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 نخستینسخن 

های اجتماعی، از اهمیتی قابل توجه برخوردارند و موضوع ها به عنوان محل تجلی کارکردهای نظامپایتخت

 آِید.ای تاریخی به شمار میموضوعی مرسوم و با سابقه ،یابی برای محل جدیدتغییر پایتخت، انتقال و مکان

های گذشته از این روند دور نبوده و در ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، طی دهه در این میان،

. اما موضوع تغییر یا انتقال پایتخت از نگاه سیستمی ستده اکرچندین مرحله اقدام به تغییر و انتقال پایتخت 

ها و آن در حوزهغیرمستقیم  مستقیم وهای و در عصر پویا و نسبتا پیچیده حاضر، فارغ از تمامی هزینه

-امکان ، بایدز یک سواکه است  بودهقشه ا، موضوعی مورد منشناختیو مباحث بوم های مختلفزیرسیستم

در سطحی باالتر باید بهینه بودن این تصمیم  ،پذیری و پیامدهای ناشی از آن بررسی شود و ازسویی دیگر

های حاکم بر آن و تغییرات محیطی ختار کالن ایران، ارزشبا توجه به ساهای جایگزین نسبت به سابر گزینه

به همین دلیل در تدوین مدل، پس از درک عمیق طرح موضوع و چرایی . گردداثبات رو های پیشنوآوریو 

آن، توجه به بحث سازماندهی به منظور تنظیم روابط میان عناصر تحت بررسی و پیامدهای ناشی از انتقال 

چرا که به رسد. بندی و اجرای مدل ضروری به نظر مییان عناصر، در هر دو مرحله مدلپایتخت بر روابط م

رو با تکیه بر مفاهیم و در گزارش پیشگذارد. طور مستقیم بر چگونگی اداره کشور و عملکرد آن تأثیر می

یری بحث از پذو در کنار امکان تحلیلمبانی سازماندهی، موضوع انتقال پایتخت سیاسی در سطحی بنیادی 

این مضمون نیز بررسی شده است. امید است ها و پیامدهای ناشی از انتقال منظر مبانی سازماندهی، چالش

 .  بابی تازه را بگشایدهایی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد؛ گزارش، در کنار سایر جنبه
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 چکیده 

 

 

گیری از مبانی پذیری آن را با بهرهمتمرکز بوده و امکان 1این مطالعه بر مقوله انتقال پایتخت سیاسی

مفهوم پایتخت و کارکردهای  توجه بهبدین منظور پس از کند. بررسی میگیری و اصول تصمیم دهیسازمان

، تفکیک هاسازمانارتباط به  و سپس تشابه پایتخت و سازمان مقولهبه شناختی در سطح بومدر ابتدا، ، آن

. شودمیل اصلی تحلیل اموضوع انتقال پایتخت در قالب دو سوبنابراین . پردازدمیها و سرانجام آن آن

توان در شرایط ( آیا می1، و سازماندهی های سازمانبا توجه به نظریهمحور سواالت معطوف به آن است که 

 پایتختشود؛ برای آن تالش می های اجتماعیی مربوط به نظامهاکنونی و آنچه برای آینده در تمامی حوزه

به همچنان  آن ماهیت واحدای تفکیک کرد که گونههایش به توجه به ویژگی را با )به مثابه یک سازمان(

جدا کردن و  یک نظام یکپارچهبه عنوان  پایتختدر صورت تفکیک ( 2طور کامل حفظ شود و تغییر نکند و 

را در سطحی کالن و استراتژیک  هاسازمانگیری و پشتیبانی تمامی که وظیفه تصمیم) آن ی ستادهاسازمان

های آن نوع تعاملبرای  ،دیگر ها در مختصات مکانیِو استقرار آن هاسازمان، از سایر (دارندبر عهده 

و چگونگی تنظیم پایتخت و به تبع آن برای محل استقرار جدید  2نفعان و کنشگرانشانبا سایر ذی هاسازمان

 شود. تصور می ایچه آیندهروابط در ایران 

وعاتی به موض قرار گرفته و به صورت خاصهای سازمان مبنای تحلیل نظریه ،برای پاسخ به این سواالت

عدم تمرکز و  ها، تمرکز وشکلیمههای مطرح در یک نظام اجتماعی و سازمان، نهادینگی، مانند مقوله

توجه  هاسازمان شناسی جمعیتیمها با بحث قدرت، وابستگی به منابع، جستجوگری محیطی و بوارتباط آن

 شود. می

بانی مز منظر یاسی اتوان نتیجه گرفت که انتقال پایتخت سدر پایان با توجه به تحلیل انجام شده چنین می

وجه به تارغ از فدی را بنتوان این تقسیمسازماندهی در ایران از نظر ایجاد مطلوبیت مورد تردید بوده و نمی

 .مین کنندگی انجام دادهای سازمانی و نوع حکومت، منابع قدرت و قابلیت تأتمامی جنبه

 

                                                           
شود. اما در انتخاب مبانی نظری و انتقال پایتخت سیاسی به طور عام و فارغ از بحث مکانی آن بررسی میدر این مطالعه هر چند، موضوع  .1

   مصادیق آن به طور خاص، به ساختار اداره ایران و تهران به عنوان پایتخت توجه شده است.

  شود که با موضوع مورد نظر تعامل دارند.هایی استفاده میدر ادبیات سازمانی، از واژه کنشگر برای بیان افراد و سازمان.  2
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  هاکلید واژه

 نهادینگی. وشکلی ، هموابستگی به منابعهای سازمانی، دهی، جنبهمبانی سازمانپایتخت، سازمان،   

  

 مقدمه

، بلکه شودمینه تنها از عناصری متعدد و متنوع تشکیل سازمانی است که ، هر سامانه یا نظام اجتماعی

( جامعه، Functionalism)از منظر کارکردگرایی. استبرقرار نیز هایی پویا میان آن عناصر تعامل

ها، کل سامانه را به سمت تعادل )ایستا های مختلف است که تعامل میان آن بخشای متشکل از بخشسامانه

 ،هر بخش از سامانه ،. به عقیده کارکردگرایان(Burrell and Morgan ,1979) بردیا پویا( پیش می

توان عملکردی ها نقش خود را به درستی ایفا نکند؛ هرگز نمیو اگر یکی از بخش اشتهکارکردی مشخص د

دانند ها و نهادهایی میشکل از گروهتمشخص برای آن سامانه متصور شد. بنابراین کارکردگرایان جامعه را م

مفهوم ساختار اجتماعی، مفهوم سازمان ، وه بر آنعال. (Potter, 2009) کندکه مانند ماشین فعالیت می

های اصلی سازمان اجتماعی، یعنی نهادها، د. زیرا ساختار اجتماعی بر فرمکنبه ذهن متبادر میرا  اجتماعی

به طور آنجا که دولت بر موضوعات سیاسی تمرکز بیشتری دارد  و از ددارتمرکز ها و غیره ها، انجمنگروه

 قلمداد کرد. نیز توان آن را سازمانی سیاسی میکلی 

یک نظام اجتماعی مانند پایتخت،  درپذیر های مختلف و تفکیکموضوع شناسایی جنبهدر این میان، 

را تحلیل و توجیه کرد. این مطالعه نیز با  توان آنموضوعی مورد مناقشه بوده که با رویکردهایی متفاوت می

-در آن نظام از مبانی نظری سازمان بهره گرفته و امکان هاسازماناعی و نقش نظام اجتمهر توجه به ماهیت 

 .کندپذیری موضوع و سرانجام آن را بررسی می

انتخاب و پس از تعریف، نقش و کارکردهای آن ین منظور در ابتدا پایتخت به عنوان واحد نظام اجتماعی دب

گردد و از طرف دیگر با محدود مورد مطالعه باز میشود. دلیل این انتخاب از یک طرف به موضوع بیان می

  آید. های مختلف موضوع فراهم میشدن حیطه مطالعه، امکان شناسایی جنبه

 

 پايتخت هايتعريف، نقش و کارکرد

و در اولین نگاه مرکز تجمع قدرت سیاسی و اقتصادی دولت  رددا هاتخت نقشی اساسی در زندگی ملتیپا

همتا و منحصر به فرد کشور و های بیها به دنبال انعکاس ویژگیمعموال پایتخت (.Rawat, 2005) است

 دارند. به زعم کمپبلآن هم به صورت کامال قانونی  ،به تبع آن نقشی حیاتی در مشروعیت بخشیدن به دولت
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(Campbel, 2003) هایی که و تمامی چالش ملت -ت در زندگی دولتخرغم نقش محوری پایتعلی

هویت، ماهیت و کارکردهای پایتخت در ادبیات ست که ا زمانی دیر شوند؛ها با آن مواجه میدولت

 (. Rawat, 2005) پردازی نادیده گرفته شده استدانشگاهی و نظریه

از نظریه مکان مرکزی  دانان اقتصادیبا توجه به اهمیت موضوع چیستی و نقش پایتخت، در گذشته جغرافی

(Central place theory)  مشارکت پایتخت در توسعه اقتصاد چگونگی بهره گرفته و به توصیف

اند. هرچند این نظریه به دلیل تمرکز بیش از اندازه بر تعیین مکان جغرافیایی و عدم توجه پرداخته ایمنطقه

ر ( و دwolfel, 2002) شده است مردودبه عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی نقد و 

 عنوان به پایتختبا این حال،  ؛دنشومالی نگریسته می یورای مرکز هاپایتختبه ادبیات جدید شهرها، 

 سیاسی، عواملتمامی و  شودمحسوب می جغرافیایی ییفضا ،نفوذ و جاذبه مرکزو  کشور سیاسی کانون

بنابراین  .(1381:282،نیا)حافظ گیردبر می را در ارتباطی و فنی اداری، اقتصادی، تاریخی، قومی، فرهنگی،

 نمادین و سیاسی هایگیریتصمیم برای مکانی و یسرزمین کنترل مرکزن اتورا می پایتخت، پیش از هر امری

 مرکزی اجرایی تشکیالت برگیرنده در پایتختیب، تبدین تر .Taylor, 1989)) آورد شمار به دولت

 است فرهنگی و آموزشی قانونی، قضایی، یهاسازمان یی مانندهاسازماندیگر  و سیاسی واحدی

(Weigert et. al.,1957.) 

به محض انتخاب محلی برای پایتخت، آن شهر از زوایای گوناگون  (Dascher, 2000) ده داشریبه عق

 یابدبروز میجغرافیایی و اقتصادی عمیقی  آثاررشد کرده و بواسطه تجمع قدرت در یک محل، 

(Dascher, 2000) گذاردمی اثرهای میان آنها بر تمامی عناصر، کنشگران و تعامل که . 

د؛ آن شهر هویت ملی یابقرار میاست )مکان( مشخص که بدنه اصلی قدرت در محلی بر این اساس هنگامی

ایدئولوژی به نحوی شایسته،  شده وریزی ای طراحی و برنامهگونهو اغلب به یابدای را بازمیواحد و پیوسته

گیری . هر چند نباید از نظر دور داشت که ماهیت این ایدئولوژی به زمان آغاز و شکلدهدرا بارتاب میملی 

  (.  Rawat, 2005) گرددباز مینیز پایتخت 

سایر  ،شود( همواره شهری که به عنوان مقر دولت انتخاب میWolfel, 2002) به عقیده ولفلعالوه بر آن، 

ها ها، قبرستانها، موزهمانند نهادهای آموزشی، گالری ؛کشاندنهادهای شهری را به دنبال خود به آن محل می

 دیگر نمایندگان با دولت نمایندگان مالقات محلپایتخت هر کشور  ( و نیزWolfel, 2002) و غیره

 هایبانک نمایندگی. یابندمی استقرار پایتخت آن در دوست هایدولت تاهی و یرسف معموالًو  بوده هادولت
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نیز  را خود دفاتر حکومت، با آسان و مستقیم به دلیل ارتباط ایاندازه تا هم بازرگانی هایاتاق و خارجی

  (Pounds, 1963).کنندمی برپا پایتخت شهر در

 خود سیاسی و تجاری فرهنگی، ساختار به، با توجه هاپایتخت (Özey, 1996) به عقیده اوزیهر چند 

 اصلی کارکرد دولت، در انسجام و اتحاد ایجاد حال، این با (.1381،نیا حافظ)دارند  یتمتفاو کارکردهای

 خواهد بود فرهنگی و سیاسی اقتدار و نفوذ اشاعه مرکز پایتخت، به بیانی دیگر،و  است ملی پایتخت

(Cohen, 1964 )   کند. ین نقش تغییر میاکه با توجه به نوع ساختار حکومت، میزان اثرگذاری 

 و کشور در سیاسی قدرت تجمع مرکز بزرگترین ملی هایپایتخت با موضوعیت پایتخت سیاسی، بنابراین

با این حال با توجه به ساز و کارهای هماهنگی که از  هستند. کشور اجرایی و ملی حکمرانان ی برایمکان

 جایه ب پایتخت، مکان گزینش در ثیرگذارأت عوامل، معموال شودبه کار گرفته میطرف دولت هر کشور 

 دور هایبخش کنترل جهت در هم باید چرا که پایتخت .ندااستراتژیک یا سیاسی باشند، اقتصادی آنکه

 برابر در دولت از دفاع و هم برای برخوردارند کشور بقیه با سستی ارتباط از که هاییقسمت یا افتاده

  نوساندچار  نقش پایتخت، هر چند این باشد. دولت اقتدار و قدرت منشأ خارجی نفوذهای نامطلوب

حجم  که محلی گیرد. یعنیجای می کشور اقتصادی قلب در پایتخت که است افتاده اتفاق بارها ؛شودمی

 Glassner, 2004).) شودمی ناشی آن از دولت قدرت از ایگسترده

 طول در و شودتلقی می کشور هر شهر ، نخستینبیش و کم، ملی پایتختکه  نتیجه گرفتتوان چنین پس می

گسترش  پی در آن توسعه و بود خواهدآن کشور  ملی حیات سازی، زمینهتاریخ اهمیت خاطر به زمان

به  پذیرد.کشور صورت می اقتدار پایه، یعنی سیاسی مرکز در صنعت و تجارت تمرکز و اداریفرایندهای 

را  ملی پایتخت در هاکانال و ریلی هایراه نقل، و حمل هایراه خطوط تمرکز تالقی وهرچند عنوان مثال، 

گیرد می صورت  سیاسی اهداف واسطهه ب تحقق این وضعیت، اما دانست؛ اقتصادی تحول نتیجهتوان می

(Dikshit, 1995.) 
 

 هاتجارب جهانی در انتقال پايتختمروري بر 

 ،است برخوردار بوده ییرشد باالاز های پایانی قرن بیستم روند شهرنشینی خصوصاً در دههاز آنجا که 

شهرنشینی و توسعه فضایی و کالبدی در مناطق بزرگ شهری خصوصاً  هدر عرصنیز تحوالت بزرگی 

 . است دادهرخ جهان  هایپایتخت

جایی آن دهی و جابهبر مبنای چگونگی سازمانتقسیم پایتخت پذیری امکانبررسی هدف این مطالعه چون 

ه و مدل کمپبل را بواسطه شدجایی آن توجه بندی پایتخت و جابهکشورها در نوع دسته تنها به تجربه ،است
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ها را در تخپایت (Hall, 1993) مانند هال کمپبل بهبندی، نظر دستهدهیم. از جامعیت آن، مبنا قرار می

 ق آن را تعیین کرده است.یداو مصبندی شش طبقه دسته

  

 

 هاانواع پايتخت -1جدول شماره 

 باگوتا، کاراکاس، لندن، مادرید، رم، پاریس هاي قديمی)سنتی(پايتخت

 آنکارا، آستانا، لیلونگو جا شدهجابه يهاپايتخت

 آباد، نیو دهلیزیلیا، کانبرا، اسالماآبوجا، بر شدههاي از نو بنا پايتخت

 مسکو، اوتاوا، واشنگتن هاي مرکزيپايتخت

 آمستردام/ هاگو، الپاز/ سوکر، پرتولیا/ بلوم فونتاین/ کیپ تاون هاي دو بخشیپايتخت

 جاکارتا، توکیو الجزايرهاي مجمعپايتخت

 زیلیا، کانبرا، مکزیکو سیتی، واشنگتن، نیو دهلیاآبوجا، بر هايی با قلمرو قدرت واحدپايتخت

(Campbell, 2003) 

 توان اشاره کرد. این نوع پایتخت حاصل می پایتخت هوشمندبه نام هشتمی نیز به نوع عالوه بر انواع فوق 

مالزی و که  استدر توسعه اقتصادی جوامع  (ICT) وری ارتباطات و اطالعاتآو نفوذ فن عصر دیجیتال

  .(Corey, 2004) مشخص از آن استای نمونه در کنار کواالالمپور پوتراجایاپایتخت 

به عنوان جایی یا انتقال مراکز سیاسی هجاب ،کشور چنددر حاضر قرن  دربندی فوق، با توجه به دسته

ی شناختی، جغرافیایی و زیست محیطی مبنامعیتچند مباحثی مانند ج شده است. هرنوین مطرح  یضرورت

های گیری پایتختجایی یا شکلتر به جابهتغییر پایتخت بوده است اما با نگاهی دقیقبسیاری از دالیل 

 ,Schatz) های علت تغییر را نشان دهندتوانند تمام جنبهاین قبیل دالیل نمی کهگردد روشن میجدید، 

نس آیرس به یپایتخت خود را از بوچرا آرژانتین شود که ، این سوال مطرح میدر این صورتزیرا  (.2003

یا چرا کشوری مانند ژاپن پایتخت خود را از توکیو به سندایی یا ناگویا تغییر  هکارمن دی پاگانوس تغییر داد

پایتخت بودنش بلکه به دالیلی از جمله موج سوم صنعتی  دلیلست که توکیو نه به ا این در حالی .دهدنمی

، تراکم جمعیتی و مزایای ناشی از آن به صورت واحد و یکپارچه قدرت شدن، هزینه حمل و نقل بین شهری

بنابراین مجموعه دالیل رسمی ذکر . (Darsou, 2004) شودمند مییافته و از منافع حاصل از تجمیع بهره

باید به د و در کنار این مجموعه دالیل، نعلت واقعی و کامل تغییر پایتخت باشبه تنهایی د نتوانشده نمی
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چرا که  توجه شودهای قدرت، تغییر نوع تمرکز، شمولیت فرهنگی و غیره نیز تغییر پایهموضوعاتی مانند 

طرفی در تصمیم انتقال پایتخت مؤثر بوده و تصمیم نهایی مباحثی مانند منطقه، فرهنگ، نژاد، تمرکز و بی

 سیاسی خواهد بود. ینتیجه سازش

ریزی برای  تغییر یا انتقال پایتخت باید عوامل گیری یا برنامهتصمیمهنگام مطالعه و  به زعم اندرو و تیلور،

 چندی از این عوامل عبارتند از: عوامل سیاسی کارکرد پایتخت شناسایی و بررسی شوند.کلیدی اثرگذار بر 

ز )تمرک گذاری و اجرایی(، فرهنگی)تمرکز بر وظایف قضایی، قانون گیر(، اداریهای تصمیم)تمرکز بر قدرت

گیری( و  )تمرکز بر منبع اصلی تصمیم ها(، اطالعاتیها نمادین و حمایت فرهنگی از آن فعالیتبر فعالیت

 (.Andrew and Taylor, 2000) ها و هنجارها(،)تمرکز بر ارزش یننماد

دولت ملی عالوه بر عوامل فوق توجه به آثار عوامل مؤثر دیگر نیز که در سطحی باالتر قرار دارند مانند مقر 

 . (Corey, 2004) اهمیت دارد  نیز  به عنوان شهر موفق و زنده و روابط بین المللی

نسبت مل مؤثر بر ماهیت و جا به حایی پایتخت،  نوع حکومت ااز میان عو چند به زعم بوید و فانترویهر 

و نوع از انواع حکومت  .(Boyd and Fauntroy,2002) سایر عوامل، وزنی قابل توجه داردبه 

 به موارد ذیل اشاره کرد: توانمیتأثیرگذارشان 

معموال یک شهر اقتصادی مهم دارند که وظایف پایتخت را انجام  که مانند فرانسه و کره جنوبی دولت واحد

 دهد. می

از شهرهای  پایتختها در این نوع از حکومتمعموال که  مانند ایالت متحده امریکا و استرالیا دولت فدرال

 شود.در نظر گرفته میقدرتمند اقتصادی جدا 

مربوط  حکومت محلی یا ملیبه ای بشدت نقش حکمرانی منطقهکه سویس و کانادا مانند  ایالت مؤتلفه

 شود.می

میالدی به بعد، 1900که از سال  با ساختارهای متفاوت است جدول ذیل، فهرستی از مجموعه کشورهاییدر 

 اند.  پایتخت خود را انتقال داده
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 اند.قال دادهپايتخت خود را انت، میالدي به بعد 1900کشورهايی که از سال  -2شماره جدول 

 به از سال کشور رديف

 آنکارا استانبول 1923 ترکیه 1

 کانبرا ملبورن 1927 استرالیا 2

 اسالم آباد کراچی 1959 پاکستان 3

 زیلیاابر ریودوژانیرو 1960 برزیل 4

 دودما دارالسالم 1974 تانزانیا 5

 یاموسکرو ابیجان 1983 ساحل عاج 6

 جایااپوتر کواالالمپور 1992 مالزی 7

 برلین بن 1999 آلمان 8

 اکموال )آستانه( آلماتی 2005 قزاقستان 9

 1379سال  3ماره شمعماری: طرح تعادل بخشی شهر تهران )مرحله اول(، گزارش  ماخذ: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و

 (Rawat, 2005)و 4صفحه 

 

 اشاره کرد:شرح ذیل نتایجی به توان به یم 3مطالعات انجام شدهو  2و 1با توجه به مبانی اطالعاتی جداول  

ریباً رکز( تقیر متمغمتفاوت ) متمرکز و انتقال پایتخت توسط همه کشورهای مورد مطالعه با ساختار حکومتی  -1

اهش کدایی و مرکز زتوان تنها راه تسیاسی را نمی پایتختانتقال  . بنابراینبه طور یکسان تجربه شده است

حث فا به بمرکز صررا که مقوله عدم تچ .)برزیل، پاکستان، ترکیه ، آلمان( حجم فعالیت در پایتخت دانست

 مالی طوح محلی()انتقال کارکنان و وظایف دولت به س های اداریدر حوزه توانو می نیستمکانی مربوط 

 ز موارداترکیبی  گیری( یاهای تصمیم)تفویض قدرت های ایجاد درآمد(، سیاسی)تفویض منابع مالی و قدرت

 (.OECD, 2005) ذکر شده، شاهد آن بود

                                                           
   ,2005Rawat  ؛ ,2003Schuerkens؛ 73طرح تعادل بخشی شهر تهران ، مرحله اول، گزارش شماره .  3
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ن کشور آ سیاسی، اقتصادی و تاریخیدر همه کشورهای مورد مطالعه، انتقال پایتخت تحت شرایط خاص  -2

تاثیر پذیری ارتباط متقابل و هایی از مشابهتنباید از نظر دور داشت که هرچند گرفته است.  انجام

 انجام. انتقال برازیلیا و اسالم آباد تقریباً در یک دوره زمانی شودمیمالحظه های جدید بر یکدیگر پایتخت

 .اسالم آباد مشهود استگرفته و تاثیر برازیلیا بر طراحی 

 %11توان به می از میان علل عمده انتقال پایتخت دارد.هر کشوری دالیل خاص خود را برای انتقال پایتخت  -3

اقتصادی و توسعه  %78 ؛قزاقستان و برزیل، پاکستان، ترکیهمانند دفاعی  %44.5آلمان، تقریباً مانند  سیاسی

به   %37؛ استرالیا و آلمان مانندنمادین  %33 ؛برزیل، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، آلمان و مالزی مانندای منطقه

صرفاً نیاز اداری  %22پاکستان و  و برزیل مانند الیای طبیعیسایل مربوط به بمسائل محیط زیست و م دلیل

مالزی و آلمان معادالت و مالحظات مانند در برخی موارد  ؛ اشاره کرد.پاکستان، استرالیامانند  و حکومتی

رسد مالحظات اقتصادی نقش کلیدی در انتقال پایتخت بوده است. به نظر می درجهانی نیز عامل مهمی 

  .دنکمسئله انتقال پایتخت ایفا می 

کشورهای مورد مطالعه موضوع انتقال پایتخت به تصویب مراجع قانونی رسیده است و تنها در  %85در   -4

 .خاص نظامی و استراتژیک انتقال پایتخت صورت گرفته است دلیلکشور ترکیه به 

ای بر زندگی و حیات پایتخت های جدید تاثیر قابل مالحظهیتختدر همه کشورهای مورد مطالعه، ساخت پا -5

 است.  ساختهو فقط آهنگ رشد را تا حدودی کاهش داده و متعادل  تهقدیم نداش

و این در  برا، برازیلیا(نآباد، کا)اسالماند های سیاسی و حکومتیهای جدید عمدتاً محل تمرکز فعالیتپایتخت -6

 ؛های قدیم ادامه یافته استهای تجاری و فرهنگی، اقتصادی و گردشگری در پایتختفعالیتست که ا حالی

اند که پس از انتقال های قدیمیهایی از پایتختتی مثالآکراچی، سیدنی، ریودوژانیرو، استانبول، آلما

 ای مناسب برای این ادعاست.برای مثال جدول ذیل نمونه. پایتخت، فرآیند رشد همچنان در آنها تداوم دارد
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بزرگ در نمونه هاي برزيل و پاکستان و تحول جمعیت پايتخت جديد و ساير شهرهاي ( 3جدول شماره )

 ) هزار نفر( ترکیه

 2005 1995 1985 1975 شهر کشور

 برزیل

 388/2 77/1 1346 785 برازیلیا

 491/11 888/9 156/9 875/7 ریودوژانیرو

 531/20 417/16 427/13 890/9 سائوپولو

 پاکستان

 530 380 - - اسالم آباد

 819/11 63/9 336/6 983/3 کراچی

 319/6 085/5 462/3 399/2 الهور

 ترکیه
 319/4 826/2 261/2 709/1 آنکارا

 453/12 817/7 408/5 601/3 استانبول

Urban population reference bureau, data sheet,un.,2005 
 

بوده، اما گسترش هزار نفر  500(جمعیت برازیلیا طبق برنامه 1بر اساس آمار ثبت شده، الزم به ذکر است که 

(در ترکیه پایتخت جدید 2حاشیه نشینی در اطراف آن موجب افزایش جمعیت نسبت به برنامه شده است و 

 ساخته نشده بلکه پایتخت از استانبول به آنکارا منتقل شده است.

در اغلب کشورهای مورد مطالعه، ساخت پایتخت جدید ضرورتاً با هدف بهبود شرایط در پایتخت قدیم   -7

استراتژیک  ینیاز بیشترساخت پایتخت جدید در اکثر کشورها  ،به عبارت دیگر ؛صورت نگرفته است

برای استرالیا و پاکستان عمدتاً و های ارتباط جهانی این نیاز برای مالزی اتصال به شبکه .شده استحسوب م

با این حال نباید از نظر دور داشت که در تمامی موارد؛ قدرت سیاسی  اداری و حکومتی بوده است. هاینیاز

 گرفته هماهنگ و همراه بوده است. ریزی شده و شکلبا حرکت برنامه

رغ از دالیل اتوان تجربه کشورهای دیگر را در رابطه با انتقال پایتخت، فتوجه به موارد فوق، نمیبا بنابراین 

وسیله دولت تنطیم ای بهزهاتنها تا اند هاسازمانزیرا روابط قرار دهیم. تخت پایتغییر برای ی یمبنا ،اصلی

های تنظیم کننده، محدوده فعالیت و ها و کمیسیونشود. دولت به کمک قوانین، مؤسسات اداری، دادگاهمی

با یکدیگر یشان هاسازمانجوامع مختلف از نظر کنترل  و نیز کندرا تعیین می هاسازمانکنش متقابل 

دولت بر هر کنترل نیز  اقتصادی و سیاسی گوناگون  -های اجتماعیدر جوامع دارای نظامبنابراین متفاوتند. 
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تنظیم  ییوسیله الگوه در جامعه منحصرا ب هاسازمان. عالوه بر آن کنش متقابل استتفاوت م هاسازمان

های دهد جامعه یا نظامی دیگر تمام کنش انمکتر از آن است که اای متنوعشود و نیازهای هر جامعهنمی

رابطه بین دو سازمان توان چنین  اظهار داشت که می لذااش را در قالب یک الگو در آورد. متقابل سازمان

شود، الگوی کنش متقایل در وسیله یک سازمان باالتر یا یک چارچوب قانونی تنظیم نمیای بهدر هر جامعه

شناختی، شود که همه از عوامل بومزنی تعیین می، تعارض، همکاری یا چانهعمل در فرایندهای مبادله

 (.  1385)صبوری،  پذیرندفرهنگی و قدرت تأثیر می

اند، سطح جای بررسی صرف دالیل هر یک از کشورهایی که تجربه انتقال پایتخت را داشتهدر این مطالعه به

دهی و تغییر روابط میان با توجه به مبانی اصلی سازمانپذیری موضوع را مطالعه را تغییر داده و امکان

هایی های سازمانی نظریهنظریه به زعم هیکسن و همکارانش ،کنیم. زیرا از یک طرفبررسی می هاسازمان

های سازمان، بر مبنای داده و مطالعات ( و از طرف دیگر نیز غالب نظریهSkocpol, 1979) فراملی هستند

دلیل نظریه ه های سازماندهی بتوان چنین نتیجه گرفت که نظریهاند؛ پس، میشکل گرفتهموردی و تطبیقی 

ه کند؛ بکه موضوعی، ماهیت نظریه پیدا میگیرند و عالوه بر آن زمانیبودن در محدوده مرزها قرار نمی

ی میان ماهیت شمول خواهد بود. بنابراین در مقوله سازماندهی، بررسی هماهنگواسطه نظریه بودنش، جهان

 رد. کتوجه به آن اقدامی هر وع با مبانی نظری امری ضروری است که باید پیش از موض

 

 سابقه اجمالی رشد و توسعه تهران

پذیری آن، مروری بر سابقه رشد و پیش از بررسی موضوع از منظر مباحث سازماندهی و تمرکز بر امکاناما 

تواند عالوه بر تعیین ضرورت و اثربخشی انتقال پایتخت سیاسی، مصداقی برای اثبات نظری توسعه تهران می

 موضوع مورد مطالعه باشد. 

تحت تأثیر و آغازین قرن بیست و یک  مهای پایانی قرن بیستاز سالمانند بسیاری از کشورها ما نیز  کشور

ای بسیار طوالنی در تاریخ ت در جهان سابقههرچند تجربه انتقال پایتخموضوع انتقال پایتخت بوده است. 

 .تمدن بشر دارد 

نشان داده شده  چشم انداز و تحوالت جمعیت شهر تهران نسبت به جمعیت کل کشور ،سابقهدر جداول ذیل 

 است. 
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 زار نفر(ه)چشم انداز و تحوالت جمعیت شهر تهران نسبت به جمعیت کل کشور ،( سابقه4جدول شماره )

 )سال شمسی(مقطع زمانی 
 جمعیت

 نسبت جمعیت به کل کشور )درصد(
 تهران کل کشور

1320 351/14 700 88/4 + 

1335 955/18 500/1 91/7 + 

1345 789/25 700/2 47/10 + 

1355 709/33 500/4 35/13 + 

1365 445/39 000/6 13/12 _ 

1375 55/60 759/6 25/11 _ 

1385 59/71 80/7 19/9 _ 

1400 00/100 480/8 48/8 _ 

 

 

 انداز تحوالت جمعیت مجموعه شهري تهران نسبت به کل کشور )هزار نفر(( سابقه و چشم5جدول شماره )

 جمعیت مجموعه شهري تهران جمعیت کل کشور مقطع زمانی
نسبت جمعیت به کل کشور 

 )درصد(

1345 789/25 456/3 40/13 

1355 709/33 300/5 72/15 

1365 445/49 930/7 03/16 

1375 55/60 344/10 22/17 

1385 59/71 97/12 13/18 

1400 00/100 700/17 70/17 

 

به دلیل تغییرات  1320-1345ساله  25دهد که رشد تهران در فاصله نشان می 4نگاهی به جدول شماره 

برخوردار بعد از جنگ جهانی دوم و تحوالت نقش ایران در سطح جهانی و منطقه از شدت و سرعت زیادی 

گذاری در سایر به بعد به دلیل اتخاذ سیاست تمرکززدایی از سوی دولت و سرمایه 1345از سال  و بوده



14 

 

)مثل  های صنعتی و اقتصادی مهم دیگرساله و ایجاد قطبهای عمرانی پنجنقاط کشور در چارچوب برنامه

ه ویژه با تاکید بیشتر بر توسعه مناطق اصفهان، تبریز، اراک، مشهد، اهواز و ....( که پس از انقالب نیز ب

تری پیدا کرده و رو به کاهش گذاشته است، این محروم و نواحی روستایی کشور دنبال شد آهنگ آهسته

 1400های کنترل جمعیت و تمرکز زدایی تا سال ها و برآوردها، پیگیری جدی سیاستبینیکاهش طبق پیش

 (.1387داشت )غمامی، کماکان و به صورت چشمگیری ادامه خواهد

 تر کلی ر چارچوبباید این تحوالت را د ،تحوالت شهری تهران از رتناسبی متصویردستیابی به اما برای 

ذ و اتخا ع تهرانهر چند تهیه و اجرای طرح جام .بررسی کنیم« نطقه کالن شهری یا مجموعه شهری تهرانم»

 ؛درآورد مهارن تحت ، رشد و توسعه را در داخل محدوده قانونی تهرا40بعضی تدابیر دیگر از نیمه دوم دهه 

 1345ال سکه کرج که در اما باعث شد که جمعیت به شهرها و اراضی اطراف تهران روی بیاورند به طوری

رشد  مچنینه .استجمهیت  یک میلیون نفر ی با بیش ازامروز شهر ؛ر جمعیت داشتفحدوداً چهار هزار ن

مار ی به شگذارهایی از نتایج این سیاستنمونه ر و شهرهای قرچک و قدس و ورامینجمعیتی اسالمشه

  آیند.می

بلکه مسئله اصلی  گانه شهرداری ( نیست 22تهران )به معنای مناطق  امروز دیگر مسئله فقط شهربنابراین 

وچک و کگ و صدها کانون جمعیتی متوسط، ها شهر و آبادانی بزراست با ده« مجموعه شهری تهران»

 گذارندیمر یاثتنزدیک به هم که با یکدیگر در یک نظام سلسله مراتبی، ارتباط روزمره دارند و بر هم 

 (.1387)غمامی،

به بعد  1355آهنگ رشد جمعیت از سال  ؛5و  4بر اساس جداول هر چند نباید از نظر دور داشت که 

و  های کنترل جمعیتسیاست برآوردهای انجام شده و با فرض پیگیریو طبق  کاهش یافته است

  ثابت خواهد ماند. تقریباً 1385-1400ساله  15کشور در کل سهم تهران از جمعیت  ،تمرکززدایی

 

 مطالعات انجام شده 

پذیری از منظر ، مستندات مشخصی با نگرش امکانمطالعات انتقال پایتخت سوابق و پیشینه خصوص در

ای در سطحی بنیادی مشاهده نشده و اکثر مطالعات به بررسی کاربردی و مقایسه مباحث سازماندهی و

توان به دو می ا نبوده و در این زمینهداند. ایران نیز از این جریان جپرداختهموضوع انتقال یا تغییر پایتخت 

 هاپایتخت انتقال بحث به جزئی به صورتکه  5سیاسی جغرافیای و مبانی 4ایران سیاسی جغرافیایکتاب 

                                                           
 نیاحافظ محمدرضا.  4
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نیز اختصاراً طرح انتقال پایتخت که  ،6ریزی شهری ایرانکتاب فرایند برنامههرچند در  .؛ اشاره کردنداپرداخته

تحلیل شده ران انجام شده است، توسط مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی و معماری ای 1368در سال 

کنونی ایران در زمان  پایتخت مورد انتقال در توجهی قابل بحث فارسی هایکتاب دیگر در؛ اما است

 .مشاهده نشده است

ش گزار»وان تآنها مین میاکه از  تهیه شده زمینهدر این های مفصلی گزارشالبته نباید از نظر دور داشت که 

وهی سیله گروه رش برا نام برد. این گزا« مقدماتی بررسی مسائل مربوط به انتقال مرکز اداری سیاسی کشور

 1368ال سمشاور شارستان در  ی و مهندسانتحقیقات شهرسازی و معمار از مسئوالن مرکز مطالعات و

ت و ز مطالعامرکجلد گزارش طرح تعادل بخشی شهر تهران )مرحله اول( در  ششچنین هم انجام شده است.

بی، ل انتخازیه و تحلیتوجه به سطح تجآمده است که هر یک با  نیز به رشته تحریر درتهران  ریزی شهربرنامه

ب، مقاله الب کتایز در قهای ارزشمند دیگری نعالوه بر موارد فوق، فعالیت آیند.منابعی ارزشمند به شمار می

بانی مزاویه  موضوع را از یافتهکدام از مطالعات انجام با این حال هیچو گزارش صورت پذیرفته است 

قرار ن ای سازماهنظریهبر پایه ه همین منظور محور اصلی در این مطالعه ب. اندسازماندهی بررسی نکرده

م بوو نه ی نهادیشکلهمهای وابستگی به منابع، گرفته و موضوع انتقال پایتخت سیاسی با توجه به نظریه

 شود.به شرح ذیل بررسی می شناختی جمعیتی و غیره
 

 با توجه مبانی سازمان و سازماندهی تحلیل موضوعیت پايتخت سیاسی و انتقال آن

خت هر ه، پایتن زندبا توجه به تعریف و در نظر گرفتن کشور و نظام اجتماعی به عنوان یک سامانه و سازما

املی ها( در تعها و کشور)شهر هاسازمانسان سازمانی پویا در نظر گرفت که با سایر توان بهکشور را نیز می

لگوی تأثیرپذیری و (، ا1374) اسکاتد. کنموقعیت و انطباق با محیط فعالیت میپویا بوده و به منظور حفظ 

 .دهدیمارتباط متقابل میان هر نظام اجتماعی)سازمان( و محیطش را با توجه به شکل ذیل نشان 

  

 

 

 

 
                                                                                                                                                      

 میرحیدر  . 5

 حسینی و محمدتقی رهنماییپروانه شاه.  6
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 حیط: جريانی از وابستگی متقابلم -وابط سازمانر -6شکل شماره 

 

     ساختار اجتماعی    

   تعریف قلمرو    هاصادره  

         

        نتایج
سیستم 

 اطالعاتی

         

   ساختار توجه    محیط عینی  

     یط وضع شدهحم    

 1374،اسکات

 

یوند و تأثیرپذیری متقابل میان پبر بیانگر جریان وابستگی متقابل بین سازمان و محیط بوده و  6شکل شماره 

قلمرو فعالیت تعریف  در ابتدا . برای مثال با شروع اختیاری از ساختار اجتماعیتمرکز داردسازمان و محیط 

ها را مناسب دانسته و بر مبادله آن تمرکز گیران اصلی آنمبین نوع اطالعاتی است که تصمیم وشود. قلمرمی

شده مبنای تشکیل ساختار توجه به عنوان ساختاری برای تشخیص توجه  کنند. سیستم اطالعاتی طراحیمی

 7شدههای مختلف و درک توجه آنان به امور است. ساختار توجه به ایجاد محیط وضعکنشگران در موقعیت

پذیرند برای مثال با کند. از طرف دیگر از آنجا که فرایندهای نظام اجتماعی در خال صورت نمیکمک می

گیرد. عوامل محیطی نقاط توجه را محیط عینی، محیط وضع شده تحت تأثیر مستقیم قرار می شروع از

گیرد. عالوه بر آن با مشخص شدن قلمرو دنبال آن، نظام سیستم اطالعاتی شکل میه مشخص کرده و ب

وان تشود. پس میتوسط محیط عینی، در نهایت نوع، ماهیت خروجی و عملکرد ساختار اجتماعی تعیین می

 (.       1374)اسکات ،  دانست رفتار هر نظام اجتماعی را نتیجه تعامل میان آن نظام و محیط

مثابه  ایتخت بهفرض پ با حال با توجه به مبانی سازماندهی و رابطه میان هر نظام اجتماعی و محیط،   

 .مازیدپرهای اصلی این مطالعه میدهی و تحلیل سوالپاسخسازمان به 

                                                           
 تصویر ساخته شده یا بازسازی شده توسط افراد از محیطی که با آن در ارتباط هستند. .  7
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هایی مانند سیاسی، فرهنگی و ت و ماهیتی واحد را بر اساس جنبهیبا هو یسازمانتوان اول: آیا میسوال 

 چنان برای آن سازمان هویتی واحد متصور شد؟ متقسیم کرد و هبه صورتی منحصر و مجزا فنی 

سازمان و  در حوزه مبانی زمینههای گوناگونی که در این توان از میان نظریهل میادر پاسخ به این سو

  و آن را مبنای تحلیل قرار داد. اشاره کرد (Tichy, 1983تیچی) به نظریه اندمدیریت مطرح شده

توان از سه منظر جداگانه مورد توجه قرار داد که بر مبنای دیدگاه سنتی، مقوله سازمان و تغییر در آن را می

نگرش فرهنگی به سازمان و نگرش سیاسی به سازمان. تقسیم بندی و  ،نگرش فنی به سازمان ؛عبارتند از

 شود.جه میاشکالتی است که هر سازمان در هر دوره زمانی با آن موممسائل و  بر پایه طرح این سه نگرش

این نگرش منابع فنی و اجتماعی  بر مبنایها توجه کرده و ، سازمان بیشتر به نتایج و خروجیدر نگرش فنی

یابند که امکان دستیابی به نتایج مطلوب و تولیدات فراهم آید. آرگریس و صیص میخای تبه گونه

 کنند. (؛ این دیدگاه را دیدگاهی عقالیی و ابزاری معرفی می1978شان)

شوند و تمرکز می گیری و اقدام معرفیها و هنجارها محور تصمیمدر نگرش فرهنگی به سازمان، ارزش

ها و هنجارها، چگونگی هایی است که باید مطابق با هنجارها صورت پذیرند. بنابراین ارزشاصلی بر فعالیت

 کنند. ها و وظایف را مشخص میولیتئسازماندهی و تفکیک و تقسیم مس

برای  ، موضوع تخصیص قدرت و منابع، دغدغه اصلی بوده که در تدوین راهبرداما در نگرش سیاسی

 گیرد. دستیابی به اهداف مورد توجه قرار می

، سازمان را در وضعیتی (1983)تیچیدهی و تغییر، توجه به سه دیدگاه سنتی مطرح در مقوله سازمان با

و توجه به ترکیب هر سه نگرش را در سازمان امری ضروری  گیرد سیال، متغیر و در حال انتقال در نظر می

سازمان در مقاطع زمانی متفاوت، کند. به عقیده تیچی، محیط قلمداد و معرفی میو هماهنگ با سازمان و 

هر یک از این  و تمرکز بر دنگیرفتارهای سیاسی، فنی یا اجتماعی قرار میتحت تأثیر یکی یا ترکیبی از ر

 جریانیاز رفتارها یا مشکالت حاکم، با توجه به شرایط عدم اطمینان و سطح نیاز برای حل مشکل، 

 (. Tichy, 1983) کندتبعیت میای چرخه
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 (Tichy, 1983, P.12) های سازمان و رابطه جایگزینیچرخه -7 شکل

 زیاد زیاد  رفتار سیاسی

    

    

    رفتار اجتماعی

  رفتار فنی

 زمان

 کم کم

 عدم اطمینان نیاز به حل مسأله  

ک یآن در  به تبع وسیاسی، اجتماعی و فنی در هر سازمان  )مقوله( سه جریان هموارهبا توجه به این بحث، 

ن هر رت یافتقد و ندبا یکدیگر در تعامل )مقوله( وجود داشته و این سه جریان انمبه عنوان یک ساز تختیاپ

بهام لی از اگیران اصصاحبان قدرت و تصمیمدر هر مقطع زمانی به درک  )مقوله( یک از این سه جریان

 بسته است. وا محیطی

. زیرا شدت یافتن هر خواهد بودبر این اساس وجود هر سه جریان در یک سازمان موضوعی بدیهی و مسلم 

را  ]یک نظام اجتماعی[توان محیط یک از این سه جریان وابسته به نوع ابهام محیطی درک شده بوده و نمی

ایوانز و تاخ با بر این اساس،  مند باشد.بهرهر صیک جنبه به صورت منحای تصور کرد که تنها از به گونه

 ها، تعریفیو مشاهده روابط کاری مجازی، شتاب زمان و فراوانی داده 21ی پیچیده  قرن هاسازمانمطالعه 

ای جدید است که پیدایی شکل و وظیفه" 8. آنان معتقدند تغییر سازمانیانددادهاز تغییر سازمانی ارائه  جامع

 "انجامدماعی شکل یافته و به بهترین هماهنگی میان سازمان و محیط بیرونی میبا نظر بر مفاهیم اجت

(Evans and Thach ,2000)  . تأکید بر دو نکته مفاهیم اجتماعی و بهترین هماهنگی در موضوع تغییر

جتماعی و کارکرد آن در ا یماهای نظبیانگر ضرورت توجه به اثرگذاری تمامی جنبه)پایتخت(  سازمان

هماهنگی مبین ضرورت بنابراین حضور مؤثر محیط در تغییر و ایجاد تعامل با عناصر درونی و بیرونی است. 

توان نظامی اجتماعی هرگز نمی پست( است. خ)پایتی سازمانهر وجود تعامل پویا میان هر سه جنبه برای 

 کرده)مانند سیاسی( توجه  های خودبه یکی از جنبهتصور کرد که صرفا در یک محیط واحد و یکپارچه را 

اندیشمندان موضوع سازمان و مدیریت از بسیاری  عالوه بر آن،و در عین حال حیات آن نیز تضمین شود. 

برای ادامه  هاسازمانمانند آلدریچ، اثر عوامل محیطی را بر نوع سازماندهی بسیار عمیق دانسته و معتقدند که 

                                                           
  در این مطالعه پایتخت به عنوان یک نظام اجتماعی و با توجه به تعریف، سازمان در نظر گرفته شده است..  8
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توجه به مقتضیات محیطی باشند و به ناچار باید ساختار خود را با تمامی خگوی سباید پاحیات ناگزیر 

باز هم  اصلی،های بندی و جداسازی جنبه. بنابراین با فرض قسمتندنطراحی و تنظیم کمقتضیات محیطی 

گذشت نیازمند مهم هر چند این  .یردها را نیز در گسایر جنبهباید  خودبرای ادامه حیات  )سازمان( هر شهر

با  البته نباید از نظر دور داشت که .9عمل کنندمتفاوت توانند می نظر شدت و سرعتفقط از  وبوده زمان 

و حضور اثربخش هر یک در هر ها احتمال درک سایر جنبه شودایجاد می (سازمانشهر)ای که برای سابقه

 .رودباال میمقطع 

 درر آن قوله دمکه فقط یکی از این سه  ی)پایتختی( واحد سازمان بنابراین از نظر مبانی سازمان تصور

وجه به ماعی با تزیرا هر نظام اجتشود. و بحث نوع نظارت مطرح می قابل تصور نیست ؛باشدداشته جریان 

م ر چند حج. هاست با هر سه مقوله درگیر و نیز تعامل با محیط آننوع عناصر و کارکرد آن نظام و عناصر 

ر وجود ه این بحث اما نکته مهم در تواند تحت تأثیر حاکمیت یک مقوله باشدای از طیف زمانی میگسترده

سه ین ار اساس توان پایتختی را ب)پایتخت( است.  پس نمی شدت و ضعف متفاوت در سازمان سه جریان با

ه یده گرفتو نادک انتظار داشت که آثار دو جریان دیگر به طور کلی پا تقسیم کرد وصورت منحصر  بهجنبه 

 ند.کیدا میپکانی انتقال مبت بودن ساز و کارهای هماهنگی فقط تهران به عنوان پایتخت اد و با شرط ثنشو

که معموال  طی زمان و حتی با فواصل زمانی طوالنی از طرف دیگر با شدت یافتن هر یک از این سه مقوله

خوردن تعادل ها و برهمبحث رقابت میان مقولهباز هم ، ای قوی و اثرگذار نیز هستنبه سیاسی، جنبهج

هایی جدید به منظور حفظ بقاء و کسب مزیت )پایتخت( را وادار به برقراری رویه شود که سازمانمطرح می

 برخوردار از ساختار، کارکردها و رشد ایاسپنسر جامعه را سازمان اجتماعی، مورددر این  .کندرقابتی می

جوامع عالوه بر رشد و عبور از مراحل متوالی رشد و توسعه؛ برای  دارد کهو چنین بیان می گیرددر نظر می

ر این سازگاری اجتماعی هایی که دکنند و تنها آنهای متفاوت با یکدیگر رقابت میحفظ خود در محیط

به عقیده حنان و فریمن عامل تغییر و (. 1385)صبوری،  ود ادامه دهندتوانند به حیات خمیترند، موفق

ی سیاسی هاسازمان(. پس حمایت از تمرکز Hannan  and Freeman, 1982) اصالح نیست ،تکامل

ی مورد هاسازمانها، به طور طبیعی منجر به تراکم جمعیتی آن نوع و عدم توجه به دیگر جنبه ایدر منطقه

اتمام  ،تراکم یک مجموعه سازمانی آن شود که با توجه به ظرفیت محیط، نتیجهانتخابی می حمایت در محیط

                                                           
 هاد. اما تفاوت میان سازمانن)شهرها( وجود دار هاهمواره در تمامی سازمان اقتصادی. با توجه به این بحث، سه جریان سیاسی،  فنی و  9

در  و قدرت آن دت جریانشگردد و غالب بودن به از یک طرف به غالب بودن یک جریان نسبت به دو جریان دیگر باز می )شهرها( با یکدیگر 

 اکم است.  ازمان حسها در ایر جریانگردد و از طرف دیگر سرعت جریان به زمانی اشاره دارد که یک جریان نسبت به سسازمان باز می
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یی خواهد بود که امکان دسترسی آنان به منابع کمتر هاسازمانعدم کارایی و  منابع موجود و در دسترس

 شود.از آن محیط می هاسازماناست. این امر خود باعث رانده شدن تعدادی از 

 هاسازمانای برای سایر و تشکیل یک پایتخت سیاسی، چه آینده هاسازمانبندی با فرض بخشسوال دوم: 

 شود؟بینی میو پایتخت جدید پیش

ای، سازمانی را تصور کرد که فقط در سطحی سامانهتوان بر اساس مبانی فوق، نمیدیگر هر چند  منظریاز 

 گیرد اما با پیش فرض قرار دادن وجود چنین سازمانییک جنبه از سه جنبه ذکر شده را به طور کامل در بر

توان به سوال دوم مطالعه میی سیاسی یا سیاست گذاری محض( هاسازمانمندی از )پایتختی با ویژگی بهره

 پرداخت. 

نیم  دوفرضی باید مبنایی برای توجه به جنبه سیاسی در نظر گرفته شود. یکی از این مبانی، با چنین پیش

به صورت محض در )که البته توجه به این مبنا نیز  است صف و ستادهای بخش)پایتخت( به  کردن سازمان

 امری تقال قدرت صورت نگیرد؛نای که هر دو بخش قدرت خود را حفظ کنند و ابه گونه حوزه حکمرانی

صورت به  هاسازمان بوده و بر جمعیت سطح مطالعه، سطح سامانه ،در این خصوص (.دشوار خواهد بود

و کنترل تجمع  هاسازمانبندی دهی وضعیت تقسیمشود. بنابراین با توجه به مبانی سازمانای تمرکز میسامانه

های سازمانی مطالعه و نظریهبا توجه به بندی های مشخص و سرانجام این دستهدر مکانها موضوعی آن

زعم فیفر ، تعامل با محیط و کسب تناسب و تطابق است. به هاسازمان یبقا شروطشود. یکی از بررسی می

به محیطشان رفتار آنها را  هاسازمان( با درک وابستگی Salancik and Pfeffer , 1977) و ساالنسیک

درک شوند. فیفر و ساالنسیک، هدایت می کنشگرانشانوسیله ه ب هاسازماندر واقع توان توجیه کرد و می

رابطه سازمان با دیگر کنشگران یا فعاالن اجتماعی موجود در محیط وط به درک را منرفتار سازمان 

هایی وابستگیو با توجه به  یا با اعمال خود دهندبه تقاضاهای دیگران پاسخ مییا  هاسازمانزیرا . دانندمی

 کنند.اداره میرا  که به دیگران دارند؛ آنها

د به این معنی است که حداقل بخشی از نسازسازمانی را محدود میکه عوامل اجتماعی اقدامات واقعیت این 

 Hannan  and)زند با نگرش به محیط دربرگیرنده آن باید توجیه شودرفتاری که از سازمان سرمی

Freeman, 1982). ست. در این حالت،ا های متعدد فنی و اجتماعیآن هم محیطی که مملو از شبکه 

در تعدادی و استقرار  هاسازمانو تقسیم در مکانی جدید سیاسی  پایتختایجاد از پایتخت و  بخشیانتقال 

  .شودمی هاسازمانمنجر به بر هم خوردن رشد طبیعی  مختصات مکانی دیگر
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نیاز  ای از منابعمجموعهبرای ادامه بقای خود به  هاسازمان 10بنا بر نظریه وابستگی به منابعاز سویی دیگر، 

و ایجاد ارتباطی متقابل  ،کنندعواملی که منابع را کنترل میآن برای کسب منابع مورد نیاز با و معموال  دارند

تأمین کننده نوع، میزان  ،سازمانبخش ستاد  مورد نظر، بندیبا توجه به نوع تقسیمبنابراین . سازندبرقرار می

به عنوان و  استضرورت تأمین آن شرطی الزم برای حیات هر سازمان  بوده کهوابستگی به منبع و  استفاده

بر اساس عالوه بر آن نباید از نظر دور داشت که گیرد. ابزاری کنترلی در اختیار هر بخش ستادی قرار می

ها و مرزی اختیاری بوده و با جریان ،کندرا از محیطشان جدا می هاسازمانهای باز، مرزی که مبانی سیستم

کارکردی در خارج از  یکند. بنابراین آنچه امروز به عنوان سیستمهای مورد بررسی تغییر میفعالیت

در زمانی دیگر ممکن است به عنوان سیستم فرعی سازمان ایفای نقش  ،کندمعین کار می یچارچوب سازمان

را برای بلند مدت و به صورت کامال  هاسازمانهای صف و ستاد توان بخشپس نمی(.  1374)اسکات،  دکن

         از یکدیگر تفکیک کرد. با حفظ قدرت از پیش تعیین شده، مشخص 

تأمین  ه روزدسترسی به منابع در سایه دسترسی به اطالعات مناسب و ب ،و با تعریف مرز حدر این سط

و ابع د بر منسلط خوبه دلیل ت ،ندعواملی که منابع یا کنترل منابع را در اختیار داربدین ترتیب، شود. می

ایش به افز جرنمر مو این ای نیازمند به آن منابع اعمال قدرت کنند هاسازمانتوانند بر میتوزیع اطالعات 

 در اهایی آنبه توان هاسازمانبه این ترتیب ادامه بقای شود. رقابت جهت نزدیکی به منابع قدرت می تمرکز و

عیین تت محیطی مواجهه با تحوالنوع سان بدیندسترسی به اطالعات و سایر منابع وابسته خواهد بود و 

 ه به صورتچه به صورت کامل و چرا  هاسازمانمکان تجمع ا عالوه بر آن، چنین رقابتی خود شود.می

 ورد. آنمایندگی و مجازی فراهم می

های منابع ای از ائتالفنه تنها مجموعه هاسازمانفیفر و ساالنسیک، بیان فوق بدین دلیل است که به عقیده 

ود. کوشش برای تحت تأثیر قرار دادن شمتفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آنها قدرت و کنترل مبادله می

در  کنندکنشگران سعی میبدین منظور،  و کنترل کردن سازمان به نفع کسانی است که به منابع نیاز دارند. 

آنان این کنترل را معی مبادله کنند و سپس منابع یا عملکرد خود را برای کسب کنترل بیشتر یا منافع جابتدا 

حول  ،اجتماعیهر نظام قدرت در  ست کها یبدیه .برندکار میه برای ایجاد اقداماتی در جهت منافع خود ب

تری را کنشگران بتوانند منابع کمیاب و حساسکند. هر قدر منابع حساس و کمیاب سازمان تمرکز پیدا می

و سازمان را کنترل کنند. البته منبع کمیاب و حساس تعریفی ثابت و مطلق ندارد  توانندمیعرضه کنند بیشتر 

                                                           
)براساس کنترل بیرونی طراحی ساختار و مديريت سازمانهاي از بیرون کنترل شونده رفتار سازمانی از ديدگاه اتکاي به منابع  .  10

  های فیفر و ساالنسیک (سازمانها، مبتنی بر نظریه
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نه تنها با میزان تسلط کنشگران بر نیز قدرت ود و شهایی متفاوت تعریف میدر معرض تغییر است و به گونه

شکل صف و  در دو هاسازمانپس جدا سازی  شود.تعیین می ،آنان از واقعیت اجتماعی فمنابع بلکه با تعری

 شود. میواحد  یمفهوم و موضوع بتی چند جانبه دراستاد منجر به رق

فرآیند  ضمن و دهایی ملموس نیستنواقعیت ،هاهای سازمانی و بنگاهباید به خاطر داشت که محیط البته

 ی سازمانگیرد محیط براتعبیر و تفسیر مالحظات عینی را در بر می ،توجه ،مشاهدهتجسم ذهنی محیط که 

 ، ستنداقعاً هوای که آنها های محیطی به گونهها، شرایط و خواستهکند. وابستگیمعنا و مفهومی خاص پیدا می

ر ، ساختاالعاتیهای اطامانهشوند. بلکه آنها تا حدودی بنا به ظرفیت ساختارهای سازمانی، سمجسم نمی

 گیرند. قدرت و کنترل درون شرکتها صورتی واقعی به خود می

رار گیرندگان قمسأله مهم دیگر در این خصوص آن است که اطالعات مورد نیاز یا در اختیار تصمیم

ها آن علت یکی از های این مشکالت متعدد متنوع هستندشود.  علتوسیله آنها استفاده نمیه گیرد یا بنمی

ریزی بلند نامهر، براین است که نوعاً اطالعات را کارکنان واحدهای ستادی )واحد مطالعه یا تحقیقات بازا

رود از ظار میی انتکنند حال آنکه از کارکنان واحدهای عملیاتآوری میمدت یا راهبردی و نظایر آنها( جمع

هایی وشاز ر نان ستادی با استفادهآوری شده به وسیله کارکآن اطالعات استفاده کنند. اطالعات جمع

فهوم هم نام شاید وهایی که در تهیه آنها کلماتی ناآشنا شوند و به صورت گزارشپیچیده تجزیه و تحلیل می

ن وضعیت  در ایگیرد. طبعاًاستفاده در اختیار کارکنان عملیاتی قرار می برایبرای دیگران به کار رفته است 

ا، هتخصص وهای مورد استفاده ها واژههای موجود در دیدگاهاختالف ود.شبرقراری ارتباط دشوار می

اشی شک نبی و این دغدغه بردهمگی امکان استفاده از اطالعات گردآوری شده در مورد محیط را از بین می

 های صف و ستاد است. از عدم ارتباط میان بخش

وم معل  کنند وآوری میدانند جمعاطالعاتی را که مهم میآورندگان اطالعات، فقط مشکل دیگر اینکه فراهم

 .دلقی کننتمهم  د،شمردننیست که مدیران عملیاتی نیز همان اطالعاتی را که متخصصان ستادی با ارزش می

 هام استاین اب بله باهایی مؤثر برای مواجهه و مقایافتن راه هاسازماناز نظر تامپسون مشکل عمده و اساسی 

(Thompson et al., 1958). 

رغم میلشان به پیروی از خرد و نظم به دلیل شرایط پیچیده علی هایا اعضای آن هاسازمان ،به عبارت بهتر

هنجارهای توانند مطابق خواسته خود اقدام کنند. این معیارهای مورد عالقه یا حاکم بر محیطشان نمی

نه تنها دارای عناصر هماهنگ در درون بلکه تطابقی  هاسازمانکند مورد تأکید ایجاب می 11مدارانهخرد

                                                           
11  Norms  of  rationality 
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های الزم درونی و شایسته با بیرون خود باشند. از این رو وظایف دوگانه مدیریت ایجاد هماهنگی

 پاسخگویی یا واکنش درست به اوضاع بیرونی است. 

ر قرا های بیرونیکنترلبرای پرهیز از وابستگی و تحت  هاسازمانآن نباید از نظر دور داشت که  عالوه بر

ید نند. ترداقدام ک مستقلای کنند به محیط خود شکل داده و با حفظ استقالل خود به گونهتالش می گرفتن

شود. ناقض میلی متزدایی منجر به انجام اعمادر مورد ترجیح دادن یکی از دو مورد استقالل رای یا ابهام

 و کنندتالش می تأمین کننده قرار ندارند برای کسب قدرت، یهاسازمانیی که در جمع هاسازمانبنابراین 

امات ونه اقدیابد. به طور یقین این گی کسب قدرت افزایش میاهای ستادی و صفی بررقابت میان بخش

مات ین اقداا مامیشود که تمی هاسازمانمتناقض، هماهنگی سازمانی را بر هم زده و منجر به کاهش کارایی 

 نگاه از دیدگاه اتکای به منابع ارزیابی و درک کرد. توان با را می

از مملو های قدرت یا ای از بازی، سازمان شبکهبه عقیده کروزییر و بنا بر نظریه بازی قدرت در سازمان

کامالً واقعی هستند. در واقع سازمان پیش و بیش از آنکه  هاسازمانها برای اعضای است. بازی هابازی

ها است.  بازی، مسیر ای از بازیحاصل مجموعه ،آگاهانه و از پیش تعیین شده باشد ایمحصول برنامه

آورد و آزادی اعضای سازمان را با کند، زمینه همکاری را به وجود میرا تعیین میروابط قدرت 

. تعمیم این نظریه، به ( Crozier,1976) سازدمتوازن می ،کندهایی که خود برای آنها ایجاد میمحدودیت

شدید از یک طرف میان  رقابتیگردد و منجر به باز مینیز  هاسازمانخارج از سازمان و رقابت میان 

شود و می دی تازه مستقر در پایتخت جدیهاسازماناند با یی که قدرت قبلی خود را از دست دادههاسازمان

و انتقال  ریف شده در نظام سازماندهی جدید تعریفی تعهاسازمانمیان تمامی نو از طرف دیگر رقابتی 

 پذیرد. قدرت صورت می

وی مع سازمانی رگرایی سازمانی که در تمامی جواشکلی و همبحث هم رب هارقابتنوع این عالوه بر آن 

 د. هددهد نیز فشار آورده و سرعت آن را افزایش میمی

از گرایی پاول و دیماجیو بوده و بر این ادعاست که همموضوعی برگرفته از نظریه نهادینگی گرایی هم

 هاسازمانشود. در واقع محیط، ناشی می ؛سازدوارد می هاسازمانشدن به  یفشارهایی که محیط برای نهاد

آنکه این وحدت رویه بوروکراتیک لزوماً منجر به سازد، بیرا ناگزیر از هماهنگ و همسان عمل کردن می

که با رویکردهایی هماهنگ همراه  –را  هاسازمانشود. ظهور ساختار مشترک  هاسازمانافزایش کارآیی 

شکلی هم. (Powell and Dimaggio, 1991) نامیممی 12نهادینه شکلیهمیک شکلی یا  –است 
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و  شکلیهمای بازدارنده است که در شرایط همسان محیطی هر واحد یک مجموعه را ناگزیر از ، پویهنهادینه

 هاسازمانسازد. در واقع مدیران هر سازمان با نگرش به دیگر تطابق با دیگر عناصر آن مجموعه می

آموزند.  اما مشروعیت تحت امر و راه کسب مشروعیت برای اقدامات خود را می یواحدها چگونگی اداره

از میزان تطابق توان میفقط  کند، در واقع مشروعیت اعمال رااعمال و اقدامات را ثمربخشی آنها تعیین نمی

 آنها با دیدگاهها و باورهای عموم ناشی دانست. 

را  شکلیهماجباری )این روش  شکلیهمود: شنهادینه از سه راه موجب تطابق و هماهنگی می شکلیهم

محیطی های ها و ابهامدر واکنش به نامعلومی شکلیهمتقلیدی )این  شکلیهمسازد(، فشار سیاسی محقق می

بنابراین ود(.  شای شدن مدیران و کارشناسان ظاهر میهنجاری )که در اثر حرفه شکلیهمآید( و پدید می

شکلی، اضطرار برای دستیابی به آن، با توجه به اهداف ذکر شده، خود از یک طرف زمینه فارغ از نوع هم

های مربوط به زایش چالشساز بزرگ شدن مکان پایتخت سیاسی جدید و از طرف دیگر منجر به اف

 شود.    های جغرافیایی میی واقع در دیگر مکانهاسازمان

 

 گیرينتیجه

های سازمان در این مطالعه سعی بر آن شده است تا موضوع انتقال پایتخت سیاسی با استفاده از مبانی نظریه

توان چنین نتیجه گرفت که بررسی شود که با توجه به مطالعه انجام شده می و با محوریت ایران و مدیریت

ناشی از آن، از منظر مبانی سازماندهی این  رغم متداول بودن این موضوع به صورت فراملی و مزایایعلی

 :زیرا تواند مورد تردید باشد؛ برای ایران و نوع سازو کارهای هماهنگی آن میموضوع 

های فنی، سیاسی و قولهمدر هر سازمان و نظام اجتماعی سه مقوله مطرح است که عبارتند از به طور عمومی، -1

در هر سامانه و سازمان اجتماعی پردازی مانند تیچی این سه جریان و مقوله همواره اجتماعی. به زعم نظریه

ها تحقق یای میان آنداشته و با یکدیگر در تعاملند و تکامل سازمان در سایه ارتباط متقابل و پو دوجو

ی یک حکومت را کامال از یکدیگر جدا و پایتختی سیاسی هاسازمانتوان در نتیجه از این منظر نمی .یابدمی

 و انتظار داشت که پایتخت سیاسی فارغ از نوع پیوندش با سایر  ایجاد کرد ،آنو منحصر  به معنای مشخص

 . رویکردهای فنی و اجتماعی با حفظ قدرت شکل گیرد

ی یک نظام در محلی مشخص به عنوان محور اصلی هاسازماناز سویی دیگر با فرض مستقر کردن 

یک کشور، از منظر مبانی سازمان، چالشی عظیم در کل کشور ایجاد ی هاسازمانپشتیبانی برای تمامی 

 :شود. زیرا می
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از نظر راهبردهای معطوف به تنظیم  آن کشوربندی باید با ساختار حکومتی در مرحله اول هر نوع تقسیم -2

و به تبع آن تعریف محور  هاسازمانپس جدا سازی  .متغیرهای محتوایی و ساختاری کامال هماهنگ باشد

 ست.ا های جاریاختصاصی برای مکانی مانند پایتخت مستلزم برهم زدن رویه

منجر به  ،هاسازمانعیتی منظر بوم شناسی جم زی ستادی در یک محل، اهاسازماناز سوی دیگر تجمع  -3

ایجاد و هدف اصلی  را ازآنها  هاسازمان ازشود و این رقابت هر یک افزایش رقابت میان آنها می

ا و به تبع آن محدود ساز رشد جمعیتی آنهزمینه هاسازمان تجمع بیش از حد آن .کنددور می گیریشکل

یی که به هر دلیل به هاسازمانچنین وضعیتی در شود. شدن ظرفیت محیط انتخاب شده برای پایتخت می

شوند. این از این وادی حذف می ،منابع اصلی دسترسی کافی نداشته یا از مزیت رقابتی برخوردار نیستند

یی دولتی با هاسازمانی مستقر در پایتخت سیاسی، هاسازماننماید که تمامی واقعیت در حالی رخ می

دار و مفید ا برای کل کشور معنیهاند. پس رقابت میان آنل مقایسههای وجودی منحصر و غیرقابضرورت

 فایده نخواهد بود.

به دلیل تجمع قدرت محض در یک بر آن با توجه به دو نظریه وابستگی به منابع و بازی قدرت، عالوه   -4

منابع اطالعاتی بهتر به منظور دستیابی به ی تأمین شونده رقابتی شدید هاسازمانمکان از یک طرف میان 

اما از آنجا که نزدیکی به منبع قدرت دغدغه اصلی  .که نتیجه آن باید کسب مزیت رقابتی باشد گیردشکل می

بازی قدرت دامن شدت پذیرد و صرفا بر ای مناسب صورت نمیشود هرگز تسهیم اطالعات به گونهمی

یی که قدرت خود را به سبب هاسازمان شود کهاز طرف دیگر این جداسازی منجر به آن می. زندمی

دست آوردن مزیت رقابتی با تشکیل ه برای کسب مجدد منافع و ب ،اندسازماندهی جدید از دست داده

بیافزایند. در نتیجه به صورت را بازیابی و سپس به آن قدرت از دست رفته خود غیر رسمی، های شبکه

ه صورت غیر رسمی تجمع قدرت اصلی که مبنایی برای شود اما برسمی پایتخت سیاسی جدیدی تعریف می

)پایتخت  تواند مکان قبلیهای راهبردی کشور و تأمین کننده منابع است؛ در مکانی دیگر که میگیریتصمیم

  پذیرد. سابق( باشد؛ صورت می

از رویکردهای گیری بهره شکل گرایی،نظریه همادامه تمامی شرایط فوق الذکر، با توجه به  در در کنار و -5

شکلی نهادینه در هماهنگ در هر جامعه سازمانی در سه شکل اجباری، تقلیدی و هنجاری منجر به یک

شود. بنابراین با توجه به این نظریه، اگر در مقوله تعریف پایتخت سیاسی، می هاسازماندهی و اداره سازمان

شکل و محیط استفاده شود؛ پویه هم هازمانسااز همان راهبردها و ساختارهای قبلی در مواجهه با سایر 
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تر برای پایتخت گرایی نهادینه پس از گذشت اندک زمانی، همان وضعیت قبلی شهر تهران را به چالشی عظیم

 کند. سیاسی جدید تبدیل و ایجاد می

و های اداره تغییر در زیر ساختاعمال تعریف پایتخت سیاسی فارغ از توجه به ضرورت بنابراین با 

ها در بلکه همان چالش ،شودهای طرح موضوع کم نمینه تنها از چالش تخصیص منابع در کل کشور،

 نمایند. تر رخ میهای دیگر و در سطوحی گستردهمکان

با توجه به تثبیت جایگاه روشن و متناسب اقتصادی شود بر مبنای نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می

ی نحکمراتحقق نظام مدیریت با هدف در جدید  یشهر تهران در نظام جهانی، نگرش ، فنی و اجتماعیسیاسی

الزم های زیرساختانرژی و زمان برای انتقال پایتخت سیاسی،  ،به جای صرف نیروو  اعمال شودخوب 

سازی شده های شبیهو همراه با حفظ اقتدار مرکزی، شبکه تمامی نقاط کشور فراهم آید توانمندسازیبرای 

 فرایندهای اجرایی ایجاد شود. در تمام نقاط کشور به منظور تسهیل 

کننده کارکرد کل نظام تواند هم تضمینها تحت یک راهبرد واحد میآوری زیرساختبه طور یقین فراهم

الکترونیک به عنوان یکی از موضوعات اصلی برای  حکومتساز تحقق یافته باشد و هم زمینهسازمان

گذاری و دستیابی به توسعه پایدار و چنین تالشی مبین تدوین و به کارگیری راهبرد عدم تمرکز بواسطه هدف

آل آن نیازمند بروز تحول چرا که تحقق حکومت الکترونیک در شکل ایده خواهد بود.های متمرکز نظارت

در واحدهای حکومتی  "میان بخشی"در حکومت و مستلزم همکاری قابل توجه  های انجام وظیفهدر روش

های کاری فارغ از بحث روش هاسازمانبندی (. پس انتقال مکانی پایتخت و تقسیم1387)پور عزت،  است

پایتخت هوشمند  مورد مالزی به عنوان سازد. در اینمسیر رسیدن به حکومت الکترونیک را  دشوار می

تمرکز بر موضوع انتقال پایتخت و دو شود به جای پیشنهاد میبدین منظور  قابل توجه خواهد بود. اینمونه

یافته کل کشور را مبنا قرار داده و ر، ساختار سازمانبه عنوان اولین ابزار مواجهه با تغیی هاسازماننیم کردن 

ی کشور اعمال هاسازمانبا توجه به هر سه جریان سیاسی، فنی و فرهنگی، تغییری در چگونگی سازماندهی 

گیری از . چراکه با بهرهشودتوصیه میای و فراکتالی ساختارهای شبکه داشت. بدین منظور حرکت به سمت

هی نامتمرکز با محوریت رعایت و حفظ یکپارچگی)تمرکز( فراهم این اصول در سطح کالن، امکان سازماند

 آید.می
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