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Introduction Since the 1980s, with the ever-increasing superiority of neoliberalism views and declining 
government investment in public affairs, the functional and ownership roles of the government in the 
economy have diminished and the role of non-governmental institutions, companies and forces in 
managing and producing space has increased, which weakened the independent influence of government-
affiliated institutions in the management and planning of the territorial space. The purpose of this study 
was to present a new classification of government functions and how to study it in the management and 
planning of the territorial space in the framework of the neoliberal perspective with reference to valid 
theoretical documents. This research is of theoretical type and the data were collected by documentary 
and library methods and analyzed by descriptive-analytical method based on inferential approach.
Conclusion Since spatial planning is affected by profit-oriented economic motivation based on free 
trade, the government lacks an independent position and function in spatial planning management. In 
this regard, government institutions seek to expand and continue the cycle of making more profitable 
talented areas and facilitate the faster return of capital through tax policies and coordination with the 
wishes of companies and economic institutions only through spatial management planning. In the 
formulation of land management policies by governments in the neoliberal model, different regions in 
the subdivision of the land level do not have the same value in attracting capital, and spatial polarization 
in population, movement, and activity in the territorial space will always exist. On this basis, land 
management in the neoliberal model has led to the importance of the concept of leveling, ranking, and 
decline of the concept of spatial justice, which is considered in the Keynesian model in land management 
studies.
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 چکیده 
دهه    مقدمه: دیدگاه  1980از  فزاینده  تفوق  با  با  و  نئولیبرالیستی  کاهش  های 
گری  گذاری دولت در امور عمومی، هرچه بیشتر از کارکردها و نقش تصدیسرمایه

در   شرکتاقتصاد  دولت  نهادها،  نقش  به  و  در  کاسته  غیردولتی  نیروهای  و  ها 
ستقل نهادهای  تضعیف اثرگذاری م مدیریت و تولید فضا افزوده شد که موجب  

هدف این  .  شده است  وابسته به حکومت در مدیریت و آمایش فضای سرزمینی
دسته ارایه  در  پژوهش  آن  مطالعه  و چگونگی  دولت  کارکردهای  از  نوینی  بندی 

مدیریت و آمایش فضای سرزمینی در چارچوب دیدگاه نئولیبرالیسم با مراجعه به  
ها به روش  تئوریک است و داده  این پژوهش از نوعمستندات معتبر نظری بود.  

تحلیلی بر مبنای رویکرد    - آوری و به شیوه توصیفیای جمعاسنادی و کتابخانه
 استنتاجی تحلیل شد.  

اقتصادی    گیری:نتیجه  انگیزه سودمحور  از  متاثر  آمایش سرزمین  که  آنجایی  از 
ریزی نامهمبتنی بر تجارت آزاد است، لذا دولت فاقد جایگاه و کارکرد مستقل در بر 

است. سرزمین  فضای  طریق    آمایش  از  صرفًا  دولتی  نهادهای  راستا  این  در 
بهبرنامه سرزمین  آمایش  سودآورترنمودن  ریزی  چرخه  تداوم  و  گسترش  دنبال 

های  تر سرمایه از طریق سیاستمناطق مستعد و ایجاد تسهیل در بازگشت سریع 
قتصادی هستند. در تدوین  ها و نهادهای امالیاتی و هماهنگی با خواست شرکت

دولتسیاست توسط  سرزمین  آمایش  مناطق  های  نئولیبرالیستی  الگوی  در  ها 
مختلف در زیرمجموعه سطح سرزمین از ارزش یکسانی در جذب سرمایه برخوردار  
نبوده و قطبش فضایی در جمعیت، حرکت و فعالیت در فضای سرزمینی همواره  

سرزمین در الگوی نئولیبرالیستی موجب    وجود خواهد داشت. بر این مبنا آمایش 
بندی و افول مفهوم عدالت فضایی مورد نظر  بندی، رتبهیابی مفهوم سطحاهمیت

 الگوی کینزی در مطالعات آمایش سرزمین شده است. 
 نئولیبرالیسم، دولت، کارکرد، آمایش سرزمین  ها:کلیدواژه 
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 مقدمه 
فعالیت بهینه  توزیع  بر  مشتمل  سرزمین  آمایش  های  مطالعات 
های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با توجه به تحوالت و دگرگونی

 ,Aden & Morgan]های مناطق است  زمان و توجه به پتانسیل

صورت عمومی ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا به.  [1974
برداری بهینه و متعادل از مناطق مختلف سرزمین  و فعالیت و بهره

پتانسیل با  آمایش متناسب  مهم  اهداف  جمله  از  محیطی  های 
این در  .  [Ebrahimzadeh & Mousavi, 2015]سرزمین است  

این فرآیند  سنجی  حالی است که در مطالعه آمایش سرزمین نسبت
ها و مکاتب سیاسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است،  با انگاره

سیاست  مکاتبزیرا  در  سرزمین،  آمایش  سیاسی  های    -مختلف 
 ,Papoli Yazdi]تواند متفاوت و حتی متضاد باشدایدئولوژیک می

های ریزی آمایش سرزمین در گفتمانبه بیان دیگر برنامه.  [2005

و از این جهت در    [Albrechts, 2003]نماید  میایدئولوژیک عمل  
برنامه و  مدیریت  تبیین  و  بهتفسیر  و  سرزمین  آمایش  ویژه  ریزی 

بایست روی مکاتب ها در تدوین آن میآفرینی دولتچگونگی نقش
ایدئولوژیک تاکید شود و شناخت آنها در کانون مباحث و   -سیاسی
گیردتحلیل قرار  جغرافیایی    کارکرد  .[Shakouei, 2004]  های 
 از  مهمی  بخش  سرزمینی  فضای  آمایش  و  مدیریت  درها  دولت

  که   زیرا  ،است  داده  اختصاص  خود  به  را  معرفتی  قلمرو  این  مطالعات
 حاکم  سیاسی نهادهای از ثرتام منابع تخصیص وها اولویت تدوین

  داشتهای  هفزایند  ثیرتا  سرزمینی  فضای  آمایش  و  مدیریت  در
[Dikec, 2012]   روی  با  وی  نهاد  وی  فکر ی  هامشرب  ر ییتغ  با  و  

 فضای ی  انسان  وی  عیطب  ابعاد  جیتدربه  جدید  رهبران  آمدن  کار
شود  یم   تحول  و  رییتغ  دچار  سرزمین  مقیاس  در  جغرافیایی

[Flanagan, 1999]  .در  سرزمین  آمایش  یهااولویت  که  ی آنجای  از  
 جهت   این  ازشود    تغییر  دستخوش  تواندها میدولت   تغییر  نتیجه

ه نقط  ین ترمهم  تواندها میدولت   توسط  متفاوت  رویکردهای  انتخاب
ه  عرص  در  کلیطور  . به باشد  سرزمین  آمایش  یهاسیاست  در  تحول

 فضای   سطح  در  تسهیالت   و  منابع  توزیع   زمینه  در   جمله  از  اجتماعی
  محقق  خود  خودیه  ب  محلی  وای  همنطق  منافع  هماهنگی  سرزمینی

است   نیاز  دولت  به  افراد  حیات  و   امنیت  تداومبرای    بلکهشود،  نمی
بهتر    به  آنها  تعدی  ازتا   عبارت  به  شود.  جلوگیری  یکدیگر  منافع 

به سرزمینی  مقیاس  در  فضا  تولید  و  دولتمدیریت  و وسیله  ها 
نهادهای وابسته به آنها که دارای باالترین قدرت حاکمیت و زورآوری  

از    [Mojtahedzadeh, 2002]هستند   متشکل  که  کشور  بر 
. از این  ذاردگها است، تاثیر میها و ساختها، جریانجامعه، شبکه

تصمیم  رو تغییرات  توان  ایجاد  در  حکومت  جایگاه  و  اجرا  گیری، 
   .[Hughes, 1990]کننده است فضایی تعیین

از منظر تاریخی مطالعات آمایش سرزمین بعد از پایان جنگ جهانی 
  دوم  جهانی  جنگ  از  ناشی  خساراتدوم در اروپا و با هدف بازسازی  

 جهت   در  و  کراتیکودم   -سوسیال  حاکم  تفکرات  ثیرتا  تحت  و
  که  است  حالی   در  اینکرد.    پیدا  توسعه  سرزمینی   عدالت  به  دستیابی
  و   قدرت  انحصار  محصول  سرزمین  آمایش  در  دولت  نقش  اهمیت
ه  دور   از  پیش  عصر  در  نهاد  این  توسط  گذاریقانون  توانایی

کفه ترازو   1980در دهه  .  [Jones et al., 2007]نئولیبرالیسم بود  
های نئولیبرالیستی که خواهان مداخله کمتر دولت به نفع گرایش

 مطالعات   بر  تحول  این  و   نمود  پیدا ای  هفزایند  تفوق  بودند،در اقتصاد  
  که بودند معتقدها نئولیبرالیست . گذاشت  ثیرتا نیز سرزمین آمایش
 اجتماعی،  قراردادهای  حفظ  حد  در  بایستمی  دولته  مداخل  حدود

 نرخ   از  اعم  پولی  یهاسیاست  اتخاذ   و  مالیات  طریق  از  امنیت  مینتا
  چارچوب  در  .بماند  محدود  آزاد بازار  نظام  تعادل  حفظ  جهت  در  بهره
 اقتصادی   روابط  چارچوب   در  فضایی  عدالته  گون  بهترین  دیدگاه   این
  بازار   نامرئی  دست  "آدام اسمیت"  تفکر  به  بنا  و  گیردمی  شکل  آزاد

  از.  [Hafeznia et al., 2010]  کرد   خواهد  برقرار  فضا  در  را  عدالت
 بخش   کنشگران  با  مشارکتگیری  شکل  رویکرد  این  اثرات  جمله

  شناختی   تبعات  که  بود   دولتی  متمرکز  رتاساخ  تضعیف  و  خصوصی
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  اتخاذ  در  دولت  جایگاه  مطالعه  در  خود  از  را ای  هویژ ه  شناسانروش  و
 توجه   باتا  راس  این  در.  گذاشت  جای  بر  سرزمین  آمایش  یهاسیاست

  الگوی   از  گذار  به  ناظر  حکومته  فضاسازان  کارکردهای  فتضعی  به
  و   مفهومی  گسیختگی  نوعی  نئولیبرالیسم  اقتصاد  به  کینزی  اقتصاد

 به   نسبت  سرزمین  آمایش  یریز برنامه   در  دولت  جایگاه  در  کارکردی
  ه شد  کوشش   مقاله   این   در  .گرفت  شکل   کینزیسم   اقتصاد  الگوی
  در  سرزمینی  فضای  آمایش  و  مدیریت  در  دولت  کارکردی  جایگاه

  این  درشود.    تبیین  نئولیبرالیسمه  انگار   عملکردی  رتاساخ  چارچوب
 این  در  شمولجهان  و  علمی  نظریه   یک  به   دستیابی  برای  وتا  راس

  سرزمین   آمایش  جایگاه  نخسته  درج  در  که  هشد  کوشش  پژوهش،
  نئولیبرالیسمه  انگار   همچنین  و   سیاسی  یهاایدئولوژی  با  ارتباط   در

  آمایش  رابطه  تطبیق  با  و  جیتااستن  رویکرد   با   سپسشود.    تعریف
  رابطه   در  نوینی  نظرگاه  هشد  کوشش،  نئولیبرالیسمه  انگار   با  سرزمین

  در   سرزمین   آمایش  یهاسیاست   تدوین  چگونگی  در  دولت  جایگاه  با
  جایگاه  بیینتلذا هدف این پژوهش    ارایه شود.  مکتب  این  چارچوب
  چارچوب  در   سرزمین  آمایش  ریزیبرنامه  و  مدیریت  در   دولت  کارکردی

 بود.  نئولیبرالیسم انگارۀ
 

 جایگاه ایدئولوژی در آمایش سرزمین 
  است ها  اندیشه  از  پیوندهم  و  دارنظام ای  هرشت  یمعن  به  ایدئولوژی

  جامعه  سیاسی  و  اقتصادی  -اجتماعی  سازمان  مورد   در  قضاوت  به  که
  است  مقاصدی  وها  هدف   ،هامطلوب  کمالکننده  تبیین  و   پردازدمی
  ،گذشته  تفسیر  پایه  بر   ایدئولوژی.  کندگیری  پی  را  آنها  باید  جامعه  که

ها هدف  و  داردمی  عرضه  را  آینده  از  تصویری  و  داده  توضیح  را  حال
.  [Alem, 2006]نماید  یم   مشخص  را  سیاسی  قدرت  حدود  و

  محقق  و  محدود  پشتیبانی،   هدایت،  را   سیاسی   صمیمات ایدئولوژی ت
 سیاسی   محرک  نیروی  ترینبزرگه  مثاب  به  حال  عین  در  و  کندمی

  به   دهیشکل  افزارنرم  و  چارچوب  ایدئولوژی.  رودمی  کاره  بها  توده
  وجود   سیاست  ایدئولوژی  بدون  بنابراین.  است  سیاسی   تصمیمات

 .  یابدنمی تجلی  ایدئولوژی نیز سیاست بدون و ندارد
  که  استای  هاندیش  یعنیفضا"    بر   اندیشه"  بسان  هاایدئولوژی

  نمایند می  اجرا  سرزمین  آمایش  و  مدیریت  برای  فضاگردانان
[Sadeghi et al., 2015]  .شدن  حاکم  و  قشربندی  رو  این  از

 از ای  همجموع  اجرای  و  اعتقاد  بر  مبتنی  حکومتی  دستگاه
  آمایش   بهدستیابی    اصلی  شرط   نظری  هماهنگ  یهابافته هم

  عناصر  به  مطمئنی   وضعیت  و   موقعیت  زیرا،  است  بوده  سرزمین 
  توانندمی   واقعیت  این  به  اتکا  با  آنها  که  دهدمی  امتیاز  دارای

  جمعی  کنش  یک  در  را  سرزمینی   فضای  در  موجود  موانع  و  مخاطرات
  وجود  بنابراین  .[Lashgari, 2016]مایند  ن  برطرف  هماهنگ

 نظم   برقراری  جهت  به  خود  درون  در  را  بایستن  نوعی  انسانی  جامعه
  حتی  و   ایدئولوژی  قدرت،   ظهور  ساززمینه  ناگزیر   به  که  دارد   نیاز

 شد   نخواهد  حاصل  معنا  و  نظم  آن  بدون  وشود  ها میارزش  تعیین
[Sleinis, 1994]  . ًکه  شودیم   آشکاری  هنگام ی  اسیس  قدرت  اصوال  

 موجب  به  و  باشندیی  ایجغرافی  فضا   راتییتغ  کنترل  به  قادری  اعده

  و  رندیبپذ  داریپای  نظم  در  را  خود   تیموقعسلطه،    تحت  افراد  آن
 Metzger] نمایند مدیریتفرآیند  یک مثابه به را فضایی تغییرات

et al., 2017] . 
  برداریبهره  میزان   تنظیم  حاصل  سرزمین   آمایش   اگرچه تا  راس  این   در
  در  لیکناست،  پایدار توسعه جهت دری  عیطب  وی ستیز یهاداده از

  میان  از  آنها  انتخاب  وها  دولت  ایدئولوژی   و   قدرت  محصول   حال  عین
 کی  بر  حاکمهه  قوی  هایژگیو   نیبنابرااست.    مختلف  یهاگزینه

 آمایش  ی هاسیاسته کنند نییتع عوامل نتریمهم ازی ک ی سرزمین
  که   داردی  تالق  ایدئولوژیک   -یاسیس  ابعاد  با  چنان   آن   و  بوده  سرزمین 

 کارکردی   و  ریتاساخ  پیامدهای  که  نمود  اذعان  توانیم   آن  هیپا  بر
  دیگر  بیان  به.  پذیردمی  بسزایی  ثیرتا  لفهوم   نیا  از  سرزمین  آمایش
  سرزمین   آمایش   چارچوب  در  متفاوتی  رویکردهای  وها  گزینه

  کیدتا  مورد   گفتمان  و  ایدئولوژی  بر  مبتنی   که شود    اتخاذ  تواندمی
به  حاکم  یهادولت  های فرآیند  وها  ایدئولوژی  که  یطور هستند، 

  و  رهاتاساخ  سیاسی  قدرت  کنش   با  تعامل   در   حاکم   سیاسی
  نمایدمی  تولید  را   سرزمین   آمایش  بر  حاکم  روندهایی

[Tajbakhsh, 2007]بازیگران  وها دولت تغییر بااین که  ضمن ؛ 
 تغییر  تواندمی  نیز  سرزمین  آمایش  یهاسیاست   متعاقباً   سیاسی

 مرزهای ه  محدود   در  زمین  سطح  از  بخشی  سرزمین  حقیقت  در.  یابد
  عنوان  تحت  متشکل   انسانی  جامعه  یک   دارای  که  است  کشور  یک

است.    دولت  عنوان  تحت  سیاسی  حاکمیت  نظام  یک  دارای  و  ملت
 ی ریز برنامه  تدوین  در  تواندها میدولت  یایدئولوژ   وها  سیاست   لیکن

ی  اسیس  قدرت  طریق  این  از  و   یافتهی  نیع  نمود  سرزمین  آمایش
 ,Tankis]  شودیی  بازنماید،  نمایم   اشغال  کهیی  فضا  در  تواندیم 

2009] . 
  بوده  برخوردار  سیاسی  تیماه  ازی  ذاتطور  به  سرزمین  آمایش  نیبنابرا

ی فضای  ساز نهیبه  و  طیمح  تی فیکارتقای    دنبالبهی  کاربرد  ُبعد  در  و
  نیب  در است.    حاکم   ایدئولوژی  چارچوب  در  سرزمین یی  ایجغراف
 ُبعد  سرزمین،  آمایش  یهابرنامه  تدوین  بر  موثر  مختلف  عوامل

  ازی  کی  مثابه  به  دولت  عملکرد  قالب  در  سرزمینی  فضایی  اسیس
  شناخته   سرزمین  آمایش  یها سیاست  تدوین  ابعاد  نتریمهم

 از یی،  ایجغراف ی  فضا  ابعاد  ریسا  رییتغ  ای  اثرمبدا    که  چرا؛  شودیم 
  جوهری  عنی  استیس  بهتر  عبارت  بهشود.  یم   آغاز  دولت  استیسمبدا  
 ساز میتصمی  نهادهاوسیله  به   قدرت  اعمال  ویی  فرمانروا  ت،یحاکم

  ها،شبکه  جامعه،   از  متشکل   که سرزمین  برها  دولتویژه ی بهمجر   و
  و  استیستا  راس  ن یا  در.  گذاردیم  ر یثها است، تاساختها و  انیجر

گزار سیاست  و  زیربرنامه ی  رهاتاساخ   و  نهادها  بر  حاکمی  هایدئولوژ یا
  مثابه   به  رایی  فضا  راتییتغ  موجبات  و  گذارده  اثر  افزارنرم   مثابه  به

عنوان  ی به دئولوژ یا و استیس قتیحق در.  آوردیم  فراهم فزاراتسخ
  متقابل  رابطه  گریکد ی  با  هموارهبستر    و  فرم عنوان  به  سرزمین   وفرآیند  

 اجرا  ،یر یگمیتصم  توان  نیبنابرا.  [Hafeznia et al., 2010]  دارند
 جاد یا  دری  اجتماع  مراتبسلسله  دری  اسیس  نخبگان  گاهیجا  و

استنییتع   اریبس  سرزمین ی  فضا  راتییتغ  ,Hughes]  کننده 

  قدرت   با  ناآگاهانه  ای  آگاهانه   که ی  کنش  گونه  هر  که  چرا؛  [1990
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   1399، تابستان  3، شماره  35دوره                              نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

  جهت  نی ا  از  و شود  یم  محسوبی  اسیسی  کنشید،  نمای  تالق
است  اسیسهای  کنش  محصول  زین  سرزمین   آمایش  یریز برنامه ی 

  سرزمین  آمایش  یریز این که برنامه   رغمعلی  منظر  این  از(.  1)شکل  
 محیطی  یهاتوان  به  توجه  و  محیط  و  انسان  روابط  پایداری  و  تنظیم
است،    توان  این  با  متناسب  فعالیت  و  جمعیت  هدایت  و  مناطق
  از مختلف یهاگزینه میان ازها روش و رویکردها انتخاب لیکن

 ی ریز برنامه  تواندمی  سیاسی  و  ایدئولوژیک  روابط  و  مناسبات  طریق
  ی ریز برنامه  بنابراین.  دهد  قرار  جدیدی  مسیر   در  را  سرزمین  آمایش
 بلکه ،  یابدنمی  ظهور  طبیعی  قوانین  بر  مبتنی  سرزمین  آمایش

 آمایش  قالب  در  تواندمی  مختلفی  یهاسیاست   و  الگوها  رویکردها،
 انتخاب   و  بندیاولویت ها  دولت  توسط  که   یابد  تجلی  سرزمین 

 . [Messy et al., 1999] ندشومی
 

 
 ریزی آمایش سرزمینعوامل موثر در برنامه( 1شکل  

 
  بشر   زیست  قلمروعنوان  به  جغرافیایی  فضای  از  تلقی  این  اساساً 

  اصوالً   فضا  و است    ریخیتا  -اجتماعی  یهاجنبه  درنظرگرفتن  مستلزم
  اندیشه" بسانها ایدئولوژی . دارد قرار ایدئولوژی از خاصای هبره در
  و   مدیریت  برای  فضاگردانان  که   استای  ه اندیش  یعنیفضا"    بر

  ،هاایدئولوژی.  نمایندمی  اجرا  جغرافیایی   فضای  یک  در  یریز برنامه
  ندگیر می  قرار  دسته  این  درها  برنامه   وها  طرح  وها  گفتمان

[Sadeghi et al., 2015]  .فضای   بر  حاکم  اقتصاد  نمونهعنوان  به  
  گاهی  سوسیالیسم،   گاهی  داری،سرمایه  بر  مبتنی   گاهی  سرزمین 
.  است  بوده  تلفیقی  گاهی  و  کشاورزی  گاهی  و  گردانیرمه  و  عشایری

  ، شودمی  مطالعه  خاص  اجتماعی  -ریخیتا  ظرف  در  وقتی  رو  این  از
  -ریخیتا  ظرف   آن  در  که  است  مفاهیمی  و  هافرآیند  شامل  فضا

  مکان  ایدئولوژی  و  فرهنگ   از  ثرتام   فردی  هر   واست    جاری  اجتماعی
 آمایش   و  ایدئولوژیه  رابط  بهشدن  لقای  سرچشمه  بنابرایناست.    خود

  موضع   این  در  است.  تبیین  قابل  موضع  این  چارچوب  در  نیز  سرزمین
  مرتبطهمهب  و   سیستماتیک   ری،تاساخ  سرزمین   آمایش  یریز برنامه

  یک  عملکرد  ثیرتا  تحتای  هدور   هر  در  که  شودمی  گرفته  نظر  در
کننده  تعیین  پارادایم  این  و  دارد   قرار  خاص  گفتمان  یا  پارادایم

  بیان  به.  است  سرزمین  آمایش  رویکردهای  وها  سیاست  سرنوشت
 فضا دهی  سامان  ماهیت  بر  بسزایی  ثیرتا  دولت  درآمد  منبع  نوع  دیگر

 . [Moore, 2004] دارد  سرزمین قلمرو در
 

 انگاره نئولیبرالیسم 
 ث یح  ازی  الدیم   1970تا    1930  زمانیه  باز   در  و  دوره  این  از  پیشتا  

 اقتصاد   چارچوب  در  غرب،ی  دار هیسرمای  هاحکومتی  اجتماع
  بهداشت ی  هانهیهز  ازی  مهم  بخش  که  نمودند  کوششی  نز یک

  از  دسته  این.  رندیبگ  عهده  به  را ی  رفاه  خدماتآموزش و    ،ی عموم 
  آموزش،  همچون مواردی  در دولته  مداخلداری سرمایه  به معتقدان
  در  بودند  معتقد  و   دانستند  مهم  را  فقیر  طبقات  از  حمایت  و  بهداشت

 بازار  شکست   یا   نقص  امکان   دولت،  نقش   حد  از   بیش  کاهش  ت ر صو
  توسعه  جان مینارد کینز   توسط  بیستم  قرن  در  دیدگاه  این.  دارد   وجود
  غفلت  و  قطعیت  عدم   باال،   ریسک  بر  عالوه  بازار  وی  اعتقاد   به.  یافت

  رفع  سیاسی  مدیریت  اعمال  طریق  از  بایستمی  که  دارد  بر   در  نیز  را
  تفکر  ثیرتا تحتتا راس این  در. [Mousavi Shafaei, 2007]  شود

  و   سوسیالیستی  هاینظام  از  گوناگونی   انواعاقتصاد،    در  کینزیسم
  این   انواع   همه  آنچه.  آوردند  پدید  اروپا  در   را   متمرکز  ریزیبرنامه
  که  بود  موضوع  این  پذیرش  داشتند،  نظر  اشتراک  آن  در  هادولت
 شهروندانش   رفاه  و  اقتصادی  رشد  کامل،   اشتغال  بر  بایست می  دولت
  بدون  بایستنمی  دولت  اهداف  این   به  دستیابی برای  و  نماید   تمرکز

  الگو  این   در.  شود   گرفته  کار  به   بازار  عملکرد   امتداد  در  بند  و  قید
  بسیار  نقش  زیربنایی  هایپروژه  اجرای  و   مالی  منابع  تزریق  با  هادولت
  پایداری   و  اقتصادی  ظرفیت  افزایش  و  اقتصادی  رونق  ایجاد  در  مهمی

  افزایش   موجب  هادولت  عمرانی  بودجه  که  چرا  بودند؛  دارا  اشتغال
  و   اجتماعی  خدمات  تضمین  موجب  وشد  می  جامعه  در   تقاضا

 .  [Short, 2011] بود شهروندان نیاز مورد  آموزشی و بهداشتی
 تدوین   در  دولت  توسط  بیشتری  استقالل  امکان  دوران  این  در

  از  بودند  قادرها  دولت  وبه وجود آمد    سرزمین  آمایش  یهاسیاست
ویژه به  و  بانکی  اعتبارات  هدایت  و  دولتی  یهاشرکت  عملکرد  طریق

  سرزمین  آمایش  یریز برنامه  بر   مالیاتی  درآمدهای  از  استفاده  با
به باشند  ثیرگذارتا ه  مثاب  به  سرزمین  آمایش  یریز برنامه  که  یطور ، 

 عدالت   تحقق  درصدد  دولتی  ساالری دیوان  تصمیمات  از  بخشی

 فناوریاقتصاد و  محیط طبیعی

ریزی آمایش برنامه
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 تدریجبه  که   بود  حالی  در   این.  [Friedman, 1987]  بود  فضایی
 شیافزای  پاسخگو  هاحکومتی  اتیمالی  درآمدها  زمان  ن یای  ط

ی برای  بانکی  هانظام  از  استقراض  جهینت  در.  نبود ی  عموم ی  هانهیهز
 قرار ی  دار هیسرمای  هاحکومت  کار  دستور  در  هانهیهز  نیا  نیم تا

ی ور بهره  کاهش  و  تورم  شیافزا  موجب  تدریجبه   همسال  نیا  و  گرفت
ی  ها نهیهز  شیافزا  بای  الدیم   1970  دهه  اواسط  از  جهینت  درشد.  

  کلیطور  به  و ی  غرب  عیصنای  سودآور   کاهش  و   بازارها  اشباع   د،یتول
  نقش  در  بازساخت  نوعی  تدریجه ب ی  نز یک  اقتصادی  الگو  افول

  مقیاس  در  فضاسازی  و   آمایش  یهاسیاست  اتخاذ   در   دولت  کارکردی
  در  بهره  نرخ  شدید  افزایش  حال  عین  در  .گرفت  صورت  سرزمینی

  صنایع این  تولید  زیراکاست،    مادر صنایع وجود  از  غربی  اقتصادهای
 جهان   کشورهای  در  انرژی  و  کار  نیروی  به  وسیع  وابستگی  به  توجه  با

 به   را  خود  تولید  نتیجه  در  و  نبود  صرفه  به  مقرون  چندان  دیگر  اول
 تحرک  مرحله  این  در.  کردند  منتقل   سوم   جهان  مستعدتر  مناطق

  واقعیتی  را  العادهفوق  تحرک  این   و   بود  فزاینده  سرمایه  جغرافیایی
 و   نقل  و  حمل  هایهزینه  کاهش  یعنی  مهم  ولی  ده،تااف  پا  پیش

 برای  تصنعی  موانع  تدریجی  تقلیل.  بود  ساخته  هموار  ارتباطات
 زمان  و ایمبادله هایکنترل ها،تعرفه نظیر کاالها، و سرمایه حرکت
  سرمایه  جریان  بیشترشدن  باز   این.  شد  گذارده  کنار  مرزها  در  انتظار
 فشار   زیر  را  هادولت  همه  ژاپنی  و  اروپایی  آمریکایی،منشا    باتًا  عمد
  برای  مهم  شرطیعنوان  به  خود  تجاری  فضای  کیفیت  بهتا    داد  قرار

 .  [Harvey, 2007] کنند توجه رقابت در موفقیت
  از ها  دولت  گرایانهحمایت   یهاسیاست   است  معتقد  نئولیبرالیسم

  عدم  و  تورم  ایجاد  به  نهایت  در   سرزمینی   قلمرو  در  ملی  تولیدات
  در   تقلیل   که  ی طور ، بهانجامدمی  پایدار  اقتصادی  رشد   به  دستیابی

  شد؛  خواهد  نیز  کاال  صادرات  در  تقلیل  موجب  نهایت  در  کاال  واردات
  و   صنایع  مصروف  داخلی  یهاگذاریسرمایه  از  زیادی  بخش  که  چرا

  مشابه  خدمات  وکاالها    ازتر  یتکیفکم  و تر  گران  که شود  می  خدماتی
  کاهش  و  مالی  تورم  به  همسال  این  نتیجه  در  و  بود  خواهد  خارجی
  در   غالب  فرض  این بر    نتیجه  در.  انجامید  خواهد  وریبهره  میزان

-سیاست   در  بایستمی  هادولت  کهشد    کیدتا  نئولیبرالیستی  اقتصاد
 اشتغال   و  اجتماعی  هایحمایت  بر  تمرکز  جایبه   خود  اقتصادی  های
  کنترل  بر،  خدمات  و  صنایع   صاحبان  به   نقدینگی  تزریق  طریق  از  کامل
  بیشتر  چه  هر شدن  رقابتی  و  عمومی   نهادهایشدن  کوچک  تورم،

 اقتصادی   المللیبین   نهادهایتا  راس  این  در .  نمایند  تمرکز  اقتصاد
و    فدرال  پول،  المللیبین  صندوق  همچون  ایاالت   داریخزانه رزرو 
  از  بسیاری  میالدی  1990  دهه  درند  توانست  رزرو(  )فدرال   متحده

 انتخاب  به  ناگزیر  حتی  و  متقاعد  تشویق،  را  توسعه  حال  در  کشورهای
 .  [Lashgari, 2013]نمایند  نئولیبرالی مسیر

  که  بود   این  نئولیبرالیسمه  مرحل  در   شدهپذیرفته  اساسی   موضوع
  عمده مانع یک به تبدیل باشد، حل راه که آن جایبه دولت مداخله

  معتقد  نئولیبرالیسم  شود.می  محسوب   فضا  توسعه  به  دستیابی  در
 و  اجتماعی قراردادهای حفظ حکومت و قدرت وظیفه تنها که است

داری  سرمایه  اصولبراساس    اقتصادی  یهاسیاست  و  قوانین  تدوین

  در   کهاست    فردگرایی  نئولیبرالیسم  اصلی   هسته  است.  آزاد  اقتصاد  و
  از  واالتر  ارزشی   و   آن  ازتر  بنیادی  جامعه،   بر   مقدم   فرد   آن   چارچوب

  را  خود  اقتصادی  منافع  قادرندها  دولت  از  بهتر  افراد  و  دارد  آن
  از یکیعنوان به دولت باالی مخارجاین که  ضمن.  نمایند شناسایی

  این  در .  شد  مطرح  کینزی  اقتصاد  مدل  در  رکودی  تورم  افزایش  علل
  ناخالص  تولید  از  دولت  سهم  ثبات   و  عمومی  مخارج   کاهشتا  راس

  معتقد  آنهاشد.    قلمداد   قبول  مورد  هایگزینه  از  یکی   مثابه  به  ملی،
  با   المللبینه  عرص  در  هم  و  داخلیه  عرص  در  هم  ثروت  ظهور  بودند
 اقتصاد   تبعیت  طریق  از  نه  یابدمی  تحقق  نامحدود  مبادالت  و  آزادی

 فردی   بازیگران  آنها  نظر  در.  [Peck & Tickell, 2005]  سیاست  از
  خود  عالیق  باشند  قادر   و  آزاد   رسمی  موانع  از  بایستمی  االمکانحتی

نمایند. این مساله   پیگیری  دولتی مقررات از  حداقلی  چارچوب  در   را
مالکیت گسترش خصوصیموجب   انواع  یا حذف  کاهش  و  سازی 

  عمومی در عرصه آموزش، بهداشت، حقوق بازنشستگان و غیره شد
[Layder, 1997]هایی برای انباشت طوری که در اثر آن حوزه، به

از آن برای سودآوری ممنوع الورود  سرمایه گشوده شد که تا پیش 
می جمله  آن  از  که  عمو بودند  خدمات  به  آب،  توان  همچون  می 

آموزش،   )مسکن،  اجتماعی  تامین  و  نقل  و  حمل  مخابرات، 
  ضمن .  نمود   اشاره  (غیره  وهای بهداشتی، حقوق بازنشستگی  مراقبت
  مالیاتی   فشار  کاهش  مستلزم   اقتصادی  رشد  باالی  نرخ  کسب این که  

.  بود گذاری  سرمایه  تشویق  هدف  با  خصوصی  موسسات  وها  شرکت   بر
  کوشش بیشتر چه  هر سو این  به میالدی 1970 دهه از جهت این از

  و  صنایع  در  کارکنان   تعداد  از  دولت  یهاهزینه  کاهشدلیل  شد به
  نهادهای   به  اشتغال  متقاضی  نیروهای  وشود    کاسته  دولتی  نهادهای
شوند.   هدایت  بودند  کمتری  شغلی  امنیت  دارای  که  خصوصی
 به  اعتقاد و خصوصی مالکیت به اعتقاد انگاره این در غالب پارادایم

 ,Muller]  بازار  در  تقاضا  و  عرضه  تعادل  بر  مبنی   آزاد  اقتصاد  نظام

  و   تحرک  فعالیت،  در  جغرافیایی  مناطق  و  فضاها  رقابت  و  [2005
 است.  سرزمینی فضای در سکونت

  به  فضا  دینامیسم   اصلیه  هست  سود  انباشت  نئولیبرالیسم   دیدگاه  در
 کنترل   در  آنها  ایدئولوژی  و  دولت  دخالت  گونه  هر  و  رودمی  شمار
  بازگشت  زمان  تعویق  و  فضا  سودآوری  کاهش  به  منجر  عوامل  این
  سرزمین  آمایش  در  تعادل  عدم  وگذاری  سرمایه  از  حاصل  سود
  ارتباط  در  انتزاعیصورت  به  نئولیبرالیسمه  انگار   در  فضا  زمانشود.  می

  سیاسی  یهاساخت  ویژگی   به  توجه   بدون   و  فضا  سودآوری   میزان  با
 ,Shafiei Sabet & Sedighi]شود  می  تولید  جوامع   فرهنگی  و

 ی گزار سیاست  نظارت،  دنبالهب  بیشتر  نئولیبرال  دولت  و  [2016
  و  پولی   یهاسیاست  طریق  از  اقتصادی  توازن  برقراری  و  راهبردی

 . (2)شکل  است مالی
  گرفته   نظر  در  ابژه  مثابه  به  نئولیبرالیسمه  انگار   در  جغرافیایی  فضای

ای که همراه آن. ابژه   نه  واست    )انسان(  سوژه  مقابل  در  که  شودمی
 سود،   اصالت  این  و  باشد  داشته  سوژه  برای  سودی  بایستمی  الزاماً 

 الگوی  این   در  بنابرایناست.    نئولیبرالیسم  در  فضاشدن  کاالیی  سرآغاز
  وشود  می  دنبال  سود   کسب  منظور به  صرفاً   فضا  مصرف  و  تولید
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  در  که  است  عقالنی   و  مستمر   فعالیتی  راه  از  منفعت  جویوجست
 است.  تجدیدشونده همواره منفعتی پی
فضا،   در  سرمایه  انباشت  ن شئو  از  یکی  نئولیبرالیسم  در

است   اقتصادی ابعاد در فضایی قلمرو یک پذیرنمودن مصرف

[Clark, 2003]   سود   کسب  برای  و   تولیدگذار  سرمایه  توسط   فضا  و  
 نئولیبرالیسمه  انگار   کارکرد  بر  مبتنیتا  راس  این  در. رسدمی  فروش  به
 آمایش   یریز برنامه  در  دولت  جایگاه  توانمی   اقتصادی  وجه  درویژه  به

 نمود: ذکر زیر موارد قالب در  را سرزمین 
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ریزی آمایش  های دولت، انباشت سرمایه و برنامه سیاست 
 سرزمین 

 اقتصاد  چارچوب  در  سرزمین  آمایش  مدیریت  و  یریز برنامه  در
به دولت،  نئولیبرالیستی   الزم  فضایی  راهکارهای  تدویندنبال  ها 

  انباشت   یهاسیاست  تدوین  فیزیکی،  یهازیرساخت   ایجادمنظور  به
  تداوم   همچنین  و  زیست  محیط  در  مخرب  عوامل  کنترل  سرمایه،

 در داری هستند.  سرمایه  نیاز  بر  مبتنیاجتماعی    -فضایی  جداگزینی
ون همچ  توسعه  یهازیرساخت  نئولیبرالیستی  سیاسی  اقتصاد

داری  سرمایه  تداوم کننده  تضمینها، برق و غیره  گسترش شبکه راه
  مینتا  فضایی  یریز برنامه  طریق  از   بایستمی  مبنا  این  بر   واست  

غیره   و  سبز  فضاهای  شهری،  معابر  ساخت  همچون  عمومی  کاالهای
برنامهراس  این  درشود.    مینتا  از   استفاده  با  فضایی  انریز تا 

ه  مداخل مشروعیت جهت درای هحرف یهامهارت و فنی یهاتکنیک
 ,Klosterman]  نمایندمی  عمل  سود  انباشت  نفع  به  دولت

  تربزرگ  یهاسکونتگاه  در  سرمایه  انباشت  روند  دیگر   سوی  از.  [1996
 و   انسانی  جامعه  در  جدید  نیازهای  و  مخاطرات  ظهور  ساززمینه
  از   مهمی  بخش  واست    آن  از  حاصل  فضایی  تبعاتگیری  شکل

  به  ناظر   سرزمینی  مقیاس   درها  دولت  توسط  فضاییدهی  سامان
  این  براست.    نئولیبرالیستیداری  سرمایه  عملکرد  منفی  تبعات  کنترل

  بازتولید  از  یفرآیند  نئولیبرالیستی  الگوی  در   سرزمین   آمایش   مبنا
 نهادهای   و  طبقات  نفع  به  انباشت  شرایط  تداوم   مبنای  بر  را  فضا

 . نمایددهی میسامان گذارسرمایه
  و   سرمایه  انباشت  ترویج  و  مالی  یهابخش  ارجحیت  دیگر   سوی  از

  مینتا   درها  دولت  نه  وها  بانک  و  اعتباری  سسات وم  جایگاه ارتقای  
  آمایش  یریز برنامه  به  که  هشد  موجب  تولیدی  نیروهای  مالی  منابع

بهشود  نگریسته  سود  انباشت  دریچه  از  سرزمین    خالصهطور  . 
  این   و  بود  جغرافیایی  فضای  سازیمالی  یمعن  بهسازی  نئولیبرال 

  افزایش  به  وکرد   متحول  را  سرزمین  آمایشفرآیند    ابعاد  همهفرآیند  
  آمایش  یهابودجه  مین تا  در  مالی   نهادهای  قدرت  بیشتر  چه  هر

  سرزمین   آمایش  بیشتر  چه  هرسازی  مالی  به  و  افزود  سرزمین
 ی گزار فرآیند سیاست  در  جهت  این  از.  [Samiei, 2012]  انجامید
ای هعمد  آفرینینقش  مالی  امور  متخصصان  امروزه  سرزمین  آمایش

  یکی  مناطق   و  شهرها  رقابتاین که    ضمن .  [Harvey, 2010]  دارند
  محسوب  اقتصادی  توسعهفرآیند    به  دستیابی  یهازمینه  ین ترمهم  از

 اقتصاده  دور   برخالفتا  راس  این  در.  [Harvey, 2007]  شودمی
 ی هابنگاه   در  خدمات  و  کاالها  تولید  نیست  قادر  دولت،  کینزیسم
  در   اجرا  بهرا    نیست  سودآور  که  جغرافیایی  مناطق  در  و  خصوصی

  مناطقی  در   خدمات  و  کاال  تولید  از  مانع  تواندنمی  همچنین.  آورد 
  وجود  موجب  نئولیبرالیسم   عملکرد  بنابراین .  است  سودآور   کهشود  

 سطح   در  تسهیالت  و  سرمایه  پذیرش  میزانبراساس    تمایز  و  اختالف
  باالتر  سطح  درها  مکان  و   نقاط   از  برخی   کهشود  می  سرزمین  فضای

. گیرندمی  قرار  تریپایین  مراتبسلسلهو    سطح  در  دیگر  برخی  و
  با  نئولیبرالیستی  الگوی  در  سرزمین  آمایش  ذاتیطور  به   بنابراین
  کشور   یک  مختلف  مناطق  در  تسهیالت  و  خدمات  میزان  مطلق  برابری

 کسب برای    رقابت  در  مناطق  و ها  مکان  از  برخی  و   بوده  معارض
  این   در.  گیرندمی  قرار  باالتری  مراتبسلسله  و  بندیسطح  در  سرمایه

  سرمایه   انباشت  و   سود  کسبها برای  شرکت  و   افراد  که   همچنان  الگو
  سطح  در  جغرافیایی  مناطق  وها  مکان،  نمایندمی  رقابت  یکدیگر  با

 بندی سطح دچار سرمایه کسببرای  رقابت چارچوب  در نیز سرزمین 
 شوند.  می  تمایز و

 در   فضایی  یهاسیاست  تدوین  در  اصلی  گزینه،  سود  انباشت  بنابراین
  مین تا  حتی.  رودمی  شمار  بهها  دولت  توسط  سرزمین  مقیاس

آموزش    نظیر  برخوردار  کمتر  مناطق  در  عمومی  خدمات  وها  زیرساخت
 سطح اندازه  هر. دارد بستگی انباشت بیشتر  سطح به نیز بهداشتو 

 داری به فضانگرش سرمایه

 شناسیمعرفت شناسیروش شناسیهستی

 یندهایآها و فرفرمشناخت 
های گفتمانمنتزع از روابط 

 تاریخی -سیاسی

تجربه و اتکا به حس و 
 استفاده از منطق صوری در

 احراز شناخت

صرف به مثابه ابزار  هابژ
 انباشت سرمایه
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  بهتر   مالیات   طریق  از  دولتباشد،    بیشتر  درآمد  و  کمتر  بیکاری
  بیشتر  مناطق  این  در  را  عمومی  خدمات  وها  زیرساخت  تواندمی

 یتاراس  در سرزمین آمایش و ی ریز تا برنامهراس این در. نماید فراهم
 اعضای   از  حمایتمنظور  به  اجتماعی  -فضایی  جداگزینی  از  حمایت
 انگیزه   ایجاد  جهت  در  آن  فاقد  اعضای  سایر  برابر  در  جامعه  متملک

  به  منتهی   یریز فرآیند برنامه  ایناست.    بیشتر  فعالیت  و   تالش  برای
 طریق   ازها  انتخاب   و  تحرکات  کنترل  و  بخشیدننظم  محدودنمودن،

تصمیم و    عزیمت،ه  نقط  وشده    فضا  مصرف  و  تولیدفرآیند    به  کمک
  - فضایی   انعکاساست.    انباشتفرآیند    تداوم  جهت  در  دولت  حرکت

 گرامادی  و  فردگراای  هجامع  قالب  در  کالسیکداری  سرمایه  اجتماعی
می  این.  [Zielnic, 2007]شود  می  متجلی  به  منجر  تواندمساله 
و    از   گسستگی  جامعه،شدن  خطی  با  افراد   مکانیکی  رابطهتاریخ 

  بدون   انتزاعی  زمان  در   نئولیبرالیستیه  انگار   بنابراینشود.    یکدیگر
. نمایدمی  فضا  تولید  به  اقدام  جوامع  هویتی  شرایط  به  توجه

  در   افراد  سپس  وشود  می  تولید  فضا  ابتدا  انتزاعی  زمان  واسطههب
 در   فعالیت  و  جریان  کالبد،  آن  یامحتو  و  شوندمی  داده  قرار  آن  درون

  در   دولت  کارکرد  واست    فضا  بیشتر  تملک  برای  رقابت  چارچوب
 .  یابدمی تداوم تا راس همین در نیز  سرزمین آمایش یریز برنامه

  بر  ذاتی   صورتهب  ساالرانهسرمایه  فضای،  نئولیبرالیسم  یامحتو  در
  مبنای   بیشتر  مالکیت  و  یابدمی  معنا  مالکیت  مفهوم  مبنای

این    ضمن  . [Lefebvre, 2017]است    سرزمینی   فضای  دیالکتیک
  خودش   زودیبه  سرزمین  مقیاس  در  فضا  مصرف  و  تولیدکه فرآیند  

  عدم   در  جمله  از   بیند؛می  نظم  این  تداوم   عدم   شرایطه  محاصر   در   را
 نیروی  کمبود  و  محلی  بازارهای  اشباع  زیستی،  یهابنیان   همراهی
  صرفاً   نیز  محلی  یهاسازمان  و  دولتی   نهادهایتا  راس  این  در.  انسانی

  سودآورترنمودن ه  چرخ  تداوم  دنباله ب  فضایی  یریز برنامه  طریق  از
  [Harvey, 2008]  سرمایه  بازگشت  سرعت  در  تسهیل  طریق  از  فضا

 برای   مالیات  میزان  تعیین  طریق  از  فضایی  مخاطرات  کنترل  و
بقا   برای  دولت  که  یطور به  هستند،  جغرافیایی  فضای  از  استفاده

ه  خواست  طبق  و   نموده  متصل  بازار  به  را   خود  بایستمی
. نماید  مهیا  آنها  انباشتی  نیازبراساس    را  فضا  مصرف  ان،گذار سرمایه

  مستعد   یهاسکونتگاه  و  مناطق  سود  حداکثررساندنبه   نتیجه  در
 & Rossi]  بوده  بوروکراتیک  و  سیاسی  سیستم  ترجیح  الزاماً 

Vanollo, 2015]  رشد  ماشین  مثابه  به  انباشت  مستعد  مناطق  و 
 .  شوندمی محسوب اقتصادی

  کامل  مالکیت  در  که  است  چیزی  سرمایه  نئولیبرالیسمه  انگار   در
  در   سرمایه  حرکت  لیکن  ؛ شودمی  خصوصی   و   گرفته  قرار  دارسرمایه

  موجب  که  است  عمومی  کاالیی  مثابه  به  جغرافیایی  یهامقیاس  بین
  تداوم  و  [Piri, 2014]شود  می  فضایی  -اجتماعی  یهاتفاوت

  به  ناگزیر  دولت  که  است  جداگزینی  این   نیازمند  نیز  سود  انباشت
 درها  دولت  کارکرد  از  مهمی  بخش  نمونه  عنوانهب  است.  آن  مینتا

  تعیین  همچون   اشکالی   در  سرزمین  فضای  سیاسی  دهی سازمان
  تصمیمات چگونگی    از  ناشی  شهرها  خدماتی  و   استحفاظی  حریم
  سرمایه   انباشت  تداومبرای    فضا  سودآفرینی   تداوم  در  سیاسی  عناصر
  و   کدبندی  با  سرمایه  انباشت  تداوم  امکان  طریق  این   از  واست  
 نیست   دولت  این  نئولیبرالیسمه  انگار   درشود.  می  فراهم  فضا  مصرف

 تضاد  بلکه،  کند  ایجاد  را  فضایی  یهاتفاوت  بتواند  مستقالً   که
براساس    فضا  در  را  تفاوت   تواندمی  اجتماعی   یهاتفاوت  و   طبقاتی

 .  نماید  تولید سرمایه انباشت تداوم
 

سیاست  جایگاه  و  انتخابات  در  جغرافیای  دولت  گزاری 
 آمایش سرزمین  

  یا  خاص  تفکره  شیو  یک  از  نمادی  کشوری  هر  جغرافیایی  فضای
  که   [Shakouei, 2004]  است  خاص   سیاسی   تفکر  یک   از  بیتاباز 
  و  انتخاباتفرآیند    طریق  از  منتخب  دولت،  کراتیکودم   یهانظام  در
  امروزه   .است  گرفته  عهده  بر  راگیری  تصمیم  اختیار  اکثریت،  ییدتا  با
  وها  یز یربرنامه  ازی  مهم  بخش  گزینشمبدا    سیاسیفرآیند    نیا

 بازار  در  دهندگانیرا  که  یطور است، به  سرزمین  آمایشهای  استیس
هستند  هبرنام شدن  اجرایی  رتاخواس  سیاست   آنها   منافع  با  کهای 
.  یابدمی  تبلور  انتخابات  در  آن  فضایی  تجلی  که  باشد  داشته  تطبیق

ه  انگار   در  سرزمین  آمایش  یها سیاست   انتخابتا  راس  این  در
 روابط   بازتولید  نیز  انتخاباتفرآیند    چارچوب   در  نئولیبرالیسم

  طبقات  مستقیم ه  نمایند  غالباً   اکمح  احزاب  و  بودهداری  سرمایه
  دیگر  عبارت  بههستند.    فراملی  و  ملی   مقیاس  در  بورژوازی

  مین تا  و  گران  بسیار  نئولیبرالیستی  الگوی  در  انتخاباتی  یهارقابت 
ها  شرکت  با  احزاب  تلفیق  نیازمند  سیاسیفرآیند    این  مالی  یهاهزینه

 احزاب   وها  دولت   جهت  این  از  واست    خدماتی  و  مالی  سساتوم   و
  فارغ  را   سرزمین   آمایش  یهاسیاست  نیستند   قادر  انتخابات  در  پیروز

  [Peet, 2011]  نمایند  تدوین  اقتصادی  سساتوم  اینه  اراد  از
   (.3)شکل 
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  متعارض  یهاخواسته  معرض  در  هموارهداری  سرمایه  دولت
  طبقات  مالیات  افزایش  سو  یک  از  و  گیرد می  قرار  مختلف  یهاگروه

  منجرها  مالیات  کاهش  و  شود می  منجر   آنها  نارضایتی  بهداری  سرمایه
  دولت  نهایت  در  لیکن شود.  می  عمومی  کاالهای  و  خدمات  کاهش  به

 برای  سرزمین   سطح  در  را  انباشت  فضای  است  ناگزیرداری  سرمایه
  بازتوزیعی قدرت. نماید فراهم دار سرمایه طبقات وها شرکت  نهادها،
  درصدد  غالباً   نیز  سرزمین   آمایش  یهاسیاست  طریق  ازها  دولت

برای  زیرساخت  مینتا است    سرمایه  انباشت  تداومها 
[Wallerstein, 2002]  .از  را  بوروکراسی  هزینه  بایستمی  دولت  

 گری تنظیم  به  لذا  و  نماید   مینتا   انباشتفرآیند    ازگیری  مالیات  طریق
  آمایش   که  است  ناگزیر  و  است  وابسته   انباشتفرآیند    فضایی  تداوم  و

  نماید  هدایت  دارسرمایه  نهادهای  و   طبقات  یتاراس  در   را  سرزمین 
[Keshavarz, 2015]  .اعطای   برایسازی  زمینه  طریق از  نتیجه  در 

  برخی   تجاری  منافع  از  ناگزیرند  مالیاتی  تسهیالت  و  مالی  اعتبارات
 حمایت   آنها  نظر  مورد  جغرافیایی  مناطق  در  خود  حامی  یهاشرکت 
  صورت هب نیستند قادر سیاسی بازیگران و هافرآیند رو  این از. نمایند

 & Mirheydar]  شوند  مطالعه  اقتصادی  هایفرآیند  از  مستقل

Mirahmadi, 2017] . 
  بر  عالوه  سرزمین   آمایش  یهاسیاست  مطالعات  در چارچوب  این  در

نماید،  می  تنظیم  راها  سیاست  این  کسی  چهاین که    بررسی  به  نیاز
فرآیند    این  درک. برای  گیرد  قرار  بررسی  مورد  نیز  آن  چرایی  بایستی

 بازار   اقتصاد  نهادهای  توسطسازی  ائتالف  هایتحلیل فرآیند  به  نیاز
 مصداقاست.    سرزمین   آمایش  یهاسیاست  تدوین  بر  اثرگذاریبرای  
  را  سرزمین  آمایش  مدیریت  در  نئولیبرالیسم شدن  جهانی  ریتاساخ
  این  نتیجه  در.  نمود  جووجست  عمومی ه  حوز   گسترش   در  توان می

 ی گزار سیاست  هایفرآیند  در  غیرحکومتی  نهادهای  نقش  بازساخت
 یافته   چشمگیری  گسترش  کینزیسمه  دور   به  نسبت  سرزمینی  فضای

  و  اجتماعیه  سرمای  حکمروایی،  همچون  مفاهیمی  آن  متعاقب  و
 ,Sadeghizadeh]  است  یافتهای  هفزایند  گسترش   مشارکت

  مقابله   هایفرآیند  به  دهیاهمیت  درصدد  حکمروایی   ویژههب.  [2015
 نیروهای   و  خصوصی  بخش  نهادهایوسیله  سازی بهائتالف  و  مذاکره

  آمایش  یهاسیاست  تدوین  جهت  در  مالی  کنشگرانویژه  به  کارآفرین
  منافعفرآیند    این  چارچوب   در .  [Peck, 2006]  است  سرزمین 
  چارچوب  در  خصوصی  بخش  نهادهای  متضاد  حتی  و  متقابل

 برای سازی  ائتالف   هایفرآیند  طریق  از  سود  انباشت  به  دستیابی
 آمایشی  یهاسیاست   و  قوانین  تدوینمنظور  ها به دولت   بر  اثرگذاری

 .  [Pierre, 1999]شود می هماهنگ آنها نیاز مورد
 

برنامه شرکت  در  دولت  کارکرد  و  چندملیتی  ریزی  های 
 آمایش سرزمین 

  و  سرمایه  مینتا   در  مهمی  نقش   نیز  چندملیتی  یهاشرکت 
ویژه به   هاحکومت  وند  دار   جهان  مختلف  نقاط   در  تولید  های زیرساخت

  کمک  و  چندملیتی  یهاشرکت  باشدن  همراه  به  ناچار  سوم  جهان  در
 بازارهای  در  هم  و  داخلی  بازارهای  در  هم  که  ندشد  صنایعی  ایجاد  به

 ن یا  در  كههایی  است یس  جمله  از  .باشند  داشته  رقابت  توان  صادراتی
بیصنعتی  كاالها  دیتول  انتقال  شودمی  اتخاذ  مرحله   بهتر  ارزشی 

تر است ارزانی  انسانی  روین  صاحب  كه  استیی  ایجغراف  مناطق  گرید
. است  ن ییتب  قابلی  المللنیب  كار  میتقس  هینظر  در  مرحله  نیا  كه

 به   را  آن  و  داشته  نسبی  مزیت  قانون  بر  زیادی  کیدتا  نئولیبرالیسم
  انگاره   این  در .  است  داده  تعمیم  نیز  سرزمین   آمایش  یهاسیاست

  که بپردازد خدماتی و کاال تولید به بایستمی جغرافیایی منطقه هر
 است.  نسبی مزیت دارای  دیگران به نسبت آن در

 رقابت ه  اجاز   که  مقیاس   از  ناشی  جوییصرفه  که   است  حالی  در   این
  و   بزرگ  یهاشرکت   کمک  به  دهدمی  را  جهانی  و  بزرگ  بازارهای  در

می دولت  واست    پذیرامکان  چندملیتی  استقرار   زمینه  بایستها 
  نمایند  فراهم  خود  سرزمین  در  را  آنها  تولید  جغرافیایی  یهاشاخه

[Lashgari, 2018].  شرکتیی  فضا  بازساخت  جهینت  همسال  نی ا-
  خود  نفع   به  فضا  از  بودند  قادر  آنها  که  چرا   بود؛ی  تجار   و  بزرگی  اه

ی  باق  سودآور  همچنانی  جهانه  گونرقابت  اقتصاد  در  و   کنند  استفاده
که سرزمین  نیازداری  سرمایه  نظام.  بمانند برای  دارد  را  های جدید 

دسترسی به مواد اولیه بازار و نیروی کار ارزان بگشاید و اگر قدرت  
ترویج   تجارت خارجی،  توسعه  از طریق  نباشد  بازار  در  کافی  خرید 

می ایجاد  را  جدید  بازارهای  جدید   & Harvey]نماید  محصوالت 

Merrifield, 2013].  نئولی توسعه  جریان  در  ،  برالیسمبنابراین 
 المللی بین مالیه سرمای برابر در کارکردی و ریتاساخ منظر از دولت

  باز  مستقل یهاگیریتصمیم از  و تضعیف چندملیتی یهاشرکت و
 ی هاجوییصرفه  به  دستیابی  که  چرا؛  [Garmany, 2016]  ماندمی

  به  دهدمی  را  صادراتی   بازارهای  در  رقابته  اجاز   که   مقیاس  از  ناشی
  بازارها  آن   بر   قبل  از  که  است  ممکن  چندملیتی  یهاشرکت  کمک
  ازای  هرشت  ایجاد  به  منجرها  شرکت  این   باشدن  همراه.  دارند  غلبه

  مقیاس  در  توانندمی  ابتدا  همان  از  که  شد  خواهد  خدمات  و  صنایع
  حضور   برای  را  الزم  یهازمینه  ناگزیرندها  دولت   و  نمایند  رقابت  جهانی
 بتوانند ها شرکت  اینتا  نمایند  فراهم چندملیتی یهاشرکت  فعاالنه
 ,Mosallanejad]  کنند  مینتا  را  آنها  اقتصادی  پذیریرقابت  تداوم

سرمایهراس  این  در .  [2016  و  چندملیتی  یهاشرکتگذاری  تا 
ها دولت  مالیاتی  درآمد  افزایش  به  منجر  کار  نیروی  درآمد   افزایش
 اتخاذ   برای  بیشتری  یهاگزینهها  دولت   آن  متعاقب  و  شد  خواهد
  از  حاصل  محیطی  مخاطرات  کنترل   و  خدمات  توزیع  یهاروش

 .داشت  خواهند نئولیبرالیستی قطبش
  استقرار  به  تمایل  سرزمین  آمایش  منظر  از  است  حالی  در  این

 ازی  مناطق  وها  مکان  در  اغلب  چندملیتی  یهاشرکت   یهاشاخه
 و  مصرف بازار کار، نیروی اولیه، مواد به دسترسی کهاست  سرزمین
 بازگشت  سرعت  و تر  افزون  آنجا  در  صادراتی  تسهیالت  به  دسترسی

  که   یطور ، بهباشد  بیشتر  مناطق  این  درگذاری  سرمایه  از  حاصل  سود
ها دولت   اقتصادی  ارتباطات  در  جهانی  مقیاس  اهمیت  افزونی  با

  داشته  خود صادراتی مناطق وها سکونتگاه  بهای هویژ  توجه ناگزیرند
  و   جمعیت  استقراربرای    الزم  ی هازیرساخت   بیشتر  چه  هر  و  باشند

  بیشتر  گرایی مصرف  و تر  افزون  درآمد .  نمایند   فراهم  آنها  در  را  فعالیت
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 اعتباری   تسهیالت   ازای  هعمد  حجم   گراصادرات  یهاسکونتگاه  در
 ی هاسیاست و نمود خواهد مستقر فضاها این در را مالی  سساتوم 

  که چراشود؛ می تدوینفرآیند  این از تبعیت در نیز سرزمین آمایش
  بیمه،   مالی،   خدمات   نظیر  درآمدساز  مشاغل   ازای  هعمد  بخش

  توسعه،  و تحقیق نظیرها بخش دیگر  و مستغالت ه زمین در فعالیت
  و  یافتمی  استقرار  تربزرگ  یهاسکونتگاه  در  آموزش  و  بهداشت
.  بودتر  سریع  فوردیستی  صنایع  دیگر  به  نسبت  آنها  در  سود  بازگشت

 در   صنایع  این  به  مالیاتی  درآمدهای  از  مهمی  بخش  وابستگی  با
  اصناف   این  خواست  بهها  دولت  سرزمین  آمایش  یهاسیاست  تدوین
 . نمودند بیشتری توجه

  استقرار  سرزمین  آمایش  رویکردهای  وها  سیاست  در  نتیجه  در
  گیرد نمی  قرار  توجه  مورد  کوچک  یهاسکونتگاه  در  فعالیت  و  اشتغال

  آموزش  خدمات  حداقل   مینتا توزیعی   یهاسیاست  طریق از  صرفاً   و
بهگیردمی  قرار  توجه  مورد  مناطق  این  در  غیره  و  بهداشت  و ویژه  . 

 جمعیت   جاذب  قطب  به  تدریجبه  گراصادرات  یهاسکونتگاه  و  مناطق
ها دولت  حتیشود.  می  تبدیل  توسعه  حال  در  کشورهای  در  فعالیت  و
  طریق  از  نیستند  قادر  چندان  سرزمین  آمایش  یهاسیاست  تدوین  در

  تسهیلتر  محروم  مناطق   به  را  سرمایه   ورود  مالیاتی  یهاسیاست
ها مالیات  حد  از  بیش  افزایش  که  چرا  ؛[Zukin, 1995]  نمایند
  سسات وم   و  چندملیتی  یهاشرکت  طرف   از  سرمایه  فرار  موجب

 مناطق  و ها  مکان  یافتنمنظور  به  فراسرزمین  فضای  به  اعتباری
 نئولیبرالیسمیابی  موقعیتشود.  می  سود  انباشتبرای    مستعدتر

  که   است  مناطقی  از  بااله  بهر   کسب  درصدد   سود   انباشت  بر   متکی
 به  دستیابی   و   بوده   دارا  سرمایه  بازگشت  در   را ای  هفزایند  نسیلتاپ

 ,.Barghi et al]  باشد  بیشتر  آنجا  در  مالیات(  -)سود  خالص  سود

  نسبی  قطبش  طبیعی صورت  به  نهادها  این  جهت  این   از.  [2016
 .نمایند می  ایجاد   سرزمینی  مقیاس  در  را  سکونت  و  جمعیت  فعالیت،

 ی ریز برنامه   دری  ملی  هادولت  استقاللی  طیشرا  نیچن  در  نتیجه  در
 شهروندان   نظارت  امکان  متعاقباً   و  شودیم   فیتضع  سرزمین  آمایش

  و   نهادها  نقش  و   رنگکم  یشانهادولت  فضایی  یهاسیاست  بر
 مقیاس   در  آنها  نظر  مورد  اقتصادی  یهارژیم   و  چندملیتی  یهاشرکت 
 و   ریتاخودمخ  کاهش.  [Held, 2009]  شودمی  داده  بسط  کروی

  تدوین  در  دولت  مستقل   جایگاه  تضعیف  باعثها  دولت  استقالل
  فراملی  و  ملیداری  سرمایه  نیروهای  از  فارغ  آمایش  یهاسیاست

 سبب  سرمایه  جریانشدن  غیرسرزمینی  وشدن  مکانبی  و   است  هشد
 و یریز برنامه سیاسی اقتصاد مطالعه در  جهانی مقیاس  کهشود می

 بنابراین   .[Castells, 2001]  یابدای  هفزایند  اعتبار  سرزمین  آمایش
  جدا  خود  سرزمینی   محیط  از  بیشتر  چه  هر  فضاساز  دولتی  هایکنش
  و  آزاد   ت ر تجا  بر  مبتنی  زمان   -فضاتر  وسیع  هایمحدوده  در   و  شده

  و شود  می  ترغیب  و   تشویق  المللیبین  اقتصادی  سسات وم  عملکرد
  سرزمینی  محیط  در  ملت  -دولت  عملکرد  از  فراتر  ماهیتی  زمان  -فضا

  استقالل  در  فروکاستگی  نوعی  رو  این  از.  د گیر می  خود  بالفصل
  سرزمین  آمایش  یهاسیاست  تدوین   در   ملی   و   محلی  یهادولت

،  جهانی  مقیاس   درها  سکونتگاه  بین  رقابت  که  چراشود؛  می  مشاهده

برای   چندملیتی  یهاشرکت ی  رو دنباله  را   ملی  و  محلی  یهادولت
 اقتصاد ه دور  در کهاست  حالی  در این. نماید می سود انباشت تداوم

 انطباق   سرزمینی  فضای  آمایش  با  دولته  فضاسازان  کارکرد  کینزی،
 برای   اجتماعی  زندگی  فضایی  ابعاد   که  معنا  بدان  داشت،ای  هفزایند
  طریق   از  و  حال  زمانه  سلط  تحت  هاجنبه  بیشتر  در  و  جمعیت  اغلب

شدن  جهانی  طی  که  حالی  در.  بود  گرفته  شکل  ملت  -دولت  کارکردهای
 که   هشد  ایگونه  به  سیاسی  مرزهای  عملکرد  کاهش  نئولیبرالیسم

  شناخته سرزمینی مقیاس در ملت -دولت کارکرد مثابه به دیگر فضا
  نیروها  بعتا  را  آنهاای  هفزایندطور  به  و  [Shankar, 2006]  شود نمی

 .  است داده قرار فراملی نهادهای و
 

ریزی  برنامه شناختی مطالعه کارکرد دولت در  تحوالت روش 
 آمایش سرزمین 

  سرزمینی   فضای  یریز برنامه  و   آمایش  در  نئولیبرالیسمه  انگار   در
 صرفاً   یریز برنامه  هدف  نتیجه  در   و   نداشته  جایگاهی  آرمانی  رویکرد

  جغرافیایی  مناطق  در  سرمایه  بازدهی  و  وریبهره   افزایش  به  معطوف
  بر  مبتنی  گرتنظیم  جایگاهی  دارای  دولت  و   هشد  کشور   یک   مستعد

  دیگر  بیان  بهفرآیند است.    این  تداوم  برای  پوزیتویستی  یهایافته
 انباشت   و  مالکیت  بهدستیابی    مبنای  بر  صرفاً   که  سرزمینی  فضای
  و  ایدئولوژی  نیازمند  ماهویطور  شود بهمی  مصرف  و   تولید  سرمایه
 فراایدئولوژیک  و  پراگماتیک  زیادی  حدتا    بلکه ،  نیست  پردازینظریه

  رقیب   یهاایدئولوژی  کارگیریبه  و  مطالعه  جهت  این  از.  است  هشد
 بدتابرنمی  سرزمینی  فضای  آمایش  و   یریز برنامه  در  را   نئولیبرالیسم

 فضای   تولید  در   مستقل  متغیریه  مثاب  به  نه  دولت  تصمیمات  و
  در دارسرمایه بازیگران یهاخواست از بعیعنوان تابه بلکه سرزمینی

 ,Zaki & Valigholizadeh]  نمایدمی  عمل  سرمایه  انباشت  جهت

  آمایش   قلمدادنمودن  لآایدهغیر   سبب  دیدگاه  این  اتخاذ  .[2015
 کارکرد است.    سرمایه  انباشت  های فرآیند  از  آن  تبعیت  و  سرزمین

  سرزمین  سطح  درداری  سرمایه  نظام  یهاقابلیت ارتقای    دولت  اصلی
 است.   خارجی  و  داخلی  ی هاگذاریسرمایه  روند  در  تسریع  به  کمک  و

سیاسی،    نهادهای  و  دولت  تکلیف  به  نگرشه  نحو  و  دریافت  این
.  نمایدمی  متبادر  سرزمین  آمایش  مطالعات  در  را  خاصی  شناسیروش

  امری  سرزمین  آمایش  اهداف  دریافتی  چنین   با  که  معنی  این  به
 مناطق   و  افراد  سودمحورانه  یهاکنش   از  بلکه،  نیست  آرمانی  و  ذهنی

 ی هاسیاست   اتخاذمنظور  ها به دولتتا  راس  این  در.  شود می   برگرفته
  یک  که  دننمای  عملای  هشیو  همان  به  بایستمی  سرزمین  آمایش
  سوداگرایانه  دیدگاه.  دهدمی  انجام   تجربی   تحقیق  هنگام  محقق

 آمایش   مطالعاته  فزایند  تمایلگیری  شکل  موجب  نئولیبرالیستی
 که  یطور ، به است  هشد  کمی  تحقیقات  سوی  و  سمت  به  سرزمین

 با و  ریاضیه پیچید یهامدل ترسیم  با نمایند می تالش متخصصان
  روش  این  اتخاذ   با.  گذارندب  کنار  را  مفهومی  نگاه  گونه  هر  ارقام  ذکر

  و  سرمایه  انباشتجز    که  گیردمی  قرار  نظر  د م   پراگماتیسم  نوعی
  ابعاد  در  سرزمینی  قلمروهای  سودآورنمودنبرای    حل  راه  یافتن

  سرزمین  آمایش   مطالعات  در   بنابراین .  ندارد  دیگری  دغدغه  مختلف
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 ی گزار سیاست  برای  ذهنی  مفروضات  وها  سنت   ،هافرهنگ  دخالت
  هر  نئولیبرالیسم  منظر  از   .[Pouladi, 2004]  شود می  گذارده   کنار
شود،    رهنمون  مادی  توسعه  سوی  به  بهتر  را  جغرافیایی  فضای  آنچه
  نئولیبرالیسم  شناختی   منظر  از  جهت  این  از   و  است  واقعی  و   مفید

 در   را  فضا  بازساخت  حقیقت  که  یابدمی  سوق  پراگماتیسم  سوی  به
 .  [Kazemi, 2011]  نمایدمی تحلیل  آینده   در آن  یابیتوسعه  جهت
  موجودی  انسان  که  است  آن  نئولیبرالیسم  از  ثرتام   دانانجغرافی  درک

  ی ها محرک   برابر  درها  انسان  همه  و  بوده  سودجو  و  حسابگر  عاقل،
  رهای تارف  و  دهندمی  بروز  خود  از   مشابهی  بیش  و  کم  رتارف  بیرونی
  لذااست.    قاعده   به  مقید  و  پذیرتعمیم  زیادیه  انداز تا    انسان

  است   بینیپیش  و  تبیین  نوع  آن  به  معطوف  گرااثبات  شناسیمعرفت
  حاکم  الگوی   یا  نظم  کشف   و  مشاهده  قابل  یهاپدیده  مشاهده  با  که
  ایدئولوژیک  افکار  از  را  علمی  مطالعات  و   باشد  آمده  دسته  ب  آن  بر
 مطالعات   با  ایدئولوژیک   کار  که  چرا؛  پنداردمی  متفاوت   گفتمانی  و
 دارای   علمی  کار  لیکنشود،  می  شروع  شدهپنداشته   بدیهی  قبل  از

  با  عقالنی  انتخاب  نظریه  انگاشتنمفروض  .است  نظری  یهادغدغه
 آمایش   دیالکتیک  که  است  شده  باعث  مادی  سودگرایی  تفسیر

  به  دادنارجحیت  و  اقتصادی  واکنش  و   کنشبراساس    صرفاً   سرزمین 
 گونه  هر  نگرش  این  در  است  بدیهی.  بگیرد  شکل  هزینه  و   سود  معادله
  تمامی  و  بوده  تصور  غیرقابل  و  معنابی   اساساً   یادشده  منطق  از  تخطی

شود    تفسیر  مادی  فایده  -هزینه  واحد  منطق  مبنای  بر  رهاتارف
[Abdkhodaei, 2015]  .سرزمین  آمایش  تحوالت  رویکرد  این  در  

  حداکثر  کسب  برای  تعامل  حداقل  ناپذیراجتناب  ضرورت   از  ناشی
 بعی تا  نیز  سیاسی  روابط   و  نهادها  واست    جامعه  افراد  توسط  سود

 هستند.  فضا در موجود  گسست غیرقابل ذات این از
 به  سرزمین   آمایش  یهاسیاست   تدوین  در  دولت  اثراتتا  راس  این  در

  مثابه  به   که  شد   خواهد  منجر  فضایی  هایفرآیند  و  فرم  تولید
 تحلیل  و  مطالعه  قابل  گرااثبات  رویکردهای  طریق  از  مادی  یهاپدیده
 ظاهری   تنها  فضاییه  پیچید  یهاسیستم  دیدگاه  این  در  است.

 واقع   در  که  حالی  در  رسند؛می نظر  به  بینیپیش  غیرقابل  و  پرآشوب
 .  هستند مشخص جریان بعتا
 دانست  معین  غیرخطیفرآیند    یک  را  آشوب   توان می  نگرش   این  در
  بینیپیش  قابل  لیکن  رسدمی  نظره  ب  تصادفیاین که    وجود  با  که

ها دولت  روی  پیش   ایدئولوژیک  متعدد  یهاگزینه  بنابراین  است.
  وجود   ملی  سرزمین  آمایش  ی هاسیاست  و   رویکردها  اتخاذبرای  

ه  مداخل  صورت  در   و   [Stubbs & Underhill, 2006]  نداشته
  سرزمین  آمایش   مطالعات  در   گفتمان  و  ایدئولوژی   سیاست،

 ماهیت   و  شده   خارج   خود  علمی  ماهیت  از  علم  این   ناخودآگاه
  در  فرهنگ  و  ایدئولوژی  ریخ،تا   فقدان  .گیرد می  خوده  ب  علمشبه

 آنه  مبادل  ارزش  فضا  تولید  در  صرفاً   که  هشد  موجب  سرزمین  آمایش
  سرزمین   آمایش   در  فضایی  سیاست  بنابراین.  بگیرد   قرار  توجه  مورد

 سرمایه   انباشت  تداوم  جهت  در  صرفاً   نئولیبرالیسمه  انگار   چارچوب  در
  تقسیم  کاال   مثابه  به  فضافرآیند    این   بر   مبتنی  و   شودمی  گرفته  کار  به
 شود.  می بندیدسته و

 گیری نتیجه 
  توان   از  نئولیبرالیستی  اقتصاد  به   گذارفرآیند    چارچوب  در  کلیطور  به

  سرزمین  آمایش  یریز برنامه  و  مدیریت  در  ملی  دولت  اثرگذاری
 انتخاب  تصور  امکان  نئولیبرالیسمه  انگار   در  که  چرا  ؛شودمی  کاسته
  از   فارغ  سرزمین  سطح  در  آمایشی  یهاسیاست  ازای  همجموع

  از  دورداری سرمایه  نفعانذی  منافع و  مادی   هایفرآیند  به  وابستگی
  روندهای   قراردادن  ثیرتا  تحتتا  راس  این  در.  رسدمی   نظره  ب  ذهن

  سرزمین  آمایش   هایفرآیند  در  اثرگذاری  برای  انتخابات  نظیر  سیاسی
  آمایش  مطالعاتشود  می  سبب  اقتصادی  نهادهای  وها  شرکت  توسط

 رو  این  از.  نباشد  طرح  قابل  سیاسی  روندهای  این  از  فارغ  سرزمین
  خواست  با  منطبق  آمایش  یهاسیاست  تعیین  چگونگی  و  مدیریت

 دستدر    کشور  فضایی  قلمرو  در  را  عمده  ثروت  که  استای  هطبق
   .دارد 
  معطوف   صرفاً   سرزمین  آمایش  هدف  نئولیبرالیسمه  انگار   چارچوب  در
  مستعد   جغرافیایی  مناطق  در  سرمایه  بازدهی  و  وریبهره   افزایش  به

 ی هایافته  بر   مبتنی  گر تنظیم  جایگاهی  دارای   دولت  و   هشد   کشور  یک
 و  انسانی  مخاطرات  کاهش  وفرآیند    این  تداوم  برای  پوزیتویستی

 ی هاسیاست  تدوین   طریق  از  مناطق   این   در  آن  از  حاصل   محیطی
  سرزمین  آمایش ی هاسیاست تدوین در بنابرایناست.  مالی و پولی

 سطح  زیرمجموعه  در  مختلف  مناطق  نئولیبرالیستی  الگوی  در
یابی  مکان  و  سرمایه  جذب  در  یکسانی  اهمیت  و  ارزش  از  سرزمین
  در  نباشند  قادر  که  مناطقی  و  نبوده  برخوردار  تسهیالت  و  خدمات

 خود  سوی  به  راها  زیرساخت  و  انگذار سرمایه  مناطق  سایر  با  رقابت
  خدمات،  به دسترسی  حیث از ترینازل مراتبسلسه در نمایند جلب

  جمعیت،   در  فضایی  قطبش  و   دگیرنمی  قرار  توسعه  و  تسهیالت
 در.  داشت  خواهد  وجود  همواره  سرزمینی  فضای  در  فعالیت   و  حرکت

  تنهاها  دولت  سرزمین   آمایش  یریز برنامه  چارچوب   در   الگو  این
 مالیات   برقراری  و  سود  انباشته  هزین  افزایش  طریق  از  توانندمی

 فضا   قطبش  محیطی  تبعات  از  حدودی تا    برخوردارتر  مناطق  در  بیشتر
 ی هاسکونتگاه  و  مناطق  دیگر  بیان  به.  بکاهند  مناطق  این  در

هستند    ذاتی  امتیازات  متضمن  و  سود   انباشت  محملتر  یافتهتوسعه
  انباشت   از  دتواننها میدولت  و  بوده  فضا  مبادالتی  ارزش  معلول  که

  درآمد  کسب  منئولیبرالیس  چارچوب  در  فضا  این  در  آمدهدستهب  سود
  سرزمین آمایش یهاسیاست طریق  از نیستند قادر متقابالً  و دنماین

.  آورند  عمل ه  ب  ممانعت  شهری  فضاهای  این   در سود  انباشت  روند  از
 موجب  نئولیبرالیستی  الگوی  در   سرزمین   آمایش   مبنا   این  بر

 عدالت   مفهوم   افول  و  بندیرتبه  بندی،سطح  مفهومیابی  اهمیت 
  ه شد  سرزمین  آمایش  مطالعات  در  کینزی  الگوی  نظر  مورد  فضایی

 .است
 از   گذر  با  سرزمین   مقیاس  در  فضا  تولید  و  مدیریت  دیگر  سوی  از

  مقیاس  بیشتر  چه  هر  نئولیبرالیسمه  دور   به  ورود  و  کینزیسم  اقتصاد
  ر تا ساخ  که  هشد  نهادهاییبازیگران و    از  ناشی  وکرده    پیدا  جهانی

  نظم  این  تداوم   که   یطور به  ،نمایندمی  رهبری  را  توسعه  جغرافیای
 خواهد   آن  سود  تولید  میزان  مبنای  بر  فضا  مورد  در  قضاوت  مستلزم
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  در  نیز  سرزمینی  مقیاس  درها  دولت   فضایی  یهاسیاست  و   بود
  مینتا  مثابه  بهو    شده  جهانی  نئولیبرالیسم  نظام  منطق  با  پیوندیهم

  این  در .  نمایدمی  آفرینینقشوری  سودآ  تداوم   و   مصرف  تولید، ه  چرخ
  و  کاال   آزاد  حرکت  به  صرفاً   تجارت  درای  هتعرف  موانع  حذفتا  راس

 خدماتی   و  تولیدی  یهاشاخه  استقرار  با  و  انجامدنمی  خدمات
  در   قطبش  و  کار  نیروی  و  جمعیت  حرکت  چندملیتی  یهاشرکت 

  توسعه   جهت  این  از.  گرفت  خواهد  شکل  گراصادرات  یهاسکونتگاه
 نئولیبرالیسم  فضایی عملکرد الینفک جزء فضایی قطبش و ناموزون

  سرزمین   آمایش   چارچوب   در   .شود می  شناخته   سرزمینی  مقیاس   در
بهدولت،  نئولیبرالیسم  از  ثرتام   فضایی  راهکارهای  تدویندنبال  ها 

  تداوم برای    نیاز  مورد   فیزیکی  یهازیرساخت  ایجادمنظور  به  الزم 
  همچنین  و   زیست  محیط  در   مخرب   عوامل  کنترل  انباشت،فرآیند  
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