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ســالها اســت کــه شــهرها بــه نقــاط اســتراتژیک بــروز سیاســتهای نئولیبــرال در بعــد جغرافیایــی و مکانــی تبدیــل گشــتهاند.
عالرغــم ظاهــر جهانــی ،سیاســتهای نئولیبرالیســم ،بــه عنــوان هژمونــی غالــب فضــای اقتصــاد سیاســی دهههــای اخیــر ،هی ـچگاه
بــه یــک شــیوه واحــد در اشــکال شــهری تبلــور نیافتــه انــد .زمین ـهی اقتصادی-سیاســی موجــود و شــیوههای تولیــد ،تعییــن
کننــدهی نحــوهی بــروز نئولیبرالیســم هستند(نئولیبرالیســم بهواقــع موجــود) .از طــرف دیگــر ،نئولیبرالیســم بهشــدت «روشمنــد»
اســت و بــا فراینــدی کامــا برنامهریزیشــده شــکل شــهر را بــه منظــور جانمایــی ،بازآرایــی و جابجایــی بنگاههــای اقتصــادی خویــش
متحــول میگرداند.ایــن دو ویژگــی شــکلدهندهی «پــروژهبازســازی نئولیبــرال» هســتند .درک شــکل شــهری از خــال فراینــد
بازســازی نئولیبــرال ،هدفایــن مقالــه را تشــکیل میدهــد .درایــن راســتا ،پــس از تعریــف چارچــوب نظــری براســاس دو رویكــرد
متمایــز و درعینحــال درهمتنیــدهی مطــرح در ادبیــات موضوع(راجــر كیــل ،و برنــر و تئــودر) ،ســه الیـهی كاركــردی پــروژه بازســازی
نئولیبــرال در شــهر تشــخیص داده شــده اســت :الیــه عملكــردی ،الیــه ســاختاری و الیــه تحــول حــس مشــترك؛ ســپس شــاخصهای
ســاختاری نئولیبرالیســم در شــهر ،در دو مرحلــه مجــزا از فراینــد نئولیبرالیزهشــدن ،یعنــی مكانیــزم جهان-محلــی شــدن و مکانیــزم
شــهرگرایی نئولیبــرال ،در ســه گــروه کالبدی-فضایــی ،اجتماعی-فرهنگــی و سیاســی-اقتصادی در قالــب ماتریــس شــاخصها
تبییــن گشــتهاند .ماتریــس حاصلــه ،ابــزاری اولی ـ ه بــرای تحلیــل فراینــد نئولیبرالیزهشــدن مكانهــای جغرافیایــی و شــهری در
ســه مقیــاس محلــی ،ملــی و جهانــی اســت ،و نشــان میدهــد نئولیبرالیســم از طریــق تحــول اقتصــاد سیاســی در مقیــاس جهانــی،
دخالــت در فناوریهــای قــدرت در مقیــاس ملــی ،و تغییــر در کیفیــت زندگــی روزمــره در مقیــاس محلــی بــر شــهر اثــر میگــذارد.

مقدمه
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شــهر موجــودی ذیابعــاد اســت که جدا کــردن ابعــاد متنوع آن
از یکدیگر(حداقــل در ســاحت عمــل) امکانپذیــر نیســت،این
گــزاره بــرای دو بعــد اقتصــادی و سیاســی شــهر از یــک ســو،
یتــر مینمایــد.
و اثــرات اجتماعــی آنهــا از ســوی دیگــر قطع 
امــروز اصلیــی تریــن هژمونــی حا کــم بــر فضــای اقتصــاد سیاســی
دنیــا ،نئولیبرالیســم اســت .حضــور دکتریــن نئولیبــرال در
مقیاسهــای شــهری و خردتــر بــا مفهومیبــه نــام پــروژه
بازســازی نئولیبــرال 1معنــا و مفهــوم مییابــد .برایــن اســاس
پــروژه بازســازی نئولیبــرال را نمیتــوان بهعنــوان یــک نظــام و
جریــان تکســویه ســرمایه و هژمونــی قــدرت نگریســت کــه در
آن بــا زنــده شــدن روابــط پسرفتــه کاپیتالیســتی در قالــب یــک
شــیوه ازپیشتعیینشــده و مطلــق دســت بهایجــاد تحــول
زیرســاختهای ارتباطــی میــان اقتصــاد و دولــت زده اســت،
بلکــه بالعکــس پــروژه بازســازی نئولیبــرال را بایســت بــه عنــوان
یــک مفهــوم در نظــر گرفــت کــه دارای ماهیتــی چنــد بعــدی
و در هــم تنیــده اســت ،چــرا کــه :دســت بــه بــاز تعریــف روابــط
مقیاسیافتــه و تعدیــل شــده میــان نهادهــا و بنگاههــای
اقتصــادی ماننــد حکومتهــای محلــی ،دولتهــای ملــی و
ســرمایه داری خصوصــی زده و از طرفــی نیــز منجر بــه جایگزینی
منطــق رقابــت بجــای توزیــع و بــاز توزیــع همگــن حکومتهــای
محلــی بــا علــم بــر خطــرات و شکســتهای احتمالــی پذیــرش
چنیــن سیاســتی شــده اســت.این قاعــده در مــورد فراینــد
شــهری شــدن نئولیبرالیســم هم صادق اســت و ازاین رو اســت
کــه بــه علــت ماهیــت متناقضــی کــه نئولیبرالیســم از تداخــل و
درگیــری ابعــاد گونهگــون و در تقابــل خویــش بدســت مـیآورد،
شــهرها در فراینــد شــهر گرایــی و شهرنشــینی نئولیبــرال عرصــه
نا کامیهــای متوالــی سیاســی در مواجهــه بــا برنامههــای
نئولیبــرال در بازســازی ســازمان اقتصــادی و زیــر ســاختهای
شــهری بودهاند.ایــن مســاله اهمیــت مطالعــات شــهری و
شــهرگرایی را در درک محدودیتهــا ،تضادهــا و تحــوالت
پروژههــای نئولیبــرال ،مشــخص میســازد.این مقالــه تــاش
میکنــد تــا تصویــری از ردپــای نئولیبرالیســم در شــهر معاصــر
ارائــه دهــد.

روش تحقیق
ایــن مقالــه در صــدد ارائــه برخــی از شــاخصهای کلــی بــرای
بررســی چگونگــی حضــور نئولیبرالیســم در شــهر اســت .شــاید
بتــوان گفتایــن قــدم ابتدایــی از مســیر طوالنــی یــک پژوهــش
گتــر شــهری بــا هــدف تدویــن جامــع شــاخصهای
بزر 
نئولیبرالیســم در شــهر معاصــر (ایــران و جهــان) میباشــد.
نوشــتار حاضــر از روشــی توصیفی-تحلیلــی و مبتنــی بــر راهبــرد
اســتدالل منطقــی بــرای هــدف فــوق بهــره بــرده و بیشــترین

ســهم در مرحلــه مطالعــات و جمــع آوری اطالعــات درایــن
مقالــه ،مطالعــات کتابخان ـهای بــوده اســت .ســوال اصلــی
تحقیقایــن اســت کــه نئولیبرالیســم از چــه راههایــی در صــدد
اعمــال نفــوذ در شــهر برآمــده و شــاخصهای آن چیســت؟
درایــن راســتا پــس از بازنگــری مجــدد محــدوده تئوریــک و
تحلیــل محتــوای مطالعــات ،شــاخصهای اولی ـهی تحلیلــی
در زمینــه شــهر نئولیبرالیزهشــده بهدســت آمــد ،کــه بــا
تلفیقایــن شــاخصها بــا رویکردهــای نظــری راجــر کیــل(در
ارتبــاط بــا ســطح تحــول حــس مشــترک  ،)2و برنــر و تئــودور(در
ارتبــاط بــا ســطوح ســاختاری فراینــد نئولیرالیزهشــدن شــهر)،
ســه ســطح عملکــردی تشــخیص داده شــد کــه در ارتبــاط
دیالکتیکــی بــا دوســطح قبلــی ب هســر میبرنــد.

نئولیبرالیسم
در بخــش نخســت مقالــه ابتــدا بــه تشــریح برخــی مفاهیــم
کلیــدی در بــاب نئولیبرالیســم بــه عنــوان یــک کلیــت پرداختــه
میشــود:
چیستی نئولیبرالیسم
نئولیبرالیســم نظری ـهای اســت کــه مبادل ـهی مبتنــی بــر بــازار
را یــک نظــام اخالقــی میدانــد کــه میتوانــد رهنمونــی بــرای
هم ـهی کنشهــای انســانی باشــد ،از حــدود دهــه  1970بــر
اندیشــه و عمــل بســیاری از رهبــران و مــردم کشــورهای جهــان
حا کــم شــده اســت.این نظریــه بــر بازنگــری قدرتهــای
دولــت و بــه ویــژه بــر خصوصــی ســازی ،اداره ی امــور مالــی،
و فرایندهــای بــازار تا کیــد میکنــد .بــر اســاس اصــول
نئولیبرالیســم ،از یــک ســو مداخلــه دولــت در اقتصــاد بــه
حداقــل میرســد و از ســوی دیگــر تعهــدات آن در مــورد
تامیــن رفــاه شــهروندانش کاهــش مییابــد .از مــارگارات تاچــر،
نخســت وزیــر پیشــین انگلســتان ،و رونالــد ریــگان ،رئیــس
جمهــور ســابقایاالت متحــده ،بــه عنــوان بانیــان اصلــی
چرخــش نئولیبرالــی نــام میبرنــد[.]1
نئولیبرالیســم فقــط اقتصــاد بــازار آزاد نیســت ،بلکــه بیشــتر
راهبــردی اســت بــرای تغییــر روابــط بیــن ارزشهــا و تــوازن
نیروهــای سیاســی و در نتیجــه تحمیــل اصــول ســرمایه(داری)
بــر کارگــران و اقشــار آســیب پذیــر[ .]2نئولیبرالیســم یــک فراینــد
اســت نــه یــک حالــت یــا وضعیــت بــا پایانــی ثابــت و مشــخص.
همچنیــن نئولیبرالیســم بــه وســیله راهبردهــای خــاص
یگــردد و دارای یــک فــرم خــاص و یکســان
زمین ـهای بیــان م 
نیســت ،بلکــه بــر اســاس زمین ـهی تاریخــی و جغرافیایــی
فرمیجدیــد بــه خــود میگیــرد[.]3

نئولیبرالیسم بهواقع موجود
پایههــای روششــناختی در تحلیــل شــاخصههای شــهری
نئولیبرالیســم در درک مفهــوم نئولیبرالیســم بهواقــع موجــود
نهفتــه اســت .جایــی کــه نئولیبرالیســم معتقــد اســت کــه
نیروهــای اقتصــادی موجــود در بــازار فــار غ از بــازهی زمانــی و
بســتر مکانــی خویــش ،توســط قوانیــن ثابــت و معینــی اداره
خواهنــد شــد ،مفهــوم نئولیبرالیســم بهواقــع موجــود توجــه
مــا را بــه حــذف و جــرح و تعدیــل اندیش ـههای نئولیبــرال در
زمینههــای مختلــف شــهری بــا روشــی کــه برنــر و همکارانش[]3
آنــرا خاصیــت «روشمنــد »4پروژههــای بازســازی نئولیبــرال
مینامنــد ،معطــوف میدارد.ایــن مفهــوم میتوانــد زمین ـهای
تحلیلــی را بهمنظــور بررســی فراینــد تولیــد پروژههــا در بســتر
کلــی و بــا هویــت ملــی ،منطق ـهای و محلــی خــاص بدســت
بدهــد کــه توســط ســنت بــه جــا مانــده از تفکــرات نهــادی و
تنــاز ع سیاســی دوران ســرمایه داری و اقتصــاد فــوردی کینــزی
بــه وجــود آمــده بودنــد[.]4
3

برایــن اســاس فهــم فراینــد نئولیبرالیزهشــدن معاصــر نــه
تنهــا نیازمنــد شــناخت پایههایایدئولوژیکــی وسیاســی-
اقتصــادی آن اســت ،بلکــه مهمتــر از آن نیازمنــد درک و
کاوش فرمهــای چنــد وجهــی ،انگیزشهــای توســعه ،اثــرات
سیاســی نامطلــوب و تضادهــای همــه جانب ـهی آن اســت کــه
نشــانههای بــارزش را میتــوان در تســلط تعالیــم و تفکــرات
نئولیبرالــی درشــکل گیــری دولــت جســت.

بــرای نیــل بــه درک ســیر تاریخی-جغرافیایــی فــوق شــاید
بــهکار گیــری چهــار چــوب نظــری جــو و وو[ ]6مفیــد باشــد؛
آنهــا بــا ذكراینكــه در ائتــاف سیاســتهای شــهری و
مكانیابیهــای جدیــد نهــادی توجــه بــه دو عنصــر مــكان
و زمــان نقــش اساســی راایفــا میكنــد ،معتقدانــد فراینــد
جهان-محلیشــدن 5بــا هــدف شــكل گیــری شــهر نئولیبــرال
در بطــن فراینــد دمكراتیزهشــدن آن نهفتــه اســت .بــه دیگــر

ســخن جهــت درك شــكل واقعــی شهرســازی نئولیبرال بایســت
فرایندهــای دمكراتیــزه شــدن و جهانــی شــدن ،بــه مــوازات
هــم بررســی شــوند .نــگاره 1ایــن فراینــد را نمایــش میدهــد.
آنچــه درایــن دیا گــرام مشــهود اســت ،تنــوع و چندوجهــی
بــودن فراینــد نئولیبرالیزهشــدنمیباشــد؛ بدیــن معنــی کــه
فرایندهــای دموکراتیــزه و نئولیبرالیزهشــدن بــه مــوازات فراینــد
جهانیشــدن بــر بازســازیهای نئولیبــرال تاثیــر گذارنــد
یبــر حضــور همزمــان ســه فراینــد فــوق در
[ .]7بنابرایــن الزام 
نئولیبرالیســم بهواقــع موجــود در مــکان جغرافیایــی خاصــی
وجــود نــدارد.
باایــن وصــف میتــوان گفــت تنــوع فزاینــده اشــکال نئولیبــرال،
تصادفــی و دور از انتظــار نیســت .یــک فراینــد نولیبــرال در یــک
منطقــه ،در حالیکــه شــکل زمینــه را بخــود میگیــرد بــا ســایر
فرمهــای نئولیبرالــی نیــز در ارتبــاط کامــل اســت.
پروژه بازسازی نئولیبرال
ابتــدا بهتــر اســت بــه تعریــف بازســازی از زبــان ســوجا اشــاره
شــود[« :]9ایجــاد شکســت و تغییــر در ســاختارهای اجتماعــی،
اقتصــادی و سیاســی زندگــی بــا هدفایجــاد نظمیجدیــد.
بازســازی به یک سلســله ساختارشــکنی و دوباره ســاختاردهی
اشــاره دارد .دلیــل توجــه بــه بازســازی کمبــود ظرفیتهــا یــا
ضعــف در شــرایط موجــود اســت .بازســازی میتوانــد حاالتــی
تهاجم ـیو تدافعــی ،یــا ســریع و آهســته داشتهباشــد.
بازســازی در دل خــود دو مفهــوم تغییــر و پیوســتگی را همزمــان
دارا اســت ».بهایــن جنبــه از نئولیبرالیســم ،نئولیبرالیســم
تخریبگــر ســازنده 6گفتــه میشــود .بــرای درک نحــوه اثــر
متقابــل ســازمان اقتصــادی موجــود بــا پروژههــای نئولیبــرال،
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درایــن راســتا بایــد گفــت کــه نئولیبرالیســم بــه واقــع موجــود
نــه تنهــا بــه شــخصیت متضــاد و مخــرب سیاســتهای
نئولیبرالــی اشــاره دارد بلکــه بــر ناتوانیایدئولوژیکــی آن در
اشــاعه نظاممنــد تفکــرات خویــش در ســاختارهای کالن
اقتصــادی و تحــوالت ضــد و نقیــض ســرمایهداری نیــز تا کیــد
مــیورزد .درایــن میــان فهــم تحــول تدریجــی سیاســتهای
نئولیبرالیزهشــدن و اســتراتژیهای بازســازی بــا توجــه بــه
زمینــهی اقتصادی-سیاســی موجــود و تناقضــی کــه میــان
نظامهــای کنتــرل کننــده و اشــکال منظوم ـهای قدرتهــای
سیاســی و اقتصــادی بهوجــود میآید(کــه بــر اســاس بــاز تولیــد
روابــط ســرمایه داری جدیــد میــان آنهــا حاصــل میشــود)
ضــروری اســت[.]5

نگاره  :1فرایند عمومینئولیبرالیزه شدن -ترسیم بر اساس[]8

توجــه بــه دو لحظــه در فراینــد نئولیبرالیزهشــدن کــه از
بعــد تحلیلــی قابــل تفکیــک ولــی از بعــد دیالکتیکــی در هــم
تنیدهانــد الزامیســت:
تخریــب بخشــی :کــه منجــر بــه ازهمپاشــیدن ســازمان فضایــی
بنگاههــای اقتصــادی موجــود و اتخــاذ سیاســتهای نویــن
توافقــی در راســتای اصالحــات بازارگــرای نئولیبــرال میگــردد.
ســاخت هدفمنــد :کــه منجــر بــه ســاختن و تولیــد
زیرســاختهای الزم جهــت رشــد اقتصــادی بــازار محــور
میشــو د .
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بگــر و ســازنده نئولیبرالیســم هیــچ گاه
ماهیــت پویــای تخری 
بــه وضــوح حــذف نظــم قدیــم و جایگزینــی نظــم جدیــد بعنــوان
ســازمان فضایــی حا کــم نبــوده اســت ،بلکهایــن تحــول
پارادایمـیدر خاللایجــاد آشــفتگی و تضــاد در منظــر اقتصــادی
موجــود وایجــاد اشــکال جدیــد اقتصــادی کــه بــه یکبــاره ســر
بــرآورده و در نهایــت منجــر بهایجــاد یــک الیــه اقتصــادی بــی
نهایــت ناایســتا و غیــر قابــل پیــش بینــی میشــود ،مــورد نظــر
اســت[.]10این فراینــدی اســت کــه از دهــه هفتــاد میــادی در
مقیاسهــای متنــوع ،مناطــق جغرافیایــی بســیاری را تحــت
تاثیــر قــرار داده اســت.

ناهج رصاعم رهش ندشهزیلاربیلوئن دنیارف زا یرظن یلدم نیودت

در میــان تمامیمقیاسهایــی کــه پــروژه تخریبگــر ســازنده
نئولیبرالیســم جامــه عمــل پوشــیده اســت ،شــهرها بــه دلیــل
دارا بــودن اهمیــت فزاینــده اســتراتژیک نقــش کلیــدی را در
تبلــور اندیش ـههای نئولیبرالــی داشــتهاند .بخــش مرکــزی
شــهرها کــه در نظــام اقتصــادی کینزی-فــوردی نقــش تولیــد
و بازتولیــد اقتصــادی را دارا بودنــد  ،بواســطه ماهیــت خــاص
آنهــا بــه عنــوان مــکان خالقیــت و رشــد و نیــز مناســب بودنایــن
فضاهــا بــرای اعمــال و آزمایــش تجــارب بدیــع سیاســی در
مقیــاس محلــی و جهانــی ،فــار غ از موقعیــت جغرافیایــی و
ســازمان اقتصادیشــان ،تبدیــل بــه نقــاط حســاس بازســازی
نئولیبــرال و طالیــه دار عصــر بازگشــت لیبرالیســم شــدند[.]11
نئولیبرالیسم :از حرف تا عمل
میانایدئولــوژی نئولیبرالیســم و دســتاوردهای سیاســی و
اجتماعــی آن شــکافی اساســی موجــود اســت .یــک نمون ـهی
مشــهور برایایــن مطلــب ســانتیا گو ،پایتخــت شــیلی،
اســت .بــرادران رودریگــز []12معتقدنــد اولیــن کشــوری کــه
مــورد هجمــه سیاســتهای نئولیبــرال قــرار گرفــت؛ شــیلی
بــود .آمارهــا نشــان میدهــد کــه بــر خــاف رشــد کمکهــا
وتســهیالت مالــی و غیــر مالــی دولــت ،تضــاد اجتماعــی و
طبقاتــی افزایــش یافتــه اســت .در ســانتیا گو ،پایتخــت ،عمــا
زیرســاختها و اجــزای شــهر ،ابــزاری هســتند بــرای تجــارت و

کســب ســود بیشــتر .از نظــر آموزشــی دانــش آمــوزان مــدارس
دولتــی ،نیمــه دولتــی و خصوصــی بــه ترتیــب نمــرات بــد،
متوســط و خــوب را کســب میکننــد .قیمتهــای مختلــف
بــر اســاس مناطــق مختلــف و در نتیجــه ســکونت در شــرایطی
کامــا قطبــی 7مشــاهده میشــود .اغلــب اراضــی در اختیــار
بخــش خصوصــی اســت و در نتیجــه دولــت درصــدد ســاخت
مســکن اجتماعــی در حاشــیههای شــهری برآمــده و130000
نفــر از مــردم ســانتیا گو بــه زمینهایــی خــارج محــدوده قانونــی
شــهر کــه ارزش معامالتــی ندارنــد بیــرون رانــده شــدهاند(وجود
شــباهت بینایــن مــورد بــا بســیاری از پروژههــای مســکن
مهرایــران قابــل تامــل اســت).
جــدول شــماره  1برخــی از مکانیس ـمهای گســترده و پیچیــده
اقتصادی-ســازمانی نئولیبرالیســم را در قالــب تمایــز میــان
لحظــه تخریــب و لحظــه بازســازی پــروژه نئولیبــرال در
کشــورهای آمریــکای شــمالی و اروپــای غربــی در دو دهــه اخیــر،
توصیــف میکنــد .نکتــه حائــز اهمیــت دربــاره جــدول 1اینکــه،
فراینــد تخریبگــر ســازنده فضــای بنگاههــای اقتصــادی در
مقیــاس شــهر یــک فراینــد خطــی را از مــدل عمومیشــهر رفــاه
بــه مــدل جدیــد شــهر نئولیبــرال طــی ننمــوده اســت ،بلکهایــن
فراینــد چنــد بعــدی ترادیســی بنگاههــای محلــی یــک فراینــد
جــدل آمیــز و متنــوع آزمــون و خطــا اســت .نتیجتــا صــور
چندگانــه چش ـمانداز شــهرگرایی نئولیبــرال توامــا ناپایــدار و
نابرابــر اســت[.]13
ً
بــر اســاس نظــر برنــر و تئــودور ،اوال ظهــور ،رشــد و صــورت بنــدی
نئولیبرالیســم در اشــکال ،مقیاسهــای فضایــی و بازههــای
تاریخــی و سیاســی بســیار متفاوتــی انجــام گرفتــه و در راســتای
تجــارب وایدئولوژیهــای بعضــا گسســته و متناقــض طبقــه
حا کــم در قالــب پروژههــای خــاص کالبــدی و یــا سیاســی
بســته بــه میــزان قــدرت و حــوزه قلمــروی آنهــا شــکل یافتــه
ً
است(نئولیبرالیســم روشــمند) .ثانیــا  ،هیــچ گاه یــک شــکل
خاصــی از نئولیبرالیســمیکه بتــوان آنــرا بــرای یــک مــکان
معیــن تجویــز نمــود موجــود نیســت و نئولیبرالیســم در قالــب
یــک شــکل الحاقــی بــر اســاس پــس زمینــه موجــود از ســاختار
نهــادی ،نظامهــای سیاســی ،تنازعــات اجتماعــی و تجــارب
اقتصــادی تبییــن و تعریــف میشــود[( ]14نئولیبرالیســم بــه
واقــع موجــود).

ردپای نئولیبرالیسم در شهر معاصر

در بخــش دوم مقالــه بــه تشــریح و تحلیــل چگونگــی حضــور
سیاســتهای نئولیبــرال در شــهر پرداختــه میشــود .شــهرها،
بویــژه در ا کثــر کشــورهای غربــی ،عرصههــای مکانیابــی شــده
پــروژه بازســازی نئولیبرالیســم نیســتند ،بلکــه خــود محــور
اصلــی بازتولیــد ،توســعه و تحــول نئولیبرالیســم محســوب

جدول  :1لحظات تخریب و بازسازی نئولیبرال ،مأخذ] 15[:
فرایندنئولیبرالیزهشدن

لحظه تخریب

لحظه بازسازی

خصوصی سازی
بخش عمومیمحلی و
زیرساختهای عمومی

محدود سازی خدمات عمومیدر حد قانون
خدمات شهرداری مانند تسهیالت ،بهداشت و
سفرهای شهری با حجم انبوه

خصوصی سازی خدمات شهرداری
ایجاد بازارهای جدید و فراهم سازی زیرساختهای دسترسی در یک شبکه
درون شهری به بازارها
ایجاد زیر ساختهای شبكهای بشدت خصوصی سازی شده و شخصی سازی
شده با هدف جانمایی مجدد شهرها در مسیر جریان فراملیتی پول و سرمایه

بازسازی بازار مسکن
شهری

برچیدن تشکیالت خانه سازی عمومیو اشکال
دیگر خانه سازی با اجاره پایین
حذف یارانههای مربوط به کنترل اجاره بها و
ساخت و سازهای از پیش اندیشیده شده

ایجاد فرصتهای جدید در راستای سرمایه گذاریهای سودا گرانه در
بازارهای اصلی مرکز شهری
وضع قوانین موقتی و اضطراری جهت انتقال بی خانمانان
نمایش کاذب اجاره بهای بازار و اسناد مستاجر محور در تراز پایینتر از بازار
مسکن

تغییر نظام بازار کار

حذف اشکال سنتی آموزش عمومی ،مهارت
ورزی و کارگاههای کارآموزی برای جوانان،
کارگران تغییر پست داده و بیکاران

ایجاد یک نظام جدید جهت ترغیب و تثبیت استخدام قرار دادی
اجرا برنامههای آماده سازی برای کار اجباری برای پایین نگه داشتن دستمزد
کارکنان
توسعه و بسط اقتصاد غیر رسمی

بازسازی سیاستهای
بازسازی منطقهای

حذف مدلهای ملی خود محور رشد
کاپیتالیستی
تعدیل سیاستهای خدمات منطقهای
افزایش اهمیت اقتصاد محلی و منطقهای در
راستای نیروهای رقابت جهانی
تجزیه فضای اقتصاد ملی به سیستمهای
منطقهای خرد

ایجاد مناطق ازاد تجاری ،مناطق بازرگانی در داخل محدوده شهر
ایجاد مناطق جدید توسعه ،قطبهای تکنولوژیکی و سایر فضاهای جدید
صنعتی در مقیاس منطقهای
تغییر سیاستهای جدید جهانی-محلی بمنظور تغییر ظرفیتهای اقتصادی
در راستای تجمیع جهانی ثروت

تغییر شکل محیط ساخته
شده و شکل شهر

تشدید نظارت بر فضای عمومی
تخریب مجتمعهای کارگری در راستای باز
توسعههای سودا گرانه
روی گردانی از موسسات برنامه ریزی جامعه
محور

ایجاد فضای خصوصی سازی شده جهت مصرف انبوه
ساخت ابرپروژهها جهت جذب سرمایه عمومیو باز آرایی الگوی محلی کاربری
زمین
ایجاد مجتمعهای دروازه دار ،فضاهای محصور شهری و سایر فضاهای
جداسازی شده بازتولید اجتماعی
پیش راندن و توسعه محدودههای بازسازی شونده و تشدید تضاد اجتماعی-
مکانی
اتخاد سیاست بهترین و کارآمد ترین استفاده بعنوان اساس تصمیمات برنامه
ریزانه الگوی کاربری زمین

فـص ــلن ــامــه
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باز تنظیم جامعه شهری

حذف تفكر شهر-ازاد که در آن کلیه شهروندان
از حقوق اولیه ازادی شهری ،خدمات اجتماعی
و حقوق سیاسی برخوردار است

جایگزینی سیاستهای مدار صفر جنایت و تئوری پنجرههای شکسته
ظهور اشکال جدید پایش و کنترل اجتماعی تبعیض آمیزانه

نقـــش
جه ــان

بازنمایش شهری

خطابههای زمینه چینی شده در ارتباط با
بینظمیشهری ،طبقات خطرنا ک و رکود
اقتصادی

برنامههای و نمایشهای کار آفرینانه با تا کید بر باز زنده سازی ،باز سرمایه
گذاری و احیا شهری

درایــن بــاب دو رویكــرد وجــود دارد ،کــه هریــک از زاویــه دیــدی
متفــاوت بــه نئولیبرالیزهشــدن شــهری نگریســتهاند .تحلیــل
همزمانایــن دو رویکــرد ضــرورت دارد:

وی ارتبــاط نئولیبرالیســم و شــهر را بــه وســیله ســه مفهــوم
زندگــی روزمــره ،تغییــر فناوریهــای قــدرت و اقتصــاد سیاســی
مــورد بررســی قــرار میدهــد .درک حیــات شــهری از خــال
فصــل مشــترک زندگــی روزمــره شــهری و تحــوالت ســاختاری
کاپیتالیســتی جهانــی ،نوعــی قرائــت نســبتا جدیــد اســت کــه در
راســتای تفکــر لفــور از شــهر پدیــد میآیــد .درایــن تفکــر زندگــی
شــهری در حــد واســط میــان فضــای عمومـیو فرا گیــر ،و فضــای
شــخصی و فــردی ( فضــای زیستشــده) درک میشــود[.]16
درایــن میــان نئولیبرالیســم شــهری بــا شــرایط نوینــی کــه جهــت
انباشــت ســرمایه فراهــم آورده اســت ،شــکاف عمیقــی را نیــز
میــان ســا کنین شــهر و تحــوالت اجتماعــی آن پدیــد مــیآورد.
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میشــوند .درایــن میــان وقتــی شــهرها تبدیــل بــه اهــداف
اســتراتژیکی چــون شهرنشــینی نئولیبــرال میشــوند ،بســتر
مناســبی جهــت اعمــال تجــارب نامحــدود اندیش ـههای
کاپیتالیســتی ،پروژههــای سیاســی متنــوع و نوآوریهــای
اقتصــادی در قالــب انــگاره مطلــوب نئولیبرالیســم ،بــا عنــوان
شــهر کار آفریــن ،میگردنــد .درایــن شــرایط اســت کــه شــهرها
در عصــر نئولیبرالیســم تبدیــل بــه زهــدان تولیــد ،بازتولیــد،
توزیــع و مصــرف هرچــه بیشــتر نئولیبرالیســتی بــه عنــوان نظــام
اقتصادی-سیاســی حا کــم گشــتهاند.

رویكرد راجر کیل
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گســترش و توســعه نئولیبرالیســم در ارتبــاط بــا مجموع ـهای از
فرایندهــای تغییــرات جهانــی در امــر تولیــد ،توزیــع و مصــرف
ســرمایهداری صــورت میگیــرد کــه توســط نیروهــای سیاســی
غیــر منفــرد و یکپارچــه ،هدایــت و کنتــرل میشــود .پــس از
گذشــت ربــع قــرن از شــکلگیری دکتریــن نئولیبرالیســم ،دو
دیــدگاه تاریخــی نســبت بــه آن وجــود دارد :اولــی نئولیبرالیســم
را یــک دوره گذار تاریخی در توســعه ســرمایهداری جهانیشــده
میدانــد ،و دیگــری دیدگاهــی اســت کــه در محافــل علم ـیو
سیاســی بــه بحــث در ارتبــاط بــا تئوریهــای انتقــادی
یپــردازد و آن را بــه صــورت
اجتماعــی حــول نئولیبرالیســم م 
یــک دوران تاریخــی مجــزا مــورد تحلیــل قــرار میدهــد[.]16
دیــدگاه اول در بطــن خویــش نوعــی از ســیر تاریخــی را بــه
همــراه دارد ،بــرای مثــال پــك و تیــكل[ ]17تمایــزی را میــان
نئولیبرالیســم پسرفتــه ،کــه دوران جنــگ جهانــی دوم و
اســتیالی اندیشــه کینزی-فــوردی را شــامل میشــود ،و
نئولیبرالیســم پیــش آمــده ،کــه باعثایجــاد موسســات و
قوانیــن جدیــد میــان دولــت و جامعــه گشــت ،قائــل میشــوند.
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نقـــش
جهـــان
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طبــق دیــدگاه دوم ،نئولیبرالیســم بــه همــراه ه ـمزاد خویــش
یعنــی جهانیشــدن تبدیــل بــه نقطــه انتقــادی پــر اهمیتــی
در تئوریهــای اجتماعــی گشــته اســت .بــرای توصیــف
ویژگیهــای عصــر حاضــر ،نظری هپــردازان بــه بررســی ارتبــاط
میــان نئولیبرالیســم بــه عنــوان یــک پــروژه سیاســی و
انقالبــات تکنولوژیکــی و اطالعاتــی ،اهــداف جدیــد مدیریتــی
و هژمونیهــای جدیــد اقتصــادی میپردازنــد .در تمامیایــن
مباحــث مفهــوم فضــا ،بــه عنــوان موضــوع محــوری ،در
مطالعــات علــوم اجتماعــی بــه طــور عــام و در مطالعــات
شــهری بــه طــور خــاص مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .در
مباحــث لفــور] [18نیــز فضــا از محــور تولیــد اجتماعــی خویــش
بــه محــور مقیــاس تغییــر یافتــه اســت .کــه در آن بــه بررســی
روابــط خــاص میــان شهریشــدن ،نئولیبرالیــزه شــدن و
جهانــی شــدن میپــردازد .در قرائــت لفــور از فضــا ،کاالمحــور
شــدن آن بــه مثابــه یــک تولیــد اجتماعــی در متــن نظــام
ســرمایهداری یــک اصــل اســت ،کــه بــه صــورت یکپارچ ـهای
فضــای اجتماعــی ،زیســتی و ذهنــی جامع ـهی پســافوردی را
شــکل میدهد؛ایــن مفهــوم از خــال امــر روزمــره و روزمرگــی
زندگــی مــدرن[ ]19تبلــور مییابد.هــاروی[ ]20نیــز بــه شــکلی
مشــابه و بــا اتــکا بــر برداشــت لفــور ،ســه چرخــه تحــول اقتصــادی
را تــا اقتصــاد پس ـافوردی معرفــی میکنــد .چرخــه ســوم بــه
شــکل متناظــری بــا اقتصــاد پســاصنعتی گــره خــورده ،کــه در
آن منظــر اقتصــادی جدیــدی در گــردش ســرمایه ،مصــرف و
بازمصــرف پدیــد آمدهاســت کــه ناشــی از اشــکال جدیــد تولیــد

میباشــد؛ بدیــن شــکل کــه انباشــت ســرمایه نــوع جدیــدی
از انتگراســیون(تجمیع) اقتصــادی را ســبب میشــود کــه
در آن نوعــی مــازاد اجتماعــی نیــز پدیــد میآید.ایــن مــازاد
اجتماعــی بهجامانــده از شــیوههای تولیــد ســنتی بــا گــذار از
اقتصــاد فوردیســتی بــه اقتصــاد پسافوردیســتی ،دســت بــه
تولیــد فضــای اجتماعــی نوینــی میزننــد کــه شــکلدهنده
بــه شــیوههای معاصــر زیســتی اســت.این گــذار کــه بــا
ارزشزدایــی از ســاختارهای اقتصــادی تولیــد و قــرار دادن
آنهــا در چش ـمانداز جدیــد اقتصــادی همــراه اســت ،در بطــن
خویــش تناقضاتــی را بــه وجــود م ـیآورد کــه بــه زعمهــاروی از
ســرمایهگذاری فزاینــده در محیــط مصنوع(مکتــب اقتصــاد
کینزی-فــوردی) نشــئت میگیرنــد .بــا بحــران اقتصــادی
ناشــی ازایــن انباشــت بیــش از حــد و شکســت عملیایــن نــوع از
رویکــرد اقتصــادی ،چرخشایدئولوژیکــی شــکل میگیــرد کــه
همــان مرحلــه تولــد دوبــاره لیبرالیســم یــا مرحلــه نئولیبرالیســم
پیشآمــده اســت[.]21این لحظــه در تغییــر پارادایــم از اقتصــاد
کنیــزی بــه اقتصــاد نئولیبرالیســتی همــان لحطــه تخریــب و
بازســازی نئولیبــرال اســت کــه دســت بــه جابجایــی و تغییــر
ماهیــت بنگاههــای اقتصــادی و شــیوه عمــل آنهــا در تولیــد و
بازتولیــد ،و مصــرف و بازمصــرف فضــا بــه عنــوان کاال میزنــد.
نقــد فوکویــی :تشــریح نئولیبرالیســم شــهری بــر اســاس تغییــر
فناوریهــای قــدرت

تئوریهــای انتقــادی اقتصــاد سیاســی ســنتی ،رویکــرد
جدیــدی را در قالــب تبلــور شــکل جهانــی مجموعــهی
فناوریهــای قــدرت ،مطــرح میســازند .میشــل فوکــو
پیشــنهاد میکنــد کــه نئولیبرالیســم را میتــوان در قالــب
یکایدئولــوژی ،سیاســت و یــا قــدرت طلبــی درک کــرد[.]22
درایــن رویکــرد شــهروندان بســان نماینــدگان فعال(یــا
مشــتریان) در اوج و حضیــض حکومتایفــای نقــش
میکنند.ایــن همــان جایــی اســت کــه مرزهــای موجــود
میــان دولــت ،جامعــه شــهری و بــازار محــو میشــود؛ در
حالیکــه قوانیــن بازاریســازی بــر تمامیحوزههــای مذکــور و
ارتبــاط میــان آنهــا تســلط و تفــوق دارد .نئولیبرالیســم در قالــب
حکومــت گرایــی تبدیــل بــه یــک چارچــوب فرا گیــر میشــود کــه
زندگــی روزمــره هــر فــرد را بــه جهــان پیشــرفته نئولیبرالیســم
پیونــد میدهــد.
الرنــر وایســین نئولیبرالیســم را نســخهای پیچیــده شــده بــرای
حــذف دولــت نمیداننــد بلکــه آنــرا مجموعــهای پیچیــده
از فناوریهــای قــدرت در حــال تحــول تعریــف میکننــد و
در ادامــه ســه جهــش عمــده را بســوی دســتیازی بــه آن
فنــاوری ،در جوامــع کاپیتالیســتی تشــخیص میدهنــد :اول
ارتبــاط میــان تخصــص و سیاســتها بــا تا کیــد بــر قابلیتهــا،

کارآمــدی و بازارپذیــری دانــش ،دوم خصوصیســازیهای
وســیع بــدون در نظــر گرفتــن آرای عمومــی ،و ســوم بــاز تعریــف
حکومــت کــه در آن شــهروندان بــه عنــوان مشــتریان و شــرکاء
مســتقل بــازار تعریــف شــده و مســئول ســامت ،موفقیــت
و رفــاه خویشــند .تکمیــل دیــدگاه الرنــر وایســین نیازمنــد
تفســیر نحــوه تســری فناوریهــای قــدرت در مقیــاس خردتــر
بــه عنــوان پــروژه بازآفرینــی زندگــی روزمــره مــردم بــا توجــه بــه
توجیهاتایدئولوژیــک و مداخــات اقتصــادی و سیاســی،
میباشــد [ . ]23
زندگی روزمره شهری و نئولیبرالیسم

رویكرد برنر و تئودر
رویکــرد فــوق بــه بررســی ارتبــاط شــهر و نئولیبرالیســم بــا توجــه
بــه ســطوح ســاختاری پرداختــه و ســه تلقــی در ســه مقیــاس
مختلــف را از نئولیبرالیســم مرتبــط بــا شــهر را مطــرح مینمایــد:

نئولیبرالیســم بــه عنــوان چارچوبــی کــه بــا اقتــدار بــه
پارامترهــای توســعه شــهری معاصــر ســاختار میدهــد مطــرح
اســت .ازایــن زاویــه نئولیبرالیســم عمدتــا بــه وســیله نیروهــای
فرامحلی(مثــل روشهــای انباشــت ســرمایه و یــا اشــکال
جدیــد اداره جامعــه) کــه بــه دنبــال گرفتــار کــردن شــهرها در
چارچــوب رژیمهــای حکمروایــی بــازار محــور هســتند ،تعریــف
میشــود.
ایــن شــکل از نفــوذ نئولیبرالیســم در شــهر را بیشــتر در منطقــه
امریــکای شــمالی شــاهد هســتیم .مثــا در منطقــه شــهری
تورنتــو بیشــتر از تالشــهای انجــام گرفتــه بــرای حــل مشــکالت
پایــه حکمروایــی شــهری ،پروژههــای نئولیبرالیزاســیون
توانســتهاند در مراحــل تعییــن راهبــرد بــرای اهــداف
اقتصــادی ،زیســت محیطــی و حمــل و نقلــی بــه اعمــال
نفوذهــای بزرگــی در زمینــه اهــداف خــود دســت یابنــد .درایــن
شــهر بخــش مهم ـیاز تــاش مدیریــت شــهری بــه خصوصــی
کــردن بخشهــای مختلــف اختصــاص داشــته اســت.
ارتبــاط متقابــل سیاســتهای مهاجــرت ملــی ،بازســازیهای
محلــی و بحثهــای سیاســی-اجتماعی برآمــده از حکمروایــی
نئولیبــرال شــهری ،درایــاالت متحــده مفهــوم شــهر انتظامــی-
تدافعــی را بــه مفهوم شــهر ضد تروریســت گســترش دادهاســت.
درایــن کشــور سیاســتهای نظــم و انضبــاط عمومــیو
سیاســت جدیــد ســنجش امنیــت شــهری بعــد از حــوادث
یــازده ســپتامبر در وســعت بزرگتــری نیــز اجــرا میشــود؛این بــه
معنــی کنتــرل بیــش از پیــش مــردم و حــرکات آنهــا در زندگــی
روزمــره شــهری بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســتهامیباشــد.
بــه عنــوان نتیجــه میتــوان گفــت  :تفکــر بــازار محــور بــا تاثیــر
بــر روی سیاســتهای اداره شــهر در مقیاسهــای مختلــف،
شــهر را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .از ســوی دیگــر الگوهــای
فرامحلــی نئولیبرالیزاســیون در حــال شهریشــدن هســتند،
تــا پایههــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی زندگــی روزمــره
شــهری را متحــول نماینــد[.]26
سیاســتهای نئولیبــرال در مقیــاس منطق ـهای و محلــی
نهایتــا منجــر بــه تبلــور گون ـهای از جغرافیــای شــهری میشــود
کــه در آن شــهرها بــه ناچــار تــن بــه در گیــر شــدن در جــدال
بیرحمانــه میــان سیاســتهای مخــرب دو ســویه بازارهــای
تولیــد و مصــرف خواهنــد داد ،کــه در آن میــزان جابجایــی
ســرمایه ،میــزان بقــای اجتمــاع محلــی را تعییــن خواهــد کــرد
و شــهروندان ناتــوان از شــکل دادن بــه حتــی پای ـهای تریــن
شــرایط زندگــی روزمــره شــهری خویــش خواهنــد شــد[]27؛
وایــن همــان انــگارهی شــهری مطلــوب نئولیبرالیســم اســت
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نئولیبرالیســم شــهری را میتــوان از طریــق بازتنظیــم متناقــض
زندگــی روزمــره شــهری درک و تفســیر نمود.ایــن مبحــث پایــه
فکــری اندیشــه نقادانــه لفــور را تشــکیل میدهــد کــه ریشــه
در ســنت جبــر گــرای مارکسیســتی در اواســط قــرن بیســتم
دارد .در نظــر لفــور شــهر را میتــوان بــا ســه محــور مفهوم ـیدر
ارتبــاط دیالكتیكــی دانســت :فضــا ،زندگــی روزمــره و بازتولیــد
روابــط اجتماعــی ســرمایهداری  .شــهر بســتر فضایــی اســت
كــه بوســیله آن روابــط تولیــد در تجربــه روزمــره مــردم بازتولیــد
میشــود .بنابرایــن فضــا در نظــر او امــری اســت اجتماعــی كــه
تولیــد در آن نقــش كلیــدی دارد .فضــا در قالــب محصولــی
اجتماعــی و سیاســی بــه مثابــه كاال و خدمــات خریــد و فــروش
میشــود[ .]24در قــدم اول،ایــن موضــوع از یــک ســو لفــور را بــه
پرداختــن بــه فضــا واداشــت و از دیگــر ســو بــه نظــر وی جوامــع
مــدرن روابــط خاصــی را میــان تولیــد ،بــاز تولیــد و مصرفایجــاد
میکننــد کــه در اثنــای فضاهــای زیستشــده روزمــره بــاز
تولیــد میشــوند .واژه روزمــره نیــز در ارتبــاط بــا وجــود تفــاوت
در مفهــوم فضــای اجتماعــی و تحــول اشــکال فضایــی جدیــد
مــورد نظــر مدرنیســم تبلــور مییابــد .و مفهــوم لفــوری
روزمرهگــی نیــز بازتــاب همــان جامعهگرایــی فوردیســتی جوامــع
اروپایــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســت .متعاقبــا روزمرهگــی
و سیاســتهای مرتبــط بــا آن در دولت-رفــاه فوردی-کینــزی
تغییــر شــکل داده و بــه دولــت کار-رفــاه جامعــه پســافوردی
بــدل شــدهاند .تکنولوژیهــای قــدرت کــه تدریجــا در دوره
پیــش شــکل گرفتــه انــد در دوره حاضــر روزمرهگــی تبدیــل بــه
فضایــی گشــته کــه در آن افــراد در یــک شــبکه کنترلــی محــاط
شــدهاند.این شــبکه تفکیــک طبقاتــی کنتــرل شــده و همگــن
را بــر مــردم تحمیــل مینمایــد[.]25

نئولیبرالیسم به عنوان کیفیتی از حکمروایی شهری

کــه مروجینایــن اندیشــه ،از آن بــا عنــوان شــهر کارآفریــن
یــاد میکننــد .عبــارت کارآفریــن بیشــتر بــرای شــرایطی ب ـهکار
م ـیرود کــه در آن سیســتم مدیریــت شــهری تحــت تاثیــر
بخــش خصوصــی باشــد[ .]28در شــهر کارآفریــن ،جهتگیــری
سیاســتهای شــهری بــه ســمت اهــداف اقتصــادی
رقابتمبنــا اســت.
ســه ویژگــی اصلــی شــهر کارآفریــن ،بــه زعــم دیویدهــاروی
عبــارت انــد از[:]29
 .1صحنــه جدیــد تجــاری شــهری سرشــار و متأثــر از فعالیتهــای
اقتصــادی قدرتمنــد ناشــی از همــکاری تنگاتنــگ بخــش
خصوصــی و دولتــی اســت.

نئولیبــرال هســتند .کــه در آنهــا روابــط اجتماعــی توســط اصــول
رقابــت و تبــادالت آزاد مدیریــت میشــود.
ازایــن زاویــه دیــد نئولیبرالیســم شــهری نــه تنهــا یــک شــکل از
تغییــرات سیاســی ،نهــادی و جغرافیایــی اســت بلکــه قلــب و
جوهــره آن ،روشــی اســت بــرای دگرگونــی تصــورات خشــک
سیاســی ،بــه گون ـهای کــه مــردم عــادی از محدودیتهــا و
فرصتهــای زندگــی شــهری مطلــع شــوند .در یــک زمینــه
شــهری ،نئولیبرالیســم بــه بازســازی و تولیــد مفاهیــم جدیــد
شــهروندی ،جامعــه و زندگــی روزمــره میپــردازد .مفاهیمیکــه
در راســتای فرهنــگ و روابــط بــازار محــور و ســود محــور تعریــف و
تلقیــن میشــوند[.]30

 .2اهمیــت بیشــتر اقتصــاد سیاســی منطقــه نســبت بــه
موقعیــت جغرافیایــی و طبیعـیای کــه شــهر بــه آن تعلــق دارد.
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.3ایــن شــهر ســودمحور بــه دنبــال بــاز توزیــع ثــروت نیســت
بلکــه در پــی جــذب بیشــترین ســرمایهگذاری و تولیــد ســود
حدا کثــری از آن اســت .ســاخت پروژههــای پرچمــدار بــه
منظــور بازآفرینــی شــهری و ارتقــای کارکــرد اقتصــادی شــهر
مؤیدایــن مطلــب اســت.
درایــن شــهر فقــرا و کــم درآمدهــا بــه حاشــیه رانــده شــده انــد،
نظــارت دقیــق امنیتــی دولتــی بیــداد میکنــد .در واقــع شــهر
کارآفریــن در عمــل همــان شــهر انتظامی-تدافعــی اســت.

ناهج رصاعم رهش ندشهزیلاربیلوئن دنیارف زا یرظن یلدم نیودت

نئولیبرالیســم بــه عنــوان یــک راهبــرد سیاســی بــرای امــور
فضا یــی
در بســیاری از کشــورها امــروزه سیاســتهای ملــی مهاجــرت
در حــال تغییــر جهــت مهاجرتهــا در شــهرهای بــزرگ و
پیشــرفته بــه ســمت مناطــق عقــب مانــده روســتایی اســت.
بنابرایــن نمیتــوان راهبردهــای سیاســی نئولیبــرال را بــا امــور
فضایــی در واحــد مکانی-جغرافیایــی خاص یکســان دانســت؛
چرا کــه ســازماندهی فضایــی در درجــه اول یــک پایــه ،صحنــه
و مکانیــزم بــرای تاخــت و تــاز راهبردهــای سیاســی نئولیبــرال
روی آن اســت[.]30این تلقــی از نئولیبرالیســم در ســطحی
منطقـهای روابــط اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی مربــوط بــه
آمایــش را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.
نئولیبرالیسم به عنوان شکلی ازایدئولوژی
کیفیتایدئولــوژی سیاســی نئولیبــرال میتوانــد تاثیــری
قــوی و حتــی مســلط از بــاال را بــر حکمروایــی شــهری اعمــال
نمایــد .مباحثــی چــون رقابــت پذیــری میــان محلــی،
کارآمــدی ســازمانی یــا اقتصــاد خــرد ،کارآفرینــی شــهری و یــا
بــی نظمیشــهری هــم گوش ـههایی از آرمانشــهر بــازار محــور

نتیجه گیری
كــه بــر خــاف ابعــاد سیاســی و اقتصــادی دكتریــن نئولیبــرال،
بــا آن مفاهیــم پیچیــده و خاصیــت زمین هگــرای آن کــه درك
مفاهیــم و موجودیــت واقعــی آن را دشــوار میســازد ،بهنظــر
میرســد کــه میتــوان شــاخصهایی را معطــوف بــه محیــط
شــهری در مرحل ـهی بلــوغ نئولیبرالیســم بدســت داد.ایــن
بدیــن معنــی اســت كــه پــس از گذشــت چندیــن دهــه از
شــكلگیری و پیادهســازی اولیــن تفكــرات نئولیبرالیســتی
در كشــورهای آمریــكای شــمالی و اروپــای غربــی ،و ســپس
رخنهایــن سیاســتها در اشــكال متنــوع در مرحلــه بازگشــتی
آن در ســایر كشــورهای در حــال توســعه ،برخــی از ویژگیهــای
شهریشــدن نئولیبــرال تثبیــت شــده و قابــل شناســایی
هســتند .
لیكــن تمایــزی ســاختاری و نهــادی میــان آنچــه در
مقیاسهــای مختلــف نئولیبرالیزهشــدن در حــال رخ دادن

اســت بهچشــم میخورد.ایــن وجــوه تمایــز در طیفــی از
مفاهیــم انتزاعــی و غیــر كالبــدی و همچنیــن سیاســتهای
كلــی اقتصــادی و حتــی سیاســی ،تــا مجموع ـهای از
دســتورالعملهای كالبــدی و موضعــی در مقیاسهــای متنوع
شــهری گســتردهاند.این مقیاسهــای مختلــف كــه میتــوان
نــام ســطوح عملكــردی را بــر آنهــا نهــاد ،در مرحلــه اول جهانــی
هســتند؛ چــرا كــه سیاســتهایی بــر فراینــد نئولیبرالیزهشــدن
حكــم میراننــد كــه در ســطوح جهانــی اتخــاذ شــده و بــه
مقیاسهــای خــرد تــر تحمیــل میگردند.ایــن سیاســتهای
جهانــی هیچگونــه اظهــار نظــری را در مــورد چگونگــی شــكل
گیــری نئولیبرالیســم در محــدوده جغرافیایــی خــاص ابــراز
نمیدارنــد و در عوضایــن مهــم را بــه سیاســتگذاران خردتــر
در مقیــاس مفــروض ســپرده كــه آنــان در مــورد نحوهایــن
ترادیســی سیاســی اعمــال نظــر كننــد.
مقیــاس جهانــی بــا ســطوح ســاختاریای كــه برنــر و تئــودر
تشــخیص داده انــد ،قابــل قیــاس اســت .مقیــاس جهانــی
نئولیبرالیــزه شــدن در تنهــا قالبایدئولوژیــك آن اســت كــه بــر
شــهر تاثیــر میگــذارد .از طرفیایــن مفهــوم را نیــز میتــوان بــا
دســته بنــدی كیل مقایســه نمــود .وی ســطح اقتصاد سیاســی
را بعنــوان ســطح جهانــی در بررســی فراینــد نئولیبرالیــزه شــدن
تورنتــو ب ـهكار بســته اســت و بهمــوازات مفهــوم جهانیشــدن،
ســعی در تشــریح فراینــد جهانــی نئولیبــرال از دیــدگاه نحــوه
تولیــد ،بــاز تولیــد ،توزیــع و مصــرف دارد.

پــر واضــح اســت كــه فضــا در هــر ســه الیــه عملكردی-ســاختاری
مطــرح شــده ،عامــل كلیــدی اســت؛ ولــی در الیــه ســوم ،حالــت
ملموستــری را بهخــود گرفتــه و در ارتبــاط مســتقیم بــا زندگــی
روزمــره شــهروندان قــرار میگیــرد .فضــا درایــن حالــت همــان
فضــای شــهری اســت كــه از زندگــی روزمــره شــهروندان بواســطه

بــه منظــور یافتــن معیارهایــی بــرای درك فضــای موجــود
در هژمونــی جدیــد نئولیبــرال از زاویــه دیــد امــور شــهری،
كشــف و دســتهبندی روابــط میــان مقیاسهــای مختلــف
عملكردی-ســاختاری و دریچــه نفــوذ آنهــا بــر ســطوح شــهری
و روابــط اجتماعــی( تحــول حــس مشــترك) ،جهتایجــاد یــك
چهارچــوب نظــری كــه بتوانــد بســتر تحلیلــی اولیــه را بــرای
درك فراینــد نئولیبرالیزهشــدن شــهری فراهــم آورد ،ضــروری
مینمایــد.
بــرای دســتیازی بهایــن مهــم ،تولیــد یــك چارچــوب ملمــوس
كــه بهنوعــی ترجمــان هــر ســه مقیــاس مطــرح شــده باشــند،
اجتنــاب ناپذیــر اســت .ازای ـنرو بــه کمــک ماتریســی متشــكل
از دو بعــد شــهری و نئولیبــرال ،میتــوان شــاخصهایی بــرای
تحلیــل کیفیــت و کمیــت نفــوذ نئولیبرالیســم در شــهر بهدســت
داد .جــدول شــماره  2محصــول چنیــن تالشــی اســت كــه در
آن شــاخصهای شــهری نئولیبرالیســم در الیههــای مجــزا
و در ابعــاد تفكیكــی شــهر ،شــامل ابعــاد كالبدی-فضایــی،
اجتماعی-فرهنگــی وسیاســی-اقتصادی ،مــورد مداقــه قــرار
گرفتــه و دســتهبندی گشــتهاند .دراینجــا الزم اســت كــه
میــان دو مرحلــه از ســیر تكاملــی فراینــد نئولیبرالیزهشــدن كــه
بهطــو مجــزا توســط برنــر و تئــودور مــورد بررســی قــرار گرفتــه و
بــرای نخســتین بــار اثــرات آن در مطالعــه فراینــد شهریشــدن
نئولیبرالیســم بطــور تفكیكــی در ماتریــس حاصلــه منظــور
گشــته انــد ،تمایــز قائــل شــد:
نخســت ،مكانیــزم جهان-محلــی شــدن نئولیبرالیســم كــه
عبــارت اســت از ســازوكاری كــه متناظــر بــا بعــد اقتصــاد سیاســی
در فراینــد نئولیبرالیزهشــدن بــوده و تمــام ابعــادی را شــامل
میشــود كــه بهواســطه آنهــا سیاســتهای نئولیبــرال در
مقیــاس خــاص مكانــی ،در طیفــی از كل جهــان تــا یــك بســیتر
خــاص جغرافیایــی رســوب نمــوده و بــا پذیرفتــن اصــول كلــی
سیاســی و تلفیــق آنهــا بــا تنوعــی از راهكارهــای كارآفرینانه جهت
قتــر ،فرمهــای نویــن زمینهگــرای
نفــوذ بــه الیههــای عمی 
خویــش را بهوجــود م ـیآورد .چنیــن ســازوكاری بهشــدت
وابســته بــه زمــان و مــكان اســت ،لیكــن میتــوان شــكلی
اجمالــی از ابعــاد اساســی آن را درایــن خصــوص تشــخیص داد.
دوم ،مكانیــزم شــهری شــدن نئولیبرالیســم كــه عبارتســت
از ســازوكاری كــه مرتبــط بــا زمینههــای ملموستــر بــوده و
میتــوان آنــرا در زمینــه شــهری بــه وضــوح تشــخیص داد.ایــن
مرحلــه در نظــر میبایســت بعــد از بهوقــوع پیوســتن مرحلــه
نخســت شــكل گیــرد ،امــا در عمــل ماهیــت پویــا و متغیــر فراینــد

43
ش ـمـ ــاره7-3
پاییز1396
فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
ناهج رصاعم رهش ندشهزیلاربیلوئن دنیارف زا یرظن یلدم نیودت

مقیاسهــای دیگــر هــم قابــل بحــث هســتند :مقیــاس ملــی
در ســطح عملكــردی بــا ســطح ســاختاری نئولیبــرال بــه عنــوان
«یــك راهبــرد سیاســی در امــر شــكل دهــی بــه سیاســتهای
شــهری» و توســعههای درون شــهری و افزایــش قابلیتهــای
تجــاری ســازی الگــوی كاربــری زمیــن ،متناظــر اســت؛ وایــن
دو در تناظــر بــا دســتهبندی كیــل بــر اســاس دیــدگاه انتقــادی
فوکــو مبنــی بــر «تغییــر فناوریهــای قــدرت» در قدرتطلبــی
حكومتهــای نویــن ،قــرار میگیــرد .از طرفــی در مقیــاس
محلــی ســطح عملكــردی نئولیبرالیســم نیــز میتــوان ارتباطــی
مشــابه را یافــت؛ بدیــن معنــی كــه ســطح ســاختاری «كیفیتــی
از حكمروایــی شــهری» تئــودر و برنــر را بــا آن متناظــر دانســت
كــه در ارتبــاط دوســویه و چنــد بعــدی بــا «زندگــی روز مــرهی
شــهری» ،كــه فضــا در آن نقــش اساســی راایفــا كــرده و محــور
تفكــرات لفــوری از شــهر اســت ،بســر میبــرد.

تحــول حــس مشــترك(آ گاهی جمعــی) تاثیــر پذیرفتــه و بــر آن
تاثیــر میگــذارد.
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نئولیبرالیزهشــدن ممكــن اســت در تقــدم و تأخرایــن مراحــل
جابجاییایجــاد نمایــد.
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در نظرگیریایــن مراحــل از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت كــه
میتــوان از طریــق آن میــان اشــكال اولیــه ظهــور نئولیبرالیســم
و اشــكال ثانویــه و متكامــل آن تمایــز قائــل شــد.این امــر
زمانــی اهمیــت مییابــد كــه بررســی ســیر تحــول اشــكال پروتــو
نئولیبرالیســتی تــا شــیوههای نئولیبرالیســتی متكامــل در یــك
ســیر زمانــی مــد نظــر قــرار گیــرد.
شــاخصهای موجــود در جــدول  2ممكــن اســت در طــول
زمــان دســتخوش تحــوالت بســیار شــود ،برخــی ابعــاد آن
حــذف شــده و برخــی دیگــر بــدان افــزوده گــردد .لیكنایــن امــر
از اهمیــت وجــود چنیــن ماتریســی در تحلیلهــای شــهری
حــول نئولیبرالیســم نمیكاهــد ،چــرا كــه ماتریــس حاضــر بــه
عنــوان چــك لیســتی از ابعــاد اولیــه نئولیبرالیســم شــهری،
محقــق را قــادر میســازد تــا چارچوبــی اولیــه و نــه كامــل از
مســیر تحلیلــی خویــش در اختیــار داشــته باشــد تــا بهواســطه
آن توانایــی تشــخیص رد پــای نئولیبرالیســم را در شــهر معاصــر
بدســت آورد.
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