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تدوین مدلی نظری از فرایند نئولیبرالیزه شدن 
شهر معاصر جهان

مرتضی میرغالمی1، ابوالفضل طغرایی2، سیامک قاضیپور3

چکیده 
گشــته اند.  کــه شــهرها بــه نقــاط اســتراتژیک بــروز سیاســ  های نئولیبــرال در بعــد جغرافیایــی و ممانــی تبدیــل  ســال ها اســ  
عالرغــم ظاهــر جهانــی، سیاســ  های نئولیبرالیســم، بــه عنــوان هژمونــی غالــب فضــای اقتصــاد سیاســی دهه هــای اخیــر، هیــچ گاه 
بــه یــک شــیوه واحــد در اشــمال شــهری تبلــور نیافتــه انــد. زمینــه ی اقتصادی-سیاســی موجــود و شــیوه های تولیــد، تعییــن 
کننــده ی نحــوه ی بــروز نئولیبرالیســم هستند)نئولیبرالیســم به واقــع موجــود(. از طــرف دیرــر، نئولیبرالیســم به شــدت »رو  منــد« 
اســ  و بــا فراینــدی کامــال برنامه ریزی شــده شــمل شــهر را بــه منظــور جانمایــی، باز آرایــی و جابجایــی بنراه هــای اقتصــادی خویــش 
گــی شــمل دهنده ی »پــروژه  بازســازی  نئولیبــرال« هســتند. درک شــمل شــهری از خــالل فراینــد  متحــول می گرداند. ایــن دو ویژ
بازســازی نئولیبــرال، هدف ایــن مقالــه را تشــمیل می دهــد. در ایــن راســتا، پــس از تعریــف چارچــور نظــری براســاس دو رویمــرد 
ح در ادبیــات موضوع)راجــر کیــل، و برنــر و تئــودر(، ســه الیــه ی کارکــردی پــروژه بازســازی  متمایــز و درعین حــال درهم تنیــده ی مطــر
نئولیبــرال در شــهر تشــویص داده شــده اســ : الیــه عملمــردی، الیــه ســاختاری و الیــه تحــول حــس مشــترك؛ ســپس شــاخص های 
ســاختاری نئولیبرالیســم در شــهر، در دو مرحلــه مجــزا از فراینــد نئولیبرالیزه شــدن، یعنــی ممانیــزم جهان-محلــی شــدن و ممانیــزم 
کالبدی-فضایــی، اجتماعی-فرهنرــی و سیاســی- اقتصادی در قالــب ماتریــس شــاخص ها  گــروه  شــهرگرایی نئولیبــرال، در ســه 
گشــته اند. ماتریــس حاصلــه، ابــزاری اولیــه  بــرای تحلیــل فراینــد نئولیبرالیزه شــدن ممان هــای جغرافیایــی و شــهری در  تبییــن 
ســه مقیــاس محلــی، ملــی و جهانــی اســ ، و نشــان می دهــد نئولیبرالیســم از طریــق تحــول اقتصــاد سیاســی در مقیــاس جهانــی، 

ــذارد. ــر می گ ــر شــهر اث ــی روزمــره در مقیــاس محلــی ب ــ  در فناوری هــای قــدرت در مقیــاس ملــی، و تغییــر در کیفیــ  زندگ دخال

گان کلیدی:  اقتصاد سیاسی شهری، شهر معاصر، نئولیبرالیسم، حممروایی شهری، زندگی روزمره واژ
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مقدمه
شــهر موجــودی ذی ابعــاد اســ  که جدا کــردن ابعــاد متنوع آن 
از یمدیرر)حداقــل در ســاح  عمــل( اممان پذیــر نیســ ، این 
گــزاره بــرای دو بعــد اقتصــادی و سیاســی شــهر از یــک ســو، 
و اثــرات اجتماعــی آنهــا از ســوی دیرــر قطعی تــر می نمایــد. 
کــم بــر فضــای اقتصــاد سیاســی  امــروز اصلیــی تریــن هژمونــی حا
در  نئولیبــرال  دکتریــن  حضــور   اســ .  نئولیبرالیســم  دنیــا، 
پــروژه  نــام  مفهومی  بــه  بــا  خردتــر  و  شــهری  مقیاس هــای 
بازســازی نئولیبــرال1 معنــا و مفهــوم می یابــد. بر ایــن اســاس 
ــام و  ــک نظ ــوان ی ــوان به  عن ــرال را نمی ت ــازی نئولیب ــروژه بازس پ
ــه در  ک ــ   ــدرت نرریس ــی ق ــرمایه و هژمون ــویه س ــان تک س جری
آن بــا زنــده شــدن روابــط پس رفتــه کاپیتالیســتی در قالــب یــک 
شــیوه از پیش تعیین شــده و مطلــق دســ  به ایجــاد تحــول 
زیرســاخ  های ارتباطــی میــان اقتصــاد و دولــ  زده اســ ، 
بلمــه بالعمــس پــروژه بازســازی نئولیبــرال را بایســ  بــه عنــوان 
کــه دارای ماهیتــی چنــد بعــدی  گرفــ   یــک مفهــوم در نظــر 
ــط  ــف رواب ــاز تعری ــه ب ــ  ب ــه: دس ک ــرا  ــ ، چ ــده اس ــم تنی و در ه
بنراه هــای  و  نهادهــا  میــان  شــده  تعدیــل  و  مقیاس یافتــه 
اقتصــادی ماننــد حموم  هــای محلــی، دول  هــای ملــی و 
ســرمایه داری خصوصــی زده و از طرفــی نیــز منجر بــه جایرزینی 
منطــق رقابــ  بجــای توزیــع و بــاز توزیــع همرــن حموم  هــای 
ــی پذیــر   ــر خطــرات و شمســ  های احتمال ــا علــم ب محلــی ب
چنیــن سیاســتی شــده اســ . این قاعــده در مــورد فراینــد 
شــهری شــدن نئولیبرالیســم هم صادق اســ  و از این رو اســ  
کــه نئولیبرالیســم از تداخــل و  کــه بــه علــ  ماهیــ  متناقضــی 
درگیــری ابعــاد گونه گــون و در تقابــل خویــش بدســ  مــی آورد، 
شــهر ها در فراینــد شــهر گرایــی و شهرنشــینی نئولیبــرال عرصــه 
برنامه هــای  بــا  مواجهــه  در  سیاســی  متوالــی  کامی هــای  نا
نئولیبــرال در بازســازی ســازمان اقتصــادی و زیــر ســاخ  های 
و  شــهری  مطالعــات  اهمیــ   مســاله  بوده اند. ایــن  شــهری 
تحــوالت  و  تضاد هــا  محدودی  هــا،  درک  در  را  شــهرگرایی 
پروژه هــای نئولیبــرال، مشــوص می ســازد. این مقالــه تــال  
می کنــد تــا تصویــری از ردپــای نئولیبرالیســم در شــهر معاصــر 

ارائــه دهــد.

روش تحقیق
کلــی بــرای  ایــن مقالــه در صــدد ارائــه برخــی از شــاخص های 
بررســی چرونرــی حضــور نئولیبرالیســم در شــهر اســ . شــاید 
بتــوان گف  ایــن قــدم ابتدایــی از مســیر طوالنــی یــک پژوهــش 
شــاخص های  جامــع  تدویــن  هــدف  بــا  شــهری  بزرگ تــر 
)ایــران و جهــان(  می باشــد.  نئولیبرالیســم در شــهر معاصــر 
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 در ایــن 
بــوده اســ . ســوال اصلــی  کتابوانــه ای  مقالــه، مطالعــات 
کــه نئولیبرالیســم از چــه راه هایــی در صــدد  تحقیق ایــن اســ  
اعمــال نفــوذ در شــهر برآمــده و شــاخص های آن چیســ ؟ 
در ایــن راســتا پــس از بازنرــری مجــدد محــدوده تئوریــک و 
ــی  ــه ی تحلیل ــاخص های اولی ــات، ش ــوای مطالع ــل محت تحلی
بــا  کــه  آمــد،  به دســ   نئولیبرالیزه شــده  شــهر  زمینــه  در 
کیــل)در  تلفیق ایــن شــاخص ها بــا رویمرد هــای نظــری راجــر 
ــر و تئــودور)در  ــا ســطح تحــول حــس مشــترک  2(، و برن ارتبــاط ب
ــا ســطوح ســاختاری فراینــد نئولیرالیزه شــدن شــهر(،  ارتبــاط ب
کــه در ارتبــاط  ســه ســطح عملمــردی تشــویص داده شــد 

دیالمتیمــی بــا دوســطح قبلــی به ســر می برنــد. 

نئولیبرالیسم
در بوــش نوســ  مقالــه ابتــدا بــه تشــریح برخــی مفاهیــم 
کلیــدی در بــار نئولیبرالیســم بــه عنــوان یــک کلیــ  پرداختــه 

می شــود:

 چیستی نئولیبرالیسم
ــازار  ــر ب ــی ب ــه ی مبتن ــه مبادل ک ــه ای اســ   ــم نظری  نئولیبرالیس
کــه می توانــد رهنمونــی بــرای  را یــک نظــام اخالقــی می دانــد 
کنش هــای انســانی باشــد، از حــدود دهــه 1970 بــر  همــه ی 
اندیشــه و عمــل بســیاری از رهبــران و مــردم کشــورهای جهــان 
قدرت هــای  بازنرــری  بــر  نظریــه  اســ . این  شــده  کــم  حا
دولــ  و بــه ویــژه بــر خصوصــی ســازی، اداره ی امــور مالــی، 
اصــول  اســاس  بــر  می کنــد.  کیــد  تا بــازار  فرایند هــای  و 
بــه  اقتصــاد  یــک ســو مداخلــه دولــ  در  از  نئولیبرالیســم، 
مــورد  در  آن  تعهــدات  دیرــر  ســوی  از  و  می رســد  حداقــل 
تامیــن رفــاه شــهروندانش کاهــش می یابــد. از مــارگارات تاچــر، 
نوســ  وزیــر پیشــین انرلســتان، و رونالــد ریــران، رئیــس 
اصلــی  بانیــان  عنــوان  بــه  متحــده،  ســابق ایاالت  جمهــور 

می برنــد]1[. نــام  نئولیبرالــی  چرخــش 

نئولیبرالیســم فقــط اقتصــاد بــازار آزاد نیســ ، بلمــه بیشــتر 
راهبــردی اســ  بــرای تغییــر روابــط بیــن ارز  هــا و تــوازن 
نیروهــای سیاســی و در نتیجــه تحمیــل اصــول ســرمایه)داری( 
بــر کارگــران و اقشــار آســیب پذیــر]2[. نئولیبرالیســم یــک فراینــد 
اســ  نــه یــک حالــ  یــا وضعیــ  بــا پایانــی ثابــ  و مشــوص. 
خــاص  راهبردهــای  وســیله  بــه  نئولیبرالیســم  همچنیــن 
زمینــه ای بیــان می گــردد و دارای یــک فــرم خــاص و یمســان 
جغرافیایــی  و  تاریوــی  زمینــه ی  اســاس  بــر  بلمــه  نیســ ، 

می گیــرد]3[. خــود  بــه  فرمی جدیــد 
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  نئولیبرالیسم به واقع موجود3
پایه هــای رو  شــناختی در تحلیــل شــاخصه های شــهری 
نئولیبرالیســم در درک مفهــوم نئولیبرالیســم به واقــع موجــود 
کــه  اســ   نئولیبرالیســم معتقــد  کــه  اســ . جایــی  نهفتــه 
غ از بــازه ی زمانــی و  نیروهــای اقتصــادی موجــود در بــازار فــار
بســتر ممانــی خویــش، توســط قوانیــن ثابــ  و معینــی اداره 
خواهنــد شــد، مفهــوم نئولیبرالیســم به واقــع موجــود توجــه 
ح و تعدیــل اندیشــه های نئولیبــرال در  مــا را بــه حــذف و جــر
زمینه هــای موتلــف شــهری بــا روشــی کــه برنــر و هممارانش]3[ 
آنــرا خاصیــ  »رو  منــد4« پروژه هــای بازســازی نئولیبــرال 
می نامنــد، معطــوف می دارد. ایــن مفهــوم می توانــد زمینــه ای 
تحلیلــی را به منظــور بررســی فراینــد تولیــد پروژه هــا در بســتر 
کلــی و بــا هویــ  ملــی، منطقــه ای و محلــی خــاص بدســ  
کــه توســط ســن  بــه جــا مانــده از تفمــرات نهــادی و  بدهــد 
ع سیاســی دوران ســرمایه داری و اقتصــاد فــوردی کینــزی  تنــاز

ــد]4[.  ــده بودن ــود آم ــه وج ب

نــه  معاصــر  نئولیبرالیزه شــدن  فراینــد  فهــم  اســاس  بر ایــن 
وسیاســی- پایه های ایدئولوژیمــی  شــناخ   نیازمنــد  تنهــا 
و  درک  نیازمنــد  آن  از  مهمتــر  بلمــه  اســ ،  آن  اقتصــادی 
کاو  فرم هــای چنــد وجهــی، انریز  هــای توســعه، اثــرات 
ــه  ک سیاســی نامطلــور و تضادهــای همــه جانبــه ی آن اســ  
نشــانه های بــارز  را می تــوان در تســلط تعالیــم و تفمــرات 

گیــری دولــ  جســ . نئولیبرالــی درشــمل 

کــه نئولیبرالیســم بــه واقــع موجــود  در ایــن راســتا بایــد گفــ  
سیاســ  های  موــرر  و  متضــاد  شــوصی   بــه  تنهــا  نــه 
در  آن  ناتوانی ایدئولوژیمــی  بــر  بلمــه  دارد  اشــاره  نئولیبرالــی 
کالن  ســاختارهای  در  خویــش  تفمــرات  نظام منــد  اشــاعه 
کیــد  اقتصــادی و تحــوالت ضــد و نقیــض ســرمایه داری نیــز تا
مــی ورزد. در ایــن میــان فهــم تحــول تدریجــی سیاســ  های 
بــه  توجــه  بــا  بازســازی  اســتراتژیهای  و  نئولیبرالیزه شــدن 
کــه میــان  زمینــه ی اقتصادی-سیاســی موجــود  و تناقضــی 
کننــده و اشــمال منظومــه ای قدرت هــای  کنتــرل  نظام هــای 
سیاســی و اقتصــادی به وجــود می آید)کــه بــر اســاس بــاز تولیــد 
آنهــا حاصــل می شــود(  روابــط ســرمایه داری جدیــد میــان 

ضــروری اســ ]5[.

فــوق شــاید  تاریوی-جغرافیایــی  بــه درک ســیر  نیــل  بــرای 
گیــری چهــار چــور نظــری جــو و وو]6[ مفیــد باشــد؛  بــه کار 
و  شــهری  سیاســ  های  ائتــالف  در  ذکر اینمــه  بــا  آنهــا 
مــمان  عنصــر  دو  بــه  توجــه  نهــادی  جدیــد  ممانیابی هــای 
فراینــد  معتقدانــد  می کنــد،  را ایفــا  اساســی  نقــش  زمــان  و 
ــرال  ــهر نئولیب ــدف شــمل گیــری ش ــا ه ــدن5 ب جهان-محلی ش
در بطــن فراینــد دممراتیزه شــدن آن نهفتــه اســ . بــه دیرــر 

ســون جهــ  درك شــمل واقعــی شهرســازی نئولیبرال بایســ  
فرایندهــای دممراتیــزه شــدن و جهانــی شــدن، بــه مــوازات 
هــم بررســی شــوند. نــراره 1 ایــن فراینــد را نمایــش می دهــد. 
تنــوع و چندوجهــی  گــرام مشــهود اســ ،  آنچــه در ایــن دیا
کــه  بــودن فراینــد نئولیبرالیزه شــدن  می باشــد؛ بدیــن معنــی 
فرایندهــای دموکراتیــزه  و نئولیبرالیزه شــدن بــه مــوازات فراینــد 
گذارنــد  تاثیــر  نئولیبــرال  بازســازی های  بــر  جهانی شــدن 
]7[. بنابرایــن الزامی بــر حضــور همزمــان ســه فراینــد فــوق در 
نئولیبرالیســم به واقــع موجــود در مــمان جغرافیایــی خاصــی 

نــدارد. وجــود 

با ایــن وصــف می تــوان گفــ  تنــوع فزاینــده اشــمال نئولیبــرال، 
تصادفــی و دور از انتظــار نیســ . یــک فراینــد نولیبــرال در یــک 
منطقــه، در حالیمــه شــمل زمینــه را بوــود می گیــرد بــا ســایر 

ــی نیــز در ارتبــاط کامــل اســ . فرم هــای نئولیبرال

 پروژه بازسازی نئولیبرال
ابتــدا بهتــر اســ  بــه تعریــف بازســازی از زبــان ســوجا اشــاره 
شــود]9[: »ایجــاد شمســ  و تغییــر در ســاختارهای اجتماعــی، 
اقتصــادی و سیاســی زندگــی بــا هدف ایجــاد نظمی  جدیــد. 
بازســازی به یک سلســله ساختارشــمنی و دوباره ســاختاردهی 
کمبــود ظرفیتهــا یــا  اشــاره دارد. دلیــل توجــه بــه بازســازی 
ــی  ــد حاالت ضعــف در شــرایط موجــود اســ . بازســازی می توان
داشته باشــد.  آهســته  و  ســریع  یــا  تدافعــی،  تهاجمــی  و 
بازســازی در دل خــود دو مفهــوم تغییــر  و پیوســتری را همزمــان 
نئولیبرالیســم  نئولیبرالیســم،  از  جنبــه  به ایــن  اســ .«  دارا 
اثــر  نحــوه  درک  بــرای  می شــود.  گفتــه  ســازنده6  توریب گــر 
متقابــل ســازمان اقتصــادی موجــود بــا پروژه هــای نئولیبــرال، 

نراره 1: فرایند عمومی نئولیبرالیزه شدن-  ترسیم بر اساس]8[
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از  کــه  نئولیبرالیزه شــدن  فراینــد  در  لحظــه  دو  بــه  توجــه 
بعــد تحلیلــی قابــل تفمیــک ولــی از بعــد دیالمتیمــی در هــم 

الزامیســ : تنیده انــد 

کــه منجــر بــه ازهم پاشــیدن ســازمان فضایــی  توریــب بوشــی: 
بنراه هــای اقتصــادی موجــود و اتوــاذ سیاســ  های نویــن 
ــردد. ــرای نئولیبــرال می گ توافقــی در راســتای اصالحــات بازارگ

تولیــد  و  ســاختن  بــه  منجــر  کــه  هدفمنــد:  ســاخ  
محــور  بــازار  اقتصــادی  رشــد  جهــ   الزم  زیرســاخ  های 

. د می شــو

گاه  ماهیــ  پویــای توریب گــر و ســازنده نئولیبرالیســم هیــچ 
بــه وضــوح حــذف نظــم قدیــم و جایرزینــی نظــم جدیــد بعنــوان 
تحــول  بلمه ایــن  اســ ،  نبــوده  کــم  حا فضایــی  ســازمان 
پارادایمــی  در خالل ایجــاد آشــفتری و تضــاد در منظــر اقتصــادی 
کــه بــه یمبــاره ســر  موجــود و ایجــاد اشــمال جدیــد اقتصــادی 
بــرآورده و در نهایــ  منجــر به ایجــاد یــک الیــه اقتصــادی بــی 
نهایــ  نا ایســتا و غیــر قابــل پیــش بینــی می شــود، مــورد نظــر 
ــه از دهــه هفتــاد میــالدی در  ک اســ ]10[. این فراینــدی اســ  
مقیاس هــای متنــوع، مناطــق جغرافیایــی بســیاری را تحــ  

تاثیــر قــرار داده اســ . 

کــه پــروژه توریب گــر ســازنده  در میــان تمامی مقیاس هایــی 
ــه دلیــل  نئولیبرالیســم جامــه عمــل پوشــیده اســ ، شــهر ها ب
کلیــدی را در  دارا بــودن اهمیــ  فزاینــده اســتراتژیک نقــش 
مرکــزی  بوــش  داشــته اند.  نئولیبرالــی  اندیشــه های  تبلــور 
ــد  ــش تولی ــوردی نق ــادی کینزی-ف ــام اقتص ــه در نظ ک ــهر ها  ش
و بازتولیــد اقتصــادی را دارا بودنــد ، بواســطه ماهیــ  خــاص 
آنهــا بــه عنــوان مــمان خالقیــ  و رشــد و نیــز مناســب بودن ایــن 
آزمایــش تجــارر بدیــع سیاســی در  بــرای اعمــال و  فضاهــا 
غ از موقعیــ  جغرافیایــی و  مقیــاس محلــی و جهانــی، فــار
ســازمان اقتصادیشــان، تبدیــل بــه نقــاط حســاس بازســازی 
نئولیبــرال و طالیــه دار عصــر بازگشــ  لیبرالیســم شــدند]11[.

  نئولیبرالیسم: از حرف تا عمل
و  سیاســی  دســتاورد های  و  نئولیبرالیســم  میان ایدئولــوژی 
اجتماعــی آن شــمافی اساســی موجــود اســ . یــک نمونــه ی 
شــیلی،  پایتوــ   گو،  ســانتیا مطلــب  برای ایــن  مشــهور 
کــه  کشــوری  ]12[معتقدنــد اولیــن  بــرادران رودریرــز  اســ . 
گرفــ ؛ شــیلی  مــورد هجمــه سیاســ  های نئولیبــرال قــرار 
کمک هــا  کــه بــر خــالف رشــد  بــود. آمارهــا نشــان می دهــد 
و  اجتماعــی  تضــاد  دولــ ،  مالــی  غیــر  و  مالــی  وتســهیالت 
ــال  ــ ، عم گو، پایتو ــانتیا ــ . در س ــه اس ــش یافت ــی افزای طبقات
ــارت و  ــرای تج ــتند ب ــزاری هس ــهر، اب ــزای ش ــاخ  ها و اج زیرس

کســب ســود بیشــتر. از نظــر آموزشــی دانــش آمــوزان مــدارس 
بــد،  نمــرات  ترتیــب  بــه  نیمــه دولتــی و خصوصــی  دولتــی، 
کســب می کننــد. قیم  هــای موتلــف  متوســط  و خــور را 
ــر اســاس مناطــق موتلــف و در نتیجــه ســمون  در شــرایطی  ب
کامــال قطبــی7 مشــاهده می شــود. اغلــب اراضــی در اختیــار  
بوــش خصوصــی اســ  و در نتیجــه دولــ  درصــدد ســاخ  
مســمن اجتماعــی در حاشــیه های شــهری برآمــده و130000 
ج محــدوده قانونــی  گو بــه زمین هایــی خــار نفــر از مــردم ســانتیا
کــه ارز  معامالتــی ندارنــد بیــرون رانــده شــده اند)وجود  شــهر 
پروژه هــای مســمن  از  بســیاری  بــا  مــورد  بین ایــن  شــباه  

مهر ایــران قابــل تامــل اســ (.

جــدول شــماره 1 برخــی از ممانیســم های گســترده و پیچیــده 
اقتصادی-ســازمانی نئولیبرالیســم را در قالــب تمایــز میــان 
در  نئولیبــرال  پــروژه  بازســازی  لحظــه  و  توریــب  لحظــه 
کشــور های آمریــمای شــمالی و اروپــای غربــی در دو دهــه اخیــر، 
ــاره جــدول 1 اینمــه،  ــز اهمیــ  درب توصیــف می کنــد. نمتــه حائ
فراینــد توریب گــر ســازنده فضــای بنراه هــای اقتصــادی در 
ــاه  مقیــاس شــهر یــک فراینــد خطــی را از مــدل عمومی شــهر رف
بــه مــدل جدیــد شــهر نئولیبــرال طــی ننمــوده اســ ، بلمه ایــن 
ــد  ــک فراین ــی ی ــای محل ــی بنراه ه ــدی ترادیس ــد بع ــد چن فراین
صــور  نتیجتــا  اســ .  خطــا  و  آزمــون  متنــوع  و  آمیــز  جــدل 
چندگانــه چشــم انداز  شــهرگرایی نئولیبــرال توامــا ناپایــدار و 

نابرابــر اســ ]13[.

بــر اســاس نظــر برنــر و تئــودور، اواًل  ظهــور، رشــد و صــورت بنــدی 
نئولیبرالیســم در اشــمال، مقیاس هــای فضایــی و بازه هــای 
تاریوــی و سیاســی بســیار متفاوتــی انجــام گرفتــه و در راســتای 
گسســته و متناقــض طبقــه  تجــارر و ایدئولوژی هــای بعضــا 
سیاســی  یــا  و  کالبــدی  خــاص  پروژه هــای  قالــب  در  کــم  حا
بســته بــه میــزان قــدرت و حــوزه قلمــروی آن هــا شــمل یافتــه 
گاه یــک شــمل  اس )نئولیبرالیســم روشــمند(. ثانیــًا ، هیــچ 
مــمان  یــک  بــرای  آنــرا  بتــوان  نئولیبرالیســمی که  از  خاصــی 
ــب  ــم در قال ــ  و نئولیبرالیس ــود نیس ــود موج ــز نم ــن تجوی معی
ــاختار  ــود از س ــاس پــس زمینــه موج ــر اس ــی ب یــک شــمل الحاق
نهــادی، نظام هــای سیاســی، تنازعــات اجتماعــی و تجــارر 
اقتصــادی تبییــن و تعریــف می شــود]14[ )نئولیبرالیســم بــه 

واقــع موجــود(.

ردپای نئولیبرالیسم در شهر معاصر
در بوــش دوم مقالــه بــه تشــریح و تحلیــل چرونرــی حضــور 
سیاســ  های نئولیبــرال در شــهر پرداختــه می شــود. شــهر ها، 
کثــر کشــورهای غربــی، عرصه هــای ممانیابــی شــده  بویــژه در ا
بلمــه خــود محــور  نیســتند،  نئولیبرالیســم  بازســازی  پــروژه 
محســور  نئولیبرالیســم  تحــول  و  توســعه  بازتولیــد،  اصلــی 
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جدول 1: لحظات توریب و بازسازی نئولیبرال، مأخذ:]15 [ 

لحظه  بازسازیلحظه توریبفرایند نئولیبرالیزه شدن

خصوصی سازی 
بوش عمومی محلی و 
زیرساخ  های عمومی

محدود سازی خدمات عمومی در حد قانون 
خدمات شهرداری مانند تسهیالت، بهداش  و 

سفرهای شهری با حجم انبوه

خصوصی سازی خدمات شهرداری
ایجاد بازار های جدید و فراهم سازی زیرساختهای دسترسی در یک شبمه 

درون شهری به بازارها
ایجاد زیر ساخ  های شبمه ای بشدت خصوصی سازی شده و شوصی سازی 

شده با هدف جانمایی مجدد شهر ها در مسیر جریان فراملیتی پول و سرمایه

بازسازی بازار مسمن 
شهری

برچیدن تشمیالت خانه سازی عمومی و اشمال 
دیرر خانه سازی با اجاره پایین

کنترل اجاره بها و  حذف یارانه های مربوط به 
ساخ  و سازهای از پیش اندیشیده شده

گرانه در  گذاری های سودا ایجاد فرص  های جدید در راستای سرمایه 
بازار های اصلی مرکز شهری

وضع قوانین موقتی و اضطراری جه  انتقال بی خانمانان
کاذر اجاره بهای بازار و اسناد مستاجر محور در تراز پایینتر از بازار  نمایش 

مسمن

کار تغییر نظام بازار 
حذف اشمال سنتی آموز  عمومی، مهارت 

کارآموزی برای جوانان،  کارگاه های  ورزی و 
کارگران تغییر پس  داده و بیماران

ایجاد یک نظام جدید جه  ترغیب و تثبی  استودام قرار دادی
کار اجباری برای پایین نره داشتن دستمزد  اجرا برنامه های آماده سازی برای 

کارکنان
توسعه و بسط اقتصاد غیر رسمی

بازسازی سیاس  های 
بازسازی منطقه ای

حذف مدلهای ملی خود محور رشد 
کاپیتالیستی

تعدیل سیاس  های خدمات منطقه ای
افزایش اهمی  اقتصاد محلی و منطقه ای در 

راستای نیروهای رقاب  جهانی
تجزیه فضای اقتصاد ملی به سیستم های 

منطقه ای خرد

ایجاد مناطق ازاد تجاری، مناطق بازرگانی در داخل محدوده شهر
ایجاد مناطق جدید توسعه، قطب های تمنولوژیمی و سایر فضاهای جدید 

صنعتی در مقیاس منطقه ای
تغییر سیاس  های جدید جهانی-محلی بمنظور تغییر ظرفی  های اقتصادی 

در راستای تجمیع جهانی ثروت

تغییر شمل محیط ساخته 
شده و شمل شهر

تشدید نظارت بر فضای عمومی
کارگری در راستای باز  توریب مجتمع های 

گرانه توسعه های سودا 
گردانی از موسسات برنامه ریزی جامعه  روی 

محور

ایجاد فضای خصوصی سازی شده جه  مصرف انبوه
کاربری  ساخ  ابرپروژه ها جه  جذر سرمایه عمومی و باز آرایی الروی محلی 

زمین
ایجاد مجتمع های دروازه دار، فضاهای محصور شهری و سایر فضاهای 

جداسازی شده بازتولید اجتماعی
پیش راندن و توسعه محدوده های بازسازی شونده و تشدید تضاد اجتماعی-

ممانی
کارآمد ترین استفاده بعنوان اساس تصمیمات برنامه  اتواد سیاس  بهترین و 

کاربری زمین ریزانه الروی 

باز تنظیم جامعه شهری
کلیه شهروندان  که در آن  حذف تفمر شهر-ازاد 
از حقوق اولیه ازادی شهری، خدمات اجتماعی 

و حقوق سیاسی برخوردار اس 

جایرزینی سیاس  های مدار صفر جنای  و تئوری پنجره های شمسته
کنترل اجتماعی تبعیض آمیزانه ظهور اشمال جدید پایش و 

بازنمایش شهری
خطابه های زمینه چینی شده در ارتباط با 
ک و رکود  بینظمی شهری، طبقات خطرنا

اقتصادی

کید بر  باز زنده سازی، باز سرمایه  کار آفرینانه  با تا برنامه های و نمایش های 
گذاری و احیا شهری

می شــوند. در ایــن میــان وقتــی شــهرها تبدیــل بــه اهــداف 
اســتراتژیمی چــون شهرنشــینی نئولیبــرال می شــوند، بســتر 
اندیشــه های  نامحــدود   تجــارر  اعمــال  جهــ   مناســبی 
نوآوریهــای  و  متنــوع  سیاســی  پروژه هــای  کاپیتالیســتی، 
ــوان  ــا عن ــم، ب ــور نئولیبرالیس ــراره مطل ــب ان ــادی در قال اقتص
ــهر ها  ــه ش ک ــد. در ایــن شــرایط اســ   ــهر کار آفریــن، می گردن ش
در عصــر نئولیبرالیســم تبدیــل بــه زهــدان تولیــد، بازتولیــد، 
توزیــع و مصــرف هرچــه بیشــتر نئولیبرالیســتی بــه عنــوان نظــام 

گشــته اند.  کــم  حا اقتصادی-سیاســی 

کــه هریــک از زاویــه دیــدی  در ایــن بــار دو رویمــرد وجــود دارد، 
متفــاوت بــه نئولیبرالیزه شــدن شــهری نرریســته اند. تحلیــل 

همزمان ایــن دو رویمــرد ضــرورت دارد:

رویکرد  راجر کیل9

وی ارتبــاط نئولیبرالیســم و شــهر را بــه وســیله ســه مفهــوم 
زندگــی روزمــره، تغییــر فناوری هــای قــدرت و اقتصــاد سیاســی 
از خــالل  قــرار می دهــد. درک حیــات شــهری  بررســی  مــورد 
فصــل مشــترک زندگــی روزمــره شــهری و تحــوالت ســاختاری 
کاپیتالیســتی جهانــی، نوعــی قرائــ  نســبتا جدیــد اســ  کــه در 
راســتای تفمــر لفــور از شــهر پدیــد می آیــد. در ایــن تفمــر زندگــی 
گیــر، و  فضــای  شــهری در حــد واســط میــان فضــای عمومــی و فرا
شــوصی و فــردی ) فضــای زیس  شــده( درک می شــود]16[. 
در ایــن میــان نئولیبرالیســم شــهری بــا شــرایط نوینــی کــه جهــ  
انباشــ  ســرمایه فراهــم آورده اســ ، شــماف عمیقــی را نیــز 
کنین شــهر و تحــوالت اجتماعــی آن پدیــد مــی آورد. میــان ســا
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  اقتصاد سیاسی نئومارکسیستی

ــا مجموعــه ای از  گســتر  و توســعه نئولیبرالیســم در ارتبــاط ب
فرایند هــای تغییــرات جهانــی در امــر تولیــد، توزیــع و مصــرف 
ــه توســط نیرو هــای سیاســی  ک ســرمایه داری صــورت می گیــرد 
کنتــرل می شــود. پــس از  غیــر منفــرد و یمپارچــه، هدایــ  و 
گذشــ  ربــع قــرن از شــمل گیری دکتریــن نئولیبرالیســم، دو 
دیــدگاه تاریوــی نســب  بــه آن وجــود دارد: اولــی نئولیبرالیســم 
را یــک دوره گذار تاریوی در توســعه ســرمایه داری جهانی شــده 
کــه در محافــل علمــی و  می دانــد، و دیرــری دیدگاهــی اســ  
انتقــادی  تئوری هــای  بــا  ارتبــاط  در  بحــث  بــه  سیاســی 
اجتماعــی حــول نئولیبرالیســم می پــردازد و آن را بــه صــورت 

یــک دوران تاریوــی مجــزا مــورد تحلیــل قــرار می دهــد]16[.

بــه  را  تاریوــی  از ســیر  نوعــی  بطــن خویــش  اول در  دیــدگاه 
همــراه دارد، بــرای مثــال پــك و تیــمل]17[ تمایــزی را میــان 
و  دوم  جهانــی  جنــگ  دوران  کــه  پس رفتــه،  نئولیبرالیســم 
و  می شــود،  شــامل  را  کینزی-فــوردی  اندیشــه  اســتیالی 
و  موسســات  باعث ایجــاد  کــه  آمــده،  پیــش  نئولیبرالیســم 
قوانیــن جدیــد میــان دولــ  و جامعــه گشــ ، قائــل می شــوند.

طبــق دیــدگاه دوم، نئولیبرالیســم بــه همــراه هــم زاد خویــش 
یعنــی جهانی شــدن تبدیــل بــه نقطــه انتقــادی پــر اهمیتــی 
توصیــف  بــرای  اســ .  گشــته  اجتماعــی  تئوری هــای  در 
گی هــای عصــر حاضــر، نظریه پــردازان بــه بررســی ارتبــاط  ویژ
و  سیاســی  پــروژه  یــک  عنــوان  بــه  نئولیبرالیســم  میــان 
انقالبــات تمنولوژیمــی و اطالعاتــی، اهــداف جدیــد مدیریتــی 
و هژمونی هــای جدیــد اقتصــادی می پردازنــد. در تمامی  ایــن 
در  محــوری،  موضــوع  عنــوان  بــه  فضــا،  مفهــوم  مباحــث 
مطالعــات  در  و  عــام  طــور  بــه  اجتماعــی  علــوم  مطالعــات 
گرفتــه اســ . در  شــهری بــه طــور خــاص مــورد بحــث قــرار 
مباحــث لفــور[18] نیــز فضــا از محــور تولیــد اجتماعــی خویــش 
کــه در آن بــه بررســی  بــه محــور مقیــاس تغییــر یافتــه اســ . 
و  شــدن  نئولیبرالیــزه  شهری شــدن،  میــان  خــاص  روابــط 
جهانــی شــدن می پــردازد. در قرائــ  لفــور از فضــا، کاال محــور 
نظــام  متــن  در  اجتماعــی  تولیــد  یــک  مثابــه  بــه  آن  شــدن 
کــه بــه صــورت یمپارچــه ای  ســرمایه داری یــک اصــل اســ ، 
فضــای اجتماعــی، زیســتی و ذهنــی جامعــه ی پســافوردی را 
شــمل می دهد؛ ایــن مفهــوم از خــالل امــر روزمــره و روزمرگــی 
زندگــی مــدرن]19[ تبلــور می یابد. هــاروی]20[ نیــز بــه شــملی 
مشــابه و بــا اتــما بــر برداشــ  لفــور، ســه چرخــه تحــول اقتصــادی 
را تــا اقتصــاد پســا فوردی معرفــی می کنــد. چرخــه ســوم بــه 
کــه در  گــره خــورده،  شــمل متناظــری بــا اقتصــاد پســاصنعتی 
گــرد  ســرمایه، مصــرف و  آن منظــر اقتصــادی جدیــدی در 
کــه ناشــی از اشــمال جدیــد تولیــد  باز مصــرف پدیــد آمده اســ  

کــه انباشــ  ســرمایه نــوع جدیــدی   می باشــد؛ بدیــن شــمل 
کــه  می شــود  ســبب  را  اقتصــادی  انترراســیون)تجمیع(  از 
مــازاد  نیــز پدیــد می آید. ایــن  مــازاد اجتماعــی  نوعــی  در آن 
گــذار از  اجتماعــی به جامانــده از شــیوه های تولیــد ســنتی بــا 
اقتصــاد فوردیســتی بــه اقتصــاد پسافوردیســتی، دســ  بــه 
کــه شــمل دهنده  تولیــد فضــای اجتماعــی نوینــی می زننــد 
بــا  کــه  گــذار  اســ . این  زیســتی  معاصــر  شــیوه های  بــه 
قــرار دادن  و  تولیــد  اقتصــادی  از ســاختارهای  ارز  زدایــی 
آن هــا در چشــم انداز جدیــد اقتصــادی همــراه اســ ، در بطــن 
کــه بــه زعم هــاروی از  خویــش تناقضاتــی را بــه وجــود مــی آورد 
ســرمایه گذاری فزاینــده در محیــط مصنوع)ممتــب اقتصــاد 
اقتصــادی  بحــران  بــا  می گیرنــد.  نشــئ   کینزی-فــوردی( 
ناشــی از ایــن انباشــ  بیــش از حــد و شمســ  عملی ایــن نــوع از 
کــه  رویمــرد اقتصــادی، چرخش ایدئولوژیمــی شــمل می گیــرد 
همــان مرحلــه تولــد دوبــاره لیبرالیســم یــا مرحلــه نئولیبرالیســم 
پیش آمــده اســ ]21[. این لحظــه در تغییــر پارادایــم از اقتصــاد 
کنیــزی بــه اقتصــاد نئولیبرالیســتی همــان لحطــه توریــب و 
کــه دســ  بــه جابجایــی و تغییــر  بازســازی نئولیبــرال اســ  
ماهیــ  بنراه هــای اقتصــادی و شــیوه عمــل آنهــا در تولیــد و 
بازتولیــد، و مصــرف و بازمصــرف فضــا بــه عنــوان کاال می زنــد. 

 نقــد فوکویــی: تشــریح نئولیبرالیســم شــهری بــر اســاس تغییــر 
قــدرت فناوری هــای 

رویمــرد  ســنتی،  سیاســی  اقتصــاد  انتقــادی  تئوری هــای 
مجموعــه ی  جهانــی  شــمل  تبلــور  قالــب  در  را  جدیــدی 
فوکــو  میشــل  می ســازند.  ح  مطــر قــدرت،  فناوری هــای 
قالــب  در  می تــوان  را  نئولیبرالیســم  کــه  می کنــد  پیشــنهاد 
کــرد]22[.  یک ایدئولــوژی، سیاســ  و یــا قــدرت طلبــی درک 
فعال)یــا  نماینــدگان  بســان  شــهروندان  رویمــرد  در ایــن 
نقــش  حموم  ایفــای  حضیــض  و  اوج  در  مشــتریان( 
موجــود  مرز هــای  کــه  اســ   جایــی  همــان  می کنند. ایــن 
در  می شــود؛  محــو  بــازار   و  شــهری  جامعــه  دولــ ،  میــان 
حالیمــه قوانیــن بازاری ســازی بــر تمامی  حوزه هــای مذکــور و 
ارتبــاط میــان آنهــا تســلط و تفــوق دارد. نئولیبرالیســم در قالــب 
کــه  گیــر می شــود  حمومــ  گرایــی تبدیــل بــه یــک چارچــور فرا
زندگــی روزمــره هــر فــرد را بــه جهــان پیشــرفته نئولیبرالیســم 

می دهــد. پیونــد 

الرنــر و ایســین نئولیبرالیســم را نســوه ای پیچیــده شــده بــرای 
پیچیــده  مجموعــه ای  آنــرا  بلمــه  نمی داننــد  دولــ   حــذف 
و  می کننــد  تعریــف  تحــول  حــال  در  قــدرت  فناوری هــای  از 
بــه آن  را بســوی دســ  یازی  ادامــه ســه جهــش عمــده  در 
کاپیتالیســتی تشــویص می دهنــد: اول  فنــاوری، در جوامــع 
ــا،  ــر قابلی  ه ــد ب کی ــا تا ــان توصــص و سیاســ  ها ب ــاط می ارتب



نقـــش 
ــان جهـ

ان
جه

صر 
معا

هر 
 ش

دن
هش

لیز
برا

ولی
 نئ

ند
رای

ز ف
ی ا

ظر
ی ن

دل
ن م

دوی
ت

41

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-3
پاییز 1396

خصوصی ســازی های  دوم  دانــش،  بازارپذیــری  و  کارآمــدی 
وســیع بــدون در نظــر گرفتــن آرای عمومــی، و ســوم بــاز تعریــف 
کــه در آن شــهروندان بــه عنــوان مشــتریان و شــرکاء  حمومــ  
و مســئول ســالم ، موفقیــ   تعریــف شــده  بــازار  مســتقل 
نیازمنــد  و ایســین  الرنــر  دیــدگاه  تممیــل  خویشــند.  رفــاه  و 
تفســیر نحــوه تســری فناوری هــای قــدرت در مقیــاس خردتــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــردم ب ــره م ــی روزم ــی زندگ ــروژه بازآفرین ــوان پ ــه عن ب
سیاســی،  و  اقتصــادی  مداخــالت  و  توجیهات ایدئولوژیــک 

.]23  می باشــد]

زندگی روزمره شهری و نئولیبرالیسم

نئولیبرالیســم شــهری را می تــوان از طریــق بازتنظیــم متناقــض 
ــه  ــث پای ــن مبح ــیر نمود. ای ــهری درک و تفس ــره ش ــی روزم زندگ
کــه ریشــه  فمــری اندیشــه نقادانــه لفــور را تشــمیل می دهــد 
گــرای مارکسیســتی در اواســط قــرن بیســتم  در ســن  جبــر 
دارد. در نظــر لفــور شــهر را می تــوان بــا ســه محــور مفهومــی در 
ارتبــاط دیالمتیمــی دانســ : فضــا، زندگــی روزمــره و بازتولیــد 
روابــط اجتماعــی ســرمایه داری . شــهر بســتر فضایــی اســ  
ــه روزمــره مــردم بازتولیــد  ــه بوســیله آن روابــط تولیــد در تجرب ک
ــه  ک می شــود. بنابرایــن فضــا در نظــر او امــری اســ  اجتماعــی 
کلیــدی دارد. فضــا در قالــب محصولــی  تولیــد در آن نقــش 
اجتماعــی و سیاســی بــه مثابــه کاال و خدمــات خریــد و فــرو  
می شــود]24[. در قــدم اول، ایــن موضــوع از یــک ســو لفــور را بــه 
پرداختــن بــه فضــا واداشــ  و از دیرــر ســو بــه نظــر وی جوامــع 
مــدرن روابــط خاصــی را میــان تولیــد، بــاز تولیــد و مصرف ایجــاد 
بــاز  روزمــره  زیس  شــده  فضاهــای  اثنــای  در  کــه  می کننــد 
ــاوت  ــود تف ــا وج ــاط ب ــز در ارتب ــره نی ــوند. واژه روزم ــد می ش تولی
ــد  ــی جدی ــمال فضای ــول اش ــی و تح ــای اجتماع ــوم فض در مفه
لفــوری  مفهــوم  و  می یابــد.  تبلــور  مدرنیســم  نظــر  مــورد 
روزمره گــی نیــز بازتــار همــان جامعه گرایــی فوردیســتی جوامــع 
اروپایــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســ . متعاقبــا روزمره گــی 
ــا آن در دول -رفــاه فوردی-کینــزی  و سیاســ  های مرتبــط ب
کار-رفــاه جامعــه پســافوردی  تغییــر شــمل داده و بــه دولــ  
کــه تدریجــا در دوره  بــدل شــده اند. تمنولوژی هــای قــدرت 
ــه  ــل ب ــی تبدی ــر روزمره گ ــد در دوره حاض ــه ان ــمل گرفت ــش ش پی
ــی محــاط  کــه در آن افــراد در یــک شــبمه کنترل فضایــی گشــته 
شــده اند. این شــبمه تفمیــک طبقاتــی کنتــرل شــده و همرــن 

را بــر مــردم تحمیــل می نمایــد]25[.

رویکرد  برنر و تئودر 
رویمــرد فــوق بــه بررســی ارتبــاط شــهر و نئولیبرالیســم بــا توجــه 
بــه ســطوح ســاختاری پرداختــه و ســه تلقــی در ســه مقیــاس 
ح می نمایــد: موتلــف را از نئولیبرالیســم مرتبــط بــا شــهر را مطــر

نئولیبرالیسم به عنوان کیفیتی از حکمروایی شهری

بــه  اقتــدار  بــا  کــه  چارچوبــی  عنــوان  بــه  نئولیبرالیســم 
ح  پارامترهــای توســعه شــهری معاصــر ســاختار می دهــد مطــر
اســ . از ایــن زاویــه نئولیبرالیســم عمدتــا بــه وســیله نیروهــای 
اشــمال  یــا  و  ســرمایه  انباشــ   رو  هــای  فرامحلی)مثــل 
کــردن شــهرها در  گرفتــار  کــه بــه دنبــال  جدیــد اداره جامعــه( 
چارچــور رژیم هــای حممروایــی بــازار محــور هســتند، تعریــف 

. د می شــو

ایــن شــمل از نفــوذ نئولیبرالیســم در شــهر را بیشــتر در منطقــه 
امریــمای شــمالی شــاهد هســتیم. مثــال در منطقــه شــهری 
ــرای حــل مشــمالت  تورنتــو بیشــتر از تالشــهای انجــام گرفتــه ب
نئولیبرالیزاســیون  پروژه هــای  شــهری،  حممروایــی  پایــه 
اهــداف  بــرای  راهبــرد  تعییــن  مراحــل  در  توانســته اند 
اعمــال  بــه  نقلــی  و  حمــل  و  محیطــی  زیســ   اقتصــادی، 
نفوذهــای بزرگــی در زمینــه اهــداف خــود دســ  یابنــد. در ایــن 
شــهر بوــش مهمــی  از تــال  مدیریــ  شــهری بــه خصوصــی 

اســ .  داشــته  اختصــاص  موتلــف  بوش هــای  کــردن 

ارتبــاط متقابــل سیاســ  های مهاجــرت  ملــی، بازســازی های 
محلــی و بحث هــای سیاســی-اجتماعی برآمــده از حممروایــی 
نئولیبــرال شــهری، در ایــاالت متحــده مفهــوم شــهر انتظامــی-
تدافعــی را بــه مفهوم شــهر ضد تروریســ  گســتر  داده اســ . 
عمومــی و  انضبــاط  و  نظــم  سیاســ  های  کشــور  در ایــن 
از حــوادث  سیاســ  جدیــد ســنجش امنیــ  شــهری بعــد 
یــازده ســپتامبر در وســع  بزرگتــری نیــز اجــرا می شــود؛ این بــه 
کنتــرل بیــش از پیــش مــردم و حــرکات آنهــا در زندگــی  معنــی 

روزمــره شــهری بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســ  ها  می باشــد.

گفــ  : تفمــر بــازار محــور بــا تاثیــر  بــه عنــوان نتیجــه می تــوان 
بــر روی سیاســ  های اداره شــهر در مقیاس هــای موتلــف، 
شــهر را تحــ  تاثیــر قــرار داده اســ . از ســوی دیرــر الروهــای 
فرامحلــی نئولیبرالیزاســیون در حــال شهری شــدن هســتند، 
تــا پایه هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی زندگــی روزمــره 

شــهری را متحــول نماینــد]26[.

محلــی  و  منطقــه ای  مقیــاس  در  نئولیبــرال  سیاســ  های 
نهایتــا منجــر بــه تبلــور گونــه ای از جغرافیــای شــهری می شــود 
گیــر شــدن در جــدال  کــه در آن شــهر ها بــه ناچــار تــن بــه در 
بیرحمانــه میــان سیاســ  های موــرر دو ســویه بازار هــای 
کــه در آن میــزان جابجایــی  تولیــد و مصــرف خواهنــد داد، 
ــرد  ک ــی را تعییــن خواهــد  ســرمایه، میــزان بقــای اجتمــاع محل
و شــهروندان ناتــوان از شــمل دادن بــه حتــی پایــه ای تریــن 
شــرایط زندگــی روزمــره شــهری خویــش خواهنــد شــد]27[؛ 
و ایــن همــان انــراره ی شــهری مطلــور نئولیبرالیســم اســ  
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کارآفریــن  شــهر  عنــوان  بــا  آن  از  اندیشــه،  مروجین ایــن  کــه 
کارآفریــن بیشــتر بــرای شــرایطی بــه کار  یــاد می کننــد. عبــارت 
تاثیــر  تحــ   شــهری  مدیریــ   سیســتم  آن  در  کــه  مــی رود 
بوــش خصوصــی باشــد]28[. در شــهر کارآفریــن، جه  گیــری 
اقتصــادی  اهــداف  ســم   بــه  شــهری  سیاســ  های 

اســ . رقاب  مبنــا 

بــه زعــم دیوید هــاروی  کارآفریــن،  گــی اصلــی شــهر  ســه ویژ
از]29[: انــد  عبــارت 

1. صحنــه جدیــد تجــاری شــهری سرشــار  و متأثــر از فعالی  هــای 
بوــش  تنراتنــگ  همــماری  از  ناشــی  قدرتمنــد  اقتصــادی 

خصوصــی و دولتــی اســ .

بــه  نســب   منطقــه  سیاســی  اقتصــاد  بیشــتر  اهمیــ    .2
کــه شــهر بــه آن تعلــق دارد.  موقعیــ  جغرافیایــی و طبیعــی ای 

3. ایــن شــهر ســودمحور بــه دنبــال بــاز توزیــع ثــروت نیســ  
بلمــه در پــی جــذر بیشــترین ســرمایه گذاری و تولیــد ســود 
بــه  پرچمــدار  پروژه هــای  اســ . ســاخ   آن  از  کثــری  حدا
کارکــرد اقتصــادی شــهر  منظــور بازآفرینــی شــهری و ارتقــای 

اســ . مطلــب  مؤید ایــن 

کــم درآمدهــا بــه حاشــیه رانــده شــده انــد،  در ایــن شــهر  فقــرا و 
نظــارت دقیــق امنیتــی دولتــی بیــداد می کنــد. در واقــع شــهر 

کارآفریــن در عمــل همــان شــهر انتظامی-تدافعــی اســ .

نئولیبرالیســم بــه عنــوان یــک راهبــرد سیاســی بــرای امــور 
یــی فضا

کشــورها امــروزه سیاســ  های ملــی مهاجــرت  در بســیاری از 
و  بــزرگ  شــهرهای  در  مهاجرت هــا  جهــ   تغییــر  حــال  در 
پیشــرفته بــه ســم  مناطــق عقــب مانــده روســتایی اســ . 
ــور  ــا ام ــرال را ب ــی نئولیب ــای سیاس ــوان راهبرده ــن نمی ت بنابرای
فضایــی در واحــد ممانی-جغرافیایــی خاص یمســان دانســ ؛ 
کــه ســازمان دهی فضایــی در درجــه اول یــک پایــه، صحنــه  چرا
ــرال  ــی نئولیب ــای سیاس ــاز راهبرده ــ  و ت ــرای تاخ ــزم ب و ممانی
نئولیبرالیســم در ســطحی  از  تلقــی  اســ ]30[. این  آن  روی 
منطقــه ای روابــط اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی مربــوط بــه 

آمایــش را تحــ  تاثیــر قــرار می دهــد.

نئولیبرالیسم به عنوان شکلی از ایدئولوژی
تاثیــری  می توانــد  نئولیبــرال  سیاســی  کیفی  ایدئولــوژی 
قــوی و حتــی مســلط از بــاال را بــر حممروایــی شــهری اعمــال 
محلــی،  میــان  پذیــری  رقابــ   چــون  مباحثــی  نمایــد. 
کارآفرینــی شــهری و یــا  کارآمــدی ســازمانی یــا اقتصــاد خــرد، 
گوشــه هایی از آرمانشــهر بــازار محــور  بــی نظمی شــهری هــم 

نئولیبــرال هســتند. کــه در آنهــا روابــط اجتماعــی توســط اصــول 
می شــود. مدیریــ   آزاد  تبــادالت  و  رقابــ  

ــه تنهــا یــک شــمل از  ــد نئولیبرالیســم شــهری ن ــه دی از ایــن زاوی
تغییــرات سیاســی، نهــادی و جغرافیایــی اســ  بلمــه قلــب و 
جوهــره آن، روشــی اســ  بــرای دگرگونــی تصــورات خشــک 
کــه مــردم عــادی از محدودی  هــا و  گونــه ای  سیاســی، بــه 
یــک زمینــه  زندگــی شــهری مطلــع شــوند. در  فرص  هــای 
شــهری، نئولیبرالیســم بــه بازســازی و تولیــد مفاهیــم جدیــد 
شــهروندی، جامعــه و زندگــی روزمــره می پــردازد. مفاهیمی  کــه 
در راســتای فرهنــگ و روابــط بــازار محــور و ســود محــور تعریــف و 

می شــوند]30[. تلقیــن 

نتیجه گیری
ــر خــالف ابعــاد سیاســی و اقتصــادی دکتریــن نئولیبــرال،  کــه ب  
کــه درك  بــا آن مفاهیــم پیچیــده و خاصیــ  زمینه گــرای آن 
مفاهیــم و موجودیــ  واقعــی آن را دشــوار می ســازد، به نظــر 
کــه می تــوان شــاخص هایی را معطــوف بــه محیــط  می رســد 
شــهری در مرحلــه ی بلــوغ نئولیبرالیســم بدســ  داد. ایــن 
از  دهــه  چندیــن  گذشــ   از  پــس  کــه  اســ   معنــی  بدیــن 
نئولیبرالیســتی  تفمــرات  اولیــن  پیاده ســازی  و  شــمل گیری 
کشــور های آمریــمای شــمالی و اروپــای غربــی، و ســپس  در 
ــتی  ــه بازگش ــوع در مرحل ــمال متن ــ  ها در اش ــن سیاس رخنه ای
گی هــای  آن در ســایر کشــور های در حــال توســعه، برخــی از ویژ
شناســایی  قابــل  و  شــده  تثبیــ   نئولیبــرال  شهری شــدن 

. هســتند

در  آنچــه  میــان  نهــادی  و  ســاختاری  تمایــزی  لیمــن 
خ دادن  مقیاس هــای موتلــف نئولیبرالیزه شــدن در حــال ر
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از  طیفــی  در  تمایــز  وجــوه  می خورد. ایــن  به چشــم  اســ  
کالبــدی و همچنیــن سیاســ  های  مفاهیــم انتزاعــی و غیــر 
از  مجموعــه ای  تــا  سیاســی،  حتــی  و  اقتصــادی  کلــی 
دســتورالعمل های کالبــدی و موضعــی در مقیاس هــای متنوع 
ــوان  ــه می ت ک ــف  ــای موتل ــترده اند. این مقیاس ه ــهری گس ش
نــام ســطوح عملمــردی را بــر آنهــا نهــاد، در مرحلــه اول جهانــی 
ــر فراینــد نئولیبرالیزه شــدن  کــه سیاســ  هایی ب هســتند؛ چــرا 
بــه  و  شــده  اتوــاذ  جهانــی  ســطوح  در  کــه  می راننــد  حمــم 
مقیاس هــای خــرد تــر تحمیــل می گردند. ایــن سیاســ  های 
جهانــی هیچ گونــه اظهــار نظــری را در مــورد چرونرــی شــمل 
ابــراز  خــاص  جغرافیایــی  محــدوده  در  نئولیبرالیســم  گیــری 
نمی دارنــد و در عوض ایــن مهــم را بــه سیاســ  گذاران خردتــر 
نحوه ایــن  مــورد  در  آنــان  کــه  ســپرده  مفــروض  مقیــاس  در 

کننــد.  ترادیســی سیاســی اعمــال نظــر 

کــه برنــر و تئــودر  مقیــاس جهانــی بــا ســطوح ســاختاری ای 
تشــویص داده انــد، قابــل قیــاس اســ . مقیــاس جهانــی 
کــه بــر  نئولیبرالیــزه شــدن در تنهــا قالب ایدئولوژیــك آن اســ  
شــهر تاثیــر می گــذارد. از طرفی ایــن مفهــوم را نیــز می تــوان بــا 
دســته بنــدی کیل مقایســه نمــود. وی ســطح اقتصاد سیاســی 
را بعنــوان ســطح جهانــی در بررســی فراینــد نئولیبرالیــزه شــدن 
ــدن،  ــوم جهانی ش ــوازات مفه ــ  و به م ــته اس ــه کار بس ــو ب تورنت
ســعی در تشــریح فراینــد جهانــی نئولیبــرال از دیــدگاه نحــوه 

تولیــد، بــاز تولیــد، توزیــع و مصــرف دارد.

 مقیاس هــای دیرــر هــم قابــل بحــث هســتند: مقیــاس ملــی 
در ســطح عملمــردی بــا ســطح ســاختاری نئولیبــرال بــه عنــوان 
»یــك راهبــرد سیاســی در امــر شــمل دهــی بــه سیاســ  های 
ــای  ــش قابلی  ه ــهری و افزای ــعه های درون ش ــهری« و توس ش
کاربــری زمیــن، متناظــر اســ ؛ و ایــن  تجــاری ســازی الرــوی 
ــا دســته بندی کیــل بــر اســاس دیــدگاه انتقــادی  دو در تناظــر ب
فوکــو مبنــی بــر »تغییــر فناوری هــای قــدرت« در قدرت طلبــی 
مقیــاس  در  طرفــی  از  می گیــرد.  قــرار  نویــن،  حموم  هــای 
محلــی ســطح عملمــردی نئولیبرالیســم نیــز می تــوان ارتباطــی 
کــه ســطح ســاختاری »کیفیتــی  مشــابه را یافــ ؛ بدیــن معنــی 
از حمم روایــی شــهری« تئــودر و برنــر را بــا آن متناظــر دانســ  
کــه در ارتبــاط دوســویه و چنــد بعــدی بــا »زندگــی روز مــره ی 
کــرده و محــور  کــه فضــا در آن نقــش اساســی را ایفــا  شــهری«، 

تفمــرات لفــوری از شــهر اســ ، بســر می بــرد. 

پــر واضــح اســ  کــه فضــا در هــر ســه الیــه عملمردی-ســاختاری 
ح شــده، عامــل کلیــدی اســ ؛ ولــی در الیــه ســوم، حالــ   مطــر
ملموس تــری را به خــود گرفتــه و در ارتبــاط مســتقیم بــا زندگــی 
روزمــره شــهروندان قــرار می گیــرد. فضــا در ایــن حالــ  همــان 
فضــای شــهری اســ  کــه از زندگــی روزمــره شــهروندان بواســطه 

گاهی جمعــی( تاثیــر پذیرفتــه و بــر آن  تحــول حــس مشــترك)آ
تاثیــر می گــذارد.

موجــود  فضــای  درك  بــرای  معیار هایــی  یافتــن  منظــور  بــه 
شــهری،  امــور  دیــد  زاویــه  از  نئولیبــرال  جدیــد  هژمونــی  در 
موتلــف  مقیاس هــای  میــان  روابــط  دســته بندی  و  کشــف 
ــر ســطوح شــهری  عملمردی-ســاختاری و دریچــه نفــوذ آنهــا ب
ــك  ــاد ی ــترك(، جه  ایج ــس مش ــول ح ــی) تح ــط اجتماع و رواب
کــه بتوانــد بســتر تحلیلــی اولیــه را بــرای  چهارچــور نظــری 
درك فراینــد نئولیبرالیزه شــدن شــهری  فراهــم آورد، ضــروری 

. یــد می نما

بــرای دســ  یازی به ایــن مهــم، تولیــد یــك چارچــور ملمــوس 
ح شــده باشــند،  کــه به نوعــی ترجمــان هــر ســه مقیــاس مطــر
اجتنــار ناپذیــر اســ . از ایــن رو بــه کمــک ماتریســی متشــمل 
از دو بعــد شــهری و نئولیبــرال، می تــوان شــاخص هایی بــرای 
تحلیــل کیفیــ  و کمیــ  نفــوذ نئولیبرالیســم در شــهر به دســ  
کــه در  داد. جــدول شــماره 2 محصــول چنیــن تالشــی اســ  
نئولیبرالیســم در الیه هــای مجــزا  آن شــاخص های شــهری 
کالبدی-فضایــی،  و در ابعــاد تفمیمــی شــهر، شــامل ابعــاد 
اجتماعی-فرهنرــی وسیاســی-اقتصادی، مــورد مداقــه قــرار 
کــه  اســ   الزم  در این جــا  گشــته اند.  دســته بندی  و  گرفتــه 
کــه  میــان دو مرحلــه از ســیر تماملــی فراینــد نئولیبرالیزه شــدن 
به طــو مجــزا توســط برنــر و تئــودور مــورد بررســی قــرار گرفتــه و 
بــرای نوســتین بــار اثــرات آن در مطالعــه فراینــد شهری شــدن 
منظــور  حاصلــه  ماتریــس  در  تفمیمــی  بطــور  نئولیبرالیســم 

ــل شــد: ــز قائ ــد، تمای گشــته ان

کــه  نوســ ، ممانیــزم جهان-محلــی شــدن نئولیبرالیســم 
عبــارت اســ  از ســازوکاری کــه متناظــر بــا بعــد اقتصــاد سیاســی 
در فراینــد نئولیبرالیزه شــدن بــوده و تمــام ابعــادی را شــامل 
در  نئولیبــرال  سیاســ  های  آن هــا  به واســطه  کــه  می شــود 
ــا یــك بســیتر  مقیــاس خــاص ممانــی، در طیفــی از کل جهــان ت
ــی  ــول کل ــن اص ــا پذیرفت ــوده و ب ــور نم ــی رس ــاص جغرافیای خ
سیاســی و تلفیــق آنهــا بــا تنوعــی از راه کارهــای کارآفرینانه جه  
زمینه گــرای  نویــن  فرم هــای  عمیق تــر،  الیه هــای  بــه  نفــوذ 
به شــدت  ســازوکاری  چنیــن  مــی آورد.  به وجــود  را  خویــش 
شــملی  می تــوان  لیمــن  اســ ،  مــمان  و  زمــان  بــه  وابســته 
اجمالــی از ابعــاد اساســی آن  را در ایــن خصــوص تشــویص داد.

کــه عبارتســ   دوم، ممانیــزم شــهری شــدن نئولیبرالیســم 
بــوده و  بــا زمینه هــای ملموس تــر  کــه مرتبــط  از ســازوکاری 
ــرا در زمینــه شــهری بــه وضــوح تشــویص داد. ایــن  ــوان آن می ت
مرحلــه در نظــر می بایســ  بعــد از به وقــوع پیوســتن مرحلــه 
نوســ  شــمل گیــرد، امــا در عمــل ماهیــ  پویــا و متغیــر فراینــد 
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نئولیبرالیزه شــدن مممــن اســ  در تقــدم و تأخر ایــن مراحــل 
نمایــد. جابجایی ایجــاد 

کــه  ــز اهمیــ  اســ   در نظرگیری ایــن مراحــل از آن جهــ  حائ
می تــوان از طریــق آن میــان اشــمال اولیــه ظهــور نئولیبرالیســم 
امــر  شــد. این  قائــل  تمایــز  آن  متمامــل  و  ثانویــه  اشــمال  و 
کــه بررســی ســیر تحــول اشــمال پروتــو  زمانــی اهمیــ  می یابــد 
ــا شــیوه های نئولیبرالیســتی متمامــل در یــك  نئولیبرالیســتی ت

گیــرد. ســیر زمانــی مــد نظــر قــرار 

شــاخص های موجــود در جــدول 2 مممــن اســ  در طــول 
زمــان دســ  خو  تحــوالت بســیار شــود، برخــی ابعــاد آن 
گــردد. لیمن ایــن امــر  حــذف شــده و برخــی دیرــر بــدان افــزوده 
از اهمیــ  وجــود چنیــن ماتریســی در تحلیل هــای شــهری 
کــه ماتریــس حاضــر بــه  حــول نئولیبرالیســم نمی کاهــد، چــرا 
اولیــه نئولیبرالیســم شــهری،  ابعــاد  از  عنــوان چــك لیســتی 
کامــل از  محقــق را قــادر می ســازد تــا چارچوبــی اولیــه و نــه 
ــا به واســطه  ــار داشــته باشــد ت مســیر تحلیلــی خویــش در اختی
آن توانایــی تشــویص رد پــای نئولیبرالیســم را در شــهر معاصــر 
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