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چکیده

فضای شهری همواره به عنوان بستری متأثر از فرایندهای مختلف اقتصادی-
سیاسی بوده و مکان ظهور پدیدههایی چون بیعدالتی ،کمبود بهداشت و درمان،
بیکاری ،اختالف طبقاتی و ...میباشد ،که ریشه در سیاستهای اقتصادی دارد.
در دوران زندگی بشر ،همواره با ظهور مکتب و تفکری خاص محیط زندگی
نیز تغییر کرده است .به بیانی دیگر محیط زندگی انسان به نحوی بیانگر اندیشه
حاکم بر آن جامعه میباشد .در پشت صحنه ،ایدئولوژی حاکم هدایتگر این
تحوالت میباشد .با توجه به تأثیرات چشم گیر این تفکرات بر محیط شهری
الزم است این اندیشهها بیشتر مورد بررسی قرار گیرد .در این مقاله تأثیر سیاست
نئولیبرالیسم بر فضای شهری با تأکید بر شهرهای انگلستان ،مورد بررسی قرار
گرفته است .نئولیبرالیسم به عنوان سیاست پیشرو کشورهای صنعتی در دهه
70و 80پا به عرصه نهاد.این تفکر زاییده جهان سرمایهداری است .در اینجا
مفهوم جهانی شدن بستری برای این تفکر میباشد .آنچه که نئولیبرالیسم نامیده
میشود در انگلستان و امریکا آغاز گردید .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر
این تفکر بر روی فضای شهری انگلستان میباشد .روش این پژوهش مبتنی بر
روشهای توصیفی-تحلیلی است.
واژههای کلیدی :نئولیبرالیسم ،فضای شهری ،سرمایهداری ،جهانی شدن ،تاچریسم.

مقدمه

تاریخ اندیشه بشر سرشار از ظهور و نمود مکتبها و نگرشهایی
است که در برههای از زمان محیط زندگی بشر را دگرگون ساخته و فضای
سکونتی متفاوتی ایجاد کرده است .شهرها به عنوان موفقترین کوشش در
جهت خلق فضای زندگی دائم ًا بر اساس تمایالت درونی انسان در حال
تغییر و دگرگونی هستند .در واقع انسان آگاهانه و گاه در یک روند تدریجی
به بازآفرینی شهر میپردازد و شهر خود را از نو میسازد.
چنین بازآفرینیهایی گاه انقالبی شگرف را در قسمت اعظم از فضای
زندگی انسان ایجاد میکردند .نئولیبرالیسم نمونه بارز چنین تفکری است که
فضای زندگی شهرها را دچار تحوالت گستردهای نموده است.اگرچه ریشههای
این تفکر در اندیشه نظام سرمایهداری امریکا و انگلیس ظهور یافت اما به
تدریج در جهت جهانیسازی ،قسمتهای اعظمی از جهان را در برگرفت.
اندیشه نئولیبرالیسم زائیده جهان سرمایهداری است که ریشه در جهانی
شدن دارد .چنین چرخش آشکار در شیوههای اقتصادی -سیاسی ،در قالب
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مقرراتزدائی ،خصوصیسازی و کنارهگیری دولت از بسیاری از حوزههای
تأمین اجتماعی نمود پیدا کرد و فرد را به عنوان محور تحوالت قرار داد.در
واقع موج فراگیری که ابتدا در ایاالتمتحده و سپس بریتانیا آغاز گردید و
به تدریج قسمتهای مختلف دنیا را در بر گرفت ،شهرها را به عنوان مرکز
ثقل ظهور چنین تفکری مورد هدف قرار داد.
آنچه ما در نیویورک و بحرانهای ظهور یافته (بحران شهری  )1960و
نیز لندن در قالب کاهش زیرساختهای کالبدی میبینیم چیزی جز جریان
اندیشه نئولیبرالیسم نیست.
در کنار تحوالت سیاسی-اقتصادی جوامع شهری ،فضای حاکم بر آن
نیز دستخوش تغییراتی میشوند .چرا که شهرها نیز در درون شکلبندیهای
اقتصادی -اجتماعی گوناگون الگوهای متفاوتی به خود میگیرند.در واقع
شهرها در هر صورتبندی اجتماعی -اقتصادی شکل و در نتیجه ماهیت
خاص خود را مییابند یعنی وحدتی شکلی-مضمونی متناسب با نظام درونساز
دارند (مومنی.)29:1383،
موضوع نئولیبرالیسم و تأثیر آن بر فضای شهری بیانگر جهت گیری های
فضای شهر و نظام برنامهریزی همگام با جهت گیریهای سیاسی -اقتصادی
در جامعه است.
در این گفتار سعی بر آن است که تأثیرات اندیشه نئولیبرالیسم بر فضای
شهری و اندیشههای برنامهریزی و رفاه اجتماعی با تأکید بر شهرهای
انگلستان بررسی گردد.

مبانی نظری

 -نئولیبرالیسم

اصطالح نئولیبرالیسم برگرفته از کلمه لیبرالیسم و ریشه التین  Liberبه
معنای آزادی فردی است ( )www.en.wikipedia.orgلیبرالیسم نو از دهه 1970
با بروز انقالب در زمینه تکنولوژی ارتباطی ،امکان انتقال سریعتر اطالعات و
یافتهها به سراسر جهان گسترش یافته و تقویت جامعه مدنی جهانی و ظهور
شهروند آگاه جهانی ،پدید آمد (تقوایی و سروری.)158 :1384 ،
در واقع نئولیبرالیسم از دل برنامه های محافظه کارانه نئولیبرال داخلی
بازیگران سیاسی موفق دهههای  1970و  ،1980نظیر میلتون فریدمن در
ایاالت متحده و یا سیاست سازمان روشنفکرتری چون کیف جوزف در
بریتانیا بیرون آمد (هاروی .)32-46 :1386 ،حاصل این چرخش نظری و عملی

رواج سیاستهای اقتصادی نئوکالسیک و گرایش فزاینده به خصوصی
سازی در اقتصاد بوده است (بشیریه.)313 :1386 ،
این روند به شکست اندیشههای دولت رفاه در زمان تورم که ریشه در
کینزگرایی داشت منجر شد .گروههای مختلف طبقات متوسط بخشهایی از
طبقه کارگر شروع به رأی دادن به احزاب و رهبرانی نمودند که از نظر اقتصادی،
از نوع جدید کنسرواتیسم 1لیبرال ،حمایت میکردند که بعدا ً نئولیبرال خوانده
شد (عبدا ...زاده .)107 ،1386 ،به عبارتی دیگر پس از دگرگون شدن نوع رابطه
و تعامل میان دولت ،سرمایه و نیروی کار در دهه  1970و افزایش تقاضا برای
نظام نوین اقتصاد سیاسی در پی شکست لیبرالیسم درونی شده 2که موجب زیر
سؤال رفتن کارآمدی دولت رفاه و سیاستهای حمایت گرایانه پس از جنگ
شد ،نئولیبرالیسم به عنوان پروژهای جدید به منظور ترسیم و سامان بخشی
نظام اقتصاد بینالمللی متولد گشت (سلیمانی )33-31 :1385 ،که در این تفکر،
دولت کوچک ترین اندازه را داراست (آربالنستر.)17 :1367 ،
مایه فلسفی تفکر رقابتی نو (راست افراطی و لیبرالیسم نو) بر پایه اعطای
مسؤولیت کامل به همه انسانها و یکسان پنداشتن همه آنها -منتها نه در
حق برخورداری -بلکه در قبول مسئولیت محرومیتهای خودشان! (رئیس دانا،
 .)443 :1381سیسو پرامونو 3نئولیبرالیسم را سیاست کشتار جمعی میداند ،در
هر حال از دید او نئولیبرالیسم انبوهی از مرگ و محرومیتهای شدید را در
میان مردم فقیر مناطق خاص ایجاد میکند لذا نئولیبرالیسم جزء قتل عامهای
درجه دوم و سوم میباشد.)Pramono, 2006: 115( 4
بحث فعالیت آزاد (لیبرالیسم نو) که به وضوح متضمن پایان اقتدار دولت
است ادعاهای زیر را مطرح میسازد:
 -1عملیات آزاد اقتصادی به دور از قید و بندهای نظارتی.
 -2قدرت تحرک شرکت ها ،مستقل از دولت.
 -3گشایش بازارهای تازه و عوامل غیر دولتی.
 -4جهانی شدن (فصیحی .)179 :1380 ،میتوان چنین گفت ،جوهر اندیشه
نئولیبرالیسم معطوف به رد دخالت دولت و برنامهریزی متمرکز به عنوان
عوامل محدود کننده آزادی و ابتکار فردی ،و دفاع از دموکراسی و قوانین
بازار آزاد است.
مشخصات کلی اندیشه نئولیبرالیسم عبارتاند از)M.Ayres,2004:p24( :
جدول  :1مشخصات اندیشه نئولیبرالیسم

حامیان

ادعای مطرح شده

-حکومتهای ليبراليستي

بهترین گزینه برای رشداقتصادی

شرکتهای چندملیتی-محتکران سرمایه

1

رسانههای سرمایهداریبانک جهانیصندوق بینالمللی پولمنبع)M.Ayres,2004:p24( :

سیاستهای پیشنهادی

-تجارت آزاد

-فرایندی اجتناب ناپذیر  

-قانون زدایی

-یکپارچهسازی

حذف مالیاتخصوصیسازیکاهش هزینههای عمومی-کوچکسازی دولت

در زمان ما نظریهپردازان معروف لیبرالیسم نو عبارتند از :جان رالز ،5رونالد
دورکین ،6فردریک فن هایک ،7روبرت نوزیک 8و میلتون فریدمن(9شکوئی،
.)56 :1385

 -جهانی شدن

نئولیبرالیسم و جهانی شدن دو روی یک سکهاند .چنانکه استفان
روزلیوس میگوید ،اولین بار در دهههای  1980جهانی شدن از مکتب
نئولیبرالیسم و از مدارس عالی اقتصاد در آمریکای شمالی بیرون آمد
(روزلیوس .)161 :1383 ،مالکوم واترز جهانی شدن را فرایندی اجتماعی که
در آن قید و بندهای جغرافیایی در روابط اجتماعی از بین میرود ،میداند
(واترز .)12 :1379 ،جهانی شدن واژه رایج دهه  1990میالدی است که منجر
به کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و اقتصادی میشود.
مانیفست 11کمونیست جهانی شدن را چنین تشریح میکند :بورژوازی
نیاز به بازارهای جدیدی دارد که به طریق استثمار ،به کشورها ویژگی
جهانشهری میدهد.
با ظهور نیازهای جدید کشورها به محصوالت نقاط دوردست ،برای
ارضای آن نیازمند می شوند و ملت های دارای ارتباط بین المللی و جهانی
ظاهر می شوند (بالنت و ویلس.)99 :1386 ،
به بیان دیگر جهانی شدن را فرایند یکپارچگی (تمرکز) بازار ،نیروی
کار ،تجارت ،حمل و نقل و ارتباطات تعریف کردهاند (زنگنه چگنی:1380 ،
 .)157در دیدگاه دیگر جهانی شدن را میتوان جا به جایی روز افزون افراد،
کاالها ،سرمایه و اطالعات نیز تعریف کرد (رنای شورت و هیون.)56 :1385 ،
آنتونی گیدنز جهانی شدن را فشردگی روابط اجتماعی و تأثیرگذاری
رویدادهای نقاط دوردست در شکلگیری رخدادهای محلی میداند (بهکیش،
.)35 :1381
به عبارتی دیگر جهانی شدن پدیدهای است در ارتباط با سطوح گوناگون
تحلیل مانند سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و ایدئولوژی (صرافی.)164 :1379 ،
جهانی شدن را میتوان فرایند تشدید و تعمیق روابط جهانگستر و
جهانگیر اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و هم چنین به منزله یکپارچه کردن
بازارها ،بخشهای اقتصادی و نظام تولید مطرح کرد (هادیانی .)4 :1384 ،به
عبارتی دیگر جهانی شدن سیاست بازاریابی نئولیبرالیسم و سلطه بر ابعاد
وسیعی از دنیا با حذف محدودیتهای مرزی و دولتی میباشد .در تمام
تعاریف مطرح شده از جهانی شدن ،نقطه اشتراک آنها در یکپارچهسازی در
تمام زمینهها بویژه فرهنگی و اقتصادی میباشد .گرایش به چنین فرایندی در
یک روند تاریخی به صورت زیر میباشد:
به دنبال وقوع نخستین بحران اقتصادی در دهه 1970تا 1980بسیاری از
کشورهای پیشرفته سیاستهای نوینی را در پیش گرفتند .اندیشه نئولیبرالیسم
بعد از وقوع دومین بحران اقتصادی( )1980-1970مطرح شد که تا به امروز
نیز ادامه دارد)Li & Xiao & Zho,2007:p44( .
رکود دهه 12 1980با یک جنون روزافزون بحث شهرسازی همراه بوده
است.شک و تردید چپ را به شدت مورد حمله قرار داده و سبک ائتالف
موفقیتآمیز راست-میانه بتدریج خود را مطرح کرد.
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جدول  :2روزشمار تحوالت اقتصادی1990-1870
رخدادها و سیاستهای مالی

سال
1870-1890

وقوع نخستین بحران اقتصادی

1900-1920

آغاز تسلط مالی جهان سرمایهداری

1940-1960

سیاست کینزی

1970-1980

وقوع دومین بحران مالی

1990

نئولیبرالیسم

1930

منبع:

کسادی در بازار اقتصاد

()Li & Xiao & Zho,2007:p44

 -لیبرالیسم نوعی تاچری

از سال  ،1979دولت محافظه کار انگلیس به دوره جدیدی از برنامه
ریزی وارد می شود که در مباحث جغرافیایی از آن به عنوان «ایدئولوژی
تاچریسم» 13نام میبرند (شکوئی.)473 :1383 ،
«باب چساپ» و «رابرت استونس» برای لیبرالیسم نوع تاچری پنج
مشخصه ذکر می کنند:
 -1آزادی اقتصادی
 -2رفع نظارت قانونی
 -3خصوصی سازی
 -4کاهش مالیات
 -5بینالمللی کردن و تحرک شدید سرمایه و نیروی کار (شکوئی.)7 :1379 ،
اساس تاچریسم بر محدود کردن نقش دولتی در زندگی اقتصادی و تأکید
بر نقش نیروهای بازار آزاد استوار بود.سیاستهای اقتصادی تاچر خشنترین
نوع نئولیبرالیسم میباشد .تاچر هر گونه دخالت دولتی را حذف کرد و
خدمات اجتماعی را به حداقل ممکن رساند.

انسان و فضای شهری

در جغرافیای سنتی به بررسی روابط متقابل جوامع انسانی با محیط
پرداخته میشود ،لیکن در جغرافیای نو فراتر از آن ،انسان در این بررسی در
کانون پژوهش قرار دارد (کالول.)122 :1373 ،
فضای شهری محصول تفکرات انسانهای ساکن در آن است .توسعه
فرهنگی ،که بیشتر در جوامع رو به پیشرفت پدیدار میشود؛ این جوامع
را به اجرای سیاستهایی تشویق میکند (تومه .)124 :1378 ،در این میان
فضای سیاسی ،فضای شهری خاصی ایجاد میکند .فضای شهری خلق شده
ساکنانش را به پیروی از نوع خاصی از تفکر برنامهریزی هدایت میکند.
میتوان گفت فضای شهری الیههایی از محیط خلق شده و اشکال
اجتماعی هستند ،که فضای طبیعی را دگرگون ساخته و روی آن جای
میگیرند ،با گذشت زمان انباشته میشوند ،و همگی در کنار هم فضای
شهری را میسازند (مدنی پور .)54 :1379 ،ممفورد نیز فضای شهری را
محصولی از زمان میداند (مامفورد .)54 :1940 ،فضای شهری در هر دوره
زمانی متناسب با افکار و نگرشهای حاکم است .آن چنان که در برههای
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از زمان با ظهور نئولیبرالیسم ،درآمدهای نابرابر در اکثر کشورها همراه می
شود و تمامی کشورهایی که خود را با توافقنامه واشنگتن 14هماهنگ کردند
دچار تغییرات فضایی گسترده ای شدند ،که میتوان مکزیک ،آسیای شرقی،
برزیل ،روسیه ،آرژانتین و ترکیه را نام برد (.)Rodrik, 2002:1
به عبارتی انسان به عنوان نیروی محرک فضا ،فضای نیروها را میسازد
و در پی آن فضای شهری شکل مییابد .فضای نیروها میتواند اختالف در
درآمدها ،عرضه محل کار و اشتغال ،محل سکونت ،سطح شکل دهی و
آمادهسازی نیروها ،روابط حاکم ،آزادیها ،تضمین و بیمههای فردی باشد و
در کنار هم فضای شهری را میسازند (باوو .)64 :1386 ،بنابراین فضای شهری
که میتوان آن را پیچیدهترین فضای جغرافیایی نام نهاد ،شامل :بستر تغییر
یافته توسط انسان ،همراه با کارکردهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و به
ویژه سیاسی است.
انسانها با تکنولوژی خود ،همواره محیط شهری را دگرگون میسازند.
در واقع تکنولوژی گویای نوعی از روابط اجتماعی برآمده از فرهنگ خاصی
است ،که نیروی کار را به نوع ویژهای به کار میگیرد و همین امر به الگوی
فضایی گوناگون جان میبخشد (پیران )62:1370،بنابراین انسان محور اصلی
در ساخت فضای شهر است.

تأثیر نئولیبرالیسم بر فضای شهری

شهرها به عنوان سکونتگاه انسان ،همواره دستخوش تغییر و دگرگونی
شدهاند .نئولیبرالیسم به عنوان یک جریان سیاسی علیه دولت رفاه و گرایش
به سمت خصوصی سازی و مقررات زدایی پا به عرصه نهاد .در چنین زمانی
که مقرراتزدائی و پایبندی به نیروی خود به خود بازار ،استراتژی بزرگ
نئولیبرالیستها است ،در مدیریت نواحی شهری مسؤولیتها به گونه فزاینده
در میان سازمانهای گوناگون توزیع میشود (.)Corubolo, 1998: 10
در حیطه فضای شهری ،پیروان اندیشه نئولیبرالیسم ،پست مدرن خوانده
میشدند .این گروه مطالعات شهری را در چهارچوب ،خوشههای شهری،
جا به جایی جمعیت و مسکن بررسی میکردند (زیاری .)12 :1384 ،چنان که
در ادبیات توسعه کشورهای پیشرفته نئولیبرالیسم به عنوان استراتژی ابداعی
به منظور مخالفت با چهارچوبهای پیشین ،چون مدرنیسم و مدل کینزی
است (.)121 :1995 ,Brohman
در واقع نئولیبرالیسم به معنای دقیق کلمه با آن حرکت فرهنگی که
پست مدرنیسم خوانده میشد بسیار سازگار بود.این حرکت فرهنگی(پست
مدرنیسم) مبارزهای بود که شرکتها و نخبگان شهر پیش بردن آن را با حیله
و ترفند در دهه  1980شروع کردند(هاروی.)64:1386،
پست مدرنیسم با اهدافی چون پلورالیسم(تکثرگرایی) ،جامعه مدنی،
نهادهای غیر دولتی 15ابزاری برای نئولیبرالیسم در خلق فضای شهری و تدوین
نظام جدید در برنامهریزی شهری مبدل شد .اما از بعد دیگر نئولیبرالیسم ،از
آنجایی که به دنبال یکسان سازی و یکی کردن هویتها پیش میرفت و
هدفش از بین بردن باورهای سنتی در جهت جهانیسازی است ،بیشباهت
به اندیشههای پست پستمدرنیسم نیست.باید توجه داشت تحلیل اصول
و مباحث پستمدرنیسم و پست پستمدرنیسم در برنامهریزی شهری از

جهاتی در مقابل هم قرار میگیرند ،زیرا پست پستمدرنیسم نوعی گرایش
به مدرنیسم دارد.
آنچه که از نئولیبرالیسم در فضای شهری باقی ماند ،تقسیم شهر به
دو قطب فقیرنشین و ثروتمندنشین بود که دیوید هاروی از آن به عنوان
شهرهای تقسیم شده یاد میکند( .)Harvy,2007:1با چنین تفکری که برخاسته
از نظام سرمایهداری بود بسیاری از خدمات اجتماعی از شهرها حذف شد که
میتوان نیویورک 16را به عنوان نمونه ذکر کرد( .)Ibid,p.4همچنین بسیاری از
جرمها و جنایتها در شهرها که به دنبال اختالفات طبقاتی ایجاد شده بود،
رشد کرد.در شهرهایی چون لندن ،نیویورک ،شیکاگو ،دتروید ،لس آنجلس،
بوستون و ...محیط ناامن شهری مردم را قبل از غروب آفتاب به خانههایشان
میکشاند .چنانکه مردم شهرهای بزرگ آمریکا و اروپا را در تشویش دائمی
فرو میبرد و مفهومی از شهر ترس را ایجاد کرده بود (شکوئی.)233:1383،
همانطور که «جیکوبس» و «اپل یارد» 17میگویند :شهرها خصوصی شدهاند،
بعض ًا به این خاطر که تأکید جامعه بر فرد و بخش خصوصی است.لیکن
البته دلیل و عامل اصلی آن گسترش اتومبیل است .بزهکاری در خیابانها از
یک طرف علت و از طرف دیگر معلول این روند است که شکل جدیدی
را برای شهر بوجود آورده است.جزایری بسته و محفوظ با نماهای خالی
و بدون پنجره ،محصور با زمینهای تلف شده پارکینگ و ترافیک سریع .با
کاهش حمل ونقل عمومی ،اماکنی که گروههای اجتماعی مختلف بتوانند با
یکدیگر مالقات داشته باشند بتدریج رو به زوال گذاشته است .محیطهای
عمومی بسیاری از شهرهای امریکایی تبدیل به بیابان برهوت شدند و بقای
حیات خود را صرفاً منوط به مراسم رسمی برنامهریزی شده و عمدت ًا در
فضای حفاظت شده داخلی کردهاند.ترس باعث شده که گروههای اجتماعی
از یکدیگر گریزان شده و به حلقههای اجتماعی یکدست روی بیاورند .برای
بسیاری از مردم این فضاها بیگانه است (بحرینی.)157:1378،
یکی دیگر از تأثیرات نئولیبرالیسم بر شهر افزایش اختالف بین فقیرترین
و ثروتمندترین مردم شهر است .اگرچه نئولیبرالیسم باعث رشد باالی
اقتصادی و کنترل تورم گردید اما اختالف طبقاتی بشدت در شهرها افزایش
یافت ،چنین فرایندی را در کشور چین میتوان مشاهده کرد که منافع رشد
عمدتاً در خدمت گروههای خاص شهری و مقامات حزبی و حکومتی قرار
میگرفت (هاروی .)201:1386،در بریتانیا نیز فرایند نئولیبرالیسمسازی منجر به
این امرشده که ،درآمد  10درصد مردم ثروتمند شهری 13/6،برابر 10درصد
مردم فقیر برآورد شده است ( .)Monbiot,2005:66این اختالف درآمدی در
بسیاری موارد منجر به شکست برنامههای شهرسازی شده است.مث ً
ال پروژه
فاکس در شهر ونکوور کانادا را میتوان نام برد(بحرینی.)160:1378،
مسئله دیگر در ارتباط با تفکر نئولیبرالیسم ،بحث مسکن میباشد.در این
برهه مسکن برای کمدرآمدها به دلیل اکراه سرمایهداران بخش خصوصی به
شدت کاهش یافت.در نتیجه زمین گران شد و هزینه خرید مسکن باال رفت.
بطور خالصه اقداماتی که از یک ایدئولوژی آزادمنشانه نشأت میگرفت ،به
زیان گروه درآمدی آسیبپذیر و به نفع گروه درآمدی باالتر گردید.
از دیگر تأثیرات نئولیبرالیسم بر شهر میتوان روند رشد نیروی کار را
مطرح کرد .مثالً در کشور چین شاغالن شرکتهای شهری روستایی که جزء

شرکت خصوصی بودند از  30میلیون شاغل در سال  1980به  132.9میلیون
نفر در سال  2002افزایش یافت(هاروی)181:1386،

نمودار :1ساختار متحول اشتغال در چین(هاروی.)181:1386،
نئولیبرالیسم ساکنین شهر را در یک نبردگاه رقابتی در جهت دستیابی به
اهداف اقتصادی قرار دادو شهرها میدان فعالیت گروههای مختلفی گردید که
بخشی رو به اوج و بخشی رو به اضمحالل بودند.
سیاست نئولیبرالیسم در حال گسترش در ابعاد وسیع میباشد چنان که
تعداد شهرهای با سیاست نئولیبرالی در سال  41 ،1998شهر بود که در سال
 2001به  154شهر افزایش یافت)J.Wood,2004:p75( .

نمودار :2روند گسترش اندیشه نئولیبرالیسم در شهرهای جهان
منبع:

()J.Wood,2004:p75

لیبرالیسم نوع تاچری و فضای شهرهای انگلستان

فضای شهری ترکیبی از فرم و فرایندهای حاکم بر آن است ،به عبارتی
کالبد و محتوا در هم آمیخته و دارای کنش متقابل هستند .با وقوع فرایندهای
خاص فرمی خاص حاکم میشود ،در بسیاری موارد فرمها نیز فرایندهای
خاصی ایجاد میکنند.
چنان که امروزه هنگام مطالعه شهرهای انگلستان (به عنوان فرم) نقش
تاچریسم (به عنوان فرایند) در امر مسکن ،خانه سازی برای طبقه کم درآمد
و باال رفتن میزان بیکاری در شهرها ،که همه به نوعی در کیفیت زندگی در
شهرهای انگلیس مؤثر است ،مورد توجه میباشد (شکوئی.)12 :1383 ،
در چند دهه گذشته فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیکی در
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انگلستان تشدید شد .این فعالیتها منجر به تعریف مجدد عمومی و خصوصی
گردید .برخی از این تالشها چون نئولیبرالیسم هم به صورت مادی و هم
ایدئولوژیکی ،فضای شهری را دگرگون ساخت ( .)Coleman, 2004: 296این
ایدئولوژی سیاسی ،مدت  10سال به طور مستقیم ،برنامهریزیهای آموزشی،
درمانی ،خانهسازی و امور مالی دولتهای محلی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مارگارت تاچر در این باره چنین اظهارنظر میکرد:
«چیزی به نام اجتماع وجود ندارد ،فقط افراد و خانوادهها وجود دارند»
(شکوئی .)438 :1383 ،این همان مفهوم شهروند مسؤول است که فرم و
عملکرد شهرهای انگلیسی را شکل میدهد (.)Coleman, 2004: 294
اقتصاد آزاد سرمایهداری به سلطه بی حد و مرز دست یافت و برنامهریزان
نیز از ایدئولوژی تاچریسم پیروی کردند .با سیاست دولت تاچر ،حومه نشینی
و طبقه متوسط جامعه افزایش یافت و بسیاری از اهداف اجتماعی حذف
گردید .با اجرای این سیاست ،مسؤولیت شهروندان در تأمین خدمات
عمومی و رفاهی بیشتر شد و برنامهریزیها تحت تأثیر آن قرار گرفت .این
طرز تفکر ،به ویژه بخش عمومی را بیشتر تحت تأثیر قرار داد .خانه سازی
برای طبقه کم درآمد محدود شد و از تقویت حمل و نقل عمومی جلوگیری
گردید .نتایج حاصل از اعمال سیاست شهروندی فعال در جامعه انگلستان
عبارت بود از:
 -1میزان جرم و جنایت افزایش یافت.
 -2در اروپا بدترین آمارهای درمانی و بهداشتی از بریتانیا گزارش شد.
 -3ظهور تفکر «نئولیبرالیسم یا تاچریسم» در جغرافیا ،اقتصاد و برنامه ریزی
و قرار گرفتن و حتی جایگزین شدن آن در برابر عدالت اجتماعی.
 -4تبدیل تفکر شهروند فعال به استراتژی بی دردسر حزب محافظه کار
(شکوئی.)437 -439 :1383 ،

دیوید هاروی میگوید :تفکرات شهرسازی در دوره پستمدرن ،دارای
اهداف صرف اقتصادی (نئولیبرال) بوده و تالشی در جهت تغییر سطح
ظاهری سرمایهداری است (.)Harvey,1989:p56
اما در بسیاری شوراهای شهرها با سیاستهای نئولیبرالیستی مقابله می
شد  -شورای شهر شفیلد ،شورای شهر لندن بزرگ (که تاچر باید آنها را
منحل میکرد تا به اهداف بزرگترش در دهه  1980دست یابد) و شورای شهر
لیورپول (که در آنجا نیمی از اعضای شورای شهر باید زندانی میشدند) مرکز
مقاومت فعالی را تشکیل دادند که در آنها آرمانهای سوسیالیستی شهری
نوین (در مورد لندن ،با ادغام بسیاری از جنبشهای اجتماعی جدید) هم
پیگیری و هم به آنها عمل میشد تا آنکه سرانجام در اواسط دهه 1980
سرکوب شدند.تاچر مبارزه با شوراهای شهرهای شهر و شهرداریها را با
کاهش بودجهای که حکومت مرکزی به شهرداریها میداد آغاز کرد .ولی
شماری از شوراهای شهری به سادگی با افزایش مالیات بر مستغالت به
کاهش بودجهای خود واکنش نشان دادند و نخست وزیر را وادار کردند که
علیه حق آنها در مورد وضع قوانین مالیات  ،قوانینی را در مجلس به تصویب
برساند .او سپس با تحقیر شوراهای شهر پیشرو ،که حزب کارگر در آنها
قدرت داشت ،به عنوان «چپیهای دیوانه» ،18کوشید تا از طریق اصالحات
در امور مالی شهرداریها و شوراهای شهر اصول نئولیبرال را به آنها تحمیل
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کند.او «مالیات سرانه» 19را پیشنهاد کرد که با مجبور ساختن تمام ساکنان
خانهها و واحدهای مسکونی به پرداخت مالیات ،عم ً
ال مقدار پولی را که
شوراهای شهر میتوانستند هزینه کنند کاهش داد (هاروی.)88:1386،
بنابراین تاچر تحوالت چشمگیری را در سیستم اداری و برنامهریزی
کالنشهرها ایجاد کرد به طوری که در سال « 1986شورای لندن بزرگ» و
«شورای کالنشهرها» منحل گردید.
چنانکه در جدول شماره 3به وضوح میتوان حذف شهرداران به عنوان
نماینده دولت را مشاهده کرد .از طرفی الگوی طرحهای توسعه شهری برای
کالنشهرها در معرض تحوالت تازه قرار گرفت .تصمیم شتابزده دولت تاچر
در زمینه انحالل شورای «لندن بزرگ» و "شورای کالنشهرها" اقدام خامی
بود که به نظام برنامهریزی در این نواحی آسیب رسانید.در این زمان سازمان
برنامهریزی برای لندن و سایر نواحی کالنشهری عوض شد و اختیارات
برنامهریزی «یکپارچه» 20برای آنها بوجود آمد ،به این ترتیب در واقع آن
بخش که نیاز ویژهای به برنامهریزی دوگانه (مرکزی-محلی) داشتند از آن
محروم شدند)culligworth,1997:p87( .
در نتیجه قدرت نهادهای برنامهریزی تا حدود زیادی کاهش یافت ،به
طوری که شوراهای لندن بزرگ و برخی دیگر از کالنشهرها در سال 1986
منحل شدند .هم چنین دولت تاچر ،خانهسازی دولتی را عم ً
ال به صفر تقلیل
داد ،ولی توانست زمین مورد نیاز را برای کار سازندگان خصوصی تأمین
کند ،به نحوی که حتی کارگران نیز ،به آن جلب شدند (مهدی زاده:1385 ،
 .)128در این دوره با تقویت نهادهای خصوصی ،گرایش به سمت ایجاد
شرکتهای عمران شهری و مناطق متعدد عمران در مرکز توجه برنامهریزی
شهری قرار گرفت (همان.)127 :
میتوان گفت در زمان تاچر ،با طرح سیاستهای دفاع از آزادی فردی،
بازار آزاد و خصوصی کردن به عنوان جانشین سیاستهای جمع گرائی و
حمایت بخش عمومی ،فضای شهری به میدان رقابت گروهها تبدیل شده و
گروههای کم درآمد شهری و بخش پایین جامعه به حاشیه رانده شدند ،که
شاهد پیدایش شرکتهای خصوصی متعدد و تغییر سیمای شهری ،به ویژه
لندن هستیم.
خالصهای از ویژگیهای برنامهریزی شهری انگلستان در دو عصر
مدرنیسم (لیبرال) و پستمدرنیسم (نئولیبرال) را میتوان در جدول شماره3
مشاهده کرد.

نتیجهگیری

محیط سکونت انسان همواره ساخته و پرداخته اندیشه بشری است .در
هر برهه زمانی بنابر ضرورتهای طبقه حاکم و برتر تفکری بر نگرشها
مسلط میشود و محیط زندگی آنها را شکل میدهد.
در این نوشتار کوشیدیم تأثیر نئولیبرالیسم به عنوان تفکر برتر دهه 1970
جامعه سرمایه داری را بر فضای شهری انگلستان و اکاوی کنیم .در این رابطه
میتوان بروز بحرانها و عدم موفقیت تفکر دولت رفاه را بستری نامناسب در
جهت بالندگی این تفکر دانست.
میتوان گفت الگویی را که ریگان و تاچر در آمریکا و انگلیس مطرح

کردند نه تنها شهرهای این کشورها بلکه شهرهای کشورهای متحد آنها را منابع و مآخذ

نیز تحت تأثیر قرار داد.

جدول :3ویژگیهای برنامهریزی انگلستان در دو عصر مدرن و پست
مدرن در قرن بیستم (بحرینی)146:1378،
جدید
(مدرنیسم)

فراجدید
(پستمدرنیسم)

اوج

1939-1920
(به عنوان یک نهضت
پیشرو)
1970-1940
(قبولی توسط دولت)

1970-1960
(به عنوان جزئی ضدفرهنگ)
1980
(حمایت نمادین)

مفهوم شهر

شهر به عنوان یک
شیء:مسکن انبوه

شهر به عنوان منظر،به عنوان
تبلور تنوع اجتماعی

شکل دخالت اداری

شهرداری به عنوان
نماینده دولت

آزادسازی و عدم تمرکز

تفکر در طراحی
شهری

ادامه تأکید بر تراکم
کم،نور طبیعی،منطق هبندی
عملکردی،کاربریهای
مجزا

تنوع بیشتر،تأکید بر زمینه
محلی،کاربری مختلط

تفکر برنامهریزی
راهبردی

بازسازی حاشی هنشینی،
توسعه کنترل شده از
طریق حومهنشینی،
نوشهرها و کمربند سبز

کنترل از طریق نوسازی
و احیا

نحوه تصمیمگیری
نمونه

جامع

شکل سازمان
اقتصادی

فوردگرایی،تولید
انبوه محصوالت
استاندارد،تأکید بر تکرار
و سادگی

موردی ،مقابله با تضاد
فرافوردگرایی،تولید قابل
انعطاف و کوچک انواع
متعددی از محصوالت

این نگرش الگویی را در شهرها ایجاد کرد که شهرها را به سوی تفکر تک
محوری و فردگرائی کشانید و رقابت در شهر منجر به بروز تباینات فضائی
آشکاری گردید .دولت از حمایت گروههای کم درآمد دست میکشد و فضای
اجتماع به فضای فرد دگرگون میشود .در این شرایط مفهوم شهروند مسؤول
نمایان میشود که شهروند ،مسؤول بقای خود در محیط شهری میشود.
در فضای برنامهریزی شهری نیز تاچریسم تحول نوینی ایجاد کرد.
احداث شهرهای جدید بریتانیا طی سال های  1945تا  1950که ایده
باغشهرها را برای دهههایی به فراموشی سپرد خود به دنبال ظهور ایدئولوژی
تاچریسم در دهههای  1980تا  1990متوقف میشود و فقط به عنوان یک
چهره هنری از گذشته باقی میماند (زیاری .)34:1384 ،بنابراین به دنبال تحوالت
نظریهای در نظامهای اجتماعی –اقتصادی زمان ،شهر و برنامهریزی شهری
نیز دچار دگرگونیهای اساسی میشود .چنانکه پستمدرنیسم به عنوان
تفکر برنامهریزی شهری غالب متأثر از اندیشههای سیاسی و اقتصادی این
عصر ،شیوهای خاص را در پیش میگیرد و ابزار نئولیبرالیسم در ساخت شهر
برای دستیابی آسانتر به اهداف اقتصادی میشود.

آربالنستر ،آنتونی ،ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب ،ترجمه عباس مخبر ،نشر
مرکز.1367 ،
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اهر،اهر .1386
بحرینی ،سید حسین ،تجدد فراتجدد و پس از آن در شهرسازی ،انتشارات
دانشگاه تهران.1378
بشیریه،حسین ،آموزش دانش سیاسی( ،مبانی علم سیاسی و نظری) ،نشر نگاه
معاصر،تهران.1382 ،
بشریه ،حسین ،جامعه شناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی
سیاسی ،نشر نی ،تهران. 1386 ،
بالنت آلیسون و جین ویلس ،دگر اندیشی در فلسفه جغرافیا ،ترجمه حسین
حاتمی نژاد ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1386
بهکیش ،محمدمهدی ،اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ،نشر نی ،تهران .1381
تقوایی ،مسعود و زهتاب سروری ،اثر لیبرالیسم بر فضای شهری ،مجله سیاسی-
اقتصادی ،سال بیستم،شماره  217و – 218مهر و آبان .1384
پیرنیا،پرویز،دیدگاه نظری در جامعه شناسی و شهرنشینی(مکتب فنشناختی یا
تکنولوژیک)،فصلنامه اطالعات سیاسی-اقتصادی،سال پنجم،شماره هشتم و
نهم،خرداد و تیر.1370
رنای شورت ،جان و یونگ هیوم کینگ ،جهانی شدن و شهر ،ترجمه احمد پور
احمد و شایان(،قهرمان) رستمی .انتشارات جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه علوم
انسانی ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی ،تهران.1384 ،
رئیس دانا ،فریبرز ،اقتصاد سیاسی توسعه نشر نگاه ،تهران .1381
زنگنه چگنی ،یعقوب ،کالنشهرها-جهانشهرها؛ جهانی شدن کشورهای جهان
سوم ،اطالعات سیاسی-اقتصادی ،شماره  ،169-170سال ،16شماره اول و دوم،
مهر و آبان .1380
زیاری کرامت ا ، ...برنامه ریزی شهرهای جدید ،سمت،تهران.1384 ،
ژرژ ،تومه ،توسعه فرهنگی و محیط زیست،ترجمه محمود شارع پور ،نشر باز،
تهران.1380 ،
سلیمانی ،رضا ،اقتصاد سیاسی کارکرد نو محافظهکاران در آمریکا ،ماهنامه
اقتصادی -سیاسی ،سال چهارم ،شماره.1385،13
شکوئی ،حسین ،دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ،سمت.1385،
صرافی ،مظفر ،شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها ،طرح مسألهای برای
جنوب ،فصلنامه اطالعات ،سیاسی-اقتصادی ،شماره  ،156-155مرداد و
شهریور. 1379
عبدا ،...محمود ،گفتمانهای نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بینالملل  .نئولیبرالیسم
درونی شده ماهنامه اقتصاد سیاسی ،سال چهارم ،شماره.14،1386
عظیمی ،ناصر ،شهرنشینی و مبانی نظام شهری ،نشر نیکا ،مشهد.1381 ،
فصیحی ،حبیب اهلل ،جهانی شدن و نا برابری در جوامع شهر و جنوب شرق
آسیا،فصل نامه اطالعات سیاسی-اقتصادی ،شماده  ،169-170سال  ،16مهر و
آبان .1380
کالول،پل ،تاریخ جغرافیا ،ترجمه سیروس سهامی،نشر محقق ،مشهد.1376 ،
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