جهان

قلمرورفاه

جــنـبـشمـاهمـیسـال1968چـهتـاثـیـری بـرگـفـتـمـانشـهــری داشــت؟
درپنجاهمین سالگرد جنبش ماه می سال  1968فرانسه ،تاثیر این جنبش بر تحوالت اجتماعی معاصر در اروپا و جهان
هنوز قابل بررسی و توجه اســت .مطلب حاضر به تاثیر این حرکت اجتماعی بر نظریات شهر و نوع نگاه به فرایندهای
شهری میپردازد.
محمدکریم آسایش
پژوهشگر و کنشگر
شهری
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

تحـوالت سـال  ،1968نهفقط منحصر بـه رویدادهای مـاه می بود
و نهفقـط سـال  1968و نهفقط فرانسـه ،بلکـه یـک دوران بود که
گسـترهای جهانی از ایـاالتمتحده آمریـکا ،ویتنام ،چیـن ،ژاپن،
مکزیک ،برزیل ،بولیوی ،شیلی ،آلمان ،فرانسـه ،ایتالیا ،انگلستان،
ایرلنـد ،هنـد و پاکسـتان را دربـر میگرفـت .دورانی کـه میتوان
از اواسـط دهـه  1950تـا اواسـط دهـه  1970آن را نشـانه گرفت
و جنبـش دانشـجویی ،جنبـش کارگـری ،جنبش زنـان ،جنبش
حقوق مدنی سیاهپوسـتان ،جنبش دگرباشـان جنسـی ،جنبش
اکولوژیـک ،جنبش ضدجنگ ،جنبش ضدتسـلیحات هسـتهای،
جنبشهای هنـری جدید در سـینما ،موسـیقی ،رقـص و غیره را
به هم پیونـد زد .اما بسـتر ایـن جنبشها علاوه بر آنکه شـهر بود
و تسـخیر خیابانهـا و دیوار سـرودهها نقشـی مهم در آن داشـت،
تغییر شـهر و جنبشهای شـهری نیز وجه و چهره برجسـتهای از
آن را تشـکیل میدادنـد.
دیوید هـاروی در مقدمـه کتاب «شـهرهای شورشـی» ،تصویری
از پاریـس آن دوره ارائـه میکنـد کـه گویـای دگردیسـی شـهر و
واکنش به آن اسـت .تصویـری از «سـاختمانهای غولپیکر که به
شـهر قدیم حمله میکـرد»« ،اسـکان عمومی در سـاختمانهای
بـیروح و حومههـا»« ،کاالیـی شـدن انحصـاری خیابانهـا»،
«هجـوم سـرمای ه شـرکتهای آمریکایـی بـه پاریـس»« ،رونـق
ساختوسـاز بزرگراههـا و برجهـا» و «ورود مصرفگرایـی فاقـد
عقالنیت در خیابانها و فروشـگاههای شـهر»؛ تصویـری که گدار
در فیلم «دو یا سـه چیزی کـه دربـار ه او میدانم» در سـال 1967
ترسـیم میکند .اما ایـن تصویر ،فقط منظرهای پاریسـی نیسـت،
بلکـه منطـق سـرمایهداری جدیـد اسـت .هـاروی در گفتوگو با
«وینـس امانیوئـل» ،تاثیـرات و تجلیهـای آن را در ایاالتمتحده
آمریـکا هـم شـرح میدهد:
«بعـد از سـال  1945این سـوال مطرح شـد؛ بعـد از اتمـام جنگ
شمار ه  38خرداد ماه 1397

چـه رخ خواهـد داد؟ چه بر سـر ایـن همه سـرمای ه مـازاد میآید؟
خب ،در ابتدا حومهنشـینی را در ایاالتمتحده داشـتید .در عمل،
سـاخت حومهها و در آن زمان این سـاخت حومههای فـراوان بود
که راهحل مشـکل سـرمای ه مازاد شـد .ابتـدا ،سیسـتم بزرگراهی
را سـاختند ،سـپس همـه میبایسـت اتومبیـل داشـته باشـند،و
درنتیجـه داشـتن خانـه در حومـه بـرای طبقـ ه کارگـر همچـون
«کاخ» به شـمار میرفت .هم ه اینهـا زمانی رخ داد کـه اجتماعات
فقرزد ه درون شـهرها را خالـی میکردند .این الگوی شهرنشـینی
ی  1950و  1960رخ داد ...این مسـاله مشـکالت
بود که در دههها 
بسـیاری خلق کرده بـود ،مانند بحران شـهری اواخر دهـ ه .1960
بعد از این تحـوالت ،با وضعیتی مواجهه شـدید که در آن سـرمایه
عملا بـه مرکـز شـهرها بازمیگشـت و درون شـهرها را بـار دیگر
ت
تسـخیر میکرد .سـپس ایـن الگـو بازگشـت .بنابرایـن ،جماع 
تهیدسـت هرچه بیشـتری به حاشـیه رانـده شـدند ،همچنان که
ت ثروتمند بـه مرکز شـهر بازمیگشـتند .بـرای مثـال ،در
جماعـ 
نیویـورک سـال  ،1970میتوانسـتید درسـت در مرکـز شـهر به
هزینـهای تقریبـا ناچیز مکانـی مهیـا کنید ،چـون مـازاد انبوهی
از ملـک در آن محـدوده وجـود داشـت و هیچکس نمیخواسـت
در شـهر زندگـی کنـد .امـا ایـن شـرایط تغییر کـرد .شـهر ،مرکز
مصرفگرایـی و مالیه شـده بـود .ایـن فرایند شهرنشـینی در طی
دهـ ه  1940رخ داد و تا ده ه  1960گسـترش پیدا کـرد .پس از آن
بار دیگر تحولـی در سـاختار شهرنشـینی رخ داد کـه در دور ه بعد
از دهـ ه  1970آغـاز شـد .بعـد از ده ه  1970مرکز شـهر بهشـدت
ثروتمند شـد .در واقـع ،منهتن که در دهـ ه  1970مکانـی مقرون
بـه صرفـه بـود در عمـل ،اجتمـاع محصـور بزرگی بـرای افـراد ب ه
غایـت ثروتمنـد و قدرتمنـد شـد .در عیـن حـال ،تهیدسـتان که
اغلـب اجتماعـات اقلیتهـا بودند بـه حوم ه شـهرها رانده شـدند
یـا در مـورد نیویورک مـردم به شـهرکهای شـمال نیویـورک ،یا

