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چکی هد
هدف مقاله حاضر ،تشریح مفه مو مکان و تاثیرات آن بر تغییر و تحوالت سیاسی است همچنین تاثیرات مکان بر هویت غج رافیایی و
مهای حاکم مورد ت جو ه قرار گرفته است .در بررسی تغییر و تحوالت سیاسی و ارتباط
نیزبا تاکید بر تحوالت سیاسی و تغییرات رژی 
آن با مکانهای شهری با مطالعه در زمینه مفه مو مکانها و تحوالت منطقهای و جهانی و تاثیرات این مفه مو بر غج رافیا ،میییت هب ناو   
یس هراشا یسایس تالوحت هقبا     
یتوان به اف ب شیاز یی یی
این نتیجه رسید که مکان تاثیرات شگرفی بر غج رافیا گذاشته که از آن مج له م 
یدهد که غج رافیا نه تنها خود را با این تحوالت تطبی تسا هداد ق   
یهای ناشی از آن مطالعات نشان م 
کرد .تاثیرات مکان و دگر وگ ن 
یبینانه برخی از اندیشمندان در برابر تحوالت سیاسی ایستاده است و ب ار نآ یعون ه   
که حتی به روشنی در برابر دید و نگرش سطح 
به نگریستن دوباره در مواجهه با مسایل عادت داده است بنابراین مکانهای شهری به علت افزایش تغییر و تحوالت سیاس هب زور ی   
یافزاید .مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و منابع کتابخانهای واس یاس زا هدافت تت تتته یا
روز بر اهمیت و ابعاد خود م 
معتبر اینترنتی نتیجه حاصله زیر را به همراه داشته است از بین عوامل وگ نا وگ ن در بین تغییر رژیمممه رب مکاح یسایس یا اهروشک      
شپ رب نوگانوگ تالوحت و یریذ یاج
تیابی مکانی تاثیر ع هدم ای در تکوین و نق 
عواملی چون مکانهای نمادین شهرها و هوی 
گذاشته است.

واژگان کلیدی :مکان ،کارکرد سیاسی ،انقالب ،مکانهای نمادین شهری ،کارکرد سیاسی میادین
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مقدمه
فعالیت انسان در فضا ،مکانهای معین و منحصر به ف ار نیمز حطس رد یدر

یکن  هک د ه  مادک ر دا یار     
غشا ا م ل ییییی ییییی

مجموعهای از ویژگیها و اختصاصات خاص خود است ) .(Mirheidar,2001:9یعنی بار احساسی مکان با راتخاس    
محلی احساس در ارتباط است و در برگیرنده محلهای مختلفی نظیر خانه ،محل کار ،مدرسه و کلیسا ،بازار ،میدان و
سایر اماکنی است که فعالیتهای انسان ،حول آنها صورت میگیرد .از تلفیق ساختار محلی و ن ،یناسنا تیلاعف عو    
احساس مکانی به وجود میآید که دارای دو بعد جغرافیایی و اجتماعی است ( .)Moir,2000:34بنا یاضف رد نیارب   
یک کشور مکانهای عمومی متعددی همچون موزههای ملی ،ابنیههای تاریخی ،اماکن م .و یبهذ   ..دوجو  د هک دنرا

   

مکانهایی بسیار حساس و کلیدی برای هر ملتاند ،چرا که نمادی از ملت را به مردم خ هئارا نوماریپ ناهج و دو     
میکنند ) .)Jones et al,2007:160به طور مثال برج آزادی تهران ،برج العربی دبی ،ب یازیپ جرب ،سیراپ لفیا جر      
ایتالیا ،برجهای دوقلوی کواالالمپور و ...چنان با شکوه و پرمحتوا ساخته شدههان هرهش دح زا هک د ا رف  ا هتفر رت و     
جهانیان ،کشور خاص را با آن نماد و المان در ذهن تداعی میکنند (.)Lotfi,2012:62
همچنین مکان حاوی نمادهایی است که در سختیها و خوشیهای افراد قرار داده شدهاند بنابراین مکان در اینجا رد 
قالب یک مفهوم انتزاعی بیانگر مجموعهای در حال رشد از تجربیات و معانی مشخص است که فرد آنها را در طول
زندگی خود از موقعیتهای مختلف جمعآوری میکنددد ( .)Hafeznia et all,2010:192از آنجا  داجیا هک  ا حت ا و د   
برقراری انسجام دولت ،کارکرد اصلی یک پایتخت ملی است  ،پایتختها مرکزی میگردند برای اشاعه نفوذ و اقت راد
تها هب دیاب     
سیاسی و فرهنگی که از تاثیرات ملیسازی برخوردارند ( .)Ahmadi pour,2007:8بنا ختیاپ رد نیارب تت تت
مکانهایی مشخص که معنایی خاص برای ملت دارند ،اشاره کرد .نقاط و ویژگیهای خا خیرات ص ی و 

ایفارغج یی    

یک ملت ،که به مکانهایی خاص ،ارزش و معنایی متفاوت و ویژه میبخشند ،بسیار حائز اهمیت اند و م هجوت درو   
قرار میگیرند .به عنوان مثال ،میدان آزادی در تهران و همچنین کلیسای جامع مسیحی منج وکسم رد ی    ب ونع ه ان   
نماد « تعصب ،وفاداری و عشق بی نظیر به آئین و سرزمین اجدادی» و گنبد هزاره در لندن ک دامن ه    « بهت یر نننهای
بریتانیا» و « همه خوبیهای تاریخ دوران این سرزمین» است ،نمونه هایی از مکانهایی نمادین هستند که نقش زراب ی   
در نمادسازی و برانگیختن احساسات ملتها دارند (.)Jones et al,2007:161
در جریان انقالب مردمی ملت مصر ،میدان «التحریر» قاهره به سرعت به محل اعتراضات مردم مصر ب ماظن هیلع ر    
ی
سیاسی تبدیل شد و به نماد و سمبل مبارزه برای دستیابی به مطالبا .دش لیدبت یسایس ت      «التحری ییر» ب انعم ه یی یی
آزادسازی یا نجات ،بزرگترین میدان قاهره میباشد که در مرکز این شهر قرار گرفته و کارکرد ارتباطی مطل ،دراد یبو
اما کارکرد سیاسی میدان تحریر از آنجا آغاز شد که در سال  ١٩٧٧و در پی افزایش بهای مواد خوراکی تظا رد یتاره
ق در ایننن
این میدان بوقوع پیوست؛ همچنین تظاهراتی در سال  ٢٠٠٣میالدی در اعتراض به حملههه آمریکاا بههه ع ار ق ق
میدان برپا شد .لیکن در جریان انقالب  ۲۰۱۱مصر ،میدان تحریر به س  یناکم هب تعر ن بم یارب نیدام ا زر هههههه ههههههه علیههه
حکومت حسنی مبارک تبدیل شد و کارکرد سیاسی ویژهای پیدا کرد .این سمبل سازی فق رصم تلم صوصخم ط     
نبود بلکه حتی در پی اعتراضات مردم اروپا ،استرالیا و آمریکا در برابر وال استریت ،بسیاری از مردم در نیویورک ناممم
خيابان وال استريت را «ميدان التحرير آمريکا» خطاب کردند و همچنین بسیاری از مردم لندن نیز میدان معروف لندننن

بررسی تغییر و تحوالت سیاسی و ارتباط آن157 ...

یعنی میدان ترافالگار را به نام میدان التحریر نامیدنددد .ای م ظاحل هب شهوژپ ن ا یلیلحت ـ یفیصوت شور و تیه        
محسوب میشود .جمع آوری اطالعات به شیوه مطالعات کتابخانهای و با مراجع ،اه همانزور ،تالاقم ،بتک هب ه

    

سایت های اینترتنی و...گردآوری شده است .این پژوهش به دنبال تبیین علت و چرایی مبدل گشتن میدان تحریر به
عنوان یک مکان با کارکرد سیاسی و سمبل و نماد مبارزه علیه حکومت میباشد .م نآ هلاقم نیا ضورف هک تسا

   

عوامل و متغیرهایی چون عامل مرکزیت و دسترسی ،سوابق تاریخی و سیاسی ،نق ناسر ش هه هههها تیعمج یاضف و  ی    ،
ویژگی های جمعیتی ،موقعیت و کارکرد پایتخت مصر و...در تبدیل میدان تحریر ب دامن ه ا و ضارتع

عمجت نوناک     

مخالفان حکومت و درخواست مطالبات سیاسی نقش داشته است.
مبانی نظری
 مفهوم نمادیباش ششد و یک
نماد یک اصطالح است ،اصطالحی که بار معناییاش بسیار فراتر از معنای قراردادی و روزمرههاش می ی
کیفیت روانی را بیان میکند ( .)Fordham,1967:40نماد اندیشه آدمی را بر میانگیزد و انسان را ب رکفت یانخارف ه    
بدون گفتار میکشاند و در واقع ،کوشش بشر جهت یافتن و تجسم مفاهیمی است که از ورای ابهامات و تخ و تالی
تاریکیها او را احاطه کرده است ( .)Behzadi,2001:51نماد بیانگر مفاهیم فرهنگی و تاریخی برجستهای است که از
طریق آنها میتوان به فرهنگ و افکار گذشتگان پیبرد .نمادها را میتوان برابر با اسطورهها ،تصاویر ،مظاهر ،نشانهها
و کلیه جنبههای ظاهری و نمادین میراث مادی و معنوی و حاملهای معنایی دانس اوم هک ت ررر رررردی از قبی ریواصت ل   
ذهنی و عینی ،داستانها و نگارشهای تاریخی ،ادبیات ،فولکور ،زبان ،ساختمانها ،آثار ،مراکز و ابنیهههها خیرات ی ی   ،
مجسمهها ،نقاشیها ،شاهکارهای معنوی و فعالیتهای خالق هنری را در بر میگیرد) .) Dehshiri,2009:193انسان
از راه نماد /نشانه با هستی ،طبیعت ،نوع خود و خویشتن خود سخن میگوید .این گفتگوها ،بی وساطت نماد هرگز
مقدور نمیبود .از همین استعداد نشانهسازی است که نوع آدمی میتواند معنای تمامیت ارضی سرزمین مادری خ دو
را به قطعهی پارچهی رنگینی منتقل کند و هزاران کیلومتر دور از وطن در کنار آن نماد و متاثر از احساسا داضتم ت   
به هیجان آید و فریاد شادی برکشد یا از سر دلتنگی بگرید ( .)Vazirnia,2002:64منشا نماد دو ن اهدامن :تسا عو    
روابطی کامال قراردادی هستند و یا این که روابطی نهادینه شدهاند که در طول زمان ،پذیرش عام پیدا کردهاند .در هر

ی-
دو مورد نمادها روابط مورد نظر خود را در قالبی کوچک ،اشارهای ،تصویری ،کنایهای ،حرکتی و کالم م هئارا ی ییی ییی
کنند .در حقیقت ارزش نماد نیز به خاطر همین کارکرد آن است ،نمادها مظاهر و نشانههای عینی هستند که منعکس
کنندهی احساس و شیوههای رفتار آدمی هستند ،به عبارت دیگر ،بشر برای نشان دادن خواستههای درونی خ زا شیو
نمادها استفاده میکند ،نمادها؛ رفتارها و هدفها را هدایت میکنند ).(Bahmani and safaran,2010:18
از نظر «دریدا» نماد و نشانهها واسطه میان انسان و واقعیت میباش دن ( )Berten,1995: 7نشانهههها ونا  ا ینوگانوگ ع    
داشته و به روشهای مختلفی تقسیمبندی میشوند .مشهورترین تقسیمبندی از سوی پیرس ارائه شده اس نیا رد .ت   
تقسیمبندی نشانهها در سه دسته نمادین ،نمایهای ،و شمایلی طبقهبندی می ی
یش دنو ( .)Mirheidar,2007:153از میان
ِش جغرافیای سیاس زا اریز ،تسا ی هک اجنآ
سه نوع نشانهی فوق الذکر ،نوع نمادین دارای اهمیت ویژهای در دان ِش

   

انتزاعی بودن ارزشها سبب عدم درک کامل شرایط واقعی میشود ،نمادها برای افراد معانی خاصی پیدا میکنند و در
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واقع تجسم ارزشها میشوند .از طریق نمادها ،ارزشها از شکل انتزاعی خود خارج میشوند و به صورت ملم سو
و عینی در میآیند .نمادها به عنوان ابزارهای ارتباطی میتوانند زمینهها د ار یگچراپکی و کرتشم تیوه ی ر نیب      
گروهها ،سازمانها و ملتها فراهم کنند .مهمترین کا وصخ اهدامن درکر ص نیدب .تساهنآ یزیهجت تی هک انعم         
برخورداری نظام سیاسی از قابلیت باالی نمادین سبب میشود ک یهجت ییاناوت ه ززز ززززی آن در ش و گنج طیار
افزایش یابد و نظام بتواند بر قابلی یفرظ و ت ِتِت

حلص    

نالملل رب ی ای   
نعم و یدام عبانم زیهجت  و لخاد طیحم ی ی یب و  ننننننننن ننننننننن

پاسخگویی بیشتر به نیازهای واقعی مردم خود بیفزاید ( .)Ghavam,2010:282بنابراین ارتباط و انتقال پیام ش زا یلک

کنش اجتماعی است که دارای قدرت نمادین میباشند ( )Tampson,2001:21در این راستا به نظر میرسد که مکان-
تده ،ی
های تاریخی ،مسلط و مشهور از جمله صور نمادینی هستند که با داشتن ق هج ،دیلوتزاب رد نیدامن ترد تتتت تتتت
یگ در د،
بازنمایی ،زندهسازی هویت مکانی و تأثیرگذاری بر افراد و جوامع که در نهایت منتهی بر بسیج شهروندان می ی
دارای اهمیت بسیاری میباشند .به نظر میرسد یک مکان مؤثر در صورتی که از بار سیاسی و ایدئولوژیک برخ رادرو
یگی .در
گردد به عاملی در جهت تجلی و بازنمایی ایدئولوژیها و اندیشهها مبدل گشته و صورت نمادین به خود می ی
در واقع ممکن است به نماد همان ایدئولوژی یا اندیشه تبدیل گردد.
 مفهوم نماد جغرافیایینماد جغرافیایی در واقع یک شاخص مکانی – فضایی و نشانهای برای بازتاب فرهن و خیرات ،گ

زرا شش شششها لکش و    

دهنده هویت است ( .)Bonnemaison,4: 2005این مکان میتواند مکان مقدسی مثل مسجد باشد؛ ی لباق ناکم ک    
رویت بلند مرتبه مثل برج ایفل؛ یا مکا ر یناحور یاضف کی هک ین ا راد دوخ یخیرات هظفاح رد  ددد ددد دد ددددددددد (Fayyaz et

) .a,2011:108حافظهی تاریخی بر بستر فضا حرکت میکند .به عبارت دیگر مح  رد ینامز رو ر طبا ههه ههههای پیوس اب هت   
یکن .د
محیط فضایی قرار میگیرد و به نوبهی خود آن را تغییر داده و بر آن معناگذاری ،نمادگذاری و نشانهگذاری می ی

ی-
فضاهای شهری ،محلهها ،شهرها در کلیت خود ،منطقههای ملی و یا بینالمللی بدین ترتیب بدل ب نهپ ه هه ههههایی م  یی یی
تها فلتخم ی   
شوند که میتوان آنها را "مکان های حافظه" نامی اکم نیا .د ننن ننننها یسب رد  ا هب دراوم زا یر روص تتتتت تتتتت
هنجارمند میشوند .نامگذاری بر کشورها ،مناطق ،شهرها ،محلهها ،میدانها ،خیابانها ،ایستگاهها  ورتم ی و بوتا وس    
شهری ،بناهای اداری ،آموزشی ،کاری ،علمی و تفریحی شهر گذاشته میشوند و تحولی که این نامها در طول تا خیر
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پیدا میکنند تا اندازهی زیادی حافظهی تاریخی یک پهن م صخشم ار ه

ی-
ییی ییی

سازند ).(Fokohi,2003:260

نمادهای جغرافیایی ،قلمرو و محدودهی یک سرزمین را به وسیلهی " نشانهها" نمایان میسازند که در آن قلم ای ور   

سرزمین نگارهشناسی یا شمایلشناسی را روی زمین بنا مینهند؛ بنابراین نمادهای جغرافیایی هزرم  ،ااااای ی ورملق ک   
(انسانی) را نشان میدهند ،به آن روح میدمند ،به آن قلمرو و معنا میبخشند و ساخت میدهند .همچن یاهدامن نی   
جغرافیایی قادرند برای یک مکان ،محل یا موقعیتی ،نقطه اتکا باشند و از چیزی ک و عطاس نآ زا ه

یش ،دو
م یشان ی ییی یییی

قدرت و نیرویی بگیرند ( .)Bonnemaison,45:2005مشاهدهی نماد یک سرزمین در اذهان دیگر فرهنگها ،در سطح
جهان نیز تاثیرگذار است .یک نماد عالوه بر اینکه در محدوده ملی یک سرزمین شناخته شده است ،در سطح جها ین
نیز قابل شناسایی و عامل تفکیک از سایر فرهنگهاست .درج و گنجاندن نما رف هیحان و نیمزرس کی د ه د یگن ررررر رررررر
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کتابها ،بروشورهای تبلیغاتی ،فیلمها و امروزه نیز از طریق فناوریهای ارتباطی جدیدی همچون اینترنت بر شناخته
شدن ،اثرگذاری ،تاکید برآن ،موجب پذیرش نماد خاص در سطوح ملی و منطقهای و بینالمللی شده است .بنا نیارب
آن نماد تبدیل به یک نشانه از یک سرزمین یا فرهنگ خاص میشود .نشانههایی همچون اژدها و پاندای چ جرب ،نی   
ایفل فرانسه ،بیگ بن انگلستان ،اهرام ثالثه مصر همگی نشانههایی از کشورهای مذکور هستند .البت هک تفگ دیاب ه
این نشانهها با معناسازی که از آنها میشود معنادار میشوند و در پس نشانهها و یکیزیف ی

   

نیع ی  نهذ  ،آآآآ آآآآآدم هب ی   

تاریخ ،فرهنگ و ایدئولوژی و هویت هدایت میشود که فراتر از یک نشانه و نماد استتت).(Fayyaz et al,2011:106
از جمله عناصر مهم هویت بخشی شهرها نمادها هستند .که به صورت شناسنامهای گویا از گذشته و حال شهر ،نقش
اصلی در معرفی آن به مخاطب دارند .نمادها و المانهای شهری از جمله بناهای مهم در طراحی معما یحارط و یر   
شهری محسوب میشوند ،به نحوی که گاه حتی از خود شهر پراهمیتتر جلوه مینماین رچ .د ا ،تیوه رگنایب هک       
یده هک د   
شخصیت و عصاره شهر در یک ساختار نمایان هستند .بررسی و مطالعه در خصوص این نمادها نشا م ن یی یی
بیان این نوع بناها بر پایه مفاهیم ،سنتها ،فرهنگ ،هویت و تارخ شهر استوار شده است (.)Latifi, 2012:64
 مکاندر فرهنگ لغت جغرافیایی آکسفورد (  ) 327 ، 1997واژه مکان ،نقطهای خاص در سطح زمین تعریف شده اس هک ت   
یپوررر
محلی قابل شناسایی برای موقعیتی است که ارزشهای انسانی در آن بستر شکل گیری و رشد یافته است .م ند ی ی
(  ) 32 : 1379مکان را بخشی از فضا و دارای بار ارزشی و معنایی میداند و افشار نادری آن را نتیجه ب هس شنکمهر   
مولفه رفتار انسانی ،مفاهیم و ویژگیها م روصت یکیزیف ی یییی یییی
ش» ( ) 1990
یکند (« .)Mahmodi nejad,2009:48ولش ش
یکن و د
ط» تعری م ف یی یی
جغرافیا را «علم کشف ارتباط بین زمین و ساکنان آن ،به واسطه مطالعهی مکان ،فضا یحم و  طط طط
«آبلر» ( ) 992 1موضوع اصلی و مرکز ثقل جغرافیا را بر ویژگیهای مکانها و عملکرد متقابل فضا یغت ی ی دنهد ر ههه ههههی
آنها» قرار میدهد درحالی که فضا را گسترهای باز و انتزاعی میبینیم ،مکان بخشی یا قسمتی از فضاست که به وسیله
شخص یا چیزی اشغال شده است و دارای بار ارزشی و معنایی است (.)Pour ahmad,2009:80
یسا ،ظاحل نیدب و ،دز    
مکان بافتی مناسب برای شکلگیری هویتهای سیاسی و بازشناسی عالیق سیاسی فراهم می ی
فعالیتهای سیاسی را میتوان حول محور مکان ،سازماندهی و تجهیز کرد .هر مکانی از طریق جریانها درتسگ ی هه ههه-
تری از فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ساخته میشود .به عبارت دیگر ،عموم ًاًا  رب داقتعا  ا تسا نی

هک   

   

قدرت در چارچوب مکان پیریزی میشود و مورد استفاده قرار میگیرد .در ای  زنوج نیترام ،هنیمز ن و ناراکمه       
( ) 138 6معتقدند که هر مکان را میتوان به عنوان نقطهای خاص و منحصر به فرد تلقی ک یقح رد هک در ق لحم ،ت     
تقاطع جریانهای مختلفی هستند ،خواه این مکان یک خیابان باشد ،یا منطقه و یا حتی ی هطقن ناکم سپ ،هراق ک      
تالقی است .در نتیجه ،مکان حائز اهمیتی خاص در تحلیلهای سیاسی است ،چرا که روش های متفا جو هب تو ود    
آوردن این تقاطع ها ،و حضور بازیگران مختلف با ترکیب هایی خاص از روابط در مکانی خاص ،از پیام راثآ و اهد   
سیاسی برخوردارند .به همین دلیل مسی ( )4 99 1بر این باور است که الزم نیست یک مکان دارای مقیاسی خا و ص
مشخص باشد ،بلکه میتواند هر چیزی ،از خیابان تا حتی یک قاره را در بر گیرد.
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مکان بخشی از فضای جغرافیایی و در واقع بستر شکل گیری روابط اجتماعی اس اونع هب هک ت ن رج نیمود  ی نا       
شاخص کلیدی جغرافیا ،فضا را مملو از تفاسیر ،ارزشها و هیجان میکند .مکانها بخشی از جهان واقعیاند ک ره ه   
یکن سیدقت ،ریسفت ،هتخانش هعماج دارفا طسوت و د م و دی
شخصی در آنها زن م یگد یی یی

تیر م یی ییی یییی ییییییییی
یش  دنو ( ( pour

یهای
 .)ahmad,2009:80تفاوت مکانها تنها به ویژگیهای فیزیکی و مختصات طبیع گژیو هکلب ،تسین اهنآ ی یی ییی ییییی
انسانی ،فرهنگی و تاریخی است که به هر مکانی هویت خاص خودش را میبخشد و ای وه ن یی یییت ب نکاس مدرم ه    
مکانها منتقل میشود ( .)Ibidهر مکان شامل سه جزء اساسی اس  دنترابع هک ت ا :ز      -1مح دنریگرب رد هک :ل ههه ههههی
   

کوچکترین محدودههایی است که روابط اجتماعی در آنها شکل می گیرن .د  -2موقعی ایفارغج یا هقطنم :ت ی هک ی

محلها را در بر میگیرد و درون آن ،تعامالت گسترده تر میان اعضای جامعه برقرار می شود -3 .بار احساسی مکان یا
درک مکان :که با ساختار محلی احساس در ارتباط است و در برگیرنده ی محلهای مختلفی نظیر خانه ،کار ،مدرس ،ه
مسجد و ...است که فعالیتهای انسان ،حول آنها صورت میگیرد .از تلفیق سا و یلم راتخ

ی ،بار
ف عون ع ناسنا تیلا ییییی ییییی

احساسی مکان به وجود می آید که دارای هر دو بعد جغرافیایی و اجتماعی است ت
ت) (Pishghahi fard,2009:673نیز
مکانهای شهری همراه با مجموعههای فیزیکی و کالبدی آن نوعی نماد است ،که عالوه بر کارکردها و عملکردهای
خاصی که هر یک از سازههای شهری دارند ،ناظر بر معنی شناسی شهری نیز هستند .از طرف دیگر ،هر ی نیا زا ک   
ی-
فضاها ،عملکردها و مکانهای شهری ،تابع خصوصیات فرهنگی و اجتماعی هستند که به آنها هوی م ینعم و ت ییی ییی
بخشد ) .(Calantari,2011:189با این وصف «اماکن و فضاهای شهری» عالوه بر بع زین یدامریغ دعب زا ،یدام د

    

برخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد میکند .بواسطه این احساسات ،نوعی تعلق به مکان در افراد ایجاد
شده که منجر به شکلگیری هویت مکانی میش  نیا .دو ن کم سح یونعم یوری ان دوش یم هدیمان    

     (Ahmadi

)pour,2011:47بنابراین چهره و مبلمان شهری و کالبد فضایی و فیزیک ِیِی شهر اعم از خیابانها و کوچهههها یماسا و    
آنها ،میادین و مساجد و ابنیه تاریخ و ...هر یکه به نوبهی خود باید شهر و مردم شهر را معنی کند .آنزما هک تسا ن    
بازتابهای تأثیر این امکان یا نمادهای آنان با کارکردهایی از قبی  تیوقت ل ت الطا و رظن لداب ععععع ععععععرسا جسنا ،ین ا و م
تفوبض و تزریق احساس قدرت و توانایی به جمعیتهای معترض ،تداعی نمودن فداکاری و ایثارها و حماسههههای
شکل گرفته در آن مکان و روحیه بخشی به معترضین ،در رفتار و کردار شهروندان جایگاه ویژهای مییابد.
 میدانشهر موجودی زنده است که با سایر اندامهای جامعه پیوند دارد ،و هرگونه کاستی و بیماری در اج اضف و از ِیِی نیا     
پدیده ،مستقیم ًاًا به سایر پدیدههای اجتماعی انتقال مییابد و کل این ارگانیزم زنده را بیمار و مض دومن دهاوخ لحم    

ی-
) .(Ahmadi pour,2001:4با این توصیف ،این نظر که فضاها «بخصوص فضاهای شهری» بر رفتا م ریثأت درف ر یییی یییی

گذارند و میتوانند برای تنظیم رفتار او به کار گرفته شوند امری پ سا ینتفریذ تت تت
ت ( .)Taherkhani, 2002:88در این
میان ،میدان به عنوان یک فضای شهری در گذشته نقش بسیار مهمی در حیات اجتماعی و شهری داشته و مهمممت نیر
ع-
مرکز انواع تجمعهای حکومتی ،مردمی ،نظامی ،گذران اوقات فراغت و به ویژه اغلب یکی از مهمترین مراکز تجمع ع
های مذهبی به خصوص از دوره صفویه به بعد بوده است .بیشتر میدانهای درون شهر به عنوان یک فضا ،یرهش ی
غالبا نقش و کارکرد یک فضای ارتباطی را نیز دارا بودند .همجواری و در بیشتر موارد یکی ب دو ِنِن و هدایپ یاهریسم 
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سواره موجب میشد که میدانها از جنبه کارکردی به عنوان یک فضای شهری ،محلی مناسب برای انجام بس زا یرای
فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و گذران اوقات فراغت باشد .میدانهای طراح یامنراهچ یاراد هتشذگ رد هدش ی     
طراحی شده و کامل بودند که معابر متصل به میدان آنها را نمیگسست .در این حالت فضای باز می یاضف کی ناد    
باز مرکزی و کمابیش مانند حیاط خانهها ،محصور بود ،به صورتی که مردم از لحاظ فضایی خود را درون یا نوریب    
آن حس میکردند) .(Soltanzadeh,2002:92میدان ها در شهرها بر حسب ضرورت ها و یناکم ی

 ینامز ن و شق   

عملکردهای مختلفی به خود گرفته اند ،گاهی به صورت مکانی برای عرضه کاال ب و یتموکح ییاضف ینامز و هدو   
دیوانی و یا مذهبی داشته اند ،در شهرهای دوره اسالمی میدان اهمیت ویژه های م و دبای ی

اب هرود نیا زا شقن و    

عملکردهای متفاوتی چون تجاری ،ورزشی ،مذهبی ،اداری و حکومتی کارکردهای متعددی را ایفا میکند .میدانهای
    

اصلی به خاطر ارتباط با مسجد جامع به عنوان اصلیترین مکان تجمع مذهبی قرار گرفت دنچ شقن هتفر هتفر و ه

یبخ سا نآ ش تت تت
منظورهای مییابند که همواره حضور مردم مهمترین عام گدنز ل یی یی
ت ( .)http://www.daneshju.irدر
دوران معاصر بسیاری از عملکردهای کالسیک میدانها به بناها منتقل ش و تسا هد

تیعقوم و تعیضو تلع هب       

فعلی ،نمیتوان عملکردهای گوناگون و متفاوت اجتماعی دوران گذشته را از آن انتظار داشت .اما امروزه شاهد آن می
لگی یهدنامزاس و یر   
که رفته رفته میدان نقشی موثر در مجموعه اندامهای شهری یافته و تاثیرات زیادی را ب کش ر لل لل
فضایی شهر نسبت به دوره های تاریخی مختلف ،به انجام رسانده است .میدان به عنوان یک فضای شهری با حض رو
و مکث معنیدار انسان و به منظور و مقصود معینی در ارتباط با حرکت جمعیت موجودیت مییاب نآ رب هوالع و د   
جلوههای روشنی از یک فضای ایجاد کننده ارتباط ،تماس و فعالیت آدمی را نمایان میسازد.
نظریه
 -نظریه پخش

ی-
انتشار و گسترش یک پدیده و یک نوآوری در سراسر فضای جغرافیائی و در طول زمان ،پخش و تراوش گفته می ی
شود ) .(Shokoe,2006:111این مفهوم به وسیله جغرافیدان سوئدی به نام تورستن هاگراستراند ب  ه ددلی و نیودت ل
ارائه مدل «پخش نوآوریها» در سوئد مرکزی ش تسا هدش هتخان    

) ،(Ahmad pour,2009:155نظری ءه خپ شش ششش یاا

یها دیا شرتسگ و  ههه ههههها شیدنا و  هه ههههاست..
ی انتشار ن روآو ی ی
«اشاعه» یکی از نظریههای رایج در باب توضیح چگونگ 
هرچند خاستگاه اولیه این نظریه در رشته جغرافیای انسانی است ،اما در موضوعات رشتهی عل و یسایس مو
بینالملل نیز کمابیش به کار گرفته شده است ) .(Barzeghar,2003:39این نظریه ،ق یبت ترد ی و ن
نوآوری فکری یا فیزیکی را دارد و هم علت اشاعه ،نحوهی گس و اهریسم و شرت ،نآ شخپ یراجم

طباور    

هنوگره حیضوت     
للع مه و

    

توقف و علل گسترش مجدد آن و نیز پایداری برخی از امواج و زوال برخی دیگر را توض هد یم حی د ((( ((((.)Ibid: 43
جغرافیدانان ،با توجه به انتشار و گسترش پدیدههای گوناگون در زمان ما که زمینههای اجتماعی -اقتصادی ش یدید
بر بخشی از مردم نواحی جغرافیائی تحمیل میکند برموارد متعددی مانند؛ پدیدههای جغرافیایی ،چگونه میان ن یحاو
یها
جریان مییابد ،مراکز اصلی این پدیدهها کجاست و چرا پارهای از مراکز ،کانون اصلی تراوش پدیدهها و ن روآو ی ی
محسوب میشود؟ ) (Paply Yazdi and Snajrdy,2012:220تأکید میورزند .در رابط  اب ه ا شیر ،هیرظن نی ههههه ههههههیاب  ِیِی
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پدیدههای سیاسی که قالب شورش ،انقالب و اعتراض بروز مینمایند از اهمی زسب ت ا  رد یئ ر پ یاتسا ی هب ندرب       
چرایی موضوع برخوردارند .مرکز اصلی بروز تحرکات انقالبی مصر میدان التحریر بود چرا که به صورت نمادی و ک
در طول زمانهای مکرر آبستن تجمع و اعتراضات بر علیه وضع موجود بوده است .در پخ یحان ش هه هههای ک نآ یط ه   
یرسد و میان جمعیت ناحیهی
اطالعات ،مواد ،کاال ،مد ،امراض ،تولیدات و نظایر اینها ،از ناحیهای به ناحیهی دیگر م 
جدید گسترش مییابد ،گاهی شدت نوآوریها و پدیدهها در ناحیه ی جدی گتساخ زا شیب د ا  ه ا دپ یلص ید ههههه ههههههها و 
   

نوآوریهاست .لذا در این رابطه هر چند کشور تونس منشأ و مرکز اصلی این پدیدهی سیاسی ب هب هجوت اب یلو دو

عواملی چند از قبیل؛ نقش نمادیک میدان التحریر و تعمیق خصلت مبارزه و اعت ا یتیوه دبلاک رد ضار ی ،ناکم ن      
انسجام و احساس قدرت در میان جمعیت معترض ،خواست مشترک معترضین و ...باعث گردی  هک د شش ش ششششدت انتشار
این پدیدهی سیاسی در مصر بیشتر و سریعتر انجام گیرد و میدان التحریر به عنوان نماد اعتراض و عامل انتشا نیا ر   
فرایند به دیگر کشورها مبدل گردد .از نگاه دیگر جابجایی مکانی پخش ،مصداق وض  دوجوم تیع د تسین رصم ر     
زیرا در قالب این نوع پخش ،مکان اصلی پخش اطالعات ،مواد ،امراض و نوآوریها ب  داوم ،تاعالطا زا جیردت ه و   
امراض خالی میشود و سرچشمهی پخش میخشکد .بدین سان که ب وم ه ازا  شخپ ت از کم هب یناکم ان ،رگید

      

خاستگاه پخش یا تراوش اهمیت و اعتبار خود را از دست میدهد ،در حالی که میدان التحریر امروزه ِیِی روز نیز نقش
خود را به خوبی ایفا مینماید به صورتی که در جریان اعتراضات ب  تشادزاب ه

ُمُم یم یاهدروخرب عوقو و یسر ان      

طرفداران و مخالفین او ،این میدان کماکان در مرکز این تحرکات قرار داشت .به طور کلی این نظریه ،قدرت تبی و نی
توضیح هرگونه نوآوری فکری یا فیزیکی را دارد و هم علت اشاعه ،نحوهی گسترش و مسیرها و مجاری پخ ،نآ ش
یدهددد
و هم علل توقف و علل گسترش مجدد آن و نیز پایداری برخی از امواج و زوال برخ  رگید ی ر م حیضوت ا یییی یییی
یرسد که در عصر جدی دیدپ ،یگنهرف رصانع ،د هههه هههههها و یسایس ی
) .(Barzeghar,2003:43به نظر م 

اب ،تاعادبا    

باالترین سرعت ممکنه در فضاهای مجازی و رسانهای میان کشورها و قارهها اشاعه و انتشار مییابد و بدین ص ترو
ما شاهد زوال فاصلههای فیزیکی میباشیم ،همچنین هر مکانی که بتواند به نماد عمل یا رفتاری مبدل گردد ،توانایی
و احتمال انتشار آن عمل یا رفتار از آن مکان نمادیک چند برابر میگردد.
 نظریه فشردگی زمان ـ فضا و دهکده جهانیدر زمان ما ،نگاه ما به جهان وابسته به وسایل ارتباطی است و شناخت ما از جهان ،مربوط به مبادلهی اطالعات است.
با توسعه رسانههای الکترونیکی ،جهان وارد اطاقها مکد هب راشف کی اب .تسا هدش ام ی ههه ه ههههه ههههههههههی تلوزی همه ،نو   
رویدادهایی که در آن سوی جهان رخ میدهد در اطاقهایمان روی پرده تلوزیون میبین  مه ام .می ا یناهج رد نونک      
زندگی میکنیم که مارشال مک لوهان ،آن را دهکده جهانی میخواند .چنان که در تلویزیون ،ناآرامیهای کره جنوبی،
انقالب در فیلیپین ،تجمعات اعتراضی اوکراین ،ناآرامیهای سوریه ،فعالیتهای تخریبی القاع و هیروس رد هد
اخبار ترورهای سیاسی و  ...به سرعت دریافت میکنیم .با رسانهها و یکینورتکلا ی

،قارع    

تیا کبش ریثأت یب ههه هههههای
ردق تتت تتت

اجتماعی مجازی در زندگی واقعی ،همه نقاط جهان به داخل زندگی روزمره و قضاوت ما راه یافته است .نتیجه آنکه
امروزه ،در شکلگیری تجربیات ما از زندگی و زیست جهان ،رویدادهای دور و نزدی یهجوت لباق مهس یاراد ک     
میباشد .در واقع ،رادیوها ،تلوزیونها ،ماهوارهها و اینترنتها ،در مردم جهان یک دیدگاه مشترک جها جو هب ین ود    
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میآورند که از آن با عنوان باورهای عمومی جهان نام برده میشود .باورهای عمومی جهان که از طری ناسر ق هه ههههای
الکترونیکی شکل میگیرد میتواند زندانیان سیاسی را آزاد کند ،دولتها را ناتوان سازد ،گروههای سیاسی مخا ار فل
مشروعیت بخشد و به گروههای تحت محاصره امید رهایی دهد .این وضع که برای اولین بار در تاریخ جها هدید ن   
یده  ناهج رد ناسنیدب .د ا زورم     
میشود نقش مهم عقیدهی جمعی مردم عادی را در رویدادهای جها م ناشن ین ییی ییی
باورهای عمومی جهانی به منزله یک نیروی توانمند عمل میکند .دیوید هاروی از ای رش ن ا اونع اب طی ن یگدرشف       
زمان و فضا ،زمان و مکان نام میبرد .قرن بیستم از طریق تکنولوژی ارتباطات و اطالعرسانی ،کرهی زمین را به مکان
یافت ون رد د ا و رود یح
کوچکی تبدیل کرده است .بدانسان که هر رویدادی که در یک ناحیه اتفاق می ی

ریثأت کیدزن     

میگذارد ( .)Shakoui:2009,31در جریان تداوم ،تقویت و دستیابی انقالب مصر به پیروزی نقش رسانهها و ش کب ههه-
های اجتماعی مجازی و تلفن همراه و ...غیر قابل انکار و حائز اهمیت اساسی است .این رسانهها موجب گش هک دنت   
باورهای عمومی جهان به نفع معترضین شکل یابد و میدان التحریر هر روز بیش  رد زورید زا رت ر  سأ س یربخ روط     
سایتها و روزنامهها قرار بگیرد ،این امر اصلیترین عامل در هویتبخشی سیاسی به کالبد فیزیکی میدان التحریر به
عنوان نما ِدِد یک مکان معترض بود .با زایل شدن فاصلههای فیزیکی یا به قول دیوید هاروی به علت فشردگی مکان و
زمان ،آنچه در میدان التحریر میگذشت در مدت زمان اندکی پهنهی گیتی از آن باخبر میگردید ،نقش تلفن هم و هار
سایتها و شبکههای اجتماعی هم در تحریک ملت به حضور و مالقات در میدان ،نقش قابل توجهی در بسیج افکار
و شهروندان ایفا نمودند .بنابراین در قالب نظریهی مک لوهان و فشردگی زمان و مکان دیوید هاروی نیز ای هدیدپ ن   
سیاسی قابل تحلیل است که در یافتههای تحقیق این ارتباط بیشتر نمود یافته است.
یافتههای تحقیق
 کارکرد سیاسی مکان ها و فضاهای اعتراضبعضی مکانها به ویژه میدانها در فضاهای شهری در برخی تحوالت سیاس و شقن ی

   

ی یصاخ هاگیاج ا ب و هتف ه

محورو مرکز تحوالت سیاسی تبدیل میشوند و به نوعی به فضای اعتراض تبدیل میش ادیم لاثم ناونع هب .دنو ننننن نننننن
تیانآنمن ،یا دروازهی صلح آسمانی ،همان مکانی است که اکتبر سال  1941م مائو تس ف رب گنوت ه ر زاورد زا هههه هههههی آن
ایستاد و تأسیس چین جدید را اعالم کرد ( )Ghasemi,2003:21تیانآنم اونع هب ن ِنِن رد نکپ رهش یلصا نادیم      
ساعات نخستین روز  4ژوئن  1989شاهد تظاهرات بزرگ طرف اد ررران دموکراس حلسم یاهورین طسوت هک دوب ی
سرکوب شد ( .)Maclein, 2002: 959سرکوب جنبش دموکراسیخ لاس رد نایوجشناد یهاو    

  

     

 1989ب تیزکرم ه   

میدان مشهور تیانآنم ِنِن پکن ،حقوق بشر را برخالف زمان پیش از آن به موضوعی مسئلهساز ب قلخ یروهمج یار    
چین و رهبران اقتدارگرای حزب کمونیست در تعامالتشان با جامعه جهانی ،نظام بینالمل ِلِل حقوق بشر و در رأس آن
سازمان ملل متحد تب  دومن لید (( ((( )Asadpoor,2006:1دانش ب هعقاو نیا رد نایوج ه نا رادیاپ ی و نیچ یداصتقا 

    

سرکوبهای حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض کردند ،جنبش تیانآنمن ،در  22آوریل همان سال ظااهر ش هد
بود و دلیل آن حمایت دانشجویان از یکی از رهبران حزب کمونیست چین ،هویائوبانگ ،بود که در همین ما دیا ه هه ههه-
های جدیدی را برای گشایش و دموکراسی در حزب مطرح کرده ،اما بالفاصله از حزب اخ هب .دوب هدش جار نیا     
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ترتیب در طول چند روز جمعیت دانشجویان میدان تیانآنمن به بیش از  200هزار نفر رسید و  2هفته بعد با حض رو
میخائیل گورباچف در (  16ماه می) در پایتخت چین ،دانشجویان تمایل خود را به دنبال ک نیچ رد یسور هار ندر    
اعالم کردند .اندکی بعد ،دولت کمونیست چین با مشاهده سرایت جنبش به سایر اقشار مردم پکن ،س یمصت ماجنار م   
گرفت که با سرکوب خشونت آمیز آن را از میان بردارد ،این اعتراضات با نیروهای مسلحی که توس هب تموکح ط    
پکن فرستاده شدند با قتل عام  3000دانشجو شدید ًاًا سرکوب ش  د ( ( .)Jamejam Newspaper,2011:19ام نیا هزور   
میدان به دلیل ایستادگی مادران دانشجویانی که  24سال پیش ،خون فرزندانشان در مقابل تانکهای دولت چین ،نقش
ماندگار آزادی را بر میدان «تیانآنمن» پکن ترسیم نمود ،به عنوان میدانی نمادیک که یادآور اهدای جان برای کسب
آزادی است ،به اذهان و افکار عمومی ملت چین و سایر ملل معرفی شده است.
بنابراین به نظر میرسد تمامی مکانهای جغرافیایی توان مبدل گشتن به مکانی نمادین را نداشته باشند .بلکه میادین،
اماکن و ابنیهای که در تحوالت سیاسی-اجتماعی ملت و حافظهی تاریخی ش ژیو هاگیاج نادنوره ههه ههههای دارن هب و د   
نوعی کارکرد سیاسی ـ عاطفی آنها بارزتر از سایر کارکردهای آنهاست ،از این پتانسیل برخوردارند.مکاننها ِیِی مختلفی
مانند میدان آزادی و ساختمان آزادی در جریان انقالب اسالمی ایران ،میدان بولونتایا در مسکو ،میدان تحریر در مصر
از جمله این اماکن میباشد.
 نقش و جایگاه مکان میدان التحریر قاهره در تحوالت سیاسی مصرمیدان با ابعاد مختلف معنایی ،کارکردی و کالبدی میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفی فضاهای شهرهای ام افیا زور   
و تیوه   

یتوان رد یرثؤم شقن د
کند .در این میان ،توجه به عوامل مؤثر در دلبستگی افراد به میدانهای شهری می ی

مطلوبیت میدانها داشته باشد ( )Sajadzadeh,2012:79سرچشمهی حرکت دومینووار انقالبها ایمرواخ ریخا ی نن ن ننننه از
مکانهایی مانند شهرهای مسلط یا پایتخت ،میادینی مانند میدان تحری و یزاسدازآ دامن هک رصم ر    

هم لحم هراو   

برگزاری تظاهرات سیاسی بوده است نشات گرفت ( .)Kia,2011:13میدان تحریر بزرگترین میدان قاهره میباشد که
در مرکز این شهر و در شرق رود نیل واقع شده است .همانند بسیاری از میدان ها ،این میدان دارای کا یطابترا درکر   
نیز می باشد .از طرفی موزه مصر؛ در میدان تحریر شهر قاهره واقع شده که در آن مجموعه آثار فراعنه ،پانص زه د ار   
قطعه آثار حک شده از تاریخ مصر قدیم که قدمت آنها به هزاران سال قبل بر میگردد ،یافت میش وم نیا دو ززز ززززه در
سال  1858میالدی تاسیس شد ( .)Tekyeh,1996:23به نظر میرسد که مکان گزینی این موزه در کنار می ریرحت ناد   
به کارکرد فرهنگی این میدان نقش پررنگتری بخشیده است.
این میدان که قبال اسماعیلیه نام داشت پس از انقالب  952 1به نام میدان التحریر (به معنی آزادسازی یا نجات) تغییر
نمود .تظاهرات سال  ١٩٧٧که در پی افزایش بهای مواد خوراکی بوقوع پیوست ،در این میدان برگزار شد .همممچن نی
تظاهراتی در سال  ٢٠٠٣میالدی در اعتراض به حمله آمریکا به عراق در این می ش اپرب ناد ددد دددد در جریاننن انق بال
 1 201مصر ،میدان تحریر به نماد مکان معترض و سمبل مبارزه علیه حکومت حسنی مبارک تبدیل شددد .از این هب ور   
نظر میرسد که امروزه کارکردهای متعدد میدان تحریر مصر تحت الشعاع کارکرد سیاسی آن ق هب ،تسا هتفرگ رار    
صورتی که این میدان به یک نماد آزادسازی و مخالفت با حکومتهای دیکتاتوری مبدل گشته است .گ هیضق نیا هاو    
آن است که مردمان معترض اروپا و امریکا و ...به مکانهای محل تجمع خود اسم میدان تحریر دادهاند.
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 عوامل مؤثر در شکلدهی میدان تحریر به عنوان نماد اعتراض )1عامل مرکزیت و در دسترس بودن
میدان تحریر بزرگترین میدان قاهره میباشد که در مرکز ای و رهش ن

ت .همانند
ق رود نیل واق سا هدش ع تتت تتت
رش رد ققق ققق

بسیاری از میدان ها ،این میدان دارای کارکرد ارتباطی مناسبی می باشد به دلیل اینکه در مرکز اتصال چند خیابان قرار
گرفته است .بدین ترتیب خیابان التحریر از شرق و غ  نابایخ و لامش زا اشاب تریم نابایخ ،بر ا  ینیعلارصقل از     

  

جنوب به این میدان متصل میشوند .از طرفی به حومه ها و نواحی جمعیتی حاشیهنشین و فقیر نیز قرابت دارد ،این
کارکرد خوب ارتباطی و عامل دسترسی ساده به میدان باعث شد که این میدان از سوی عموم مردم ب ونع ه ا زکرم ن    
تجمع مخالفان و آزادیخواهان پذیرفته شده و رفته رفته به نماد آزادیخ  دوش لدبم یهاو ((( ((((ر.ک تص ریو  .)1ب نیا ر   
یتوان گفت میدان تحریر دارای یک نقش کانونی در انتشار امواج سیاسی در درجه اول در داخل پایتخ و ت
اساس م 
در مرحله بعد در داخل کل مصر بود.بدین ترتیب این میدان به عنوان یک کانون توزیع کنن و ناکم ،هد

مشچرس

ههه ههههی

انتشار امواج اعتراضی مردمان گردآمده در این میدان بود؛ به گونهای که موج اعتراض به راحتی ازاین میدان ب ریاس ه   
یکن ،د
مناطق قاهره و حتی سایر شهرها سرایت میکرد .عالوه بر این ،همچنانک م نایب شخپ هیرظن رد تگاه ه یییییی یییییی
همچنین این مکان در جریان اعتراضات شهروندان مص کراک یاراد یر ر  .دوب یشرتسگ راشتنا د ا اشتن رررررر ررررررر گسترشی
فرایندی است که به وسیله آن ،اطالعات ،مواد و مانند اینها از یک جا به جای دیگر گسترش مییابد .در ای دنیارف ن   
چیزهایی که منتشر شدهاند در ناحیه اولیه باقی مانده و اغلب ش دیپ تد ا م  ییی ییی
یکنن  د ( ( .)Haget,2003,96ت لماع ریثأ   
یتوان با این مثال شرح داد که اگر سنگی را به درون استخری بیندازیم و پخش ام جاو
مرکزیت و میزان دسترسی را م 
یش دنو  ..ب نیمه ه   
آن را نظاره کنیم ،خواهیم دید که دوایر با دور شدن از نقطهی اثر ،بتدریج ضعیف و ضعیفتر می ی
ییابد .ابداعات بهطور عمیقت یرتذفان و ر   
یهای فرهنگی نیز با افزایش مسافت کاهش م 
قیاس ،میزان پذیرش نوآور 
کت  نیر ن م هب هطق ب هتفریذپ أد دش دنهاوخ
در نزدی کک 

ییابن دد د ( & Jordan
رود اب و ش زا ند م شهاک نآ یییییییییییییییییییییی ییی

.)ravantari,2001:563
یتوان به این نکته اشاره کرد که خیابانها الومعم    
لگیری تجمعات مردمی ،م 
در توضیح نقش کانونی میدانها در شک 
به یک میدان یا یک محل فرهنگی و رسانهای منتهی میشوند ک و ضارتعا ،تیعمج ندروخ دنویپ اب اجنآ رد ه      
شورش گسترش مییابد و اخبار به مرزهای محیط منتشر میشود .چنانکه میدان تحریر که در مرکز توجه مطبوعا ،ت
ایستگاههای تلوزیون ،هتلهای خارجی و گردشگران و روزنامهنگاران و حتی ترمینالها بوتا ی وو وووس ب تسناوت و دو   
شورشها و قیامهای معترض و ناراضی را به خود جلب میکند .از طرفی این فضا های اعتراض و مکانهای معت ضر
یها یناکم ی   
اعم از خیابان ،میادین ،مساجد و  »...دارای جامعهشناسی مختص خودشا بیکرت ؛دنتسه ن ی از گژیو ی ییی یییی
اجتماعی مختلف .آنها مکانهایی هستند که یک جمعیت قبل از اینکه مجبور به پراکندگی و متفرق شود میتوانند به
آسانی و سریع در آنجا گرد همآید .بنابراین مجاورت و نزدیکی یک دانشگاه (مثل دانش رهت هاگ ا کی ای )ن دجسم      
بزرگ (مثل مسجد االزهر قاهره) یا تفرجگاهها ،کتابفروشیها و محل تئاترها که جمعیت روشنفکر را جلب میکنند
همگی مکانهای دارای پتانسیل نارضایتی و شورش هستند .از همین رو مجاورت قصرالنیل در قاهره و خیابانننهای
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کلمه العرب با کتابفروشیها و کافههای روشنفکری مثل کافه تاریخی ریچه که انق بال

 952 1مص مانرب نآ رد ر هه ههه-

ریزی شد زمینه را برای ورود جمعی روشنفکران در میدان التحریر مصر فراهم آورد.)Afzali,2013:169( .

شکل  :1نقشه و موقعیت فعلی میدان تحریر و شیوه دسترسی به آن
Source: earth Google

عالوه بر عامل مرکزیت جغرافیایی ،عامل دسترسی نیز نقش مهمی در تبدیل میدان تحریر بهعنوان کانون مخال اب تف   
نظام سیاسی داشت .اساس ًاًا عامل دسترسی نقش بسیار مهمی در مکانگزینی جمعیت و فعالیتهای مختلف اقتصا ،ید
اجتماعی ،تاریخی ،ارتباطی دارد و وجوه مختلف ساختار فضایی و کالبدی شهر اع ،رهش تفاب ،رهش تخاس زا م      
اندازه شهر و نقش و اهمیت مرکز شهر ،کام ًال
ًال از عامل دسترسی تأثیر میپذیرند ( .)Abolhasani, 2001:86دسترسی
بهعنوان یکی از محورهای عملکردی برای شکل فضایی شهرها مط و یسرتسد ،رصاعم نازادرپ هیرظن .تسا حر     
ارتباطات را جزء امتیازات اصلی مناطق شهری دانسته و اغلب تئوریهای مربوط به پیدایش و عملکرد ش نآ ،زین ره   
را مسلم برشمردهاند( .)Linch, 1993:262در بحث دسترسی موضوع امنیت معترضین و عدم گرفتار ش آ ند نننها اب    
نیروهای حکومتی نیز اهمیت زیادی دارد .به عبارت دقیقتر این گونه مکانها که بهههعن وناک ناو ن م عمجت  ع نیضرت

    

یشوند بایستی دارای یک فضای قابل مانور باشند .جایی که معترضین بتوانن دنزیرگب سیلپ تسد زا د      و
انتخاب م 
درعینحالی که فضاهای باز دارد به واسطه کوچههای باریک ،مغازهها ،و خانهها محاط ش گهانپ ای تصرف ،هد اهی     
یکند .شگفتانگیز نیست که میدان التحریر قا دیم ،هره ا نادیم و نارهت بالقنا ن      
برای پناهندگی انقالبیون فراهم م 
تقسیم استانبول همگی به واسطه پیچ و خمها ،خیابانهای کناری و کوچه باریک احاطه شدهاند .جایی که فراریهای
سیاسی میتوانند در موقع تعقیب پلیس مخفی ش دنو ( .)Afzali, 2010: 169ب سا نیا ر اس ود 

   مؤلفههه مرکزی و ت

دسترسی مناسب نقش مهمی در انتخاب میدان تحریر بهعنوان کانون تجمع مخالفان حکومت داشته است.
 )2تراکم و تجمع جمعیت
جمعیت و یا انسانهای ساکن در مکان و فضای جغرافیایی یکی از عناص نآ یلصا ناکرا و ر

ار

یده .د
م لیکشت ی یییی ییییی

جمعت و انسانها به مثابه روح مکان و فضای جغرافیایی عمل میکند .مکان بدون جمعیت به مکان بیروح ش تهاب
دارد .انسان آن چنان به مکان وابسته میشود که از حد روابط مادی با مکان فراتر رفته و با آن روابط عا رقرب یفط ار   

بررسی تغییر و تحوالت سیاسی و ارتباط آن761 ...
یکن  د ( ( Hafeznia,
میکند و مهر مکان در دلش جای باز میکند و مکان ب پ یونعم تسادق و شزرا وا یار ی م اد ییییی ییییی

 .)2009:199اگر از نظر لحاظ ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی یفارغج یاضف کی  ،ایی س یاراد  ا تخیسگ راتخ هههههه هههههههای
باشد ،این وضعیت در شکلگیری واحدهای کوچکتر فضایی و قلمروهای فرهنگی متفاوت مؤثر ب ار تیعمج و هدو   
به اجزای متفاوت از هم تقسیم مینماید ( .)Heidari, 2010:151از طرفی ازدیاد جمعی رت ،ت ا یتعنص و اهرهش مک     
شدن هرچه بیشتر جوامع پیامدهای مثبت و منفی ،هر دو را به همراه دارند ( .)Bayanloo, 2007:30توزی تیعمج ع   
ل»
یکند .از آنجا که نخستین و مهمترین منبع ثابت در زندگی مص نایر «رود نیل ل
در مصر از وضعیت رود نیل تبعیت م 
است وضعیت تراکم جمعیت به گونهای است که حدود  99درصد جمعیت آن کشور در کرانهها هک دور نآ ی    3/5
درصد خاک مصر را شامل میشود زندگی میکنند ( .)Barzeghar, 2008:204به علت چنین تراکم جمعیتی در مصر
یتوانس دیم دنت ا نن نننها اگدورف ی هه ههههای
که تقریب ًاًا همهی جمعیت هشتاد میلیونی آن در درهی نیل اقامت دارند ،فقرا می ی
خصوصی ساکنان قصرهای اشرافی دوستان رئیس جمهور را نظاره کنند .مرسدسسسهاای مجل آ ل خخ خخخرین م راچان لد   
یکنند عبور کنند .این در حالی است که جمعیت
بودند از کنار فاضالبهای رو باز و مردمی که در گورستانها زندگی م 
مصر در سال  2009بر اساس گزارش بانک جهانی 38 ،میلیون نفر بوده است و در همین سال تولید ناخالص داخلی
کشور حدود  188میلیارد دالر آمریکا بوده که درآمد سرانه معادل  70 22دالر ،در زمره کشورهای یا درآمد پایینت زا ر
متوسط قرار میگیرد ،و نرخ تورم در سال

 2009نی ،ز  11 /8درص زگ د ا  شر ش  تسا هد (((( ((((( .)Rashidi, 2012:44با

اینحال همانطور که هانا آرنت میگوید که نامرادی در از میان برداشتن تبعیضات و اختالف طبقات و ناکامی در حل
کردن مسائل سیاسی میتواند به انقالب بینجامد (.)Usefi, 2012:23
شواهد نشان میدهد که در یک دهه اخیر طبقات متوسط جدید به علت وضعیت نامناس زاب ب ا هب نکسم ر

    

فرط

حومه شهر مثل محلههای «عین شمس» و «ایمبابا» کشیده شده و اجتماعات غیررسمی و ناهمگون را ایجاد ک در ه هان .د
این محلههای شهری که نقطه آغاز جنبشهای اخیر مصر علیه حسنی مبارک ب دو ه هان یفارغج ظاحل هب د ایی طیارش       
مناسبی برای شورش و ایجاد جنبشهای ضد حکومتی دارند .این مراکز جمعیتی نزدیک میدان تحریر بوده و به علت
بسته بودن فضای مجاور نظارت شدید پلیس را نیز باعث نمیشوند ( .)Afzali, 2013: 171بر ای یفرط زا ساسا ن    
تراکم جمعیت در کرانههای رود نیل که باعث آگاهی شهروندان از فاصلهی طبقاتی و عامل تسهیل کنندههی برق یرار
ارتباط و تجمع در میدان تحریر بود در نمادیک جلوه دادن میدان تحریر بهعنوان نماد آزادی و مبارزهی ملت

مص ،ر

مؤثر واقع افتاد.
 )3نقش رسانهها و فضای مجازی
رسانه و فضای مجازی بهویژه شبکههای اجتماعی که در کنترل دولت قرار نداشت عامل بس هک دوب یمهم رای هب

   

سرعت میدان تحریر را بهعنوان کانون انقالب و مرکز تجمع ملیونی مردم ،نهتنها در داخل شهر قاهره و کش رصم رو   
ًال حذف نشده ،ولی جریا ،الاک ،هیامرس ن    
بلکه در سراسر جهان معرفی کرد .امروزه اگر چه محدودیت فاصلهها کام ًال
خدمات ،ف ّنّناوری ،ارتباطات و اطالعات بهطور فزایندهای کنترل دولت بر مکان و زمان را تضعیف کردهاند ( Castlez,

 ،)2002: 297شبکههای اطالعاتی نقاط دور دست را با یکدیگر مرتبط میکنن کبش نیا .د ههه ههههها ورگ  هه هههها فلتخم ی   
سراسر جهان را در کمترین زمان ممکن به بهترین شکل به یکدیگر پیوند میدهند و افراد میتوانند دانش و تخصص
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خود را با یکدیگر مبادله کنند ،به مشاوره بپردازند ،و خالقیتهای خود را آش  عیرس دشر .دنزاس راک ر ناس ههههه هههههههای
جدید این امکان را فراهم آورده است که اطالعات را در موضوعهای مختلف به شکل الکترونیکی و در حجم بس رای
باال مبادله شوند (.)Ashrafi rizi, 2008:63
با پیدایش فناوریهای نوین ارتباط ِیِی اطالعاتی همچون اینترنت ،ماهواره ،تلفن همراه ،تلویزیونهای کابلی ،کا ،رتویپم
ویدئو و ...در چند دهه واپسین سده بیستم ،انقالبی عظیم در عرصه ارتباطات دوربرد و الکترونیک با برد جها خر ین
یک دنچ رد ه   
صترین و اصلیترین آنها شناخته شدهاند ،بهط رو ی ی
داد .در بین این فناوریها ،ماهواره و اینترنت شاخ 

دهه اخیر ،تأثیرات بسیار شگرفی بر حیات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دولتها و ملتها بهجای گذاشته-

تها ایس نوگانوگ حوطس رد  سی   ،ا صتق ا  ،ید ا و یعامتج     
اند و به واسطه همین تأثیر ،قلمرو و مرزهای دولت ملت ت
فرهنگی کمرنگ شده و تا حد زیادی آسیبپذیر گشتهاند ( .)Sardarnia, 2010:194کانالهای ارتباطی مانند گسترش
اینترنت و ماهوارهها اجازه میدهند که خبر تحوالت در یک کشور با سرعت به کشورهای دیگر انتشار یابد.
مصر بیشترین کاربران اینترنتی را در بین کشورهای عربی دارد .گذشته از این ،بیش از  80درصد جمعیت این کش رو
تلفن همراه دارد که شاید راه سریعتر و مهمتر تماس در مقایسه با فیسبوک باشد .همچن کبش نی هه هههها ینویزیولت ی   
ماهوارهای نظیر «الجزیرة» و «العربیة» نیز در گسترش و صادرات تفکر تغییر نقش مهمی را با دندرک یز (( ((( Alanoud,

 .)2011بر این اساس رسانههاي جديد و شبکههاي اجتماعي با به اشتراک گذاردن تصاوير و فيلمهایی تاعمجت زا    
اعتراضی میدان تحریر ،ب ونع ه ا سراک يياهرازبا ن ا  يارب ز ا بخا راشتن ار تاعالطا و مه و ا يگنه

س و ا يهدنامز           

لکننده اين جنبش عمل کردند و زمينه را براي افزايش نسل جديد مشارکت سياسي عموم ًاًاًاًا توسط
اعتراضات وتسهي 
جوانان استفادهکننده از اين رسانهها فراهم نمودند .در پی نا آرامیهای مصر ،ملت با دعوت مخالفین ب یتارهاظت یار   
میلیونی درمیدان التحریر قاهره تجمع کردند و تنها در یکی از تظاهرات  500نفر دستگیر و روانه زندان شدند .فعا نال
سیاسی مصر با انتشار بیانیههایی در صفحهای در فیس بوک به نام «همه خالد هستیم» از ملت مصر درخواست کردند
پس از نماز جمعه در اعتراض به شرایط موجود در تظاهراتی میلیونی و سراسر ِیِی ضد دولتی شرکت کنن  د ( ( Barari,

 .)2013:209هرچند مقامات امنیتی کشور مصر سعی در کنترل این فضای مجازی داشتند اما دنچ  ا .دندوبن قفوم ن     
بنابراین به نظر میرسد عواملی همچون مزیتهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مجازی ،دیپلماس ،یزاجم ی

  

عدم توان تأثیرگذاری ُبُبعد فاصله در کمرنگ نمودن و ُکُکند نمودن امواج جنبش اعتراضی شهروندان مصری از نقطهههی
کانونی میدان تحریر ،در مبدل گشتن این میدان بهعنوان نماد یک مکان معترض نقش بسزائی داشتهاند.
 )4سوابق کارکرد ِیِی ارتباطی ـ تاریخی و سیاسی میدان تحریر
یسا ،ظاحل نیدب و ،دز    
مکان بافتی مناسب برای شکلگیری هویتهای سیاسی و بازشناسی عالیق سیاسی فراهم می ی

فعالیتهای سیاسی را میتوان حول محور مکان ،سازماندهی و تجهیز کرد .هر مکانی از طریق جریانها درتسگ ی هه ههه-
تری از فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ساخته میشود و الزم نیس سایقم یاراد ناکم کی ت ی خ  اص و    
مشخص باشد ،بلکه میتواند هرچیزی ،از خیابان تا حتی یک قاره را در برگیرد ( .)Afzali, 2013: 165مکان بهعنوان
محملی برای قرار یافتن و به آرامش رسیدن ،بخشی از هستی انسان را شکل میدهد که منبع اصلی هوی تینما و ت   

ی" تش لیک
فردی و جمعی تلقی میگردد .هویت مکان بخشی از هویت وجودی انسان و مکان با نام "هوی ناکم ت یی یی

بررسی تغییر و تحوالت سیاسی و ارتباط آن961 ...

میدهد که رابطه عمیقتر از صرف بودن و یا تجربه کردن آن مکان اس هاضف .ت ا تیوه زا یشخب هدش هبرجت ی

     

مکانی را به دست میدهند که شخص طی زمان برای خود قائل میگردد .این هویت مکانی خود تصویری مستقل در
ذهن فرد میشود که بخشی از زیرساختهای هویت فردی انسان و حاصل ش خان تتتها ج هرابرد وا یمومع ی ه نا     
فیزیکی است که انسان در آن زندگی میکند .این شناختها شامل خاطرات ،ایدهها ،احساسات ،دیدگاهها ،ارزشها،
مفاهیم و ایدهالهای رفتاری و تجربی انسان در رابطه با محیطهای متنوع و پیچیده فیزیکی است ک یبرجت یاضف ه    
انسان اعم از ادراک و رفتار را بوجود میآورد .به عقیده پروشانسکی اگر شرایط بیرونی که فرد در ارتباط با رق نآ  ار   
میگیرد و تصور ذهنی وی که درواقع سطح انتظار او را نشان میدهد یکسان نباشد شخص تالش میکند از راههای
مختلف این انطباق را بوجود آورد و سیستم ذهنی خود و فضا ناسرب لداعت هب ار نوریب ی ددددد ددددد
د( Rezazadeh, 2007:

نگونه مکاننن-
 .)236اینها مکانهایی هستند که افراد در آن ساکن بوده و مکرر ًاًا در حال رفت و آمد در آن هستند .ای 
ها دربرگیرنده عمیقترین معانی بوده و کانون تعلقات عاطفی و احساسات بسیار قوی میباشند ( Chow & Healey,

.)2008:336
بررسیها نشان میدهد که روابط انسانها با مکانی که در آن زندگی میکنند بسیار پیچی و هدوب هد ینچ ن طبار  هههه هههههای

یت هب ناو    "خ اب ینامه دو    
عمیقتر از صرف بودن در آن مکان یا مواجهه با آن مکان است ،به گونهای که آن را می ی

مکان" تعبیرکرد( .)Wester-Herber, 2004:11یکی از مهمترین تاثیرات و طبعات محیط ،مسئله تعلق مکانی است که
تا حدود زیادی با هویت مکان ارتباط تنگاتنگ دارد .تعلق مکانی ،پیوندی عاطفی است که اف قطانم اب دار     ویژههای
برقرار میکنند .مکانهایی که افراد ترجیح میدهند در آنها اقامت کنند و در این مکانها نیز احساس آرامش و امنیت
میکنند ( .(Hernandez, Hidalgo, Salazar-Laplace, Hess, 2007: 3و مکان به یک لنگرگاه روانی تبدیل میش دو
با سرایت سریع جریان سقوط زینالعابدین بنعلی دیکتاتور حاکم بر کش بع و رصم هب ،سنوت رو و نادیم زا نآ ر       
التحریر قاهره ،سرنگونی زود هنگام حسنی مبارک دیکتاتور حاکم بر کشور مصر رقم خورد (.)Reshno, 2012: 141
معترضان میدانهای شهرها را به محل بیان درد دلهای همگانی تبدیل کردند ،در واقع میدانها میعادگاه ت دو ههها نز ،
و مرد ،پیر و جوان و پایین دست و باالدست بودند ) ،(Daheshiar, 2012:4میدان تحریر هم به عنوان ی اب ناکم ک    
کارکرد سیاسی و ارتباطی قوی ،به لنگرگاه روانی ملت مصر مبدل گشت .و از آنجا  یرهش نیدایم هک  ه هب هراوم       
عنوان مهمترین ظرف فضایی زندگی جمعی در فضای باز شهرها ،نقش بسیار واالیی در جذب مردم و حضور آنها و 
نیز ارتقای کیفیت حضور انسانی در شهرها داشتهاند ( .)Ibid:71میدان تحریر با توجه به موقعیت قرارگی رت و یر ا مک   
جمعیت در پایتخت مصر ،نقش ارتقای کیفیت حضور انسانی و جذب نیروها .دومن افیا یبوخ هب ار ضرتعم ی       
همچنین سوابق کارکرد سیاس ِیِی میدان تحریر در جریان انقالب سال  ، 952 1تظاهرات سال  1977در پی افزایش بهای
مواد خوراکی ،تظاهرات سال  2003در اعتراض به حمله آمریکا به عراق ،هویت اسمی ای و ناکم ن

گنررپ شقن      

این میدان در انقالب سال  ،1 201در کنار سایر کارکردهای ارتباطی ،فرهنگی از طرفی و نقش رسانهها و یزاجم ی
ماهوارهای و تلوزیونی از طرف دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار تبدیل میدان تحریر به نماد آزادی و نجات میباشند.
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 )5موقعیت قرارگیری میدان تحریر در پایتخت مصر
در همهی کشورها ،اغلب شهرهای بزرگ یا پایتختها ،با ارائه نقش کانونی ،سیستم ملی شهرهای ناحیهای را بوج دو
میآورند .این قبیل شهرها ،ازجهات تجاری ،مالی ،فرهنگ یلاعف ،ی تت تتتها عالطا شخپ و یداصتقا یعامتجا ی ا ،ت

     

بخشهای وسیعی از یک کشور را تحت پوشش خود در میآورن  د ( ( .)Shoqoei, 2007:123در جغرافیا ،یسایس ی   
   

اگر به عوامل سرزمین ،دولت و ملت به عنوان سه رکن بنیادین کشور نگریسته میش یدرت نودب ،دو د هب تختیاپ ،

عنوان مرکز هدایت دولت و گرانیگاه نیروی محرکه آن ،از اهمیت باالیی برخوردار است .پایتخت مهمترین عنصر در

ساختار سیاسی فضاست با کارکرد و هویت سیاسی – اداری و نیز کارکردهای اقتصادی ،تجاری ،فرهنگی .این واحد
فضایی -سیاسی صرف نظر از فلسفه وجودی ،ماهیت و کارکردهای آن ،با توجه به اینکه کا دتقا نون ا و ر

تیمکاح    

سیاسی حکومت و نیز تکیه گاه اصلی دولت به حساب میآید و نس س رصانع ریاس هب تب ا یس نامز ا زا اضف یس        
موقعیت ترجیحی برخوردار است ،مورد توج غج صاخ ه رر رررافیا رد .تسا یسایس ی راد تختیاپ ،اتسار نیمه ای      
اختیارات ویژهای در ورای اختیارات سایر واحدها و عناص  ار نآ هک تسا یروشک تامیسقت ر ن تبس رگید هب   

     

واحدهای تقسیمات کشوری متمایز میسازد( .)Vali gholi pour, 2000:1ب ونع ه ا ت رهش لاثم ن هر کی یاراد نا   

   

موقعیت کانونی است که زمینه دسترسی به همه نقاط کشور را داراست ،و در مقام پایتخت با کارکرد ملی ،مهمممترررین
یتوا  دنلتراه ن ا ناری       
مرک  ،یسایس ز ا صتقا ،یراد ا  .تسا ناریا یگنهرف و ید ا ر نآ یرظنم نینچ ز ا م  ییییییی ی یییییییییی ییییی
دانست( .)Kavianirad, 2011: 36قاهره به عنوان نخست شهر و پایتخت کشور مصر که بزرگترین شهههر آفریقایی و 
ت .دارای جمعیتی ح دود
همچنین بزرگترین شهر در جهان عرب که بر ساحل رودخانهی نی دش عقاو ل ههه ههههاست ت

15

یباشد  ،که به نظر میرسد قاهره را نیز میتوان هارتلند کشور مصر دانست .چرا ک ودح ه د   
میلیون نفر با حومه م 
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یکننددد که  3/5درص ار رصم کاخ د شا لم     
درصد جمعیت آن کشور در کرانههای رود نیل و شهر قاهره زندگی م 
یشود ( .)Barzegar, 2008: 204بنابراین به نظر میرسد از آنجا که میدان تحریر نی هتفرگ رارق هرهاق زکرم رد ز      
م
است ،و قاهره نیز هارتلند کشور مصر میباشد ،روند مبدل گشتن این مکان به نماد آزادی و حقطلبی تسهیل گردیده
است.
یها در قالب سلسلهههمرات یلاوت قیرط زا و ب    
همچنین با توجه به اینکه در پخش سلسله مراتبی ،پدیدهها و نوآور 
ییابد و ایدهها از یک «فرد مهم» به ف رگید در  ،،، ،،یا زکرم کی زا     
شم 
یشود و گستر 
منظم دستهها و طبقات ،منتقل م 
ییابد .بنابراین ،فرآیند پخش و پذیرش مدهای جدید لباس یا مد آرای رس ش   
شهری مهم به مرکزی دیگر گسترش م 
یها از پایتخت به ش گرزب یاهره  ،،، ،،میا ین  ،،کوچ و ک
یا کاالهای مصرفی جدید ،نظیر کامپیوتر ،یا عقاید و ایدئولوژ 
روستا و به صورت سلسلهمراتبی انجام م 
یشود) .(Zarghari, 2000:316موقعیت جغرافیایی در کنار عوامل دیگر به
یگوی یتمالس :د   
مصر جایگاهی مرکزی یا «ابر نیروی عربی» داده است .ملک عبدالعزیز قبل از مرگ به فرزن م شد یی یی
تمام اعراب در کل میتواند از روی سالمتی مصر تشخیص داده شود .اگ هج مامت ،دوش ضیرم رصم ر ان برع   

    

مریض میشود ( .)Barzeghar, 2008: 206بنابراین به نظر میرسد از آنجا که میدان تحریر در کشور مصر با جایگاه
رفیع سیاسی ،فرهنگی ،تاریخی و استراتژیکی قرار دارد و همچنین در مرکز شهر قاهره به عن و تختیاپ ناو

تسخن

   

شهر مصر و بزرگترین شهر آفریقایی و همچنین بزرگترین شهر در جهان عرب ،قرار گرفته است ،این عوامل در کنار
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موقعیت نسبی این مکان ،در مبدل گشتن آن به عنوان نماد آزادی و نماد یک مکان معترض تأثیر چش هتشاد یریگم   
است.
نتیجهگیری
یها ،تاریخچه دارای نقش و کارکردهای گوناگونی هستند ب هکیروط ه   
مکانهای جغرافیایی بر حسب موقعیت ،ویژگ 
هر کدام از فضاهای شهری چون عبادتگاهها ،مراکز تجاری و بازار ،مراکز اوقات فراغت و پارکککها ،یملع زکارم     ،
یها ،دانشگاهها ،میدان و فضاهای عمومی شهر و ...ه دک ر ا راد م ا کراک ی ر و یاهد یژ هههه هههههای
فرهنگی ،تئاترها ،کتابفروش 
یتوانند دارای کارکردهای اقتصا ،ید
یبخشد .میدانها از جمله فضاهای شهری هستند که م 
هستند که به آنها هویت م 
سیاسی ،فرهنگی ،تاریخی ،گردشگری و ...باشند .در بین فضاهای شهری ،میدانها با و یزکرم تیعقوم هب هجوت     
یهای مناسبی که به آنها وجود دارد ،عمدتا دارای کارکردهای متنوعی میباشند .یکی از کاکردهای میا رد نید
دسترس 
تها ،کارکرد سیاسی آن میباشد .بدین ترتیب که میدانها شج رد 
بیشتر شهرهای جهان و به خصوص پایتخ 

نن نننهای

یشود ب درم عمجت لحم ه م     
ملی ،کارناوال ها ،رژههای نظامی و ..سایر برنامههای که با محوریت حکومت برگزار م 
یشوند .در مقابل در برخی زمانها ،این میادین تبدیل به محل تجمع معترضان به حکوم  نافلاخم و ت ن اظ ممم مممم
تبدیل م 
عها پرداخت و ه
یکنند تا به هر نحو ممکن به مقابله با این تجم 
یشوند .در چنین شرائطی حکومتها تالش م 
سیاسی م 
   

مانع کارکرد سیاسی این مکانها شوند .حال آنکه این فضاهای شهری جنبهای نما هب و هدرک ادیپ کیلبمس و نید

یشود .میدان آزادی در تهران ،میدان تحری نادیم ،رصم رد ر    
عهای سیاسی و ضدحکومتی تبدیل م 
کانون پایدار تجم 
تیان ان من در پکن ،میدان لولو در بحرین ،میدان استقالل در استانبول و  ....از جمله این فضاهای شهری هس هک دنت   
به عنوان کانون تجمع معترضان به نظام سیاسی جنبه نمادین پیدا کرده و کارکرد سیاسی برجستهههای داش ن .دنت قق قققش و
تها همانند بح  یلک هب نیر این     
تاثیر این فضاهای نمادین در بروز انقالبات مردمی تا حدی است که بعضی حکوم 
میادین را تخریب کردند.
میدان تحریر قاهره ،از جمله فضاهای شهری است که اگر چه در دو سه مقطع زمانی مح راهچ دودح یط رد دود     
دهه کارکرد سیاسی پیدا کرده بود اما به دلیل وجود یک نظام سیاسی مستبد در کش روضح یارب یلاجم ،رصم رو      
مخالفین حکومت در آن وجود نداشت .بعد از انقالب مردمی در کشور تونس ،و بروز اولین جرقه اعت یمدرم ضار   
در کشور مصر ،میدان تحریر قاهره به سرعت تبدیل به کانونی برای حضو معترضان و مخالفین حکومت شد و تبدیل
به فضایی نمادین برای تجمع مردم و مقابله با حکومت و گرفتن حقوق ملت ش م نوچ یفلتخم لماوع .د و تیعق      
یهای
مرکزی میدان تحریر ،دسترسی مناسب این میدان برای ورود سریع و هنچنین پراکنده ش گژیو ،نیضرتعم ند ییی ییی
جمعیتی مناطق اطراف میدان ،معرفی سریع این نماد به جهان از طریق فضای سایبر و شبکهها و یعامتجا ی
توجه مردم جهان به این مکان و...منجر به تقویت کارکرد سیاسی ای و ناکم ن

بلج    

دیم ناونع هب نآ ندش نیدامن ان       

معترض و کانون تجمع معترضان شد .به نحوی که کارکرد سیاسی می ح و هرهاق ریرحت ناد وز هههه هههههی تأثیرگ نآ یراذ
خصلتی فراملی و فرامنطقهای پیدا کرده است .به گونهای که معترضین بحرینی قص هب ؤلؤل نادیم نتخاس لدبم د       
مثابهی میدان تحریر را داشتند تا جایی که حکومت بحرین تنها راه نجات را تخریب میدان دانس هیروف رد .ت   
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هزاران تن در میدان لؤلؤ در مرکز منامه گرد آمدند و آنجا را ب وناک ه ن ضارتعا  ا لدب ت      کردن سرام هام رد اما ،د     
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     دست به عملیاتی گسترده برای راندن اعتراضکنن دیم زا ناگد ا ؤل ن لؤ، با پشتیبانی تانک و چرخبال،نیروهای دولتی
     

 یا خیابان وال استریت در آمریکا و می دنل رد راگلافارت ناد ن هب  بقلم ریرحت نادیم.)Hamidi, 2011: 45( زدند

، سخن پایانی اینکه میدان تحریر ـ با توجه به معنای آن که «آزادی و نجات» است ـ امروزه به نماد اعتراض.گردیدند
.دموکراسیخواهی و مبارزه علیه حکومت در جهان تبدیل شده است
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