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چکیده
مکان ،بخشی از فضای جغرافیایی و درواقع ،بستر شکلگیری روابط اجتماعی است  .هتر مکتان بتا ه جت بت
ویژگیها ،کارکردها و هاریخچ آن ،دارای ه یتی خاص و منحصرب فرد اس ؛ دراینمیان برخی مکانها ب دلیل
ویژگیهای خاصی ک دارند یا سابق و هح الت ویژهای ک در آنها اهفاقافتادهاس  ،ه یتی نمادین پیدامیکننتد
و این ه ی و جل ه نمادین آنچنان در ذهن و خاطره مردم ماندگار میش د ک ب راحتی از نسلی ب نسل دیگر
منتقلمیش د؛ برای نم ن  ،میدان آزادی در ههران و کلیسای جتامع مستیحی من تی در مستک بت عنت ان نمتاد
«هعصب ،وفاداری و عشق بینظیر ب آیین و سرزمین اجدادی» نم ن ای از مکانهای نمادین هستند کت نقشتی
بارز در نمادسازی و برانگیختن احساسات مل داشت اند .میدان هحریر ،بزرگهرین میدان قتاهره است کت در
مرکز این شهر و در شرق رود نیل واقع شدهاس  .ب دلیل نظام دیکتاه ری مسلط بر این کش ر طتی ست دهت
گذشت  ،م الی برای ابراز وج د مل مصر در قالب ه معهای سیاسی وج دنداشت است ؛ بتاوج داین ،میتدان
هحریر در دو یا س مقطع زمانی محدود ،کارکرد سیاسی داشت اس  .انقالب مردمی مل مصتر در ستا ،2199
ب سرع میدان هحریر را ب کان ن ه مع معترضان و مخالفان حک م هبدیلکرد ،ب ط ریک در انتد زمتانی،
نام «میدان هحریر» ن هنها در میان مردم مصر بلک در سراسر جهان ب نماد و سمبلی برای مبارزه ضد حک م و
طرح مطالبات سیاسی هبدیلشد هاجاییک معترضان جنبش وا استری  ،نام خیابتان وا استتری را بت میتدان
هحریر آمریکا و معترضان لندنی ،نام میدان معروف «هرافالگار» را ب میدان التحریر هغییردادند .این پتژوهش بت
روش ه صیفی ت هحلیلی ب دنبا هبیین دلیل و چرایی هبدیلشدن میدان هحریر قتاهره بت عنت ان یتم مکتان بتا
کارکرد سیاسی و سمبل و نماد مبارزه ضد حک م اس  .نتایج پژوهش نشانمیدهنتد ،عت املی ماننتد ایفتای
نقش مرکزی در جریان هح الت سیاسی گذشت  ،غلب ه ی سیاسی این مکان بر سایر کارکردهای اجتمتاعی،
ارهباطی و  ،...عاملی مرکزی و دسترسی آسان ،هراکم جمعی ِ خیابانهای منتهی ب این میدان ،هلقین و هزریق
روحِ کارکرد سیاسی از جانب رسان ها ب کالبد این مکان و  ...در شکلگیری این روح و هق ی کارکرد سیاسیِ
میدان هحریر دخیل ب دهاند.

واژگان کلیدی :مکانهای نمادین شهری ،کارکرد سیاسی میادین ،میدان التحریر مصر ،انقالب مردمی.
.........................................................................................................................
 . * 9دانشیار جغرافیای سیاسی .دانشگاه فردوسی مشهد (.ن یسنده مسئ ) h-zarghani@um.ac.ir :
 . 2دانش
 .دانش

ی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خ ارزمی ههران.
ی دکتری جغرافیا و برنام ریزی شهری دانشگاه پیام ن ر ههران مرکز.
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مقدمه
فعالی

انسان در فضا ،مکانهای معین و منحصرب فرد را در سطح زمین اشغا میکنتد کت هریتم

دارای م م ع ای از ویژگیها و اختصاصهای خاص خت د است
احساسی مکان با ساختار محلی احساس ،مرهبط اس

و دربرگیرنده محلهتایی مختلتن نظیتر خانت ،

محل کار ،مدرس و کلیسا ،بازار ،میتدان و ستایر امتاکنی است
ص رتمیگیرد .از هلفیق ساختار محلی و ن ع فعالی
دو بعد جغرافیایی و اجتماعی اس

(میرحیتدر)1 :9 31 ،؛ یعنتی بتار

کت فعالیت هتای انستان ،حت

آنهتا

انسانی ،احساس مکانی ب وج دمیآید ک دارای

(مت یر) 3 :9 31 ،؛ بنتابراین در فضتای یتم کشت ر مکتانهتای

عم می متعددی مانند م زههای ملی ،ابنی های هاریخی ،اماکن مذهبی و  ...وج ددارند ک مکتانهتایی
بسیار حساس و کلیدی برای هر مل اند ،چراک نمادی از ملت

را بت متردم خت د و جهتان پیرامت ن

ارائ میکنند (ج نز و همکاران)911 :9 31 ،؛ برای نم ن  ،برج آزادی ههران ،بترج العربتی دبتی ،بترج
ایفل پاریس ،برج پیزای ایتالیا ،برجهای دوقل ی ک االالمپ ر و  ...چنان با شک ه و پرمحت ا ساخت شده-
اند ک از حد شهرها فراهررفت  ،جهانیان ،کش ر خاص را با آن نماد و المان در ذهتن هتداعیمتیکننتد
(لطفی.)12 :9 19 ،
همچنین مکان ،حاوی نمادهایی اس

ک در سختیها و خ شیهای افراد قراردادهشدهاند بنتابراین

مکان در این ا در قالب یم مفه م انتزاعی ،بیتانگر م م عت ای در حتا رشتد از ه ربیتات و معتانی
مشخص اس

ک فرد آنها را در ط

زندگی خ د از م قعی های مختلن جمعآوریمیکند (حافظنیا

و دیگران .)912 :9 31 ،ازآن اک ای اد اهحاد و برقراری انس ام دول  ،کارکرد اصتلی یتم پایتخت
ملی اس  ،پایتخ ها مرکزی متیشت ند ،بترای اشتاع نفت ذ و اقتتدار سیاستی و فرهنگتی کت دارای
هأثیرهای ملیسازی هستند (احمدیپ ر)3 :9 31 ،؛ بنابراین در پایتخ ها باید ب مکانهایی مشتخص
ک معنایی خاص برای مل
مل

دارند ،اشارهکرد .نقاط و ویژگیهای ختاص هتاریخی و جغرافیتایی یتم

ک ب مکانهایی خاص ،ارزش و معنایی متفاوت و ویژه میبخشتند ،بستیار حتائز اهمیت انتد و

م رد ه ج قرارمیگیرند؛ برای نم ن  ،میدان آزادی در ههران و همچنین کلیسای جامع مسیحی من تی
در مسک ب عن ان نماد «هعصب ،وفاداری و عشق بینظیر ب آیین و سرزمین اجدادی» و گنبد هزاره در
لندن ک نماد « بهترینهای بریتانیا و هم خ بیهای هاریخ دوران این سرزمین» است  ،نم نت هتایی از
مکانهایی نمادین هستند ک نقشی بارز در نمادسازی و برانگیختن احساسات مل ها دارنتد (جت نز و
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همکاران.)919 :9 31 ،
در جریان انقالب مردمی مل

ب محل اعتراضهتای متردم

مصر ،میدان «التحریر» قاهره ب سرع

مصر ضد نظام سیاسی و ب نماد و سمبل مبارزه برای دستیابی ب مطالبات سیاسی هبدیلشد« .التحریتر»
ب معنای آزادسازی یا ن ات ،بزرگهرین میدان قاهره اس

ک در مرکز این شهر قرارگرفتت و کتارکرد

ارهباطی مطل بی دارد ،اما کارکرد سیاسی میدان هحریتر از آن تا آغازشتد کت در ستا  9133و درپتی
افزایش بهای م اد خ راکی ،هظاهراهی در این میدان ب وق عپی س ؛ همچنین هظاهراهی در ستا

211

میالدی در اعتراض ب حمل آمریکا ب عراق در این میدان برپا شتد؛ لتیکن در جریتان انقتالب 2199
مصر ،میدان التحریر ب سرع

ب مکانی نمادین برای مبارزه ضد حک م

کارکرد سیاسی ویژهای پیداکرد؛ این سمبل سازی فقط مخص ص مل

حسنی مبار هبتدیلشتد و

مصتر نبت د بلکت حتتی درپتی

اعتراض های مردم اروپا ،استرالیا و آمریکا در برابر وا استتری  ،بستیاری از متردم در نی یت ر نتام
خیابان وا استری

را «میدان التحریر آمریکا» خطاب کردند و همچنین بسیاری از مردم لندن نیز میدان

معروف لندن ،یعنی میدان هرافالگار را ب نام میدان التحریر نامیدند .ایتن پتژوهش از لحتاا ماهیت

و

روش ه صیفی ت هحلیلی محس بمیش د .جمعآوری اطالعات بت شتی ه مطالعتات کتابخانت ای و بتا
مراجع ب کتب ،مقاالت ،روزنام ها ،سای های اینترنتی و  ...گردآوریشدهاس  .این پژوهش ب دنبتا
هبیین دلیل و چرایی هبدیلشدن میدان التحریر ب عن ان یم مکان با کتارکرد سیاستی و ستمبل و نمتاد
ک ع امل و متغیرهایی مانند عامل مرکزیت

و

مبارزه ضد حک م

دسترسی ،س ابق هاریخی و سیاسی ،نقش رسان ها و فضای کالبدی ،ویژگیهای جمعیتتی ،م قعیت

و

مصر و  ...در هبدیل میدان هحریر ب نماد اعتراض و کان ن ه مع مخالفان حک مت

و

کارکرد پایتخ
درخ اس

اس  .مفروض این مقال  ،آن اس

مطالبات سیاسی نقشداشت اند.

الف -تعریف مفاهیم و مبانی نظری
 -6تعریف مفاهیم
یکی از مهمهرین ارکان در پژوهشهتای م جت د در علت م اجتمتاعی و جغرافیتای انستانی ،ارائت
هعارین مختلن و گاه متضاد از اصطالحهای م رد استفاده در کالبد هحقیق اس  .ازآن اکت بترخالف
عل م ه ربی در ح زه عل م اجتماعی و جغرافیای انسانی ،هعریفی واحد ک م رد ه افق همگتان باشتد
برای اصطالحهایِ خاصِ رشت های مختلن این ح زه ب خص ص در جغرافیای سیاسی ،عل م سیاستی
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و  ...ارائ نشدهاس  ،همین امر باعث میش د ک پیش از پرداختن ب یم مطلب ،ن یسنده ابتدا با ارائت
معمتت هتترین و گیراهتترین هعتتارین درخصتت ص وا ههتتایی کتت بتت صتت رت کلیتتدی در هحقیتتق
ب کارگرفت شدهاند ،ب آسانسازیِ فهمِ اصطالحها برای خ اننده اقدامکند؛ ب همتین دلیتل در ادامت بت
هعرین مفاهیمی مانند نماد ،مکان نمادیم ،مکان ،میدان و  ...پرداخت میش د.
 -6-6تعریف و مفهوم نماد :نماد یم اصطالح اس  ،اصطالحی ک بار معناییاش بسیار فراهتر از
معنای قراردادی و روزمرهاش اس

و کیفیتی روانی را بیانمیکند (ف ردهام .)31:9 31 ،نمتاد اندیشت

آدمی را برمیانگیزد و انسان را ب فراخنای هفکر بدون گفتار میکشاند و درواقع ،ک شتش بشتر بترای
یافتن و ه سم مفاهیمی اس

ک از ورای ابهامها و هخیالت و هاریکیها او را احاط کردهاند (بهزادی،

 .)02:9 31نماد ،بیانگر مفاهیم فرهنگی و هاریخی برجست ای اس

ک از طریق آنها میه ان ب فرهنگ

و افکار گذشتگان پیبرد .نمادها را میه ان برابر با استط رههتا ،هصتاویر ،مظتاهر ،نشتان هتا و همتامی
جنب های ظاهری و نمادین میراث مادی و معن ی و حاملهتای معنتایی دانست

کت مت اردی ازقبیتل

«هصاویر ذهنی و عینی ،داستانها و نگارشهای هاریخی ،ادبیات ،ف لکت ر ،زبتان ،ستاختمانهتا ،آثتار،
مراکز و ابنی های هاریخی ،م سم ها ،نقاشیها ،شاهکارهای معن ی و فعالیت هتای ختالق هنتری» را
دربرمیگیرند (دهشیری .)91 :9 33 ،انسان از راه نمتاد یتا نشتان بتا هستتی ،طبیعت  ،نت ع خت د و
خ یشتن خ د سخن میگ ید؛ این گفتگ ها ،بیوساط
نشان سازی اس

ک ن ع آدمی میه اند معنای همامی

نماد ،هرگز مقدور نمیب د؛ از همین استتعداد
ارضتی سترزمین متادری خت د را بت قطعت ای

پارچ رنگین منتقلکند و هزاران کیل متر دور از وطن در کنار آن نمتاد و متتأثر از احساستات متضتاد
ب هی انآید و فریاد شادی برکشد یا از سر دلتنگی بگریتد (وزیرنیتا)13:9 39 ،؛ منشتأ ،نمتاد دو نت ع
اس  :نمادها روابطی ،ب ط ر کامل قراردادی هستند یا اینک روابطی نهادین شدهاند ک در ط

زمتان،

پذیرش عام پیداکردهاند .در هر دو م رد ،نمادها روابط متدنظر خت د را در قتالبی ک چتم ،اشتارهای،
هص یری ،کنای ای ،حرکتی و کالمی ارائ میکنند؛ درحقیق  ،ارزش نماد نیز ب دلیل همین کتارکرد آن
اس  ،نمادها مظاهر و نشان هایی عینیاند ک منعکسکننده احساس و شی ههای رفتتار آدمتی هستتند؛
ب عبارتدیگر ،بشر برای نشاندادن خ است های درونتی خت یش از نمادهتا استتفادهمتیکنتد ،نمادهتا،
رفتارها و هدفها را هدای میکنند (بهمنی و صفاران.)93:9 31 ،
از نظر «دریدا» نماد و نشان ها ،واسط میان انسان و واقعی اند ( .)Berten,1995: 7نشان ها ان اعی
گ ناگ ن داشت  ،ب روشهایی مختلن هقسیمبندیمیش ند .مشه رهرین هقستیمبنتدی ازست ی پیترس
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ارائ شدهاس  .در این هقسیمبندی ،نشان ها در س دست نمادین ،نمای ای و شمایلی طبق بندیمیشت ند
(میرحیدر .)90 :9 31 ،از میان س ن ع نشان یادشتده ،نت ع نمتادین دارای اهمیتتی ویتژه در دانتشِ
جغرافیای سیاسی اس  ،زیرا ازآن اک انتزاعیب دن ارزشها سبب عدم در کامل شرایط واقعی متی-
ش د ،نمادها برای افراد ،معانی خاصی پیدامیکننتد و درواقتع ،ه ستم ارزشهتا متیشت ند .از طریتق
نمادها ،ارزشها از شکل انتزاعی خ د خارجمیش ند و ب ص رت ملم س و عینی درمیآینتد .نمادهتا
ب عن ان ابزارهای ارهباطی میه انند زمینت هتای ه یت

مشتتر و یکپتارچگی را در میتان گتروههتا،

سازمانها و مل ها فراهمکنند .مهمهرین کارکرد نمادها خص صی
بهره مندی نظام سیاسی از قابلی

ه هیزی آنهاس ؛ بتدین معنتا کت

باالی نمادین سببمیش د ک ه انایی ه هیزی آن در شرایط جنگ و

صلح افزایشیابد و نظام بت اند بر قابلی

و ظرفی ِ ه هیز منابع مادی و معن ی محیط داخلتی و بتین-

المللی برای پاسخگ یی بیشتر ب نیازهای واقعی مردم خ د بیفزاید (ق ام)232 :9 31 ،؛ بنابراین ارهباط
و انتقا پیام ،شکلی از کنش اجتماعی اس

ک قتدرهی نمتادین دارد (هامپست ن)29 :9 31 ،؛ در ایتن

راستا ب نظرمیرسد ک مکانهای هاریخی ،مسلط و مشه ر ازجمل ص ری نمادین هستند ک با داشتتن
قدرت نمادین در بازه لید ،جه دهی ،بازنمایی ،زندهسازی ه ی
ج امع ک درنهای

مکتانی و هأثیرگتذاری بتر افتراد و

ب بسیج شهروندان ختممیش ند و دارای اهمیتی بسیارند .ب نظرمیرسد یم مکتان

مؤثر درص رهیک بتار سیاستی و ایتدئ ل یم داشتت باشتد بت عتاملی در جهت

ه لتی و بازنمتایی

ایدئ ل یها و اندیش ها هبدیلشده ،ص رت نمادین ب خ دمیگیرد؛ درواقع ،ممکن اس

ب نماد همان

ایدئ ل ی یا اندیش هبدیلش د.
 -1-6مفهوم نماد جغرافیایی :نماد جغرافیایی درواقع یم شتاخص مکتانی -فضتایی و نشتان ای
برای بازهاب فرهنگ ،هاریخ و ارزشها و شکلدهنتده ه یت

است

مکان میه اند مکانی مقدس مانند مس د باشد ،مکانی قابلرؤی

()bonnemaison,2005:45؛ ایتن
و بلندمرهب مانند برج ایفل یا مکانی

باشد ک یم فضای روحانی را در حافظ هاریخی خ د دارد (فیاض و همکاران .)913:9 11 ،حافظت
هاریخی بر بستر فضا حرک میکند؛ ب عبارتدیگر ،مح ر زمانی در رابط ای پی ست با محتیط فضتایی
قرارمیگیرد و ب ن ب خ د ،آن را هغییرداده ،بتر آن معناگتذاری ،نمادگتذاری و نشتان گتذاریمتیکنتد.
فضاهای شهری ،محل ها و شهرها در کلی

خ د ،منطق های ملی یا بینالمللی بدینهرهیب ب پهن هایی

بد میش ند کت متیهت ان آنهتا را «مکتانهتای حافظت » نامیتد؛ ایتن مکتانهتا در بستیاری از مت ارد
ب ص رتهای مختلن ،هن ارمند میش ند .نامهایی ک بر کش رها ،مناطق ،شهرها ،محل ها ،میتدانهتا،
9
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خیابانها ،ایستگاههای مترو و اه ب سهای شهری ،بناهای اداری ،آم زشی ،کتاری ،و بناهتای علمتی و
هفریحی شهر گذاشت میش ند و هح لی ک این نامها در ط

هاریخ سیاسی ،اقتصتادی و اجتمتاعی و

فرهنگی پیدامیکنند ها اندازهای بسیار ،حافظت هتاریخی یتم پهنت را مشتخصمتیستازند (فکت هی،
.)211:9 3
نمادهای جغرافیایی ،قلمرو و محدوده یم سرزمین را ب وسیل «نشان ها» نمایانمیسازند ک در آن
قلمرو یا سرزمین نگارهشناسی یا شمایلشناسی را روی زمین بنامینهند؛ بنابراین نمادهای جغرافیتایی،
مرزهای یم قلمرو (انسانی) را نشانمیدهند ،ب آن روح میدمند ،ب آن قلمترو و معنتا متیبخشتند و
ساخ

میدهند؛ همچنین ،نمادهای جغرافیایی قادرند برای یم مکان ،محل یتا مت قعیتی ،نقطت اهکتا

باشتتتند و از چیتتتزی کتتت از آن ستتتاطع و ناشتتتی متتتیشتتت د ،قتتتدرت و نیرویتتتی بگیرنتتتد
( .)bonnemaison,2005:45مشاهده نماد یم سرزمین در اذهان دیگر فرهنگها ،در سطح جهتان نیتز
هأثیرگذار اس  .یم نماد عالوهبراینک در محدوده ملی یتم سترزمین شتناخت شتدهاست  ،در ستطح
جهانی نیز قابلشناسایی و عامل هفکیم از سایر فرهنگهاس  .درج و گن اندن نماد یتم سترزمین و
ناحی فرهنگی در کتابها ،بروش رهای هبلیغاهی ،فیلمها و امروزه نیز از طریتق فنتاوریهتای ارهبتاطی
جدید مانند اینترن

بر «شناخت شدن ،اثرگذاری و هأکید بر آن» ،م جب پذیرش نماد خاص در سط ح

ملی و منطق ای و بینالمللی شدهاس ؛ بنابراین آن نماد ب نشان ای از یم سرزمین یا فرهنتگ ختاص
هبدیلمیش د .نشان هایی مانند ا دها و پاندای چین ،برج ایفل فرانس  ،بیگ بن انگلستان ،اهترام ثالثت
مصر ،همگی نشان هایی از کش رهای یادشدهاند؛ البت بایدگف

ک این نشان ها با معناسازی ک از آنهتا

میش د ،معنادار میش ند و در پس نشان های فیزیکتی و عینتی« ،ذهتن آدمتی» بت هتاریخ ،فرهنتگ،
ایدئ ل ی و ه یت

هتدای متی شت د کت فراهتر از یتم نشتان و نمتاد است

(فیتاض و همکتاران،

 .)911:9 11ازجمل عناصر مهم ه ی بخشی شهرها نمادها هستند ک ب ص رت شناسنام ای گ یتا از
گذشت و حا شهر ،نقش اصلی را در معرفی آن ب مخاطب برعهدهدارند .نمادها و المانهتای شتهری
ازجمل بناهای مهم در طراحی معماری و طراحی شهری محس بمیش ند ،ب نح یکت گتاه حتتی از
خ د شهر پراهمی هر جل همیکنند .چراک بیانگر ه ی  ،شخصتی

و عصتاره شتهر در یتم ستاختار

نمایان هستند .بررسی و مطالع درخص ص این نمادها نشانمیدهد کت بیتان ایتن نت ع بناهتا برپایت
مفاهیم ،سن ها ،فرهنگ ،ه ی

و هارخ شهر ،است ار شدهاس

(لطفی و محمدی.)13:9 19 ،

 -9-6مکان بهعنوان بخشی از فضای جغرافیایی :در فرهنگ لغ
9 3
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 ،) 23وا ه مکان ،نقط ای خاص در سطح زمین هعریتنشتدهاست
م قعیتی اس

کت محلتی قابتلشناستایی بترای

ک ارزشهای انسانی در آن بستر شکلگرفت  ،رشدیافت اند.

را بخشی از فضا و دارای بار ارزشی و معنایی میداند و

( ،) 2 :9 31مکان

 ،آن را نتی

برهمکنش س مؤلف

رفتار انسانی ،مفاهیم و ویژگیهای فیزیکی هص رمیکنتد (محمت دینتژاد .)33 :9 33 ،ولتش ()9111
جغرافیا را «علم کشن ارهبتاط میتان زمتین و ستاکنان آن ،بت واستط مطالعت مکتان ،فضتا و محتیط»
هعرینمیکند و آبلر ( ،)9112م ض ع اصلی و مرکز ثقل جغرافیا را بر ویژگیهای مکانها و عملکترد
متقابل فضای هغییردهنده آنها» قرارمیدهد درحالیک فضا را گسترهای باز و انتزاعی متیبینتیم ،مکتان،
بخشی یا قسمتی از فضاس

ک ب وسیل شخص یا چیزی اشغا شدهاس

و بار ارزشی و معنتایی دارد

(پ راحمد.)31 :9 33 ،
مکان ،بافتی مناسب برای شکلگیری ه ی های سیاسی و بازشناسی عالیق سیاسی فراهممیستازد
و بدین لحاا ،فعالی های سیاسی را میه ان ح

مح ر مکان ،سازماندهی و ه هیزکرد .هر مکانی از

طریق جریتانهتای گستتردههتری از فعالیت هتای اجتمتاعی ،اقتصتادی و سیاستی ستاخت متیشت د؛
ب عبارتدیگر ،ب ط ر عم می ،اعتقاد بر این اس

ک قدرت در چارچ ب مکان پتیریتزیمتیشت د و
و همکاران ( )9 31معتقدند کت هتر مکتان را

م رد استفاده قرارمیگیرد؛ در این زمین ،

میه ان ب عن ان نقط ای خاص و منحصرب فرد هلقیکترد کت درحقیقت  ،محتل هقتاطع جریتانهتایی
مختلن اس  ،خ اه این مکان ،یم خیابان باشد یا منطق یا حتی یم قتاره؛ پتس مکتان نقطت هالقتی
اس ؛ درنتی  ،مکان حائز اهمیتی خاص در هحلیلهتای سیاستی است  ،چراکت روشهتای متفتاوت
ب وج دآوردن این هقاطعها و حض ر بازیگران مختلن بتا هرکیتبهتایی ختاص از روابتط در مکتانی
خاص ،دارای پیامدها و آثار سیاسی هستند؛ ب همین دلیل ،مسی ( )9113بر این بتاور است
نیس

کت الزم

یم مکان ،مقیاسی خاص و مشخص داشت باشد ،بلک میه اند هر چیتزی ،از خیابتان هتا حتتی

یم قاره را دربرگیرد (افضلی.)910 :9 19،
مکان ،بخشی از فضای جغرافیایی و درواقع ،بستر شکلگیری روابط اجتماعی اس

کت بت عنت ان

دومین جریان شاخص کلیدی جغرافیا ،فضا را از هفاسیر ،ارزشها و هی ان پرمیکند .مکانهتا بخشتی
از جهان واقعیاند ک هر شخصی در آنها زندگیمیکند و ه سط افراد جامع شناخت  ،هفسیر ،هقتدیس
و مدیری میش ند (پ راحمد .)31 :9 33 ،هفاوت مکانها هنها ب ویژگتیهتای فیزیکتی و مختصتات
طبیعی آنها نیس  ،بلک ویژگیهای انسانی ،فرهنگی و هاریخی هستند ک ب هر مکانی ،ه ی
9 0
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خ دش را میبخشند و این ه ی

ب مردم ساکن مکانها منتقلمتیشت د (پ راحمتد .)31 :9 33 ،هتر

مکان ،شامل س جزء اساسی اس

ک عبارتاند از« -9 :محل» ک دربرگیرنده ک چمهرین محتدوده-

هایی اس

ک روابط اجتماعی در آنها شکلمیگیرند؛ « -2م قعی » ،منطق ای جغرافیایی ک محتلهتا

را دربرمیگیرد و درون آن ،هعاملهای گسترده هر میتان اعضتای جامعت برقترار متیشت ند و « -بتار
احساسی مکان یا در مکان» ک با ستاختار محلتی احستاس ارهبتاطدارد و دربرگیرنتده محتلهتایی
مختلن نظیتر خانت  ،محتل کتار ،مدرست  ،مست د و  ...است
ص رتمیگیرد .از هلفیق ساختار ملی و ن ع فعالی
دارای هر دو بعد جغرافیایی و اجتماعی اس

کت فعالیت هتای انستان ،حت

آنهتا

انسانی ،بار احساسی مکتان بت وجت دمیآیتد کت

(پیشگاهی فترد)13 :9 31 ،؛ نیتز مکتانهتای شتهری،

همراه با م م ع های فیزیکی و کالبدی آن ،ن عی نمادند ک عالوهبر کارکردها و عملکردهایی ختاص
ک هریم از سازههای شهری دارند ،ناظر بر معنیشناسی شهری نیز هستند؛ ازطترفدیگتر ،هریتم از
این فضاها ،عملکردها و مکانهای شهری ،هابع خص صیات فرهنگی و اجتماعی هستتند کت بت آنهتا
ه ی

و معنی میبخشند (کالنتری)931 :9 11 ،؛ با این وصن« ،اماکن و فضاهای شتهری» عتالوهبتر

بعد مادی ،بعد غیرمادی نیتز دارنتد و احساستاهی در ستاکنان خت د ای تادمیکننتد و بت واستط ایتن
احساسات ،ن عی هعلق ب مکان در افراد ای ادمیش د ک ب شکلگیری ه ی

مکانی میان امتد؛ ایتن

نیروی معن ی ،حس مکان نامیدهمیش د (احمدیپ ر)33 :9 11 ،؛ بنابراین ،چهره و مبلمتان شتهری و
کالبد فضایی و فیزیکیِ شهر ،اعم از خیابانها و ک چ ها و اسامی آنها ،میادین و مساجد و ابنی هتاریخ
و  ،...هریم ب ن ب خ د باید شهر و مردم شهر را معنیکند؛ آن زمان اس
امکان یا نمادهای آنان با کارکردهایی ازقبیل هق ی

ک بازهتابهتای هتأثیر ایتن

هباد نظر و اطتالعرستانی ،انست ام و هفت ب

و

هزریق احساس قدرت و ه انایی ب جمعی های معترض ،هداعیکردن فتداکاری و ایاارهتا و حماست -
های شکلگرفت در آن مکان و روحی بخشی ب معترضان ،در رفتار و کردار شهروندان جایگاهی ویتژه
مییابد.
 -4-6میدان بهعنوان بخشی از فضای شهری :شهر ،م ج دی زنده اس

ک با ستایر انتدامهتای

جامع پی نددارد و هرگ ن کاستی و بیماری در اجزا و فضایِ این پدیتده ،بت طت ر مستتقیم بت ستایر
پدیدههای اجتماعی انتقا مییابد و کل این ارگانیزم زنده را بیمار و مضمحلخ اهدکرد (وحدهیاصل،
)3 :9 31؛ با این ه صین ،این نظر ک فضاها «ب خص ص فضاهای شتهری» بتر رفتتار فترد هتأثیرمی-
گذارند و میه انند برای هنظیم رفتار او ب کارگرفت شت ند امتری پتذیرفتنی است
9 1
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)33؛ دراینمیان ،میدان ب عن ان یم فضای شهری در گذشت  ،نقشی بسیار مهم در حیتات اجتمتاعی و
شهری داشت  ،مهمهرین مرکز ان اع ه معهای حک متی ،مردمی ،نظامی ،گذران اوقات فراغ

و ب ویژه

اغلب ،یکی از مهمهرین مراکز ه معهای مذهبی ب خص ص از دوره صف ی ب بعد ب دهاست  .بیشتتر
میدانهای درون شهر ب عن ان یم فضای شهری ،اغلب ،نقش و کتارکرد فضتایی ارهبتاطی را نیتز دارا
ب دند .هم

اری و در بیشتر م ارد ،یکیب دنِ مسیرهای پیاده و س اره م جب میشد کت میتدانهتا از

جنب کارکردی ب عن ان یم فضای شهری ،محلی مناسب برای ان ام بسیاری از فعالی های اجتمتاعی،
اقتصادی و گذران اوقات فراغت

باشتند .میتدانهتای طراحتیشتده در گذشتت  ،دارای چهتار نمتای

طراحیشده و کامل ب دند ک معابر متصل ب میدان ،آنها را نمیگسست ؛ در ایتن حالت  ،فضتای بتاز
میدان ،یم فضای باز مرکزی و کموبیش ،مانند حیاط خان ها ،محص ر ب د ،ب ص رهیک مردم از لحاا
فضایی ،خ د را درون یا بیرون آن حسمیکردند (سلطانزاده .)12 :9 32 ،میدانها در شهرها برحستب
ضرورتهای مکانی و زمانی ،نقش و عملکردهایی مختلن ب خ دگرفت اند؛ گاهی بت صت رت مکتانی
برای عرض کاال ب ده ،زمانی ،فضتایی حکت متی و دیت انی یتا متذهبی داشتت انتد ،در شتهرهای دوره
اسالمی ،میدان اهمیتی ویژه می یابد و از این دوره بتا نقتش و عملکردهتایی متفتاوت ماننتد ه تاری،
ورزشی ،مذهبی ،اداری و حک متی کارکردهایی متعدد را ایفامیکند .میدانهای اصلی ب دلیتل ارهبتاط
با مس د جامع ب عن ان اصلیهرین مکان ه مع مذهبی قرارگرفت  ،رفت رفت نقشی چندمنظ ره مییابنتد
ک هم اره حض ر مردم ،مهمهرین عامل زندگیبخش آنهاست

( .)http://www.daneshju.irدر دوران

معاصر ،بسیاری از عملکردهای کالسیم میدانها ب بناها منتقلشدهاند و ب دلیل وضتیع

و م قعیت

فعلی ،نمیه ان عملکردهای گ ناگ ن و متفاوت اجتماعی دوران گذشتت را از آنهتا انتظارداشت ؛ امتا
امروزه مشاهدهمیکنیم ک رفت رفت میدان ،نقشی مؤثر در م م ع اندامهای شتهری یافتت  ،هأثیرهتایی
زیتتادی را بتتر شتتکلگیتتری و ستتازماندهی فضتتایی شتتهر نستتب بتت دورههتتای هتتاریخی مختلتتن
ب ان امرساندهاس  .میدان ب عن ان فضایی شهری با حضت ر و مکتث معنتیدار انستان و بت منظت ر و
مقص دی معین در ارهباط با حرک

جمعی

یم فضای ای ادکننده ارهباط ،هماس و فعالی

م ج دی

پیدامیکند و عالوهبرآن ،جل ههایی روشتن از

آدمی را نمایانمیسازد.

 -1مبانی نظری
در این پژوهش از دو سازه نظری م ج د در علم جغرافیا ،یعنی نظری پخش و نظری
9 3
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ک ب هأثیر حائز اهمی

رسان ها بر شکلگیری افکار عم می و ذائق سیاسی و اجتماعی افتراد انستانی

اشارهدارند ،بهرهگرفت شدهاس

و نیز جنب ن آوران [این] پتژوهش ،هلفیتق نظریتات م جت د در علتم

جغرافیا با مفه م نماد و نمادپردازی در عل م اجتماعی ب خصت ص جامعت شناستی است

کت از ایتن

رهگذر ،درصدد بررسی عللِ هبدیلشدن مکانهایی شاخص ب عنت ان نمتاد اعتتراض و آزادیخت اهی
برآمدیم .اماکن نمادین در مرکز پخش یم پدیده قرارمتیگیرنتد و پختش یتم پدیتده از یتم مکتان
شاخص هرچ بیشتر وج نمادین آن را هق ی میکند.
 -6-1نظریه پخش :انتشار و گسترش یم پدیده و یم ن آوری در سراسر فضای جغرافیایی و در
ط

زمان ،پخش و هراوش گفت میش د (شتک ئی)999 :9 30 ،؛ ایتن مفهت م بت وستیل جغرافتیدان

س ئدی ب نام

ب دلیل هدوین و ارائ مد «پخش نت آوریهتا» در ست ئد مرکتزی

شناخت شدهاس

(احمدیپ ر)900 :9 33 ،؛ نظری پخش یا «اشاع » یکی از نظری های رایتج در بتاب

ه ضیح چگ نگی انتشار ن آوریها و گسترش طرحها و اندیش هاست ؛ هرچنتد خاستتگاه اولیت ایتن
نظری در رشت جغرافیای انسانی اس  ،در م ض عهای رشت علت م سیاستی و روابتط بتینالملتل نیتز
کموبیش ب کارگرفت شدهاس

(برزگر) 1 :9 32 ،؛ این نظری  ،قدرت هبیین و ه ضیح هرگ ن نت آوری

فکری یا فیزیکی را دارد و هم دلیل اشاع  ،نح ه گسترش ،مستیرها و م تاری پختش آن و هتم علتل
ه قن و گسترش م دد آن و نیز پایداری برختی از امت اج و زوا برختی دیگتر را ه ضتیحمتیدهتد
(پیشین .)3 :جغرافیدانان با ه ج ب انتشار و گسترش پدیدههای گ ناگ ن در زمان ما ک زمینت هتای
اجتماعی -اقتصادی شدیدی بر بخشی از مردم ن احی جغرافیایی هحمیلمیکند بر م اردی متعدد مانند
اینک «پدیدههای جغرافیایی چگ ن میان ن احی جریانمییابند؟ ،مراکز اصلی این پدیدهها ک اس ؟ و
چرا پارهای از مراکز ،کان ن اصلی هراوش پدیدهها و ن آوریها محس بمتیشت ند؟» (پتاپلییتزدی و
سناجردی )221 :9 19 ،هأکیدمیورزند؛ درخص ص این نظری  ،ریش یابیِ پدیدههتای سیاستی کت در
قالب ش رش ،انقالب و اعتراض بروزمیکنند ،اهمیتی بسزا درراستتای پتیبتردن بت چرایتی م ضت ع
دارند .مرکز اصلی بروز هحر های انقالبی مصر ،میدان التحریر ب د چراکت بت صت رت نمتادین و در
ط

زمانهای مکرر ،آبستن ه مع و اعتراضها ضد وضع م ج د ب دهاس  .در پختش ناحیت ای کت

طی آن اطالعات ،م اد ،کاال ،مد ،امراض ،ه لیدها و نظایر اینها ،از ناحی ای ب ناحی دیگر متیرستند و
میان جمعی

ناحی جدید گسترشمییابند ،گاهی شدت ن آوریها و پدیدهها در ناحی جدید ،بیش از

خاستگاه اصلی پدیدهها و ن آوری هاس ؛ لذا در این خص ص هرچند کشت ر هت نس ،منشتأ و مرکتز
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اصلی این پدیده سیاسی ب د ،ع املی چند ازقبیل «نقش نمادین میدان التحریر و هعمیق خصل
و اعتراض در کالبد ه یتی این مکان ،انس ام و احساس قدرت در میان جمعیت

مبارزه

معتترض ،خ است

مشتر معترضان و  »...باعث شدند ک شدت انتشار این پدیتده سیاستی در مصتر بیشتتر و ستریعهتر
ان امگیرد و میدان التحریر ب عنت ان نمتاد اعتتراض و عامتل انتشتار ایتن فراینتد بت دیگتر کشت رها
هبدیلش د؛ از نگاهی دیگر جاب جایی مکانی پخش ،مصداق وضعی

م ج د در مصر نیست

زیترا در

قالب این ن ع پخش ،مکان اصلی پخش اطالعات ،م اد ،امراض و ن آوریها بت هتدریج از اطالعتات،
م اد و امراض خالی میش د و سرچشم پخش میخشکد ،بدینسان ک ب م ازات پخش از مکانی ب
مکان دیگر ،خاستگاه پخش یا هراوش ،اهمی

و اعتبار خ د را ازدست متیدهتد ،درحتالیکت میتدان

التحریر امروزه روز ،نیز نقش خ د را ب خ بی ایفتامیکنتد بت صت رهیکت در جریتان اعتتراضهتا بت
بازداش

مُرسی و وق ع برخ ردهای میان طرف داران و مخالفان او ،این میدان کماکتان در مرکتز ایتن

هحر ها قرارداش ؛ ب ط ر کلی این نظری  ،قدرت هبیین و ه ضیح هرگ ن ن آوری فکری یا فیزیکتی
را دارد و هم دلیل اشاع  ،نح ه گسترش ،مسیرها و م اری پخش آن و هتم علتل ه قتن و گستترش
م دد آن و نیز پایداری برخی از ام اج و زوا برخی دیگر را ه ضتیحمتیدهتد (برزگتر.)3 :9 32 ،
ب نظرمی رسد ک در عصر جدید ،عناصر فرهنگی ،پدیدههای سیاسی و ابداعهتا ،بتا بتاالهرین سترع
ممکن در فضاهای م ازی و رسان ای میان کش رها و قارهها اشاع و انتشارمییابند و بتدین صت رت،
ما زوا فاصل های فیزیکی مشاهدهمیکنیم؛ همچنین هر مکانی ک بت انتد بت نمتاد عمتل یتا رفتتاری
هبدیلش د ،ه انایی و احتما انتشار آن عمل یا رفتار از آن مکان نمادین چند برابر میش د.
 -1-1نظریه فشردگی زمان -فضا و دهکده جهانی :در زمان ما ،نگتاه متا بت جهتان بت وستایل
ارهباطی ،وابست ب ده ،شناخ

ما از جهان ،ب مبادل اطالعات ،مربت ط است  .بتا ه ستع رستان هتای

الکترونیکی ،جهان ب اطاقهای ما واردشدهاس  .با یم فشار ب دکم هل یزی ن ،هم رویدادهایی کت
در آن س ی جهان رخمیدهد در اطاقهایمان روی پرده هل یزی ن میبینتیم .متا هتماکنت ن در جهتانی
زندگیمیکنیم ک

 ،آن را دهکده جهانی میخ اند .چنانک در هل یزی ن ،ناآرامیهای

کره جن بی ،انقالب در فیلیپین ،ه معهای اعتراضی اوکراین ،ناآرامیهای س ری  ،فعالی های هخریبتی
القاعده در س ری و عراق ،اخبار هرورهای سیاسی و  ...را ب سرع

دریاف متیکنتیم .بتا رستان هتای

الکترونیکی و قدرتیابی هأثیر شبک های اجتماعی م ازی در زندگی واقعی ،هم نقاط جهان ب داخل
زندگی روزمره و قضاوت ما راهیافت اند؛ نتی

آنک امروزه ،در شکلگیری ه ربیتات متا از زنتدگی و
9 1
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زیس

جهان ،رویدادهای دور و نزدیم ،ستهمی قابتله جت دارنتد؛ درواقتع ،رادی هتا ،هل زیت نهتا،

ماه ارهها و اینترن ها ،در مردم جهان ،ن عی دیدگاه مشتر جهانی بت وجت دمیآورنتد کت از آن بتا
عن ان «باورهای عم می جهان» یادمیش د .باورهای عم می جهان ک از طریق رسان های الکترونیکتی
شکلمیگیرد میه اند زندانیان سیاسی را آزادکند ،دول ها را ناه انسازد ،گروههای سیاسی مخالن را
مشروعی بخشد و ب گروههای هح

محاصره ،امید رهایی دهد؛ این وضع ک برای اولینبار در هاریخ

جهان دیدهمیش د ،نقش مهم عقیده جمعتی متردم عتادی را در رویتدادهای جهتانی نشتانمتیدهتد.
بدینسان در جهان امروز ،باورهای عم می جهانی ب منزل ن عی نیروی ه انمند عملمیکند؛
از این شرایط با عن ان «فشردگی زمان و فضا ،زمان و مکان» یادمیکنتد .قترن بیستتم از طریتق
فناوری ارهباطات و اطالعرسانی ،کره زمین را ب مکانی ک چم هبدیلکتردهاست  .بت گ نت ایکت هتر
رویدادی ک در یم ناحی اهفاقمیافتد در ن احی دور و نزدیم هأثیرمیگتذارد (شتک ئی.) 9 :9 33 ،
در جریان هداوم ،هق ی

و دستیابی انقالب مصر ب پیروزی ،نقش رستان هتا و شتبک هتای اجتمتاعی

م ازی و هلفن همراه و  ...انکارناپذیر و حائز اهمی

اساسی اس ؛ این رسان هتا م جتب شتدند کت

باورهای عم می جهان ب نفع معترضان شکلیابند و میدان التحریر هتر روز بیشتتر از دیتروز در ر س
سط ر خبری سای ها و روزنام ها قراربگیرد؛ این امر ،اصلیهرین عامل در ه ی بخشتی سیاستی بت
کالبد فیزیکی میدان التحریر ب عن ان نمادِ یم مکان معترض ب د .با زایلشدن فاصل های فیزیکی یا بت
ب دلیل فشردگی مکان و زمان ،آنچ در میدان التحریر میگذش

ق

در مدت زمانی

اند  ،پهن گیتی از آن باخبر میشد؛ هلفن همراه و سای ها و شتبک هتای اجتمتاعی هتم در هحریتم
مل

ب حض ر و مالقات در میدان ،نقشی قابله ج در بسیج افکار و شتهروندان ایفاکردنتد؛ بنتابراین

در قالب نظری
اس

و فشردگی زمان و مکان،

نیز این پدیده سیاسی قابلهحلیتل

ک در یافت های هحقیق ،این ارهباط بیشتر نم دیافت اس .

پ -یافتههای تحقیق
 -6کارکردهای اماکن شهری
شهرها ،کان ن قدرت و ثروت هستند و استقرار بخشتی عظتیم از مراکتز ،ستازمانهتا و نهادهتای
حک متی و دولتی باعث شده شهرها ب نقط ثقتل قتدرت سیاستی و هصتمیمگیتریهتای استتراهژیم
هبدیلش ند (عسگری)31 :9 30 ،؛ همین مکانهای کتان نی ،متشتکل از مکتانهتای ه لتی قتدرت و
931
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ب هعبیری دیگر ،نمادی از شک ه و جال حک م ها هستند (سلطانی .)920 :9 31 ،در ه مع و هتراکم
این اماکن با کارکردهای متفاوت ،نقش دول ها در ههی طرحهای شهری ،هنظیم چهره عم می شتهرها
و ای اد میدان های معماری مانند میدان شهرسازان  ،میدان جامع شناسی ،میدان اقتصادی و مت اردی از
این دس  ،واقعیتی انکارناپذیر اس

(کریمیان)922 :9 31 ،؛ لذا امکان شهری بتا کارکردهتایِ متعتددِ

سرزندگی فضای شهری ،هسهیل ارهباطات ،زندهسازی ه ی های هاریخی ،جتذب گردشتگر و رونتق
اقتصادی ،کارکرد سیاسی و  ...در بطن ه ج دول مردان و مت لیان امر قراردارد .در ادامت بت کتارکرد
سیاسی اماکن و میادین شهری با همرکز بیشتر پرداخت میش د.
-6-6کارکرد سیاسی مکانها و فضاهای اعتراض :بعضی مکانها ب ویژه میدانهتا در فضتاهای
شهری در برخی هح های سیاسی ،نقش و جایگاهی ختاص یافتت  ،بت محت ر و مرکتز هحت هتای
سیاسی و ب ن عی ب فضای اعتراض هبدیلمیش ند؛ برای نم نت  ،میتدان هیتانآنمتن یتا دروازه صتلح
آسمانی ،همان مکانی اس

بر فتراز دروازه آن ایستتاد و هأستیس

ک اکتبر سا 9139م

ب عن انِ میدان اصلی شتهر پکتن در ستاعات

چین جدید را اعالمکرد (قاسمی)29 :9 32 ،

نخستین روز  3وئن  ،9131شاهد هظاهرات بزرگ طرفداران دم کراستی بت د کت ه ستط نیروهتای
مسلح سرک بشد (مملین .)101 :9 39 ،سرک ب جنتبش دم کراستیخت اهی دانشت
 9131ب مرکزی

یان در ستا

میدان مشه ر هیانآنمنِ پکن ،حق ق بشر را برخالف زمان پیش از آن ب م ضت عی

مسئل ساز برای جمه ری خلق چین و رهبران اقتدارگرای حزب کم نیس

در هعاملهایشان با جامعت

جهانی ،نظام بینالمللِ حق ق بشر و در ر س آن سازمان ملل متحتد هبتدیلکترد (استدپ ر)9 :9 30 ،؛
دانش

یان در این واقع ب ناپایداری اقتصادی چین و سرک بهای حزب کم نیست

و فستاد دولتتی

اعتراضکردند ،جنبش هیتانآنمتن در  22آوریتل همتان ستا  ،ظتاهر شتدهبت د و دلیتل آن ،حمایت
دانش

چین،

یان از یکی از رهبران حزب کم نیس

 ،ب د ک در همتین متاه طترحهتایی

جدید را برای گشایش و دم کراسی در حزب مطرحکرده ،امتا بتیدرنتگ از حتزب اختراجشتدهبت د؛
ب اینهرهیب در ط

چند روز ،جمعی

دو هفت بعد با حض ر

دانش

یان میدان هیانآنمن ب بیش از  211هزار نفر رستید و

در ( 91ماه می) در پایتخ

را ب دنبا کردن راه روسی در چین اعالمکردند؛ اندکی پس از آن ،دول
سرای

جنبش ب سایر اقشار مردم پکن ،سران ام هصمیمگرف

ازمیانبردارد؛ این اعتراضها با نیروهایی مسلح ک ه سط حک م
939

چین ،دانش
کم نیس

یان همایل خت د
چتین بتا مشتاهده

ک بتا سترک بی خشت ن آمیتز ،آن را
ب پکن فرستادهشدند با قتل عتام
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هزار دانش

ب شدت سرک بشد (روزنام جامجم .)91 :9 19 ،امروزه این میدان ب دلیل ایستتادگی

مادران دانش

یانی ک  23سا پیش ،خ ن فرزندانشان در مقابل هانمهای دول

چین ،نقش مانتدگار

آزادی را بر میدان «هیانآنمن» پکن هرسیمکرد ،ب عن ان میدانی نمادین ک یتادآور اهتدای جتان بترای
کسب آزادی اس  ،ب اذهان و افکار عم می مل

چین و سایر ملل معرفیشدهاس .

بنابراین ب نظرمیرسد ک همامی مکانهای جغرافیتایی ،هت ان هبتدیلشتدن بت مکتانی نمتادین را
نداشت باشند بلک میادین ،اماکن و ابنی ای ک در هح های سیاسی -اجتماعی مل

و حافظت هتاریخی

شهروندان ،جایگاهی ویژه دارند و ب ن عی کارکرد سیاسی -عاطفی آنهتا بتارزهر از ستایر کارکردهتای
آنهاس  ،دارای این ظرفی

باشند .مکانهایی مختلن مانند میدان آزادی و ساختمان آزادی در جریتان

انقتتالب استتالمی ایتتران ،میتتدان ب ل نتایتتا در مستتک  ،میتتدان التحریتتر در مصتتر ازجملت ایتتن امتتاکن
ب شمارمیآیند.
 -1-6نقش و جایگاه میدان التحریر قاهره در تحولهای سیاسی -اجتماعی مصر :میدان با ابعاد
مختلن معنایی ،کارکردی و کالبدی میه اند نقشی مهم در ارهقتای کیفتی فضتاهای شتهرهای امتروز
ایفاکند؛ دراینمیان ،ه ج ب ع امل مؤثر در دلبستگی افراد ب میدانهای شهری میه اند نقشی مؤثر در
ه یت

و مطل بی ت

میتتدانهتتا داشتتت باشتتد (ست ادزاده .)31 :9 12 ،سرچشتتم حرکت

دومین ت وار

انقالب های اخیر خاورمیان  ،از مکانهایی مانند شتهرهای مستلط یتا پایتخت  ،میتادینی ماننتد میتدان
التحریر مصر ک نماد آزادسازی و هم اره محل برگزاری هظاهرات سیاستی بت دهاست
(کیا .)9 :9 11 ،میدان التحریر ،بزرگهرین میدان قاهره اس
نیل واقع شدهاس

نشتأتگرفت

ک در مرکز ایتن شتهر و در شترق رود

و همانند بسیاری از میدان ها ،این میدان ،کارکردی ارهباطی نیز دارد؛ ازطرفی ،م زه

مصر؛ در میدان التحریر شهر قاهره قرارگرفت ک در آن ،م م ع آثار فراعن و پانصد هزار قطعت آثتار
حم شده از هاریخ مصر قدیم ک قدم

آنها ب هزاران سا پیش برمیگردد ،یاف میش د؛ ایتن مت زه

در سا  9303میالدی هأسیسشد (هکی ای)2 :9 30 ،؛ ب نظرمیرسد ک مکان گزینتی ایتن مت زه در
کنار میدان التحریر ب کارکرد فرهنگی این میدان ،نقشی پررنگهر بخشیدهاس .
این میدان ک پیشهر اسماعیلی نامداش  ،پس از انقالب  9102ب نتام میتدان التحریتر (بت معنتی
آزادستتازی یتتا ن تتات) هغییرکتترد .هظتتاهرات ستتا  9133ک ت درپتتی افتتزایش بهتتای م ت اد خ ت راکی
ب وق عپی س  ،در این میدان برگزارشد؛ همچنین ،هظاهراهی در ستا

 211متیالدی در اعتتراض بت

حمل آمریکا ب عراق در این میدان برپا شد در جریان انقالب  2199مصر ،میدان التحریر ب نماد مکان
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معترض و سمبل مبارزه ضد حک م

هبدیلشد؛ ازایتنرو بت نظرمتیرستد کت امتروزه،

کارکردهای متعدد میدان التحریر مصر هح الشعاع کارکرد سیاسی آن قرارگرفت اس  ،ب ص رهیک این
میدان ب یم نماد آزادسازی و مخالف
آن اس

با حک م های دیکتاه ری هبدیلشدهاس ؛ گت اه ایتن قضتی ،

ک مردمان معترض اروپا و آمریکا و  ...ب مکانهای محل ه مع خت د ،استم میتدان التحریتر

دادهاند.
 -9-6عوامل مؤثر در شکلدهی میدان تحریر بهعنوان نماد اعتراض
 -6-9-6عامل مرکزیت و در دسترس بودن :میدان التحریر بزرگهرین میدان قاهره اس

کت در

مرکز این شهر و در شرق رود نیل واقع شدهاس ؛ همانند بسیاری از میدانها ،این میدان دارای کارکرد
ارهباطی مناسبی اس

ب دلیل اینک در مرکز اهصا چند خیابان قرارگرفت اس ؛ بتدینهرهیتب ،خیابتان

التحریر از شرق و غرب ،خیابان میرت باشا از شما و خیابان القصر العینی از جن ب بت ایتن میتدان،
متصل میش ند؛ ازطرفی ب ح م ها و ن احی جمعیتی حاشی نشین و فقیر نیز قراب دارد؛ ایتن کتارکرد
خ ب ارهباطی و عامل دسترسی ساده ب میدان باعث شد ک این میدان ازس ی عم م متردم بت عنت ان
مرکز ه مع مخالفان و آزادیخ اهان پذیرفت شده ،رفت رفت ب نمتاد آزادیخت اهی هبتدیلشت د (ر.
هص یر )9؛ بر این اساس میه ان گف
در درج او در داخل پایتخ

ک میدان التحریر ،دارای نقشی کان نی در انتشار ام اج سیاستی

و در مرحل بعد در داخل کل مصتر بت ده؛ بتدینهرهیتب ،ایتن میتدان

ب عن ان یم کان ن ه زیعکننده ،مکان و سرچشم انتشتار امت اج اعتراضتی مردمتان گردآمتده در ایتن
میدان ب د؛ ب گ ن ایک م ج اعتراض ب راحتی از این میدان ب سایر مناطق قاهره و حتی ستایر شتهرها
سرای میکرد؛ عالوهبراین ،همچنانک

در نظریت پختش بیتانمتیکنتد ،ایتن مکتان در جریتان

اعتراضهای شهروندان مصری ،دارای کارکرد انتشار گسترشی ب د؛ انتشار گسترشی ،فرایندی اس

ک

ب وسیل آن ،اطالعات ،م اد و مانند اینها از یم جا ب جای دیگر گستترشمتییابنتد؛ در ایتن فراینتد،
چیزهایی ک منتشرشدهاند در ناحی اولی باقیمانده ،اغلب شدت پیدامیکنند (هاگ  .)12 :9 32 ،هأثیر
عامل مرکزی

و میزان دسترسی را میه ان با این نم ن شرحداد ک اگر ستنگی را بت درون استتخری

بیندازیم و پخش ام اج آن را نظارهکنیم ،خ اهیمدید ک دوایر با دورشدن از نقط اثر ،ب هدریج ضعین
و ضعینهر میش ند؛ ب همین قیاس ،میزان پذیرش نت آوریهتای فرهنگتی نیتز بتا افتزایش مستاف
کاهشمییابد و ابداعها ب ط ر عمیقهر و نافذهری در نزدیمهرین نقط ب مبد پذیرفت خ اهندشد و با
93
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دورشدن از آن کاهشمییابند (جردن و روانتری.)011 :9 31 ،
در ه ضیح نقش کان نی میدانها در شکلگیری ه معهای مردمی ،میه ان ب این نکت اشتارهکترد
ک خیابانها اغلب ب یم میدان یا یم محتل فرهنگتی و رستان ای منتهتیمتیشت ند کت در آن تا بتا
پی ندخ ردن جمعی  ،اعتراض و ش رش گسترشمییابد و اخبار ب مرزهای محتیط منتشترمیشت ند.
چنان ک میدان التحریر ک در مرکز ه جت مطب عتات ،ایستتگاههتای هل زیت ن ،هتتلهتای ختارجی و
گردشگران و روزنام نگاران و حتی هرمینا های اه ب س ب د ،ه انس

ش رشها و قیامهای معترض و

ناراضی را ب خ د جلبکند؛ ازطرفی این فضاهای اعتتراض و مکتانهتای معتترض اعتم از «خیابتان،
میادین ،مساجد و  »...دارای جامع شناسی مختص خ دشتان هستتند؛ هرکیبتی از ویژگتیهتای مکتانی
اجتماعی مختلن؛ آنها مکانهایی هستند ک یم جمعی  ،پیش از اینک م ب ر ش ند پراکنده و متفرق
ش ند ،میه انند ب آسانی و سریع در آن ا گردهمآیند؛ بنابراین م اورت و نزدیکی یم دانشگاه (ماننتد
دانشگاه ههران) یا یم مس د بزرگ (مانند مس د االزهر قاهره) یتا هفرجگتاه ،کتتابفروشتی و محتل
برگزاری هئاهر ک جمعی

روشنفکر را جلبمیکنند ،همگی مکتانهتای دارای ظرفیت

نارضتایتی و

ش رش هستند؛ ازهمینرو ،م اورت قصرالنیل در قاهره و خیابانهای کلم العرب با کتابفروشیها و
کاف های روشنفکری مانند کاف هاریخی ریچ ک انقالب  9102مصر در آن برنام ریزیشد ،زمینت را
برای ورود جمعی روشنفکران در میدان التحریر مصر فراهمآورند (افضلی.)911 :9 19 ،

تصویر  .1موقعیت کانونی میدان التحریر و قابلیت دسترسی مناسب آن

933
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عالوه بر عامل مرکزی
مخالف

جغرافیایی ،عامل دسترسی نیز نقشی مهم در هبدیل میدان التحریر ب کان ن

با نظام سیاسی داش  .ازاساس ،عامل دسترسی ،نقشی بسیار مهم در مکانگزینتی جمعیت

و

فعالی های مختلن اقتصادی ،اجتماعی ،هاریخی ،ارهبتاطی دارد و وجت ه مختلتن ستاختار فضتایی و
کالبدی شهر ،اعم از ساخ

شهر ،باف

شهر ،اندازه شهر و نقش و اهمی

مرکز شهر ،ب ط ر کامتل از

عامل دسترسی هأثیرمیپذیرند (ب الحسنی .)31 :9 32 ،دسترسی ب عن ان یکی از مح رهای عملکتردی
برای شکل فضایی شهرها مطرح اس  .نظری پردازان معاصر ،دسترسی و ارهباطات را جتزو امتیازهتای
اصلی مناطق شهری دانست  ،اغلب نظری های مربت ط بت پیتدایش و عملکترد شتهر نیتز ،آن را مستلم
برشمردهاند (لینچ .)21 :9 33 ،در بحث دسترسی ،م ض ع امنی

معترضان و عدم گرفتارشدن آنها با

نیروهای حک متی نیز بسیار اهمی دارد؛ ب عبارتدقیقهر ،اینگ ن مکانها ک ب عنت ان کتان ن ه متع
معترضان انتخابمیش ند ،بایستی دارای یم فضای قابلمان ر باشتند .جتاییکت معترضتان بت اننتد از
دس

پلیس بگریزند و درعینحا ک فضاهای باز دارد ب واسط ک چ های باریم ،مغازهها و خان ها،

محاط شده ،فرص

یا پناهگاهی برای پناهندگی انقالبی ن فراهمکند .شتگف انگیتز نیست

کت میتدان

التحریر قاهره ،میدان انقالب ههران و میدان هقسیم استانب  ،همگی با پیچ و خمها ،خیابانهای کنتاری
و ک چ های باریم احاط شدهاند؛ جاییک فراریهای سیاسی میه انند در م قع هعقیب پلیس ،مخفتی
ش ند (افضلی)911 :9 19 ،؛ بر این اساس ،دو مؤلف «مرکزی
انتخاب میدان التحریر ب عن ان کان ن ه مع مخالفان حک م
 -1-9-6تراکم و تجمع جمعیت :جمعی

داشت اس .

یا انسانهای ساکن در مکان و فضای جغرافیایی ،یکی

از عناصر و ارکان اصلی آن را هشکیلمتیدهنتد .جمعیت
جغرافیایی عملمیکنند .مکان بدون جمعی

و دسترستی مناستب» ،نقشتی مهتم در

و انستانهتا بت ماابت روح مکتان و فضتای

ب مکان بتیروح شتباه دارد .انستان آنچنتان بت مکتان

وابست میش د ک از حد روابط مادی با مکان فراهررفت  ،با آن ،روابط عاطفی برقرارمیکند و مهر مکان
در دلش جای بازکرده ،مکان برای او ارزش و قداس

معن ی پیدامیکند (حافظنیتا و دیگتران:9 31 ،

 .)911اگر از لحاا ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی ،یم فضای جغرافیایی ،دارای ستاختاری گستیخت
باشد ،این وضعی
ب ده ،جمعی

در شکلگیری واحدهای ک چم هر فضایی و قلمروهتای فرهنگتی متفتاوت متؤثر

را ب اجزای متفاوت از هتم هقستیممتیکنتد (حیتدری)909 :9 19 ،؛ ازطرفتی ،ازدیتاد

جمعی  ،هراکم شهرها و صنعتیشدن هرچت بیشتتر ج امتع ،پیامتدهایی مابت
ب همراهدارند (بیانل  .) 1 :9 30 ،ه زیع جمعی

در مصر از وضعی
930

و منفتی( ،هتر دو) را

رود نیل هبعی میکند .ازآن اکت
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نخستین و مهمهرین منبع ثاب
اس

در زندگی مصریان «رود نیل» اس  ،وضعی

ک حدود  11درصد جمعی

هراکم جمعی

ب گ نت ای

آن کش ر در کران های آن رود ک  /0درصد خا مصر را شتامل

میش د زندگیمیکنند (برزگر)213 :9 31 ،؛ ب دلیل چنین هراکم جمعیتی در مصر ک ب ط ر هقریبتی،
هم جمعی

 31میلی نی آن در دره نیل اقامت دارنتد ،فقترا متیه انستتند میتدانهتای فرودگتاههتای

خص صی ساکنان قصرهای اشرافی دوستان رئیسجمه ر را نظارهکنند؛ مرسدسهتای م لتل آخترین
مد  ،ناچار ب دند از کنار فاضالبهای روباز و مردمی ک در گ رستانها زندگیمیکننتد ،عب رکننتد و
این ،در حالی اس
ب دهاس

ک جمعی

مصر در سا  2111براساس گتزارش بانتم جهتانی 3 ،میلیت ن نفتر

و در همین سا  ،ه لید ناخالص داخلی کش ر ،حدود  933میلیارد دالر آمریکتا بت ده کت بتا

درآمد سران معاد  2231دالر ،درزمره کش رهای با درآمد پایینهر از مت سط قرارمیگیرد و نرخ ه رم
در سا  2111نیز 99/3 ،درصد گزارششدهاس
میگ ید :نامرادی در ازمیانبرداشتن هبعی

(رشیدی)33 :9 11 ،؛ بااینحتا همتانط رکت
ها و اختالفهتای طبقتات و ناکتامی در حتلکتردن

مسائل سیاسی میه اند ب انقالب بین امد (ی سفی)2 :9 11 ،
ش اهد نشانمیدهند ک در یم ده اخیر ،طبقات مت سط جدید ب دلیل وضعی

نامناستب بتازار

مسکن ب طرف ح م شهر مانند محل هتای «عتین شتمس» و «ایمبابتا» کشتیدهشتده و اجتمتاعهتایی
غیررسمی و ناهمگ ن را ای ادکردهاند؛ این محل های شهری ک نقط آغاز جنبشهای اخیر مصر ضتد
ب ده انتد از لحتاا جغرافیتایی ،شترایطی مناستب بترای شت رش و ای تاد جنتبشهتای
ضدحک متی دارند؛ این مراکز جمعیتی نزدیم میدان التحریر ب ده ،ب دلیل بست بت دن فضتای م تاور،
نظارت شدید پلیس را نیز باعث نمیش ند (افضلی)939 :9 19 ،؛ بر این استاس ،هتراکم جمعیت

در

کران های رود نیل ک م جب آگاهی شهروندان از فاصل طبقاهی و عامل هسهیلکننده برقراری ارهبتاط
و ه مع در میدان التحریر ب د در نمادین جل هدادن میدان هحریر ب عن ان نمتاد آزادی و مبتارزه ملت
مصر ،مؤثر افتاد.
 -9-9-6نقش رسانهها و فضای مجازی :رسان و فضای م ازی ب ویژه شبک های اجتمتاعی کت
در کنتر دول

قرارنداشتند ،عاملی بسیار مهم ب دند ک ب سرع

میدان التحریر را ب کان ن انقالب و

مرکز ه مع میلیت نی متردم ،نت هنهتا در داختل شتهر قتاهره و کشت ر مصتر بلکت در سراستر جهتان
معرفیکردند .امروزه اگرچ محدودی

فاصل ها بت طت ر کامتل حتذفنشتده ،جریتان سترمای  ،کتاال،

ختتدمات ،فنتتاوری ،ارهباطتتات و اطالعتتات بت طت ر فزاینتتدهای ،کنتتتر دولت
931

بتتر مکتتان و زمتتان را
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هضتتعینکتتردهانتتد (کاستتتلز ،)213 :9 31 ،شتتبک هتتای اطالعتتاهی ،نقتتاط دوردس ت

را بتتا یکتتدیگر

مرهبطمیکنند؛ این شبک ها گروههای مختلن سراسر جهان را در کمترین زمان ممکن ب بهترین شتکل
ب یکدیگر پی ندمیدهند و افراد میه انند دانش و هخصص خ د را با یکدیگر مبادل کنند ،بت مشتاوره
بپردازنتتد و خالقی ت هتتای خ ت د را آشکارستتازند .رشتتد ستتریع رستتان هتتای جدیتتد ایتتن امکتتان را
فراهمآوردهاس

ک اطالعات درزمین م ض عهای مختلن ب شکل الکترونیکی و در ح م بسیار بتاال

مبادل ش ند (اشرفیریزی.)1 :9 31 ،
با پیدایش فناوریهای ن ین ارهباطیِ اطالعاهی ،مانند اینترن  ،ماه اره ،هلفن همراه ،هل یزی نهتای
کابلی ،رایان  ،ویدئ و  ...در چند ده واپسین سده بیستم ،انقالبی عظیم در عرص ارهباطات دوربرد و
الکترونیم با برد جهانی رخداد؛ در میان این فناوریها ،ماه اره و اینترن  ،شاخصهرین و اصلیهترین
آنها شناخت شدهاند ب ط ریک در چند ده اخیر ،هأثیرهایی بسیار شگرف بر حیات سیاسی ،اجتمتاعی،
فرهنگی و اقتصادی دول ها و مل ها ب جایگذاشت اند و ب واستط همتین هتأثیر ،قلمترو و مرزهتای
مل ها در سط ح گ ناگ ن سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کمرنگ شده و هاحد زیتادی

دول

آسیبپذیر شدهاند (سردارنیا .)913 :9 33 ،کانا های ارهباطی ،مانند گستترش اینترنت
اجازهمیدهند ک خبر هح ها در یم کش ر باسرع

و متاه ارههتا

ب کش رهای دیگر انتشاریابد.

مصر ،بیشترین کاربران اینترنتی را در میان کش رهای عربی دارد؛ گذشت ازاین ،بتیش از  31درصتد
جمعی

این کش ر ،هلفن همراه دارند ک شاید راه سریعهر و مهمهر همتاس در مقایست بتا فتیسبت

باشد؛ همچنین شبک های هل یزی نی ماه ارهای نظیر «ال زیرة و العربیة» نیتز در گستترش و صتادرات
هفکر هغییر ،نقشی مهم را ایفاکردند () 2199،Alanoud؛ بر این اساس ،رسان های جدید و شتبک هتای
اجتماعی با ب اشترا گذاردن هصاویر و فیلمهایی از ه متعهتای اعتراضتی میتدان التحریتر ،بت عنت ان
ابزارهایی کارساز برای انتشار اخبار و اطالعات و هماهنگی و سازماندهی اعتراضهتا و هستهیلکننتده
این جنبش عملکردند و زمین را برای افزایش نسل جدید مشارک

سیاسی (اغلتب) ،ه ستط ج انتان

استفادهکننده از این رسان ها فراهمآوردند درپی ناآرامیهای مصتر ،ملت

بتا دعت ت مخالفتان بترای

هظاهراهی میلی نی درمیدان التحریر قاهره ه معکردند و هنها در یکی از هظاهرات  011نفتر دستتگیر و
ب زندان ،روان شدند .فعاالن سیاسی مصر با انتشار بیانی هایی در صفح ای از فیسب
خالد هستیم» از مل

ب نتام «همت

مصر درخ اس کردند پس از نمتاز جمعت در اعتتراض بت شترایط م جت د در

هظاهراهی میلی نی و سراسریِ ضددولتی شرک کنند (براری .)211 :9 19 ،هرچنتد مقتامهتای امنیتتی
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کش ر مصر سعی داشتند این فضای م ازی را کنتر کنند ،چندان م فق نب دند؛ بنابراین ب نظرمتیرستد
ع املی مانند مزی های فضای م ازی و شبک های اجتماعی م ازی ،دیپلماسی م تازی ،عتدم هت ان
هأثیرگذاری بُعد فاصل در کمرنگ کردن و کُندکردن ام اج جنبش اعتراضی شهروندان مصری از نقطت
کان نی میدان التحریر ،در هبدیلشدن این میدان ب نماد مکانی برای اعتراضی ،نقشی بسزا داشت اند.
 -4-9-6سوابق کارکردیِ ارتباطی -تاریخی و سیاسی میدان تحریر :مکان ،بافتی مناسب بترای
شکلگیری ه ی های سیاسی و بازشناسی عالیق سیاسی فراهممیسازد و بدین لحتاا ،فعالیت هتای
سیاسی را میه ان ح

مح ر مکتان ،ستازماندهی و ه هیزکترد .هتر مکتانی از طریتق جریتانهتایی

گستردههر از فعالی های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ساخت میش د و الزم نیست

یتم مکتان دارای

مقیاسی خاص و مشخص باشد ،بلک میه اند هرچیزی ،از خیابتان هتا حتتی یتم قتاره را دربرگیترد
(افضلی .)910 :9 19 ،مکان ب عن ان محملی برای قراریافتن و ب آرامشرسیدن ،بخشی از هستی انسان
را شکلمیدهد ک منبع اصلی ه ی
ه ی

و امنی

وج دی انسان و مکان را با نام «ه ی

فردی و جمعی هلقیمیش د .ه یت

مکانی» هشکیلمیدهد ک رابط عمیقهر از صرفبت دن

یا ه رب کردن آن مکان اس  .فضاهای ه رب شده بخشی از ه یت
شخص ،طی زمان برای خ د قائل میش د؛ این ه ی
ش د ک بخشی از زیرساخ های ه ی
فیزیکی اس

مکتان ،بخشتی از

مکتانی را بت دست متیدهنتد کت

مکانی ،خ د ،هص یری مستقل در ذهن فرد می-

فردی انسان و حاصل شناخ های عمت می او دربتاره جهتان

ک انسان در آن زندگیمیکند؛ این شناخ هتا شتامل ختاطرات ،طترحهتا ،احساستات،

دیدگاهها ،ارزشها ،مفاهیم و ایدها های رفتاری و ه ربتی انستان درخصت ص محتیطهتای متنت ع و
پیچیده فیزیکی هستند ک فضای ه ربی انسان اعم از ادرا و رفتار را ب وج دمتیآورنتد .بت عقیتده
اگر شرایط بیرونی ک فرد درمعرض آن قرارمیگیرد و هص ر ذهنی وی ک درواقع ،ستطح
انتظار او را نشانمیدهد یکسان نباشند ،شتخص هتالشمتیکنتد از راههتای مختلتن ،ایتن انطبتاق را
ب وج دآورد و نظام ذهنی خ د و فضای بیرون را ب هعاد برساند (رضازاده)2 1 :9 30 ،؛ اینها مکتان-
هایی هستند ک افراد در آنها ساکن ب ده ،ب ط ر مکرر در حا رف وآمتد در آنهتا هستتند؛ ایتنگ نت
مکانها دربرگیرنده عمیقهرین معانی ب ده ،کان ن هعلقهای عاطفی و احساستات بستیار قت ی هستتند
(.)Chow,Healey, 2008: 336
بررسیها نشانمیدهند ک روابط انسانها با مکانی ک در آن زندگیمیکنند ،بستیار پیچیتده بت ده،
چنین رابط ای عمیقهر از صرف ب دن در آن مکان یا م اجه با آن مکان است ؛ بت گ نت ایکت آن را
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میه ان ب «خ دهمانی با مکان» هعبیرکرد ( .)Wester-Herber,2004:111یکی از مهتمهترین هأثیرهتا و
طبعات محیط ،مسئل هعلق مکتانی است

کت هاحتدود زیتادی بتا ه یت

ارهباط دارد .هعلق مکانی ،پی ندی عاطفی اس

مکتان ،بت طت ر هنگتاهنگی

ک افراد با مناطقی ویژه برقرارمیکنند؛ مکتانهتایی کت

افراد هرجیحمیدهند در آنها اقام کنند و در این مکانهتا نیتز آرامتش و امنیت

را احستاسمتیکننتد

( (Hernandez & Others, 2007: 310و مکان ب یم لنگرگاه روانی هبدیلمیش د (صفاییپ ر:9 12 ،
 .)991با سرای

 ،دیکتاه ر حاکم بر کش ر ه نس ،ب مصتر

سریع جریان سق ط

و عب ر آن از میدان التحریر قاهره ،سرنگ نی زودهنگام

 ،دیکتاه ر حاکم بر کشت ر مصتر

رقمخ رد (رشن  .)939 :9 11 ،معترضان ،میدانهای شهرها را بت محتل بیتان درد د هتای همگتانی
هبدیلکردند؛ درواقع میدانها میعادگاه ه دهها ،زن و مرد ،پیر و ج ان و پاییندس

و باالدست

ب دنتد

(دهشیار)3 :9 11 ،؛ میدان التحریر هم ب عن ان یم مکتان بتا کتارکرد سیاستی و ارهبتاطی قت ی ،بت
لنگرگاه روانی مل

مصر هبدیلشد و ازآن اک میادین شهری ،هم اره ب عن ان مهمهرین ظرف فضتایی

زندگی جمعی در فضای باز شهرها ،نقشی بسیار واال در جتذب متردم و حضت ر آنهتا و نیتز ارهقتای
کیفی

حض ر انسانی در شهرها داشت اند (دانش ،)39 :9 11 ،میتدان التحریتر بتا ه جت بت م قعیت

قرارگیری و هراکم جمعی

در پایتخ

مصر ،نقش ارهقای کیفی

حض ر انستانی و جتذب نیروهتای

معترض را ب خ بی ایفاکرد؛ همچنین ،س ابق کارکرد سیاسیِ میدان التحریتر در جریتان انقتالب ستا
 ،9102هظاهرات سا  9133درپی افزایش بهای م اد خ راکی ،هظاهرات ستا
حمل آمریکا ب عراق ،ه ی

 211در اعتتراض بت

اسمی این مکان و نقش پررنگ این میتدان در انقتالب ستا  ،2199در

کنار سایر کارکردهای ارهباطی ،فرهنگی ازطرفی و نقش رسان های م ازی و متاه ارهای و هل زیت نی
ازطرفدیگر از ع امل مهم و هأثیرگذار هبدیل میدان التحریر ب نماد آزادی و ن ات ب شمارمیروند.
 -5-9-6موقعیت قرارگیری میدان التحریر در پایتخت مصر :در هم کش رها ،اغلتب شتهرهای
بزرگ یا پایتخ ها ،با ارائ نقش کان نی ،سیستم ملی شهرهای ناحی ای را ب وج دمیآورند؛ این قبیتل
شهرها ،از جهتات ه تاری ،متالی ،فرهنگتی ،فعالیت هتای اجتمتاعی اقتصتادی و پختش اطالعتات،
بخشهایی وسیع از یم کش ر را هح

پ شش خ د درمیآورند (شک ئی .)92 :9 30 ،در جغرافیای

سیاسی ،اگر ب ع امل «سرزمین ،دول

و مل » ب عن ان س رکتن بنیتادین کشت ر نگریستت متیشت د،

بیهردید ،پایتخ

ب عن ان مرکز هدای

دول

و گرانیگاه نیروی محرک آن دارای اهمیتتی بتاال است

(احمدیپ ر .)0 :9 31 ،پایتخ  ،مهمهرین عنصر در ساختار سیاستی فضاست
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سیاسی -اداری و نیز کارکردهای اقتصادی ،ه اری ،فرهنگی؛ این واحد فضایی -سیاسی صرفنظتر از
و

سیاسی حک م

فلسف وج دی ،ماهی

و کارکردهای آن ،با ه ج ب اینک کان ن اقتدار و حاکمی

نیز هکی گاه اصلی دول

ب حسابمیآید و نسب ب سایر عناصر سازمان سیاستی فضتا دارای م قعیت

هرجیحتتی است  ،مت رد ه جت ختتاص جغرافیتتای سیاستتی است ؛ در همتتین راستتتا ،پایتخت  ،دارای
اختیارهایی ویژه در ورای اختیارهای سایر واحدها و عناصر هقستیمهتای کشت ری است

کت آن را از

دیگر واحدهای هقسیمهای کش ری متمایزمیسازد (ولی قلیزاده)9 :9 33 ،؛ برای نم ن  ،شتهر ههتران
دارای یم م قعی

کان نی اس

بتا

ک زمین دسترسی ب هم نقاط کش ر را دارد و در مقتام پایتخت

کارکرد ملی ،مهم هرین مرکز سیاسی ،اداری ،اقتصادی و فرهنگی ایران ب شمارمیرود؛ از چنین منظری،
آن را میه ان هارهلند ایران دانس

(کاویانی راد .)9 1 :9 31 ،قاهره ب عن ان نخستین شهر و پایتخ

کش ر مصر ک بزرگهرین شهر آفریقایی و همچنین بزرگهرین شهر در جهان عرب ب دهاس

کت بتر

ساحل رودخان نیل واقتع شتدهاست  ،دارای جمعیتتی حتدود  90میلیت ن نفتر بتا ح مت است
ب نظرمیرسد قاهره را نیز میه ان هارهلند کش ر مصر دانس

کت

چراکت حتدود  11درصتد جمعیت

آن

کش ر در کران های رود نیل و شهر قاهره زندگیمیکنند ک  /0درصد خا مصر را شتامل متیشت د
(برزگر)213 :9 31 ،؛ بنابراین ب نظرمیرسد ازآن اک میدان التحریر نیز در مرکز قاهره قرارگرفت است
و قاهره نیز هارهلند کش ر مصر اس  ،روند هبدیلشدن این مکان ب نمتاد آزادی و حتقطلبتی ،آستان
شدهاس .
همچنین با ه ج ب اینک در پخش سلسل مراهبی ،پدیدهها و ن آوریها در قالب سلستل مراهتب و
از طریق ه الی منظم دست ها و طبقات ،منتقلمیش ند و گسترشمییابند و طرحها از یم «فترد مهتم»
ب فرد دیگر ،یا از یم مرکز شهری مهم ب مرکزی دیگر گسترشمییابنتد ،بنتابراین ،فراینتد پختش و
پذیرش مدهای جدید لباس یا مد آرایش سر یا کاالهتای مصترفی جدیتد ،نظیتر رایانت  ،یتا عقایتد و
ایدئ ل یها از پایتخ

ب شتهرهای بتزرگ ،میتانی ،ک چتم و روستتا و بت صت رت سلستل مراهبتی

ان اممیش د (زرگرینژاد .) 91 :9 33 ،م قعی

جغرافیایی در کنار ع امل دیگر ب مصتر ،جایگتاهی
پیش از مرگ ب فرزندش متیگ یتد :ستالمتی

مرکزی یا «ابر نیروی عربی» دادهاس .

همام اعراب درکل میه اند از روی سالمتی مصر هشخیصدادهش د .اگر مصر ،مری
عرب مری

ش د ،همام جهان

میش ند (برزگر)211 :9 31 ،؛ بنابراین ب نظرمیرسد ازآن اک میدان التحریتر در کشت ر

مصر ،دارای جایگاه رفیع سیاسی ،فرهنگی ،هاریخی و استتراهژیکی است
901
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قاهره (ب عن ان پایتخ

و نخستین شهر مصر و بزرگهرین شهر آفریقایی و همچنین بزرگهرین شتهر

در جهان عرب) ،قرارگرفت اس  ،این ع امل در کنار م قعی

نسبی این مکتان ،در هبتدیلشتدن آن بت

نماد آزادی و نماد یم مکان معترض ،ب ط ر چشمگیری هأثیرداشت اس .

نتیجهگیری
مکانهای جغرافیایی برحسب م قعی  ،ویژگیها ،هاریخچ  ،دارای نقش و کارکردهتایی گ نتاگ ن
هستند ب ط ریک هریم از فضاهای شهری مانند عبادهگاهها ،مراکز ه اری و بازارهتا ،مراکتز اوقتات
فراغ

و پار ها ،مراکز علمی ،فرهنگی ،هئاهرها ،کتابفروشتیهتا ،دانشتگاههتا ،میتدانهتا و فضتاهای

عم می شهر و  ،...دارای کارکردهایی ویژه هستند ک بت آنهتا ه یت متیبخشتند .میتدانهتا ازجملت
فضاهای شهری هستند ک می ه انند دارای کارکردهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،هاریخی ،ه ریستتی
و  ...باشند .در میان فضاهای شهری ،میدانها با ه ج ب م قعی

مرکزی و دسترسیهای مناستبی کت

برای آنها وج ددارد ،ب ط ر عمده ،کارکردهایی متن ع دارنتد؛ یکتی از کارکردهتای میتادین در بیشتتر
شهرهای جهان و ب خص ص پایتخ هتا ،کتارکرد سیاستی آنهاست ؛ بتدینهرهیتب کت میتدانهتا در
جشتتنهتتای ملتتی ،کارنتتاوا هتتا ،ر ههتتای نظتتامی و ستتایر برنامت هتتایی کت بتتا مح ریت

حک مت

برگزارمیش ند ،ب محل ه مع مردم هبدیلمیش ند؛ درمقابل در برخی زمانها ،این میتادین بت محتل
ه مع معترضان ب حک م

و مخالفان نظام سیاسی هبدیلمیش ند؛ در چنتین شترایطی ،حک مت هتا

هالشمی کنند ها ب هر نح ممکن ب مقابل با این ه معها پرداخت  ،مانع کارکرد سیاسی این مکتانهتا
ش ند؛ حا آنک این فضاهای شهری ،جنب ای نمادین و سمبلیم پیداکرده ،ب کان ن پایدار ه معهتای
سیاسی و ضدحک متی هبدیلمیش ند .میدان آزادی در ههران ،میدان التحریر در مصر ،میدان هیانانمتن
در پکن ،میدان لؤلؤ در بحرین ،میدان استقال در استانب

و  ....ازجمل این فضاهای شتهری هستتند

ک ب عن ان کان ن ه مع معترضان ب نظام سیاسی ،جنب نمادین پیداکرده ،کارکرد سیاستی برجستت ای
داشت اند؛ نقش و هأثیر این فضاهای نمادین در بروز انقتالبهتای مردمتی هاحتدی است

کت بعضتی

حک م ها همانند بحرین ب کلی این میادین را هخریبکردهاند.
میدان التحریر قاهره ،ازجمل فضاهای شهری اس

ک اگرچ در دو یا س مقطتع زمتانی محتدود،

طی حدود چهار ده کارکرد سیاسی پیداکردهب د ،ب دلیل وج د یم نظتام سیاستی مستتبد در کشت ر
مصر ،م الی برای حض ر مخالفان حک م

در آن وج دنداشت  .پتس از انقتالب مردمتی در کشت ر
909
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ه نس و بروز اولین جرق اعتراض مردمی در کش ر مصر ،میدان التحریر قاهره بت سترع
برای حض ر معترضان و مخالفان حک م
حک م

و گرفتن حق ق مل

بت کتان نی

و همچنین ب فضایی نمادین برای ه مع مردم و مقابلت بتا

هبدیلشد .عت املی مختلتن ماننتد م قعیت

مرکتزی میتدان التحریتر،

دسترسی مناسب این میدان برای ورود سریع و هنچنین پراکندهشدن معترضان ،ویژگتیهتای جمعیتتی
مناطق اطراف میدان ،معرفی سریع این نماد ب جهان از طریق فضای سایبر و شتبک هتای اجتمتاعی و
کتارکرد سیاستی ایتن مکتان و نمتادینشتدن آن

جلب ه ج مردم جهان ب این مکان و  ...ب هق یت

ب عن ان میدان اعتراض و کان ن ه مع معترضان من رشد؛ ب نح یک کارکرد سیاستی میتدان التحریتر
قاهره و ح زه هأثیرگذاری آن ،خصلتی فراملی و فرامنطق ای پیداکردهاست  .بت گ نت ایکت معترضتان
بحرینی ،قصد مبد ساختن میدان لؤلؤ ب مااب میدان التحریر را داشتند هاجاییک حک م

بحرین ،هنهتا

راه ن ات را هخریب میدان دانس  .در ف ری  2199هزاران هن در میدان لؤلؤ در مرکز منام گردآمدند
و آن ا را ب کان ن اعتراضها هبدیلکردند؛ اما در ماه متارس ،نیروهتای دولتتی ،بتا پشتتیبانی هانتم و
چرخبا  ،ب عملیاهی گسترده برای راندن اعتراضکنندگان از میدان لؤلؤ دس زدنتد (حمیتدی:9 11 ،
)30؛ همچنین ،خیابان وا استری

در آمریکا و میدان هرافالگار در لندن ب میدان التحریر ملقب شدند.

سخن پایانی اینک میدان التحریر با ه ج ب معنای آن کت «آزادی و ن تات» است  ،امتروزه بت نمتاد
در جهان هبدیلشدهاس .

اعتراض ،دم کراسیخ اهی و مبارزه ضد حک م

فهرست منابع
 -6منابع فارسی
 احمدیپ ر ،زهرا و علی ولی قلیزاده ()9 31؛ «هبیین ع امل مؤثر در مکانگزینتی پایتخت هتا در
ایران» ،فصلنامه بینالمللی ژئوپلیتیک؛ سا س م ،ش  ،پاییز.
 اسدپ ر ششبهره ،مهترداد ()9 30؛ تعامل چین با نظام بینالملل حقوق بشر ،پایتاننامت کارشناستی
ارشد رشت حق ق بشر (استاد راهنما :دکتر بهرام مستقیمی ،استتاد مشتاور :دکتتر نسترین مصتفا)؛
دانشکده حق ق و عل م سیاسی دانشگاه ههران.
 اشرفی ریزی ،حسین و زهرا کاظمپ ر ()9 31؛ جغرافیای سیاسی اطالعات (فاصلههای بیفاصلله)؛
ههران :انتشارات چاپار.
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 افضلی ،رس

و وحید کیانی ()9 19؛ «قدرت مکانی :نقش و جایگاه مکانهای ختاص بت عنت ان

نماد و سمبل هح الت سیاسی» ،مجموعه مقاالت پنجملین کنگلره انجملن ژئوپلیتیلک ایلران؛ ج ،9
رش  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد رش .
 براری ،اباذر ()9 19؛ «هحلیلی از وضعی

مصر در سا  2199و روندهای آهتی» ،دیپلماسی صلل

عادالنه؛ مرکز بینالمللی مطالعات صلح ،ش  ،1بهار .2192
 برزگر ،ابراهیم ()9 31؛ «چهارچ بی مفهت می بترای فهتم هحت الت سیاستی مصتر» ،دو فصللنامه

پژوهش حقوق و سیاست؛ سا نهم ،ش  ،22بهار و هابستان.
)9 32( ---------- ؛ «نظری پخش و بازهاب انقالب استالمی» ،فصللنامه عللوم اننلانی؛ ستا
پن م ،ش  ،3بهار و هابستان.
 ب الحسنی ،مهناز ()9 32؛ «اثر دسترسی و محدودی

دسترسی بر ساختار فضتایی ت کالبتد شتهر»،

فصلنامه مدیریت شهری؛ ش  ،93هابستان.
 بهزادی ،رقی ()9 31؛ نماد در اساطیر :فرهنگ نگارهرهای نمادها در هنر شرق و غرب» ،کتاب ماه

هنر؛ مرداد و شهری ر.
 بهمنی ،پردیس و الیاس صتفاران ()9 31؛ سیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سلنتی ایلران؛
ههران :انتشارات پیام ن ر.
 بیانل  ،ی سن و محمدکریم منص ریان ()9 30؛ «رابط هتراکم جمعیت

بتا میتزان و نت ع جترم»،

فصلنامه علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی؛ سا ششم ،ش  ،22پاییز.
 پاپلییزدی ،محمدحسین و حسین رجبی سناجردی ()9 19؛ نظریههای شهر و پیرامون؛ چ ،3ههران:
انتشارات سم .
 پ راحمدی ،حسین و سید رس

حسینی کرانی ()9 33؛ « ئ پلیتیم کش رهای نفتی خلیج فارس

و چالشهای جهانیشدن اقتصاد» ،فصلنامه ژئوپلیتیک؛ سا پن م ،ش  ،9بهار و هابستان.
 پیتر ،هاگ

()9 32؛ جغرافیای ترکیبی نو؛ هرجم  :شاپ ر گ درزینژاد؛ ج  9و ،2ههران :انتشتارات

سم .
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 پیشگاهی فرد ،زهرا ()9 31؛ فرهنگ جغرافیای سیاسی؛ چ  ،9ههران :نشر انتخاب.
 هامپس ن ،جان ب ()9 31؛ رسانهها و مدرنیته؛ هرجم  :مسع د اوحدی؛ ههران :انتشارات سروش.
 هکی ای ،مهدی ()9 30؛ مصر ،مباحث کشورها و سازمانهای بینالمللی ،دفتلر مطالعلات سیاسلی و

بینالمللی؛ ههران :وزارت ام ر خارج  ،مؤسس چاپ و انتشارات.
 جردن هری و لستر راونتتری ( :)9 31مقدمهای بر جغرافیلای فرهنگلی؛ هرجمت ستیمین هت الیی و
محمد سلیمانی؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارهباطات.
 ج نز ،مارهین و همکاران ()9 31؛ مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی؛ هرجمت زهترا پیشتگاهی فترد و
رس

اکبری؛ چ  ،9ههران :انتشارات دانشگاه ههران.

 حافظنیا ،محمدرضا و همکاران ()9 31؛ سیاست و فضا؛ مشهد :انتشارات پاپلی.
 حمیدی ،محمدمحسن ()9 11؛ «ناآرامی در بحرین؛ درخ است

اصتالحات یتا انقتالب؟» ،مجلله

سیاسی ل اقتصادی؛ ش  ،233هابستان.
 حیدری ،جهانگیر ()9 19؛ نقش مدیریت سیاسی در همگرایی و واگرایی اقوام ،پایاننام کارشناسی
ارشد رشت جغرافیای سیاسی (استاد راهنما :دکتر هادی اعظمی)؛ دانشکده ادبیات و علت م انستانی
دانشگاه فردوسی مشهد ،شهری ر.
 دانش ،جابر و امیر طیبی ()9 11؛ «کیفی

حض ر در میادین شهری با هأکید بر نم نت هتای ستنتی

ایرانی» ،فصلنامه مطالعات شهرهای ایرانی اسالمی؛ ش  ،3هابستان.
 دهشیار ،حسین ()9 11؛ «بهار عرب ش رش بر مدرنیت وارداهی» ،مجلله سیاسلی -اقتصلادی؛ ش
 ،23بهار.
 دهشیری ،محمدرضا ()9 33؛ «رسان و فرهنتگستازی» ،فصللنامه تحقیقلات فرهنگلی؛ دوره دوم،
ش.3
 رشن  ،نبیاهلل ()9 12؛ «رویکردها و عالیق ئ پلیتیتم در هحت الت خاورمیانت و شتما آفریقتا»،
فصلنامه بینالمللی ژئوپلیتیک؛ سا نهم ،ش  ،9بهار.
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 رشیدی ،رامین ()9 11؛ «بررسی وضعی

هکافل در کش ر مصتر» ،تلازههلای جهلان بیمله؛ ستا

سیزدهم ،ش  ،903فروردین.
 رضازاده ،راضی ()9 30؛ رویکرد روانشناسانه و جامعهشناسانه به هویت مکانی در شهرهای جدیلد؛
چ  ،9ههران :انتشارات شرک

عمران شهرهای جدید.

 زرگرینژاد ،غالمحسین ()9 33؛ تاریخ صدر اسالم؛ ههران :انتشارات سم .

 س ادزاده ،حسن ()9 12؛ «نقش دلبستگی ب مکان در ه ی بخشی بت میتدانهتای شتهری ،بتا
نظر» ،فصلنامه علمی ل پژوهشی هنر معمار و شهرسازی نظر؛ سا دهم ،ش  ،20هابستان.
 سردارنیا ،خلیلاهلل ()9 33؛ «اینترن  ،جنبشهای اجتماعی جدید و بستیج اعتتراضهتا» ،فصللنامه

پژوهشهای ارتباطی؛ سا شانزدهم ،ش .3
 سلطانزاده ،حسین ()9 32؛ «شروع شکلگیری میدانهای معاصر» ،فصلنامه معماری و فرهنگ؛ سا
پن م ،ش  90و.91
 سلطانی ،علی و احمد نامداریان ()9 31؛ «بررسی هأثیر نیروهای مختلتن در شتکلگیتری فضتای
شهری» ،نشریه هویت شهر؛ سا پن م ،ش  ،3پاییز و زمستان.
 شک یی ،حسین ()9 30؛ اندیشههای نو در فلنفه جغرافیا؛ چ  ،1ههران :انتشارات گیتاشناسی.
)9 33( ----------- ؛ فلنفههای محیطلی و مکتل هلای جغرافیلایی؛ چ  ،1ههتران :انتشتارات
گیتاشناسی.
 طاهرخانی ،حبیباهلل ()9 39؛ «ای اد فضاهای قابلدفاع شهری» ،فصلنامه ملدیریت شلهری؛ ش ،1
بهار.
 عسگری ،محم د ()9 30؛ «ارکان و الزامات دفاع شهری» ،فصلنامه مطالعات بنیج؛ ستا نهتم ،ش
 ، 9هابستان.
 ف ردهام ،فریدا ()9 31؛ مقدمهای بر روانشناسی یونگ؛ هرجم مستع د میربهتا؛ ههتران :انتشتارات
اشرافی.
 فک هی ،ناصر ( )9 3؛ اننانشناسی شهری؛ ههران :نشر نی.
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 فیاض ،ابراهیم ،حسین سرفراز و علی احمدی ()9 11؛ «نشان شناسی چشمانتدازهای فرهنگتی در
جغرافیای فرهنگی؛ راهبردی مفه می برای فهم و کشن معنا» ،فصللنامه تحقیقلات فرهنگلی؛ دوره
چهارم ،ش .3
 قاسمی ،اصغر ()9 32؛ «هیانآنمن؛ قتل عام خاکستری» ،دو ماهنامه گزارش؛ ش  ،931دی و بهمن.
 ق ام ،عبدالعلی ()9 31؛ چالشهای توسعه سیاسی؛ چ  ،0ههران :انتشارات ق مس.
 کاستلز ،ایمان ئل ()9 31؛ عصر اطالعات ،قلدرت هویلت؛ هرجمت  :چاوشتیان و خاکبتاز؛ ههتران:
انتشارات طرح ن .
 کاویانی راد ،مراد ()9 31؛ ناحیه گرایلی در ایلران از منظلر جغرافیلای سیاسلی؛ ههتران :انتشتارات
پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 کالنتری ،حسین و هانی اخ ت ()9 11؛ برنامه ریزی منظر شهری؛ چ  ،9ههران :پژوهشکده فرهنگ،
هنر و معماری جهاد دانشگاهی.
 کریمیان ،حسن ()9 31؛ «نمادهای فرهنگی در مناظر شهری :بیان معنتا ،حتس ه یت

و آرامتش

روحی» ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیای اننانی؛ ش  ،33زمستان.
 کیا ،علی اصغر و عبدالصمد محم دی ()9 11؛ «نقش شبک های اجتماعی در انقالب ه نس» ،مجله

سیاسی -اقتصادی؛ ش  ،23بهار.
 لطفی ،صدیق و عبدالحمید محمدی ()9 19؛ «بررسی ارهبتاط نمادهتای شتهری بتا ه یت

شتهر

(مطالع م ردی :شهر گنبد کاووس)» ،فصلنامه علمی ل پژوهشی جغرافیا برنامهریزی منطقهای؛ ستا
دوم ،ش  ،2بهار.
 لینچ ،ک ین ()9 33؛ سیمای شهر؛ هرجم دکتر منت چهر مزینتی؛ چ  ،9ههتران :انتشتارات دانشتگاه
ههران.
 مدنیپ ر ،علی ()9 31؛ طراحی فضای شهری؛ هرجم فرهاد مرهضایی؛ ههران :شترک

پتردازش و

برنام ریزی شهری ،وابست ب شهرداری ههران.
 محم دینژاد ،هادی ()9 33؛ فضا و مکان در طراحی شهری؛ ههران :انتشارات هل /طحان.
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: ههتران،2 )؛ فرهنگ علوم سیاسی آکنفورد؛ هرجم دکتر حمیتد احمتدی؛ چ9 39(  ایان، مم لین
.نشر میزان
 انتشارات: ههران،9 )؛ درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی؛ هرجم دره میرحیدر؛ چ9 31(  ریچارد، م یر
.سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
)؛ «کالبدشتکافی نقشت و نقتش آن در اعمتا قتدرت و9 31(  دره و حسین حمیدینیا، میرحیدر
. بهار و هابستان،1  و3  ش،1  نشریه علوم جغرافیایی؛ ج،» القای سیاس
.3  فصلنامه فرهنگنتان هنر؛ ش،»)؛ «جایگاه نماد در نظام اندیش ی نگ9 39(  سیما، وزیرنیا
 پایتاننامت،)؛ هبیین ع امل مؤثر در مکتانگزینتی پایتخت هتا در ایتران9 33(  علی، ولی قلیزاده
.مدرس

 دانشگاه هربی:کارشناسی ارشد (ب راهنمایی دکتر زهرا احمدیپ ر)؛ ههران

- مجلله سیاسلی،» مسئل اجتماعی یا مستئل سیاستی:)؛ «انقالبهای عربی9 11(  محسن، ی سفی

. هابستان،233 اقتصادی؛ ش
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Abstract
Place is a part of geographical space and a base for establishment of social
relations. Each place is unique according to its specific properties, functions and
history. Meanwhile, some places find symbol identity due to their especial historical
events and properties and this identity would be maintained in the minds and moved to
the other generations. For example Azadi Tower in Tehran and Savior Christian
Church in Moscow are symbol for faithfulness and love to the paternal land and
country. Altahrir Sq. is the biggest square in Cairo, eastern side of Nile River. Due to
dictator regime in the last 30 years, there was not space for political communities.
Despite this fact, this square has had two or three political function. In 2011,
incredible presence of people in this square made its name spread all over the world as
a symbol for protest against dictatorship as wall street protests in United states
replaced wall street name with American Altahrir and protests in London changed
Trafalgar Square to Altahrir. This is descriptive-analytic survey which follows the
reasons for this square to become a symbol for protest against dictatorship and cruelty.
Findings indicated that some factors had crucial role including pivotal role in the past
political changes, dominance of its political function to its social one, its easy access,
injection of political function spirit from media.
Keywords: Urban symbol places, Squares’ political function, Egypt’s Altahrir Square,
Revolution.
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