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 مقدمه

 یانیپا یها ماههای اجتماعی است.  کردن حرکت تحوالت اجتماعی اخیر در خاورمیانه بیانگر نقش مرکزی شهرها در بسیج

شمار آورد. سقوط  بهانه یخاورم یشورهاکر یخواهانه در سا یراسکودم یها تالش یریگ عطف اوجنقطة د یرا با 1828سال 

من، ین، ین مبارزات به مصر، بحریا ةبود. شعل یعرب یشورهاکان یدر م خواهانه یآزاد یها تکآغاز حر ةدولت تونس نقط

ر یدان تحریم یشهر یمختلف جهان، فضاها یها یمبسوط خبرگزار یها گزارش ةیده شد. در سایشکز ین هیو سور یبیل

و  یخواه یآزادبه نماد  ،متر در جهان شناخته شده بودندکه کدان دانشگاه در صنعا یم و منامه (لؤلؤ) دیدان مرواریقاهره، م

 اقتدارگرا مبدل شدند. یها نظام هیعل یمبارزات اجتماع

 ةمختلف منطق یشهرها یعموم یدر فضاها یاعتراض یها تکحر یاپی، وقوع پیاسیس یها یریگ فارغ از جهت

دارد با  ین پژوهش سعیاست. اکرده زبان معطوف یم یفضاها یها یژگیبه ورا  ین شهرسازاانه، توجه متخصصیخاورم

 .ن موضوع بپردازدیا یبه بررس ریزهای  پرسشدر قالب  یاسیس-یاجتماع یها تکان، قدرت و حرکم ةرابط یبررس

 وجود دارد؟ یاجتماع یها تکو حر زبانیم یعموم یفضاهاان یم یمعنادار ةا رابطیآ 

 ؟دارند یاجتماع یها تکجذب حر یبرا یشتریل بیپتانس فضاها دام گونه ازک 

  یها تکن حریزبان ایم یان فضاهایم ییها و تفاوت ها مشابهتچه  انهیدر خاورمر یاخ یها جنبشدرخصوص 

 رد؟کجو و توان جست یم یاجتماع

 

 قیروشتحق

است. در بخش چارچوب گرفته صورت  یمک-یفکی یقیرد تلفیکه با روکاست  یداربرک یش رو، پژوهشیپژوهش پ

 شده است. استفاده یل موردیتحل نمونه از روش یفضاها یو در بررس ،یخیو تار یفیاز روش توصپژوهش  ینظر

ن روش ابتدا با استفاده از یدر ا شده است. انجامدمان فضا یچروش استفاده از با  یمورد یها نمونه یمکهای  تحلیل

م شده است. یترس Autocadافزار  نرم 2یمحورنقشة نمونه در وضع موجود،  یفضاها ییر هوایاسناد موجود شامل تصاو

 یوندیپ همشامل شاخص  ،دمان فضایروش چ یاصل یها از شاخص یا پاره DepthMapX افزار نرمسپس با استفاده از 

بررسی و  9و شاخص وضوح 1، انتخاب حرکت پیاده1، انتخاب حرکت سواره0، ارتباط کل و جزء9ی محلیوندیپ هم، 1النک

 (.2تحلیل شده است )تصویر 

 

مبانینظری

نظر به دامنة وسیع بحث پیرامون رابطة ظرف کالبدی، قدرت و دموکراسی، تبیین اولیة مفاهیم و معرفی چارچوب تحلیلی، 

برای بررسی طرح بیان  مدنظرطرحی راهگشا خواهد بود؛ بدین منظور مفاهیم فضای شهری و حرکت اجتماعی و دیدگاه 

 شود. می

 

                                                                                                                                               
1. Axial Map 
2. Itegration:Rn 

3. Local Integration 

4. Synergy (R2 Rn/R3) 

5. Global Choice 

6. Choice (400m) 

7. Intelligibility 
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.فرایندمطالعه1تصویر

 

فضاهایشهری

تحلیل فضاهای شهری، با تحلیل دو گونة فضای واقعی و فضای مجازی مرتبط است. از سویی تحلیل فضای شهری به 

شناسانة ابعاد فضایی و کالبدی،  است. تحلیل فرمی به تحلیل زیبایی ریپذ انجامدو صورت تحلیل فرمی و تحلیل محتوایی 

 .استمکان معطوف -انسان و مکان-و تحلیل محتوایی بر تحلیل روابط مکان

ها اندیشمندان شهرسازی  . در این سالبرشمردانسان -های مکان و پس از آن را باید سرآغاز تحلیل 2318ی ها سال

؛ مور و دیگران، 2309؛ گل، 2391انسان پرداختند )آلتمن، -های اولیة مکان به تحلیلدر قالب نظریات علوم رفتاری 

-شناسانة روابط مکان های جامعه (. با توسعة علوم اجتماعی و ورود به مباحث شهرسازی، تحلیل2399؛ راپاپورت، 2301

؛ 2300و  2399؛ کستلز، 2399شناسی شهری مطرح شدند )هاروی،  در حوزة جامعه 2انسان از طریق نظریة اجتماعی

 .(2332؛ لفور، 1828و  2303سوجا، 

رویکرد اصلی این پژوهش تحلیل محتوایی فضاهای شهری با استفاده از دیدگاه نظریة اجتماعی در بخش نظری و  

 های موردی است. مکان در بررسی نمونه-استفاده از تحلیل مکان

 

حرکتاجتماعی

ة افراد یا تشکیالت است که خارج از چارچوب رسمی حکومتی یا حدود افتی نسازماهای  های اجتماعی تالش حرکت

، 1ها با کلمات اعتراض (. این حرکت111: 1888کند )جانسون و دیگران،  اقتصادی، اهداف سیاسی را در جامعه دنبال می

                                                                                                                                               
1. Social Theory  

2. Protest 
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ان نمودهای مختلف ، همة این واژگدرواقععجین است.  1و انقالب 1، ناآرامی0، خیزش9، شورش1، آشوب2پیمایی راه

دهندة درجات مختلف عمل و حرکت  روند که مفهوم حقوقی متفاوت دارند و نشان شمار می های اجتماعی به حرکت

ها و  حکومتصورت مشخص براساس منافع  و به دخیلبا توجه به دیدگاه نیروهای  اجتماعیهای  حرکت اجتماعی هستند.

های اطالقی، به  . نظریة اجتماعی فارغ از برچسبوتی را پذیرا شودهای متفا ممکن است برچسبنفع،  های ذی گروه

 پردازد. های اجتماعی می بررسی ماهیت حرکت

 

هایاجتماعییشهریوحرکتفضاها

پردازان  های اجتماعی، نظریه شناسی در زمینة ارتباط میان فضاهای شهری و حرکت های مختلف جامعه در میان قرائت

معنادار میان  ةبه وجود رابط 29و سوجا 21هاروی ،22، کستلز28فوکو، 3لفوور ،0، بوردیو9گیدنزاز قبیل  تئوری اجتماعی متأخر

 سیاسی گردانندگان قدرت اعتقاد دارند.-تمایالت اجتماعیو  فضاتولید 

زار عنوان اب به، ابتدا دوتولید شدر فرایند اجتماعی فضایی که معتقد است فضا محصولی اجتماعی است. ( 2332)لفور 

گرایان فعال  . او با نقد صریح عملکرد ساختشود سلطه و قدرت مطرح می ابزار عنوان بهدرجات بعد در و  ،اندیشه و عمل

ة تغییر جامع و تغییر زندگیهای نوین  کند که ایده بیان می 2398و  2318های  در اتحاد جماهیر شوروی حد فاصلة سال

دهند و مناسبات  ی ازدست میکل بههای سیاسی بدون تولید فضاهای شایسته، معنای خود را  تبلیغی به دست جنبش

 طلبند. اجتماعی نو، فضاهای نو می

شهروندان شهر را سیاسی به این نکته اشاره دارد که  -پرداز تئوری اجتماعی با گرایش اقتصادی کستلز دیگر نظریه

و باید در ارتباط با نقشی  دمحتوای ساختاری خاص خود را دار ،شهری نزاعهر  (. از نظر او130: 2300)کستلز، سازند  می

تنها در این صورت است که ما به آنچه در مورد آن  ،کند و در تقابل با طبقات اجتماعی مختلف نگریسته شود که ایفا می

 .(991: 2399)همو،  کنیم آگاه هستیم صحبت می

بخش  به دستفضا  کردنتکه  تکهها از  ید رابطه میان فضا و حرکت اجتماعی، درخصوص حمایت حکومتهاروی  نیز با تأی

فضا هشدار در تقابل با قابلیت تخصیص آزادانه جریانی آگاهانه  عنوان به خصوصی و تبدیل آن به فضاهای اجتماعی قابل نظارت

 ساختار نسبتا  ، به تبیین بخش خصوصی و فضاهای اجتماعی در محافظت ازگردانندگان قدرت شدت عمل دهد. او با معرفی  می

وضعیت پردازد. هاروی معتقد است که  شهری در دورة معاصر میی هاتغییر فضا آمیز یند مناقشهافضای شهری و فر یایستا

های حاصل از تجارب  داری، اختالط عجیب مالکیت و فرصت نظام سرمایه ةتحت سلط کنونی شهرگراییعظیم بغرنج و مقیاس 

های اجتماعی  حرکت ةتاریخچو  اند ای پدید آورده کننده گیجموقعیت های انقالبی و تندروانه  شهری، در کنار اهداف حرکت

 (.233-230: 2301 ،یهارو) شهری باید با این نگاه قرائت شوند

                                                                                                                                               
1. Demonstration 

2. Riot 

3. Rebellion 

4. Uprising 

5. Unrest 

6. Revolution 

7. Giddens, Anthony 

8. Bourdieu, Pierre 

9. Lefebvre, Henri 

10 .  Foucault, Michel 

11. Castells, Manuel 

12. Harvey, David 

13. Soja, Edward 
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 دیتأکهای شهری معاصر درخصوص تحلیل محتوایی فضاهای شهری در دنیای مدرن بر این نکته مشترک  پژوهش

گیری افراد از  های اجتماعی، کناره شدن نهادها و گروه حاشیه رانده کنند که در غیاب فضاهای شهری متناسب و به  می

؛ 1888؛ ستا و لو، 1821ال گسترش است )مرچنت، ها به استفاده از فضاهای مجازی در ح فضاهای شهری و تمایل آن

کنند که امروزه فضاهای عمومی، ظرف فضایی بروز تعامالت   ها بیان می این پژوهش .(1822پور و دیگران،  شنگه

سیاست اصلی درخصوص فضاهای عمومی در  که یدرحالروند،  شمار می شخصی و دموکراتیک افراد در جامعة مدنی به

ها در جهت عکس  باید به حفظ و گسترش فضاهای عمومی معطوف شود، البته تمایل غالب حکومت نقاط مختلف جهان

 این درخواست قرار دارد.

 

هایاجتماعیفضاهایشهریوپیدایشحرکت

پردازان این گرایش به اهمیت شهر  دهد که نظریه گرفته در قرن نوزدهم نشان می های مارکسیستی شکل رجوع به اندیشه

پردازان بدون اشاره به فضایی خاص در شهر،  های اجتماعی معتقد هستند. این نظریه ها و حرکت زادگاه انقالب عنوان به

شهرها مکان انقالب هستند. کنند که  ة هدف قرار دادند و بیان میطبق یبکلیت شهر را برای انجام انقالب و ایجاد 

کند و تعامل  میفراهم مقابله با صاحبان قدرت برای را اس الزم مقی ومعترضان  یده نزدیکی در شهر امکان سازمان

های مختلف زندگی از جمله سیاست  ی مختلف در جنبهها ینوآورهای متراکم، به ایجاد  دائمی قوای انسانی در محدوده

 .(2001؛ مارکس و انگلس، 2301؛ مارکس، 2001شود )انگلس،  منجر می

های  ( سیر تحول زمانی حرکت33: 2900فضاهای شهری، هم هدف فاعل سیاسی و هم واسطة آن هستند )تانکیس، 

میدان، و فضای عمومی وسیع ) تمرین دموکراسی به داشتن ادبیات مشترک وابسته استدهد که  اجتماعی نشان می

 (گرد هم بیایند انکه شهروند جایی)باشد دسترس  درخیابانی اصلی، یک پارک، یا سایر فضاهای عمومی که برای همه 

 .(1822حداقل عنصر ثابت این ادبیات است )دنیل، 

جنبش تسخیر تا های مردمی در خاورمیانه  های اجتماعی اخیر در نقاط مختلف جهان، از قیام بررسی حرکت

های  خواست گروهن شد و شنیده حضور یبرابیانگر واقعیت وجود حداقل یک فضای جمعی  در آمریکا، تیاستر وال

عنوان بستر، عوامل متعدد  فضاهای عمومی بهوجود بر  عالوه معترض است. البته این نکته را نباید فراموش کرد که

و اگرچه فضاهای عمومی مکان تجلی صدای جمعی  های اجتماعی نقش دارند دیگری در ایجاد، تداوم و تشدید حرکت

 یی کافی نیستند.تنها بهرود، اما  شمار می معترضان است، شرط الزم برای ایجاد حرکت اجتماعی به

 

هایاجتماعییجاذبحرکتفضاها

ر این ( و د193: 2302های شهری است )فینکولیویچ،  های اجتماعی شهری پاسخ طبقات غالب اجتماعی به بحران حرکت

(. 210: 2900کنند )تانکیس،  ای برای جغرافیای رسمی قدرت فراهم می میان، فضاهای شهری هستند که صحنه

های اجتماعی به بررسی این فضاها از نظر موقعیت  پردازان شهری درخصوص فضاهای شهری جاذب حرکت نظریه

 اند. امالن حرکت اجتماعی پرداختهی فضاهای مستعد و رابطه میان فضاهای جاذب و عشناس گونهجغرافیایی، 

 

 موقعیتجغرافیاییفضاهایجاذب 

های اجتماعی  از حرکترا بیشترین پتانسیل پشتیبانی  دانند که ی مینقاطرا پردازان فضاهای عمومی مرکزی  عموم نظریه

ات این اماکن عموما  در اوق بیشترهای عمومی اصلی مورد مراجعه افراد در شهر است. در  . منظور از مرکزی، هستهرا دارد

کند که  ( در تحلیل وقایع اخیر مصر تحلیل می1822دنیل ) .نواحی شهری واقع هستند یبند میثقل کل شهر تقس ةنقط
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مساوی از  ةفضای قابل دسترس دارای فاصلتجمع مردم قاهره در میدان تحریر به این دلیل نیست که این میدان تنها 

البداهه مکان برگزاری  عمومی مرکزی، فی ها دانیم امر بیانگر این واقعیت است کهکه این بل ،باشدقاهره نقاط مختلف 

 .آیند شمار می جشن به

 

شناسیفضاهایجاذبگونه

( براساس نوع مراودات افراد در جامعه سه گونه فضای عمومی شامل میدان )نمایندة تعلق جمعی(، 280: 2900تانکیس )

کند که در این میان دو گونة خیابان و  اجتماعی( و خیابان )نمایندة برخورد غیر رسمی( را شناسایی میکافه )نمایندة تبادل 

 .(2های اجتماعی هستند )جدول  میدان پذیرای حرکت
 

شناسیفضاهایجاذبحرکتاجتماعی.گونه1جدول

 مصداق هاویژگی گونهفضا

در پیمایی ) از قبیل راه ،دارای تحرکهای اجتماعی  انجام حرکتپشتیبانی از   خیابان
ها به فضای تجمع و سکون  از عبور از خیابان پسها  پیمایی راهغالب موارد 

 (شوند ختم می

 شود یا  از نهادهای اجتماعی صلب می یکه امکان تجمع قانون یعموما  زمان
و نقاط مرکزی فراهم  ها دانیدلیل نبود امنیت جانی امکان تجمع در م به

 شود. میاستفاده نباشد 

 های صنعا در یمن خیابان 
 های منامه بعد از سرکوب  خیابان

 میدان مروارید

 امکان تجمع و سکون در فضا   میدان

 های اجتماعی تجمعی از نظر امنیت جانی و  که امکان حرکت عموما  زمانی
آل برای  نقاط ایده ها دانیمفراهم باشد،  کنندگان تجمعکردن  سرکوب
 های اجتماعی هستند. های حرکت دادن خواست نشان

 و میدان رابعه  میدان التحریر
 مصر ةدر قاهر عدویه

 بحرین ةمیدان مروارید در منام 

 

 فضاهایشهریوطبقاتاجتماعیعاملحرکت

با دو طبقة فرادست )اکثریت( در هر نزاع شهری  های اجتماعی، توجه به ماهیت دوقطبی آن مهم است. در مطالعة حرکت

: 2302و فرودست )اقلیت( مواجه هستیم و فضاهای شهری باید در ارتباط با این دو طبقه کاوش شوند )فینکولیویچ، 

101). 

« پرورانند؟ یی در سر میایرؤایرانیان چه »هایش تحت عنوان  خود از ایران در یادداشت 2390فوکو پس از دیدار سال 

-یشمال یها ابانیران در خیه انقالب اکرد کرا مطرح  سؤالن یفرانسه منتشر شده است ا 2نوول آبزرواتورنامة  که در هفته

ن پرسش به یا انیو قصد داشت تا با بکفو (1881)آفاری و اندرسون،  ؟یغرب-یا شرقیرد یگ یل مکشهر تهران ش یجنوب

ان انقالب یر در جریدرگ یاجتماع یها و نهادها گروه یها زهیان انگیران و بیانقالب در حال وقوع ا ییل محتوایتحل

ش یح آرایتشر یبرا یا خود، استعاره یکیزیت فی، واژگان شمال و جنوب فارغ از واقعیشناس جامعه یها لیدر تحل بپردازد.

 باالدست و فرودست جامعه هستند.  یاجتماع یها گروه یمکان

ا یفرادست  ةطبق یت اجتماعکحر یک صورت بهتواند  یو م پذیرد می ریتأثل یدخ یاز طبقات اجتماع ،نزاع یها فرم

براساس  یاجتماع یها حرکت گر شود. مسلط جلوه ةل طبقیفرودست در مقابل تماطبقة  یها ان خواستهیب صورت به

 .کنند میدار یمختلف پد یشهر یدر فضاهارا فرادست و فرودست  یها عمل گروه ةق و نحویت، عالیماه
 

                                                                                                                                               
1. Le Nouvel Observateur 
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وصاحبانقدرتفضا

 یها وهیش چشمگیرتریناز  یکیند. ک یمشاهده باشد، اما خود را در فضا فاش م یدشوار برا ای دهین است پدکاست ممیس

ردن قدرت خود در ک نهادینه برایمسلط  یها تالش گروه( 31 :2900س، کینترل فضاست. )تانکا یاعمال قدرت، اشغال 

ن یا ،رود یشمار م بهفضا  یاسیاقتصاد س ةدر شاخ یشناس پردازان جامعه هینظر یاساس ةدغدغ یشهر یعموم یفضاها

بازدارنده  یا حربه عنوان بهشهر  یعموم یها عرصه یساز یشبرد خصوصیها در پ ومتکپردازان به نقد اقدامات ح هینظر

ه کدهد  یدخل و تصرف در فضا نشان م ةنیم در زمکحا یها اقدامات قدرت یبررس .(2319)دال،  نندک یانتقاد م

 .(1جدول ) ردیگ یبرمدر را  از اقدامات نرم و سخت یعیف وسیگرفته ط شکل یها تالش

 
دخلوتصرففضاةنیاقداماتصاحبانقدرتدرزم.1جدول

 مصداق صاحبانقدرتعملنحوة

 ن در یادیق دخل و تصرف بنیم قدرت از طرکیتح
 فضا

  فرانسه 23اواخر قرن  ،اسمنیناپلئون سوم و 

 یبه تقاطع چندراه دیمرواردان یل میو تبد ین کالبدیادیبن رییتغجاد یا 

 جاد یدن قدرت با ایشک در به رخها ومتکتالش ح
 یت فضاهایر ماهییا تغی یومتکح یعموم یفضاها

 موجود یزکمر

 نیجاد بلوار برلیتلر در ایتالش ه 

  آلمان یاس )شورویبدون مق یجاد فضاهایدر ا یستیمونک یشورهاک ،
 ، لهستان و ....(ین، رومانی، چیشرق

 یدر به دست گرفتن فضاها هاومتکتالش ح 
ر در مناسبات موجود ییق تغیموجود از طر یعموم

 در فضا

  و  یسن کیک)اعمال تف م بر فضاکحا یها در فرهنگ و ارزشدخل و تصرف
 (یعموم یدر فضاها یتیجنس

  یبازساز یها ق طرحیاز طرند توسعه یافردر  یالبدکدخل و تصرف 
در  ینوساز یها پروژه یان اجرایس در جریار در پارک مناطق بزه یساز کپا)

 (ریاخ ةچند ده

 ةنیت در زمیق اعمال محدودیاز طر فعال در فضا یروهایدخل و تصرف در ن 
نماز جمعه  یاز حضور جوانان در برگزار یری)جلوگ یاجتماع یها حضور گروه

 (یلیتوسط سربازان اسرائ یدر مسجداالقص

 (کوریوین تیاستر وال) راندن معترضان رونیق بیاشغال فضا از طر 

 

 هابحثویافته

انه بوده است. در یخاورم یعرب یشورهاک یانات اعتراضیجر یرایه پذکپردازیم  می یا نمونه یفضاها مرور بهش ن بخیدر ا

 ،یمحور ةل نقشیسپس با تحل، ل شدهیو تحل یمعرف یفکیرد یکنمونه با رو یفضا ابتدا ،افضاهاین از  یکهر یبررس

 یوندیپ هم، نالک یوندیپ هم یها در قالب شاخص، و  یبررسشهر  یر فضاهایفضا در ارتباط با سا یمک یها یژگیو

 .است شده یبررسوضوح و شاخص انتخاب  ،ل و جزءکارتباط  ،یمحل

 

 ردرقاهرهیدانتحریم

 یها ان ساختمانیشهر در م یزکدان مرین میتر عمده واز مردم قاهره  یاریبس ةروزمر یاز زندگ یر بخشیدان تحریم

این  هاست. و اتوبوس ها نیماشبوق  یخته با صدایاده آمیعــبور عابر پ یو خطوط پرتردد عرض یفرهنگ مؤسسات، یادار

 یها انکاز م یکیو  یمحل مراجعات ادارنان قاهره کسا یو برا مهم مصر یها ها محل موزه ستیتور یبرا میدان،

 (.2930، نزیجنک) نندک یم یه از آن دورکقاهره است  ز شهرکمر پرازدحام

انورسادات و  یها ومتکحه کدهد  یدر قاهره نشان م یشهر یرات فضاهاییروند تغ یبررس یشهرسازان مصراز نظر 

ن یاند. نمحدود ک یعموم یبه فضاها را مردم یدسترسد ندار یسع یکیزیف یها تصرفن و دخل و یق قوانی، از طرکمبار حسنی
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گلف،  یها نی، زمیخصوص یها کشونده، پار نترلک یها یگیهمسا ةاز اقدامات از جمله توسع یا ها مجموعه دخل و تصرف

ر قاهره یدان تحریروند، من یشود. در ا یز شهر را شامل مکمر یعموم یبه فضاها یتوجه یس و در طرف مقابل بکلو یها مال

 (9 ریتصو. )ه استل شدیگمشده تبد یی، به فضاکمبار یحسن یو در دوره زمامدار، رییز دستخوش تغین

 

 

 (http://maps.google.com)درشهرقاهرههیعدوةورابعریدانتحریتمیموقع.1ریتصو

 



1511سالةیودرششمفورکمباریحسنی،دردورهزمامدار1315یهاساللیاواردریدانتحریمرتحولیس.9ریتصو

 (1511)الشاهد،



ل یبدتمختلف  یها گروهتجمع و اعتراضات  یانون اصلکمردم قاهره به  یاجتماع یها حرکتان یر در جریدان تحریم

طرفدار  یمردم یروهایان نی، میسیژنرال الساز سوی گرفتن قدرت  دست و به یمحمد مرس هیعل یاقدام نظام از شد. پس

طرفدار  یروهای، نیسیومت السکر توسط طرفداران حیدان تحریرآمدن مد تصرف  جاد شد و با بهیاف اکان شین دو جریا

 ینیز آموزش دکشهر قاهره در مجاورت مر یشرق ةیه در حاشیعدو ةدان رابعیم یشهر یبه فضا یومت محمد مرسکح

 قاهره اشاره شده است. ةیعدو ةر و رابعیدان تحریم یاصل یها یژگیبه و 9جدول در  .االزهر رانده شدند

http://maps.google.com)/
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 قاهرهشهرهیعدوةرورابعیدانتحریمیاصلیهایژگیو.9جدول

نامفضا
یشناسگونه

 فضا
 جوارهمیهایاربرک ییایتجغرافیموقع

تکنحریعامل

یاجتماع
دان یم

 ریتحر
 ی)فضادان یم

 تجمع(

 شهر قاهره در  یزکبخش مر
 لیرود ن یشرق ةیحاش

 یر در مرز جنوب غربیتحر 
 یخیحصار گذشته بخش تار

اتصال ناحیة شهر قاهره و در 
 د واقع استیم و جدیبافت قد

  مصر ةموز 

  یمل یخواه یآزادساختمان حزب 

 شورکوزارت  یمجموعه ادار 

 لتون(یل )هیهتل ن 

 ستگاه مترو سادات )محل تقاطع یا
 و دو مترو قاهره( یکخطوط 

 یت اجتماعیثرکا 
 شهر قاهره

دان رابعه یم
 هیعدو

 یدان )فضایم
 تجمع(

 شهر قاهره یبخش شرق 

 ه در یعدو ةدان رابعیم
 ینیز آموزش دکمجاورت مر

 االزهر قرار دارد

 هیعدو ةمسجد رابع 

 االزهر ینیز علوم دکمر 

 قاهره یوم اصلیاستاد 

 وزارت دفاع مصر 

  طرفداران حزب
 نیاخوان المسلم

 

 داندانشگاهدرصنعایرومیدانتحریم

دان ی. مکردندوب کسر شدت بهآن را  یتیامن یروهایاما ن ،افتیر صنعا تبلور یدان تحریها در م یمنی یاعتراض یها تکحر

 ةیز شهر و در حاشکه در مرکمورد استفاده شهروندان شهر صنعاست  یکیتبادل تراف ةو نقط یکیتراف یا ر صنعا گرهیتحر

 شهر قرار دارد. یخیتارهستة  یغرب

 یزکبخش مر یاصل یها ابانیاول به سطح خ ةدر مرحل یاعتراض یها تکر، حریدان تحریم یها یوب ناآرامکبا سر

 .(0و جدول  0ر یافت )تصوین شهر انتقال یا یدانشگاه اصل یصنعا در مجاورت شمال غرب یغرب یةبه حاش سپسشهر 

 

 
(http://maps.google.com)شهرقاهرهیزکردربخشمریدانتحریتمیموقع.1ریتصو

http://maps.google.com)/


 1931،بهار1،شمارة05هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش135

 

درصنعایاعتراضیفضاهایاصلیهایژگیو.1جدول

نامفضا
یشناسگونه

 فضا
یتاجتماعکنحریعامل جوارهمیهایاربرک ییایتجغرافیموقع

دان یم
ر شهر یتحر

 صنعا

 یدان )فضایم
 تجمع(

 شهر قاهره  یزکبخش مر
هستة  یغربحاشیة در 
 شهر صنعا یخیتار

 مسجد عباس 

 هتل قصر سلطان 

 منی یو نظام یمل یها موزه 

 در  یعموم ونقل حملستگاه یا
 دانیدرون م

 شهر  یت اجتماعیثرکا
 قاهره

دان یم
 دانشگاه

 ی)فضادان یم
 تجمع(

  شهر در  یغربحاشیة
دانشگاه  یضلع شمال غرب

 صنعا

 یفن یها دهکدانشگاه صنعا، دانش 
مارستان دانشگاه ی، بکیو پزش
 صنعا

 یمتر 118قاهره و  یها ابانیخ 
 یبه شهر و جاده ارتباط یارتباط
 زهر به سمت خارج شهر یواد

 ان و فعاالن یدانشجو
 صنعا یمدن



نیبحرةددرمنامیدانمرواریم

ل شده یبهتر هستند تبد یزندگ دنبال بهه کجذب مهاجر  ةه به نقطک استج یخل یجنوب ةیدر حاش یبندرشهری منامه 

ر بوده است ییت مهاجر همواره دستخوش تغیدر جذب جمع یزکومت مرکح یها استیشه با توجه به س این شهر است.

 ,Bahrain Census)دهند  یل مکیتش ینیر بحریرا افراد غن شهر یت ایدرصد جمع 08، 1828ه در سال ک  یا گونه به

ب کیر در ترییتغ یبراها  این اعتراضافته ین همواره دولت را به تالش سازمان یدر بحر یفعاالن مدن، همچنین (2010

 نند.ک یشور متهم مکن یا یتیجمع

و محافظت در برابر  یاسیو س یحقوق قانون یبرابربرای ها با شعار انجام اصالحات  ینی، اعتراض بحر1822در سال 

و  در پیش گرفتند یتر ن مواضع سختان، معترضیومت بحرکاعمال فشار ح یاما با گذشت زمان و در پ ،آغاز شد یاریکب

 یها گره نیتر مهماز  یکی عنوان به( در شمال غرب منامه را ؤلؤد )لیمروار ةکفل ها آنم شدند. کئت حایه ینارکخواهان بر

ان اعتراض کم عنوان به نینش عهیش یونک، بندرگاه منامه و محالت مسیا رهیزنج یها ز شهر، فروشگاهکبه مر یدسترس

 .(1و جدول  1ر یردند )تصوکانتخاب 
 

 
(http://maps.google.com)ددرشمالغربشهرمنامهیدانمرواریتمیموقع.0ریتصو

http://maps.google.com)/
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نیدبحریدانمرواریمیاصلیهایژگیو.0جدول

نامفضا
یشناسگونه

 فضا
 جوارهمیهایاربرک ییایتجغرافیموقع

تکنحرعامال

یاجتماع

دان یم
 دیمروار

 یدان )فضایم
 تجمع(

 شهر منامه در  یشمال غرب
صل، یشاه ف یها بزرگراه ةیحاش
فه بن سلمان یخ خلیش

 یدسترس یاصل یرهای)مس
ز کبندرگاه و فرودگاه و مر

شهر منامه  ةتوسع درحال یتجار
 ر نقاط شهر(یبه سا

 خ یو ش صلیبزرگراه شاه ف
 یاصل یرهایمس عنوان بهفه یخل

 شمال شهر

  منامه یاصل یز فروشگاهکمرا 

 منامه یبرج تجارت جهان 

 دیمروار یونکمس یها برج 

 در  نینش عهیش یونکمحالت مس
 مجاورت محدوده

 ن کان سایعیش
 شهر منامه

 

خریب کرد، تان کن میز اکواقع در مررا د یادمان مرواری ،راندن معترضان رونیبا ب 1822مارس  21ن در یدولت بحر

ق یاز طر را یالبدکن یادیرات بنییان تغکن میاعتراضات در ا یریگ لکاز ش یریاشغال فضا و جلوگ منظور بههمچنین 

 .(1 ری)تصوایجاد کرد  دار چراغ یا تقاطع هندسدان بیمکردن  نیگزیجا

 

        
 راتپسازآنییوتغ1511اناعتراضاتسالیدمنامهدرجریدانمرواریم.1ریتصو

(http://en.wikipedia.org) 



 مطالعهیهانمونهتحلیلچیدمانفضایی

 یوندیپهمشاخص 

. (1889)هیلیر،  شود یاطالق م یربندیکپ یک یفضاها کل بهفضا  یکاز  ین عمق متوسط دسترسیمترکبه  یوندیپ هم

زبان و یم یفضاها یا گسستگی یوستگیزان پیم یو بررس ین عناصر ساختاریتر یشناخت اصل منظور به ،ن مقالهیدر ا

 یاس محلی( و مقRnل شهر )کاس یدر دو مق یوندیپ همشاخص  ،مورد مطالعه یشهرها یل و ساختار محلکساختار 

(9Rبررس )(1)جدول  شده است ی. 
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مطالعهیموردیهانمونهیوندیپشاخصهم.1جدول

قاهرهشهریهاشاخص

دانیم

ریتحر

قاهره

دانیم

رابعه

قاهره

صنعا

دانیم

ریتحر

صنعا

دانیم

دانشگاه

صنعا

منامه
دانیم

دیمروار

 98/8 19/8 02/8 21/8 01/8 10/8 01/8 10/8 (Min Rnل )ک یوندیپ هم ةنیمک

 09/8 09/8 19/8 80/2 82/2 09/8 00/8 19/8 (Max Rn)ل ک یوندیپ مهبیشینة 

 11/8 91/8 09/8 19/8 99/8 19/8 11/8 10/8 (Mean Rnل )ک یوندیپ ن همیانگیم

 13/2 10/1 80/1 12/2 19/2 18/2 12/2 09/2 (Mean R3) یمحل یوندیپ ن همیانگیم

 گان:نگارندنبعم

 

دهد  یمورد مطالعه نشان م یها در نمونه یاجتماع یها تکزبان حریم ی( فضاهاRnل )ک یوندیپ هم نیانگیم ةسیمقا

 یوندیپ همن شاخص یانگیمر و براب با  یتقرد یدان مرواریصنعا و مدان دانشگاه یدر مو ل ک یوندیپ همن شاخص یانگیمه ک

 ةدهند نشانه ک استمورد مطالعه  ین شهرهایانگیر صنعا باالتر از میدان تحریر قاهره و میدان تحریم یدر فضاهال ک

در  یمترک یوستگیقاهره پ ةیعدو ةدان رابعیم ان، تنهاین می. در ااست شهر کالنن فضاها و ساختار یمناسب ا یوستگیپ

 .داردزبان یم شهر کالنساختار  مقایسه با
 




(نگارندگان)منبع:قاهره،صنعاومنامهیشهرها(Rn)النکیوندیپهمةنقش.1ریتصو



دهد که میدان  ی کل فضاهای میزبان حرکت اجتماعی در شهرهای مورد مطالعه نشان میوندیپ همهای  بررسی نقشه

پیوندی کل را دارند. سایر فضاهای میزبان شامل  تحریر قاهره و میدان تحریر صنعا جزو فضاهایی هستند که بیشترین هم
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پیوندی کل و تقریبا  برابر با میانگین  صنعا و میدان مروارید منامه بیشینة هممیدان رابعة عدویه مصر، میدان دانشگاه 

 (.9 ریتصوپیوندی کل شهر دارند ) هم



 لوجزءکارتباط 

)هیلیر، الن بافت شهر است کو ساختار  یساختار محل یا ناهمگنی یزان همگنیم ةدهند نشانل و جزءکشاخص ارتباط 

 :استر یانگر موارد زیزبان بیم یل و جزء فضاهاکشاخص ارتباط  یبررس .(219: 1889

ه کهستند  9/8 و 10/8ل و جز کشاخص ارتباط  یب دارایبه ترت، هیعدو ةدان رابعیر و میدان تحریم یفضاها -

ن فضاها یشتر ایب یهمگن دهندة نشانامر ن ی. استاشهر قاهره  ین شاخص برایا 22/8زان یمباالتر از زان آن یم

شهر قاهره  یا مرحله ةل توسعیدل بهتوان  ین امر را میاست. ا شهر کالنن با ساختار یا ناهمگنیو  یاس محلیمقدر 

ت بن شهر نسیشده در مراحل مختلف توسعه ا استفاده یو شطرنج ی، شعاعیکارگان ساختارهایبودن  و نامتجانس

 داد.

شتر ساختار یب یانگر همگنیبصنعا در شهر دانشگاه دان یو مر یدان تحریم یفضال و جزء کشاخص ارتباط  ةسیمقا -

ل کارتباط  یها ان شاخصیمکم  . اختالفستعانو شهر صدان دانشگاه یم در مقایسه بار یدان تحریالن و خرد مک

 ن شهر است.یالن و خرد اکساختار  ینسب یانگر همگنیدان دانشگاه و شهر صنعا بیر، میدان تحریم یو جزء فضا

ان یم 2/8. اختالف دارد یشتریبل و جزء کشاخص ارتباط در مقایسه با شهر منامه شهر منامه د یدان مرواریم -

ن فضا و ساختار یساختار ا ینسب یانگر همگنید و شهر منامه بیدان مرواریل و جزء مکارتباط  یها شاخص

 .(9منامه است )جدول  شهر کالن

 

 شاخصوضوح 

زان یانگر میشود، ب یالن مجموعه حاصل مک یپارچگیک و یریپذ ان شاخص ارتباطیم یه از همبستگکشاخص وضوح 

 .(1889، ترتر) نندگان استک استفاده یبرا یشهر یفضا یروشن

دان دانشگاه شهر صنعا شاخص وضوح یم یه تنها فضاکدهد  یمورد مطالعه نشان م یها در نمونهوضوح  شاخص یبررس

. شاخص وضوح بیشتری دارند شهر واقع در آن در مقایسه بار فضاها یو سا داردل شهر کشاخص وضوح  در مقایسه با یمترک

رابعة دان یر به میدان تحریاز باالتربودن شاخص وضوح م کیقاهره و صنعا حا یزبان شهرهایم ین شاخص به فضاهایا ةسیمقا

 .(9)جدول  ستادان دانشگاه صنعیم در مقایسه بار صنعا یدان تحریقاهره و باالتربودن شاخص وضوح م ةیعدو

 

 مطالعهیموردیهانمونهوضوحلوجزءوکارتباطیهاشاخص.1جدول

قاهرهشهریهاشاخص

دانیم

ریتحر

قاهره

دانیم

ةرابع

قاهره

صنعا

دانیم

ریتحر

صنعا

دانیم

دانشگاه

صنعا

منامه
دانیم

دیمروار

 01/8 91/8 19/8 09/8 90/8 9/8 10/8 22/8 ل و جزءکارتباط 
 21/8 80/8 80/8 29/8 80/8 1/8 99/8 81/8 شاخص وضوح

دگاننگارننبع:م



 شاخصانتخاب 

ه کشود  اطالق می ییها ا به انتخابیدهد  یار قرار میه هر فضا در اختکاست  یانتخاب ةدرج ةدهند شاخص انتخاب نشان
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ت در کحر ة، قدرت بالقواختصار بهانتخاب را  .گذارد میار یگر در اختید یها محدوده به محدوده یکعبور از  یبرارا فضا 

 088اده )شعاع یت پکاس انتخاب حریانتخاب در دو مقن مقاله شاخص یدر ا .(1881)هیلیر و ایدا،  دیتوان نام یز میبافت ن

 است. شدهل یت سواره تحلکحر ی( براNر )شعاع یمتر( و انتخاب فراگ

ن یشتریب ی است کهیرهایمس یزبان بر رویم یفضاهاتمام قرارگرفتن  ةدهند نشانر یانتخاب فراگ ةل نقشیتحل

دان یر قاهره و میدان تحریم یفضاها ه،ادیت پک(. درخصوص شاخص انتخاب حر0 ریتصو) را داردر یشاخص انتخاب فراگ

 ةیعدو ةدان رابعیدان دانشگاه صنعا، میم یو فضاهاقرار دارند اده یت پکت حریبا ارجح یان فضاهایر صنعا در میتحر

 دارند. یمترک ةادیت پکت حرید منامه ارجحیدان مرواریقاهره و م

 

 
(نبع:نگارندگانقاهره،صنعاومنامه)میشهرهاریشاخصانتخابفراگ.8ریتصو



موردمطالعهیهادرنمونهیاجتماعیهاتکزبانحریمیشهریفضاهاتحلیلمحتوایی

 یا پاره ةدهند نشانقاهره، صنعا و منامه  یدر شهرها یاجتماع یها تکزبان حریم یشهر یفضاها ییل محتوایتحل

 :استر یز یها نهیدر زم یادیات بنکمشتر

 یفضاها در مقایسه با( یتعلق جمع ةندی)نما دانیم ةگون زبانیم یفضاهادر  یاجتماع یها تکحر یریگ لکش 
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 یبه سطح فضاها یاجتماع یها تک، حرسرکوبدر اثر  معموال . اولویت دارد( یر رسمینده برخورد غی)نما یابانیخ

ن به سطح معابر در اتوان به انتقال معترض ین فضاها میاز ا .ابدی یم( انتقال یر رسمینده برخورد غی)نما یابانیخ

 .کردو منامه اشاره  صنعا یشهرها

 ن یانگیمشتر از یا بی یمساو لک یوندیپ هم ةدر مناطق با درج یریگ لکبه ش شده یبررس یاجتماع یها تکحر

 یاجتماع یروهایت نکه با مشارکانه یخاورم ةمنطق یاجتماع یها تکدارد. در حرتمایل شهر ل ک یوندیپ هم

 یها در مناطق تکن حریا یریگ لکشاهد ش و فرودست( جامعه همراه بوده است، فرادست یها ت )گروهیثرکا

در قاهره و صنعا اشاره  یزکمر یفضاها یزبانیتوان به م ین فضاها میا از. یی دارندباال یوندیپ همهستیم که 

 داشت.

 یاجتماع یها تکزبان حریم یفضاهابیشتر ه کدهد  یمورد مطالعه نشان م یها شاخص وضوح در نمونه یبررس 

 یریگ لکه شاهد شکصنعا و قاهره  یها . در نمونهدارد یشتریبشاخص وضوح در مقایسه با وضوح کل شهر 

ت و که با مشارکر صنعا یدان تحریر قاهره و میدان تحریم یم، فضاهایمختلف هست ةدر دو نقط یت اجتماعکحر

شاخص دان دانشگاه یه و میعدو ةدان رابعیم یهافضادر مقایسه با  ، انتخاب شدهت یثرکا یها گروهبه دست 

 دارند.بیشتری وضوح 

 یمردم یروهایه نک یا در مواردی کنند، میت یحماها  های اکثریت کمتر از آن گروهه ک یاجتماع یها تکدر حر 

 ،اند م شدهیگر قرار گرفته و به دو گروه فرادست و فرودست تقسیدیکدر تقابل با  یات اعتراضکحر ةدهند شکل

 ةبا درج یشهر ین گروه به فضاهایا یاعتراض یها تکو حراست ه رانده شده یفرودست به حاش یها گروه

ن یاستگاه اه خک ییمجاورت فضاها در یشهر یان موارد فضاهیر ا. دیابد میمتر انتقال کو وضوح  یوندیپ هم

به دست د یدان مرواریتوان به انتخاب م ین فضاها میبارز ا ةنموناز . رندت انتخاب قرار دایروهاست در اولوین

طرفداران  یت اعتراضکو انتقال حر یین صنعاادان دانشگاه توسط معترضی، انتخاب مینیبحر ةعین شامعترض

 .کردقاهره اشاره  ةیعدو ةدان رابعین به میالمسلم اخوان

 ل کش (ریت سواره )شاخص انتخاب فراگکت حریدر مناطق با ارجح یاجتماع یها تکزبان حریم یفضاها

از شاخص انتخاب  شده تیحما یاجتماع یها تکحر اکثریت جامعةدر  ای که شده انتخاب یفضاها ؛اند گرفته

 .کردر صنعا اشاره یدان تحریر قاهره و میدان تحریتوان به م ین فضاها میز برخوردارند. از ایمناسب ن ةادیت پکحر

 در رند. ینترل فضا را دردست بگک ر در مناسبات موجود در فضا،ییق تغیدند تا از طریوشکها  ومتکدر تمام موارد ح

اما  ،هوادار ناموفق بود ینظام شبه یروهایو ن یتیامن یروهایق نیتالش دولت مصر در اشغال فضا از طراین بین، 

دتر یشد ین در اقدامیومت بحرکو ح، راندن معترضان فضا را اشغال بیرونق شدت عمل و یمن از طری حکومت

 کرد.البد فضا اقدام کن در یادیبه تصرف بن

 یها تکزبان حریم یقاهره، صنعا، منامه و فضاها یشهرها یدمان فضایچ یاصل یها ، شاخص0 ةدر جدول شمار

 ش داده شده است.ین شهرها نمایدر ا یاجتماع



گیرینتیجه

های اقتدارگرای کشورهای عربی خلیج فارس این فرصت را فراهم کرده است تا  نظام هیعلموج جنبش بیداری اسالمی 

های فضاهای میزبان در این کشورها بپردازیم. در این  با نگاهی مجدد به رابطة فضا و قدرت، به مطالعه و بررسی ویژگی

مطالعه، رابطة فضا و آرایش  های مورد های کمی پیکربندی فضایی نمونه گیری از شاخص مقاله سعی شد تا با بهره

 ای متفاوت بررسی کنیم. های اجتماعی را از زاویه اجتماعی نیروهای مولد حرکت
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یاجتماعیهاتکزبانحریمیقاهره،صنعا،منامهوفضاهایشهرهایدمانفضایچیاصلیهاشاخص.8جدول

قاهرهشهریهاشاخص

دانیم

ریتحر

قاهره

دانیم

ةرابع

قاهره

صنعا

دانیم

ریتحر

صنعا

دانیم

دانشگاه

صنعا

منامه
دانیم

دیمروار

 98/8 19/8 02/8 21/8 01/8 10/8 10/8 10/8 (Min Rnل )ک یوندیپ هم ةنیمک

 09/8 09/8 19/8 80/2 82/2 09/8 00/8 19/8 (Max Rn)ل ک یوندیپ همبیشینة 

 11/8 91/8 09/8 19/8 99/8 19/8 11/8 10/8 (Mean Rnل )ک یوندیپ ن همیانگیم

 13/2 10/1 80/1 12/2 19/2 18/2 12/2 09/2 (Mean R3) یمحل یوندیپ ن همیانگیم

 01/8 91/8 19/8 09/8 90/8 98/8 10/8 22/8 ل و جزءکارتباط 

 21/8 80/8 80/8 29/8 80/8 18/8 99/8 81/8 شاخص وضوح

 گان:نگارندمنبع



در  یاجتماع یها تکحر یریگ لکان شیه مک دهد یقاهره، صنعا و منامه نشان م یزبان در شهرهایم یفضاها یبررس

 در مقایسه باتجمع(  یدان )فضایم یشهر یوجود دارد و فضاها معناداری ةرابط)گونه تجمع( ل کدان شیم یفضاها

 .ارجحیت بیشتری دارندافه کابان و یخ یشهر یفضاها

 یبانیاقبال و پشتبا  یت اجتماعکه هرگاه حرکدهد  یمورد مطالعه نشان م یها در نمونه یوقوع اعتراضات مردم ةتجرب

الن ک، وضوح و ارتباط یوندیپ هم ةدرج یزکمر یه فضاهاکتوان انتظار داشت  یباشد، مهمراه  یاجتماع یروهایت نیثرکا

 .داشته باشندقرار  یاجتماع یها تکزبان حریم عنوان بهت انتخاب یدر اولو ،شهر ییفضا یربندیکباال در پ و جزءداشته 
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