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مقدمه
تحوالت اجتماعی اخیر در خاورمیانه بیانگر نقش مرکزی شهرها در بسیجکردن حرکتهای اجتماعی است .ماههای پایانی
سال  1828را باید نقطة عطف اوجگیری تالشهای دموکراسیخواهانه در سایر کشورهای خاورمیانه بهشمار آورد .سقوط
دولت تونس نقطة آغاز حرکتهای آزادیخواهانه در میان کشورهای عربی بود .شعلة این مبارزات به مصر ،بحرین ،یمن،
لیبی و سوریه نیز کشیده شد .در سایة گزارشهای مبسوط خبرگزاریهای مختلف جهان ،فضاهای شهری میدان تحریر
قاهره ،میدان مروارید (لؤلؤ) منامه و میدان دانشگاه در صنعا که کمتر در جهان شناخته شده بودند ،به نماد آزادیخواهی و
مبارزات اجتماعی علیه نظامهای اقتدارگرا مبدل شدند.
فارغ از جهتگیریهای سیاسی ،وقوع پیاپی حرکتهای اعتراضی در فضاهای عمومی شهرهای مختلف منطقة
خاورمیانه ،توجه متخصصان شهرسازی را به ویژگیهای فضاهای میزبان معطوف کرده است .این پژوهش سعی دارد با
بررسی رابطة مکان ،قدرت و حرکتهای اجتماعی-سیاسی در قالب پرسشهای زیر به بررسی این موضوع بپردازد.
 آیا رابطة معناداری میان فضاهای عمومی میزبان و حرکتهای اجتماعی وجود دارد؟
 کدام گونه از فضاها پتانسیل بیشتری برای جذب حرکتهای اجتماعی دارند؟
 درخصوص جنبشهای اخیر در خاورمیانه چه مشابهتها و تفاوتهایی میان فضاهای میزبان این حرکتهای
اجتماعی میتوان جستوجو کرد؟

روشتحقیق
پژوهش پیش رو ،پژوهشی کاربردی است که با رویکرد تلفیقی کیفی-کمی صورت گرفته است .در بخش چارچوب
نظری پژوهش از روش توصیفی و تاریخی ،و در بررسی فضاهای نمونه از روش تحلیل موردی استفاده شده است.
تحلیلهای کمی نمونههای موردی با استفاده از روش چیدمان فضا انجام شده است .در این روش ابتدا با استفاده از
اسناد موجود شامل تصاویر هوایی فضاهای نمونه در وضع موجود ،نقشة محوری 2نرمافزار  Autocadترسیم شده است.
سپس با استفاده از نرمافزار  DepthMapXپارهای از شاخصهای اصلی روش چیدمان فضا ،شامل شاخص همپیوندی
کالن ،1همپیوندی محلی ،9ارتباط کل و جزء ،0انتخاب حرکت سواره ،1انتخاب حرکت پیاده 1و شاخص وضوح 9بررسی و
تحلیل شده است (تصویر .)2

مبانینظری
نظر به دامنة وسیع بحث پیرامون رابطة ظرف کالبدی ،قدرت و دموکراسی ،تبیین اولیة مفاهیم و معرفی چارچوب تحلیلی،
طرحی راهگشا خواهد بود؛ بدین منظور مفاهیم فضای شهری و حرکت اجتماعی و دیدگاه مدنظر برای بررسی طرح بیان
میشود.

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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فضاهایشهری
تحلیل فضاهای شهری ،با تحلیل دو گونة فضای واقعی و فضای مجازی مرتبط است .از سویی تحلیل فضای شهری به
دو صورت تحلیل فرمی و تحلیل محتوایی انجامپذیر است .تحلیل فرمی به تحلیل زیباییشناسانة ابعاد فضایی و کالبدی،
و تحلیل محتوایی بر تحلیل روابط مکان-انسان و مکان-مکان معطوف است.
سالهای  2318و پس از آن را باید سرآغاز تحلیلهای مکان-انسان برشمرد .در این سالها اندیشمندان شهرسازی
در قالب نظریات علوم رفتاری به تحلیلهای اولیة مکان-انسان پرداختند (آلتمن2391 ،؛ گل2309 ،؛ مور و دیگران،
2301؛ راپاپورت .)2399 ،با توسعة علوم اجتماعی و ورود به مباحث شهرسازی ،تحلیلهای جامعهشناسانة روابط مکان-
انسان از طریق نظریة اجتماعی 2در حوزة جامعهشناسی شهری مطرح شدند (هاروی2399 ،؛ کستلز 2399 ،و 2300؛
سوجا 2303 ،و 1828؛ لفور.)2332 ،

رویکرد اصلی این پژوهش تحلیل محتوایی فضاهای شهری با استفاده از دیدگاه نظریة اجتماعی در بخش نظری و
استفاده از تحلیل مکان-مکان در بررسی نمونههای موردی است.
حرکتاجتماعی

حرکتهای اجتماعی تالشهای سازمانیافتة افراد یا تشکیالت است که خارج از چارچوب رسمی حکومتی یا حدود
اقتصادی ،اهداف سیاسی را در جامعه دنبال میکند (جانسون و دیگران .)111 :1888 ،این حرکتها با کلمات اعتراض،1
1. Social Theory
2. Protest
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راهپیمایی ،2آشوب ،1شورش ،9خیزش ،0ناآرامی 1و انقالب 1عجین است .درواقع ،همة این واژگان نمودهای مختلف
حرکتهای اجتماعی بهشمار میروند که مفهوم حقوقی متفاوت دارند و نشاندهندة درجات مختلف عمل و حرکت
اجتماعی هستند .حرکتهای اجتماعی با توجه به دیدگاه نیروهای دخیل و بهصورت مشخص براساس منافع حکومتها و
گروههای ذینفع ،ممکن است برچسبهای متفاوتی را پذیرا شود .نظریة اجتماعی فارغ از برچسبهای اطالقی ،به
بررسی ماهیت حرکتهای اجتماعی میپردازد.
یشهریوحرکتهایاجتماعی

فضاها

در میان قرائتهای مختلف جامعهشناسی در زمینة ارتباط میان فضاهای شهری و حرکتهای اجتماعی ،نظریهپردازان
متأخر تئوری اجتماعی از قبیل گیدنز ،9بوردیو ،0لفوور ،3فوکو ،28کستلز ،22هاروی 21و سوجا 29به وجود رابطة معنادار میان
تولید فضا و تمایالت اجتماعی-سیاسی گردانندگان قدرت اعتقاد دارند.
لفور ( )2332معتقد است فضا محصولی اجتماعی است .فضایی که در فرایند اجتماعی تولید شود ،ابتدا بهعنوان ابزار
اندیشه و عمل ،و در درجات بعد بهعنوان ابزار سلطه و قدرت مطرح میشود .او با نقد صریح عملکرد ساختگرایان فعال
در اتحاد جماهیر شوروی حد فاصلة سالهای  2318و  2398بیان میکند که ایدههای نوین تغییر زندگی و تغییر جامعة
تبلیغی به دست جنبشهای سیاسی بدون تولید فضاهای شایسته ،معنای خود را بهکلی ازدست میدهند و مناسبات
اجتماعی نو ،فضاهای نو میطلبند.
کستلز دیگر نظریهپرداز تئوری اجتماعی با گرایش اقتصادی -سیاسی به این نکته اشاره دارد که شهروندان شهر را
میسازند (کستلز .)130 :2300 ،از نظر او هر نزاع شهری ،محتوای ساختاری خاص خود را دارد و باید در ارتباط با نقشی
که ایفا میکند و در تقابل با طبقات اجتماعی مختلف نگریسته شود ،تنها در این صورت است که ما به آنچه در مورد آن
صحبت میکنیم آگاه هستیم (همو.)991 :2399 ،

هاروی نیز با تأیید رابطه میان فضا و حرکت اجتماعی ،درخصوص حمایت حکومتها از تکهتکه کردن فضا به دست بخش
خصوصی و تبدیل آن به فضاهای اجتماعی قابل نظارت بهعنوان جریانی آگاهانه در تقابل با قابلیت تخصیص آزادانه فضا هشدار
میدهد .او با معرفی شدت عمل گردانندگان قدرت در محافظت از بخش خصوصی و فضاهای اجتماعی ،به تبیین ساختار نسبتا
ایستای فضای شهری و فرایند مناقشهآمیز تغییر فضاهای شهری در دورة معاصر میپردازد .هاروی معتقد است که وضعیت
بغرنج و مقیاس عظیم شهرگرایی کنونی تحت سلطة نظام سرمایهداری ،اختالط عجیب مالکیت و فرصتهای حاصل از تجارب
شهری ،در کنار اهداف حرکتهای انقالبی و تندروانه موقعیت گیجکنندهای پدید آوردهاند و تاریخچة حرکتهای اجتماعی
شهری باید با این نگاه قرائت شوند (هاروی.)233-230 :2301 ،
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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پژوهشهای شهری معاصر درخصوص تحلیل محتوایی فضاهای شهری در دنیای مدرن بر این نکته مشترک تأکید
میکنند که در غیاب فضاهای شهری متناسب و بهحاشیه راندهشدن نهادها و گروههای اجتماعی ،کنارهگیری افراد از
فضاهای شهری و تمایل آنها به استفاده از فضاهای مجازی در حال گسترش است (مرچنت1821 ،؛ ستا و لو1888 ،؛
شنگهپور و دیگران .)1822 ،این پژوهشها بیان میکنند که امروزه فضاهای عمومی ،ظرف فضایی بروز تعامالت
شخصی و دموکراتیک افراد در جامعة مدنی بهشمار میروند ،درحالیکه سیاست اصلی درخصوص فضاهای عمومی در
نقاط مختلف جهان باید به حفظ و گسترش فضاهای عمومی معطوف شود ،البته تمایل غالب حکومتها در جهت عکس
این درخواست قرار دارد.
فضاهایشهریوپیدایشحرکتهایاجتماعی


رجوع به اندیشههای مارکسیستی شکلگرفته در قرن نوزدهم نشان میدهد که نظریهپردازان این گرایش به اهمیت شهر
بهعنوان زادگاه انقالبها و حرکتهای اجتماعی معتقد هستند .این نظریهپردازان بدون اشاره به فضایی خاص در شهر،
کلیت شهر را برای انجام انقالب و ایجاد بیطبقة هدف قرار دادند و بیان میکنند که شهرها مکان انقالب هستند.
نزدیکی در شهر امکان سازماندهی معترضان و مقیاس الزم را برای مقابله با صاحبان قدرت فراهم میکند و تعامل
دائمی قوای انسانی در محدودههای متراکم ،به ایجاد نوآوریهای مختلف در جنبههای مختلف زندگی از جمله سیاست
منجر میشود (انگلس2001 ،؛ مارکس2301 ،؛ مارکس و انگلس.)2001 ،

فضاهای شهری ،هم هدف فاعل سیاسی و هم واسطة آن هستند (تانکیس )33 :2900 ،سیر تحول زمانی حرکتهای
اجتماعی نشان میدهد که تمرین دموکراسی به داشتن ادبیات مشترک وابسته است و فضای عمومی وسیع (میدان،
خیابانی اصلی ،یک پارک ،یا سایر فضاهای عمومی که برای همه در دسترس باشد (جایی که شهروندان گرد هم بیایند)
حداقل عنصر ثابت این ادبیات است (دنیل.)1822 ،

بررسی حرکتهای اجتماعی اخیر در نقاط مختلف جهان ،از قیامهای مردمی در خاورمیانه تا جنبش تسخیر
والاستریت در آمریکا ،بیانگر واقعیت وجود حداقل یک فضای جمعی برای حضور و شنیدهشدن خواست گروههای
معترض است .البته این نکته را نباید فراموش کرد که عالوهبر وجود فضاهای عمومی بهعنوان بستر ،عوامل متعدد
دیگری در ایجاد ،تداوم و تشدید حرکتهای اجتماعی نقش دارند و اگرچه فضاهای عمومی مکان تجلی صدای جمعی
معترضان است ،شرط الزم برای ایجاد حرکت اجتماعی بهشمار میرود ،اما بهتنهایی کافی نیستند.
یجاذبحرکتهایاجتماعی

فضاها

حرکتهای اجتماعی شهری پاسخ طبقات غالب اجتماعی به بحرانهای شهری است (فینکولیویچ )193 :2302 ،و در این
میان ،فضاهای شهری هستند که صحنهای برای جغرافیای رسمی قدرت فراهم میکنند (تانکیس.)210 :2900 ،
نظریهپردازان شهری درخصوص فضاهای شهری جاذب حرکتهای اجتماعی به بررسی این فضاها از نظر موقعیت
جغرافیایی ،گونهشناسی فضاهای مستعد و رابطه میان فضاهای جاذب و عامالن حرکت اجتماعی پرداختهاند.
 موقعیتجغرافیاییفضاهایجاذب

عموم نظریهپردازان فضاهای عمومی مرکزی را نقاطی میدانند که بیشترین پتانسیل پشتیبانی را از حرکتهای اجتماعی
را دارد .منظور از مرکزی ،هستههای عمومی اصلی مورد مراجعه افراد در شهر است .در بیشتر اوقات این اماکن عموما در
نقطة ثقل کل شهر تقسیمبندی نواحی شهری واقع هستند .دنیل ( )1822در تحلیل وقایع اخیر مصر تحلیل میکند که
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تجمع مردم قاهره در میدان تحریر به این دلیل نیست که این میدان تنها فضای قابل دسترس دارای فاصلة مساوی از
نقاط مختلف قاهره باشد ،بلکه این امر بیانگر این واقعیت است که میدانها عمومی مرکزی ،فیالبداهه مکان برگزاری
جشن بهشمار میآیند.
گونهشناسیفضاهایجاذب


تانکیس ( )280 :2900براساس نوع مراودات افراد در جامعه سه گونه فضای عمومی شامل میدان (نمایندة تعلق جمعی)،
کافه (نمایندة تبادل اجتماعی) و خیابان (نمایندة برخورد غیر رسمی) را شناسایی میکند که در این میان دو گونة خیابان و
میدان پذیرای حرکتهای اجتماعی هستند (جدول .)2
.گونهشناسیفضاهایجاذبحرکتاجتماعی

جدول1
مصداق

گونهفضا

ویژگیها


خیابان

 پشتیبانی از انجام حرکتهای اجتماعی دارای تحرک ،از قبیل راهپیمایی (در
غالب موارد راهپیماییها پس از عبور از خیابانها به فضای تجمع و سکون
ختم میشوند)
 عموما زمانی که امکان تجمع قانونی از نهادهای اجتماعی صلب میشود یا
بهدلیل نبود امنیت جانی امکان تجمع در میدانها و نقاط مرکزی فراهم
نباشد استفاده میشود.

 خیابانهای صنعا در یمن
 خیابانهای منامه بعد از سرکوب
میدان مروارید

میدان

 امکان تجمع و سکون در فضا
 عموما زمانیکه امکان حرکتهای اجتماعی تجمعی از نظر امنیت جانی و
سرکوبکردن تجمعکنندگان فراهم باشد ،میدانها نقاط ایدهآل برای
نشاندادن خواستهای حرکتهای اجتماعی هستند.

 میدان التحریر و میدان رابعه
عدویه در قاهرة مصر
 میدان مروارید در منامة بحرین

 فضاهایشهریوطبقاتاجتماعیعاملحرکت

در مطالعة حرکتهای اجتماعی ،توجه به ماهیت دوقطبی آن مهم است .در هر نزاع شهری با دو طبقة فرادست (اکثریت)
و فرودست (اقلیت) مواجه هستیم و فضاهای شهری باید در ارتباط با این دو طبقه کاوش شوند (فینکولیویچ:2302 ،
.)101

فوکو پس از دیدار سال  2390خود از ایران در یادداشتهایش تحت عنوان «ایرانیان چه رؤیایی در سر میپرورانند؟»
که در هفتهنامة نوول آبزرواتور 2فرانسه منتشر شده است این سؤال را مطرح کرد که انقالب ایران در خیابانهای شمالی-
جنوبی شهر تهران شکل میگیرد یا شرقی-غربی؟ (آفاری و اندرسون )1881 ،فوکو قصد داشت تا با بیان این پرسش به
تحلیل محتوایی انقالب در حال وقوع ایران و بیان انگیزههای گروهها و نهادهای اجتماعی درگیر در جریان انقالب
بپردازد .در تحلیلهای جامعهشناسی ،واژگان شمال و جنوب فارغ از واقعیت فیزیکی خود ،استعارهای برای تشریح آرایش
مکانی گروههای اجتماعی باالدست و فرودست جامعه هستند.
فرمهای نزاع ،از طبقات اجتماعی دخیل تأثیر میپذیرد و میتواند بهصورت یک حرکت اجتماعی طبقة فرادست یا
بهصورت بیان خواستههای طبقة فرودست در مقابل تمایل طبقة مسلط جلوهگر شود .حرکتهای اجتماعی براساس
ماهیت ،عالیق و نحوة عمل گروههای فرادست و فرودست را در فضاهای شهری مختلف پدیدار میکنند.

1. Le Nouvel Observateur

وحرکتهایاجتماعی...
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فضاوصاحبانقدرت

سیاست ممکن است پدیدهای دشوار برای مشاهده باشد ،اما خود را در فضا فاش میکند .یکی از چشمگیرترین شیوههای
اعمال قدرت ،اشغال یا کنترل فضاست( .تانکیس )31 :2900 ،تالش گروههای مسلط برای نهادینهکردن قدرت خود در
فضاهای عمومی شهری دغدغة اساسی نظریهپردازان جامعهشناسی در شاخة اقتصاد سیاسی فضا بهشمار میرود ،این
نظریهپردازان به نقد اقدامات حکومتها در پیشبرد خصوصیسازی عرصههای عمومی شهر بهعنوان حربهای بازدارنده
انتقاد میکنند (دال .)2319 ،بررسی اقدامات قدرتهای حاکم در زمینة دخل و تصرف در فضا نشان میدهد که
تالشهای شکلگرفته طیف وسیعی از اقدامات نرم و سخت را در برمیگیرد (جدول .)1
جدول.1اقداماتصاحبانقدرتدرزمینةدخلوتصرففضا

مصداق

نحوةعملصاحبانقدرت
 تحکیم قدرت از طریق دخل و تصرف بنیادین در
فضا

 ناپلئون سوم و یاسمن ،اواخر قرن  23فرانسه
 ایجاد تغییر بنیادین کالبدی و تبدیل میدان مروارید به تقاطع چندراهی

 تالش حکومتها در به رخکشیدن قدرت با ایجاد
فضاهای عمومی حکومتی یا تغییر ماهیت فضاهای
مرکزی موجود

 تالش هیتلر در ایجاد بلوار برلین
 کشورهای کمونیستی در ایجاد فضاهای بدون مقیاس (شوروی ،آلمان
شرقی ،چین ،رومانی ،لهستان و )....

 تالش حکومتها در به دست گرفتن فضاهای
عمومی موجود از طریق تغییر در مناسبات موجود
در فضا








دخل و تصرف در فرهنگ و ارزشهای حاکم بر فضا (اعمال تفکیک سنی و
جنسیتی در فضاهای عمومی)
دخل و تصرف کالبدی در فرایند توسعه از طریق طرحهای بازسازی
(پاکسازی مناطق بزهکار در پاریس در جریان اجرای پروژههای نوسازی در
چند دهة اخیر)
دخل و تصرف در نیروهای فعال در فضا از طریق اعمال محدودیت در زمینة
حضور گروههای اجتماعی (جلوگیری از حضور جوانان در برگزاری نماز جمعه
در مسجداالقصی توسط سربازان اسرائیلی)
اشغال فضا از طریق بیرونراندن معترضان (والاستریت نیویورک)

بحثویافتهها
در این بخش بهمرور فضاهای نمونهای میپردازیم که پذیرای جریانات اعتراضی کشورهای عربی خاورمیانه بوده است .در
بررسی هریک از این فضاها ،ابتدا فضای نمونه با رویکرد کیفی معرفی و تحلیل شده ،سپس با تحلیل نقشة محوری،
ویژگیهای کمی فضا در ارتباط با سایر فضاهای شهر بررسی ،و در قالب شاخصهای همپیوندی کالن ،همپیوندی
محلی ،ارتباط کل و جزء ،وضوح و شاخص انتخاب بررسی شده است.
میدانتحریردرقاهره

میدان تحریر بخشی از زندگی روزمرة بسیاری از مردم قاهره و عمدهترین میدان مرکزی شهر در میان ساختمانهای
اداری ،مؤسسات فرهنگی و خطوط پرتردد عرضی عــبور عابر پیاده آمیخته با صدای بوق ماشینها و اتوبوسهاست .این
میدان ،برای توریستها محل موزههای مهم مصر و برای ساکنان قاهره محل مراجعات اداری و یکی از مکانهای
پرازدحام مرکز شهر قاهره است که از آن دوری میکنند (جنکینز.)2930 ،
از نظر شهرسازان مصری بررسی روند تغییرات فضاهای شهری در قاهره نشان میدهد که حکومتهای انورسادات و
حسنیمبارک ،از طریق قوانین و دخل و تصرفهای فیزیکی سعی دارند دسترسی مردم را به فضاهای عمومی محدود کنند .این
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دخل و تصرفها مجموعهای از اقدامات از جمله توسعة همسایگیهای کنترلشونده ،پارکهای خصوصی ،زمینهای گلف،
مالهای لوکس و در طرف مقابل بیتوجهی به فضاهای عمومی مرکز شهر را شامل میشود .در این روند ،میدان تحریر قاهره
نیز دستخوش تغییر ،و در دوره زمامداری حسنی مبارک ،به فضایی گمشده تبدیل شده است( .تصویر )9

تصویر.1موقعیتمیدانتحریرورابعةعدویهدرشهرقاهره()http://maps.google.com


سالهای،1315دردورهزمامداریحسنیمبارکودرششمفوریةسال1511
تصویر.9سیرتحولمیدانتحریردراوایل 
(الشاهد)1511،


میدان تحریر در جریان حرکتهای اجتماعی مردم قاهره به کانون اصلی تجمع و اعتراضات گروههای مختلف تبدیل
شد .پس از اقدام نظامی علیه محمد مرسی و بهدستگرفتن قدرت از سوی ژنرال السیسی ،میان نیروهای مردمی طرفدار
این دو جریان شکاف ایجاد شد و با بهتصرف درآمدن میدان تحریر توسط طرفداران حکومت السیسی ،نیروهای طرفدار
حکومت محمد مرسی به فضای شهری میدان رابعة عدویه در حاشیة شرقی شهر قاهره در مجاورت مرکز آموزش دینی
االزهر رانده شدند .در جدول  9به ویژگیهای اصلی میدان تحریر و رابعة عدویة قاهره اشاره شده است.
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یهایاصلیمیدانتحریرورابعةعدویهشهرقاهره
جدول.9ویژگ 

نامفضا
میدان
تحریر

میدان رابعه
عدویه

گونهشناسی

فضا
میدان (فضای
تجمع)

میدان (فضای
تجمع)

موقعیتجغرافیایی

همجوار
یهای 
کاربر 

 بخش مرکزی شهر قاهره در
حاشیة شرقی رود نیل
 تحریر در مرز جنوب غربی
حصار گذشته بخش تاریخی
شهر قاهره و در ناحیة اتصال
بافت قدیم و جدید واقع است

 موزة مصر
 ساختمان حزب آزادیخواهی ملی
 مجموعه اداری وزارت کشور
 هتل نیل (هیلتون)
 ایستگاه مترو سادات (محل تقاطع
خطوط یک و دو مترو قاهره)

 بخش شرقی شهر قاهره
 میدان رابعة عدویه در
مجاورت مرکز آموزش دینی
االزهر قرار دارد






مسجد رابعة عدویه
مرکز علوم دینی االزهر
استادیوم اصلی قاهره
وزارت دفاع مصر

عاملینحرکت
اجتماعی
 اکثریت اجتماعی
شهر قاهره

 طرفداران حزب
اخوان المسلمین

میدانتحریرومیداندانشگاهدرصنعا

حرکتهای اعتراضی یمنیها در میدان تحریر صنعا تبلور یافت ،اما نیروهای امنیتی آن را بهشدت سرکوب کردند .میدان
تحریر صنعا گرهای ترافیکی و نقطة تبادل ترافیکی مورد استفاده شهروندان شهر صنعاست که در مرکز شهر و در حاشیة
غربی هستة تاریخی شهر قرار دارد.
با سرکوب ناآرامیهای میدان تحریر ،حرکتهای اعتراضی در مرحلة اول به سطح خیابانهای اصلی بخش مرکزی
شهر سپس به حاشیة غربی صنعا در مجاورت شمال غربی دانشگاه اصلی این شهر انتقال یافت (تصویر  0و جدول .)0

تصویر.1موقعیتمیدانتحریردربخشمرکزیشهرقاهره()http://maps.google.com
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یهایاصلیفضاهایاعتراضیدرصنعا
جدول.1ویژگ 
نامفضا

گونهشناسی

فضا

میدان
تحریر شهر
صنعا

میدان (فضای
تجمع)

میدان
دانشگاه

میدان (فضای
تجمع)

موقعیتجغرافیایی

همجوار
یهای 
کاربر 

 بخش مرکزی شهر قاهره
در حاشیة غربی هستة
تاریخی شهر صنعا

 مسجد عباس
 هتل قصر سلطان
 موزههای ملی و نظامی یمن
 ایستگاه حملونقل عمومی در
درون میدان
 دانشگاه صنعا ،دانشکدههای فنی
و پزشکی ،بیمارستان دانشگاه
صنعا
 خیابانهای قاهره و  118متری
ارتباطی به شهر و جاده ارتباطی
وادی زهر به سمت خارج شهر

 حاشیة غربی شهر در
ضلع شمال غربی دانشگاه
صنعا

عاملینحرکتاجتماعی

 اکثریت اجتماعی شهر
قاهره

 دانشجویان و فعاالن
مدنی صنعا



میدانمرواریددرمنامةبحرین

منامه شهری بندری در حاشیة جنوبی خلیج است که به نقطة جذب مهاجر که بهدنبال زندگی بهتر هستند تبدیل شده
است .این شهر شه با توجه به سیاستهای حکومت مرکزی در جذب جمعیت مهاجر همواره دستخوش تغییر بوده است
بهگونهای که در سال  08 ،1828درصد جمعیت این شهر را افراد غیر بحرینی تشکیل میدهند ( Bahrain Census,

 ،)2010همچنین فعاالن مدنی در بحرین همواره دولت را به تالش سازمان یافته این اعتراضها برای تغییر در ترکیب
جمعیتی این کشور متهم میکنند.
در سال  ،1822اعتراض بحرینیها با شعار انجام اصالحات برای برابری حقوق قانونی و سیاسی و محافظت در برابر
بیکاری آغاز شد ،اما با گذشت زمان و در پی اعمال فشار حکومت بحرین ،معترضان مواضع سختتری در پیش گرفتند و
خواهان برکناری هیئت حاکم شدند .آنها فلکة مروارید (لؤلؤ) در شمال غرب منامه را بهعنوان یکی از مهمترین گرههای
دسترسی به مرکز شهر ،فروشگاههای زنجیرهای ،بندرگاه منامه و محالت مسکونی شیعهنشین بهعنوان مکان اعتراض
انتخاب کردند (تصویر  1و جدول .)1

تصویر.0موقعیتمیدانمرواریددرشمالغربشهرمنامه()http://maps.google.com
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جدول.0ویژگیهایاصلیمیدانمرواریدبحرین
نامفضا

میدان
مروارید

گونهشناسی


موقعیتجغرافیایی

همجوار
یهای 
کاربر 

 شمال غربی شهر منامه در
حاشیة بزرگراههای شاه فیصل،
شیخ خلیفه بن سلمان
(مسیرهای اصلی دسترسی
بندرگاه و فرودگاه و مرکز
تجاری درحالتوسعة شهر منامه
به سایر نقاط شهر)

 بزرگراه شاه فیصل و شیخ
خلیفه بهعنوان مسیرهای اصلی
شمال شهر
 مراکز فروشگاهی اصلی منامه
 برج تجارت جهانی منامه
 برجهای مسکونی مروارید
 محالت مسکونی شیعهنشین در
مجاورت محدوده

فضا

میدان (فضای
تجمع)

عامالنحرکت
اجتماعی

 شیعیان ساکن
شهر منامه

دولت بحرین در  21مارس  1822با بیرونراندن معترضان ،یادمان مروارید را واقع در مرکز این مکان تخریب کرد،
همچنین بهمنظور اشغال فضا و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات در این مکان تغییرات بنیادین کالبدی را از طریق
جایگزینکردن میدان با تقاطع هندسی چراغدار ایجاد کرد (تصویر .)1



تصویر.1میدانمرواریدمنامهدرجریاناعتراضاتسال1511وتغییراتپسازآن



()http://en.wikipedia.org


نمونههایمطالعه

تحلیلچیدمانفضایی
همپیوندی
 شاخص 

همپیوندی به کمترین عمق متوسط دسترسی از یک فضا بهکل فضاهای یک پیکربندی اطالق میشود (هیلیر.)1889 ،
در این مقاله ،بهمنظور شناخت اصلیترین عناصر ساختاری و بررسی میزان پیوستگی یا گسستگی فضاهای میزبان و
ساختار کل و ساختار محلی شهرهای مورد مطالعه ،شاخص همپیوندی در دو مقیاس کل شهر ( )Rnو مقیاس محلی
( )R9بررسی شده است (جدول .)1
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نمونههایموردیمطالعه

شاخصهمپیوندی

جدول.1
شاخصهایشهر


قاهره

میدان

میدان

تحریر

رابعه

قاهره

قاهره

صنعا

میدان

میدان

تحریر

دانشگاه

صنعا

صنعا

منامه

میدان
مروارید

کمینة همپیوندی کل ()Min Rn

8/98

8/19

8/02

8/21

8/01

8/10

8/01

8/10

بیشینة همپیوندی کل ()Max Rn

8/09

8/09

8/19

2/80

2/82

8/09

8/00

8/19

میانگین همپیوندی کل ()Mean Rn

8/11

8/91

8/09

8/19

8/99

8/19

8/11

8/10

میانگین همپیوندی محلی ()Mean R3

2/13

1/10

1/80

2/12

2/19

2/18

2/12

2/09

منبع:نگارندگان

مقایسة میانگین همپیوندی کل ( )Rnفضاهای میزبان حرکتهای اجتماعی در نمونههای مورد مطالعه نشان میدهد
که میانگین شاخص همپیوندی کل و در میدان دانشگاه صنعا و میدان مروارید تقریبا برابر و میانگین شاخص همپیوندی
کل در فضاهای میدان تحریر قاهره و میدان تحریر صنعا باالتر از میانگین شهرهای مورد مطالعه است که نشاندهندة
پیوستگی مناسب این فضاها و ساختار کالنشهر است .در این میان ،تنها میدان رابعة عدویة قاهره پیوستگی کمتری در
مقایسه با ساختار کالنشهر میزبان دارد.





همپیوندیکالن()Rnشهرهایقاهره،صنعاومنامه(منبع:نگارندگان)
تصویر.1نقشة 





بررسی نقشههای همپیوندی کل فضاهای میزبان حرکت اجتماعی در شهرهای مورد مطالعه نشان میدهد که میدان
تحریر قاهره و میدان تحریر صنعا جزو فضاهایی هستند که بیشترین همپیوندی کل را دارند .سایر فضاهای میزبان شامل
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میدان رابعة عدویه مصر ،میدان دانشگاه صنعا و میدان مروارید منامه بیشینة همپیوندی کل و تقریبا برابر با میانگین
همپیوندی کل شهر دارند (تصویر .)9

 ارتباطکلوجزء

شاخص ارتباط کل و جزء نشاندهندة میزان همگنی یا ناهمگنی ساختار محلی و ساختار کالن بافت شهر است (هیلیر،
 .)219 :1889بررسی شاخص ارتباط کل و جزء فضاهای میزبان بیانگر موارد زیر است:
 فضاهای میدان تحریر و میدان رابعة عدویه ،به ترتیب دارای شاخص ارتباط کل و جز  8/10و  8/9هستند کهمیزان آن باالتر از میزان  8/22این شاخص برای شهر قاهره است .این امر نشاندهندة همگنی بیشتر این فضاها
در مقیاس محلی و ناهمگنی این با ساختار کالنشهر است .این امر را میتوان بهدلیل توسعة مرحلهای شهر قاهره
و نامتجانسبودن ساختارهای ارگانیک ،شعاعی و شطرنجی استفادهشده در مراحل مختلف توسعه این شهر نسبت
داد.
 مقایسة شاخص ارتباط کل و جزء فضای میدان تحریر و میدان دانشگاه در شهر صنعا بیانگر همگنی بیشتر ساختارکالن و خرد میدان تحریر در مقایسه با میدان دانشگاه و شهر صنعاست .اختالف کم میان شاخصهای ارتباط کل
و جزء فضای میدان تحریر ،میدان دانشگاه و شهر صنعا بیانگر همگنی نسبی ساختار کالن و خرد این شهر است.
 میدان مروارید شهر منامه در مقایسه با شهر منامه شاخص ارتباط کل و جزء بیشتری دارد .اختالف  8/2میانشاخصهای ارتباط کل و جزء میدان مروارید و شهر منامه بیانگر همگنی نسبی ساختار این فضا و ساختار
کالنشهر منامه است (جدول .)9
 شاخصوضوح
شاخص وضوح که از همبستگی میان شاخص ارتباطپذیری و یکپارچگی کالن مجموعه حاصل میشود ،بیانگر میزان
روشنی فضای شهری برای استفادهکنندگان است (ترتر.)1889 ،

بررسی شاخص وضوح در نمونههای مورد مطالعه نشان میدهد که تنها فضای میدان دانشگاه شهر صنعا شاخص وضوح
کمتری در مقایسه با شاخص وضوح کل شهر دارد و سایر فضاها در مقایسه با شهر واقع در آن شاخص وضوح بیشتری دارند.
مقایسة این شاخص به فضاهای میزبان شهرهای قاهره و صنعا حاکی از باالتربودن شاخص وضوح میدان تحریر به میدان رابعة
عدویة قاهره و باالتربودن شاخص وضوح میدان تحریر صنعا در مقایسه با میدان دانشگاه صنعاست (جدول .)9
نمونههایموردیمطالعه

شاخصهایارتباطکلوجزءووضوح

جدول.1
شاخصهایشهر


قاهره

ارتباط کل و جزء
شاخص وضوح

8/22
8/81

میدان

میدان

تحریر

رابعة

قاهره

قاهره

8/10
8/99

8/9
8/1

صنعا

8/90
8/80

میدان

میدان

تحریر

دانشگاه

صنعا

صنعا

8/09
8/29

8/19
8/80

منامه

8/91
8/80

میدان
مروارید

8/01
8/21

منبع:نگارندگان


 شاخصانتخاب

شاخص انتخاب نشاندهندة درجة انتخابی است که هر فضا در اختیار قرار میدهد یا به انتخابهایی اطالق میشود که
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فضا را برای عبور از یک محدوده به محدودههای دیگر در اختیار میگذارد .انتخاب را بهاختصار ،قدرت بالقوة حرکت در
بافت نیز میتوان نامید (هیلیر و ایدا .)1881 ،در این مقاله شاخص انتخاب در دو مقیاس انتخاب حرکت پیاده (شعاع 088
متر) و انتخاب فراگیر (شعاع  )Nبرای حرکت سواره تحلیل شده است.
تحلیل نقشة انتخاب فراگیر نشاندهندة قرارگرفتن تمام فضاهای میزبان بر روی مسیرهایی است که بیشترین
شاخص انتخاب فراگیر را دارد (تصویر  .)0درخصوص شاخص انتخاب حرکت پیاده ،فضاهای میدان تحریر قاهره و میدان
تحریر صنعا در میان فضاهای با ارجحیت حرکت پیاده قرار دارند و فضاهای میدان دانشگاه صنعا ،میدان رابعة عدویة
قاهره و میدان مروارید منامه ارجحیت حرکت پیادة کمتری دارند.

تصویر.8شاخصانتخابفراگیرشهرهایقاهره،صنعاومنامه(منبع:نگارندگان)


درنمونههایموردمطالعه

تهایاجتماعی
تحلیلمحتواییفضاهایشهریمیزبانحرک 

تحلیل محتوایی فضاهای شهری میزبان حرکتهای اجتماعی در شهرهای قاهره ،صنعا و منامه نشاندهندة پارهای
مشترکات بنیادی در زمینههای زیر است:
 شکلگیری حرکتهای اجتماعی در فضاهای میزبانگونة میدان (نمایندة تعلق جمعی) در مقایسه با فضاهای

وحرکتهایاجتماعی...
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خیابانی (نماینده برخورد غیر رسمی) اولویت دارد .معموال در اثر سرکوب ،حرکتهای اجتماعی به سطح فضاهای
خیابانی (نماینده برخورد غیر رسمی) انتقال مییابد .از این فضاها میتوان به انتقال معترضان به سطح معابر در
شهرهای صنعا و منامه اشاره کرد.
 حرکتهای اجتماعی بررسیشده به شکلگیری در مناطق با درجة همپیوندی کل مساوی یا بیشتر از میانگین
همپیوندی کل شهر تمایل دارد .در حرکتهای اجتماعی منطقة خاورمیانه که با مشارکت نیروهای اجتماعی
اکثریت (گروههای فرادست و فرودست) جامعه همراه بوده است ،شاهد شکلگیری این حرکتها در مناطقی
هستیم که همپیوندی باالیی دارند .از این فضاها میتوان به میزبانی فضاهای مرکزی در قاهره و صنعا اشاره
داشت.
 بررسی شاخص وضوح در نمونههای مورد مطالعه نشان میدهد که بیشتر فضاهای میزبان حرکتهای اجتماعی
در مقایسه با وضوح کل شهر شاخص وضوح بیشتری دارد .در نمونههای صنعا و قاهره که شاهد شکلگیری
حرکت اجتماعی در دو نقطة مختلف هستیم ،فضاهای میدان تحریر قاهره و میدان تحریر صنعا که با مشارکت و
به دست گروههای اکثریت انتخاب شده ،در مقایسه با فضاهای میدان رابعة عدویه و میدان دانشگاه شاخص
وضوح بیشتری دارند.
 در حرکتهای اجتماعی که گروههای اکثریت کمتر از آنها حمایت میکنند ،یا در مواردی که نیروهای مردمی
شکلدهندة حرکات اعتراضی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته و به دو گروه فرادست و فرودست تقسیم شدهاند،
گروههای فرودست به حاشیه رانده شده است و حرکتهای اعتراضی این گروه به فضاهای شهری با درجة
همپیوندی و وضوح کمتر انتقال مییابد .در این موارد فضاهای شهری در مجاورت فضاهایی که خاستگاه این
نیروهاست در اولویت انتخاب قرار دارند .از نمونة بارز این فضاها میتوان به انتخاب میدان مروارید به دست
معترضان شیعة بحرینی ،انتخاب میدان دانشگاه توسط معترضان صنعایی و انتقال حرکت اعتراضی طرفداران
اخوانالمسلمین به میدان رابعة عدویة قاهره اشاره کرد.
 فضاهای میزبان حرکتهای اجتماعی در مناطق با ارجحیت حرکت سواره (شاخص انتخاب فراگیر) شکل
گرفتهاند؛ فضاهای انتخابشدهای که در اکثریت جامعة حرکتهای اجتماعی حمایتشده از شاخص انتخاب
حرکت پیادة مناسب نیز برخوردارند .از این فضاها میتوان به میدان تحریر قاهره و میدان تحریر صنعا اشاره کرد.
 در تمام موارد حکومتها کوشیدند تا از طریق تغییر در مناسبات موجود در فضا ،کنترل فضا را دردست بگیرند .در
این بین ،تالش دولت مصر در اشغال فضا از طریق نیروهای امنیتی و نیروهای شبهنظامی هوادار ناموفق بود ،اما
حکومت یمن از طریق شدت عمل و بیرونراندن معترضان فضا را اشغال ،و حکومت بحرین در اقدامی شدیدتر
به تصرف بنیادین در کالبد فضا اقدام کرد.
در جدول شمارة  ،0شاخصهای اصلی چیدمان فضای شهرهای قاهره ،صنعا ،منامه و فضاهای میزبان حرکتهای
اجتماعی در این شهرها نمایش داده شده است.


نتیجهگیری

موج جنبش بیداری اسالمی علیه نظامهای اقتدارگرای کشورهای عربی خلیج فارس این فرصت را فراهم کرده است تا
با نگاهی مجدد به رابطة فضا و قدرت ،به مطالعه و بررسی ویژگیهای فضاهای میزبان در این کشورها بپردازیم .در این
مقاله سعی شد تا با بهرهگیری از شاخصهای کمی پیکربندی فضایی نمونههای مورد مطالعه ،رابطة فضا و آرایش
اجتماعی نیروهای مولد حرکتهای اجتماعی را از زاویهای متفاوت بررسی کنیم.
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تهایاجتماعی
شاخصهایاصلیچیدمانفضایشهرهایقاهره،صنعا،منامهوفضاهایمیزبانحرک 

جدول.8
قاهره

شاخصهایشهر


میدان

میدان

تحریر

رابعة

قاهره

قاهره

صنعا

میدان

میدان

تحریر

دانشگاه

صنعا

صنعا

منامه

میدان
مروارید

کمینة همپیوندی کل (Rn

)Min

8/98

8/19

8/02

8/21

8/01

8/10

8/10

8/10

بیشینة همپیوندی کل (Rn

)Max

8/09

8/09

8/19

2/80

2/82

8/09

8/00

8/19

)Mean

8/11

8/91

8/09

8/19

8/99

8/19

8/11

8/10

2/13

1/10

1/80

2/12

2/19

2/18

2/12

2/09

ارتباط کل و جزء

8/22

8/10

8/98

8/90

8/09

8/19

8/91

8/01

شاخص وضوح

8/81

8/99

8/18

8/80

8/29

8/80

8/80

8/21

میانگین همپیوندی کل (Rn

میانگین همپیوندی محلی (R3

)Mean

منبع:نگارندگان


بررسی فضاهای میزبان در شهرهای قاهره ،صنعا و منامه نشان میدهد که میان شکلگیری حرکتهای اجتماعی در
فضاهای میدان شکل (گونه تجمع) رابطة معناداری وجود دارد و فضاهای شهری میدان (فضای تجمع) در مقایسه با
فضاهای شهری خیابان و کافه ارجحیت بیشتری دارند.
تجربة وقوع اعتراضات مردمی در نمونههای مورد مطالعه نشان میدهد که هرگاه حرکت اجتماعی با اقبال و پشتیبانی
اکثریت نیروهای اجتماعی همراه باشد ،میتوان انتظار داشت که فضاهای مرکزی درجة همپیوندی ،وضوح و ارتباط کالن
داشته و جزء باال در پیکربندی فضایی شهر ،در اولویت انتخاب بهعنوان میزبان حرکتهای اجتماعی قرار داشته باشند.
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