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چکیده

توجه کافی به روششناسیهای منسجم و متناسب با
یکی از مســائل موجود در مطالعة شهر و شهرسازی اسالمی ،عدم ّ
ویژگیهای این عرصه است .در این زمینه ،استفاده از روشهای کیفی همراه با بررسی ن ّقادانة امکانات و توانمندیهای
آنها برای تدوین نظر ّیههای منســجم و کاربردی برای ارتقای شهرســازی اسالمی راهگشاست .از جمله این روشها،
توجه پژوهشگران رشتههای مختلف و از جمله نظامهای علمی
روش نظر ّیة زمینهای اســت که به صورت فزاینده مورد ّ
مرتبط با محیط انسانســاخت قرار گرفته است .یکی از نســخهها و خوانشهای متعدّ د نظر ّیة زمینهای ،تحلیل موقع ّیت
است .مقالة حاضر در پی آن است تا با بهرهگیری از این روش در نمونهای از مطالعات تعریف شده ذیل عنوان شهرسازی
اســامی و ضمن بررســی ماه ّیت ،ویژگیها و مؤلّفهها شهر اســامی ،امکانات و توانمندیهای تحلیل موقع ّیت در این
عرصه را مورد بررسی قرار دهد .بر این اساس پاسخگویی به دو سؤال مورد نظر است :خصوص ّیات ،امکانات و ابزارهای
پیشــنهادی تحلیل موقع ّیت تا چه اندازه با ماه ّیت پژوهش در شهر و شهرسازی اسالمی هماهنگ است؟ چه ویژگیها و
مؤلّفههایی برای شهر اسالمی در اسناد ،متون ،قواعد و گفتمانهای مرتبط برشمرده شده است؟ این مطالعه با بهرهگیری
از دادههای موجود در متون فارسی در خصوص شهر اسالمی و با بررسی مؤلّفههای انسانی و غیر انسانی ،عامالن فردی
و جمعی ،سازمانها ،ساختهای گفتمانی و مؤلّفههای فضایی ،زمانی ،اقتصادی ،سیاسی و نمادین در این موقعیت ،سعی
در به دست دادن تصویری روشن از این انگاره دارد .برای این منظور نقشههای موقعیت ،عرصهها/جهانهای اجتماعی
و وضعیت به عنوان قلب روش تحلیل موقع ّیت تولید و ارائه شــده اســت .روش تحلیل موقع ّیت با لحاظ پیچیدگیها،
توجه به موقع ّیت به عنوان واحد
توجه به رویکردهای جدید و عاملین ناپیدا و خاموش ،و با ّ
مؤلّفهها و کنشگران گوناگونّ ،
تحلیل میتواند مسیری جدید برای پژوهش در شهرسازی اسالمی در اختیار قرار دهد .بخش دیگر نتایج متوجه پرسش
توجه به نقشههای ترسیم شده و تحلیلهای مربوطه میتوان گفت شهر اسالمی
دوم پژوهش اســت .در این خصوص با ّ
انگارهای چندبعدی و پیچیده اســت که عامالن ،ســاختهای گفتمانی ،مؤلّفههای فضایی ،زمانی ،نمادین و اجتماعی
مختلفی در ســاخت و تعیین ویژگیهای آن نقش دارند .هر گونه کاربســت این مفهوم در پژوهشهای مربوطه باید با
توجه به این پیچیدگیها و عدم قطع ّیتها همراه باشد و رویکردهای مختلف ،وضعیتهای گوناگون ،شرایط متنوع ،و
ّ
توجه قرار دهد.
نگرشهای متفاوت را مورد ّ

تحلیل موقعیت به مثابه روشی برای پژوهش در خصوص شهر اسالمی

 1دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی ،دانشگاه هنر اصفهان
 2دانشیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان
 3استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان
 3استادیار ،گروه جامعهشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

واژگانکليدي :تحلیل موقعیت ،روش تحقیق ،روششناسی ،شهر اسالمی ،شهرسازی اسالمی.
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حال انجام است.
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Abstract:
Despite its simple appearance, the Islamic city is one of the most challenging concepts studied
in scientific disciplines including architecture, urbanism and the history of art. Besides theories
approving or rejecting this concept, much research has been devoted to the study of the nature
of the Islamic city and similar concepts. The importance of this concept is due to the fact that the
viewpoints presented about it have had a considerable role in any attempt for designing, planning, and organizing of cities based on Islamic culture in the contemporary period and the Islamic
city has been considered as the key to the explanation of Islamic urbanism. Despite the consensus about the importance and urgency of planning and design coordinated with inhabitants
principles, values and cultures, coherent methodologies missed. In this regard using qualitative
methods combined with critical thoughts about their facilities and capabilities can provide activist methodological tools to expose and reenvision the characteristics of Islamic city and Islamic
urbanism. Over past twenty years situational analysis had used in a range of fields including art
and humanities. In this article, we describe possibilities for using situational analysis in Islamic
urbanism and provide examples of situational mapping from a study focusing on characteristics
and components of Islamic city. In this regard we used pertinent texts from Persian literature
about Islamic city as data and mapped individual and collective elements/ actors, nonhuman
actors and discursive constructions. Situational maps, social worlds/ arenas maps and positional maps illustrated. The results of the study have two main aspects. On one hand the results is
about Islamic city. In this case, this study concludes that Islamic city concept in its current place
as described and introduced mostly by western researchers cannot be useful for explaining the
relationship between city and culture and Islamic values and consequently for the manifestation
of Islamic urbanism in contemporary cities. On the other hand the results is about using situational analysis in Islamic urbanism. Because of its capabilities and features, situational analysis
can shed some light in research about Islamic city and Islamic urbanism.
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