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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نوزدهم / تابستان 1397 / سال ششم

چکیــــده: 

تبیین انگاره ی »شهر اسالمی« با استفاده از نسخه ی تحلیل 
موقعیت روش نظریه ی زمینه ای

احسان بابائی ساالنقوچ *

محمد مسعود **

کامران ربیعی ***

دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان )نویسنده مسئول(

استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

تاریخ دریافت مقاله: 96/4/24       تاریخ پذیرش نهایی: 97/1/20

و  شهر  رابطه ی  خصوص  در  شده  انجام  پژوهش های  در  مکرر  طور  به  که  است  مفاهیمی  از  یکی  اسالمی«  »شهر 
شهرسازی، با فرهنگ و ارزش های اسالمی مورد اشاره قرار گرفته است. با این وجود، بررسی پژوهش های انجام شده در 
خصوص این انگاره نشان از آن دارد که هنوز اجماعی در خصوص ماهیت و ویژگی های آن وجود ندارد؛ و پژوهشگران 
مختلف با دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت، ویژگی ها و مؤلفه های مختلفی را برای آن برشمرده اند. پژوهش حاضر، با 
هدف شناخت ویژگی ها و خصوصیات »شهر اسالمی« در پی پاسخگویی به این پرسش است که در پژوهش  های مختلف 
چه ویژگی ها و خصوصیاتی برای انگاره شهر اسالمی برشمرده شده است. در این مسیر و به منظور ارائه ی تصویری 
روشن تر از این مفهوم، نوشتار حاضر از روش تحلیل موقعیت بهره برده است. تحلیل موقعیت، یکی از نسخه های متعدد 
روش نظریه ی زمینه ای است که با تمرکز بر موقعیت به عنوان واحد تحلیل، به ترسیم نقشه های مختلف اقدام می نماید. 
در قلب این روش، سه نقشه ی موقعیت، عرصه ها/جهان های اجتماعی و وضعیت قرار دارند که همراه با هم تصویر بزرگ 
در خصوص موقعیت مورد بررسی را آشکار می نمایند. در این مطالعه، از متون، اسناد و مواد گفتمانی و طرح های شهری 
مربوطه به عنوان داده های پژوهش استفاده شده است؛ و پس از کدگذاری، نسبت به نقشه ای کردن و ترسیم نقشه های 
مختلف اقدام شده است. گردآوری داده ها به صورت همزمان با تحلیل و با استفاده از نمونه گیری نظری، تا رسیدن به 
اشباع پیگیری شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده ی آن است که شهر اسالمی به عنوان یک موقعیت، دربردارنده ی 
عاملین، کنشگران و مؤلفه های متعدد، شامل مؤلفه های انسانی، غیرانسانی و گفتمانی گوناگون است که غفلت از هر یک 
موجب ارائه ی تصویری مبهم از این انگاره می گردد. از سوی دیگر این موقعیت شامل عرصه ها و قلمروهای التزام، تعهد 
و قدرت متعددی است که تصویری جامع از شهر اسالمی، نیازمند توجه هم زمان به ویژگی های هر کدام از آن ها است. و 
در نهایت، پژوهش های انجام شده در این خصوص هم چنان مملو از عرصه های پژوهشی بکر و وضعیت های اتخاذ نشده 

است که برای ارائه ی تصویری روشن از شهر اسالمی باید مورد توجه قرار گیرند. 

واژه های کلیدی: تحلیل موقعیت، شهر اسالمی، نظریه ی زمینه ای.

*ehsanbabaeisal@gmail.com  **m.masoud@aui.ac.ir  ***k.rabiei@modares.ac.ir
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مقدمه
و  طراحی  با  مرتبط  مفاهیم  مهم ترین  از  اسالمی  شهر 
با ارزش ها، اصول و فرهنگ  برنامه ریزی شهرِی متناسب 
اسالمی است که تأثیر بسیاری بر مطالعات این عرصه داشته 
است. عرصه ای که در گسترده ترین مفهوم می توان آن را 
شهرسازی اسالمی نامید. دامنه ی تأثیر این انگاره، برگزاری 
و  اسالمی  آرمانشهر  عنوان  تحت  مختلف  همایش های 
شهر اسالمی )از جمله اولین و دومین همایش ملی شهر 
اسالمی- اصفهان، 1387 و 1391؛ همایش ملّی فرهنگ، 
کالبد و محیط در معماری و شهر اسالمی- قزوین، 1394؛ 
تهران،  اسالمی-  ایرانی  شهر  ملی  کنفرانس  نخستین 
مفاهیم  واکاوی  فردا؛  شهر  در جستجوی  همایش  1395؛ 
و...(،  قزوین، 1393  اسالمی-  ایرانی  در شهر  مصادیق  و 
تألیف کتبی که به نوعی شهر اسالمی را در عنوان خویش 
1388؛  عاملی  جعفر  1387؛  صارمی  نمونه  )برای  دارند 
نقی زاده 1390؛ بمانیان 1395؛ لطیفی، و قلندریان 1395؛ 
ترجمه ی کتاب های مختلفی که  ایمانی جاجرمی 1393(، 
به گونه ای شهر اسالمی را در عنوان خود گنجانده اند )برای 
آنتونیو 1394(، مجالت  بمات 1393؛ جعیط 1393؛  مثال 
علمی-پژوهشی -که رسالت خود را پرداختن به ماهیت و 
مؤلفه های شهر اسالمی معرفی کرده اند- حجم وسیعی از 
ویژگی های  تبیین  تکمیلی -که  تحصیالت  پایان نامه های 
و  بسیار   مقاالت  کرده اند-  هدف گذاری  را  اسالمی  شهر 

را شامل می شود.  آموزشی مختلف  حتی دوره های 
مؤلفه های  و  چیستی  ماهیت،  از  تبیینی  هنوز  همه  این  با 
شهر اسالمی -که بر روی آن توافقی فراگیر وجود داشته 
باشد- ارائه نشده است. از سوی دیگر، انتقادات بسیاری بر 
این انگاره وارد شده از جمله آنکه مدل ارائه شده به عنوان 
به  مسلمانان  سکونتگاه های  معرفی  پی  در  اسالمی  شهر 
عنوان موجودیتی ایستا و فاقد سازمان اجتماعی است؛ صرفًا 
دوره ی پیشامدرن، آن هم ذیل مناطق جغرافیایی خاص و 
اعصار تاریخی متفاوت و گاه بی ارتباط با یکدیگر، را در نظر 
داشته است؛ نسبت به شهر معاصر یا بدون نظر است و یا 
ناممکن  معاصر  دوره ی  در  را  اسالمی  شهر  ایجاد  اصواًل 
دانسته و نسبت به آن سکوت اختیار کرده است؛ بر پایه ی 

دیدگاه های پژوهشگران از چند رشته ی خاص و مبتنی بر 
تعمیم های عمدتًا فاقد استدالل منطقی، »شهر اسالمی« را 
به مجموعه ای از چند عنصر خاص تقلیل داده است؛ و در 
قلمرو  از شهر در  ارائه ی تصویری همگون و همسان  پی 
بسط  و  زمانی گسترده حضور  دامنه ی  و  وسیع جغرافیایی 
اسالم پرداخته است )نگاه کنید به: بابائی ساالنقوچ، مسعود، 

و محمدی 1393؛ مسعود و بابائی ساالنقوچ 1394(.
و  اسالمی  شهر  مطالعه ی  در  اصلی  مشکالت  از  یکی 
تبیین مؤلفه ها و ویژگی های آن را  می توان فقدان و عدم 
قادر  که  روشی  برشمرد.  مناسب  روش  از یک  بهره گیری 
باشد ورای صداهای غالب و متداول در این عرصه برود؛ 
پوشش  تحت  مکانی   و  زمانی  وسیع  دامنه ی  دلیل  به  و 
و  یکسان سازی  پی  در  اسالمی  حکومت/تمدن/فرهنگ 
ارائه تصویری یگانه از شهر اسالمی نباشد؛ و عالوه بر آن، 
تحت  را  زمینه  این  در  موجود  مختلف  گفتمان های  بتواند 
به  که  است  عرصه ای  کیفی،  پژوهش  دهد.  قرار  پوشش 

آن  انضمامی  ماهیت  دلیل 
به وسیله  مصرف شده  و  تولید  معنای  به  بودن  -انضمامی 
جغرافیایی  و  تاریخی  نظر  از  و  مردم  از  خاصی  گروه های 
قابل مکان یابی-می تواند به عنوان ابزاری تسهیل گر در این 
عرصه مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی، پژوهش کیفی 
پیوسته با تمرکز بر داده ها و توجه به عقاید و دیدگاه های 
تلقی  حاشیه ای  معمول  طور  به  که  گروه هایی  و  افراد 
می شده اند؛ زندگی و شیوه ی بودن و تفکر آن ها را آشکار 
را که در  می نماید. پژوهش کیفی، تفکرات و فلسفه هایی 
پی توجه به تنوع و دیدگاه های مختلف هستند را پذیرفته 
با این حال، به  و تسهیل می نماید )پرز1 و کانال2 2013(. 
رغم امکاناتی که پژوهش کیفی و روش شناسی های مبتنی 
برای  جستجو  داده اند؛  قرار  پژوهشگران  اختیار  در  آن  بر 
توانایی های  و  فرصت ها  که  روش هایی  و  چشم اندازها 
بیشتری در این عرصه را در اختیار قرار دهند؛ ادامه دارد. 
یکی از این چشم اندازها، تحلیل موقعیت است که به عنوان 
)کالرک  کالرک3  وسیله  به  زمینه ای،  نظریه  از  خوانشی 
2003؛ 2005؛ 2006؛ 2007؛ کالرک، فرایز4، و واشبورن5 

ارائه شده است.  2015؛ کالرک و فرایز 2007( 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 24

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1008-en.html


5فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نوزدهم / تابستان 1397 / سال ششم

مقاله ی حاضر به تبیین انگاره ی شهر اسالمی با استفاده از 
روش تحلیل موقعیت می پردازد؛ و می کوشد تا با امکاناتی 
قرار می دهد؛ تصویری  پژوهشگر  اختیار  در  این روش  که 
این  بر آن،  ارائه دهد. عالوه  از »شهر اسالمی«  روشن تر 
نوشتار را می توان گامی مقدماتی در ارائه ی یک روش شناسی 
اسالمی  شهرسازی  مطالعات  در  بهره گیری  برای  مناسب 
محسوب نمود که در آن، داده های پژوهش اسناد، متون، 
قوانین و گفتمان های مرتبط هستند. بر این اساس تحلیل 
دست  به  را  رویکردی  کیفی،  روشی  عنوان  به  موقعیت 
را  اسالمی  شهرسازی  و  شهر  بررسی  امکان  که  می دهد 
برای  جدید  مفهوم سازی  یک  طریق  آن  از  و  نموده  مهیا 
استفاده در اقدامات آتی برای طراحی و برنامه ریزی شهری 

متناسب با فرهنگ اسالمی را مهیا می سازد.
پیشینه ی پژوهش

خاص  طور  به  و  اسالمی«  »شهر  انگاره ی  پیدایش 
یک  به  اشاره  برای  عنوان  بدین  واژه ای  شکل گیری 
حوزه ی  در  و  شرق شناسان  توسط  ابتدا  در  سکونتگاه، 
جغرافیایی شمال آفریقا بوده است. پژوهشگران نخستین، 
بر  مبتنی  مستقل  موجودیتی  عنوان  به  را  اسالمی  شهر 
بوده  آن  اروپایی  همتای  از  متفاوت  اساسًا  که  جامعه ای 
است؛ صورت بندی کرده اند. انگاره ی شهر اسالمی در ابتدا 
به وسیله گروه کوچکی از پژوهشگران اروپایی در نیمه ی 
نخست قرن بیستم ارائه گردید. این پژوهشگران، تفسیری 
اروپایی از شهرسازی »اسالمی« به عنوان جزئی الینفک 

از مکتب شرق شناسی ارائه می نمودند )ناصر 2002، 173(. 
بر این اساس، عقاید این پژوهشگران در باب شهر اسالمی 
و شهرسازی مسلمانان اساسًا هماهنگ با انگاره ی بنیادین 
در  موجود  پدیده  هر  آن  با  مطابق  که  است  شرق شناسی 
مدنیت و شهرگرایی کشورهای مسلمان، در نهایت توسط 
اسالم مشروط شده و مرتبط با اسالم است )رایموند7 1994، 
4(؛ که این سنت باعث تعمیم ها و نتیجه گیری هایی شده 
و خود انتقاداتی را برانگیخته که پیش تر به برخی از آن ها 

شد.  اشاره 
»شهر  خصوص  در  نخستین  پژوهش های  کلی  طور  به 
اسالمی«، عمدتًا بر اساس یکی از دو رویکرد و نگاه زیر 

شده اند:  صورت بندی 
1. تحلیل ساختار شهر و ویژگی های فیزیکی آن؛ و یا

و  مذهبی  عوامل  به  اسالمی  شهر  ساختار  انتساب   .2
.)600  ،2009 تورلی9  و  )الصیاد8  اجتماعی 

رویکرد نخست، شهر اسالمی را از نظر شکلی و با استفاده 
از تحلیل گونه شناسانه و مورفولوژیکی تحلیل می نماید. به 
عبارت دیگر، در این نگرش، شکل ظاهری شهر، عناصر 
این  از  مسائلی  و  یکدیگر  با  عناصر  ارتباط  آن،  سازنده ی 
دست مطرح است؛ در حالی که رویکرد دوم، خصوصیات 
 1 جدول  در  می کند.  بررسی  را  شهری  نظم  ساختاری 
»شهر  انگاره ی  سازنده  عناصر  و  خصوصیات  ویژگی ها، 
قرن  ابتدای  از  مختلف،  پژوهشگران  دیدگاه  از  اسالمی« 

است10. شده  ارائه  بیستم، 

جدول 1. ویژگی ها، خصوصیات و عناصر سازنده ی انگاره ی شهر اسالمی در نگاه پژوهشگران گوناگون )مأخذ: نگارندگان(

خالصه ی دیدگاه در خصوص ویژگی ها و ماهیت »شهر اسالمی«پژوهشگرردیف

عناصر اصلی شهر اسالمی عبارت از یک مسجد جامع، بازاری در نزدیکی آن و مجموعه ای و. مارکیس )1928(1
از حمام های عمومی است.

اعطای مورفولوژی به شهر اسالمی، تفاوت میان محالت مسکونی و غیرمسکونی، محالت ج. مارکیس )1940(2
ویژه بر اساس قومیت، و بازارهای سلسله مراتبی

تأکید وی بر چگونگی توسعه و بسط شهر اسالمی از ریشه های پیش از اسالم است.ساوگیت )1941(3
قوانین عرفی مالک عمل قاضی، فرم فیزیکی شهرهای قلمرو اسالمی را باعث شده است.برانشویگ )1947(4

تلفیقی از دیدگاه های شرق شناسان پیشین، توصیف شهر اسالمی بر مبنای نهادهای شهری ون گرونه باوم )1955(5
قرون وسطای اروپا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 24

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1008-en.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نوزدهم / تابستان 1397 / سال ششم 6

تأکید بر مرکزیت مسجد جامع و بازار و نقش حمام های عمومی، تأکید بر تمایز شهر اسالمی له تورنیه )1957(6
با معادل قرون وسطایی آن در اروپا

تمایز شهرهای جدید مسلمانان به شهرهای خاورمیانه ای و شهرهای دارای ریشه یونانیِدپلن هول )1959(7
بی نظمی فرم شهرهای مسلمانان را نتیجه ی فقدان نیروهای کنترل کننده می داندجیرازبوی )1965(8

علما، الپیدوس )1967(9 نظامی،  نخبگان  از  عبارتند  مسلمانان  شهرهای  ساختار  سازنده ی  مکمل  گروه  های 
محلی اشرافیت  و  بازرگانان، 

شکل شهر اسالمی بیشتر از آن که به وسیله  ی عوامل شرعی و قانونی معین شود؛ توسط اِلی سیف )1969(10
عوامل اجتماعی و اقتصادی تعیین می شود.

حداقل یک شهر برنامه ریزی شده در اسالم وجود دارد؛ یعنی بغداد.علی و سنر )1970(11

انتقاد به تعمیم مطالعات مربوط به شرق آفریقا، و تأکید بر تمایز زمانی، مکانی و ساختاری حورانی )1970(12
بین شهرها

رد وجود گیلدها در شهر اسالمیاشترن و کاهن )1970( 13
ساختار محالت در شهر اسالمی بیشتر از آن که فیزیکی باشد؛ ذهنی است.ایکلمن )1974(14

معتقد به اصطالح شهرهای مسلمانان است. آن چه مورد نیاز است؛ عبارت است از رویکردی السید )1978(15
از نظر فرهنگی آگاه، از دید قومیتی هوشیار، و حساس به برابری جنسیتی.

اردالن و بختیار 16
)1983(

مرکزیت در شهر اسالمی به تبعیت از عقاید معنوی نهفته مبتنی بر یگانگی در اسالم.

ویژگی های متمایز شهرهای مسلمانان عبارتند از طرح و طراحی فیزیکی منحصر به فرد، سقاف )1987(17
مرکزیت با یک میدان در اطراف ارگ و یک مسجد.

هیچ یک از شرایط امروزی اجازه ی ساخت شهر اسالمی به وسیله ی طراحی را نمی دهد.ابولقود )1987(18

و هاندا و میورا )1994(19 ایران  ترکیه،  مناطق جغرافیایی مغرب، مشرق،  اسالمی ذیل  تقسیم بندی مطالعات شهر 
مرکزی آسیای 

استفاده از واژه ی شهر سنتی بجای شهر اسالمی و توصیف مختصات آنریموند )1994(20
معرفی شهرهای موجود در کشورهای دارای اکثریت مسلمان به عنوان شهر اسالمیاحمد )1995(21

ضرورت تفکیک میان فرآیند و فرأورده و توجه به فرآیندها و کاربرد اصول اساسی در شهر حکیم )1999(22
اسالمی، معتقد به اصطالحات شهر عربی اسالمی و شهر در فرهنگ های اسالمی

معتقد به اصطالح شهر مسلمانان است.نسر )2002( 23
دسته بندی دوگانه ی نگرش ها در خصوص شهر اسالمی.نگلیا )2008(24
مدل شهر اسالمی، مدلی ناقص است؛ زیرا زمان و رشد شهری را در نظر نگرفته است.السید و تورلی )2009(25
بازنشر مقاله ی ابولقود در کتاب خوانش طراحی شهری ویرایش الریکا و مک دونالد.ابولقود )2013(26
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روش شناسی
مقاله ی حاضر برای تبیین انگاره ی شهر اسالمی از روش 
تحلیل موقعیت11 بهره می گیرد. تحلیل موقعیت به عنوان 
و  زمینه ای  نظریه ی  روش  به  پست مدرنیستی  پاسخی 
توسط ادل کالرک بنیان  گذارده و معرفی شده است. از دید 
و  پیچیدگی  سبب  به  کالرک،  چون  پست مدرنیست هایی 
گوناگونی تجارب و پدیده ها، هیچ روایت منفردی نمی تواند 
)استرانگ12،  نماید  توصیف  و  تشریح  تنهایی  به  را  آ ن ها 
 .)91  ،2012 آئسون16  و  فرنچ15،  سامرباند14،  گائت13، 
روش شناسی پیشنهادی کالرک از موقعیت به عنوان واحد 
تحلیل استفاده می کند. در این رویکرد، یک موقعیت می تواند 
به عنوان یک حوزه مورد توجه پژوهشگر تعریف شود که 
»همیشه بزرگ تر از مجموع بخش های تشکیل دهنده ی آن 
است؛ زیرا شامل ارتباطات میان آن ها در یک موقع17 زمانی 

و فضایی است« )کالرک 2005، 23(.
از  وسیعی  مجموعه ی  در  می تواند  موقعیت  تحلیل  روش 
مردم نگاری،  مصاحبه،  وسیله ی  به   انجام شده  پروژه های 
تاریخی، بصری و/ بر داده های  نیز پژوهش های مبتنی  و 

یا سایر مواد گفتمانی شامل پژوهش چندسایتی18 استفاده 
شود و به پژوهشگر این امکان را می دهد که مطالعه های 
گفتمان و عاملیت، عمل و ساختار، ایماژ، متن19 و زمینه20، 
پیچیده  را -برای تحلیل موقعیت های  زمان حال  و  تاریخ 
که به صورت گسترده ای به ادراک می آیند- یکپارچه نماید. 
موقعیت  تحلیل  راهنمای  استعاره ی  یا  زیرساخت مفهومی 
به صورت ریشه ای با مفهوم اقدام-محور21 »فرآیند اجتماعی 
پایه« -که زیربنای نظریه زمینه ای سنتی است- متفاوت 
است. این امر در تحلیل موقعیت با مفهوم موقعیت-محور22 
»جهان های اجتماعی/ عرصه ها/ مذاکرات« جایگزین شده 

است.
آن  پی  در  پژوهشی  عنوان یک روش  به  موقعیت  تحلیل 
را، آن چنان که  پیچیدگی های موجود در موقعیت  تا  است 
تغییر می کنند؛ پابرجا باقی می مانند و الگوها و وضعیت ها 
چشم اندازهای  بکشد؛  تصویر  به  می آورند؛  وجود  به  را 
از  و  نماید؛  آشکار  را  منکوب شده  دانش های  و  حاشیه ای 
نماید  تمرکززدایی  می شود  خوانده  شناسا«  »سوژه  آن چه 

)پرز و کانال 2013، 506(. از سوی دیگر، تحلیل موقعیت 
علوم  در  آن چنان که  »متغیرها«،  یا  افراد  ویژگی های  بر 
این  رو،  از  است.  نیافته  مرکزیت  است؛  معمول  اجتماعی 
مؤلفه های  با  نیست؛ و می تواند  انسان ها  به  هرگز محدود 
غیرانسانی )فناوری ها، حیوانات، گفتمان ها، اسناد تاریخی، 
به  این خصوصیات  یابد.  و...( تطبیق  بازنمایی های بصری 
صورت ویژه ای برای تحقیق در خصوص شهر و شهرسازی 
عرصه  این  در  پژوهش  زیرا  است؛  هماهنگ  اسالمی 
متشکل از مؤلفه های انسانی و غیرانسانی متعدد و گوناگون 
برخی  که  شده  تشکیل  مختلف  گفتمان های  از  است؛ 
حاشیه ای؛  برخی  و  بوده اند  »اِسناد«  و  ارجاع  مورد  بیشتر 
ازگستردگی زمانی و فضایی قابل توجهی برخوردار است؛ 
حاوی دیدگاه های متعدد، گوناگون و گاه متضاد است؛ و با 
و  اهمیت  حائز  است،  ارتباط  در  متعددی  علمی  نظام های 

است. فایده  مفید 
و  مؤلفه ها  تبیین  برای   حاضر  نوشتار  در  اساس  این  بر 
ویژگی های شهر اسالمی و بر اساس روش تحلیل موقعیت، 
نقشه های  شده اند:  ترسیم  و  معرفی  نقشه  گونه  چهار 
موقعیت23 )از دو نسخه ساخت نیافته24 و منظم در مورد داده ها 
نقشه های عرصه ها/ رابطه25،  نقشه های  استفاده می شود(؛ 

)کالرک    27 وضعیت  نقشه های  و  اجتماعی26  جهان های 
2005؛ کالرک و واشبرن 2015(. نقشه های موقعیت برای 
نشان دادن وسعت و دامنه ی موضوعات دخیل در موقعیت 
غیرانسانی،  انسانی،  عمده  ی  مؤلفه های  بررسی،  مورد 
گفتمانی و سایر مؤلفه های موقعیت مورد بررسی را ترسیم 
می نمایند. در نقشه های رابطه، پژوهشگر با تمرکز بر نقشه 
موقعیت، به نوبت هر مؤلفه را برگزیده و در خصوص ارتباط 
آن با هر یک از مؤلفه های دیگر نقشه به تفکر می پردازد. 
نقشه های جهان های اجتماعی/عرصه ها کارگزاران جمعی، 
و  التزام  عرصه )های(  نیز  و  کلیدی  غیرانسانی  مؤلفه های 
گفتمانی را -که در آن ها مذاکرات مداوم در جریان است- 
ترسیم می نماید. این نقشه ها تحلیل سطح میانی یا مزو28 
از موقعیت ارائه می دهند؛ و در نهایت، نقشه های وضعیت، 
وضعیت های عمده ی اتخاذشده، و اتخاذ نشده، در داده ها را 
بر اساس محورهای ویژه متفاوت، و نیز بر پایه ی عالیق و 
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تضاد پیرامون موضوعات در موقعیت، مورد بررسی ترسیم 
می نماید.

گفتمانی  مواد  و  اسناد  متون،  از  عبارتند  تحقیق  داده های 
مربوطه شامل کتاب ها، مقاالت، قوانین و طرح های شهری 
بر نقش و جایگاه اسالم در شهر و شهرسازی و  متمرکز 
به ویژه آن چه »شهر اسالمی« نامیده شده می باشد. انتخاب 
منابع فوق توسط نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری 
این  در  مستخرج  داده های  ادامه  در  است.  شده  هدایت 
مرحله، کدگذاری شده و برای ترسیم نقشه های چهارگانه 
مورد استفاده قرار گرفته شده اند تا بتوان تصویر بزرگ در 
را  اسالمی  شهر  مؤلفه های  و  چیستی  ماهیت،  خصوص 
می نویسد   )2005( که کالرک  چنان  آن  زیرا  کرد  تعریف 
فراهم  موقعیت[  تحلیل  ]نقشه های  آن ها  اصلی  »کار 
و  روزنامه نگار  پارک،  ای.  رابرت  که  است  چیزی  آوردن 
جامعه شناس مکتب شیکاگو، آن را »تصویر بزرگ یا خبر 

است«. نامیده  بزرگ29«  
یافته ها

1. تعدد عاملین، کارگزاران، کنشگران و مؤلفه های 
دخیل

در  موقعیت  نقشه ی  نسخه ی ساخت نیافته ی   1 تصویر  در 
خصوص ماهیت، ویژگی ها و مؤلفه های شهر اسالمی ارائه 
شده است. نسخه ی ساخت نیافته نقشه ی موقعیت )به ویژه 
در مراحل ابتدایی کار( راهی منطقی برای پیشبرد کار تحلیل 
است. بر اساس دیدگاه کالرک )2015(، برای ترسیم یک 
به  پژوهشگر  است  کافی  موقعیت  از  نقشه ی ساخت نیافته 
سادگی تمامی مؤلفه های موجود در موقعیت مورد بررسی 
خود را بر روی برگه ای بنویسد. این دقیقًا چیزی است که 
نقشه ی موقعیت باید باشد؛ بنابراین پژوهشگر نباید خود را 
محدود و ملزم به ارائه فهرستی سازمان یافته نماید. مفیدترین 
حالت این نقشه ها زمانی به دست می آیند که محقق آزادانه 
و به صورتی وسیع در خصوص پژوهش بیندیشد و تمامی 
دانسته های  اساس  بر  و  داده ها  اساس  بر  که  مؤلفه هایی 
پیشین به ذهنش خطور کند را، صرف نظر از این که چقدر 
اساس،  این  بر  نماید.  یادداشت  نظر می آیند؛  به  حاشیه ای 
یک نقشه ی موقعیت دربردارنده ی تمامی کنشگران انسانی 

مربوط  نمادین/گفتمانی  مؤلفه های  و  مواد  و  غیرانسانی  و 
افراد  توسط  آن چنان که  است؛  مشخص  موقعیِت  یک  به 
درون آن موقعیت و توسط تحلیل گر بیان و چهارچوب بندی 
ضمن  موقعیت،  نقشه ی  ترسیم   .)2007 )کالرک  شده اند 
داده ها  مختلف  گونه های  خصوص  در  تفکر  امکان  آ ن که 
را فراهم می سازد؛ امکان تفکر در خصوص سطوح مختلف 
داد ه ها در پژوهش در ماهیت و ویژگی های شهر اسالمی را 
مهیا ساخته و پیگیری مؤلفه های نهادی، سازمانی و جمعی 

را تسهیل می سازد. 
موقعیت  یک  عنوان  به  اسالمی  شهر  اساس،  این  بر 
دربرگیرنده ی طیف وسیعی از عاملین، کارگزاران، کنشگران 
و مؤلفه های مختلف است که به پیچیدگی و تنوع فراوان 
دیگر  از سوی  است.  شده  منجر  عرصه  این  پژوهش های 
تصویر 1 حضور پررنگ معانی نمادین و گفتمانی را آشکار 
می سازد که باید در هر تحلیل پیرامون ماهیت، ویژگی های 
اهمیت  گیرند.  قرار  نظر  مورد  اسالمی  شهر  مؤلفه های  و 
این ساخت های گفتمانی به حدی است که می توان غفلت 
نهایت،  در  و  انتقادات  از  بسیاری  از علل  یکی  را  آن ها  از 
قرار  اشاره  مورد  پیش تر  دانست که  کلیشه ای  شکل گیری 

گرفتند.
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تصویر 1. نقشه موقعیت- نسخه ی ساخت نیافته )مأخذ: نگارندگان(

نگاهی گذرا به نسخه ی ساخت نیافته، نشان از تنوع و تمایز 
-و حتی تضاد- کنشگران و مؤلفه های دخیل در این عرصه 
عاملیت ها،  کنشگران،  می توان  خصوص،  این  در  دارد. 
و  دسته ها  ذیل  را   1 تصویر  مختلف  عناصر  و  مؤلفه ها 
روشن تر  تصویری  تا  کرد  صورت بندی  مختلف  گروه های 

از پیچیدگی ها و تنوع در مطالعات این عرصه به دست داده 
شود. در روش تحلیل موقعیت این کار در نسخه ی منظم 
از نقشه ی موقعیت انجام می گیرد. این نقشه، با استفاده از 

می شود. ترسیم  ساخت نیافته  نسخه ی 
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تصویر 2. نقش موقعیت- نسخه ی منظم )مأخذ: نگارندگان(
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است.  شده  ارائه  منظم  موقعیت  نقشه ی   2 تصویر  در 
از  دسته   11 می شود؛  مشاهده  شکل  این  در  همچنان که 
به  اسالمی  شهر  گفتمان ها  کنشگران/  عاملین/  مؤلفه ها/ 
و  دیدگاه ها  از  را  آن  و  داده  شکل  را  موقعیت  یک  مثابه 
عبارتند  که  می نمایند  توصیف  مختلف  چشم اندازهای 
اقتصادی- مؤلفه های  فضایی،  کالبدی-  مؤلفه های  از: 

منفرد  عاملین  و  مؤلفه ها  تاریخی،  گفتمان های  سیاسی، 
و  مؤلفه ها  انسانی،  جمعی  عاملین  و  مؤلفه ها  انسانی، 
عاملین غیرانسانی، مؤلفه ها اجتماعی- فرهنگی- نمادین، 
مؤلفه های حقوقی- قانونی، گفتمان های روایی، گفتمان ها/

در  موجود  گفتمانی  ساخت های  و  جغرافیایی،  مؤلفه های 
 2 تصویر  در  چنان که  انسانی.  جمعی  و/یا  منفرد  عاملین 
و عناصر موجود ذیل  مؤلفه ها  از  است؛ هر یک  مشخص 
نقشه ی  از  مختلفی  دسته های  در  اسالمی،  شهر  انگاره ی 
منظم جای گرفته اند. بی توجهی به این مسئله باعث ارائه ی 
و  ماهیت  و  اسالمی  شهر  از  ایستا  و  یک بعدی  تصویری 
ویژگی های آن شده است و در سطحی باالتر، مطالعات و 
پژوهش های تعریف شده ذیل عنوان شهرسازی اسالمی را 

است.  نموده  متأثر 

تصویر 3. نقشه ی رابطه با تمرکز بر شرق شناسی )مأخذ: نگارندگان(
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استفاده روش  با  اسالمی  ماهیت شهر  و  تحلیل ویژگی ها 
بافته  نیز ماهیت در هم  تحلیل موقعیت به شیوه ای دیگر 
را  عرصه  این  در  موجود  مؤلفه های  متقایل  ارتباطات  و 
بر  تمرکز  با  را  نقشه ی  رابطه   ،3 تصویر  می سازد.  آشکار 
یکی از مهم ترین مؤلفه های سازنده انگاره ی شهر اسالمی 
رابطه،  نقشه ی  در  است.  کرده  ارائه  -شرق شناسی- 
پژوهشگر با تمرکز بر نقشه ی موقعیت، به نوبت هر مؤلفه را 
برمی گزیده و در خصوص ارتباط آن با هر یک از مؤلفه های 
یک  بر  دقیقًا  پژوهشگر  می پردازد.  تفکر  به  نقشه  دیگر 
عنصر متمرکز می شود و بین آن و سایرین خطوطی ترسیم 
می نماید و ماهیت ارتباط را با توصیف ماهیت خطوط تعیین 
از  یک  هر  برای  و  نظام مند  به صورت  کار  این  می نماید. 
مؤلفه ها و به نوبت برای تمامی مؤلفه ها انجام می شود. از هر 
تعداد نقشه که مفید به نظر می آید؛ برای تهیه ی دیاگرام ها 
در این عمل تحلیلی استفاده می شود. بدیهی است که در 
مؤلفه  چندین  با  می تواند  مؤلفه مشخص  یک  مرحله  این 

باشد. داشته  »رابطه«  دیگر 
گوناگون  مؤلفه های  بر  تمرکز  با  رابطه  نقشه های  ترسیم 
مقاله  این  اهداف  و  ظرفیت  از  خارج  آن ها  ارائه ی  -که 
یک  مثابه  به  اسالمی  شهر  که  می دهد  نشان  است- 
موقعیت، ضمن آن که از مؤلفه ها و عناصر مختلفی شکل 
متقابل  و  مختلف  روابط  از  انبوهی  عرصه ی  است؛  گرفته 
است به طوری که به جز در مواردی محدود، همیشه تمامی 
این  و  دارند  قرار  یکدیگر  با  متقابل  ارتباطات  در  مؤلفه ها 
تأثیر متقایل به شکل گیری انگاره ای پیچیده، چندبعدی و 

است. انجامیده  متناقض  حتی 
2. تعدد قلمروهای التزام، تعهد و قدرت

موقعیت  تحلیل  روش  ذیل  که  نقشه هایی  از  دیگر  یکی   
عرصه ها/ نقشه ی  کرد؛  اقدام  آن  ترسیم  به  می توان 

عرصه ها/جهان های  نقشه ی  است.  اجتماعی  جهان های 
اینجا،  »در  می پردازد.  میانه  در سطح  تحلیل  به  اجتماعی 
-نه  اجتماعی  عمل  سطح  از  است  عبارت  میانه  سطح 
به عنوان سطحی شامل توده ای از افراد، بلکه جایی که افراد 
اجتماعی و  به جهان های  به واسطه ی عمل متعهدانه خود 
هم زمان  به طور  که  جهان-  آن  فعالیت های  در  مشارکت 

هم به وسیله گفتمان ها ساخته شده و هم گفتمان ها را خلق 
می نمایند؛ بارها و بارها به موجودیت هایی اجتماعی تبدیل 
می شوند« )کالرک 2005، 110(. در این نقشه ها، عرصه ها 
بر موضوعاتی متمرکزند که تمامی کنشگران و جهان های 
و  متعهدند  آن ها  چهارچوب  در  عمل  به  دخیل  اجتماعی 
این رو،  از  تولید می نمایند.  را در مورد آن ها  گفتمان هایی 
عرصه ها، سایت های عمل و گفتمان هستند. آن ها اغلب به 
شیوه هایی پیچیده، گفتمانی هستند. عرصه ها عمومًا برای 
به  معمواًل  دیرپا،  عرصه های  این  و  می مانند  باقی  مدتی 
گفتمان های پیچیده، متعدد و چندالیه ای متصف می شوند 
شیوه هایی  به  را  قدیمی)تر(  و  جدید)تر(  مؤلفه های  که 
به سبب  آن،  بر  می نمایند. عالوه  متحد  و مشروط  مداوم 
چشم اندازها و تعهدات متفاوت، عرصه ها معمواًل سایت های 
رقابت و منازعه هستند )کالرک 2015، 89(. به این ترتیب 
آن ها به طور ویژه برای تحلیل چشم اندازها یا وضعیت های 

هستند. مفید  ناهمگن 
به  دو عرصه ی متفاوت، ماهیت مطالعات شهر اسالمی و 
تبع، مؤلفه ها و ویژگی های آن را متأثر کرده است. در یک 
سابقه ای  که  دارد  قرار  اسالمی  شهر  برساخت/انگاره  سو، 
حدود یک صد ساله دارد و ویژگی های مختلفی برای آن 
برشمرده شده و در طول یک قرن اخیر موضوع منازعات 
و کشمکش های نظری بسیاری بوده است. در سوی دیگر، 
شهرها و سکونتگاه های شهری موجود در جوامع مسلمان 
قرار دارند. نسبت انگاره ی شهر اسالمی با سکونتگاه های 
موجود )هم سنتی و هم معاصر( مسلمانان یکی از موضوعات 
البته  و  متفاوت  عرصه ی  دو  این  که  است  مناقشه  مورد 
این   ،4 تصویر  است.  آورده  به وجود  را  هم پوشانی  دارای 
اجتماعی موجود در هر  )و جهان های  متفاوت  عرصه های 
یک( را به نمایش می گذارد. در این زمینه باید توجه داشت 
که عرصه ها -و نیز جهان های اجتماعی- موجودیت هایی 
به تمامی مستقل و متمایز نیستند، مسئله ای که در شکل 
این  است.  شده  داده  نمایش  نقطه چین  خطوط  وسیله  به 
اسالمی«  »شهر  برساخت  و  انگاره  ویژه  به  و  عرصه ها 
خصوصیاتی چند را به خود دیده و نقدهای بسیاری بر آن 
وارد شده است؛ اما همچنان برخی ویژگی های خود را حفظ 
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است. کرده 
بر  عالوه  موقعیت،  یک  مثابه  به  اسالمی  شهر  تلقی 
اجتماعی  جهان های  دربردارنده ی  مختلف،  عرصه های 
عام،  به طور  ارائه شده اند.   4 تصویر  در  که  است  متفاوت 
جهان های اجتماعی »عوالم گفتمان30« هستند که به طور 
روزمره گفتمان هایی در خصوص خودشان، درباره ی سایر 
جهان های اجتماعی و در  مورد موضوعات مورد توجه در 
عرصه تولید می کنند )کالرک 2015، 14(. در هر موقعیت، 

تصویر 4 جهان های اجتماعی موجود در عرصه های مختلف 
را ترسیم نموده است که آن گونه که قابل پیش بینی است 
از  دیگر  برخی  برخوردارند.  توجهی  قابل  همپوشانی  از 
جهان های اجتماعی موجود عبارتند از نهادها و سازمان های 

مذهبی فعال، حکومت اسالمی، عرف و ... .
3. ارجاع مکرر به پژوهش های نخستین و غفلت از 

برخی عرصه های پژوهشی
 چنان چه در جدول 1 مشاهده می شود حدود یک سده از 
پژوهشگران  توسط  اسالمی«  »شهر  اصطالح  از  استفاده 
مختلف می گذرد؛ با این حال هنوز بسیاری از موضوعات و 
عرصه های پژوهشی در این زمینه کاوش نشده باقی مانده اند. 
روش تحلیل موقعیت به وسیله ترسیم نقشه های وضعیت 

باهم،  اجتماعی متعددی وجود دارند که برخی  جهان های 
هم پوشانی دارند و به این موضوع اشاره دارند که برخی افراد 
و مجموعه ها و اشتراکات در بیش از یکی از آن ها مشارکت 
دارند. به طور مشابه، برخی جهان های اجتماعی در بیش از 
یک عرصه مشارکت می کنند؛ آن چنان که معمواًل این اتفاق 
رخ می دهد. جهان های اجتماعی، عمومًا قلمروهای التزام، 
تعهد یا قدرتی هستند که افراد به واسطه ی عمل متعهدانه 

فردی و جمعی خویش در آن ها مشارکت می نمایند.

این نقشه ها  به روشن شدن این موضوع کمک می نماید. 
وضعیت های عمده اتخاذشده، و اتخاذ نشده، در داده ها را 
موضوعات  پیرامون  متفاوت  ویژه ی  محورهای  اساس  بر 
مطرح در موقعیت مورد بررسی ترسیم می نماید. سه نمونه 
ارائه شده  این موارد در تصاویر 5 و 6  و 7  از مهم ترین 

است.
عنوان  به  متمایز  و  ویژه  موجودیتی  وجود  عدم  یا  وجود 
شهر اسالمی یکی از موضوعات مورد مناقشه در این زمینه 
انگاره، بخش  با نوع تعریف این  بوده است که تالقی آن 
مهمی از ادبیات پژوهشی در این عرصه را شکل داده است. 
شکل گیری اولیه ی انگاره ی شهر اسالمی -عمدتًا به وسیله ی 
بر مقایسه ی شهرهای موجود  پژوهشگران غربی- مبتنی 
در جوامع/حکومت های مسلمان با شهرهای غربی/اروپایی 

تصویر 4. نقشه عرصه ها/جهان های اجتماعی )مأخذ: نگارندگان(
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توصیف  برای  وبر  پنج گانه  مؤلفه های  اساس  بر  به ویژه  و 
شهر بوده است. این دسته از پژوهش ها را که در طی آن 
پژوهشگر با اصل قرار دادن شهر اروپایی در این عرصه  را 
به  عنوان پایه ی مطالعات خویش در پی جستجوی قرینه ی 
آن در سرزمین های دارای اکثریت مسلمان هستند؛ می توان 

نقش و تأثیر اسالم بر جوامع مسلمان و ماهیت تأثیر آن بر 
سکونتگاه های شهری موضوع دیگری است که دیدگاه های 
مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. این مسئله از یک 
در  اسالم  مثبت  نقش  به  که  است  دیدگاه هایی  شامل  سو، 
ساماندهی و رشد و پیشرفت جوامع مسلمانان اشاره دارند؛ و در 
سوی دیگر، دیدگاه هایی مبتنی بر نقش منفی اسالم به عنوان 

سلبی  توصیفات  یا  ندارد/نیست  آن چه  اساس  بر  توصیف 
نامید. بهره گیری از نقشه وضعیت در ترسیم وضعیت های 
ممکن، تصویری روشن تر از پژوهش های این عرصه ارائه 
می دهد. تصویر 5، وضعیت های ممکن موجود و ناموجود در 

این موضوع را ارائه می دهد.

عامل تباه کننده ی شهر نام برده شده است )که به وفور در آرای 
دیدگاه های  دیگر،  سوی  از  می شود(.  مشاهده  شرق شناسان 
متفاوتی پیرامون میزان نقش و تأثیر اسالم به چشم می خورد. 
این نگرش ها )وضعیت های( مختلف که در تصویر 6 ارائه شده اند؛ 
باید برای ترسیم تصویری روشن از مطالعات شهر اسالمی و 

ویژگی ها و مؤلفه های این انگاره مورد توجه قرار گیرند.

تصویر 5. نقشه ی وضعیت های مختلف در خصوص وجود و عدم وجود شهر اسالمی و ماهیت توصیف آن )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 6. نقشه ی وضعیت در خصوص میزان نقش و تأثیر اسالم و ماهیت نقش و تأثیر آن )مأخذ: نگارندگان( 
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نوع نگاه به شهر اسالمی نیز به صورت گسترده پژوهش های 
این عرصه را تحت تأثیر قرار داده و حتی به دیدگاه های 
اسالمی  شهر  وجود  عدم  یا  وجود  خصوص  در  متمایزی 
انجامیده است. بسیاری از مطالعات مربوطه شهر اسالمی 
و  تاریخ  طول  در  مشخص  و  ایستا  ویژگی هایی  دارای  را 
نگاه  این  کرده اند.  معرفی  جغرافیایی  وسیع  پهنه ی  در 
کل نگرانه، به توصیفی تقلیل گرایانه از شهر اسالمی منجر 

نتیجه گیری
که  است  چندبعدی  و  پیچیده  انگاره ای  اسالمی  شهر 
دیدگاه های گوناگون و گاه متناقض و متضادی در خصوص 
ویژگی ها و ماهیت آن ارائه شده است و پس از گذشت یک 
سده از ابداع این اصطالح، هنوز توافقی بر چیستی و عناصر 
و  پژوهشگران، متخصصان  میان  آن  مؤلفه های سازنده  و 
نظام های علمی مختلف درگیر در مطالعه آن  حرفه مندان 
صورت نپذیرفته است. با این حال، تأثیر بسیاری بر پژوهش 
و عمل در خصوص رابطه ی اسالم و ارزش های اسالمی 
با سکونتگاه های شهری داشته است. به رغم دیدگاه ها و 
این  در  موجود  مطالعات  متکثر،  و  گوناگون  رویکردهای 
مناسب  روش شناسی های  فقدان-  نه  -اگر  کمبود  زمینه 
موقعیت  تحلیل  روش  از  نوشتار  این  در  است.  محسوس 
برای ارائه ی تصویری روشن تر از انگاره ی »شهر اسالمی« 

شده است که اغلب وجود آن به عنوان موجودیتی شهری 
را مورد تردید قرار داده است. نوع نگاه به ویژگی های شهر 
اسالمی، به دیدگاه های مختلفی در خصوص ماهیت »شهر 
اسالمی« و حتی وجود یا عدم وجود موجودیتی به این نام 
انجامیده است. تصویر 7 وضعیت های موجود در این عرصه 

را ترسیم کرده است.  

و  اسناد، طرح ها  متون،  از  راه  این  در  است.  شده  استفاده 
داده های گفتمانی مختلف موجود -که توسط پژوهشگران 
و متخصصان حرفه ای از رشته های مختلف تولید شده اند- 
بهره گرفته شده و با کدگذاری آن ها، به ترسیم نقشه های 

اقدام شده است. مختلف 
به  مختلف،  نقشه های  ارائه  و  ترسیم  با  موقعیت  تحلیل 
تحلیل موضوع اقدام می نماید و بر این اساس در طی یک 
با تکیه بر  از گردآوری و تحلیل داده ها و  فرآیند همزمان 
نمونه گیری نظری و پیگیری موضوع تا حصول اشباع در هر 
زمینه، روش مناسبی برای تحلیل داده های کیفی در اختیار 
ترسیم  با  کردن  نقشه ای  فرآیند  این  می دهد.  قرار  محقق 
موقعیت،  نقشه های  )شامل  مختلف  نقشه های  ارائه ی  و 
رابطه، عرصه ها/جهان های اجتماعی و وضعیت(، از یک سو 
ترفندهای قدرت و کردارهای گفتمانی را برمال می کند؛ و 

تصویر 7. نقشه ی وضعیت در خصوص نوع نگاه به ویژگی های شهر اسالمی و دیدگاه ها در خصوص وجود یا عدم وجود آن )مأخذ: نگارندگان(
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از سوی دیگر به مصورسازی و تجسم بخشیدن اندیشه ی 
محقق کمک می کند و درگیری متعامالنه، پرسش گرایانه 
روی یک  را  موقعیت  با یک  پژوهشگر  شالوده زدایانه ی  و 
تا واکاوی و موشکافی و تفحص بهتر در  صفحه می آورد 
جزئیات بشود و شرح انتقادی قدرتمندی از یک پدیده در 
کردن  نقشه ای  عمل  دهد.  دست  به  خاص  موقعیت  یک 
موقعیت در طی یک فرآیند تکرارشونده و انباشتی، به طور 
به عنوان  آن  از  و  ویراسته می شود؛  افزوده می شود؛  مداوم 
ابزاری کیفی برای تحلیل موقعیت و برای اکتشاف منطق 

می شود. استفاده  موقعیت 
بررسی نقشه های مختلف در پژوهش حاضر نشان می دهد 
دربردارنده ی  موقعیت  عنوان یک  به  اسالمی«  که »شهر 
انبوهی از عاملین، کارگزاران، کنشگران و مؤلفه های دخیل 
است که تکیه و تمرکز انحصاری بر برخی از آن ها و حذف 
دیگران، باعث شکل گیری تصویری ناقص و مبهم از آن 
کنشگران  و  کارگزاران  شامل  هم  عاملین،  این  می گردد. 
به  انسانی هستند که در دوره های زمانی مختلف  مختلف 
اقدام  مختلف  شهری  سکونتگاه های  بازسازی  و  ساخت 
درگیر  مختلف  حرفه مندان  و  پژوهشگران  هم  و  کرده اند؛ 
مهم تر  اما  می شوند.  شامل  را  زمینه  این  در  مطالعه  در 
نیز  و  غیرانسانی  کنشگران  و  مؤلفه ها  مورد،  دو  این  از 
گفتمان های دخیل در این عرصه هستند که غفلت از آن ها 
به اغتشاش و تضادهای مختلف  در پژوهش های مختلف 

است. انجامیده  این عرصه  در  موجود 
از سوی دیگر، و به تبع تعدد عاملین و مؤلفه های دخیل، 
و  مؤلفه ها  تبیین  و  اسالمی  شهر  ماهیت  در  پژوهش 
و  چندسایتی  مطالعات  نیازمند  آن  مختلف  ویژگی های 
از  وسیعی  طیف  که  است  مختلف  روش های  از  استفاده 
تفسیری  روش های  تا  مردم نگارانه  روش های  و  مصاحبه 
تحلیل  و  محتوا  تحلیل  تا  و  پدیدارشناسانه،  و  تأویلی  و 
این عرصه را دربرمی گیرد. تکیه ی  گفتمان های دخیل در 
پژوهش های مختلف بر روش هایی خاص به نگاه های یک 
بعدی و توصیف شهر اسالمی و تشریح ویژگی های آن بر 
مبنای دیدگاه های محدود منجر شده است که خود باعث 
از شهر اسالمی و مؤلفه های سازنده آن به  تا تصور  شده 

چند عنصر کالبدی یا چند سازمان یا نهاد مشخص محدود 
شود.

برای  ابزاری  عنوان  به  موقعیت  نقشه های  آن  بر  عالوه 
بین  تفکر  و  داده ها  مختلف  گونه های  خصوص  در  تفکر 
سطوح مختلف پژوهش، مشاهده ی تعدد و مشروط بودن 
چشم اندازهای گوناگون در موضوع شهر اسالمی را ممکن 
می سازد؛ و ضمن آشکارسازی دانش پیشین، امکان پیگیری 
مؤلفه های نهادی، سازمانی و جمعی را فراهم آورده و بدین 
ترتیب می تواند بر رخوت تحلیلی موجود در این زمینه غلبه 

نماید.
شهر اسالمی به مثابه یک موقعیت دربردارنده ی عرصه ها 
از  یک  هر  که  است  متعددی  تعهد  و  التزام  قلمروهای  و 
این دیدگاه ها، ویژگی ها و عناصر مشخصی به آن بخشیده 
است. دو مورد از مهم ترین این قلمروها، یکی تمایز میان 
شهر اسالمی به عنوان یک برساخت و انگاره ی پژوهشی 
با سیر پژوهشی معین  پیشینه و خاستگاه مشخص و  -با 
که از اوایل قرن بیستم آغاز شده است- و شهر اسالمی 
ویژگی های  با  مسلمانان  عنوان سکونتگاه های شهری  به 
متمایز با همتایان غربی، دارای اشتراکات و در عین حال 
و...  اقلیمی  سیاسی،  اجتماعی،  شرایط  بر  مبتنی  تمایزات 
است که در طول چهارده قرن پس از ظهور اسالم بارها 
و بارها ساخته و بازسازی شده است؛ بدون این که در نگاه 
بر  نامی خاص  اطالق  به  نیازی  آن  و ساکنین  سازندگان 
آن احساس شده باشد. مورد دیگر، تمایز میان دیدگاه های 
مختلف و وجوه و تجلیات مختلف اسالم است که ساکنین 
مدیریت  و  ساخت  دست اندرکاران  و  اسالمی  شهرهای 
آن ها را متعهد و ملتزم نموده است. غفلت از این موضوع 
به تصویری صلی و یک وجهی  تنوع  این  نادیده انگاری  و 
از شهر اسالمی می انجامد؛ هم چنان که تاکنون نمونه های 

بسیاری از این دیدگاه ها عرضه شده است. 
در این زمینه، تمرکز بر کار هر یک از جهان های اجتماعی، 
تبیین  مشخص،  اجتماعی  جهان  هر  تعهدات  و  التزامات 
گفتمان هایش،  در  اجتماعی  جهان  هر  توصیف  چگونگی 
عقاید مشارکت کنندگان در آن ها، اعمال پیشین انجام شده 
و انتظارات در مورد آینده و برنامه ی کار سازماندهی شده 
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به تحلیل موقعیت بزرگ تر کمک می کند. به صورت مشابه 
در خصوص هر یک از عرصه ها، با توجه بر موضوع مورد 
آن ها  در  موجود  اجتماعی  جهان های  عرصه،  هر  تمرکز 
به  جاری  مجادله های  و  رقیب  مسائل  داغ،  موضوعات  و 
مؤلفه های  و  ویژگی ها  ماهیت،  از  بهتر  تصویری  ارائه ی 

اسالمی منجر می شود. شهر 
و  نگاه ها  دستخوش  اسالمی  شهر  این که  نهایت،  در 
بارها  و  بارها  که  است  بوده  پیش فرض هایی  و  فرض ها 
بدون  اشاره شده است؛  به آن ها  در پژوهش های مختلف 
این که ارتباط آن با شرایط خاص هر دوره ی زمانی و هر 
محیط جغرافیایی آزمون شود. این مسئله از یک طرف به 
تصویری کلیشه ای از ماهیت و مؤلفه ها و عناصر سازنده ی 

آن انجامیده است و از سوی دیگر بسیاری از موضوعات و 
مقوله های بکر و بررسی نشده را پیش روی پژوهشگران 
از دست اندرکاران  داده است. در همین حال بسیاری  قرار 
و مؤلفه های دخیل فاقد نمایندگی و حضور در این زمینه 
به  آن  از  موقعیت  تحلیل  روش  در  که  مسئله ای  هستند؛ 
عنوان صداهای ساکت یاد می شود. در این زمینه، ترسیم 
نقشه های وضعیت مختلف به خصوص در مورد موضوعات 
رقیب و در ادامه شناخت خأل های پژوهشی و وضعیت های 
خألها  این  نمودن  مرتفع  برای  تالش  و  نشده  اتخاذ 
ماهیت،  و  اسالمی  شهر  از  روشن تر  تصویری  ارائه ی  به 

انجامید. خواهد  آن  مؤلفه های  و  ویژگی ها 
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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 such as Middle East city, Arabic-Islamic City, Muslims’ city, Islamdom city, 
Islamicate city, and such expressions in Persian literature as good-life city, city of God, divine city, 
usury-free city etc. in order to present a specific definition of it by investigating its characteristics 
and component parts. 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. On the other side, because of the history and the 
reasons for the genesis and circulation of this expression resulted from the opinions of the primary 
researchers of this concept, the Islamic city has always been influenced by issues that have led to its 
becoming a stereotype from its very beginning in related studies. Based on this stereotype and the 
claimed concept the possibility of using it in the contemporary city has been doubted. This study is to 
Explaining the Characteristics and Components of Islamic City with Situational Analysis. Situational 
Analysis is an extension of grounded theory, transnationally the most popular form of qualitative 
analysis in the social sciences and humanities today. The situation of inquiry is to be empirically 
constructed through the making of three kinds of maps and following through with analytic work 
and memos of various kinds. situational maps lay out the major human, nonhuman, discursive, and 
other elements in the research situation of inquiry and provoke analysis of relations among them; 
social worlds/arenas maps lay out the collective actors and the arena(s) of commitment and discourse 
within which they are engaged in ongoing negotiations—meso level interpretations of the situation; 
and  positional maps lay out the major positions taken, and not taken, in the data vis-à-vis particular 
axes of difference, concern, and controversy around issues in the situation of inquiry. All three kinds 
of maps are intended as analytic exercises, fresh ways into social science data that are especially well 
suited to contemporary studies from solely interview-based to multi-sited research projects. They are 
intended as supplemental to traditional grounded theory analyses that center on action. Instead, these 
maps center on elucidating the key elements, discourses, structures, and conditions of possibility 
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that characterize the situation of inquiry. Thus, situational analysis can deeply situate research projects 
individually, collectively, social organizationally/ institutionally, temporally, geographically, materially, 
discursively, culturally, symbolically, visually, and historically. The results of the study demonstrate that 
as a situation have different actors’ actants and component including individual human actors, nonhuman 
actants, collective human actors, implicated actors/actants. Discursive constructions, political elements, 
symbolic elements, temporal elements, spatial elements, etc. On the other hand, this situation has different 
social worlds and arenas. social worlds are groups with shared commitments to certain activities, sharing 
resources of many kinds to achieve their goals and building shared ideologies about how to go about their 
business. They are interactive units, worlds of discourse, bounded not by geography or formal membership 
but by the limits of effective communication. Social worlds are fundamental building blocks of collective 
action and the main units of analysis in such studies. In arenas, all the social worlds come together that 
focus on a given issue and are prepared to act in some way. Ignoring of this Social world and arenas leads to 
a rigid and limited understanding of Islamic city. Finally, there is positional maps. Positional maps analyze 
the contested discourses in the situation, seeking especially to analyze silences. Positional maps assist 
analysts in seeing complexity, variation, and heterogeneity in situations where once only binaries and/or 
longstanding, oversimplified divisions may have appeared. This often enables analysts to see established 
lines of controversy and division in fresh ways. This positional maps demonstrate that there is different 
silent actors and untaken position about Islamic City. A comprehensive and inclusive explanation of Islamic 
City should be figuring out this positions.
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