
                                                                       

 University of Guilan 

 
        
 ISSN: 2645-5412 

 
Explaining the Cognitive-Cultural Approach in Accordance with 

Developmental Approaches to Meaning in Urbanism1 

 

Zahra Alinam1*, MohammadTaghi Pirbabaei2, and Minou Gharehbaglou3 

1. PhD in Islamic Urbanism, University Lecturer, Tabriz, Iran 
2. Professor in Urban Design, Architecture & Urbanism Faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran 
3. Professor in Architecture, Architecture & Urbanism Faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran 

   * Corresponding Author, z_alinam67@yahoo.com  

A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T 

UPK, 2022 
VOL. 6, Issue 2, PP, 87-100 
Received: 17 Jun 2021 
Accepted: 22 Apr 2022 
Research Articles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Development 
of Urban meaning, 
Cognitive-cultural 
approach, Situational 
cognition, Post-positivism, 
Post-structuralism 
 

 

Introduction: Today, the meaning of the environment is one of the most important issues in 
urbanism and contemporary schools of thought have always sought to theorize the "nature of 
meaning and the process of its development" in urban spaces. The "post-positivism" approach 
with a collaborative and inter-subjective process and the "post-structuralism" approach with an 
individual and pluralistic process in urban studies are among the effective and widely used 
approaches in this regard. It seems that these schools have shortcomings due to the lack of 
capacity to benefit from the initiatives of other scientific fields as well as a single-level view of 
meaning. Due to the interdisciplinary nature of urbanism, it seems necessary to use related 
sciences to the cognitive and perceptual structures of the individual to explain the process of 
meaning development in urban. Recent studies in the field of cognitive science propose the 
theory of "situated cognition" to explain the process of environmental perception. This theory 
describes meaning as an individual's cognitive interaction within situations. In response to the 
question, " What is the cognitive-cultural process of meaning formation in urban space and what 
are its achievements in comparison with other developmental approaches to meaning?", the 
purpose of this paper is to generalize the application of cognitive science concepts related to 
cognition of human and environment to the field of environmental studies, including urbanism 
and reduce the gap in the interdisciplinary theoretical studies of these two fields. 
Methodology: The research method in this article is a comparative-analytical method that is 
done by explaining the position of the cognitive-cultural approach in comparison with the post-
positivist and post-structuralist approaches in the field of urban studies. First, post-positivist 
and post-structuralist approaches are presented as comprehensive and widely used 
developmental approaches in studying the meaning of the environment in urbanism. Then, the 
theory of situated cognition and its relationship with culture is examined in urban meaning 
formation. In the following, by generalizing the theory of situated cognition to the field of 
urbanism, the cognitive-cultural approach is introduced as a new approach to the study of 
meaning development in urban spaces. And finally, by comparing the meaning developmental 
process in each of the approaches, the position of the cognitive-cultural approach is inferred and 
analyzed in the field of urbanism. 
Results: In line with explaining the meaning developmental process in urban studies with a 
cognitive-cultural approach, the affordances that shape human behavior can be described as 
"cognitive-cultural affordances." Based on this, it can be said that an individual interacts with 
the urban space by identifying the cognitive-cultural affordances hidden in it. In this interaction, 
urban space with cognitive-cultural affordances is considered a platform for discovering the 
meanings of the environment. People dependent on their cognitive-cultural experience of the 
urban space and through cultural mentality (at the pervasive level) and cultural procedures (at 
the specific level) perceive and identify these spatial meanings. In this way, newly situated 

 
1 This article is extracted from a PhD thesis by the first author- Zahra Alinam (Thesis title: "Explaining conceptual 
environment of the city in Islamic culture using cognitive science tools "), written under the supervision of the second and the 
third authors at the Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran. 
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meanings are reproduced by available and accessible knowledge at two specific and pervasive 
levels. 
Discussion: In the ontology of the meaning development in urbanism, urban spaces are 
meaningful constructs that in the approach of post-positivism are epistemologically reproduced 
with the inter-subjective mentality and in interaction with physical structures, but in the 
approach of post-structuralism they are represented with the individual mentality and in the 
form of social structures. According to the cognitive-cultural approach, meaning is 
simultaneously reproduced on a pervasive level with the cultural mentality and on a specific 
level with cultural practices. In the post-positivist approach, the factors of the meaning 
development in urban spaces are physical characteristics, socio-cultural contexts, and the way of 
applying meaning in a specific situation. In the post-structuralist approach, these factors are 
physical structures, social structures and the way of abstraction of meaning in a specific 
situation. In other words, in these two approaches, an individual is a human being with cultural 
and social contexts, which interprets the meanings of the urban space and produces mental 
meanings through his/her mindset. While in the cognitive-cultural approach, the cognitive-
cultural affordances of the urban space, the cognitive-cultural experience from the urban space, 
and the way of availability/accessibility in a specific situation are the factors of meaning 
development. In other words, this approach examines the traces of culture both in the 
environment and in humans. 
Conclusion: The main achievement of this research is to explain the cognitive-cultural approach 
as a new approach in interdisciplinary studies of urbanism. This approach has penetrated into 
the cultural dimensions of life by presenting a comprehensive concept of affordances in urban 
spaces under the title of "cognitive-cultural affordances." By presenting a multi-level definition 
of the contextual learning and transferring process of cognitive-cultural affordances in the city, it 
provides the possibility of a comprehensive and systematic understanding of human mental 
processes in connection with the urban space in long-term and short-term dynamic interactions. 
The proposed cognitive-cultural approach of the research with a multilevel and situational view 
of meaning covers the shortcomings of previous approaches in urban studies such as a single-
level view of meaning and introduces urbanism as situated cultural knowledge. In this way, it 
provides the possibility of a comprehensive and systematic understanding of human mental 
processes in relation to the urban space and leads to the creation of efficient urban spaces in 
accordance with the needs of the citizens at a higher level. 

Highlights: 
 Theory of situated cognition with a cultural and situational view of meaning 

covers the single-level view of previous approaches to the study of the process of 
meaning development in urban studies. 

 The cognitive-cultural approach introduces urbanism as a culturally situated 
knowledge. 
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تکوین معنای شهری،  ها:هکلید واژ

فرهنگی، شناخت موقعیتی، -رویکرد شناختی
 پساساختارگرایی، ییراگثباتپساا

 

ترین موضوعات شهرسازی بوده و مکاتب فکری معاصر همواره به امروزه معنای محیط از مهم :مسئلهبیان 

 این مکاتب رسدبه نظر می .ی شهری هستنددر فضاها« ماهیت معنا و فرایند تکوین آن»پردازی دنبال نظریه
سطحی به نگاه تکهمچنین و  های علمیایر حوزهس اتارکز ابتمندی ابه دلیل فقدان ظرفیت الزم جهت بهره

گیری از علوم مرتبط با ای شهرسازی، بهرهرشتههایی همراه هستند. به دلیل ماهیت میان، با کاستیمعنا
شناختی برای تبیین فرایند تکوین معنا در فضای شهری، ضروری  رد مانند علومساختارهای شناختی و ادراکی ف

  .رسدیبه نظر م

هدف این نوشتار تعمیم کاربست مفاهیم مرتبط با شناخت انسان و محیط در حوزه علوم شناختی به  هدف:

ی بین این دو ارشتهموجود در مطالعات نظری میان خألحوزه مطالعات محیطی از جمله شهرسازی و کاهش 
 . استحوزه 

فرهنگی در -یگاه رویکرد شناختیاج نتبیی است که با تحلیلی - تطبیقی مقاله، این در تحقیق روش روش:

 شود.گرا و پساساختارگرا در حوزه مطالعات شهری، انجام میمقایسه با رویکردهای پسااثبات

در فضاهای شهری با  مل تکوین معناشناسی و عوافرهنگی به لحاظ معرفت-رویکرد شناختی ها:یافته

فرهنگی، -شناسی در رویکرد شناختیاظ معرفتلحه ب .شودیگرا و پساساختارگرا متمایز مرویکردهای پسااثبات
های فرهنگی بازتولید در دو سطح فراگیر با ذهنیت فرهنگی و در سطح خاص با رویه زمانهم طوربهمعنا را 

فرهنگی فرد از فضای شهری و نحوه در -فرهنگی فضای شهری، تجربه شناختی-های شناختیشود. قابلیتمی
 ند. فرهنگی هست-ا در رویکرد شناختیامل تکوین معنیک موقعیت خاص عور د یپذیردسترس بودن/دسترس

رویکرد پیشنهادی پژوهش با نگاهی چندسطحی و موقعیتی  عنوانبهفرهنگی -رویکرد شناختی گیری:تیجهن

سطحی به مطالعه معنا در مطالعات شهری را های موجود رویکردهای پیشین همچون نگاه تکبه معنا، کاستی
 نماید.مند فرهنگی معرفی میدانش موقعیت عنوانبهپوشش داده و شهرسازی را 

 :نکات برجسته

 سطحی رویکردهای پیشین هی فرهنگی و موقعیتی به معنا، نگاه تکنظریه شناخت موقعیتی با نگا
 دهد. به مطالعه فرایند تکوین معنا در مطالعات شهری را پوشش می

 نماید.مند فرهنگی معرفی میعنوان دانش موقعیتفرهنگی شهرسازی را به-رویکرد شناختی 

 
« گیری از ابزار علوم شناختیتبیین محیط مفهومی شهر در فرهنگ اسالمی با بهره»زهرا علی نام، با عنوان  –این مقاله برگرفته از رساله دکتری شهرسازی اسالمی نویسنده اول 1

 ه هنر اسالمی تبریز کار شده است.است که با راهنمایی نویسندگان دوم و سوم مقاله در دانشگا
-87 ،(2)6 ،شهرسازی دانش. در شهرسازیبا رویکردهای تکوینی به معنا  انطباقفرهنگی در -تبیین رویکرد شناختی(. 1140. )مینو، بگلوقرهو  محمدتقی، پیربابایی ،زهرا، نامعلی ه این مقاله:بارجاع 

100. https://doi.org/10.22124/upk.2022.20178.1666  :oiD 
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 بیان مسئله

 هریش این است که بشر درون جهانی از معنا سکنی گزیده است. فضای ،شودچیزی که موجب تمایز نوع بشر از دیگر مخلوقات می

 نام و همکاراندر  انطباق با رویکردهای تکوینی.../ علی فرهنگی_ناختیشتبیین رویکرد  بستر فرهنگ یک عنوانبه

 را خود وجود دهد،می انجام آنجا در که هاییکنش و اعمال با انسانی، هر که است ذهنی و فضایی هایجنبه شامل فضایی ی،
 کافی هاییتنبه معنادار فضای تحقق در خاص کالبدی و فیزیکی ساختار یک وجود بنابراین، رساند؛می ظهور منصه به جهان مانند

  .دارد اهمیت بسیار آن تحقق و معنابخشی در فضا، آن در وی افعال و هاکنش و مذکور فضای در انسان حضور بلکه نیست؛
با  یشناختمعرفت شناختی وهستی مفروضات به رویکردهای جامع عقالنی است که از مملو بیستم، قرن مطالعات شهرسازی

آید و می مارش به انسان اطراف محیط برای ذاتی ایشاخصه معناطبق رهیافت معنایابی،  هستند. معنایابی( وابستهرهیافت اثباتی )
 قضاوت وضوعم آنکه از شیبمطالعات شهری  از شکل نیا محصول. شودمی تلقی تغییر بدون و ثابت ،شدهتعیین پیش از واقعیتی

 بوده معماران و یاحرفه طراحان قضاوت موضوع باشد،فضای شهری  از کنندگاناستفاده و یشهر توسعه ندیفرا در لیدخ کنشگران
 یقطع و مطلوب یاندهیآ که هستندی کیزیف و ستایا کامالً ییهاطرح ،اندشدهتهیه با رهیافت اثباتی که ییهاطرحبه همین دلیل  ؛است

 .(2002، 1اینام) هستند برخوردار یمحدود یریپذانطباق تیقابل ازکرده و  میترس مشخص یادوره یبرا را

 موجب ،و فاصله گرفتن فضاهای شهری از انتظارات مردمی دوران نیا در شهرسازی یشنهادیپ یهاطرح از یاریبس افتنین تحقق
 ،سویک زا کالبدی بستر در محیطی طراحی میان نزدیک ارتباط یبررس به شهرسازی، به فرایندگرا با نگاهی نظرانصاحب تا دیگرد

 (.1971، 4گل ؛1961، 3؛ جیکوبز1960، 2چ)لین بپردازند ،دیگر سوی از اصلی کنندگاناستفاده عنوانبه فضا از مردم ادراک و انتظارات و
 معنا طبق رهیافت معناسازی، شد. شهرسازی در تکوینی )معناسازی( یهاافتیره به اثباتی یهاافتیره ازمنجر به انتقال  امر نیا

 کودریافتسف،)دارد  هاکنش و خود اطراف جهان از او که است تفسیری اصل در و است انسان آگاهی و ذهن به وابسته موجودیتی
 اییگراثبات و مدرنیسم اقتدار کاهش باعث حدودی تا شهرسازی، رویکردهای در رهیافت تکوینی بروز (.2012 ،5استدمن و کراسنی

 افعال و هاکنش و محیط در انسان انجامید که حضور گرارویکردهای نظری با رهیافت تکوین رواج به متعاقباً تحول، سیر این و شد
 دانند. به محیط را حائز اهمیت می معنابخشی او در

 پردازیترین موضوعات شهرسازی بوده و مکاتب فکری معاصر همواره به دنبال نظریهامروزه معنای فضاهای شهری از مهم
 محیط، معنای به مربوط مطالعات در مطرح هایضرورت و در فضاهای شهری هستند. اهمیت« ماهیت معنا و فرایند تکوین آن»

 .سازدمی مسلم مختلف نظری رویکردهای منظر از را موضوع این تدقیق لزوم محیط، بر طراحی آن اثرگذاری و رخداد فرایند
فرایند فردی و  با پیشنهاد «پساساختارگرایی»و رویکرد االذهانی فرایند مشارکتی و بینبا پیشنهاد  «گراییپسااثبات»رویکردهای 

رغم رسد علیباشند که به نظر میو پرکاربرد در این خصوص می تأثیرگذارمتکثر در مطالعات شهری از جمله رویکردهای موجود 
هایی سطحی به معنا، با کاستیهای علمی و نگاه تکسایر حوزه مندی از ابتکاراتنقاط قوت به دلیل فقدان ظرفیت الزم جهت بهره

گیری از علوم مرتبط با ساختارهای شناختی و ادراکی بهرهای تخصص شهرسازی، رشتههمراه هستند. از طرفی به دلیل ماهیت میان
بشی نوین در جن عنوانبهوم شناختی علرسد. در این راستا ضروری به نظر می برای تبیین فرایند تکوین معنا در فضای شهری، فرد

نای فرهنگی در مطالعه فرایند مع-های علمی با تسلطی که بر سازوکارهای ذهن دارد، امکان تبیین رویکردی شناختیعرصه پژوهش
  کند.فضای شهری را فراهم می

جمله  به حوزه مطالعات محیطی از تعمیم کاربست مفاهیم مرتبط با شناخت انسان و محیط در حوزه علوم شناختیهدف این نوشتار 
. مطالعات اخیر در حوزه علوم شناختی، نظریه استای بین این دو حوزه رشتهموجود در مطالعات نظری میان خألشهرسازی و کاهش 

در  فرد یک شناختی تعامل مثابهبه کند. این نظریه، معنا رارا در راستای تبیین فرایند ادراک محیطی مطرح می «شناخت موقعیتی»
کند.  با این فرض که نظریه شناخت موقعیتی، برخالف رویکردهای تکوینی می توصیف هاموقعیت در رابطه با و هادرون موقعیت

آورد؛ فراهم می زمانهم طوربهگیری معنا را فرهنگی شکل-موجود، امکان مطالعه چندسطحی )مشارکتی و فردی( فرایند شناختی
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و  «؟گیری معنا در فضای شهری چیستفرهنگی شکل-فرایند شناختی»است که  سؤاالتویی به این پاسخگدر پی این نوشتار 
 «فرهنگی در تطبیق با سایر رویکردهای تکوینی به معنا چه دستاوردهایی دارد؟-رویکرد شناختی»

  پیشینه و مبانی نظری پژوهش
 ناسی،شجامعه شناسی،انسان. است بوده مدنظر همواره انسانی مختلف علوم هایحوزه در که است ایمقوله تکوینی معنا، همطالع

یافتی با ره آن به انسان شیوه دستیابی و معنا مفهوم مطالعه به که اندزمینه این در مطرح حوزه چهار شناسیزبان و شناسیروان
 و اسیشنروان حوزه دو بر مبتنی نظریات تنها دهند،می قرار مطالعه مورد را معنا که مختلف هایحوزه میان پردازند. ازگرا میتکوین

بگلو رههستند )ق آن به تعمیم و تسری قابل یا شده شهرسازی و معماری حوزه در محیط معنای مطالعات وارد که شناسی هستندزبان
لی و شدهمطرحل معنا دو منبع اساسی در تولید و انتقا عنوانبهانسان و محیط در تمامی این نظریات،  اگرچه .(1399بیلچی، ردو ا

 های مختلف به معنای محیط شدهگیری نگرشای فردی، منجر به شکلای جمعی و فرهنگی و یا مقولهمقوله عنوانبهمطالعه معنا 
 است. 

 کی اعضای خاص، طوربه و مشترک هایفعالیت طریق از آن در که است اجتماعی معنا اقدامی در سطح جمعی و فرهنگی، ایجاد
 در اییتنهبه صرفاً تواندمعنای محیط نمی. کنندمی عمل کند،می ایجاد مشترک حس که محیط از نوع یک ایجاد برای باهم جامعه
(. چنین معنایی 2006 ،1بارنز و آبرن) بیاید وجود به اذهان تعامل محصول عنوانبه باید بلکه باشد، داشته وجود افراد از یک هر ذهن

گیرد می رارق بررسی مورد گرایانهفرهنگ رویکردی با و زندگی روزمره جریان در است و فرهنگی ایمقوله نتیجه، در و زمینه به وابسته
، 3فرهنگی )هافستد -های اجتماعیدر ارتباط با معنای محیط در سطح اجتماعی عواملی مانند ارزش (.1201، 2هاتچیسون و )گوندینر

(، 3201، 5زبانی )تایلن، فوسارولی، بودکارد و اوسترگاد و فرهنگی مشترک تاریخ (،2006، 4مهر و شوهم؛ سوآرس، فرهنگ1991
 ؛2006 ،7و داگالس گهای کالبدی محیط )کریهای فرهنگی در ادراک قابلیت( و تفاوت2003، 6های اجتماعی )نیسبت و ماسودارویه

، نول) فضایی ( و روابط2021، 10بگلو، پیربابائی و قرهنام، تایلن؛ علی6201 ،9ریجر، کارستنسن و کمپ ؛4200 ،8لیندسی و براون
 ( مورد مطالعه قرار گرفته است.4200، 12، باورمن، کیتا، هلن و لوینسونمجید ؛0202 ،11فوسارولی، میلز و تایلن

مشترک است  تمام افراد بین طور فراگیرهکه ب دارد اشاره انسانی هایمجموعه عمومیِ هایویژگی در سطح فردی، ایجاد معنا به
(. در این سطح معنای محیط در تعامل با محیط از عوامل 2005، 14؛ توماسلو، کارپنتر، کال، بهنه و مول7200، 13)مارکوس و همدانی

 هایفعالیت و اهداف با ارتباط در معنایی چنین. (2003، 15لی)گیرد میشناختی است، شکل که در ابتدا جسمانی و سپس روانانسانی 
 افراد(. 7200 ،16است )نلسون محیط-بدن-ذهن میان ارتباط حاصل که کندمی رفتار شناختیزیست قالبی در و گیردمی شکل افراد

 آن راستای در که رفتاری با و نموده ادراک محیط را مختلف هایقابلیت دارند، که مختلفی نیازهای و هاانگیزه نوع به بسته مختلف
بگلو و ؛ پیربابائی، قره9200، 18میسترس؛ 4201، 17پینچ و نوکسدهند )می معنا محیط آن به دهند،می نشان خود از محیط در قابلیت

                                                           
1 Auburn & Barnes 
2 Gottdiener & Hutchison 
3 Hofstede 
4 Soares, Farhangmehr & Shoham 
5 Tylén, Fusaroli, Bundgaard & Østergaard 
6 Nisbett & Masuda 
7 Craig & Douglas 
8 Brown & Lindsey 
9 Regier, Carstensen & Kemp 
10 Alinam, Tylén, Pirbabaei & Gharehbaglou 
11 Nölle, Fusaroli, Mills & Tylén 
12 Majid, Bowerman, Kita, Haun  & Levinson 
13 Markus & Hamedani 
14 Tomasello, Carpenter, Call, Behne & Moll 
15 Li 
16 Nelson 
17 Knox & Pinch 
18 Meesters 
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 و )مارکوس 2های خودتفسیریشامل ویژگی(. مطالعات در ارتباط با معنای محیط در سطح فردی 2017، 1نام؛ علی1395نام، علی
در سازگاری با  (4200 ،4( و نیازهای بیولوژیکی )شلدون2005 ،همکاران و )توماسلوهای فردی ها و توانایی، انگیزه(1199 ،3کیتایاما

، 8کاشیما و کاشیما ؛2006، 7؛ ون دِ ولیرت4200، 6، هوانگ و لوین؛ ون دِ ولیرت0201، 5)وِی و لیبرمن عوامل اکولوژیکی محیط
 .است( 2003

 رویکردهای تکوینی به مطالعه معنا در فضای شهری

 به انتقادهایی ،او رفتارهای و انسان مطالعه به مربوط علوم در ویژهبه اثباتی، رویکرد از : استفادهگراییرویکرد پسااثبات-الف

 اییانتقاده ترینمهم جزو پژوهشگر فرهنگی زمینهپیش و هاارزش دخالت عدم ضرورت و اطراف جهان به گراعینی نگاه. داشت همراه
گرایی همانند رویکرد پسااثبات (.2000، 9فیلیپس و بوربولس) شود مطرح و وضع گراییپسااثبات پژوهشی رویکرد شد موجب که است

 نگرش گراییااثباتپس شناسیاست. با این تفاوت که معرفت پژوهش نتایج پذیریتعمیم و واقعیت عینی به رویکردهای اثباتی معتقد
( 1953) 11ویتگنشتاین تبعیت از به (. این رویکرد2014، 10دارد )مرتنز معنا فرایند ادراک در ذهنیت و عینیت تأثیربه  ایشدهتعدیل
. دیاب دست جهان از شناختی به جامعه افراد از مستقل و فردی صورتبه تواندانسان نمی یعنی است؛ 12مشارکتی شناخت به قائل

  (.2013، 14گیرد )هوولمی نظر در عینیت کنندهتعیین را 13االذهانیتبین ،دیگرعبارتبه
 است، خورده پیوند شهرسازی و شهر به هنجاری هاینگرش با اخیر هایدهه در ویژهبهگرای معنای محیط مطالعات پسااثبات

 خوب شهر ریزی جهت دستیابی به معنایبرنامه و طراحی الزامات به مختلف ارزشی اندازهایچشم و های نظریدیدگاه از کهطوریبه
 پایه بر عموماً شهری مطالعات در هنجاری هاینظریه. است شدهارائه عرصه این در مختلفی هاینظریه ترتیب بدین و شدهپرداخته
(، 2002) 15ریزان معاصر از جمله آلمندینگربرنامه انتقادات به توانمی خاص طوربه که اندشده بنا گراییاثبات بر نیرومند انتقادی
 از پردازان ملهماین گروه از نظریه .کرد اشاره( 1989) 19فورستر و( 1999) 18یلیگراهام و ه ،(2000) 17ینشتایناف( 2000) 16فریدمن

( 1989)فورستر،  21 ارتباطی ریزیبرنامه اند.کرده مطرح ریزیبرنامه عمل عنصر ترینمهم عنوانبه را ارتباطات (،1984) 20هابرماس
 متقابل مفه در االذهانیبین تالش و ارتباطی عقالنیت شیوه به باید طراحی، و ریزیبرنامه عرصه در کنش و شناخت که دارد اذعان
. کندیم پشتیبانی اند،شده دهیسازمان علمی شکل به که تجربی شناخت و منطق اصول از و پذیرد صورت اجتماع اعضای میان
 هایی چونفترهیا قالب در ارتباطی ریزیبرنامه عنوان با نظریه این .محتوا تا است فرآیند بر بیشتر ریزیبرنامه از نوع این تأکید
زی از ریریزی مشارکتی با محوریت عقالنیت ارتباطی موافق برنامهبرنامه .شودمی ( نیز مطرح1997، 23)هیلی 22مشارکتی ریزیبرنامه

                                                           
1 Alinam 
2 Self-construal traits 
3 Markus & Kitayama 
4 Sheldon 
5 Way & Lieberman 
6 Van de Vliert, Huang & Levine 
7 Van de Vliert 
8 Kashima & Kashima 
9 Phillips & Burbules 
10 Mertens 
11 Wittgenstein 
12 Collaborative 
13 Intersubjectivity 
14 Howell 
15 Allmendinger 
16 Friedmann 
17 Fainstein 
18 Graham & Healey 
19 Forester 
20 Habermas 
21 Communicative theory 
22 Collaborative planning 
23 Healey 
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 نام و همکارانفرهنگی در  انطباق با رویکردهای.../ علی_ناختیشتبیین رویکرد 

 

 

داند )محمدی گیری ضروری میپایین به باال بوده و عینیت یافتن و بالفعل شدن مشارکت شهروندان را در سطوح مختلف تصمیم
 (.1389ماکرانی، 

 بازتولید و تساخ و اطراف جهان انسان، میان ارتباط بررسی دنبال رویکرد پساساختارگرایی به :رویکرد پساساختارگرایی-ب

 را معنا و ساختارهاست بر متمرکز است. این رویکرد در مطالعه معنا شده بنا عقالنیت گرایینسبی منطق بر مبتنی که معناست
 و انستهد تغییر و دگرگونی در را پساساختارگرایی اصالت اگرچه داند؛ساختارها می بر حاکم قواعد درون از مطالعه و دستیابیقابل

 تغییر و زمان تغییر (. به عبارتی با2014، 1)ویلیامز دهدمی تغییر نیز را شناخت شده،مشاهده ساختارهای تغییر بنابراین معتقد است،
 تبعبه و فرهنگی و یتاریخ بستر نیستند. معنای محیط در این رویکرد به اتکاقابل نتیجه، در و شوندمی تغییر دچار نیز ساختارها معانی،

 .شد قائل ماهیتی و سیر برای آن خط تواننمی بوده و فزاینده و دلیل متکثروابسته است و به همین  مکان و زمان به آن،
 این شود. نائل خارج جهان شناخت به مستقل تواندمی انسان که داردمی ابراز و است 2فردگرایانه شناخت به قائل پساساختارگرایی

 پذیریعمیمت با موضعی بیشتر و نشوند منتهی کلی و عام قواعدی به مطالعات حاصل که شودمی باعث پساساختارگرایی در هافرض
 از ایشبکه معنا، مدعی متن در این رویکرد هر (،1977) 3دریدا نظر . مطابق(1397 و انصافی، عالم) شود اتخاذ اندیشه در محدود
 یطمح یعنی مدلول، دال و پس. شودمی معنا افتادن تعویق به موجب که دارد خود پس در را هاداوریپیش و هافرضپیش ها،انگاره

 داشت. خواهند شناور و سیال حالتی آن، معنای و
 و هریش ریزیبرنامه در آن مهم پردازاننظریه و پساساختارگرا اندیشه بازتاب به دهه دو به نزدیک در خود آثار سلسله در 4هیلیر 

 پساساختارگرا بافتگی و درهم (2005) آن نظری هایایده کردنعملیاتی و پساساختارگرا ریزیبرنامه هایپیچیدگی نظیر موضوعاتی
 .است پرداخته( 2010) 5راهبردی فضایی ریزیبرنامه با ارتباط در

 در شهرها طبق این نظریه اشاره دارد؛ تغییر، حال در دائماً موجودات بین غیرخطی ارتباطات بر ،6تگیفبا درهم نظریه تمرکز
 این و اندتحول حال کرد. شهرها همواره در تلقی بسته را بیرونی دنیای با هاآن رابطه تواننمی و ندارند وجود مجزا هایمحیط

 (.2012، 7شود )باتی جایگزین «ارگانیسم عنوانبه شهر»تصویر  با ،«ماشین عنوانبه شهر» تصویر که است شده منجر تحوالت
 کرده مطرح پساساختاگرا ریزیبرنامه تجربه یک عنوانبه را 9سیال ریزیبرنامه در راستای نظریات هیلیر ایده( 2010 ،2012) 8نایست

 درباره پردازینظریه به مقاالتشان در نیز (2012) 12پرتوگالی، میر، استک و تان و (2012) 11راو رو ودی ،(6201) 10رودی و بولنز. است
  .اندپرداخته شهری ریزیبرنامه در بافتگی درهم نظریه خاص طوربه و پساساختارگرا پارادایم کاربست چگونگی

 معنا در شناخت موقعیتی
قابلیت به روابط . است شدهمعرفی 14گیبسون توسط ابتدا بوده که 13قابلیت مفهوم تأثیر تحتمطالعات اخیر در حوزه ادراک محیط 

های بالقوه موقعیت، مجموعه خاصی از فعالیتکند. یک موقعیت اشاره می یک محیطی هایویژگی و ارگانیسم یک هایتوانایی بین
دن برای ادراک و کنش ورزی ارگانیسم هایتوانایی و محیط فعلی هایکند که در تقاطع بین ویژگیزنده فراهم می را برای موجودات

 أکیدت هاآن. کنندمی ها پیشنهادتری برای مفهوم قابلیت( کاربرد وسیع2014) 16(. ریتولد و کیورستین2003، 15قرار دارد )چمرو هاآنبا 
کنیم. یم مشارکت فرهنگی-اجتماعی هایفعالیت در انسان عنوانبه ما و دهندرخ می بستر یا زمینه در یک هاتوانایی که کنندمی

                                                           
1 Williams 
2 Individualist 
3 Derrida 
4 Hillier 
5 Strategic spatial planning 
6 Theory of interconnection 
7 Batty 
8 Nyseth 
9 Fluid planning 
10 Boelens & De Roo 
11 De Roo & Rauws 
12 Portugali, Meyer, Stolk & Tan 
13 Affordance 
14 Gibson 
15 Chemero 
16 Rietveld & Kiverstein 
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 سروکار دارند، هاآن با هاانسان هایی کهست و قابلیتهاقابلیت زیربنای فرهنگ، ،(2016) 1ر؛ ویسیر و کرمایطبق نظر رامستد
 هستند.  های فرهنگیقابلیت

کند. دانش علوم شناختی در ادامه بحث و در راستای تبیین فرایند ادراک محیطی، نظریه شناختی موقعیتی را مطرح می بیندراین
 توصیف اهموقعیت در رابطه با و هادر درون موقعیت فرد یک شناختی تعامل مثابهبه ادراک را شناختی ، فرآیند2موقعیتی نظریه شناخت

 ،روازاین. کنش دارند موجود محیط هایقابلیت با رابط عنوانبه ،هرلحظه در و زمانهم طوربه ذهن، هم جسم و هم یعنی این. کندمی
 لکه برب خود شخص نه بر شناخت موقعیتی دهند. تمرکزرخ می موقعیتی مشخص در ادراک معنا که دارد تأکید شناخت موقعیتی

 .(2011، 3دورنینگ و آرتینواست ) معین زمان یک و در محیط یک در انسانی موجود شرایط یعنی موقعیت، یک کنندهتجربه شخص
 آنچه و کنندمی است استفاده هاآندسترس  در لحظه، در که دانشی تمامِ مجموعه از هستند، حساس خود واسطهبی محیط به فرادا

اندیشیدن او،  نیز نحوه کند وآنچه فرد ادراک می ،دیگرعبارتبهکنند. رسد تفسیر میمی ذهن به 4ایاقتضائات زمینه را که در سایه
 دانشِ  توسط که ندهست 5پویا ساختارهایی بلکه نیستند، حافظه ظرفیت و حافظه دانش، ثابتِهمواره  مستقل و زمینه،بی کارکردهای

 معموالً  آنچه) 7پذیردانش دسترستفسیر آن بر اساس  نحوه و دسترس درموقعیت  واسطهبه (شود فعال تواندآنچه می) 6دسترس در
، دیگرعبارتبه(. 2004، 10اسمیت و سمین ؛2007، 9گیرند )شوارتزشکل می پذیردسترس 8تجربیات فراشناختی واسطهبه (شودمی فعال

 تجربیاتِ است از ممکن افراد باشد. متفاوتی در برداشته ، پیامدهایشدنش تفسیر نحوه به بسته تواندیکسان مییک موقعیت  تجربه
؛ سانگ و 2004کنند )شوارتز،  تفسیر موقعیت در دسترس استفاده برای خود -اهمیتِنامربوط و بی حتی-پذیرفراشناختیِ دسترس

 (.2008، 11شوارتز
دانش  اعانو از برخی به پذیریدسترس در تفاوت در ادراک معنا، ناشی از فرهنگی هایتفاوت موقعیتی، شناختِ دیدگاهِ بر اساس

 معنای موقعیتی مثابهبهطبق این نظریه، فرهنگ  (.2017، 12شوند )اویسرمنتفسیر موقعیت محیطی می در تفاوت که منجر به است
رهنگ فراگیر است. در این سطح ف نیازهای برای پاسخ به فراگیر انسانیامر  یک فرهنگ سطح اول، در است: بررسیقابل سطح دو در

 مفهوم. حائز اهمیت است وکند چه پاسخی معمول، مورد توجه تعیین می است که «ذهنیتی»خاص و  معناسازیِ چارچوب یک
در ادراک معنای  ط با ذهنیت کهمرتب اهداف و هامحتوا، رویه جمله شناختی، از هایوارهطرح عبارت است از 13فرهنگی هایذهنیت

های فرهنگی احتماالً چه معانی از موقعیت چه ذهنیت تأثیر تحتافراد کند، بدین معنی که های فراگیر تمرکز میمحیط بر پاسخ
 سطح دوم، . در(2010، 15اسپنسر، ویلیامز و پنگ ؛2014، 14محیطی ادراک خواهند کرد )اویسرمن، نوین، فلینکنفلوگل و کرابندام

 بدان معنی که هر. مکان خاص برای پاسخ به نیازهای خاص است و زمان جامعه، یک در خاص هایرویه از ایفرهنگ مجموعه
 معانیِ  بر دهد کهشکل می اجتماعی هایرویه زندگی، هنجارها و هایشیوه از فردیمنحصربه جامعه، در طول زمان به مجموعه

ز اما پس ا متمرکزند، اجتماعی تعامل ابتدا بر در اگرچه های خاص فرهنگی،رویه گذارند.می تأثیر ها محیطیمفروض از موقعیت
 هایوقعیتم داند باید درکنند که فرد بر اساس آن میارائه می چارچوبی یا طرح و گیرندبرمی در را رفتار هایجنبه تمام گیری،شکل

افراد بر اساس  هک به روشی مشخص شودفرهنگ بدل می ،ترتیباینبه .ه باشددیگران داشت از انتظاری کند و چه رفتار مختلف چگونه
های سازد. موقعیتممکن می محدود و زمانهم طوربه را استدالل و ادراک معناسازی، چارچوبِ کنند. اینمی درک را خود محیط آن،

                                                           
1 Ramstead, Veissière & Kirmayer 
2 Situated cognition 
3 Durning & Artino 
4 Contextual demands 
5 Dynamic structure 
6 Availability 
7 Accessibility 
8 Meta-cognitive 
9 Schwarz 
10 Smith & Semin 
11 Song & Schwarz 
12 Oyserman 
13 Cultural mindset 
14 Oyserman, Novin, Flinkenflögel & Krabbendam 
15 Spencer-Rodgers, Williams & Peng 
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رسند یم نظر به خارج از عرف یا فرهنگی، اشتباه لحاظهای نامناسب از و موقعیت رسند؛می نظر به درست فرهنگی، مناسب از لحاظ
 .(2016، 1)مارکوس، گیوستی و بارتل

های محیطی و تجربه قابلیت واسطهبهشود، نظریه شناخت موقعیتی ( مشاهده می1که در شکل شماره ) طورهمانبدین ترتیب 
 تلزممس) خاص و( جوامع مختلف در یکسان) فراگیر سطح دوفرهنگی ادراک معنا در  فرآیندهای زمانهمفراشناختی فرد، به مطالعه 

 .(1400نام، )علی پردازدمی( جامعه یک خاص هایرویه دانش نسبت به

 

 

 موقعیتی -ساختار پویای سطوح ادراک معنا در رویکرد شناختی .1شکل 
 (1400نام، )علیاز:  برگرفته

 روش پژوهش 
 کیفی کردروی با حاضر محیط، پژوهش معنای مطالعه فلسفی پیشنهادی در چارچوب با توجه به اینکه هدف نوشتار پیشنهاد یک

اسنادی در  لعاتمطا از ،موردنیاز اطالعات و منابع به دستیابی برای. است تحلیلی-تطبیقی و توصیفی تحقیق روش .است شدهانجام
 .گردید استفاده دو حوزه روانشناسی محیطی و شهرسازی

معنای  نگر و پرکاربرد در مطالعهرویکردهای تکوینی کل عنوانبهگرا و پساساختارگرا ابتدا رویکردهای پسااثباتدر این پژوهش، 
محیط در شهرسازی و سپس، نظریه شناخت موقعیتی و ارتباط آن با فرهنگ در مطالعه تکوینی معنای محیط در حوزه علوم شناختی 

رویکردی  نوانعبهفرهنگی -رویکرد شناختییم نظریه شناخت موقعیتی به حوزه شهرسازی، گیرد. در ادامه با تعممورد بررسی قرار می
شود؛ و در نهایت با بررسی تطبیقی فرایند تکوین معنا به فضای شهری در هر یک از نوین به مطالعه تکوین معنا در شهر معرفی می

ل گرا و پساساختارگرا در حوزه مطالعات شهری، تحلیپسااثباتفرهنگی در مقایسه با رویکردهای -رویکردها، جایگاه رویکرد شناختی
 گردد.و استنباط می

 ها و بحثیافته
 فرهنگی تکوین معنا در مطالعات شهری-فرایند شناختی

راک معنا گیری ادبر شکل مؤثرمطالعه عوامل انسانی  عالوه بر عوامل محیطی به، گراییپسااثبات مطالعات شهری با رویکرد

فضای  زا کنندگاناستفاده و در همین راستا نقش کرد ادراک طرفانهبی صورتی را به معنا تواننمیطبق این رویکرد،  اند.پرداخته

 در این رویکرد معنا در فضای شهری یک ساخته اجتماعی است که .شودمی قلمداد بااهمیت بسیار آن معنای گیریشکل در شهری
 ارزیابی در فعاالنه کنند ومی تفسیر را دیگران و و موقعیت خود دهندمی خود هایکنش به ذهنی معنایی آگاهانه مردم، آن در

پردازان این نظریه. است تغییر حال در بنابراین معنای فضای شهری با ساختار اجتماعی همواره. دارند دخالت دیگران و خود هایکنش
 که واملیع عنوانبهها انسان نقش به شوند، متمرکز عینی فضای شهری هایویژگی بر صرفاً کشف معانی آنکه در جایبه رویکرد

  .تأکیددارند دهند،می شکل را معنای فضای شهری
 عنوانهبدر این رویکرد به تعامل دوسویه انسان توان گفت تکوین معنا به مطالعات شهری می گرایپسااثباتدر تعمیم فرایند 

 وانعنبههای کالبدی فضای شهری شود. در این تعامل ویژگیمی تأکیداجتماعی و فضای شهری  -موجودی با زمینه فرهنگی

                                                           
1 Marcus, Giusti & Barthel  
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ماعی خود و اجت-شود. افراد وابسته به زمینه فرهنگیساختارهای ثابت محیطی، بستری برای کشف معانی فضا در نظر گرفته می
هری کنند و بدین ترتیب معانی جدید ذهنی/تفسیری از فضای شفضایی را ادراک و تفسیر می االذهانی این معانیذهنیت بین واسطهبه

 ترتیب بدینو پذیرتر شده شود، دسترسمی روبرو آن با بارها و فرد بارها ، معانی ذهنی کهشدن اجتماعیدر طی شوند. بازتولید می
اجتماعی -هنگیهای مشابه فربرای معنا در زمینه تعمیمقابلفرض و پیش ساختار یک ،مؤثر ایشیوه به گرای تکوین معنافرایند اثبات

 (. 2کند )شکلمی هدایت افراد رفتارهای که کندمی ایجاد

 

 گرا فرایند تکوین معنا در رویکرد پسااثبات .2شکل 
 (2014، ؛ مرتنز2013، هوول)برگرفته از: 

گیری ، به دو عامل محیط و انسان در شکلگرایینیز همانند رویکرد پسااثباتپساساختارگرایی  رویکردمطالعات شهری با 

گیرند. در این می قرار توجه مورد روان و پویا ساختارهای عنوانبهانسانی  کند با این تفاوت که عوامل محیطی ومی تأکیدادراک معنا 
 اییفض ثبات هرگونهبنابراین  .تغییرند حال در دائماً که است شدهساختهو پویا  پیچیده ارتباطات مجموعه از رویکرد، فضای شهری

ویکرد فضای طبق این ر. یافتدست آن به ثباتی،بی و ماومد تغییر برابر در باید که چیزی شود، تلقی ویژه حالت یک عنوانبه باید
معنا  فضای شهری در قالب. است شدهساخته متکثر ارتباطات از و هاآن توسط بلکه نیست، فرآیندها موجودات و برای ظرفی شهری

 هم زمان ر،دیگ طرف از. است کنشگران توسط شدنبازآفریده حال در دائماً و نداشته وجود طور مستقلبه یابد؛ بنابراینتکوین می
 ریقط از شدن،بازآفریده حال در دائمی طوربه هم زمان کالبدی بعد فضای شهری، مثل و نداشته وجود مستقل طوربه و سادگیبه

 شود.می محسوب اجتماعی فرآیندی خود ذات در ،محیط به معنا بدین ترتیب الصاق. است انسانی کنش
ای معنایی ساختارهای کالبدی، الگوهگفت در این رویکرد توان میتکوین معنا به مطالعات شهری،  پساساختارگرایدر تعمیم فرایند 

کنند و افراد در قالب ساختارهای اجتماعی، الگوهای معنایی فضاهای شهری را بازنمایی هستند که فضاهای شهری را برساخته می
ا ضساختارهای پویای محیطی، بستری برای کشف معانی متکثر ف عنوانبهدر این تعامل ساختارهای کالبدی فضای شهری کنند. می

ذهنیت فردی خود این معانی متکثر و فضایی را انتزاع و  واسطهبهشوند. افراد وابسته به ساختارهای اجتماعی و در نظر گرفته می
شوند. به دلیل ماهیت پویای محیط و معنای آن، معنای تفسیر کرده و بدین ترتیب معانی ذهنی متکثر از فضای شهری انتزاع می

ایی در شود. به عبارتی هر معنای فضی تغییر ساختار پویا و ناپایدار محیطی و اجتماعی همواره بازنمایی میدر راستا تولیدشدهذهنی 
 (. 3تواند معنای ذهنی متفاوتی بازنمایی کند )شکل هر بار انتزاع از طرف فرد، می



95 

 

  

 نام و همکارانفرهنگی در  انطباق با رویکردهای.../ علی_ناختیشتبیین رویکرد 

 

 

 
 فرایند تکوین معنا در رویکرد پساساختارگرا  .3شکل 

 (2014، کس و همکارانو؛ ن2014ز، ویلیام)برگرفته از: 
 شهری طیمحگردد. برمی شناختیزیست لحاظ از های محدود انسانظرفیت به فرهنگ، ریشه و است فرهنگی موجودی انسان

. طبق نظریه شناخت موقعیتی، شناخت و فرهنگ رابطه شودیم واقع شناخت و ادراک مورد او یفرهنگ وجوه اساس بر انسان وسیلهبه
سازی تیتوان با عملیامی فرهنگ است، بنابراین تأثیر تحت عمیقاً شده در یک موقعیت خاص،دارند و معنای تجربه متقابل مولدی

معنای فضای شهری پرداخت.  به فرهنگ دهیشکل های محیطی از جمله شهرسازی به ارزیابی فرایندتجربه فرهنگ در پژوهش
 کند.  را فراهم می طیمح با تعامل در و تجربه انسان رفتاربینی پیشا فرهنگی امکان مطالعه این فرایند ب-رویکرد شناختی

 رفتار به دهندهلهای شکقابلیت توانمی ،فرهنگی-رویکرد شناختیدر راستای تبیین فرایند تکوین معنا در مطالعات شهری با 

های توان گفت یک فرد با شناسایی قابلیتمیکرد. بر این اساس  توصیف 1«فرهنگی-های شناختیقابلیت» عنوانبه انسان را
 میان ایزیتم هیچ تعامل، این فرآیند از مرحله هر در کهطوریبهپردازد؛ فرهنگی نهفته در فضای شهری، به تعامل با آن می-شناختی

دهند. یرخ م فرهنگی مشخصمحیطی و  موقعیت یک با روابطی مثابهبه کنش، هر دو، و شناخت زیرا ندارد، وجود و فضای شهری فرد
شود. افراد بستری برای کشف معانی فضا در نظر گرفته می عنوانبهفرهنگی  -های شناختیفضای شهری با قابلیتدر این تعامل 

)در سطح  های فرهنگیذهنیت فرهنگی )در سطح فراگیر( و رویه واسطهبهفرهنگی خود از فضای شهری و -وابسته به تجربه شناختی
پذیر، سترسدانش در دسترس و د واسطهبهکنند و بدین ترتیب معانی جدید موقعیتی ین معانی فضایی را ادراک و شناسایی میخاص( ا

ی بینشهری، امکان پیشفرد از فضای  روزرسانی تجربه فرهنگیشوند. این معانی موقعیتی با بهدر دو سطح خاص و فراگیر بازتولید می
 (.4شکل )کنند موقعیت را فراهم می

-یهای شناختغنی از قابلیت بستری شود،می روبرو آن با بارها و فرد بارها که هاییزمینه یا هاموقعیت، شدن اجتماعیدر طی 
با  ترسدس دردر نتیجه این یادگیری، دانش . را بیاموزد دسترس دردانش  مختلف ساختارهای کنند تافرهنگی برای وی فراهم می

دهد. بدین رار میق تأثیر تحتپذیر دانش دسترس واسطهبهفرهنگی فرد از فضای شهری را -معانی موقعیتی، تجربه شناختی بازتولید
که کمتر بازتولید  نسبت به معانی خود، نوبهبه و پذیرتر شدهدسترس شوند،با بسامدِ بیشتری بازتولید می ترتیب معانی موقعیتی که

 کنند.می را بیشتر هدایت وی تیشناخ-شوند، عملکرد ادراکیمی
 

                                                           
1 Cognitive-Cultural affordances 
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 فرهنگی-فرایند تکوین معنا در رویکرد شناختی .4شکل 

 مقایسه رویکردهای تکوینی به مطالعه معنا در شهرسازی

های تفاوت رویکردهای موجود شده در فرایند تکوین معنا، شاخصهای اصلی هر یک از رویکردهای عنوانبا بررسی ویژگی
ه لحاظ بفرهنگی پیشنهادی پژوهش در تطبیق و مقایسه با یکدیگر، -و پساساختارگرایی و رویکرد شناختی گراییپسااثبات

 (:1شناسی و عوامل تکوین معنا در فضاهای شهری مورد بررسی قرار گرفت )جدول معرفت
در رویکرد  شناسیمعرفت هایی معنایی هستند که به لحاظتکوین معنا در شهرسازی، فضاهای شهری برساختهشناختی هستیدر 

با ذهنیت  شوند ولی در رویکرد پساساختارگراییمی بازتولیداالذهانی و در تعامل با ساختارهای کالبدی گرایی با ذهنیت بینپسااثبات
 که کندیمگرا استدالل رویکرد پسااثبات فرهنگی همانند-رویکرد شناختیشوند. فردی و در قالب ساختارهای اجتماعی بازنمایی می

 آگاهی بهمثابه فقط بلکه نیست؛ ذاتبهقائم معانی. باشند داشته وجود انسان آگاهی از خارج که نیستند خارجی و معانی عینی
اصی خ مکان و زمان در مردم از تعدادی است که توسط انسانی اعتبار معانی درواقع. دارد وجود آن، به معتقد مردم االذهانی بینبین

 واسطهبهذهنیت فرهنگی( و خاص ) واسطهبهدر دو سطح فراگیر ) زمانهم طوربهمعنا را طبق این رویکرد،  است. ایجادشده )موقعیت(
گر معنای فضای شهری های فرهنگی( بازتولید شده و در این راستا دانش ادراک معنا در دو سطح دانش در دسترس )تداعیرویه

فرهنگی -ناختیرویکرد ششود. تجربه فراشناختی( تبیین می واسطهبهگر معانی ذهنی )تداعیپذیر موقعیت( و دانش دسترس واسطهبه
 جهتازآنگیرد و گرا در مطالعه معنا در تضاد قرار میشود، با رویکرد پسااثباتشناسی موقعیتی تعریف میکه بر اساس معرفت جهتازآن

گرا در شناسی نسبیکند با معرفتبینی و ارزیابی را مطرح میو امکان پیشسازد های محیطی مبتنی میکه تکوین معنا را بر ویژگی
 شود. رویکرد پساساختارگرا متمایز می

اعی و اجتم-های فرهنگیهای کالبدی، زمینهگرا ویژگیدر فضاهای شهری، در رویکرد پسااثبات عوامل تکوین معنادر خصوص 
کرد پساساختارگرا، ساختارهای کالبدی، ساختارهای اجتماعی و نحوه تبلور )انتزاع( نحوه کاربرد معنا در یک موقعیت خاص و در روی

-رهنگیهای فموجودی با زمینه عنوانبهدر این دو رویکرد انسان  دیگرعبارتبهباشند. کننده میمعنا در یک موقعیت خاص تعیین
-ناختیدر رویکرد ش کهدرحالیپردازد؛ عانی ذهنی میاجتماعی است که با ذهنیت خویش به تفسیر معانی فضای شهری و تولید م

نحوه در دسترس فرهنگی فرد از فضای شهری و -فرهنگی فضای شهری، تجربه شناختی-های شناختیفرهنگی، قابلیت
هم  زمانمه طوربهبه عبارتی این رویکرد ردپای فرهنگ را باشند. عوامل تکوین معنا می پذیری در یک موقعیت خاصبودن/دسترس

 دهد.در محیط و هم در انسان مورد بررسی قرار می
 نه و کندمی تمرکز کنش خود بردر مطالعات شهری  گرا و پساساختارگراپسااثباتفرهنگی برخالف رویکردهای -رویکرد شناختی

 بر بتنیم بلکه ،محیطی یساختارها نه و است فردی شناسیروان بر مبتنی نه دهد،می ارائه که توضیحاتی روازاین نهاد؛ و ساخت
 بسترهای چون مواردی به بیندراین و است جریان در افراد و فضای شهری بین روزمره صورتبه که است تعاملی و پویایی فرایندهای

 .دهدمی نشان توجه ادراک و رفتار به دهیشکل در هاآن بین تعامل نوع و فرهنگی مندتاریخ

 1جدول 
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 مقایسه رویکردهای تکوینی به مطالعه معنا در شهرسازی

الگوی تکوین  

معنا  در 

 شهرسازی

 رویکرد پیشنهادی پژوهش نمونه رویکردهای تکوینی موجود در شهرسازی

 فرهنگی-رویکرد شناختی رویکرد پساساختارگرا گرارویکرد پسااثبات

 شناسیهستی

 معنای شهری

فضاهای شهری 

 معنایی هستند.هایی برساخته

هایی فضاهای شهری برساخته

 معنایی هستند.

هایی فضاهای شهری برساخته

 معنایی هستند.

 شناسیمعرفت

 معنای شهری

االذهانی و در با ذهنیت بین

تعامل با ساختارهای کالبدی 

 شود.بازتولید می

با ذهنیت فردی و در قالب 

ساختارهای اجتماعی بازنمایی 

 شود.می

فراگیر با ذهنیت در سطح 

فرهنگی و در سطح خاص با 

های فرهنگی در موقعیت رویه

 شود.مشخص بازتولید می

عوامل تکوین معنا 

 در شهر

های کالبدی فضای ویژگی -

 شهری

های فرهنگی زمینه -

 اجتماعی

نحوه کاربرد در یک  -

 موقعیت خاص

ساختارهای کالبدی فضای  -

 شهری

 ساختارهای اجتماعی -

تبلور )انتزاع( در یک نحوه  -

 موقعیت خاص

های شناختی فرهنگی قابلیت -

 شهر

تجربه شناختی فرهنگی فرد از  -

 فضای شهری

 بودن/ در دسترسنحوه  -

پذیری در یک موقعیت دسترس

 خاص

نظریات مرتبط در 

 شهرسازی

  ریزی ارتباطیبرنامه

 (1989)فورستر، 

ریزی مشارکتی )هیلی، برنامه

1997) 

 (2010ریزی سیال )نایست، برنامه

بافتگی فضایی )هیلیر، درهم

2010) 

- 

 گیرینتیجه
 -یبایست از تمام علوم مرتبط با مسائل انسانرفتاری شهروندان می-هایی سازگار و متناسب با نیازهای ادراکیبرای ساختن محیط

کنند، این یم مستقیم یا غیرمستقیم به حرفه طراحی کمک ایگونهبههایی که محیطی کمک گرفت. آشنایی شهرسازان به دانش
 دهشطراحیهای کنندگان سازگار بوده و لذا محیطبا نیازهای استفاده ازپیشبیش شدهارائههای آورد تا طرحمی وجود بهامکان را 

انی نیده و پیچیده مسائل انسانی برای محققتآورد. به دلیل ماهیت درهمشرایط الزم را برای یک زندگی انسانی فراهم  هاآن وسیلهبه
 أکیدتهای نوین تحقیقی که در این نوشتار محیطی هستند، لزوم آشنایی با علوم جدید و روشمند به تحقیق در مطالعات که عالقه

 .است است، ضروریبوده  شناختی علومبر 

شهرسازی است.  ایرشتهمیانرویکردی نوین در مطالعات  عنوانبهفرهنگی -دستاورد اصلی این تحقیق، تبیین رویکرد شناختی
دگی نیز ، به ابعاد فرهنگی زن«فرهنگی-های شناختیقابلیت»این رویکرد با ارائه مفهوم جامع از قابلیت در فضاهای شهری با عنوان 

ن درک فرهنگی در شهر، امکا-ناختیهای شمند فراگیری و انتقال قابلیتنفوذ کرده و با ارائه روایتی چند سطحی از فرایند زمینه
کند مدت را فراهم میمند از فرایندهای ذهنی انسان در ارتباط با فضای شهری در تعامالت پویای بلندمدت و کوتاهجانبه و نظامهمه

وندان وجه شهرمیزان ت مثالعنوانبهشود. کارآمد منطبق با نیازهای شهروندان، منتج می شهری فضاهایو در سطحی برتر به ایجاد 
فرهنگی با در نظر گرفتن تجربیات و اهداف کاربران از -های شناختیقابلیت عنوانبهبه عوامل کالبدی و اجتماعی فضای شهری 
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دهد. همچنین فضای شهری، اطالعات ارزشمندی را برای شناخت وضع موجود در عرصه مداخالتی در اختیار طراحان شهری قرار می
ها، امکان آشنایی با توقعات موجود از فضاهای شهری در ذهن کاربران را کاربران در ارتباط با این قابلیت بررسی معانی موقعیتی

ه . دستیابی باستهای فراگیر و خاص شهروندان در ارتباط با فضای شهری مطلوب سازد و نمایانگر نظریات و خواستفراهم می
فرصتی در جهت انطباق این معانی با نیازها و توقعات ساکنین در رابطه با  وانعنبهمعانی موقعیتی فراگیر و خاص از فضای شهری، 

 . استفضای شهری 
 ماییراهن هدف با جدید شناختیمعرفت چارچوب یک در را شهرسازی و شناختی علوم از هاییفرهنگی بینش-رویکرد شناختی

 1رهنگیمند فدانش موقعیت عنوانبهشهرسازی را  شناختی،معرفت چارچوب این. کندمی ادغام شهرسازی مطالعات متصدیان و محققان

به  ،پایدارتر هدایتِ فرآیندهایِ شهری به سمت مسیرهای منظوربهکمک کند تا  تواند به متخصصانمعرفی کرده و می 1فرهنگی
کند. بدین ترتیب ی، مرتبط میاصلی شهرساز زمینه مثابهبههای شناختی بپردازند که افراد را به فرهنگ، از قابلیت دسته آنمطالعه 

نموده و در سطحی برتر به مند از فرایندهای ذهنی انسان در ارتباط با فضای شهری را بیشتر فراهم جانبه و نظامامکان درک همه
 شود.کارآمد منطبق با نیازهای شهروندان، منتج می شهری فضاهایایجاد 

 را ازانشهرس احتمالی نقش و برداشته شهری فضای و شناخت فرهنگ، بین پیچیده رابطه ترسیم جهت در این پژوهش گامی
 دنبال به یدبا آینده تحقیقات. دهدمی نشان شهری فضاهای طراحی طریق معناسازی موقعیتی از بلکه انسان رفتار در هدایت تنهانه

 تأثیر ونگیچگ خود نوبهبه و فرهنگی-شناختی فرایندهای در های فضای شهریقابلیت تأثیر بررسی و پیشنهادی آزمایش الگوی
 .فرهنگی باشند-های شناختیمعانی موقعیتی از شهر در بازتولید تجربه

 منابع
ی به مکان با رویکرد روانشناس یبستگدلعوامل فردی در مطالعه فرایندمحور  یرتأث(. بررسی 1395نام، زهرا. )بگلو، مینو و علیقره، پیربابائی، محمدتقی

 .68-55(، 2)21معماری و شهرسازی، -نشریه هنرهای زیباها در تبریز(. باغیشناختی )مورد پژوهی: محله قره

 .76-59، (1)48 ،سیاست پساساختارگرایی. به ساختارگرایی از گذار بازشناسی (.1397) انصافی، مصطفی. عبدالرحمن و عالم،

، فرهنگ معماری و شهرسازی اسالمی(. بررسی فرایند موقعیتی تولید معنا در فضاهای شهری از منظر نظریه ادراکات اعتباری. 1400، زهرا. )نامعلی
6(2 ،)81-93. 

 . تبریز: دانشگاه هنر اسالمی تبریز.شناخت معنای محیط(. 1399بگلو، مینو و اردبیلچی، ایلقار. )قره

 .25-4(، 16)44، صفه مخالفان. و موافقان: شهرسازی در هابرماس یورگن ارتباطی کنش نظریه کاربرد (.1389محمدی ماکرانی، حمید. )
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