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طبیعی شهرها به حساب میآیند با دو مسئله مواجهاند؛ نخست آنکه
امروزه نواحی رودکناری که ازجمله داراییهایِ
ِ
رودخانهها ،بهعنوان یکی از پاالیندههای شهری میتوانند بستری برای ابعاد توسعه شهری پایدار به حساب آیند .متاسفانه
امروزه این موضوع کمتر موردتوجه قرارگرفته و بهواسطه مداخالت نامناسب به تهدیدی برای محیطزیست تبدیل شده
فضایی متفاوت را
است .دوم آنکه نواحی رودکناری معموالً دامنه متنوعی از پهنههای کالبدی-عملکردیی با ویژگیهای
ِ
در بر میگیرد که توجه به آنها طراحی سکانسهای فعالیتی–رفتاری متناسب با زمینه و مکان فراهم میکند .تدوین
ویژگی هدف اصلی مطالعه
راهبردهای روایت محور و مشارکت محور در راستای پاسخگویی به مسائل مرتبط با این دو
ِ
حاضر میباشد .رهیافتهای همسوسازی طراحی و برنامهریزی نواحی فوق با ادراک و خواست جامعه محلی درراستای
تشخص بخشی به هویت ویژه هر بخش از رودخانه پرسش اصلی پژوهش حاضر است .پژوهش از نوع کیفی بوده و به
روش قوم نگاری بوده که با انواع روشهای کمی و کیفی به صورت اسنادی و مصاحبه برای گردآوری اطالعات همراه
شده است .بستر انجام پژوهش محور رودکناریِ روخانه سیاهرود در شهر قائمشهر است که محدوده روستاهای همجوار،
حومه شهر و شهر را در بر میگیرد .ابتدا مرور ادبیات مرتبط ،سیر تاریخی و کاربردهای آن شناسایی و هم چنین برای
دریافت تجربه زیسته ساکنین به روش قوم نگاری ،ظرفیتهای اجتماعی ساکنان موردمطالعه قرار گرفت و درنهایت
راهبردهای برنامهریزیفضایی رودخانه سیاهرود جهت تعیین سکانسهای فعالیتی و رفتاری متناسب با زمینه ارائه
ارزیابی ساکنین از پدیده رودکناری و توجه
گردید .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که شناسایی تجربه ،روایت و
ِ
به آنها در عمل برنامهریزی و طراحی میتواند فراهمکننده بستری برای اتصال فعالیتها ،یکپارچگی فضایی و اتصال
مجدد رودخانه در ادراک و تصویر ذهنی افراد و ساکنان دارای خاطرات ویژه از آن گردد.
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ـی بکــر و بــا ارزش بــه علــت نبــود برنامهریــزی
امــروزه نواحــی رودکنــاری بــه عنــوان یکــی از مناظــر شـ ِ
ـهری اکولوژیکـ ِ
و طراحــی یکپارچــه مبتنــی بــر زمینــه آن دچــار از هــم گســیختگی شــدهاند .توســعه ســریع و روزافــزون شــهری و تأکیــد
بیــش از حــد آن بــر روی توســعههای مســکونی و تجــاری بــا هــدف بازگشــت ســریع ســرمایه ،ناآگاهــی نســبت بــه ایــن
مناطــق را افــزون نمــوده و آنهــا را بــه محورهــای فضایــی منفصــل ناکارآمــد نبدیــل نمــوده اســت .از ایــن رو برنامهریــزی
و طراحــی عقالیــی نســبت بــه ایــن فضاهــا بــرای هــر چــه کاراتــر نمــودن عملکــرد و فعالیــت رودخانــه و محیــط پیرامونــی
آن اجتنابناپذیــر اســت .رودخانههــای شــهری نــه تنهــا از طریــق تغییــر در ویژگیهــای کالبــدی آن میتوانــد بسترســاز
کیفیــت زندگــی مطلــوب باشــند بلکــه ارتبــاط آن بــا ظرفیتهــای اجتماعــی درونــی آن میتوانــد فعالیتهــا و عملکردهــای
آن را در تطابــق بــا انتظــارات و نیازهــای ســکونتگاههای پیرامونــی و ســاکنین آن شــکل دهــد .از ایــنرو ابتــدا بــر مبنــای
روش تحلیــل محتــوا قابلیتهــا و کاربردهــای نواحــی رودکنــاری شناســایی و همچنیــن بــرای دریافــت تجربه زیســته ســاکنین
ـاکنان نواحــی رودکنــاری کــه میتواننــد در بســترهای روســتایی،
میبایســت بــه روش قومنــگاری ،ظرفیتهـ ِ
ـی سـ ِ
ـای اجتماعـ ِ
بیــن ســکونتگاهی و شــهری بــه صــورت کلــی را رخ دهــد را شــامل شــوند .بنابرایــن میبایســت قابلیتهــا و کاربردهــای
شــکلدهنده بــه نواحــی رودکنــاری را در تناســب بــا ظرفیتهــای اجتماعــی شــکل گرفتــه در هــر یــک از زمینههــای
مختــص بــه خــود مــورد برنامهریــزی و طراحــی قــرار داد.
هــدف کالن ایــن مقالــه بــه توجــه بــه طــرح مســاله مطروحــه تدویــن راهبردهــا و سیاســتهای طراحــی و
برنامهریــزی نواحــی رودکنــاری بــا تأیــد بــر رویکــرد روایــت محــور و مشــارکتی در راســتای دســتیابی بــه مناظــر
رودکنــاری در تطابــق بــا زمینــه مختــص بــه نواحــی پیرامونــی آن اســت.
بــا توجــه بــه محتــوای مســئله ،ایــن پژوهــش کیفــی و بــه روش قــوم نــگاری بــوده کــه بــا انــواع روشهــای کمــی
و کیفــی بــه صــورت مــرور اســنادی و مصاحبــه بــرای گــردآوری اطالعــات همــراه شــده اســت .از ایــنرو ابتــدا
یافتههــا جمــعآوری گردیــده و پــس از توصیــف مطالعــات نظــری و عملــی بــه تحلیــل آنهــا پرداختــه میشــود.
روش گــردآوری اطالعــات ،کتابخانــهای یــا اسنــادی ،فضاــی مجاــزی مانن��د تلگ��رام و میدان��ی هم��راه بــا مشــاهده
نظاممنــد بــوده اســت.

 -۱مبانـی نظـری
 .1-۱تعاریف و مفاهـیم
در مبحــث «بــکار گیــریِ رویکــرد روایــت محــور و مشــارکتی در برنامهریــزی و طراحــی منظــر نواحی رودکنــاری» با
ـی شــناختی
توجــه بــه اهمیــت و نقــش منظــر ،رودخانــه و روایــت محــوری یــا بــه صــورت تخصصیتــر ،روایتشناسـ ِ

کــه بــر یکدیگــر اثــرات چنــد جانبــه میگذارنــد ،بیــان تعریفــی جامــع از ایــن ســه واژه حایــز اهمیت اســت:
منظــر :از دیــدگاه فورمــن و گــوردون 1منظــر بــه طــور کلــی عبارتنــد از لکههــا یــا کریــدور ،همچــون رودخانههــا،
کــه بــه عنــوان اکوسیســتم در نظــر گرفتــه میشــوند و آنهــا را میتــوان در رابطــه بــا شــکل ،انــدازه ،تعــداد
و ...توصیــف نمــود .در کنــار واژه منظــر ،بســتر نیــز بخشــی از منظــر اســت کــه دارای بیشــترین ارتباطــات اســت.
لکههایــی کــه توســط کریدورهایــی بــا ســاختار و ترکیــب یکســان بــه یکدیگــر مرتبطانــد (, Gordon & Forman
 )1986و هــر یــک از آنهــا میتواننــد ســکانسهای برنامهریــزی و طراحــی مــورد نظــر را تشــکیل دهنــد.

ـی طبیعــی منظرنــد که ســیمای آنهــا متفــاوت از محیط اطرافشــان
رودخانــه  :رودخانههــا بــه عنــوان عناصــر خطـ ِ
اســت  .ایــن عناصــر بیشــتر در شــبکههای ســازمان یافتهانــد و خطــی بودنشــان بــه آنهــا عملکــرد ویــژهای در
1 - Forman & Gordon

سیرکوالســیون جریــان مــاده و موجــودات زنــده میدهــد ( .حســنعلی لقایــی)19 : ۱۳۸۸ ،
ـی شــناختی :1برونــر روایــت را یکــی از دو راه شــناخت جهــان میدانــد و اســتدالل میکنــد کــه
روایــت شناسـ ِ
روایــت فــرد را قــادر بــه ســاخت واقعیتهــای اجتماعــی میکنــد .او پیشــنهاد میکنــد کــه روایــت هــا را بایــد
منابــع تعامــل اجتماعــی بنیادینــی دانســت کــه رشــد و بالندگــی انســان را ممکــن میســازند)Bruner, J,1986( .
بــه طــور کلــی ایــن واژه را میتــوان بهمثابــه مطالعــه جنبههــای مربــوط بــه ذهــن تعریــف کــرد .در ایــن علــم
نوظهــور بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان جنبههــای مرتبــط بــا ذهــن را در مقایســه بــا عوامــل متعــدد و متداعــی بــا
طــرح و تفســیر روایــت مــورد مطالعــه قــرار داد ،کــه از میــان ایــن عوامــل میتــوان فرایندهایــی کــه از طریــق آنهــا
روایــت میکننــد ،بــه شــکلدهی منظــر و بســتر متناســب بــا آن روایــت دســت یافــت
 .۲-۱پیشـینه پژوهـش
در ایــن پژوهــش از آنجایــی کــه بنیــان اصلــی در چارچــوب روایتــی اســت کــه با مشــارکت ســاکنان ســکونتگاههای
پیرامونــی نواحــی رودکنــاری بــه عنــوان یکــی از مناظــر کریــدوری طبیعی شــکل میگیــرد ،اصطالح روایتشناســی
شــناختی مــورد واکاوی مفهومــی قــرار میگیــرد .الزم بــه ذکــر اســت کــه عمــده طرحهــای توســعه در ســطوح

1 - Cognitive narration
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مختلــف ،طرحهــای بــا مقیــاس اجراییتــر از میــزان بیشــتر و طرحهــای بــا مقیــاس سیاســتگذارانهتر از میــزان
کمتــری از مشــارکت مردمــی بهــره بردهانــد ولــی انــدک طــرح توســعهای ایــن مشــارکت را در قالــب مشــارکت
مبتنــی بــر روایــت محــوری دنبــال نمودهانــد .از ایــن رو دور از ذهــن نیســت کــه ایــن واژه کمتــر در برنامهریــزی
و طراحــی شــهری مــورد بررســی قــرار گرفتــه باشــد .امــا نمونــه بــارزی از پیشــینه شهرســازانه ایــن موضــوع را
میتــوان در اثــر کویــن لینــچ در کتــاب ســیمای شــهر جســت و جــو کــرد کــه اســاس و بنیــان نقــش مشــارکتی
ســاکنان را بــا نــگاه روایــت محــوری تصویــری دنبــال نمــوده اســت کــه ماحصــل ایــن کتــاب عبارتنــد از :
بــه نظــر میرســد بــرای هــر شــهری تصویــر و ســیمایی کلــی وجــود دارد کــه بــا تصویــری کــه افــراد مختلــف
از آن در ذهــن دارنــد کامــا مطابقــت نکنــد یــا شــاید بتــوان گفــت چندیــن تصویــر کلــی از هــر شــهر موجــود
اســت کــه هــر کــدام از آنهــا در ذهــن تعــداد زیــادی از ســاکنین آن بوجــود آمــده اســت  .اگــر شــخص بخواهــد
در محیــط خــود بــا موفقیــت کار و زندگــی کنــد و از تعــاون همشــهریهای خــود برخــوردار گــردد ،وجــود چنیــن
تصاویــر کلــیای الزم اســت .تصویــری کــه هــر فــرد از ســیمای شــهر دارد ،منحصــر بــه فــرد اســت و پــارهای از
قســمتهای آن هرگــز و یــا بــه نــدرت بــه بقیــه القــا شــده اســت .بــا ایــن همــه ،تــا انــدازهای شــبیه تصویــر کلــی از
ســیمای موجــود شــهر هــا اســت و ممکــن اســت کــم یــا بیــش جــذاب و یــا کــم یــا بیــش ناراحــت کننــده باشــد.
ســیمای شــهر را بــر مبنــای عوامــل جســمی شــهر ،چنــان کــه تــا کنــون مطالعــه کردهایــم ،میتــوان بــر اســاس
پنــج عامــل اســتوار دانســت :راه ،لبــه ،محلــه ،گــره و نشــانه .جــدول شــماره  ۱پیشــینه روایــت شناســی شــناختی
را نشــان میدهــد.

جدول  -1پیشینه روایت شناسی شناختی
نام پژوهشگر
آر .اینگاردن ()۱۹۷۳

م.مینسکی ()1975
ر.شانک و ر .آبلسون()1977
ام .اشترنبرگ ()1978
ام.پری ()1979
جی .تاپکینز ()1980
اچ.آر.جاوس ()1982

نام یا توصیف اثر

توصیف شهرسازانه مرتبط با موضوع

چینش فضایی عملکردها و فعالیت در منظر نواحی رودکناری نباید
درک ساختارهای طرحوارهای بهکار رفته در داستانها نیاز به فعالیت صرفا مبتنی بر روایت ساکنین صورت گیرد بلکه فرد متخصص نیز
می بایست نسبت به فضای مورد طراحی و برنامه ریزی شناخت
شناختی خواننده دارند
داشته باشد
بهتر است که هنگام مطالعه و بررسی قالب های روایی ،آنها را بهعنوان با بررسی جنبه های مختلف از فرایند شناختی روایت محور می
جنبههای مختلفی از فرایندهای شناختی واحدی در نظر بگیریم که از توان برای تکمیل نمودن زنجیره های فعالیتی و عملکردی مرتبط
ل تعیینشده استفاده میکنند تا و یکپارچه با هم از فعالیت ها و عملکردهای مکمل بر ایجاد روایتی
مدلهای تفسیری پیشنمونهای و از قب 
یکپارچه با روایت های مطرح شده تعیین نمود
موقعیت روایی جدیدی را درک کنند
زمان رخداد پدیده های شهری و زمان روایت آن تناظرهای زیادی
زمان داستان و زمان روایت آن تناظرهای زیادی وجود دارد بهنحوی که می تواند ایجاد کند  .از این رو روایت های غیر متناظر با بستر مورد
مطالعه می تواند در چینش فضایی فعالیت و عملکرد در منظر نواحی
این تناظرات تجربههای خوانش متفاوتی را میتوانند ایجادکنند
رودکناری لحاظ نگردد

ج .مندلر()1984

روایت های یکسان و مرتبط از فضا در نظر ساکنین مختلف می توانند
مقاله «داستان ،چهارچوب و صحنه :ساحتی از نظریه طرحواره» که با یکدیگر گردآوری شده و سکانس یکپارچه ای از فضا را شکل دهد.
بازنمایی صوری مکانیسمهای شناختی هستند که برای تقسیم کردن همچنین تعدد و تنوع روایت های یکسانن و مرتبط می تواند نواحی
داستانها به واحدهای مختلف بهکار گرفته میشوند.
رودکناری را به سکانس های متنوع اما مرتبط تقسیم کند

گ.کوک ()1994

روایتهای ادبی بهطور خاص در فرایندهایی مانند بکارگیری ،در هم توسعه  ،ساماندهی و حذف فرایندهای فضایی شکل دهنده به نواحی
رودکناری چارچوب توسعه آن را شکل می دهد .
شکستن و نو کردن چهارچوبها شرکت دارند.

جان()1997

فعالیت ها و عملکردهای شکل دهنده به نواحی رودکناری می تواند
یعنی یک جمله خاص ذهن شخصیت داستان را نشان میدهد یا تلقی برگرفته از تجارب  ،رفتار و فعالیت های خاص شکل گرفته در ذهن
راوی از جهان داستان است
فرد باشد.

اقتباس از لیال اردبیلی ()1384
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 .۳-۱چارچوب نظـری

 .۱-۳-۱روایت شناسـی شناختـی

 .۱-۱-۳-۱روایت شناسـی و مطالعات مربوط به ذهن
یکــی از جذابیتهــای اصلــی خوانــدن قصــه و داســتان آن اســت کــه مــا را در ماجراهــا و احســاسهایی درگیــر
میکنــد کــه از آن دیگــری هســتند و قســمتی از تجربــه شــخصی مــا محســوب نمیشــوند .لــذت اصلــی خوانــدن
داســتانها ایــن اســت کــه خواننــده بهطــور مســتقیم از آنچــه در ذهــن شــخصیتها اتفــاق میافتــد آگاه
میشــود ،بهخصــوص در قصههــای عامیانــه کــه غالب ـاً راوی ،ســوم شــخص و آگاه بــه همــه چیــز اســت .عــدهای
از روایتشناســان پیشــنهاد دادهانــد کــه بهطــور کل روایتهــا را نبایــد برحســب زنجیــرهای از رویدادهــای بههــم
پیوســته تعریــف کــرد بلکــه بایــد آنهــا را بــا توجــه بــه فرافکنــی تجربههــای خــودآگاه و شــخصی بهدســت آمــده از
زندگی(خیالــی) افــراد معرفــی کــرد .از نظــر ا .پالمــر ،مفهــوم «ذهــن» دربردانــده «همــه جنبههــای زندگــی درونــی
افــراد اســت» و نــه تنهــا فعالیتهــای شــناختی ماننــد اندیشــیدن ،دریافــت کــردن بلکــه تمایــات ،احساســات،
اعتقــادات و عواطــف را نیــز در برمیگیــرد .بــه عقیــده پالمــر درک یــک داســتان اساســاً شــامل دوبارهســازی
عملکــرد ذهــن شــخصیتهای آن داســتان اســت کــه بــه مــا ایــن امــکان را میدهــد تــا کنشهــا و رویدادهــا را
درک کنیــم .پالمــر در ادامــه بیــان مـیدارد کــه داســتانهای خیالــی ،در اســاس خــود ،بازنمایــی عملکــرد خیالــی
ذهــن هســتند .وی بــر ایــن نکتــه انگشــت میگــذارد کــه روایتشناســان تمایــل دارنــد تــا بــر عملکردهــای
شــناختی فــردی یــا درون ذهنــی تاکیــد کننــد و ایــن حقیقــت را در نظــر نمیگیرنــد کــه داســتانها غالبـاً ارتبــاط

بیــن عملکــرد شــناختی گروهــی از شــخصیتها یــا بــه عبــارت دیگــر اندیشــه بیــن االذهانــی اســت .یــو .مارگولیــن
بــه تأثیــر از کتــاب پالمــر( )2003مفهــوم عملکــرد ذهنــی شــناختی را ب ـهکار میگیــرد و در ادامــه ارتبــاط آن را
بــا مطالعــه و بررســی ذهــن نویســنده ،راوی و شــخصیتها نشــان میدهــد( .یــو .مارگولیــن )271:2003،بــه ایــن
نکتــه اشــاره میکنــد کــه بازنمایــی تصنعــی مکانیســم شــناختی در عمــل ،بهخصــوص در مــورد شکســتها و
ناکامیهــا ،خــود ابــزار شــناختی قدرتمنــدی اســت کــه باعــث میشــود مــا بــه درک بهتــری از مکانیســمهای
شــناختی واقعــی دســت پیــدا کنیــم ،بهخصــوص آنکــه مــا را در درک ســازوکار ذهــن خودمــان نیــز یــاری میکنــد.

 .۲-1-۳-۱روایت شناسی شناختـی
روایتشناســی شــناختی را میتــوان بهمثابــه مطالعــه جنبههــای مربــوط بــه ذهــن در قصهگویــی تعریــف کــرد.
بنابرایــن تعریــف روایتشناســی شــناختی تعریــف گســترده و وســیعی را دربرمیگیــرد .ایــن علــم نوظهــور ارتبــاط
بیــن ذهــن و روایــت را نــه تنهــا در متــون مکتــوب بلکــه در تعامــات رودررو ،ســینما ،رادیــو ،محیطهــای دیــداری،
رایانــه و ســایر ابــزار قصهگویــی بررســی میکنــد .بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان جنبههــای مرتبــط بــا ذهــن را در
مقایســه بــا عوامــل متعــدد و متداعــی بــا طــرح و تفســیر روایــت مــورد مطالعــه قــرار داد ،کــه از میــان ایــن عوامــل
میتــوان بــه کنــش قصهگویــی قصهگــو ،فرایندهایــی کــه از طریــق آنهــا مفســران جهــان روایــی را معنــا میکننــد،
جهانهــای داســتانی کــه بازنمودهــای روایــی یــا ابــزار روایــی ایــن مفســران را بهوجــود میآورنــد و همچنیــن
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موقعیــت شــناختی و تمایــات شــخصیتها در ایــن جهانهــای داســتانی اشــاره کــرد  .عــاوه بــر ایــن ،تــا آنجــا
کــه بــه عملکــرد داســتان مربــوط میشــود پیونــد میــان روایــت و ذهــن را میتــوان در دو بعــد بررســی کــرد:
 )1مقصد تفسیر
 )2وسیله معنادار کردن تجربه و منبعی که برای ساختار دهی و فهم جهان بهکار میرود.
روایتشناســی شــناختی روشهــای متعــددی را بــرای تحلیلهــا و پیکرههــای روایــی متنــوع در اختیــار دارد.
ایــن پیکرههــا شــامل روایتهــای مکتــوب افســانهای و غیرافســانهای ،رمانهــای مصــور و طنــز ،روایتهــای
ســینمایی ،داســتانگویی در تعامــات رو در رو و ســایر نمونههــای روایــی اســت .در ضمــن نظریهپــردازان
جنبههــای مرتبــط بــا ذهــن را در فعالیتهــای داستانســرایی مــورد بررســی قــرار میدهنــد و در ایــن کار
ابزارهــای توصیفــی و تبیینــی را از زمینههــای مختلــف دیگــر بـهکار میگیرنــد و دلیــل ایــن کار تــا حــدی بهخاطــر
ماهیــت میانرشــتهای تحقیقــات مربــوط بــه مغــز -ذهــن اســت .البتــه بایــد ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه در
حــال حاضــر روایتشناســی شــناختی فاقــد چهارچــوب نظاممنــدی بــرای تحقیقــات خــود اســت و تنهــا چیــزی
کــه بیــن کار ایــن عــده مشــترک بــه نظــر میرســد توجــه و تمرکــز آنهــا بــه جنبههــای مرتبــط بــه ذهــن در
فعالیتهــای داســتانگویی اســت .هرمــن( )2009میگویــد کــه اگــر هــدف از تحقیقــات روایتشناســی یافتــن
پاســخ ایــن ســوال باشــد کــه داســتانها چگونــه تفســیر میشــوند ،مســئله اصلــی بــرای روایتشناســی شــناختی
آن اســت کــه چــه فرایندهــای شــناختی درک روایــی را پشــتیبانی میکننــد و بــه خواننده(بیننــده یــا شــنونده)
امــکان میدهنــد تــا از جهانــی کــه داســتان بهوجــود مــیآورد مــدل ذهنــی خــود را بســازند .عــاوه بــر ایــن
ســوالهایی از ایــن دســت کــه چگونــه روایتهــا ابــزاری بــرای معناســازی و شــیوهای بــرای ســاختاردهی و درک
موقعیتهــا و رویدادهــا ایجــاد میکننــد نیــز بــرای بســیاری از روایتشناســان شــناختی جــای ســوال و مســئله
اســت و نیــز ایــن پرســش مطــرح اســت کــه داســتانها دقیق ـاً چگونــه بهمثابــه ابــزاری بــرای اندیشــیدن عمــل
میکنند(هرمــن )166 :2003 ،پرســش دیگــر در ایــن میــان آن اســت کــه آیــا میتــوان ادعــا کــرد کــه روایــت
شــیوهای بــرای بازنمایــی دقیــق تجربههــای انســان اســت.
هرمــن( )2001ایــن پرســش را مطــرح میکنــد کــه آیــا میتــوان ادعــا کــرد داســتانها داربســتی بــرای خودآگاهــی

مــا محســوب میشــوند؟ و آیــا میتــوان ادعــا کــرد کــه روایــت از طریــق رویدادهــای موجــود در جهــان داســتان
اساس ـاً پایههــای داشــتن یــک ذهــن را بنــا مینهنــد؟ وی بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه ایــن دســت از ســواالت در
چهارچــوب کالســیک مطالعــات روایتشناســی مطــرح نمیشــوند .بنابرایــن روایتشناســی شــناختی را میتــوان
بهمثابــه فضایــی انگاشــت کــه بــاب آن زمانــی گشــوده شــد کــه مدلهــای ســاختگرایی وارد تعامــل بــا علومــی
شــدند کــه مســئله اصلــی آنهــا کارکــرد ذهــن -مغــز اســت و پاســخ بــه اینگونــه پرســشها بــر دوش علــوم
میانرشــتهای از ایــن دســت قــرار دارد.
 .۲-۳-۱ساختار منظـر شـهری

شماره۵۵-۵۶

130

اکولــوژی بهمعنــای «محیطشناســی» عبــارت اســت از مطالعــه زیســت یــا بــوم کــه چگونگــی اشــغال زمیــن توســط
موجــودات زنــده و همچنیــن ،نحــوه تنســیق آنــان در اماکــن و چگونگــی کنــش و واکنــش بیــن ایــن موجــودات
بــا یکدیگــر را شــامل میشــود .پــس محیطشناســی ،دانــش شــرایط هســتی و تعامــل یــا کنــش و واکنــش بیــن
موجــودات زنــده و محیــط و یــا دانــش مرتبــط بــا روابــط موجــود زنــده و محیــط میباشــد( .بیــرو آلــن)۹۹ :۶۶ ،
بهعبــارت کلیتــر ،بومشناســی بــه مطالعــه رابطــه میــان صــور زندگــی بــا محیــط طبیعــی اطــاق میشــود.
(بروس کوين )291 :72 ،بـــه علـــت نبـــود طبيعـــت در شــهرها ،الگوهاي اصلي اكولوژيكي تغيير كرده و به موازات
افزايش مشـــكالت و انـــواع آلـودگيهـــاي زيسـت محيطـــي ،كيفيت زندگي شـهري كـاهش يافتـــه اسـت .امـروزه
منظـــر شــهري بــه طــور فزايندهاي در حال رو بـــه رو شـــدن بـــا كـــاهش مناطق بــا ارزش اكولوژيكي قابل توجـــه
اســـت  .چـــون منظـــر شــهري به صــورت مجــزا از طريق محـــدودكردن محـيطهـــاي طبيعي توســعه يافتــه و اين
محـيطهـــاي طبيعـــي بـه صـورت لكهها و كريـدورهاي بازمانـــده در شـهر بـاقي مـيماننـد و عملكــرد آنهــا بــه
صــــورت مجــــزا بــــه منزلــــة ســــاختار پشــتيباني كننده در نظر گرفته ميشــود ( .)Cook and Vanlier,1994در
نتيجه با توجه به مفاهيم اكولـــوژي بـــراي بهبـــود شــرايط مذكور و ايجاد رابطة پايـــدار بـــين انســـان و طبيعـــت
بايــد همــراه الگوهــاي اكولوژيـــك تركيـــب متعـــادلي از شـــبكة شــهري ايجــاد كــرد .طبــق نظــر فورمــن و گودرن
ميتوان به شهر نيز بـــه منزلـــة مجموعهاي از اكوسيستمهاي اختالل يافتـــه از دريچـــة علـــم اكولــــوژي منظــــر
نگريســــت و ســــاختارها ،عملكردهــــا و فرايندهاي مرتبط با شهر را بـــا ايـــن ديـــدگاه بررســـي كـــرد .موضوعات
اصلــي در علــم اكولـــوژي منظـــر شـــامل ســـاختار ،عملكــرد و تغيير و تحــوالت آنها طي زمان اســـت .ســـاختار در
اكولــوژي منظــر ،شــامل ارتبــاط ســه بعــدي بيــن اكوسيستمهـــا و عناصــر منظــر بــه ويــژه جريانهــاي انــرژي
و گونههــاي گياهــي و جـــانوري و رابطـــة آن بـــا انـــدازة شـــكل و تعـــداد عناصـــر ميشــود .عناصــر ســاختاري در
اكولـــوژي منظـــر شـامل لكـه ،كريـدور و مـــاتريس مـيشـــوند ( )Forman and Godron,1986لذا به منظور ايجاد
تعــادل بيــن شبكههـــاي شـــهري و الگوهــاي اكولوژيــك ناچار بايد زيرساختهـــاي اكولوژيـــك در شــهر را بررســي و
شناسايي كنيم .عالوه بر آن ،اكولـــوژي منظــــر بــــر ارتبــاط مــؤثر ميــان انــواع مختلــف از ســطوح اكولوژيكي
و اشــكال مختلــف آن نيــز بــه منزلــة سيســتم شــبكه اي تأكيــد دارد.
 .۳-۳-۱چارچوب مفهومـی نظـری پژوهش

ســاختن مــدل مفهومــی بــرای انتظــام بخشــی بــه آنچــه تاکنــون در ارتبــاط بــا موضــوع مــورد نظــر از مشــاهدات و
مطالعــات اکتشــافی بدســت آمــده اســت ،اجتنــاب ناپذیــر اســت ،تــا بدیــن وســیله مــا را بــه شــناخت امــر واقعــی
هدایــت کنــد( .ریمــون کیــوی  ،لــوک وان کامپنهــود ) 121: 1385 ،در گام اول معیارهــا و شــاخصهای مرتبــط
بــا رویکــرد روایــت محــور و مشــارکتی در برنامهریــزی و طراحــی منظــر نواحــی رودکنــاری مــورد شناســایی قــرار
گرفتــه و در گام دوم وابســتگی میــان آنهــا مــورد بررســی قــرار میگیــرد تــا در نهایــت چارچــوب مفهومــی نظــری
پژوهــش شــکل گیــرد.

بــر مبنــای مطالعــات و یافتههــای صــورت گرفتــه ،در نحــوه ارتبــاط میــان روایــت شناســی شــناختی و منظــر
نواحــی رودکنــاری میتــوان معیارهــا و شــاخصهای زیــرا را متناســب بــا هــر یــک برگزیــد و ســاختار طراحــی
و برنامهریــزی را مبتنــی بــر آن جهــت داد .در ادامــه بــه شناســایی هــر یــک از ایــن معیارهــا پرداختــه میشــود:
معیارهــا و شــاخصهای روایــت شناســی شــناختی :همانطــور کــه در مبانــی نظــری مرتبــط بــا روایــت شناســی
شــناختی دنبــال گردیــد تــا آنجــا کــه بــه عملکــرد داســتان مربــوط میشــود پیونــد میــان روایــت و ذهــن را میتــوان در دو
بعــد بررســی کــرد کــه میتوانــد در روایتهــای واقعــی و غیــر واقعــی ســاکنان از محیــط دنبــال نمــود:
 )1مقصد تفسیر
 )2وسیله معنادار کردن تجربه و منبعی که برای ساختار دهی و فهم جهان بهکار میرود.
معیارهــا و شــاخص هــای منظــر نواحــی رودکنــاری :همانگونــه کــه در مبانــی نظــری مرتبــط بــا منظــر بیان
گردیــد از نــگاه فورمــن و گــوردون ســـاختار در اكولــوژي منظــر ،شــامل ارتبــاط ســه بعــدي بيــن اكوسيستمهـــا و
عناصــر منظــر بــه ويــژه جريانهــاي انرژي و گونههاي گياهي و جـــانوري و رابطـــة آن بـــا انـــدازة شـــكل و تعـــداد
عناصـــر ميشــود .عناصر ســاختاري در اكولـــوژي منظـــر شـــامل لكـــه و كريـــدور مـيشـــوند که هر یک از آنها
میتوانــد در مقصــد و وســیله معنــاداری روایتهــا دنبــال گــردد
بــا توجــه بــه شناســایی معیارهــا ،شــاخصهای مرتبــط و شناســایی روابــط آنهــا ،مــدل مفهومــی مرتبــط بــا رویکــرد
روایــت محــور و مشــارکتی در برنامهریــزی و طراحــی منظــر نواحــی رودکنــاری در نمــودار شــماره  ۱نشــان داده
شــده است.
نمودار شماره  -۱مدل مفهومی رویکرد روایت محور و مشارکتی در برنامه ریزی و طراحی منظر نواحی رودکناری
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 -۲روش انجام پژوهـش

بــا توجــه بــه محتــوای مســئله ،ایــن پژوهــش کیفــی و بــه روش قــوم نــگاری بــوده کــه بــا انــواع روشهــای کمــی و کیفــی
بــه صــورت مــرور اســنادی و مصاحبــه بــرای گــردآوری اطالعــات همــراه شــده اســت .ابتــدا مــرو ِر نظــری ادبیــات مرتبــط بــا
موضــوع ،ســیر تحــول تاریخــی ،قابلیــت هــا و کاربردهــای آن بــه روش تحلیــل محتــوا شناســایی و هــم چنیــن بــرای دریافــت
ـاکنان منطقــه ِمــور ِد مطالعــه قــرار میگیــرد.
تجربــه زیســته 1ســاکنین بــه روش قــوم نــگاری ،ظرفیــت هـ ِ
ـی سـ ِ
ـای اجتماعـ ِ
در این پژوهش ساختار روش شناسی بر دو محور اساسی استوار است؛
1- Lived experience

روش تحقیــق ،توصیفــی -تحلیلــی اســت .از ایــن رو ابتــدا یافتههــا جمــعآوری گردیــده و پــس از توصیــف مطالعــات
نظــری و عملــی بــه تحلیــل آنهــا پرداخته میشــود.
روش گــردآوری اطالعــات ،کتابخانــهای یــا اســنادی اســت و تمامــی اطالعــات و دادههــا بــر اســاس مطالعــات نظری
گــردآوری شــده تــا بــر ایــن اســاس و بــا اســتناد بــر آن بتــوان از یکســو بــه پرســشهای پژوهــش پاســخ داده
شــود و از ســوی دیگــر بــه قــوام مبانــی نظــری پژوهــش افــزوده شــود .از ســوی دیگــر نیــز مبتنــی بــر پرسشــنامه
ظرفیــت اجتماعــی کارکردهــا و فعالیتهــا ،نیازهــا و خواســتههای ســاکنین در تناســب بــا زمینــه و بســتر نواحــی
رودکنــاری گــردآوری گردیــد.
از آن جایــی کــه ارتبــاط بــا رودخانــه فقــط مختــص ســاکنین پیرامونــی آن نبــوده و افــرادی کــه یــا از ایــن فضــا یــا اســتفاده
کردهانــد و یــا روایتــی نســبت بــه آن میداننــد ،از تلگــرام بــه عنــوان کانــال ارتبــاط جمعــی اســتفاده میشــود .عــاوه بــر
آن اســناد مکتــوب و تصویــری مرتبــط کــه امــکان اســتخراج روایتهــای پیشــین وجــود دارد بهــره گرفتــه میشــود.

 -۳کاربسـت پژوهش

 .1-۳شناخت بسـتر پژوهش

شناخت بستر پژوهش با معرفی موقعیت رودخانه و ویژگیهای هندسی و تناسب آن و کاربری زمین انجام می شود.
 .۱-۱-۳موقعیت رودخانه سیاهرود

رودخانــه ســياهرود از ارتفاعــات جنــوب خــاوري قائــم شــهر كــه بــا فاصلــهاي انــدك از پهنــه ســاحلي خــزر قــرار
دارد ،سرچشــمه ميگيــرد .بنابرايــن حوضــه آبريــز ايــن رودخانــه بيــش از  30كيلومتــر مربــع نيســت .رونــد
ابتدايــي ايــن رودخانــه خــاوري  -باختــري اســت ولــي پــس از گــذر از محلههــاي برجنيــك  -ريكــده و كرچنــگ
از باختــر شهرســتان قائــم شــهر (پشــت كارخانــه كنســرو ســازي) بــا راســتاي شــمالي -جنوبــي وارد پهنــه ســاحلي
خــزر ميگــردد.
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نقشه شماره  -۱موقعیت جغرافیایی رودخانه سیاهرود در شهرستان قایمشهر

درازاي ســياهرود در پهنــه ســاحلي خــزر در يــك خــط مســتقيم در حــدود  34كيلومتــر اســت (بــا توجــه بــه
خمرودهــاي متعــدد ،درازاي كل ايــن رودخانــه بيــش از  40كيلومتــر ميباشــد) و از محلههــاي متعــددي همچــون

قــاري محلــه و الريــم گــذر كــرده و ســپس بــه نــام « الريــم رود» در مجــاورت شــهرك ســاحلي شــاهين خــزر وارد
دريــاي خــزر ميگــردد.
ســياهرود در محــدوده ارتفاعــات و تپــه  -ماهورهــا يــك دره  -رودخانــه بــا جريــان روانــاب مســتقيم اســت و در
پهنــه ســاحلي اگرچــه شــماي كلــي رودخانــه جريــان مســتقيم دارد ،ولــي ويژگيهــاي يــك رود پيچــان تيــپ را
از خــود بــه نمايــش ميگــذارد.
 .2-۱-۳کاربـری زمین وضع موجود

حــوزه رودخانــه ســیاهرود بــا مســاحتی بالــغ بــر  ۱۰۰۷۰هکتــار در اســتان مازنــدران و شهرســتان قایمشــهر و
جویبــار اســت  .طــول ایــن رودخانــه  ۷۵کیلومتــر اســت .باالدســت رودخانــه را جنگلهــای طبیعــی و بــه تدریــج
بــه طــرف پاییــن جنگلهــای دســت خــورده و کشــاورزی تشــکیل میدهــد .در بخشهــای میانــی پــس از عبــور
از قایمشــهر ،کاربــری اطــراف را مجــددا کشــاورزی تشــکیل داده اســت و پــس از عبــور از جویبــار و الریــم بــه دریای
خــزر میریــزد .همچنیــن در ایــن مســیر عناصــر تاریخــی متعــددی از جملــه پــل جمعــه بــازار وجــود دارد .جــدول
شــماره  ۲کاربــری زمیــن وضــع موجــود ســکونتگاههای پیرامونــی رودخانــه ســیاهرود را نشــان میدهــد.
جدول شماره  -2کاربری زمین وضع موجود سکونتگاه های پیرامونی رودخانه سیاهرود

سید ابوصالح

جنگل

ناحیه جنگلی

باغات و کشاورزی

کوتنا

باغات و کشاورزی

باغات و شالیزار

کشاورزی

ساروکال

کشاورزی

کشاورزی

منطقه مسکونی (قایم شهر)

قایم شهر

مسکونی

مسکونی ( قایم شهر)

کشاورزی

پل جمعه بازار جویبار

کشاورزی

کشاورزی

مسکونی (جویبار)

سیکاپل

مسکونی

مسکونی (جویبار)

کشاورزی

الریم

کشاورزی

کشاورزی

مصب دریا

(طاهری ،کامیار)۹۴:۲۸ ،
آوری دادهها :رودخانه سیاهرود در روایت ساکنین
 .2-۳جمع ِ

جمـعآوری روایتهـای سـاکنین از رودخانـه سـیاهرود در قالب روشهایی چون اسـتفاده از سـبکه مجـازی و مصاحبه
صـورت میگیـرد .بـرای دسـتیابی بـه روایت سـاکنین در ارتبـاط با رودخانـه سـیاهرود و دسـتهبندی و جمعبندی آن
میبایسـت در ابتـدا روایتهـا را بـر اسـاس پرسشـنامهی تنظیـم شـدهای گـردآوری نمـود .از آن جایـی کـه ارتبـاط با
رودخانـه سـیاهرود فقـط مختص سـاکنین پیرامونی آن نبوده و تمامی سـاکنین شهرسـتان قایمشـهر و جویبـار از این
فضـا یـا اسـتفاده کردهانـد و یا روایتی نسـبت بدان میداننـد از فضاهای جمعـی و گروهی همچون کانالهـای تلگرامی
مرتبـط بـا شهرسـتانهای مربوطـه اسـتفاده گردید ( .سـوال مورد نظـر در پرسـشنامه« :در صورت امـکان در حد یک
الـی سـه پارگـراف ،بـه طور مختصر داسـتانی واقعـی و جذاب از خـود یا آشـنایان از رودخانه سـیاهرود  -هـم میتواند
بـد و هـم میتوانـد خـوب باشـد  -را با ذکر مـکان آن روایت کنیـد») .همچنین فقط بـه دادههای برآمـده از این فضاها
بسـنده ننمـوده و از هـر نـوع روایـت مکتـوب و تصویری مرتبط با رودخانه سـیاهرود بهره گرفته شـد .جدول شـماره ۳
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نام ایستگاه پیمایش

نوع کاربری

موقعیتانتهایی

موقعیتابتدایی

دسـتهبندی مکانی روایت سـاکنین از رودخانه سـیاهرود اسـت .
جدول شماره  -3دسته بندی مکانی روایت ساکنین از رودخانه سیاه رود
نام ایستگاه
پیمایش
سید ابوصالح

کوتنا

جمع بندی روایت ساکنین از رودخانه سیاهرود و منظر آن
مقصد روایت

وسیله معناداری

امامزاده سيد ابوصالح

بهر ه گیری از آن در جهت جذب گردشگر و نشاط آوری به محیط

امامزاده عباس رضا

وجود امام زاده و صندوق چوبی در آن عامل جذب گردشگر و نشاط آوری به محیط
در فاصله اندک از روستا قرار داشته و از آن برای آبیاری دشت و مزرعه استفاده می شده است .

رودخانه سیاهرود

رودخانه سیاهرود

تپه باستانی گرد کوه
ساروکال
آب بندان

برگزاری جشنواره های متعدد مرتبط با محصوالت باغی (همچون جشنواره کلیا و تمشک) و ماهی ( همچون جشنواره اورنج )
به میزبانی رودخانه سیاهرود انجام می شده است
همه این زمینها توسط رودخانه سیاهرود از طریق سدی که در گذشته در منطقه معروف بند سر بسته می شد بوسیله یک جویبار
بزرگ ( گته کیله ) آبیاری می شد
در گذشته درختان پیرامونی چتری ایجاد می نمود که محور سیاهرود به واسطه آن عمدتا در سایه و تاریکی بوده و زیبایی خاصی
بدان میداد
از روستا های قدیمی و با سابقه تاریخی بوده است که به واسطه تپه باستانی گردکوه به آن زیبایی خاصی بخشده و آن را برای
تفریح و تغرج مناسب نموده است
به منظور پرورش ماهی های سازگار با محیط (کپور-فیتی فات و )...و آبیاری چندین هکتار از شالیزار های پایین دست خود و
همچنین برای ایجاد فضای طبیعی زیبا ساخته شده است
برای فرح بخشی بیشتر بازدید کنندگان  ،محلی را به عنوان قهوه خانه سنتی مبدل کرده اند تا با ارائه ی انواع دسرها ؛ غذاها ؛
نوشیدنی و قلیان پذیرایی مناسب از آن ها به عمل می آورد

عناصر تاریخی چون روستای ساروکال می توان به سد بتنی سیاهرود ,تپه های قلک و یوروسی و حمام قدیمی و زیر زمینی با بیش از  120سال
تپه فلک ،حمام تاریخی قدمت را نام برد ,حمام زیر زمینی با طاق های گنبدی بسیار زیبا و جذاب است اما متاسفانه به دست فراموشی سپرده شده و در
حال تخریب و نابودی است
و ...
وجود فاضالب در رودخانه سیاهرود سبب شد چند خانواده به بیماری پوستی مبتال گردند
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شهر قائم شهر

رودخانه سیاهرود

پل جمعه بازار
جویبار

پل خشتی جمعه بازار

سیکاپل

پل ازان
پل تاریخی سیکاپل

پیرامونی چتری که عمدتا سایه و تاریکی ایجاد می نمود.
علت اصلی نامگذاری این رود در گذشته درختان
ِ
که به خشت پل نیز معروف است در دوران قاجار ساخته شدهاست در فاصله پنج کیلومتری جویبار و بر روی رودخانه سیاهرود
قرار دارد.
اين پل كه مربوط به دوران قاجاريه است و در گذشته روستاي حيدركال ازان و جاجي كال را مرتبط مي سازد
پل درویش محمدشاه نیز معروف است و بر روی سیاهرود قرار دارد که در دوره قاجار ساخته شده و احتمال میرود بیشتر از ۲۰۰
سال از ساخت آن گذشته باشد .که گفته میشود

امامزاده درویش
محمدشاه

از نوادگان علی بن حسین از امامان شیعه میباشد در فاصله  ۳۰۰متری این پل قرار دارد

امامزاده عبداهلل

امامزاده عبداهلل که به روایتی از نوادگان امامجعفرصادق و زیارتگاه مردم میباشد قدمتی  ۸۰۰ساله دارد.

مقبره امامزاده محمود

الریم

انباشته شدن ضایعات کارخانه در رودخانه ،بیماریهای گوناگونی در این منطقه بهوجود آورده است.

مقبره امامزاده محمود که نسب وی نیز به روایتی به نوادگان امامجعفرصادق میرسد.

تکیه پیرعلم

مقبره وگنبد و بارگاهی در این مکان ساخته و مردم از نقاط مختلف استان جهت زیارت و ادای نذر به این مکان میآیند.

حمام قدیمی

حمام قدیمی مربوط به میرزای بهرامیان بوده و روبروی تکیه پنج تن الریم می باشد که بر اثر بی توجهی مسئولین محلی
وشهرستانی به ویرانه تبدیل شده است .

تپه دین بن

در قسمت جنوب الریم حدفاصل بین مشکآباد و الریم قرار گرفته که میگویند بعنوان دژ یا سنگر برای گبریها یا زرتشتیها
مورد استفاده قرار میگرفت و از این مکان به کلیه مناطق تسلط داشتند و بعدها بعنوان گنجینه خانها و شاهان درامده بود.

تاالب (آبندان) الریم

در فاصله  2کیلومتری دریای خزر و در شمال شهرستان الریم واقع است و هر ساله پرندگان کنار آبزی و آبزی فراوانی برای
زمستان گذرانی به این تاالب مهاجرت می کنند.

 -۴پیشـنهادات

پیشــنهادات پژوهــش بــا برنامــه راهبــردی منتــج از دادههــا و تدویــن اصــول پایــه ســازماندهی فضایــی بــر اســاس نظریــه
پایــه همــراه شــده اســت.
 .1-۴طراحـی برنامه راهبردی ساماندهی منظر نواحی رودکناری سیاهرود

برنامــه راهبــردی ،ســندی اســت کــه جهتگیــری کلــی تمــام سیاســتها و اقدامات بــرای ســاماندهی منظــر نواحــی رودکناری
ســیاهرود را مشــخص میکنــد .در ایــن برنامــه ســعی بــر ایــن اســت تــا سیاســتگذاری کالن بــرای طرحهــای اجرایــی
مشــخص شــده و بــه تصمیــم ســازی پرداختــه شــود .ایــن برنامــه بــه گونــهای تنظیــم میگــردد کــه بتــوان سیاســتهای
کالن آن را در خردتریــن برنامههــا دنبــال کــرد .در ایــن بخــش از نوشــتار بــا بازتعریــف مبانــی نظــری پژوهــش بــه تدویــن
راهبردهــا و سیاســتها پرداختــه میشــود.
تعییــن نظریــه پایــه و رویکــرد آن برگرفتــه از طــرح نظــری مســئله تحقیــق اســت .همانطــور کــه در مبانــی نظــری نیــز بــدان
اشــاره شــده اســت در رویکــرد روایــت محــور در برنامهریــزی و طراحــی مناظــر نواحــی رویکــرد میبایســت بــه مــوارد زیــر
تأکیــد داشــت:
 الزامــات مرتبــط بــا ویژگــی هــای زمینــهای و بســتر رودکنــاری در ابعــاد اقتصــادی -اجتماعــی ،محیطــی -طبیعــی وکالبدی-فضایــی
 الزامات مرتبط با عناصر اصلی اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی-فضایی شکل دهنده روایتهای ساکنین بومی .۱-۱-۴تدوین اصول پایه سازماندهی فضایی بر اساس نظریه پایه
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ســازماندهی فضایــی بــر آن اســت تــا نظــم را بــه عنــوان مفهومــی بنیــادی در سیســتم هــای شــهری پدیــد آورد.
در ســاختار فضايــي  -کالبــدي شــهرها هــر عنصــري بــراي ایفــای عملکــرد خــود نيازمنــد ارتبــاط بــا ســاير اجــزاء
و سيســتمهاي شــهري اســت کــه در مقالــه حاضــر عنصــر رودخانــه ســیاهرود در راســتای دســتیابی بــه نظــم
نیازمنــد ارتبــاط آن میبایســت بــا بســتر و زمینــه اکولوژیــک خــود و روایتهــای ذهنــی ســاکنین آن در تطابــق
قــرار گیــرد .يکــي از خصوصياتــي کــه هويــت و شــخصيت منظــر رودخانــه ســیاهرود را در مجموعــه عناصــر شــهري
تعريــف ميکنــد نحــوه و ميــزان ارتباطــات آن بــا ديگــر عناصــر و عملکردهــاي شــهري اســت کــه از تطابــق آن بــا
زمینههــای بــاال امــکان پذیــر میگــردد .بديهــي اســت هرقــدر ارتبــاط عناصــر بيشــتر باشــد ،اهميــت آن عنصــر
در ســاختار فضايی-کالبــدي شــهر بیشــتر خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری ارائهشــده در بخــش طــرح نظــری مســئله تحقیــق و لــزوم اســتفاده از نگــرش مطروحــه
در ســاماندهی منظــر نواحــی رودکنــاری بــا تأکیــد بــر روایــت شناســی شــناختی از آنجایی کــه تعامالت میان بســتر
و زمینــه منظــر نواحــی رودکنــاری و روایتهــای ســاکنین از آن در ابعــاد اجتماعی-اقتصــادی ،محیطــی -طبیعــی
و کالبــدی  -فضایــی نمایــان گردیــده اســت ،ســه نــوع عرصــه مداخلــه مذکــور را میتــوان در مســیر ســازماندهی
منظــر نواحــی رودکنــاری ســیاهرود بــه کار بــرد.
بــا توجــه بــه معیارهــا ،شــاخصها و همبســتگی روابــط میــان آنهــا کــه در مــدل مفهومــی منتــج از مبانــی نظــری
ارائــه شــده اســت ،از جملــه موضوعــات ســازماندهی مــورد اشــاره مقاصــد روایتهــای ســاکنین بــه واســطه وســیله
معنــاداری روایــت و در تناســب بــا بســتر اجتماعی-اقتصــادی  ،محیطــی -طبیعــی و کالبــدی و فضایــی اســت.
تعییــن اصــول ســازماندهی فضایی-کالبــدی از آن جهــت بــرای پروژهــش حائــز اهمیــت میباشــد کــه از یــک ســو
میتوانــد در نظــم بخشــی فرآینــد دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر پژوهــش تأثیرگــذار باشــد و از ســوی دیگــر
بســتر مناســبی را بــرای نظــارت ،کنتــرل و ارزیابــی محتوايــي آنهــا فراهــم ســازد.

گیری رویکرد روایت محور و مشارکتی در برنامه ریزی و طراحی نواحی رودکناری سیاهرود
جدول شماره  -۴اصول بکار
ِ
عرصه راهبردی

وسیله معناداری روایت

مقصد روایت
محیطی-طبیعی

گیری رویکرد روایت محور و مشارکتی در برنامه ریزی و طراحی نواحی رودکناری
بکار
ِ

اقتصادی-اجتماعی

مقصد روایت

§توزیع فضایی کاربری های فرهنگی در راستای برگزاری جشنواره در
طول نواحی رودکناری
§ساماندهی فضایی کاربری های مذهبی در جهت جذب ساکنین
§برگزای جشنواره های بومی ( مرتبط با محصوالت بومی یا باغی-
زراعی ) در طول نواحی رودکناری
§بهره گیری از منظر رودخانه و دخالت آن در ساماندهی فضایی کاربری
هایمذهبی
§بهره گیری از ویژگی های طبیعی رودخانه در بازپیرایی منظر آن
§حذف عملکردهای ناسازگار همچون کارخانه ها  ،بیمارستان از
پیرامون نواحی رودکناری
§استفاده از گونه های بومی و شکلی گیاهان در احیای روایت ذهنی
مردم

وسیله معناداری روایت

§بهره گیری از پیچش های طبیعی بستر رودخانه در استقرار کاربری
های مورد نظر
§اتصال لکه های آبی با کریدورهای آبی در جهت پایداری زیست بوم
جانوری بومی
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کالبدی-فضایی
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موضوعات سازماندهی

اصول سازماندهی

مقصد روایت

وسیله معناداری روایت

§ثبت و ساماندهی کالبدهای تاریخی ( همچون پل جمعه بازار ،حمام
های تاریخی ،سیکاپل و آزان و ) ...
§توسعه فعالیت ها و عملکردهای تفریحی  ،تجاری در مجاورت
کالبدهای تاریخی
§توسعه مسیرهای پیاده در جهت ارزشمندی و هویت بخشی به
کالبدهای تاریخی

 -۵نتیجهگـیری

در طراحــی برنامــه راهبــردی ،مبتنــی بــر نظریــه پایــه و رویکــرد آن ،ابتــدا تدویــن اصــول پایــه ســازماندهی فضایــی
صــورت گرفتــه و ســپس در عرصههــای برنامهریــزی و طراحــی بــا هــدف دســتیابی بــه تعامــات بیــن عناصــر
منظــر نواحــی رودکنــاری ،موضوعــات (اصــول) ســازماندهی تعییــن و پیشــنهاد شــدهاند .بنابرایــن در بــکار گیــریِ
رویکــرد روایــت محــور و مشــارکتی در برنامهریــزی و طراحــی نواحــی رودکنــاری ســیاهرود مهمتریــن نتایــج
مســتخرج از ایــن پژوهــش تدویــن اصــول ســازماندهي اســت کــه در جــدول پیــش گفتــه (جــدول شــماره  )4ارایــه
شــده اســت و میتوانــد بــه عنــوان الگویــی بــرای توســعه توســعه نواحــی رودکنــاری دیگــر باشــد .از ایــنرو ایــن
اصــول در ســکانسهای فضایــی مخصــوص بــه خــود قابــل تعمیــم بــوده تــا بــه طــور کلــی ســازماندهی نواحــی
رودکنــاری ســیاهرود بــه ســرانجام برســد .ایــن مســیر از پنــج ســکانس فضایــی آبــی ،ســکونت شــهری ،ســکونت
روســتایی غالــب ســکونتی و ســکونت روســتایی غالــب مســکونی و جنگلــی تشــکیل یافتــه کــه منطبــق بــا روایــت
ســاکنین و کاربــری وضــع موجــود .نقشــه شــماره  2اصــول ســازماندهی فضایــی را در تطابــق بــا زمینــه هــر یــک
از ســکانسها نشــان میدهــد.

نقشه شماره  -2اصول سازماندهی فضایی نواحی رودکناری سیاهرود
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