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چكـیده
امروزه نواحی رودکناری که ازجمله دارایی هاِی طبیعِی شهرها به حساب می آیند با دو مسئله مواجه اند؛ نخست آنکه 
رودخانه ها، به عنوان یکی از پاالینده های شهری می توانند بستری برای ابعاد توسعه شهری پایدار به حساب آیند. متاسفانه 
امروزه این موضوع کمتر موردتوجه قرارگرفته و به واسطه مداخات نامناسب به تهدیدی برای محیط زیست تبدیل شده 
است. دوم آنکه نواحی رودکناری معموالً دامنه متنوعی از پهنه های کالبدی-عملکردیی با ویژگی های فضایِی متفاوت را 
در بر می گیرد که توجه به آن ها طراحی سکانس های فعالیتی–رفتاری متناسب با زمینه و مکان فراهم می کند. تدوین 
راهبردهای روایت محور و مشارکت محور در راستای پاسخگویی به مسائل مرتبط با این دو ویژگِی هدف اصلی مطالعه 
حاضر می باشد. رهیافت های هم سوسازی طراحی و برنامه ریزی 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 روش های کمی و کیفی به صورت اسنادی و مصاحبه برای گردآوری اطاعات همراه 
شده است. بستر انجام پژوهش محور رودکنارِی روخانه سیاهرود در شهر قائم شهر است که محدوده روستاهای همجوار، 
حومه شهر و شهر را در بر می گیرد. ابتدا مرور ادبیات مرتبط، سیر تاریخی و کاربردهای آن شناسایی و هم چنین برای 
دریافت تجربه زیسته ساکنین به روش قوم نگاری، ظرفیت های اجتماعی ساکنان موردمطالعه قرار گرفت و درنهایت 
راهبردهای برنامه ریزی فضایی رودخانه سیاهرود جهت تعیین سکانس های فعالیتی و رفتاری متناسب با زمینه ارائه 
گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که شناسایی تجربه، روایت و ارزیابِی ساکنین از پدیده رودکناری و توجه 
به آن ها در عمل برنامه ریزی و طراحی می تواند فراهم کننده بستری برای اتصال فعالیت ها، یکپارچگی فضایی و اتصال 

مجدد رودخانه در ادراک و تصویر ذهنی افراد و ساکنان دارای خاطرات ویژه از آن گردد.
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مقدمـه
ــزی  ــود برنامه ری ــت نب ــه عل ــا ارزش ب ــوان یکــی از مناظــر شــهرِی اکولوژیکــِی بکــر و ب ــه عن ــاری ب امــروزه نواحــی رودکن
ــر زمینــه آن دچــار از هــم گســیختگی شــده اند. توســعه ســریع و روزافــزون شــهری و تأکیــد  و طراحــی یکپارچــه مبتنــی ب
ــه ایــن  ــا هــدف بازگشــت ســریع ســرمایه، ناآگاهــی نســبت ب ــر روی توســعه های مســکونی و تجــاری ب بیــش از حــد آن ب
مناطــق را افــزون نمــوده و آن هــا را بــه محورهــای فضایــی منفصــل ناکارآمــد نبدیــل نمــوده اســت. از ایــن رو برنامه ریــزی 
و طراحــی عقایــی نســبت بــه ایــن فضاهــا بــرای هــر چــه کاراتــر نمــودن عملکــرد و فعالیــت رودخانــه و محیــط پیرامونــی 
ــاز  ــد بسترس ــدی آن می توان ــای کالب ــر در ویژگی ه ــق تغیی ــا از طری ــه تنه ــهری ن ــای ش ــر اســت. رودخانه ه آن اجتناب ناپذی
کیفیــت زندگــی مطلــوب باشــند بلکــه ارتبــاط آن بــا ظرفیت هــای اجتماعــی درونــی آن می توانــد فعالیت هــا و عملکردهــای 
ــر مبنــای  ــا انتظــارات و نیازهــای ســکونتگاه های پیرامونــی و ســاکنین آن شــکل دهــد. از ایــن رو ابتــدا ب آن را در تطابــق ب
روش تحلیــل محتــوا قابلیت هــا و کاربردهــای نواحــی رودکنــاری شناســایی و هم چنیــن بــرای دریافــت تجربه زیســته ســاکنین 
می بایســت بــه روش قوم نــگاری، ظرفیت هــاِی اجتماعــِی ســاکناِن نواحــی رودکنــاری کــه می تواننــد در بســترهای روســتایی، 
ــی را رخ دهــد را شــامل شــوند. بنابرایــن می بایســت قابلیت هــا و کاربردهــای  ــه صــورت کل بیــن ســکونتگاهی و شــهری ب
ــای  ــک از زمینه ه ــر ی ــه در ه ــکل گرفت ــی ش ــای اجتماع ــا ظرفیت ه ــب ب ــاری را در تناس ــی رودکن ــه نواح ــکل دهنده ب ش

مختــص بــه خــود مــورد برنامه ریــزی و طراحــی قــرار داد. 
ــی و  ــت های طراح ــا و سیاس ــن راهبرده ــه تدوی ــاله مطروح ــرح مس ــه ط ــه ب ــه توج ــه ب ــن مقال ــدف کان ای ه
برنامه ریــزی نواحــی رودکنــاری بــا تأیــد بــر رویکــرد روایــت محــور و مشــارکتی در راســتای دســتیابی بــه مناظــر 

ــه نواحــی پیرامونــی آن اســت. ــا زمینــه مختــص ب رودکنــاری در تطابــق ب
بــا توجــه بــه محتــوای مســئله، ایــن پژوهــش کیفــی و بــه روش قــوم نــگاری بــوده کــه بــا انــواع روش هــای کمــی 
ــرای گــردآوری اطاعــات همــراه شــده اســت. از ایــن رو ابتــدا  ــه صــورت مــرور اســنادی و مصاحبــه ب و کیفــی ب
یافته هــا جمــع آوری گردیــده و پــس از توصیــف مطالعــات نظــری و عملــی بــه تحلیــل آن هــا پرداختــه می شــود.

روش گــردآوری اطاعــات، کتابخانــه ای یــا اســنادی، فضــای مجــازی ماننــد تلگــرام و میدانــی همــراه بــا مشــاهده 
ــوده اســت. ــد ب نظام من

۱- مبانـی نظـری

۱-۱. تعاریف و مفاهـیم
در مبحــث »بــکار گیــرِی رویکــرد روایــت محــور و مشــارکتی در برنامه ریــزی و طراحــی منظــر نواحی رودکنــاری« با 
توجــه بــه اهمیــت و نقــش منظــر، رودخانــه و روایــت محــوری یــا بــه صــورت تخصصی تــر، روایت شناســِی شــناختی 

کــه بــر یکدیگــر  اثــرات چنــد جانبــه می گذارنــد، بیــان تعریفــی جامــع از ایــن ســه واژه حایــز اهمیت اســت: 
منظــر: از دیــدگاه فورمــن و گــوردون1 منظــر بــه طــور کلــی عبارتنــد از لکه هــا یــا کریــدور، همچــون رودخانه هــا، 
ــداد  ــدازه، تع ــا شــکل، ان ــوان در رابطــه ب ــا را می ت ــه می شــوند و آن ه ــوان اکوسیســتم در نظــر گرفت ــه عن ــه ب ک
و... توصیــف نمــود. در کنــار واژه منظــر، بســتر نیــز بخشــی از منظــر اســت کــه دارای بیشــترین ارتباطــات اســت. 
 , Gordon & Forman( لکه هایــی کــه توســط کریدورهایــی بــا ســاختار و ترکیــب یکســان بــه یکدیگــر مرتبط انــد

ــد. ــزی و طراحــی مــورد نظــر را تشــکیل دهن 1986( و هــر یــک از آن هــا می تواننــد ســکانس های برنامه ری

رودخانــه : رودخانه هــا بــه عنــوان عناصــر خطــِی طبیعــی منظرنــد که ســیمای آن هــا متفــاوت از محیط اطرافشــان 
ــژه ای در  ــه آن هــا عملکــرد وی ــد و خطــی بودنشــان ب اســت . ایــن عناصــر بیشــتر در شــبکه های ســازمان یافته ان

1 - Forman & Gordon
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سیرکوالســیون جریــان مــاده و موجــودات زنــده می دهــد. ) حســنعلی لقایــی، 1388 : 19(
روایــت شناســِی شــناختی1: برونــر روایــت را یکــی از دو راه شــناخت جهــان می دانــد و اســتدالل می کنــد کــه 
ــد  ــت هــا را بای ــد. او پیشــنهاد می کنــد کــه روای ــه ســاخت واقعیت هــای اجتماعــی می کن ــادر ب ــرد را ق ــت ف روای
 )Bruner, J,1986( .منابــع تعامــل اجتماعــی بنیادینــی دانســت کــه رشــد و بالندگــی انســان را ممکــن می ســازند
ــم  ــه ذهــن تعریــف کــرد. در ایــن عل ــوط ب ــه مطالعــه جنبه هــای مرب ــوان به مثاب ــن واژه را می ت ــه طــور کلــی ای ب
ــا  ــا عوامــل متعــدد و متداعــی ب ــا ذهــن را در مقایســه ب نوظهــور بــه ایــن ترتیــب، می تــوان جنبه هــای مرتبــط ب
طــرح و تفســیر روایــت مــورد مطالعــه قــرار داد، کــه از میــان ایــن عوامــل می تــوان فرایندهایــی کــه از طریــق آنهــا 

روایــت می کننــد، بــه شــکل دهی منظــر و بســتر متناســب بــا آن روایــت دســت یافــت

۱-2. پیشـینه پژوهـش
در ایــن پژوهــش از آنجایــی کــه بنیــان اصلــی در چارچــوب روایتــی اســت کــه با مشــارکت ســاکنان ســکونتگاه های 
پیرامونــی نواحــی رودکنــاری بــه عنــوان یکــی از مناظــر کریــدوری طبیعی شــکل می گیــرد، اصطاح روایت شناســی 
ــه ذکــر اســت کــه عمــده طرح هــای توســعه در ســطوح  شــناختی مــورد واکاوی مفهومــی قــرار می گیــرد. الزم ب
ــا مقیــاس سیاســت گذارانه تر از میــزان  ــا مقیــاس اجرایی تــر از میــزان بیشــتر و طرح هــای ب مختلــف، طرح هــای ب
کمتــری از مشــارکت مردمــی بهــره برده انــد ولــی انــدک طــرح توســعه ای ایــن مشــارکت را در قالــب مشــارکت 
مبتنــی بــر روایــت محــوری دنبــال نموده انــد. از ایــن رو دور از ذهــن نیســت کــه ایــن واژه کمتــر در برنامه ریــزی 
ــارزی از پیشــینه شهرســازانه ایــن موضــوع را  ــه ب و طراحــی شــهری مــورد بررســی قــرار گرفتــه باشــد. امــا نمون
می تــوان 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 : 
ــا تصویــری کــه افــراد مختلــف  ــرای هــر شــهری تصویــر و ســیمایی کلــی وجــود دارد کــه ب ــه نظــر می رســد ب ب
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 همشــهری های خــود برخــوردار گــردد، وجــود چنیــن 
تصاویــر کلــی ای الزم اســت. تصویــری کــه هــر فــرد از ســیمای شــهر دارد، منحصــر بــه فــرد اســت و پــاره ای از 
قســمت های آن هرگــز و یــا بــه نــدرت بــه بقیــه القــا شــده اســت. بــا ایــن همــه، تــا انــدازه ای 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 کرده ایــم، می تــوان بــر اســاس 
پنــج عامــل اســتوار دانســت: راه، لبــه، محلــه، گــره و نشــانه. جــدول شــماره 1 پیشــینه روایــت شناســی شــناختی 

را نشــان می دهــد.

1 - Cognitive narration
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جدول ۱- پیشینه روایت شناسی شناختی

توصیف شهرسازانه مرتبط با موضوعنام یا توصیف اثرنام پژوهشگر

فعالیت آر. اینگاردن )1973( به  نیاز  داستا ن ها  در  رفته  به کار  ساختارهای طرحواره ای  درک 
دارند خواننده  شناختی 

چینش فضایی عملکردها و فعالیت در منظر نواحی رودکناری نباید 
صرفا مبتنی بر روایت ساکنین صورت گیرد بلکه فرد متخصص نیز 
می بایست نسبت به فضای مورد طراحی و برنامه ریزی شناخت 

داشته باشد

م.مینسکی )1975( 
بهتر است که هنگام مطالعه و بررسی قالب های روایی، آنها را به عنوان 
جنبه های مختلفی از فرایندهای شناختی واحدی در نظر بگیریم که از 
مدل های تفسیری پیش نمونه ای و از قبل  تعیین شده استفاده می کنند تا 

موقعیت روایی جدیدی را درک کنند

با بررسی جنبه های مختلف از فرایند شناختی روایت محور می 
توان برای تکمیل نمودن زنجیره های فعالیتی و عملکردی مرتبط 
و یکپارچه با هم از فعالیت ها و عملکردهای مکمل بر ایجاد روایتی 

یکپارچه با روایت های مطرح شده تعیین نمود ر.شانک و ر. آبلسون)1977(

ام. اشترنبرگ )1978(

زمان داستان و زمان روایت آن تناظرهای زیادی وجود دارد به نحوی که 
این تناظرات تجربه های خوانش متفاوتی را می توانند ایجاد  کنند

زمان رخداد پدیده های شهری و زمان روایت آن تناظرهای زیادی 
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 

رودکناری لحاظ نگردد

ام.پری )1979(

جی. تاپکینز )1980(

اچ.آر.جاوس )1982(

ج. مندلر)1984(
که  طرحواره«  نظریه  از  ساحتی  و صحنه:  چهارچوب  »داستان،  مقاله 
بازنمایی صوری مکانیسم های شناختی هستند که برای تقسیم کردن 

گرفته می شوند. به کار  مختلف  واحدهای  به  داستان ها 

روایت های یکسان و مرتبط از فضا در نظر ساکنین مختلف می توانند 
با یکدیگر گردآوری شده و سکانس یکپارچه ای از فضا را شکل دهد. 
همچنین تعدد و تنوع روایت های یکسانن و مرتبط می تواند نواحی 

رودکناری را به سکانس های متنوع اما مرتبط تقسیم کند

گ.کوک )1994(
بکارگیری، در هم  مانند  فرایندهایی  به طور خاص در  ادبی  روایت های 

دارند. نو کردن چهارچوب ها شرکت  و  شکستن 
توسعه ، ساماندهی و حذف فرایندهای فضایی شکل دهنده به نواحی 

رودکناری چارچوب توسعه آن را شکل می دهد .

یعنی یک جمله خاص ذهن شخصیت داستان را نشان می دهد یا تلقی جان)1997(
راوی از جهان داستان است

فعالیت ها و عملکردهای شکل دهنده به نواحی رودکناری می تواند 
برگرفته از تجارب ، رفتار و فعالیت های خاص شکل گرفته در ذهن 

فرد باشد.

اقتباس از لیال اردبیلی )۱۳۸۴(

۱-3. چارچوب نظـری 
۱-3-۱. روایت شناسـی شناختـی

۱-۳-۱-۱. روایت شناسـی و مطالعات مربوط به ذهن
ــدن قصــه و داســتان  آن اســت کــه مــا را در ماجراهــا و احســاس هایی درگیــر  یکــی از جذابیت هــای اصلــی خوان
می کنــد کــه از آن دیگــری هســتند و قســمتی از تجربــه شــخصی مــا محســوب نمی شــوند. لــذت اصلــی خوانــدن 
ــد آگاه  ــاق می افت ــخصیت ها اتف ــن ش ــه در ذه ــتقیم از آنچ ــور مس ــده به ط ــه خوانن ــت ک ــن اس ــتان ها ای داس
می شــود، به خصــوص در قصه هــای عامیانــه کــه غالبــاً راوی، ســوم شــخص و آگاه بــه همــه چیــز اســت. عــده ای 
از روایت شناســان پیشــنهاد داده انــد کــه به طــور کل روایت هــا را نبایــد برحســب زنجیــره ای از رویدادهــای به هــم 
پیوســته تعریــف کــرد بلکــه بایــد آنهــا را بــا توجــه بــه فرافکنــی تجربه هــای خــودآگاه و شــخصی به دســت آمــده از 
زندگی)خیالــی( افــراد معرفــی کــرد. از نظــر ا. پالمــر، مفهــوم »ذهــن« دربردانــده »همــه جنبه هــای زندگــی درونــی 
ــه تنهــا فعالیت هــای شــناختی ماننــد اندیشــیدن، دریافــت کــردن بلکــه تمایــات، احساســات،  افــراد اســت« و ن
ــازی  ــامل دوباره س ــاً ش ــتان اساس ــک داس ــر درک ی ــده پالم ــه عقی ــرد. ب ــز در برمی گی ــف را نی ــادات و عواط اعتق
عملکــرد ذهــن شــخصیت های آن داســتان اســت کــه بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد تــا کنش هــا و رویدادهــا را 
درک کنیــم. پالمــر در ادامــه بیــان مــی دارد کــه داســتان های خیالــی، در اســاس خــود، بازنمایــی عملکــرد خیالــی 
ــای  ــر عملکرده ــا ب ــد ت ــل دارن ــان تمای ــه روایت شناس ــذارد ک ــت می گ ــه انگش ــن نکت ــر ای ــتند. وی ب ــن هس ذه
شــناختی فــردی یــا درون ذهنــی تاکیــد کننــد و ایــن حقیقــت را در نظــر نمی گیرنــد کــه داســتان ها غالبــاً ارتبــاط 
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بیــن عملکــرد شــناختی گروهــی از شــخصیت ها یــا بــه عبــارت دیگــر اندیشــه بیــن االذهانــی اســت. یــو. مارگولیــن 
بــه تأثیــر از کتــاب پالمــر)2003( مفهــوم عملکــرد ذهنــی شــناختی را بــه کار می گیــرد و در ادامــه ارتبــاط آن را 
بــا مطالعــه و بررســی ذهــن نویســنده، راوی و شــخصیت ها نشــان می دهــد. )یــو. مارگولیــن،271:2003( بــه ایــن 
ــورد شکســت ها و  ــل، به خصــوص در م ــناختی در عم ــی مکانیســم ش ــی تصنع ــه بازنمای ــد ک ــاره می کن ــه اش نکت
ــری از مکانیســم های  ــه درک بهت ــا ب ــث می شــود م ــه باع ــدی اســت ک ــزار شــناختی قدرتمن ــا، خــود اب ناکامی ه
شــناختی واقعــی دســت پیــدا کنیــم، به خصــوص آنکــه مــا را در درک ســازوکار ذهــن خودمــان نیــز یــاری می کنــد.

۱-۳-۱-2. روایت شناسی شناختـی
ــه ذهــن در قصه گویــی تعریــف کــرد.  ــوط ب ــه مطالعــه جنبه هــای مرب ــوان به مثاب روایت شناســی شــناختی را می ت
بنابرایــن تعریــف روایت شناســی شــناختی تعریــف گســترده و وســیعی را دربرمی گیــرد. ایــن علــم نوظهــور ارتبــاط 
بیــن ذهــن و روایــت را نــه تنهــا در متــون مکتــوب بلکــه در تعامــات رودررو، ســینما، رادیــو، محیط هــای دیــداری، 
ــا ذهــن را در  ــوان جنبه هــای مرتبــط ب ــن ترتیــب، می ت ــه ای ــد. ب ــی بررســی می کن ــزار قصه  گوی ــه و ســایر اب رایان
مقایســه بــا عوامــل متعــدد و متداعــی بــا طــرح و تفســیر روایــت مــورد مطالعــه قــرار داد، کــه از میــان ایــن عوامــل 
می تــوان بــه کنــش قصه گویــی قصه گــو، فرایندهایــی کــه از طریــق آنهــا مفســران جهــان  روایــی را معنــا می کننــد، 
ــن  ــد و همچنی ــن مفســران را به وجــود می آورن ــی ای ــزار روای ــا اب ــی ی ــای روای ــه بازنموده ــای داســتانی ک جهان ه
موقعیــت شــناختی و تمایــات شــخصیت ها در ایــن جهان هــای داســتانی اشــاره کــرد . عــاوه بــر ایــن، تــا آنجــا 

کــه بــه عملکــرد داســتان مربــوط می شــود پیونــد میــان روایــت و ذهــن را می تــوان در دو بعــد بررســی کــرد:
1( مقصد تفسیر

2( وسیله معنادار کردن تجربه و منبعی که برای ساختار دهی و فهم جهان به کار می رود. 
ــار دارد.  ــوع در اختی ــی متن ــای روای ــا و پیکره ه ــرای تحلیل ه ــددی را ب ــای متع ــناختی روش ه ــی ش روایت شناس
ــای  ــز، روایت ه ــور و طن ــای مص ــانه ای، رمان ه ــانه ای و غیرافس ــوب افس ــای مکت ــامل روایت ه ــا ش ــن پیکره ه ای
ســینمایی، داســتان گویی در تعامــات رو در رو و ســایر نمونه هــای روایــی اســت. در ضمــن نظریه پــردازان 
ــن کار  ــد و در ای ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس ــرایی م ــای داستان س ــن را در فعالیت ه ــا ذه ــط ب ــای مرتب جنبه ه
ابزارهــای توصیفــی و تبیینــی را از زمینه هــای مختلــف دیگــر بــه کار می گیرنــد و دلیــل ایــن کار تــا حــدی به خاطــر 
ماهیــت میان رشــته ای تحقیقــات مربــوط بــه مغــز- ذهــن اســت. البتــه بایــد ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه در 
حــال حاضــر روایت شناســی شــناختی فاقــد چهارچــوب نظام منــدی بــرای تحقیقــات خــود اســت و تنهــا چیــزی 
ــه ذهــن در  ــه جنبه هــای مرتبــط ب ــه نظــر می رســد توجــه و تمرکــز آنهــا ب کــه بیــن کار ایــن عــده مشــترک ب
ــن  ــات روایت  شناســی یافت ــدف از تحقیق ــر ه ــه اگ ــد ک ــن)2009( می گوی ــای داســتان گویی اســت. هرم فعالیت ه
پاســخ ایــن ســوال باشــد کــه داســتان ها چگونــه تفســیر می شــوند، مســئله اصلــی بــرای روایت شناســی شــناختی 
آن اســت کــه چــه فرایندهــای شــناختی درک روایــی را پشــتیبانی می کننــد و بــه خواننده)بیننــده یــا شــنونده( 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــی خــود را بســازند. ع ــدل ذهن ــی آورد م ــه داســتان به وجــود م ــی ک ــا از جهان ــد ت ــکان می دهن ام
ســوال هایی از ایــن دســت کــه چگونــه روایت هــا ابــزاری بــرای معناســازی و شــیوه ای بــرای ســاختاردهی و درک 
ــرای بســیاری از روایت شناســان شــناختی جــای ســوال و مســئله  موقعیت هــا و رویدادهــا ایجــاد می کننــد نیــز ب
ــرای اندیشــیدن عمــل  ــزاری ب ــه اب ــه به مثاب اســت و نیــز ایــن پرســش مطــرح اســت کــه داســتان ها دقیقــاً چگون
ــوان ادعــا کــرد کــه روایــت  ــا می ت می کنند)هرمــن، 2003: 166( پرســش دیگــر در ایــن میــان آن اســت کــه آی

شــیوه ای بــرای بازنمایــی دقیــق تجربه هــای انســان اســت.
هرمــن)2001( ایــن پرســش را مطــرح می کنــد کــه آیــا می تــوان ادعــا کــرد داســتان ها داربســتی بــرای خودآگاهــی 
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مــا محســوب می شــوند؟ و آیــا می تــوان ادعــا کــرد کــه روایــت از طریــق رویدادهــای موجــود در جهــان داســتان 
اساســاً پایه هــای داشــتن یــک ذهــن را بنــا می نهنــد؟ وی بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه ایــن دســت از ســواالت در 
ــوان  چهارچــوب کاســیک مطالعــات روایت شناســی مطــرح نمی شــوند. بنابرایــن روایت شناســی شــناختی را می ت
ــا علومــی  ــاب آن زمانــی گشــوده شــد کــه مدل هــای ســاختگرایی وارد تعامــل ب ــه فضایــی انگاشــت کــه ب به مثاب
ــوم  ــر دوش عل ــش  ها ب ــه پرس ــه اینگون ــخ ب ــت و پاس ــز اس ــن- مغ ــرد ذه ــا کارک ــی آنه ــئله اصل ــه مس ــدند ک ش

ــرار دارد.  ــن دســت  ق میان رشــته ای از ای

۱-3-2. ساختار منظـر شـهری
اکولــوژی به معنــای »محیط شناســی« 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 می  شــود. پــس محیط شناســی، دانــش شــرایط هســتی و تعامــل یــا کنــش و واکنــش بیــن 
موجــودات زنــده و محیــط و یــا دانــش مرتبــط بــا روابــط موجــود زنــده و محیــط می باشــد. )بیــرو آلــن، 66: 99( 
ــود.  ــاق می ش ــی اط ــط طبیع ــا محی ــی ب ــور زندگ ــان ص ــه می ــه رابط ــه مطالع ــی ب ــر، بوم شناس ــارت کلی ت به عب
)بروس کوین، 72: 291( بـــه علـــت نبـــود طبیعـــت در شــهرها، الگوهاي اصلي اکولوژیکي تغییر کرده و به موازات 
افزایش مشـــکات و انـــواع آلـودگي هـــاي زیسـت محیطـــي، کیفیت زندگي شـهري کـاهش یافتـــه اسـت. امـروزه 
منظـــر شــهري بــه طــور فزایندهاي در حال رو بـــه رو شـــدن بـــا کـــاهش مناطق بــا ارزش اکولوژیکي قابل توجـــه 
اســـت . چـــون منظـــر شــهري به صــورت مجــزا از طریق محـــدودکردن محـیط هـــاي طبیعي توســعه یافتــه و این 
محـیط هـــاي طبیعـــي بـه صـورت لکه ها و کریـدورهاي بازمانـــده در شـهر بـاقي مـي ماننـد و عملکــرد آنهــا بــه 
صــــورت مجــــزا بــــه منزلــــة ســــاختار پشــتیباني کننده در نظر گرفته مي شــود )Cook and Vanlier,1994(. در 
نتیجه با توجه به مفاهیم اکولـــوژي بـــراي بهبـــود شــرایط مذکور و ایجاد رابطة پایـــدار بـــین انســـان و طبیعـــت 
بایــد همــراه الگوهــاي اکولوژیـــک ترکیـــب متعـــادلي از شـــبکة شــهري ایجــاد کــرد. طبــق نظــر فورمــن و گودرن 
میتوان به شهر نیز بـــه منزلـــة مجموعه اي از اکوسیستم هاي اختال یافتـــه از دریچـــة علـــم اکولــــوژي منظــــر 
نگریســــت و ســــاختارها، عملکردهــــا و فرایندهاي مرتبط با شهر را بـــا ایـــن دیـــدگاه بررســـي کـــرد. موضوعات 
اصلــي در علــم اکولـــوژي منظـــر شـــامل ســـاختار، عملکــرد و تغییر و تحــوالت آنها طي زمان اســـت. ســـاختار در 
ــرژي  ــه ویــژه جریان هــاي ان ــوژي منظــر، شــامل ارتبــاط ســه بعــدي بیــن اکوسیستم هـــا و عناصــر منظــر ب اکول
و گونه هــاي گیاهــي و جـــانوري و رابطـــة آن بـــا انـــدازة شـــکل و تعـــداد عناصـــر مي شــود. عناصــر ســاختاري در 
اکولـــوژي منظـــر شـامل لکـه، کریـدور و مـــاتریس مـي شـــوند )Forman  and Godron,1986( لذا به منظور ایجاد 
تعــادل بیــن شبکه هـــاي شـــهري و الگوهــاي اکولوژیــک ناچار باید زیرساختهـــاي اکولوژیـــک در شــهر را بررســي و 
شناسایي کنیم. عاوه بر آن، اکولـــوژي منظــــر بــــر ارتبــاط مــؤثر میــان انــواع مختلــف از ســطوح اکولوژیکي 

و اشــکال مختلــف آن نیــز بــه منزلــة سیســتم شــبکه اي تأکیــد دارد.

۱-3-3. چارچوب 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، 1385 :121 ( در گام اول معیارهــا و شــاخص های مرتبــط 
بــا رویکــرد روایــت محــور و مشــارکتی در برنامه ریــزی و طراحــی منظــر نواحــی رودکنــاری مــورد شناســایی قــرار 
گرفتــه و در گام دوم وابســتگی میــان آن هــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد تــا در نهایــت چارچــوب مفهومــی نظــری 

پژوهــش شــکل گیــرد.
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ــت شناســی شــناختی و منظــر  ــان روای ــاط می ــه، در نحــوه ارتب ــای صــورت گرفت ــات و یافته ه ــای مطالع ــر مبن ب
ــد و ســاختار طراحــی  ــا هــر یــک برگزی ــرا را متناســب ب ــوان معیارهــا و شــاخص های زی نواحــی رودکنــاری می ت
و برنامه ریــزی را مبتنــی بــر آن جهــت داد. در ادامــه بــه شناســایی هــر یــک از ایــن معیارهــا پرداختــه می شــود: 
معیارهــا و شــاخص های روایــت شناســی شــناختی: همانطــور کــه در مبانــی نظــری مرتبــط بــا روایــت شناســی 
شــناختی دنبــال گردیــد تــا آنجــا کــه بــه عملکــرد داســتان مربــوط می شــود پیونــد میــان روایــت و ذهــن را می تــوان در دو 

ــال نمــود: ــر واقعــی ســاکنان از محیــط دنب ــد در روایت هــای واقعــی و غی بعــد بررســی کــرد کــه می توان
1( مقصد تفسیر

2( وسیله معنادار کردن تجربه و منبعی که برای ساختار دهی و فهم جهان به کار می رود. 
معیارهــا و شــاخص هــای منظــر نواحــی رودکنــاری: همانگونــه کــه در مبانــی نظــری مرتبــط بــا منظــر بیان 
گردیــد از نــگاه فورمــن و گــوردون ســـاختار در اکولــوژي منظــر، شــامل ارتبــاط ســه بعــدي بیــن اکوسیستم هـــا و 
عناصــر منظــر بــه ویــژه جریان هــاي انرژي و گونه هاي گیاهي و جـــانوري و رابطـــة آن بـــا انـــدازة شـــکل و تعـــداد 
عناصـــر مي شــود. عناصر ســاختاري در اکولـــوژي منظـــر شـــامل لکـــه و کریـــدور مـي شـــوند که هر یک از آن ها 

ــد در مقصــد و وســیله معنــاداری روایت هــا دنبــال گــردد  می توان
بــا توجــه بــه شناســایی معیارهــا، شــاخص های مرتبــط و شناســایی روابــط آنهــا، مــدل مفهومــی مرتبــط بــا رویکــرد 
روایــت محــور و مشــارکتی در برنامه ریــزی و طراحــی منظــر نواحــی رودکنــاری در نمــودار شــماره 1 نشــان داده 

شــده است.

نمودار شماره ۱- مدل مفهومی رویكرد روایت محور و مشاركتی در برنامه ریزی و طراحی منظر نواحی رودكناری

2- روش انجام پژوهـش
بــا توجــه بــه محتــوای مســئله، ایــن پژوهــش کیفــی و بــه روش قــوم نــگاری بــوده کــه بــا انــواع روش هــای کمــی و کیفــی 
بــه صــورت  مــرور اســنادی و مصاحبــه بــرای گــردآوری اطاعــات همــراه شــده اســت. ابتــدا مــروِر نظــری ادبیــات مرتبــط بــا 
موضــوع، ســیر تحــول تاریخــی، قابلیــت هــا و کاربردهــای آن بــه روش تحلیــل محتــوا شناســایی و هــم چنیــن بــرای دریافــت 

تجربــه زیســته1 ســاکنین بــه روش قــوم نــگاری، ظرفیــت هــاِی اجتماعــِی ســاکناِن منطقــهِ مــورِد مطالعــه قــرار می گیــرد.
در این پژوهش ساختار روش شناسی بر دو محور اساسی استوار است؛ 

1-  Lived experience
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روش تحقیــق، توصیفــی- تحلیلــی اســت. از ایــن رو ابتــدا یافته هــا جمــع آوری گردیــده و پــس از توصیــف مطالعــات 
نظــری و عملــی بــه تحلیــل آن هــا پرداخته می شــود.

روش گــردآوری اطاعــات، کتابخانــه ای یــا اســنادی اســت و تمامــی اطاعــات و داده هــا بــر اســاس مطالعــات نظری 
ــا اســتناد بــر آن بتــوان از یک ســو بــه پرســش های پژوهــش پاســخ داده  گــردآوری شــده تــا بــر ایــن اســاس و ب
شــود و از ســوی دیگــر بــه قــوام مبانــی نظــری پژوهــش افــزوده شــود. از ســوی دیگــر نیــز مبتنــی بــر پرسشــنامه 
ظرفیــت اجتماعــی کارکردهــا و فعالیت هــا، نیازهــا و خواســته های 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 
کرده انــد و یــا روایتــی نســبت بــه آن می داننــد، از تلگــرام بــه عنــوان کانــال ارتبــاط جمعــی اســتفاده می شــود. عــاوه بــر 

آن اســناد مکتــوب و تصویــری مرتبــط کــه امــکان اســتخراج روایت هــای پیشــین وجــود دارد بهــره گرفتــه می شــود.

3- كاربسـت پژوهش
3-۱. شناخت بسـتر پژوهش

شناخت بستر پژوهش با معرفی موقعیت رودخانه و ویژگی های هندسی و تناسب آن و کاربری زمین انجام می شود. 

3-۱-۱. موقعیت رودخانه سیاهرود
رودخانــه ســیاهرود از ارتفاعــات جنــوب خــاوري قائــم شــهر کــه بــا فاصلــه اي انــدک از پهنــه ســاحلي خــزر قــرار 
ــد  ــت. رون ــع نیس ــر مرب ــش از 30 کیلومت ــه بی ــن رودخان ــز ای ــه آبری ــن حوض ــرد. بنابرای ــمه مي گی دارد، سرچش
ابتدایــي ایــن رودخانــه خــاوري - باختــري اســت ولــي پــس از گــذر از محله هــاي برجنیــک - ریکــده و کرچنــگ 
از باختــر شهرســتان قائــم شــهر )پشــت کارخانــه کنســرو ســازي( بــا راســتاي شــمالي- جنوبــي وارد پهنــه ســاحلي 

خــزر مي گــردد.
نقشه شماره ۱- موقعیت جغرافیایی رودخانه سیاهرود در شهرستان قایمشهر

ــه  ــا توجــه ب ــر اســت )ب ــک خــط مســتقیم در حــدود 34 کیلومت ــه ســاحلي خــزر در ی درازاي ســیاهرود در پهن
خمرودهــاي متعــدد، درازاي کل ایــن رودخانــه بیــش از 40 کیلومتــر مي باشــد( و از محله هــاي متعــددي همچــون 
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قــاري محلــه و الریــم گــذر کــرده و ســپس بــه نــام » الریــم رود« در مجــاورت شــهرک ســاحلي شــاهین خــزر وارد 
دریــاي خــزر مي گــردد. 

ســیاهرود در محــدوده ارتفاعــات و تپــه - ماهورهــا یــک دره - رودخانــه بــا جریــان روانــاب مســتقیم اســت و در 
پهنــه ســاحلي اگرچــه شــماي کلــي رودخانــه جریــان مســتقیم دارد، ولــي ویژگي هــاي یــک رود پیچــان تیــپ را 

از خــود بــه نمایــش مي گــذارد. 

3-۱-2. كاربـری زمین وضع موجود
ــدران و شهرســتان قایم شــهر و  ــار در اســتان مازن ــر 10070 هکت ــغ ب ــا مســاحتی بال ــه ســیاهرود ب حــوزه رودخان
جویبــار اســت . طــول ایــن رودخانــه 75 کیلومتــر اســت. باالدســت رودخانــه را جنگل هــای طبیعــی و بــه تدریــج 
بــه طــرف پاییــن جنگل هــای دســت خــورده و کشــاورزی تشــکیل می دهــد. در بخش هــای 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 می ریــزد. همچنیــن در ایــن مســیر عناصــر تاریخــی متعــددی از جملــه پــل جمعــه بــازار وجــود دارد. جــدول 

شــماره 2 کاربــری زمیــن وضــع موجــود ســکونتگاه های پیرامونــی رودخانــه ســیاهرود را نشــان می دهــد.
جدول شماره 2-  كاربری زمین وضع موجود سكونتگاه های پیرامونی رودخانه سیاهرود

موقعیت ابتداییموقعیت انتهایینوع کاربرینام ایستگاه پیمایش

باغات و کشاورزیناحیه جنگلیجنگلسید ابوصالح

کشاورزیباغات و شالیزارباغات و کشاورزیکوتنا

منطقه مسکونی )قایم شهر(کشاورزی کشاورزی ساروکال

کشاورزی مسکونی ) قایم شهر(مسکونی قایم شهر

مسکونی )جویبار(کشاورزی کشاورزیپل جمعه بازار جویبار

کشاورزیمسکونی )جویبار(مسکونیسیکاپل

مصب دریاکشاورزیکشاورزیالریم

)طاهری، کامیار، ۹۴:2۸(

3-2. جمع آورِی داده ها: رودخانه سیاهرود در روایت ساكنین
جمـع آوری روایت هـای سـاکنین از رودخانـه سـیاهرود در قالب روش هایی چون اسـتفاده از سـبکه مجـازی و مصاحبه 
صـورت می گیـرد. بـرای دسـتیابی بـه روایت سـاکنین در ارتبـاط با رودخانـه سـیاهرود و دسـته بندی و جمع بندی آن 
می بایسـت در ابتـدا روایت هـا را بـر اسـاس پرسشـنامه ی تنظیـم شـده ای 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 کرده انـد و یا روایتی نسـبت بدان می داننـد از فضاهای جمعـی و گروهی همچون کانال هـای تلگرامی 
مرتبـط بـا شهرسـتان های مربوطـه اسـتفاده گردید. ) سـوال مورد نظـر در پرسـش نامه: »در صورت امـکان در حد یک 
الـی سـه پارگـراف، بـه طور مختصر داسـتانی واقعـی و جذاب از خـود یا آشـنایان از رودخانه سـیاهرود - هـم می تواند 
بـد و هـم می توانـد خـوب باشـد - را با ذکر مـکان آن روایت کنیـد«(. همچنین فقط بـه داده های برآمـده از این فضاها 
بسـنده ننمـوده و از هـر نـوع روایـت مکتـوب و تصویری مرتبط با رودخانه سـیاهرود بهره گرفته شـد. جدول شـماره 3 
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دسـته بندی مکانی روایت سـاکنین از رودخانه سـیاهرود اسـت .
جدول شماره 3- دسته بندی مكانی روایت ساكنین از رودخانه سیاه رود

نام ایستگاه 
پیمایش

جمع بندی روایت ساكنین از رودخانه سیاهرود و منظر آن

وسیله معناداریمقصد روایت

بهر ه گیری از آن در جهت جذب گردشگر و نشاط آوری به محیطامامزاده سید ابوصالحسید ابوصالح

کوتنا

وجود امام زاده و صندوق چوبی در آن عامل جذب گردشگر و نشاط آوری به محیط امامزاده عباس رضا

رودخانه سیاهرود
در فاصله اندک از روستا قرار داشته و از آن برای آبیاری دشت و مزرعه استفاده می شده است .

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

ساروکال

رودخانه سیاهرود

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

تپه باستانی گرد کوه
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

آب بندان

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 
تپه فلک، حمام تاریخی 

و ...

روستای ساروکا می توان به سد بتنی سیاهرود. تپه های قلک و یوروسی و حمام قدیمی و زیر زمینی با بیش از 120 سال 
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

رودخانه سیاهرودشهر قائم شهر

وجود فاضاب  در رودخانه سیاهرود سبب شد چند خانواده به بیماری پوستی مبتا گردند 

انباشته شدن ضایعات کارخانه در رودخانه، بیماری های گوناگونی در این منطقه به وجود آورده است.

علت اصلی نامگذاری این رود در گذشته درختان پیرامونِی چتری که عمدتا سایه و تاریکی ایجاد می نمود.

پل جمعه بازار 
جویبار

پل خشتی جمعه بازار
که به خشت پل نیز معروف است در دوران قاجار ساخته شده است در فاصله پنج کیلومتری جویبار و بر روی رودخانه سیاهرود 

قرار دارد.

این پل که مربوط به دوران قاجاریه است و در گذشته روستاي حیدرکا ازان و جاجي کا را مرتبط مي سازد پل ازان

سیکاپل
پل تاریخی سیکاپل

پل درویش محمدشاه نیز معروف است و بر روی سیاهرود قرار دارد که در دوره قاجار ساخته شده و احتمال می رود بیشتر از 200 
سال از ساخت آن گذشته باشد. که گفته می شود 

امامزاده درویش 
محمدشاه

از نوادگان علی بن حسین از امامان شیعه می باشد در فاصله 300 متری این پل قرار دارد

الریم

امامزاده عبداهلل که به روایتی از نوادگان امام جعفرصادق و زیارتگاه مردم می باشد قدمتی 800 ساله دارد.امامزاده عبداهلل

مقبره امامزاده  محمود  که نسب وی نیز به روایتی به نوادگان امام جعفرصادق می رسد.مقبره امامزاده  محمود  

مقبره وگنبد و بارگاهی در این مکان ساخته و مردم از نقاط مختلف استان جهت زیارت و ادای نذر به این مکان می آیند.تکیه پیرعلم

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 مشک آباد و الریم قرار گرفته که می گویند بعنوان دژ یا سنگر برای گبریها یا زرتشتی ها 

مورد استفاده قرار می گرفت و از این مکان به کلیه مناطق تسلط داشتند و بعدها بعنوان گنجینه خان ها و شاهان درامده بود.

تاالب )آبندان( الریم
در فاصله 2 کیلومتری 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.
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4- پیشـنهادات 
پیشــنهادات پژوهــش بــا برنامــه راهبــردی منتــج از داده هــا و تدویــن اصــول پایــه ســازماندهی فضایــی بــر اســاس نظریــه 

پایــه همــراه شــده اســت.

4-۱. طراحـی برنامه راهبردی ساماندهی منظر نواحی رودكناری سیاهرود
برنامــه راهبــردی، ســندی اســت کــه جهت گیــری کلــی تمــام سیاســت ها و اقدامات بــرای ســاماندهی منظــر نواحــی رودکناری 
ــی  ــرای طرح هــای اجرای ــا سیاســت گذاری کان ب ــن اســت ت ــر ای ــه ســعی ب ــن برنام ــد. در ای ســیاهرود را مشــخص می کن
مشــخص شــده و بــه تصمیــم ســازی پرداختــه شــود. ایــن برنامــه بــه گونــه ای تنظیــم می گــردد کــه بتــوان سیاســت های 
کان آن را در خردتریــن برنامه هــا دنبــال کــرد. در ایــن بخــش از نوشــتار بــا بازتعریــف مبانــی نظــری پژوهــش بــه تدویــن 

راهبردهــا و سیاســت ها پرداختــه می شــود.
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 برنامه ریــزی و طراحــی مناظــر نواحــی رویکــرد می بایســت بــه مــوارد زیــر 

تأکیــد داشــت:
ــا ویژگــی هــای زمینــه ای و بســتر رودکنــاری در ابعــاد اقتصــادی- اجتماعــی، محیطــی- طبیعــی و  - الزامــات مرتبــط ب

ــی کالبدی-فضای
- الزامات مرتبط با عناصر اصلی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی-فضایی شکل دهنده روایت های ساکنین بومی

4-۱-۱. تدوین اصول پایه سازماندهی فضایی بر اساس نظریه پایه
ســازماندهی فضایــی بــر آن اســت تــا نظــم را بــه عنــوان مفهومــی بنیــادی در سیســتم  هــای شــهری پدیــد آورد. 
در ســاختار فضایــي - کالبــدي شــهرها هــر عنصــري بــراي ایفــای عملکــرد خــود نیازمنــد ارتبــاط بــا ســایر اجــزاء 
ــه نظــم  ــه ســیاهرود در راســتای دســتیابی ب ــه حاضــر عنصــر رودخان ــه در مقال و سیســتم هاي شــهري اســت ک
نیازمنــد ارتبــاط آن می بایســت بــا بســتر و زمینــه اکولوژیــک خــود و روایت هــای ذهنــی ســاکنین آن در تطابــق 
قــرار گیــرد. یکــي از خصوصیاتــي کــه هویــت و شــخصیت منظــر رودخانــه ســیاهرود را در مجموعــه عناصــر شــهري 
تعریــف مي کنــد نحــوه و میــزان ارتباطــات آن بــا دیگــر عناصــر و عملکردهــاي شــهري اســت کــه از تطابــق آن بــا 
زمینه هــای بــاال امــکان پذیــر می گــردد. بدیهــي اســت هرقــدر ارتبــاط عناصــر بیشــتر باشــد، اهمیــت آن عنصــر 

در ســاختار فضایی-کالبــدي شــهر بیشــتر خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری ارائه شــده 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 تعامات میان بســتر 
و زمینــه منظــر نواحــی رودکنــاری و روایت هــای ســاکنین از آن در ابعــاد اجتماعی-اقتصــادی، محیطــی- طبیعــی 
و کالبــدی - فضایــی نمایــان گردیــده اســت، ســه نــوع عرصــه مداخلــه مذکــور را می تــوان در مســیر ســازماندهی 

منظــر نواحــی رودکنــاری ســیاهرود بــه کار بــرد.
بــا توجــه بــه معیارهــا، شــاخص ها و همبســتگی روابــط میــان آنهــا کــه در مــدل مفهومــی منتــج از مبانــی نظــری 
ارائــه شــده اســت، از جملــه موضوعــات ســازماندهی مــورد اشــاره مقاصــد روایت هــای 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 می باشــد کــه از یــک ســو 
می توانــد در نظــم بخشــی فرآینــد دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر پژوهــش تأثیرگــذار باشــد و از ســوی دیگــر 

بســتر مناســبی را بــرای نظــارت، کنتــرل و ارزیابــی محتوایــي آنهــا فراهــم ســازد. 
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جدول شماره 4- اصول بكار گیرِی رویكرد روایت محور و مشاركتی در برنامه ریزی و طراحی نواحی رودكناری سیاهرود

اصول سازماندهی موضوعات سازماندهی عرصه راهبردی

ü	 توزیع فضایی کاربری های فرهنگی در راستای برگزاری جشنواره در
طول نواحی رودکناری

ü	ساماندهی فضایی کاربری های مذهبی در جهت جذب ساکنین
مقصد روایت
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ü	-برگزای جشنواره های بومی ) مرتبط با محصوالت بومی یا باغی
زراعی ( در طول نواحی رودکناری

ü	 بهره گیری از منظر رودخانه و دخالت آن در ساماندهی فضایی کاربری
های مذهبی

وسیله معناداری روایت

ü	بهره گیری از ویژگی های طبیعی رودخانه در بازپیرایی منظر آن

ü	 از بیمارستان   ، ها  کارخانه  همچون  ناسازگار  عملکردهای  حذف 
رودکناری نواحی  پیرامون 

مقصد روایت

عی
طبی

ی-
یط

استفاده از گونه های بومی و شکلی گیاهان در احیای روایت ذهنی 	üمح
مردم

ü	 بهره گیری از پیچش های طبیعی بستر رودخانه در استقرار کاربری
های مورد نظر 

ü	 اتصال لکه های آبی با کریدورهای آبی در جهت پایداری زیست بوم
جانوری بومی

وسیله معناداری روایت

ü	 ثبت و ساماندهی کالبدهای تاریخی ) همچون پل جمعه بازار، حمام
های تاریخی، سیکاپل و آزان و ... ( مقصد روایت

یی
ضا

-ف
ی

بد
كال

ü	 مجاورت در  تجاری   ، تفریحی  عملکردهای  و  ها  فعالیت  توسعه 
تاریخی کالبدهای 

ü	 به بخشی  هویت  و  ارزشمندی  جهت  در  پیاده  مسیرهای  توسعه 
تاریخی کالبدهای 

وسیله معناداری روایت

۵- نتیجه گـیری
در طراحــی برنامــه راهبــردی، مبتنــی بــر نظریــه پایــه و رویکــرد آن، ابتــدا تدویــن اصــول پایــه ســازماندهی فضایــی 
ــن عناصــر  ــه تعامــات بی ــا هــدف دســتیابی ب ــزی و طراحــی ب ــه و ســپس در عرصه هــای برنامه ری صــورت گرفت
منظــر نواحــی رودکنــاری، موضوعــات )اصــول( ســازماندهی تعییــن و پیشــنهاد شــده اند. بنابرایــن در  بــکار گیــرِی 
ــج  ــن نتای ــیاهرود مهمتری ــاری س ــی رودکن ــی نواح ــزی و طراح ــارکتی در برنامه ری ــور و مش ــت مح ــرد روای رویک
مســتخرج از ایــن پژوهــش تدویــن اصــول ســازماندهي اســت کــه در جــدول پیــش گفتــه )جــدول شــماره 4( ارایــه 
شــده اســت و می توانــد بــه عنــوان الگویــی بــرای توســعه توســعه نواحــی رودکنــاری دیگــر باشــد. از ایــن رو ایــن 
اصــول در ســکانس های 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 2 اصــول ســازماندهی فضایــی را در تطابــق بــا زمینــه هــر یــک 

ــد. از ســکانس ها نشــان می ده
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نقشه شماره 2- اصول سازماندهی فضایی نواحی رودكناری سیاهرود
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