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 چکیده
ی قپاع  مختلف انسهههاننب عی ون ص معهههنپا بر پایسنای منظر شههه ری زان ات متنن  ن   یس اسهههر آس الر آت  یس

ب با بس آارگ ری ابمار 2الیگر قرار گرفتس ص از عریق فراین ی ارتیاعن بس صههپرت ریمصمات  نشهه نن/نانشهه نن الر آنار ی نم
س با تغ  رات ان  ص از زمات پ  ایش تا بس امرصز الر مپان تافر موناالاری را بس صنپال آصرال نم مهذاآر  ص ترنههس ب نهارممگانن   

نای ظرف ر ص ناقابل ر نابی الیالکت کن آس با فراین  تپسوس برقرار نهپال ب صیژگنناشن از تپسوس ص پ شرفرب بس سیب رابطس
« یالیگر»ی نای اخ رب تپسوس بس مثابسی پ ش ن بپال  اسر. اما الر النسن ی ی آسهب آرال  آس الر راستای الگپصار   نپیتن

 یصههح ب با رممگات سههنتن این شهه رب رفتار ریمصمات   آت را مخت  آرال  ص شههکافن م ات شههیکس با ع م مذاآر  ص ارتیاط
رص بپال  ص منسهمم شه ر بس صنپال آصرال  اسهر. الر این  رخش الگپصار  امرصز  سههاآن ن ش ر زان ات با رصایتن شلختس رصبس   

ابن یی رانکاری اسر آس نپیرپژصنش ارائسان . لذا ن ف این بسهتگن بس آت را تا ح ی از السهر الاال   احسها  تولق ص الل 
من  مستتر الر نای نپیری پ لپی را م  نظر الارال آس این م م از عریق بازیابن ص خپانش نشههانسمنظر شه ری زان ات الصر  

 ای موتق  اسرشناسن  یسگرالال. نشانسای ص رصش پ  ایشن آت مهکن منشهناسهن  یس  نای این شه ر از عریق نشهانس   یس
ی  شه ر بس ت ری  با رممگذاری/رممگشهاین رممگانن آس الر ب ن ی  گرص  انسههانن مشههتر  اسههرب شک  گرفتس ص از    متن

ب بس پن ارالای نهپار  الر ص رصرت منای نهچن ن متنِ ش ر را شیکسشناسن  یسگرالال. نشانسنه ن عریق ن م قاب  ف م من
 صاآنش ص آن  آس ح ات شهه ری را الر گرصرا پ شههن اال من« رمحپتپسههوس حفاظر»نانیس مانن  نه ن سههیب رانکاری نهس

س ب؛ گ رالبا آت الر نظر من شهه ت رصرصبس برای تاز  ص خالقانس نایاسههتراتژی تپسههوس ص بسهه  ص ن ی  نایمپقو ر بس پاسههخ
 ی پ ش ن متع  بهان .ای آس تغ  رات را پذیرا شپال ص الر ع ن حال با اتعا ت رممگاننِ خپال بس شیکسش پ 
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 مقدمه -1
  س الر تمربسنمال ننری برگسپت ف لسپف فرانسپی آت

ناین از تافرنها یا نم شهههپال نهپار  آم م بهس مها الاال  من  
تپات این پاراالایم من(. با Smith, 2012زمات اسههر  -مکات
شههار آصرال  زمات بس-تافتن از مکاتنای شه ر را ن م نم  یس
نشهه ن الر نشهه ن ص برنمقپاع  ص رصاب  نانشهه نب نم آس با

 . انص متن ش ر را بس صنپال آصرال  الیگر قرار گرفتسآنار ی 
ی پپیاین اسر آس بس صپرت منظپر از فراین  ارتیاطب رابطس

اسهر ص الر سهطپم مختلف گسترش    ریمصمات   الر نریات
 عه  آزاالی فراخپر بس فرالیب یاب . الر منظر شهه ری نرمن
 ص آرال  بازتپل  /تپل   را رممگانن الاشههتس آس انیاری یا ص

بس اعتقاال  نهای ؛من شههرآر شهه ر گفتهات الر عریق ب ین
(ب تمههاره نر آا از خپال ص ن ههات 65: 1981الریهه ا  

آهه گههذاری ص ی په رامپنش الر نه ن نظههام گسهههترال  
 نای س ارتیاط م ات  یسگ رال. آتبخشههن شک  مننشههانس

سازالب اتعا تن اسر آس ریمصمن مختلف شه ر را م سر من 
 تغ  ر ص نپا نر بای  آن  صرا بهس ریمصم الیگر صصههه  من 

ات الر این م  .آرال ف م پ پن نا ص اتعا ت این با را پپیشن
 ههانرت نهها از فرننگن بههس فرننهه  الیگر مبرخن رممگههات

 :Hall, 2017شههپن   نا بپمن منآنن  ص برخن رممگاتمن

نا نسههتن  آس الر نقاط اتعههال  (. الرصاقعب این رممگات239
برقراری پ پنهه  ص ارتیههاط از عریق  نهها قرار الارنهه  صریمصم

نای ش ر را شههپال آس  یسرممگشهاینِ رممگانن حاصهه  من 
اتعههالب از الص ی ان . برنپ  تپر برای شههرم نحپ تپل   آرال 

 ,Latourآن   استفاال  من« 7ترنهس»ص « 1مذاآر »مف پم 

الانه  آس برای  (. صی مهذاآر  را نر نپا تالشهههن من 1986
گری الیگر  زم اسهههر ص نهرا  آرالت ص متح  آرالت آنش

الان  آس ترنهس را ن م الر حق قر رصشهههن برای مذاآر  من
متن شههگرالنای متفاصتن الارال. الرصاقع رممگشههاین رممگاتِ 

گرالال ص یا ترنهس. ب ین ش رب یا از عریق مذاآر  مهکن من
 ایماال امکات ص اسههر الگرزاین ص ارتیاط عام  عریقب ریمصم
 از نقطس نر زیرا. آن من فرانم را پایاتبن ایمتن شههیکس

 .شپال صص  الیگر نقاط بس تپان  از عریق رممگاننمن آت
شهه  الر منظر شهه ری زان ات تپسههوس نهپار  برابر با ر 

آهن ص آ فن بپال  آس الر مقاعع مختلف زمات صارال گفتهات 
شهه ر شهه   ص آت را بس آنش صاالاشههتس اسههر. تپسههوس ب ین 
مف پم نهپار  با حضپرش تغ  راتن را الر شیکس ایماال آرال ب 

ناین را از ب ن برال ب نها نهپال ب نشهههانس رممگهانن را نهابهس   
اسر.  نا آفری  نای تاز  بس نای آترن  آرال  ص نشههانسآم

رممگانن م ات پارامتری بس نام تپسههوس آس رصاب  ارتیاط ب نا
ریمصمات   ص رممگات خپالش را الارال ص ریمصمن بس نام ش رب 

بس ار حائم انه ر اسر. اگر رممگشاین رممگانن بس الرستن 
صپرت نگ رال ص ف م ناقص ص یا اشتیانن از آت حاص  گرالال 

شههپرمات ص  س الر رصیارصین شهه رنای سههنتن آ  مانن  آت
مفان م م رت اتفاق افتاال  اسهههر(ب تیواتن را الر برالارال آس 
نیرات آت بسهه ار سههخر ص پرنمینس اسههر. از عرفن منظر  

زمات ح ات اسههر. ح ات الر تطپری خالقب شهه ریب مکات
رشههه  ص گسهههترش را با خپال بس نهرا  الارال. متنِ شههه رب  

تپات ای اسر آس نهپار  الر حال ص رصرت اسر ص نهنشیکس
ن م م را ناالی   گرفر ص رانکار حفاظر از نپیر شه ر ص  ای

ای با آت نسههر. بس نه ن نایش را الر برخپرال مپز نشههانس
بهایسهههر رانکهاری را ارائهس الاال آس بس صهههپرت     منظپر من

ا یابن گرالال ص بریمصمات   عن فراین ی پپیا منمر بس نپیر
ن آنن( متنساین-نهاننبهازتپل ه  بافتاری آس بس نپیر)  این  

سهههپ با آت رفتار آن . الر ن تن نم بپ شههه ن صفهاالار بپال  
محپر با الر اخت ار الاشتن ابمارنای از رصیکرال تپسوس حفاظر

الهللن  پت میانن نظری ص منشپرنای ب نپ ش مپنپالب نم
 گ ری از رصشب ص ب ر 9ی حفاظر از منظر ش ریالر عرصس
نق  ص ایب ص ابماری  پت شههناسن  یس پت نشههانسنپینن نم

نای اص   ص بانپیرب ص ترنهس الر ت اصم ص محافظر از نشانس
 نا صنای آ نس ص زصال یافتس ص بس رصزآصری آتیا تغ  ر نشانس

نپیرب نقش خپال نای غ راص   ص بن ن ن حذف نشانسنم
گذارال. حفاظر با این نگا  ی ریمصمات   ش ر منرا بر شیکس

س ذشتس نیپال ب بلکس بعرفس بس گرصی ص نگا  ی بس مونن پا
ای آس ش ر گپنسعکاب حرآر رص بس نلپ را م نظر الارالب بس

بتپانه  ن هازنهای امرصزین را برآصرالب یا با تغ  راتن  ن  الر    
نهایش بس ح ات خپال االامس الن . بنابراین الر االامس  نشهههانهس 

نای منظر ش ری زان ات شناساین ی  یسنای سازن  نشانس
گرالال ص الر ن ایر بررسهههن مننای آت ن م شههه  ب آسههه ب
 گرالال.رانکاری ارائس من

 روش تحقیق -2
ی این پژصنش آهاربرالی بپال ب  را آهس نه ف آت ارائههس   

ای از عریق خپانش  نق /تفسههه ر/ترنهس( رانکاری م اخلس
ی ی  متن ی پ لپی بس مثابسمنظر شههه ری زانه ات الصر  

ص  رای اسنشانس نظام صنپالی متنب نا آس بن االاسر ص از آت
نپیسهههن ص صقفس الر حال الصبار مها الر آنار عپاملن الیگر بن 

مات نست م ص الر عن این سهازی متن مح   پ رامپت الصبار 
گ رالب بنابراین نای شهه ر شههک  من فراین  اسههر آس  یس

ای را بس عنپات رصشههن برای رس  ت بس شهناسهن  یس  نشهانس 
ای شههناسههن  یسنشههانسن ف اصههلن پژصنش الر نظر الارال. 
شهههنهاختن اسهههر آس الر   الرصاقع  هار پبن نظری ص رصش 

شناسن آاربرالی قرار الارال ص برای اصل ن ی نشانسزیرممهپعس
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شنا ب میانن نظری نشانس ص شنا بار فرزات سهمپالی زبات 

« شههناسن آاربرالینشههانس»الر آتاه  2701آت را الر سهال  
شناسن (ب نشهانس 208 :2011مورفن آرال  اسهر. سهمپالی    

الان  آس بر مینای نظریات مپنپالب الر آپششن منای را  یس
ی نق  برخن از مفان م شک  گرفتس نا ص بس صاسطست اصم آت

نای الیگر از نهلس اسر. این رصش با خپانشِ انتقاالیِ رصش
گراب برخن مفان م گرا ص پسههاسههاخرپپزیت پیسههمب سههاخر

 پت نشانسب متن ص بافر را مپرال شههناسن نمآل  ی نشههانس
یب اشناسن  یسی نگا  نشانساز الریچس الن .قرار من بازب نن

 پت شههه رب نای الرصت آت نمالیگر ف م ن هات ص په یه     
ی اناسر؛ آم م عریقن ایسههتا ن سرب بلکس ن انن از آم م 

آن . سههمپالی بس  یس ارائس منآس شهه ر را بس صههپرت  یس 
ت  س الرصگپی . متنِ باز یونن آتمن« متن باز» ن ن متنن 

ای نی  یسشپال ص با اتکا بس آل ستن اسرب  پت خپان   منم
ایب مونا نای نشههانسنای گفتهانن ص نظامالخ   الر آتب قاه

الارال ص از سهپی الیگر تسل م مونای تثی ر ش  ب فاق  زمات  
ص مکات ص نه شهگنِ ناشهن از نه شههگن ن سرب ص با تغ  ر   

ای نیسی متفاصتن از  نای گفتهانن ص رفتن بس شهههیکسقاه
الخ هه ب مهکن اسهههر فرص بریمال ص صارال قلهرصنههای ال لتن 

(. الر این رصش رصاب  Sojudi, 2016: 100متفاصتن شهههپال  
گرایات بپالب عپر آس م نظر سهههاخرنهای متن آت ب ن  یهس 

رایاتب گپذیر ن سر ص مانن  الی گا  پساساخرایستا ص تقل  
 شناصر تام ن م ن سر. 

ای ص این پژصنش آتههابخههانههسنهها الر رصش گرالآصری الاال 
م  انن اسهههرب آس الر الص فضهههای ممازی ص صاقون صهههپرت  

صنپ الر پذیرفتس اسهههر. از عریق فضهههای ممازی با نسهههر
نای نای اعالعاتن ص آتابخانسنهای اسهههتناالیب بان  پهایگها   

نای مرتی  با مپضپا الیم تالب بس برخن از مقا ت ص یا آتاه
ال  نهپال  اسر؛ رنپا بس نا استفاپژصنش السر یافتس ص از آت

فضههای ممازی این امکات را الر اخت ار گذاشههتس آس بتپات بس  
تر الر آشپرمات  ن ن مطالین آس آمناین بس رصزتر ص نمالاال 

بس آت پرالاختس شهه   اسههرب بس زبات اصههلن السههر یافر. الر  
ای ص ی سنتن از الص رصش آتابخانسفضهای صاقون ن مب بس ش پ  
نهها پرالاختهس اسهههر. الر رصش  الاال یها م هه انن بهس گرالآصری   

نهاب مقها تب اسهههنهاالب تحق قات ص    ای بهس آتهاه  آتهابخهانهس   
ناب مراآم اسناالب ناب آتابخانسنای مپنپال الر الانشگا نامسپایات

نای تحق قاتن ص... رنپا ش   اسر. تحق قات م  انن مپسسس
ی اسهههک ا ص ن م از عریقب مشهههان  ب عکسهههیرالاریب ت  س

 صگپ ص توهام  گرصنن عهههاحیهسب گفهر   ن ن مآرصآن ص نم

 صپرت پذیرفتس اسر. 

 مبانی نظری -7
 ای الر خپانششناسن  یسشهای  بتپات رصشن را آس نشانس 

الن ب با رصیکرال ریمصمات   ق ا  آرال. ص تفس ر متن ارائس من
از  را ژیهه  اللهپز ص فههلهه کا گتههاری « 5ریهمصم »مهفه هپم    
نمار » شههناسههن صارال فلسههفس آرالن  ص آت را الر آتاهزیسههر
 یپنانن ریشههس از آس ریمصم بس آار گرفتن . اصههطالم« 6فالت

«rizo» افقن سهه سههتم  آی بمن سههاقس(- زم ن مونای بس 
(ب Fig. 1آنه   مهن رش  زم ن سطب زیر الر آس ناسرریشس

پات تاساسههههار مرآمب یا شرصا ص پایانن ن ارالب نهن این س ستم
حال بس  خپال مرز خاصن را برای آت متعپر ش ب نهپار  الر 

ای بس صنپال نای تاز نایشب رگسای آس از گر اسهههر بس گپنس
یاب  ص ب ین گپنس اسههر آس متنن باز ص آم   ص گسههترش من

 آی .پایات پ ی  منبن
 

 
Fig.1 Picture of the rhizome )Gough, 2007, 282  

 
 -رگآنش»ی گراین آس نظریس تپر ن م از منتق ات سههاخر

مطرم آرال  اسر ص با گفتن این آس این نظریس بای  را « شهیکس 
خپان   شههپالب نمالیکن « ریمصم -گرشههناسههن آنش نسههتن»

تفکرات خپال را بهها اللپز ص گتهاری ص رصیکرال ریمصمهات هه  ب ههات   
گپی  آس من «ایمنیپال  م رت نرگم ما» آتهاه  الارال ص الرمن

آرال  ص از  تغ  ر معههنپعات با زیسههتننم ص مپان س الر انسههات
 معههنپا آت نس ص اسههر خالص انسههانن انسههات این رص نسنای

 :Zamani Jamshidi & Sharifzadeh, 2016خالص   معنپعن

شهه ر متقاب   ص انسههات ارتیاط ی(. الر نر الص رصشب نحپ 172
ی برتر ن سر آس بس اسههرب شهه ر بس عنپات ابژ  ص انسههات سپژ 

 ص ناب مقپ تفرضپ ش نظریاتب اسهها  صههپرت مسههل  ص بر
 یی پ ش ن عه  آن . رابطسنای برسهاختس ممهپعس ص مفان م
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 شپن من مپانس نم با انسات ص ش ر ن ارال؛ صنپال ایابژ -سهپژ  
 سب ن ی ی نایقابل ر آنن بمن تغ  ر الص مپان س نر این الر ص

آنن  ص بس نپعن من ایماال ایتاز  نایظرف ر آصرن  صمن السر
آصرنه  آس صان  نپیر  محپر را بهس صنپال من فضهههاین گفتههات 

ای الیهالکت ه  با   گرات آت الارای رابطهس اسهههر. فضههها ص آنش
 آس اسر انتهاا انسانن این سپی  از الیگر نسهتن ؛ یونن ی 
 ن المن تغ  ر خپال ن ازنای با مطابق آت را ص الاال  شک  فضا بس
 ینحپ  آتب امکانات ص فضههها ی  نایالیگرسهههپ صیژگن از ص

آنهه  تو  ن من را انسهههات نههایفوههال ههر نپا ص برالاریب ر 
 Lefebvre, 1991)  ص الر برخن مپاقع آت را الگرگپت آرال  ص

 نهای .گن را ایماال منگن تا سپژ مراتین از ابژ 
ای ص ریمصمات  ( شههناسههن  یس اما این الص رصش  نشههانس

نهاین ن م بها نم الارنه ؛ بس عنپات مثال اللپز ص گتاری    تفهاصت 
پپیا ص سههه ال اسهههر ص تفکر  موتق ن  تفکر ریمصمن تفکری

ی این الرختن ایسهههتها ص خطن ص  پت آبشهههخپر انهه یشهههس  
 گرایانس اسرب بنابراین تفکران یشههن ات تفکرات پسهاسهاخر   

آننهه  ص از نر نپا   ههار پبن الرختن را بههس آلن رال من
گریمانن . اما از نظر سهههمپالیب متن ص خپانش آت محعهههپل 

ای نگرفتن الر قاه مناظر  م ات تهای  بس ایستاین برای آرام
پی نا از سگفتهانن از سهپینب ص م   بس گریم ص تول ق نشههانس 

نا این شهههناصری ص نا ص متنالیگر اسهههر. الر برخن گفتهات
خپرالب مانن  ننر ص االب ات بس تر بس  شم منبازیگپشههن ب ش

(ب مهانن   Sojudi, 2016: 109تر  صیژ  شهههور ص الر برخن آم
نای تشهههک   گفتهانن ص  یسنای شههه ر. الر این نظامب قاه

شههه   ص بس عیارت الیگر  ی متن پ پسهههتهس الگرگپت الننه   
پ  ایشن نستن ب اما الر ع ن حالب الر نر مقطع شک  گرفتس 

 آشههانن  ص از اینن م نسههتن  ص ال لر را بس سههپی تثی ر من
 (. Fig. 2گرالال  عریق اسر آس ارتیاط مهکن من

 

 
Fig.2 Fluid communication between text-grid layers of the city 

 
 شناسی هویت مکاننشانه -7

با الر نظر گرفتن شهه ر  پت ب نن ب صت ان امب فرمن پپیا ص 
   آسآیمنپذیر ص نس قالین ایسههتاب این پرسش بس صنپال انوطاف

 پ پن نا ص اتعههها ت از ب ش   می مپنپال ی  مان ر اگر
 ص نپیر سههر بر تغ  ران ب  س الر الائهار ن م ناآت آس ن سههر

تنن نای میابن نشانستر نپیرآی ؟ بس ب انن صاضبمن نهانناین
گرالال؟ نپیر آس  ن ن سههه هال از  هس عریقن مهکن من  این

 ص م م نایالغ غس از یکن نهانن برابر الانستس ش  باغلب با این
 نهانن آنن . ایناساسن آسانن اسر آس الر این حپز  آار من

 آصرال  اسرب« تکرار تفاصت ص» آتاه الر عپر آساللپز آت نظر الر
مسهه ر پپیش ی  شههخص ن سههر  آرالت سهه  از ب ش   می

 Zamani Jamshidi & Sharifzadeh, 2016: 171 از نههظر .)
نههای نههامو ن یهها نهههانن(ب تپال اللپزب مقهه م بر نر نپیتن  این

آثرات نهانهگپت صنپال الارال آهس الر پ پن ی پپیا ص تیر ر ص تیرر   
س ای آالیگر نسهههتن ؛ بس نه ن الل   نر پ ی  متقهاب  با ی  

نای الیگر توریف آن ب ی تهایم خپال از پ ی  خپالش را بر پهایس 
را  بس تپنهن مپسههپم بس صح ت ناه برال  اسههر. الر حالن آس  

این نهانن ن سههرب بلکس با آثرت الر پ پن  اسههر ص نپیر تن ا 
 ناینا ص شخع رآثرت ب ین مونا ن سر آس   منا از نپیر

 نایمتهایمی برخپرالارن ب بلکس آثرت عیارت اسهههر از فرالیر
رز با اگپناگپنن آس الر ع ن متفاصت بپالتب از ارتیاعن پپیا ص نم

  ص با اص الیگر برخپرالارن . الر متاف می  ارسطپینب ریاتب ی 
ا رصالب امنپیر اسر ص تغ  رب امری رانپی یا عَرَضن بس شهار من

پرالازت این رابطس برعکا اسهههرب تغ  رب ای از نظریسبرای ع  
 & Zamani Jamshidiشههه ت ص نپشههه تب اصههه   اسهههر   

Sharifzadeh, 2016: 162 نها ن ات ی  خائپ   (. از نگها  آت
 Chaos الر حال صیرات  ( اسهر آس نهپار  الر حال ش ت اسرب

( cosmosشهه ت ص الصبار  سههاختس شهه ت ص نس آت آاسهههپ    
گپنس سؤال پ ش ن را پاسخ الاال . شای  بتپات این3ایسهتای آ ن 

آس ذات نر   م الائهار نپ شپن   اسر. ح ات ن م تطپر الائهن ص 
ر ح ات نسی»تپان  امکاناتن را اخت ار آن . خالق اسر آس من
مکان ستن ص ممیپر اسرب ل کن بن ی ش   ص بس گذشهتسب قالب 

« نسههیر بس آین  ب گشههپال  ص متحپل ص مختار ص خالق اسههر. 
 Abbas Zadeh, 2007: 64  تپات بس (. بنهابراینب نپیهر را نهن
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رالب گ را ن م الر بر من« آنننساین»نهانن مح صال آرالب بلکس این

آس حاصههلش ح ات اسههر ص ننیش ص سهه ال ر. بنابراین برای 
نای اصهه   شهه ریب حفاظر صهه)رف از نشههانس یابن منظرنپیر

 آافن ن سرب بلکس بای  تپسوس ص ش ت را ن م الر نظر آصرال.  
شههناسن نای مواصههر الر رابطس با نشههانسبراسها  نظریس 

« نانپیر»؛ «نای تفاصتنظریس»نپیر سس اص  صنپال الارال: 
(. الر Fig. 3«  فراین ی بپالت»ی ص نظریس« نپیر»بس نای 
یاب . نر نا مونا مننپیر از عریق تفاصتشههناسههنب نشههانس

خپال الر نظهام زبات از عریق تفاصت با خپالنای الیگر مونن  
 پت ش رب الر نر مق اسنب امپر آلنِ یاب . الر نظامن نممن

یکسات ص امپر نمینِ متنپعن صنپال الارال. الر  ن ن نظامنب 
آرات ص ش ر از آت پایات نسر ص نم مشاب ر بننم تنپا بن

   اسههر آس الارای تواالل م ات تکرار ص تنپا اسههر  بابر زن
 Alexander, 2013: 104-106 این تفاصت ص ع م تفاصتب .)

مف پمن صهههرفار عی ون ص ب پلپژی  ن ارالب بلکس محعهههپل 
ای فرننگن اسر آس الر ی  مکات برصز سهاختارنای نشهانس  

مپانس نسهههت م. ما « نانپیر»آنه ب بس نه ن الل   با  من

ای ننای ب ن نشانسنا یا مناسیرت رابطسبرای شک  بخش  
نای متفاصتن الاریم آس نر ی  بر ایب منطقی  نظام نشانس

گ رن ب مانن  نپیر قپمنب ای شههک  مناسهها  نپیر) صیژ 
پان  تالیننب زباننب ننس تن ص غ ر  آس فرال یا انتهاعن من

آس نر نا را الاشتس باش . برای اینزمات این نپیربس عپر نم
نا نس الرصت متن فرننگن خپال را شههک  الن  بس نپیرنشهها

زمانن ن از الارال ص نه شس نر فرال الر این رابطس ص مناسیر نم
رانن سپین ص نمنای متفاصتن احسا  نمای با ال لرنشانس
 را نپیر نال (. اسههتپراتNojomian, 2010: 124آن   من

ن (. ب یGhotbi, 2008: 81الان   من ش ت حالِ ی  رصن  الر
نا الر ی  فراین ب نهپار  الر حال تغ  ر ص مونن آهس نپیهر  

ناب ی ال لتن ب ن نشههانسنا الر رابطستحپل نسههتن . نپیر
گ رن  ص الگرگپت ای شهههک  منالرصت سهههاختارنای نشهههانس

نا نهپار  الر ی ال لن م ات نشهههانسشهههپن ؛ یونن رابطسمن
الر حال بازسهههاخر خپال اسهههر  « الرزمانن»منهاسهههیتن  

 Nojomian, 2010: 124 از عرفنب نر الگپی آلن بهها .)
 گ رال. گ ری ت ریمنب نپیتن ناصالانس بس خپال منشک 

 

 
Fig. 3 Three-dimensional pattern of place identity  

 
 منظر شهری زاهدان در بستر زمان -7

ای ص  ن   یس اسر آس ن شهیکس منظر شه ری زان ات متن 
زمههات الر آت سههه م بسهههماین الارال. بررسهههن زمههات بهها ابمار  

پات تشناسن صابستس بس رممگات اسر آس بس عپر آلن مننشهانس 
زمات رممگذاری  -2آت را الر سههس زمات مپرال بررسههن قرار الاال: 

 encoding 7زمات زیستن ص تغ  ر ص تحپ ت رممگات ص  -1(ب- 
(. زمات رممگذاریب زمانن اسر آس decodingزمات رممگشاین  

نای پرالازاتِ شهه ر موانن ذننن خپال را بر اسهها  صیژگن گفتس
بافر عی ون ص فرننگن الر قالب رممگات الر منظر شههه ر ب ات 
آننه ؛ پا از آتب رممگهات بها مونهانهاین آهس بها خپال حههه         

نای مستتر منظر آنن  الر عپل زمات االامس یافتس ص بر نشانسمن
نا تکرار شههه   ص بس گذارن ؛ گا  این نشهههانستیر ر من شههه ری
گرالن  ص گانن ن م الر مپان س با نای اصههه   ب ل مننشهههانهس 
نای الیگر ال ار تغ  ر ص تحپل شههه   ص نهپال الیگری نشهههانهس 

تپان  باعث ارتقاء ص یا افر موناین شهه ر شههپن . یابن  آس منمن
خپات ی سهپمب زمانن اسر آس منظر ش ری تپس  گفتس مرحلس

گ رال؛ الر این مرحلس مپرال خطهاه ص الر مورض آگهانن قرار من  
گر با رممگشاین رممگات  پت ی  آنشخپات/مخاعب نمگفتس

 نای مونایننا از عریق مذاآر  ص ترنهسب بس بارقسص یافتن نشانس
 تپاتیاب . الیتس الر مپرال منظر ش ری نهنمتنِ شه ر السر من 
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هپال ص بس عپر آام  از م ات این سههسب خطن رصشههن ترسهه م ن 
الیگر ن ایشههات آرالب زیرا زمات آ گذاری بخشن از زیسر ی 

تپان  زمات رممگذاری شپال ص زمات زیستن منش ر محسپه من
 نات زمات باشهه ب زمات رممگشههاین ن م نم ص رممگشههاینِ نم

بخشن از زمات زیسر ش ر اسر. با این تپض حات سراغ منظر 
سههر شهه ر را آس نم شههام    شهه ری زان ات رفتس ص زمات زی

 الن .  رممگذاری ص نم رممگشاین اسر مپرال بررسن قرار من
رس  ی قانار منشه ر زان ات اگر س ق مر آت بس الصر  

نهای ب اما ص نسیر بس الیگر ش رنای تاریخن ایرات نپات من
ای خاصههن آس الارال نای فرننگن ص منطقسبس سههیب صیژگن

ی قانار ص صای  الصر شهان  تحپ ت بس اری بپال  اسر. الر ا 
ی زان ات فولن  ا  آبن بپال  اسههر قی  از نن  الر ناح س

ا نآس رانمنات پا از تاختن بس آارصان ات ص ربپالت الاراین آت
پرالاختن . پ رامپت این  ا ب نا بس اسهههتراحر منم تن آت
نهای انیپنن از الرختات تاغ بپال  آس اآنپت ارری از  ننگه  

خپرشههه  یب یکن از  2174آت برنای ن سهههر. الر سهههال 
سهههاآنات آت مح ب آاریمی حفر نهپال ص آباالی آپ کن بس 

 ,Zand Moghadamنام گرفر  « 0الزالاه»صنپال آصرال آس 

خپرشههه  یب بس ت ری  رصن   2133(. الر سهههال 70 :1991
آباالانن الزالاه با سهههکپنر  ن  خانپاال  آغاز شههه . پا از 

خپرشهه  ی(ب الصلر ایرات بس  2102گذشههر  ن  سههال   
نظپر آسههب الرآم  از مپقو ر تماری این بخش گرصنن م

ان ازی از آارشههناسههات ص متخعههعههات بلژیکن را برای را   
نای گهر  مرزی بهس الزالاه فرسهههتهاال. بنهابراینب بلژیکن   

خانس الر این مکات الربار قانار با الستپر الصلر صقرب گهر 
احه ا  نهپالنه  ص این اصل ن بنهاین بپال آس الر این منطقس    

ارنای نن  ن انن اصلب  ی الزالاه الرمنطقساح ا  شههه . 
اش نسهههیر بس نن   آس الر آت بس الل   مپقو ر رانیرالی

ی بریتان ا بپال[ب مپرال تپنس حکپمر زمهات تحهر سهههلطس  
صگپنای فراصاتب نا ص گفرانگل ا صاقع شهه . پا از مکاتیس

 6سهههرانمهام آهار ایماال خ  آنن بس این سهههپی مرز الر    
خپرش  ی( آغاز  2143شر ارالیی  26م الالی   2420من

 (. Mabrali, 1989: 134  .)Fig. 4  گرالی 

 
Fig. 4 Position of railway towards Zahedan (Sistan & 

Baluchestan Cultural Heritage, Handicrafts & 

Tourism Organization)  
 

نهها الر شههه ر الزالاه بههس نم گهر ب تن هها الر آت سهههال
آنن آس عه تار از آارگرات را  ساختهات مپنپال الرمانگا  بپال ص

آرالن ب آس بو نا از نای نن  بپالن  الر  االر زن گن منس  
ناین نهای خ  ص از نن ص حعههه رب برای آنهات آلپن   تراصر 

خپرشهه  ی سههرانمام قطار بس  2144سههاختس شهه . الر ب ار 
(. ی  نن ی Karimian Bostani, 2003: 83رس   الزالاه من

ل  شهههف ع احه ب پ هانکار الصلر ی انگل اب بهس نام م تیوهس 
تر انگل ا الر سههاخر خ  آنن بپال. صی نهرا  براالر آپ   

خپالب مله  شهههف ع محهه  ص بوضهههن ازآارگرات نن ی الر   
 Afsharی الزالاه سهاآن ص بس تمارت مشغپل ش ن    منطقس

Sistani, 1989: 26 نها ن م قپم الیگری بپالنه  آهس بس    (. نمار
ستات بس این منطقس م انرت علر فرار از ظلم ص ستم از افغان

( ص  پت الر ارتش نن یِ انگلسههتات Tite, 1985: 71آرالن   
 گ ری مستقر الر الزالاه( الارای مقام ص منعب بپالن ب الر شک 

(. Tabasi, 2012: 94ی شهه ر تیر ر الاشههتن   ی اصل سنسههتس
( با عنایر بس اسناال ص م ار  Fig. 5ی الزالاه  ی اصل سنستس

ی ش رآباال ص شهههال شرقن ش ر  مح صال نای مپنپال الر تپس
سههو  آباال فولن[ شههک  گرفتس اسههر ص سههاآنات آت عه تار   

 ی گرگ چ بپالن . نای عایفسبلپچ
 

 
Fig. 5 Early Core Images of Zahedan (Old Dozdab), in the present Shirabad area  
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ی اصل س ش ر آس ظانرار خپرشه  ی نقشس  2781الر سهال  

تپسهه  مل  شف ع محه  عراحن ش   بپالب بس صپرت   ار 
خ ابات شهههالن ص ننپبن ص   ار خ ابات شههرقن ص غربن ص با  

 س الر تعپیر نای منظم ص بس شک  شطرنمن مانن  آتتقاعع
6  Fig. 6) رصی اراضههن بایر پ رامپت خ  شههپالب بر الی   من

نای اعراف این خطپط منظم آنن پ اال  شهه  ص سپا زم ن
نا ساختهات الاالن  تا الر آترا  ن  صیاحن ممانن بس تمار من

نا خالعس ص بس نهاین  ص بو ار از عرف الصلر مرآمی این زم ن
رسههه  . الر قرار متری پن  شهههانن تا ی  ریال بس فرصش من

آس « نظامنامس ساختهات ش ر الزالاهسپاال »سهن ی با عنپات  
مربپط بس اصای  الصرات پ لپی ص اسههتقرار بل یس الر این شهه ر  

نای خپال را بر عالی ن اراضههن بای  سههاختهات»اسههرب آم  : 
گپنس اعپنانن الر عپل ی الزالاه بنهاین  تا ن چعیق نقشههس

نا نشهههپال ص نرگا  برخالف نقشهههس نا ص ناال یا عرض خ ابات
س فق  مقعهههر ممیپر بس خراه آرالت سهههاختهانن بشهههپال ن

سهاختهات خپال بر عیق نقشهس خپان  گشر بلکس نریهس ن م   
 Research Planning«  بر مشهههارال س تولق خپان  گرفر...

and Budget Organization Research Center, 1976.)  
 

 
Fig. 6 Preliminary map of Dozdab (Research Planning and Budget Organization Research Center 1976) 

 

ی انگل ا ص حضههپر را  علیانسبس عپر آلن ان اف منفور
آنن آپیتس بس الزالآه آس الر خالل نن  ن انن اصل صههپرت 
گرفرب از عل  اصلن تپنس بس این منطقس ص پ  ایش این ش ر 

تپات الزالاه را شههه ری آامالر ز عرفن منآی . اشههههار منبس
ی پ لپی اصل بپال آس بس رضههاشههانن بنام مب  را آس الر الصر  

عنپات یه  شههه ر مپنپالیهر پ  ا آرال ص الر نه ن الصر ب با   
نای خپال الاشرب رصنق شهتابن آس رضاشا  الر انرای س اسر 

فرمان   لشههکر بس عنپات  2786الر یافر. سههرت ج ن انیانن 
خپرشههه  ی  2783ص الر مرالاال  فرشهههرق بس بلپ سهههتات ر

آههس نهرا  بهها ن رصنههای اعمامن خپال بههس الزالاه محض اینبهس 
عنپات مرآم عهل ات قشپت الر بلپ ستات رس  ب این ش ر را بس

انتخاه نهپال ص بالفاصلس پا از پایات عهل ات قشپت الر ب هن 
ی بلپ سههتاتب تقسهه هات نظامن  ما  نهات سههال برای االار 
اشهههر. الر این تقسههه هههات الزالاه  عراحن ص بههس انرا گههذ

نشههه ن مرآمی الر نظر گرفتس شههه . الر حالن آس الر حکپمر
گههذشهههتههسب منطقههس پ ر  ص بهپپر نهپار  آرسهههن ص مرآم  
بلپ ستات ص مح  استقرار ق رتهن ترین حکپمر محلن بپال  

 2784(. پا از آتب رضهاشها  الر سال   Siasar, 2017اسهر   
ت خپرشههه هه ی بههس این شههه ر سهههفر نهپال ص الر نریهها  

اسامن ش رنا  اش آس تغ  راتنای ناس پنال سهنگ رین ر
(ب نام Alam et al, 2014: 82نا را بس نهرا  الاشههر  ص اسههتات

خالف ش رنای تغ  ر الاال. بنابراین بر« 4زان ات»الزالاه را بس 
ون نای عی الیگر آس الر عپل تاریخ بس سیب الارا بپالت صیژگن

بس -اقل هن موت ل ص ... خ مب  پت منابع آهب خا  حاص نم
شهههک   -نهاین از امکهات زیسهههتن الر مکات  عنپات نشهههانهس 

گرفتنه ب الزالاه بس الل   مپقو ر اسهههتراتژیکشب  س الر  من
صری از نن  ص ایرات بس ن هر مطهامع الصلهر انگل ا الر ب ر    

 اتببلپ ست شهال الر انگلسهتات  برای مطهئن پایگانن عنپات
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بس ش ر تی ی  ش .  نای رضاشاننبص  س برای اعهال س اسر
گ ری شه ر الزالاهب عپام  سهه اسن ص نظامن نقش  الر شهک  

اساسن الاشتن . این آس این منطقس نم تپس  الصلر انگل ا 
سههههازی ی په لپی برای پ ههاال  ص نهم الصلههر ایهرات الصر   

نایشات انتخاه ش   بپالب نشات از السترسن آسات ص سه اسر 
پال آس امن بپالت آت نسههیر بس سههایر شهه رنا ص رصسههتاناین ب

 قرار الاشر. ی سرالارات بلپچتحر س طر 
 های گوناگون در منظر شهری زاهدانکنش الیهبرهم -7

ی انسههاننب معههنپا ص عی ون منظر شهه ری الر سههس  یس
نا از عپام  مختلفن قاب  بررسن اسر آس نر ی  از این  یس

معهههنپا را شهههک   یان : عپاملن آس  یستشهههک ه  یهافتس  
نا ص مس رنا ص بس عپر ناب خ اباتاختهاتان ب شام  سبخش   

بسههترب  عی ون: یعپام   یس شههپن ؛آلن سههاختار شهه ر من
 منظرب پپشهههش گ انن ص نانپریب ص الیه   آه ص نپاب اقل مب

ی  یس عپام  زم ن نسهههتن  ص شهههک  نپا ص ننا خا ب
 سهه اسههنب تاریخنب فرننگنب انتهاعنب انسههانن ن م مقپ ت
 نای پت ننیهس تری نممپارال الرصنن ن ن اقتعهههاالی ص نم

گ رال. این عپام  آس از رممگات رصانن ص عهلکرالی را الر بر من
الیگر ص الر ارتیاط بانمب ان  الر آنار ی مختلف تشههک   شهه  

ی تیر ر ص تیرر نا بس صاسهههطس. این  یسسهههازن نها را من  یهس 
رممگات عپام  گپناگپت با   نشهههن ریمصمات   آس حاصههه  

  ان .رب بس نم متع  ش   ص شک  گرفتسرصاب  اس
 ی انسانیالیه -6-1

 گراینِنم از عریق ی انسانن الر منظر ش ری زان اتب یس
از  آس فرننگن-انتهاعن نها ص میاالی ب نننهاب ن هات  ارزش
 سالاشت حضپر آنپتتا ش ر یاصل س ینستس گ ریشهک   زمات

 فرنن  باصرناب ص عپر آی ن ص آالاه ص رسپمب اعتقاالاتنه ن ص
انتهاعن الر بافتار این ش ر  بر مسهل   نایارزش ص مذنب ص

  پتنم مختلف نایاقپام ص مل ر حضههپر .یافتس اسههر نهپال
 نآرماننب یمالیب افغاننب پاآستان ب رنن یب بلپچب س ستاننب

نای صار گپناگپتب آس نر آ ام الگپ مذانب ص عقای  با نن ی ص
فرالی بس این ش ر الاال  اسر. بسمنحعهر خپال را الارن ب صیژگن 

( 18 :1989ی پ ر بپرالیپ  بنهها بههس گفتههس نههاین آههسصار الگپ
پرالازات متن ش ر را شک  یا شناختن گفتس ذننن ساختارنای

الن ای انتهاعن  آت از عریق مپان سب یبس صسهه لس ان  تاالاال 
آنن . الر متنِ شههه ر  ارزیابن ص ف م خپال را بسهههازن  ص آت را

ی اقپام ص مل  مختلف م انمنِ م ات سههاختار صار الگپزان ات 
 ص گذشههتس تیر رات ب ن ایصاسههطس ص ص آنش اسههر؛ م انمن

 من ساخر نم صاح  آتِ الر آنپنن آس نایص محر  ناانگ م 
 تپل   انتهاعن الگپالار ن رصنای یصسهه لس بس آس  را اسههرب

 ص متنپا نایفوال ر بس آس  را النن  بساخر نم ص شپالبمن
 شهههک  زن گن مختلف ص منف  نایحپز  گپناگپت فرال الر

(. Wakwant, 2000: 328بخشهه   من انسههمام ب ات ص الاال 
اقپام ص مل  مختلف الر شههه ر زان ات نر آ ام از متنن الیگر 

نای الیگری تشک   ش   اسرب ب ین ان  آس خپال از متنآم  
ص  ی س الاعریق با قرار گرفتن الر متن ش ر زان ات با شیکس

گ ریم آس بس صپرت ریمصمات   ناین قرار منصار پپیا از عاالت
تافتن بس نام منظر ش ری زان ات ان  ص نمالر نم پ پن  خپرال 
ان . عپام  س اسنب نظامن ص اقتعاالی ن م با را شک  بخش   

الرنات تیر ر ص تیررات متفاصت الر پ  ایشب ح ات ص بقای این 
 ان . ش ر نقش الاشتس

 ی مصنوعالیه -6-2
تلف قن از متپت مختلفن  ش ر زان اتب-ی معنپاِ متن یس

ی انسههانن نشههیت گرفتس.  نای  یساسههر آس از گپناگپننِ متن
ب ین مونن آس فرم بنانای سههاختس شهه  ب نپا معههالب ص فن ص 

 ص تمئ نات از گ ریب ر  ع م یا ص ی سههاخرب اسههتفاال  شهه پ 
مسکپنن ص  ص عهپمن نایمکات فضهاین     مات ینحپ  رن ب

ی پ لپی اصل الر منظر شهه ری زان ات الصر   ن ننعپاملن این
موهاری ص  -2اسههر:  نظام گفتهاننآم سههس حاصهه  السههر 

 ی پ لپیرصاج یافتس الر الصر « بس اصطالم م رت»ی تفکر ش پ 
موهاری سنتن مناعق  -1اصل ص الر زمات اصالحات رضاشانن؛ 

ان  ص نا با خپال نهرا  آصرال مانننا ص آرآپیری ایرات آهس یمالی 
بخش اعظهن از بنهانهای شهههاخص ص م م شههه ر را بس صنپال   

موهاری بپمن سههایر سههاآن ن شهه ر از نهلس    -7ان ؛ ص آصرال 
نای فرنن نا ص خرال نا آس از فرنن نا ص سههه سهههتاننبلپچ

 نا آس خاصهه ران . از آتشههات صام گرفتسمکات زیسههر اصل س
 آزاالی از ایالرنس انتهاعن عامالت ص فضههها ب ن الیالکت کن

 الصسههپی نر برای را پذیریتو ن انیار ص از ایالرنس ص فرالی
ی ی  متن الارالب نر فرالی آس نهاین   النیهال  بهس  رابطهس  این

اسههرب بسههتس بس مپقو ر ص م مات آزاالی عهلش بر این شهه ر  
 نای اصلن ش ر آسان . بس عنپات مثال الر خ اباتتیر ر گذاشهتس 

نظام شهطرنمن ص منقطع الارالب شان  حضپر پرق رت  ای نقشهس 
نای افراال اصل  رضاشا  ص پ لپی اصل( نست م؛ الر خانس گفتهانن

 نظام گفتهاننعپر بنانای الصلتنب حضپر متهپل شه ر ص نه ن 
بس خپبن مشههه پال اسهههر ص الر  نها( نها ص آرمهانن  الصم  یمالی

 ننفتهانظام گالرآم  ن م نای افراال بپمن استات ص اقشار آمخانس
سهپم قاب  مشان   اسر. ب ین عریق نر فرالیب قپمن ص ملتن  
آس الر شهه ر زان ات زیسههر آرال ب بس فراخپر آزاالی عه  ص یا  
انیاری آس الاشهتس رممگانن را الر این ش ر تپل  /بازتپل   آرال   

 ص ب ین عریق الر گفتهات ش ر شرآر نهپال  اسر.  
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 ی مصنوعی انسانی بر الیهتأثیر الیه -6-3
 صارآینس را الیگرنها ی  متن ی معهههنپاب تههام  یهس  الر
 تعههاصیری گپناگپت نایشههاتبازتاه ت اخ  از ص نهایانن من

بنا  ناآت حپل را خپال نسههتن تپاتمن آس گرالالمن حاال 
(ب بپالت الر شهه ر بس 77 :1997آرال. بس توی ر نپربرگ شههپلتم  

 س را نسههر الر خپال ضههی   گرالال آس نر آتای ب ل منآینس
الارال ص الر منظر ش ری زان ات تنپا ال  ص سپا عرضس منآر

 یی شهه ر منمر بس تنپا  یسنهو تن ص بازتابشههات الر آینس
 معنپا گشتس اسر.

 نابلپچ
الر موههاری مسهههکپنن اقپام بلپچ   نش انمای خهانس بس   

 شپالب آس یاالآصر ش پ صپرت الگپین پراآن   ص نامنظم الی   من

زمات پ ش از یکمانشههه نن این  نا الرقرارگ ری آپرنها ص لپگ 
نای ی ش رب الر سالاقپام اسههر. بنا بس رصایر افراال سههالخپرال 

ش  نا بو  منگ ری شه ر زان ات ص حتن تا سال ی شهک  اصل س
ای از زن گن نا الی  آس نشهههانسی بلپچآپرنا را الر ح اط خانس

نای بمرگ الر شپال. صنپال ح اطعشایری این قپم محسپه من
ی عشههایر یکمانشهه ن از  تپات الر الر  تاز چ را منی بلپخانس

ی آن ب مح صال زم ن ص مله  یهافرب زیرا نرآا سهههون من  
خپال را  28نابِن)ن نا ص  ر یا لپگ ر یها بهس اصهههطالم آا   علف

نا با افمایش تو اال افراال خانپاال ب الر گسههترش الن  ص عن سال
 ایممهپعسعپر بس ت ری  بس این ح اط اتاقن را ساختس ص نه ن

  پَعهه  شههپال آس الر اصههطالم بپمن بس آتمسههکپنن تی ی  من
 pasilگپین   ( منJanebollahi, 1995).  Fig. 7.) 

 

  

Fig.7 Plan of a Pasil (Janebolahi, 1997) 

 

نپازی ایشههات از نهلس رممگات فرننگن قپم بلپچ م هات
اسههر ص این امر الر ناین آس برای م هانشهههات الر آپرنا ص  

ا نآنن ب مش پال اسر. بلپچنایشات تو  ن مننا ص خانسلپگ
برای آسایش م هاتب اتاقن ن ا از باقن فضای خانس با الر ص 

 گ رن  آس بس الرحتن سرصیا ب  اشتن ن اگانس الر نظر من
این عریق فضههای  تر اسههر. ازصرصالی خانس ص ح اط نمالی 

محرم ص نهامحرم ص الرصاقع فضهههای زنهانس ص مرالانس را ن م از   
آنن  ص الر ننگام حضپر م هات  اگر غرییس الیگر ن ا منی 

باشهه ( زنات خانس را بس این اتاق رانن ن سههر. حضههپر این  
ی بلپچ اسر؛ حتن امرصز  با نای خانسفضهای ن ا از نشهانس  

« سهههازبلپ ن»ت خانس ایب بس آالیه ت این نشهههانس الر خانس 
نا پچی بلناین الر خانسگپین . الیتس الر نمی ات ن م نشانسمن

تپات یافر آس حاصههه  نای الیگر منالر مقهایسهههس با خانس 

رممگات متفاصتن اسههر. بس عنپات نهپنس اسههتفاال  از رن  ص  
نقش ص تمی نههات فراصات گچیری ص آنرآههاری الر ب رصت ص 

ب ی ن اسهههرب این امر  نا ص مسهههان  بلپچ امریالرصت خانس
نای ایرات با الیگر اقپام بلپچ تپان  ناشهههن از ارتیاط بلپچمن

عپر آس الر نا باشهه . نهاتسههاآن الر پاآسههتات ص یا نن ی
( قاب  مشهان   اسهرب مسهان  بلپچ آس    Fig. 8  0تعهاصیر  

اغلب سهنن مذنب نسهتن  با الیگر مسههان  ش ر بس لحا    
آس مخاعب با  ظانری بسههه ار متفاصت نسهههتن ب بس عپری

تپان  بف ه  نایش منالی ت مسم ی الر ش ر از رصی نشانس
آس مربپط بس ان  سهههنر اسهههر یا تشههه ع. الیتس نقپش ص 

نا نای بس آار رفتس الر تمی نات خانس ص مسهههان  بلپچرنه  
نا الر ممال الیگر متفاصت بپال  ص رممگشاین آتآامالر از ی 

 گنم . ان   این پژصنش نهن
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Fig.8 Pictures of Zahedan Sunni mosques 

 
نا را الر ش ر زان ات ناین آس حضپر بلپچالر الیگر نشهانس 

آن  ص ای اذانن اسر آس الر عپل رصز الر پن  نپبر ب ات من
آپ س نا ص رممگات الر شههپال. حضههپر این نشههانس شههن    من

خپات را صارال گفتهانن ناب گفتسی بلپچنهای محلهس  آپ هس پا
ای بس نام خپال الر  ن ن بازار سنا نمنهای . بلپچمتفهاصت من 

نای رنگارن  بلپ ن آس مرآم شههه ر الارنه  آس الر آت پار س 

نای مخعهههپی این قپم بس آننه  ص خپراآن زنهات الر بر من 
شِ بسههه ارب (. بنهابراین رنه  ص نق  Fig. 9رسههه   فرصش من

نهای  ص بس رممگهانن اسهههر آهس فرننه  بلپچ را مورفن من   
ای از این قپم ب ل گشههتس اسههر. قپمن آس الر رصایتن نشههانس

رصایر شههه ر با بافر انتهاعنِ متفاصتن آس متفهاصت الر آالت 
 سازال.ایماال آرال ب مونای الیگری را بس ذنن متیاالر من

 

  
Fig. 9 Pictures of Baluchi Market in Zahedan 

 
 ناس  

نای زان اتب م انرانن از آشهههپرنای نن  ص سههه ه  
–پهاآسهههتهات بپال  آهس بس عنپات آارگرات خ  آنن آپیتس   

 نایزان ات بس این ش ر آم ن . م انرانن آس با خپال فرصر

آس نسیر بس  آصرالن  ص شهای  بتپات گفر  را ن ی ی شهغلن 
این  یترین تیر ر را الر پ  ایش ص تپسههوسی اقپامب ب شبق س

نای ان . ایشهات فضهای نن صسهتات را با نشانس   شه ر الاشهتس  
 پت لغات فراصات انگل سهههنب مخعهههپی آت سهههرزم ن نم

نای الکلن ص فرصشههن گن آتب خپرالت ص معههرف مشههرصه 
نا فرصختن غذانای بپمن نن  ص پپش  ت ص رصاج الاالت لیا 

 Zakariazadehنای نن ی بس این شههه ر آصرالن   ص پار س

Amiri, 1987:16ناب گپین صارال ی سهه  (. با صرصال بس محلس
 . گپیای آس از فرننگن متفاصت سخن منمکات الیگری ش  

آننب رممگانن آس نا با رممگات ناآشناین برخپرال منالر این
س فاصت آخپال را الر ظانر مرالانن با ریشن بلن  ص پپششن مت

نن  آالیگر نشستس ص بس زبانن ناآشنا صحیر منالر آنار ی 
نای نهای تنه  نن ی آس الر مغاز    ن ن بپی خپراآنص نم

آنن . رصاب  شههپن  آشههکار منآپ   ص آم نپر عرضههس من
نا نم الر مپارال نا با اغلب مرالم حالر رسهن الارال. آتس  

 ن ن ارن  صصآم  خانپاالگبسه ار ان   با افراال غ رس   رفر 
این امر مپنب گشتس اسر آس تقرییار از ناموس عرال شپن  ص 

ی انتهاعن ص یا الر حهاشههه هس قرار بگ رنه ب نر نه  حپز     
نا الر مرآم ش ر صاقع ش   اسرب باز نم نتپانستس ی آتمحلس

 :Karimian Bostani, 2003نا بکن   آه   ن انن بس آت

مقاصمر  ص خپال رسپم ص آالاه حفظ برای ناس   (. تالش90
 نشههات م انرت مقعهه ) انتهاعنِ پذیرش سههاختارنای الر

 اسهههکات زان ات بس منظپر بس نام انرت آت آس النه  من

 این بر اصهههرار رصالمن ص گهات اسهههر نیپال  م ت عپ نن

 نرگپنس تخطن گرص ب آس نایبایستس الر حفظ سون ص عق   

 عل  پذیرش از م هترین ش بمن گرص  از عرال مپنب آت از
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 انتهاعنب گرص  ی  نس ص اقتعاالیب گرص  ی  عنپات بس ناآت

ناین (. از نشانسRiahi, 2011: 32بپال   منطقس م انرپذیر الر
آن  این قپم تعهههه م بر اسهههتقرار الائهن الر  آس اریات من

ی صرصالشاتب نای اصل سالزالاه ن اشهتن  این بپال آس الر سال 
بوهه نهها از آرالنهه  ص آنن الر  ههاالر زنهه گن منآههارگرات را 

ناین نای خ  ص از نن ص حعههه رب برای آنات آلپن تراصر 
(. گپالصار  بس Karimian Bostani, 2003: 83سههاختس شهه   

نا اسر. ی س  عیاالیب آانپت محلس-عنپات مکانن مذنین
آن ب نهای آت بنای گپالصار  از موهاری خاصههن تیو ر نهن

 نااش نهاال سههه  سهههاال  اسهههر ص فق  بر رصی الر صرصالی
نام الارال  (āṇḍkhaترس م ش   اسرب آس این نهاال آس خان ا  

 .Figاسههر   ناسهه   بن االین اعتقاالات از بسهه اری مورف

 ص ق رت نهاال الصلیسب ی نهاالینب شهش ر(. الر این نشهانس 10
 رصم ب انگر خه    شهههشهه ر ص اتحاال مورف الایر ب حق قر؛

این نهاال مونای متفاصتن را بس مخاعیات  .اسهههر ننگمپین
الارال ص حضپر فرننگن متفاصت ص ناآشنا را بس خپال عرضس من
نا نشهههانن از نای سههه  سهههازال. الر خانسذنن متیاالر من

شهههپال ص بسهههتس بس م مات ررصت  فرنن  این قپم یافر نهن
نای بمرگ ص نای خشهر ص گلن ساال ب تا خانس افراالب از خانس

نای شپال. بنابراین امرصز  نشانسشام  منآنرآاری شه   را  
ی زباتب ظانرب نپا نا را الر سههطب محلس بس صاسههطس سهه  

 تپات یافر. پپشش ص خپرا  متفاصتن آس الارن  من
 

  
Fig. 10 Pictures of the pit and the Sikhs inside the Goudvareh and its symbol 

 

 نایمالی
 امپر الر نم نا از الیگر اقپام ساآن الر ش ر زان اتبیمالی

 اح ا  الر الاشههتن  نم ایتپنس قاب  تمارت نقش بس مربپط

 صسهه لس بس بنانای م م شهه ر از بسهه اری بنا؛ بس عپری آس

اسهههر. این بنهانها عه تار    گرالیه    احه ا   یمالی موههارات 
شهههپال. االاری ص حکپمتن را شهههام  من نهای تماریب مکهات 
تر تپسههه  موهارات یمالی نهای افراال متهپل ن م ب ش خهانهس  

ناب موهاری سههنتن زاالگا  خپال را بس شهه . یمالیسههاختس من
شه ر زان ات آصرال  ص آت را بس نهات ش پ  پ اال  ساختن . الر  

 ایتهامن فضهانای سهاختس ش   تپس  ایشاتب با نر آاربری  
 پت ترآن صنپال الارالب عناصههری نمآس الارن  عناصههر مشهه 

عپر ح اط مرآمیب سهههرالر آنرآاری شههه   ص بلن  ص نه ن
اسهتفاال  از تاق؛ ص الر ننگام ساخر خانسب اغلب باالگ ر را ن م  

ن ای از آارآرالی آس نهپار  الر –گرفتن . باالگ ر بس آار من
بس سههیب تکرارب الر ذنن  -نای یمال الاشههرتو ی  نپای خانس
ای برای خانس تی ی  ش   بپالب بس عپری انسموهار یمالی بس نش

ای بنا آرالن  آس ننگامن آس الر شهه ر زان ات ن م نرگا  خانس
از باالگ ر اسههتفاال  نهپالن  ص این الر حالن اسههر آس باالگ ر با 
آه ص نپای این شهه ر سههنخ تن ن ارال. این امر بس این الل    
 اسهر آس باالگ ر آس امرصز  بس نهاال ش ر یمال ب ل گشتس برای 

ای فراتر از آارآرالش برای خانس موههارات یمالی بهس نشهههانهس   
ای بس نام باالگ ر الر ش ر زان ات تی ی  ش   بپال. حضپر نشانس

 Fig. 11 ای از این (ب نهاالی از حضپر موهارات یمالی الر الصر
نا اسر؛ گپنس خانس ن ن تهپل افراال ساآن الر اینشه ر ص نم 

شپال ص الر انتهاعن ب ل منای الر اینماسر آس الال بس نستن
  ی  نظام انتهاعن بس رممگانن اشار  الارال.
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Fig.11 Houses built by Yazidis in Zahedan, with windscreen and brick decorations 

 
 نا س ستانن

آهن بو  از اقپام الیگر نا بس زان اتب م انرت سهه سههتانن 
نای خپال را الر ش رنا ص نا ریشساتفاق افتاالب  را آس سه ستانن 

رصسههتانای شهههالن این اسههتات الاشههتس ص بس آسب ص آار خپال 
م  ین  خشکسالن مشغپل بپالن . اما رصن  م انرتشات بس سیب

یافرب بس عپری آس الر  شهه ت گرفر تهام سهه سههتات را فرا آس
ی منطقههس از مرالم بهه  تپن نقهها بخش این م ههانرت عظ م

آنن . سه سهتات بس ش رنای مختلف از نهلس زان ات آپچ من  
نا مورصف نای شههه ر زان ات آس عه تار بس زابلنسههه سهههتانن
 پت الیگر اقپام سهاآن الر این ش رب رممگات متن  نسهتن ب نم 

نای الیگری بس منظر نا آصرال  ص نشهههانسفرننگن خپال را بس آت
نا را ان . حضههپر پررن  این نشههانس فرننگن این شهه ر افمصال 

تپات الر محه  سهههکپنهر این قپم الی  آس عه تار تپسههه    من
نای خپال را نا ن م خانسخپالشههات ساختس ش   اسر. س ستانن

ا نای بنا ن االن  آس از آتی بپمن مرسپم منطقسبس نهات ش پ 
نای نای خانسبپالن . از نشهههانس بهس این شههه ر م هانرت آرال   

نای گنی ی شکلن اسر آس معالب عه   سقف نابسه سهتانن  
باشه  ص بس تاق سه ستانن مورصف اسر   آت از خشهر ص گ  من 

 Fig. 12شههکنای گنی ی ص تاقن(. عالص  بر اینب بر با ی بام  
نا شان  حضپر عنعری بس نام آُلَ   آپل (ب آس باالگ ری خانس
(. Fig. 13ی س ستات اسرب نست م  عرفس ص خای منطقسی 
ای نی عی ون ص صیژگنسه ستات آس الر بس اری مپارال  یس  الر

بستر بر مسائ  فرننگن   ر  گشتسب ن ر استفاال  ح اآثر از 
رصز  آس از اصاخر ب ار شههرصا ص الر تهامن تابستات  218باالنای 

 ,Heidariشههه   ناین بر با ی بام سهههاختس منصزالب آپل من

آس الر ننپه (ب این الرحهالن اسهههر آس الر زان اتب  28 :2015
 218سه ستات صاقع ش   اسر اقل م متفاصت بپال  ص از باالنای  

تپات گفر نا ن م منرصز  الر این منطقس خیری ن سههر. الر این
تکرار ی  نشههانس سههیب تی ی  شهه ت آت بس نهاال گشتس اسر. 
حضههپر تاق سهه سههتانن ص آپل  بر فراز بام ی  خانس الر شهه ر 

ین خانس س ستانن ص یا زان اتب بس این مونا اسهر آس ساآن ن ا 
نای فرنن  ی سههه سهههتات اسهههر. رممگات بلپ ن از نهاح س 

ن ی انسانتپات الر  یسی معنپا منسهه ستانن را عالص  بر  یس
ناین سخر ص صیپرب نا با   ر ن م مشهان   نهپال. سهه سههتانن 

بخش بس ل مهس ص پپشهههش متفاصت خپالب از الیگر عپام  نپیر 
 ش ر زان ات نستن . 

 

 

Fig. 12 Zahedan 1975 (Sistan & Baluchestan Cultural Heritage, Handicrafts & Tourism Organization) 
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Fig. 13 Koulak above a house in Zahedan  

 
 ی طبیعیالیه -6-3

 بعی ون عپام  با سپیننم صاسهطس  بس ی عی ون ن م یس
  رس ص عی ون استقرار ص قرارگ ری الر بستر مپقو ر نهلس از

عپام   .شههپالمن مشههخص زمات گذر الر آالی ی آت تحپل
الاز پری انسههاننب گفتسی عی ون الر آنار  یسی  یسسههازن  

تپات آت را ناالی   گرفر. نر ن  الیگر متن شه ر اسر ص نهن 
 ص فرنن  عام  (47 :1982راپاپپرت    پت آمپ ای نمع  
مح    الر ح ات را عاملن مؤرر ص ن ات از ناانسهههات الر 
ای مهاننه  نهاصیلن  حتن براین باصرن  آس الر    الانه  ص عه    من

گ ری ص تکام  انسهههاتب فرنن  بسههه ار ن رصمن تر از شهههک 
منظر شههه ری  حال ع ن الر عی ور عه  آرال  اسهههرب اما

 ات انسات ص مح   عی ون آل تن اسهر آس حاصه  توام  م  
سههاخر بس تپات تعههپر آرال آس مح طن انسههات اصسههر. نهن

تههامن عی وهر اعرافش را ناالی   گرفتس ص تن ا بر اسههها    
نای انسهانن السههر بس سههاخر ص ساز زال  اسر. این  خعهلر 

انگارانس اسههرب  را آس انسههات با عی ور خپال تعههپری سههاال 
عی وههر عم ن اسهههر ص حتن خلق ص خپی اص تحههر تههیر ر 

پ رامپنش قرار الارال. عالص  بر این برای السهترسهن بس معالبب   
س خعپی الر گذشتس آبس عی ور پ رامپنش ن ازمن  اسر  بس

امکات حه  ص نق  ب ین شههک  صنپال ن اشههر ص یا ح اق  تا 
 بس تپنس این ان از  فراگ ر نیپال(. الر منظر شههه ری زان ات با

 قل ما مانن  صاسسالر سطحن فرصرفتس ص آ این ش ر گرفتن قرار
ای آهس گهانن تحر تیر ر   خشههه  ص تغ  رات اقل هن ص گرم
ن ی عی وگ رالب  یسآسای بلپ ستات قرار مننای س  بارات

ای نی ش ر نشانستافر شیکسترب اما الر نماگر س با تپانن آم
گ ری از معههههالب بپمن خپال را الر مپارالی از نهلههس ب ر 

نای الرخر نخ  سههاقس ص برگ نای اغلب آانگلن بناناب ب نس
نا بر رصی سطپم با تر خانس برای پپشش سقف ص ...(ب ساخر

ی اصل س شهه ر زان ات( ص یا شهه ر  نسههتسی الر  پن مانن  تپس
ناین آس الر مسههه ر سههه اله نیپالن ب ص نا الر مکاتبنای خانس

 مپارالی از این السر گذاشتس اسر.

نای را محلسالر ن ایر بای  گفر آس منظر ش ری زان ات 
آننهه  آههس نر یهه  رنهه  ص بپی خپال را مختلفن توریف من

گ رال. متن منظر الاشهههتههس ص رصم خپال را از سهههاآن نش من 
شهه ری زان ات از متپت الیگر ب ر  برال  اسههرب  را آس انالن 

نای موناین ص آ فن فرنن  قپم ص ملر خپال این ش ر صیژگن
ا ایفا را بهس آت منتقه  آرال  ص الر تحپل نپیر آت نقشهههن ر  

انه . الر این شههه ر بهس عنپات یه  متن قپان ن علر ص    نهپال 
ب سازن نای ش ر را منمولپلن حاآم اسهرب قپان نن آس نشانس 

نا نا ص اسهههامن ق یهن مکاتتپات الر نامنا را مناین نشهههانس
یهافهر. بس عنپات مثالب تقاعع خ ابات امام خه نن ص خ ابات   

شهههناسهههن ؛ زیرا الر من« آنم س»آزاالی را بهس نام   اررا   
گذشهههتس آسهههانن آس آاری ن اشهههتن ب برای گج ص گفر ص  

نا الر این آم ن  ص سهههاعرگهذران ت صقر بس این   اررا  من 
ش ن  نشههسههتن ب ص مرالمن آس از آنار ایشات رال منمکات من

ب از نه ن «ان آنمب  س آنمب افتاال  نا بس  ساین»گفتنه :  من
شهناسن . یا   ار را   من« آنم  س»رص این   اررا  را بس نام 

نام الارالب ص علر نامگذاری آت این « مگسههن»الیگری   اررا  
آس نم اآنپت تقاعع -اسهههر آهس الرگذشهههتس این   ار را   
مح  فرصش الام ص  -خ ابات سهههو ی ص ام رالهپمن ن اسهههر

بوهه نهها فرصش مههانن ص م پ  بپال  ص این امر بههاعههث تمهع 
بنابراین فراصات بپالت مگا نا الر این مکات شههه   بپال؛ مگا

الر این   هاررا ب علهر نهامگهذاری آت اسهههر. این نهاالنا ص     
تپات یافرب بس عنپات نها را حتن الر نمی ات ن م من نشهههانهس 

خعپی الر مناعق ناب بسنهپنس الر گذشتس بر با ی سرالر خانس
گذاشهههتن ب این امر الر مرآمی ص آپیری ایراتب شهههاز بم من

. شهاز بمب شهایلن از خپال) بم اسرب  شهپال زان ات ن م الی   من
آس نشهات از صفپر این ح پات الر این مناعق اسرب یونن یکن  

ای بس نای استفاال  از شاز بمب نه ن امر اسر آس ع  از علر
پرالاختن  ی  ر  الر نمالیکن زان ات( منشکارش الر مح صال 

زخم را نا  شمبپالت شهاز بر سر الر خانس آس ص الل   الیگر آت
 ن ن شاز بم بس عنپات نهاالی  ؛ نمآنم خانس الصر مناز مرال



86 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 

& URBANISM, VOL. 11, NO. 19 

SPRING & SUMMER 2020 

 نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران
 77 1711بهار و تابستان ، 11شماره  ،11دوره 

 

 

 

برای نشههات الاالت ق رت ص بمرگ بپالت آسههانن بپال آس الر آت 
 خانس سکپنر الاشتن .

 های منظر شهری زاهدانآشفتگی در الیه -3
ی     خپرشهه  ی بس الر منظر شهه ری زان ات از النس

 نای تاز  آس از ب رصت بسسهههپب با صرصال رممگات ص نشهههانساین
ی ریمصمات   شه ر زان ات تحه   ش ب گفتهات ش ر  شهیکس 

آس تا پ ش از آت براسا  فراین ی آنشن از عریق مذاآر  ص 
ترنهس م ات اتعههها ت) رممگذاری ص رممگشهههاین برقرار بپالب 

نس ساآناتب  -تر مپاقعالر ب ش–مخت  گشههتس ص متن ش ر را 
س   آآننناین رصایر منبلکس ال  ت زم ن ص بسهههاز ص بفرصش

شات انه ر الارال ص ب صت تپنس بس ی اقتعاالی برایتن ا صرفس
الیگر السر بس انمام نا با ی ی اتعههال نشانسشهیکس ص عریقس 

اش این اسهههر آس از ی  زنن ؛ نت مستغ  راتن الر شههه ر من
ی بنانا ارتیاط ص نهاننگن صنپال عرف ب ن عناصههر سههازن   

اقل م ص بسههتر این  ارتیاط با ن ارال ص از معههالب آم الصام ص بن 
شههپالب ص از عرفن الیگرب عراحن ص سههاخر شهه ر اسههتفاال  من

ر ی فرننگن این ش بنانای امرصزیب با بن اعتناین بس گذشتس
ی آت صهههپرت پذیرفتس. ی اصل سی موهاری نسهههتسص شههه پ 

الیگر  ن ن ننگهام   نش فضهههانها ص بنهانا الر آنار ی    نم
این صنپال ن ارال. گپنهس ارتیاط منطقن ص یا نهاننگن مون ن چ

تن  رص نسبس نه ن الل   ساآن ن ش ر با رصایتن شلختس رصبس
ص احسهها  تولق ص اللیسههتگن بس این ش ر را تا ح  زیاالی از 

(ب 407 :2011ناسر آس بس قپل گرصتر  ان . الر اینالسر الاال 
انسات تپاناین تطی ق نپیر خپال را با نپیر مکانن آس اآنپت 

ریشههگن انسههات الن  ص این باعث بناز السههر من تغ  ر یافتس
مکات بن نپیرب نهات مکانن اسههر آس ننپز بس »شههپال. من

متن تی ی  نشهه   اسههر. ننپز خپال)   م اسههر ب صت آگانن 
انسهات بس   م بپالت آت ص ننپز االرا  نشهه   اسرب رنا ش    

نپیر مکانن عپر آس نسههر. مکات بنالر عی ور اسههر؛ آت
« ت ارتیاط برقرار آن اسهههر آهس ننپز نتپانسهههتهس با انسههها   

 Abbasi, 2016: 427.) 
متن ش ر زان ات آس بر اسا  پذیرش گپناگپنن فرال فرال 

ی     بس بو  خپال را بنا ن اال  بپالب از النس ناب یگانگنانسات
نای ن ی  ساخر ص سازب فضای سلطس با صرصال معالب ص ش پ 

ای آس از عریق ایماال شههیانر بر بر آت حاآم شهه ؛ سههلطس 
نای از پ ش تو  ن شهه   عه  نهپال ص بن یتقسهه م اسهها 

نهای الرصنن را حذف نهای . از آت زمات بس  تالش آرال تفهاصت 
بوه  متن این شههه ر تحهر تیر ر م رن ماسههه پت ص تغ  ر ص   

الاری قرار گرفتس ص تحپ ت امرصزی شههه ت ص نظام سهههرمایس
م ری مپانس گشههتس اسههر؛ فرنن  ص تنپا فرننگن آت با بن

من  الر این الصرات تغ  ر آرال  نای ارزشص نشانسمف پم ارزش 
 س امرصز  ارزش ناین مپانس شهه   اسرب  ناتف هنص با آ 

من ی ص ارزش میااللس بس ارزش پپل ص اصضاا آاربری الر سههپال
نای تماری صابسههتس اسههر. بس نه ن الل   اسههر آس تپسههوس

امرصزی الر شهه رناب الر ن ر خرصج از بسهه اری از محتپانای 
ام برالاشتس ص تضاالی را بس صنپال آصرال  اسر. امرصز  سهنتن گ 

از عرفن عقب نشهههسهههتن گذشهههتس را الر برابر تغ  رات تاز  
  س آس بپال  سپگپاریم.ستای م ص الر ع ن حال برای آتمن

نای نا ص تقاب این الصگهانگن (ب Fig. 14  29الر تعهههپیر
ناین تپات الر مح صال ی عپام  معههنپا را منمپنپال الر  یس

سههاخر ص سههاز ن ی  صههپرت گرفتسب الر آنار سههاخر ص  آس 
سهههازنای بپمن بس خپبن مشهههان   آرال. این گسهههسهههر ص  

خپات متن این شهه ر نای مختلفب گفتسنانهاننگن م ات  یس
ای را ال ار سرالرگهن نهپال  اسرب  را آس از ی  عرفب رابطس

ب ن ب ص از عرفن مونهاالار م هات عناصهههر مختلف شههه ر نهن  
آن  ص ی معههنپا شهه ر احسا  نهنص  یس پ پن ی ب ن خپال

الن  الر ن ایر احسا  تولق خپال نسیر بس آت را از السر من
 پت سن  ص معالحن نم از اسهتفاال  شهپال  اش منآس نت مس
 نپیر ص فرنن  با ناسههازگار نن سههس ص نابا رن  آامپپزیر

ص  ناآپارتهات الر نهای غربن آالس   نقپش آاربرال ن م ص ش ر
ناین شپال ترا اش مننت مس ش ر؛ سهطب  الر منعهپ بنانای

آس ب صت تپنس بس فرنن  منطقسب رص بس مویر عهپمن باز ش   
ان  ص اسههرب صلن برای حفظ حریمب بر نلپی آت پرال  آش   

ناین آس بس شههپال خانساش منان ؛ نت مسالی  را مسهه صال آرال 
قل مب اتفاصت ص استفاال  از معالب نانهگپت با الل   ساختار بن
تر ص الر زمسهههتات سهههرالتر از مح   ب رصت الر تابسهههتات گرم

رن  نای فرننگن آمنسهتن . الر منظر ش ری زان ات ارزش 
ی عپام  معنپا گذاشتس ش   ص این م م تیر ر خپال را بر  یس
ی الن ای بس اصههطالم م رت اسههر. از خپالب گانگن آس نت مس

ن ای امرصز اسهههرب الر آنهار منهافع اقتعهههاالی ناشهههن از ال   
خپات گذاریب الریافر ص ارتیاط را م ات مخاعب/گفتسسههرمایس

 ص ش ر/متن با تول ق نهرا  نهپال  اسر. 
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Fig 14. The heterogeneity and turmoil in today's urban construction in Zahedan 

 
مرالم سه ستات ص بلپ ستات بس ت ری  با   از عرفنب امرصز 
ان  ص تاریخ ن ی ی بس آشههنا شهه   « بپالت»شهه پ  الیگری از

 ترنا تحه   شه   اسر. این تاریخ ن ی  رصز بس رصز ب ش آت
نا را بس  الش آشهه    ص رفتس رفتس ی آتنا ص گذشههتسسههنر

نا پ  ا آرال  آس پ پن   نهات حضهههپر پررنگن الر زن گن آت 
م آنا آمشات گسستس ش   اسر. آتبا گذشتس مرالم این الیار
شههات آنن  آس ععههار  ص تیلپر ع نن گذشههتس احسهها  من

ی از السر رفتس ن سههتن . الر  ن ن شرایطن حسرت گذشتس
شههپال؛  پت گذشههتس الیگر حضههپر  الر ذنن مرالم پ ی ار من

( 2017ع نن نهه ارال. این مپضهههپاب بههس قپل سههه ههاسهههر   
نای ای تنشگشتس ص پار را مپنب « اینای عایفسععهی ر »

ی نا بس صنپال آصرال  اسههر ص االامسنا ص فار قپمن م ات بلپچ
تپان  بس تضهو ف فرنن  ص نپیر ملن الر استات  این رصن  من

ی معنپا ن اشتس ص منمر گرالال. این مپضهپاب نقشهن الر  یس  
ی انسهههانن ص عپام  فرننگن تن ها بس شهههک  منفن الر  یس 

زال  الر عه ب ی شتاهالن . تپسههوسانتهاعن خپال را برصز من
نپعن رصیکرال میتنن بر سهههپال اقتعهههاالی اسهههر آههس الیگر  

گ رال ص حاص  این نای انسهانن ص فرننگن را ناالی   من ننیس
نای رن  شههه ت ص از ب ن رفتن عپام   یسشهههتابمالگن آم

ان . آم ش ت انسهانن اسهر آس نپیر شه ر را شک  بخش      
ت فرننگنب سههه اسهههن ص نای سههه   بس ال ی  گپناگپاقل ر

اقتعهههاالی آهس رصزگاری ب ش از نعهههف نهو ر الزالاه را  
الاالن  ن م بس نپعن تحر تیر ر تغ  ر ص تحپ ت تشهههک ه  من 

زال  اسر. ن انیانن الر آتاه عهل ات قشپت شهار اتیاا شتاه
نفر ب یونن ب ش از  7888نها را الر الزالاه  خهارنن ص ننه ی  
 ,Jahanbani  ذآر آرال  اسر نفر( 5888نعف آ  نهو ر  

نای بو  آانش ( الر حالن آس این رقم الر سال10-11 :2006
ایب شهههار پ رصات آی ن سهه   الر شهه ر  یاب . الر نشههریسمن

 :Davari et al, 1974نفر اعالم آرال  اسههر   188زان ات را 

نها را نهو تن فوالب پرتحر  ص  حهالب سههه ه   (. بها این 47

آس از نس بس اینصاحب مشاغ  سپالآصر ش ر ذآر آرال  ص با تپ
گذشههتس الر آار الاال ص سههت  بپال  ص نیض اقتعههاال شهه ر را الر 

 :Ibidاقیال ص پذیرش نهگانن یافتن    السهههر گرفتس بپالن ب

 08نا بس ح صالب ظانرار نهو ر س  2733(. الر سال 48-49
(. امرصز  توهه اال Soltani, 1998: 26خههانپار رسههه هه   بپال  

ی تو اال ان از  سهههاآن الر این شههه ر بس نای سههه  خانپاال 
ی این رصن   تضاالنا ص انگشههتات الص السر نم ن سر. با االامس

الن ب آ ف تن آس نا( ش ر آ ف ر خپال را از السر منگسسر
ن  آتفاصت ع نن م ات ی  ش ر خپه یا ش ر ب  را آشکار من

نام  آس من« آ ف ر بن نام»( آت را 35 :2013ص الکسههان ر  
نه شس شک  خپال را از مکات نا یکسات ن سر؛ زیرا الر ن چ»

این آ ف ر الر « الن .گ رال آس الر آت رصی منخهاصهههن من 
های  نتر( رز مننظامن  ی  ت  بنا تا ی  ش ر ص حتن بمرگ

ص صح ت الرصنن الارال ص نرگا  ال ار تشهههتر شهههپالب آت را از 
را با « صحه ت الرصنن »تپات نها من النه . الر این السهههر من

  می آس آ ف ر ی   سهات الانسرب اصهالر ص یکپار گن نم 
آن . بازیابن آ ف ر مپرال نظر آس از صح ت نظام را تو  ن من

ی اشپالب ن ازمن  ش پ نای مختلف ش ر ناشن منالرصنن  یس
اسر آس با اصلپیر الاالت بس این مپضپاب رش  ص تپسوس ش ر را 

 ن م سیب گرالال.
یابی محور در هویتحفاظتتبیین رویکرد توسعععه -7

 دانمنظر شهری زاه
 ص ن ی  نایمپقو ر بس پاسههخ صاآنش ص ح ات شهه ری

  تش رصرصبس برای تاز  ص خالقانس نایاستراتژی تپسوس ص بس 
 نر با متناظر گپینِیونن خالق ر الر پاسهههخ با آت اسهههر.

 . آیالر این مپان س اسر آس تغ  ر ص ش ت پ ش من .پ شام 
 ناقابل ر نابصیژگن نامپان س الر عپر آس آصرال  شهه  مانهات

آن م. این نپا از ن ی ی آسهههب من نای نپیتنظرف ر ص
تپسههوس با مف پم ت اصم گر  خپرال  اسههرب ب ین مونن آس الر 
گذشتس نهپار  رممگاتِ مفان م ن ی  با نام تپسوس ص پ شرفر 
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نای ارتیاعنب قاب  ی ریمصمهات   ص مفعههه  از عریق رابطهس 
ی شهههیکههسمههذاآر  ص یهها ترنهههس بپال  ص بهه ین عریق صارال 

 گشتن  صشه   ص بس ت ری  بخشن از آت من ریمصمات   شه ر  
یهافتنه . آل صرصسهههنب ت اصم را   می ماالی تلقن   ته اصم من 

آن  آس صقتن الر م ات تغ  راتب بس ی  شک  الائهن ب ل من
آن  ای مونپی پ  ا منشههپال ص ننیسگرالالب ارزشهههن  منمن
 Grotter, 2011: 408 را برصز  (. ت اصم بس شههک  سههنر خپال

اعتیار شهه ت مو ار الن  ص فرصپاشههن سههنر بس مونای بن من
 س آس الر نپامع الر حال تپسهههوسب رفتار نپیهر اسهههر. آت 

ریمصمات   شههه رنا را مخت  آرال  ص شهههکافن م ات مفان م 
سههنتن بس صنپال آصرال ب ع م مذاآر  ص یا ترنهس ص بس عپر آ  
ارتیاط صههح ب م ات رممگات م رت ص شهه ر سههنتن اسههر.   

ی غربن اسههرب این بار نس الر ای آس حاصهه  م رن تسپسههوست
« الیگری»ص با اناز  ص نفپذ اصب بلکس بس عنپات « خپال»ی االامس

ش   ص با الگپنای رفتاری متفاصت ص حتن « خپال»صارال قلهرص 
گا  متضهههاالب مخاعب شههه ر را الر تفسههه ر ص خپانش ال ار  

 رتح« خپال»سهرالرگهن آرال  اسر. الر این قلهرص گفتهاننب  
 «الیگری»آصرال الاری آس ر تیر ر م رن ماس پت ص نظام سرمایس

ای آس از اسهههرب قرار گرفتس ص نا ار بس ارتیاط اسهههر. نت مس
تماره تپسههوس الر منظر شهه رنا حاصهه  شهه   این اسر آس 

را ن اشههتس ص « الیگری»شهه ر سههنتن تپات مقاصمر الر برابر  
ر آت موهپ ر منفوه  عهه  نهپال  ص از این را    می از نپیه   

مان ؛ بس نه ن الل   اسهر نام تپسوس آس تا پ ش از  باقن نهن
الاال ص مف پمن گرامن بپالب امرصز  با این نپی  پ شهههرفر را من

ب «نامتپازت»ب «نامپزصت»ب «رصیهس بن» پت نهاین نم صهههفهر 
ص ... نهرا  گشههتس ص ت  ی ی برای شهه رنای  « زال شههتاه»

  شپال.آشپرمات محسپه من
گر الر مپان س با  ن ن حفاظر-گرحهال بس عنپات پژصنش 

بایسهههر رانکاری را ارائس ص تی  ن نهپال آس نم صضهههو تن من
نای ش ر را. تپسهوس را م نظر قرار الاال  ص نم حفاظر از ارزش 

 الر این مپقو رب بس قپل اللپزب بهههس مثابهههس «مپان س»مف هههپم 
 ص الارالصامن بهس ان یش  ت را مها آههس  ن ههات اسر  الر امههری 

 قرار االرا  ص شههناخر سههنتن مفان م توههههارض با رال را آت
 بگرالی   تی  ن پ ش از الانش تیی   ص بهههس الر  آهههس الن من
(. ب ین نحپب رانکاری Qahramani et al, 2016: 79پرالازن   من

آرالت حعهههار ب الر پن فراز«محپرتپسهههوهس حفاظر »بهس نهام   
نا ص برخپرال نها از عریق نقاالیب سهههنمش  ار په  هار په 

ی گفتههات م ات  فرننگن خپال بها الیگری اسهههر. تغ  ر رصیهس  
ب «حفاظر»بها صارال آرالت مف پمن بس نام  « الیگری»ص « خپال»

نا الر فراین  تپسهههوس منمر بهس برقراری توهاملن پپیها م ات آت   
گرالال آهس نهس تن ها الر قهالهب اقه امات الرصنن ص تکه لن ص       من

ال ص ی مپنپنهایگمینن ص اعطای آاربری بس فضهههانای مترصآس 
نای ن ی  ش ر ص بس ناب بلکس با نفپذ بس بخشسهازی آت باززن  

نای منظر ش ریب نای مپنپال الر ساختار  یسآارگ ری نشهانس 
بها اصلپیهر الاالت بهس اق امات حفاظتنب مپنب رشههه  آ فن ص    

 رالرصیک بخش . اینفرننگن ش ر گشتس ص نپیر آت را ارتقا من
از عریق ایماال ارتیاط  مونای مخ صش شهه  ب الصبار  بازتپل   بس

 تپان من آس الارال اشههار  نا از را  مذاآر  ص ترنهسم ات رممگات
 شپال.   گرفتس سر از حال زمات الر

نای گپنهس مپاقعب الرمات برخالف رصال موهپل آهس الر این 
گرالالب الر رصیکرال تپسهههوههس مقطون ص مپضهههون صهههاالر من 

ای ننشانسی موناشناسانسب با اشاعسمحپر با نگا  نشانسحفاظر
 ینای آالی یب شههیکس ن ن نشههانسانتهاعن ص نم–فرننگن
ی شهه ر تن ا الر ن ر الفع حهالت تپسههوس ص نفپذ  پ پسههتس
نای ن ی  الر    الفاعن فرص نرفتس ص خپال ن م اق ام بس بخش

آن  ص ب ین نحپ شهه ر بس ح ات پ شههرصی ص تیر رگذاری من
« تطپر خالق»الن . برگسپت ح ات را با مف پم خپال االامس من
 ,Bergsonآن   تی  ن من« خ مخاسر ح ات»یا بس عیارتن 

ای الرصنن اسههر آس الر خپال) (؛ تطپر خالقب تمربس323 :1992
شپالب نس زن گن مسهتتر اسهر ص بر حسهب ش پال ف ه    من   

عهاالات ذننن؛ ص مخهاعهب ننگهام مپان س با ی  متنب تن ا     
ی الریافر آن  آس ن ات االراآن صی اناز صنپنن را الر  من

( ن م ف م نر 1996عپر آس نای گر  النه . نهات نها را من آت
نهرا  « سهههاختارپ ش»ای را از پ ش با سهههس تفسههه رآنن  

 ای آلنالاشههرب ف هن آلن ص قیلن از زم نسپ ش -2الان : من
الی ب آس الر صاقع پ ش -1سازال؛ ی ف م ما را منزم نسآس پا
الریافرب پ ش -7الن  ص ی الی  ص منظر ما را تشک   منزاصیس

 ,Sasaniآن   آس انتظارات ص را  ص رصش ما را مشهههخص من

( ص فراینه  تو ن ذنن الر خپالش ص الر مپان س با  244 :2010
نا حضپر یافتس اسرب بس ن ات ب رصنن آس خپال الر قالب نشانس

 گ رال.نا انمام منگری نشانسص م انمن صاسطس
 بندیجمع -1

ما ننگام حضپر الر  یی رصزمر تمربسنا بخشن از نشهانس 
ناب ناب انگ م ناب ای  ای از مواننب حاشه ر بس عنپات گستر  

ص  بسازن نا نستن  آس نظام زبات ش ر را مننا ص نقشفوال ر
بایسههر رصیم منننگامن آس بس سههراغ مونای متن شهه ر من

 ن ن نا الاشتس باش م. نمنا ص زبات آتالر  الرستن از نشانس
پذیر اسهههرب ای  بس این نکتس تپنس آرال آس نشهههانس انوطافبه 

تپان  با خرصج از قالب اصهههلن قابل ر برش خپرالت الارال ص من
خپالب الر قهالب ن ی ی نای گ رال. این صیژگن نپعن تقاب  ص  

 & Shairi  آن  آس مینای آفرینش مونا اسرتنش ایماال من

Kanaani, 2015: 185ب ی  (. ب ین مونا آس نر   م الر قال
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ناین مخعههپی بس خپال را الارال آس با یافتن آت نظامب نشههانس

تپات بس زبات زیرین آت نظام نا مننا ص رممگشاین از آتنشانس
ی ریمصمات   ش ر از نا الر شهیکس رممگشهاین نشهانس   پن برال.

آن  ص ب ین عریق ارتیاط با عریق مذاآر  ص ترنهس م سر من
رصمن یاآپبسن سههازال. خپات شهه ر را برقرار منمخاعب/گفتس

اش سس نپا ترنهس را مطرم ی ترنهس( الر نظریس114 :1959 
 بازنپیسههن(ب آس توی ری  22زباننی الرصتترنهس -2 آن :من

نای آالمن الیگری الر نهات نای آالمن تپس  نشانساز نشانس
زبانن عالص  بر ساختارنای زمانن ی الرصتترنهس ؛زبات اسههر

اختهارنهای فرننگن متفاصت الر   متفهاصتب الر رابطهس بها سههه   
ی مکههانن مشهههابههس ن م آههاربرال الارال. تنپا قپمن ص محهه صال 

تپان  مثال مناسههین برای این امر فرننگن الر ی  شهه ر من
 ترنهس بس مونن صاقون  21نی ب ن زبهان ترنههس  -1؛ بهاشههه  

نای ی نشههانسنای آالمن بس صسهه لسآلهس(ب ترنهس از نشههانس
ای الر ن هاتب نظام  نر په یه     آالمن زبهانن الیگر. اگر برای 

صقر برای ف م آام  آت ب پت زبات قائ  باش مای نمموناین
بایسهههر بس زبات آت نظام آت پ ی   الر مپقو ر گفتهانن من

 ن ن نیاش  الر االرا  ص تفس ر ال ار مسل  باش م ص اگر این
این  گاتشهههپال. نگهارن  ف هن شههه   ص اختالل ایمهاال من آ 

ی م رن مم ص  س الر رابطس با پ ی  تآ نستن پژصنش موتق  
مظانر تپسوس الر آشپرنای ن ات سپم ص الر حال تپسوس رز 

ف هن اسر نپعن آ  بس سههیب االامس الارالب ن م  ناتالاال ص نم
ی نا ص یا ترنهسناآشهههناین با زبات این پ ی   الل ه  آهس بهس   

پ ش »با  زیرانهامنهاسهههب سهههاختارنای آت بس صنپال آم  ب   
المن آس الر بستری متفاصت زیستس ص ن اتِ ذننن مر« ساختار

خپات نیپال  ص شههرای  رممگشههاین زبانن الیگری الاشههتن ب نم
بس نه ن سیب م ات مفان م سنتن ص نپ شکافن  بایماال نش  

 قلب  27اینشههانسی م اتترنهس -7 عه ق پ ی  آم   اسههر.
 نایی نشانسنای آالمن بس صس لسای از نشانسمان ر(ب ترنهس

 اتر بایب ب شنشهههانسی م اتترنههس  غ ر آالمن. یه  نظهام  
نا سر ص آار شههناسههن ص ارتیاط آت با الیگر حپز ی زباتحپز 

 نای فرننگنتپات نلپ ی الی  منالارال. اما با آهن تغ  ر زاصیس
نای شهه ر را ناین آس  یسنا را الر نشههانسب نن انسههاتص ن ات

توی ر نهپال. این ای نشههانسی م اتسههازن  بس عنپات ترنهسمن
تپانن  بس صپرت آالت الر بستر فرننگن انتهاعن نا مننشانس

یافر شپن  ص یا الر نمی اتب  یشه ر  منظر ص یا سهاختار آلن 
 ای نهپال یابن . مثالر الر تمی نات آنرآاری سرالر خانس

سههاز ص آارنای م م عهلکرال فرنن  را   ن ننم ترنهس
ی ترنهس را بس نظریسآن . عالص  بر یاآپبسههن آس آشههکار من

 ای مطرمنشانسزبانن ص ب نزباننب الرصتی ب نصههپرت ترنهس

 رصیکرال الیگری بشناختن آت پرالاخرآرال ص بس تفسه ر نشهانس  
نهای باخت ن ص لپتهات ص  نم صنپال الارال آهس صامه ار الیه گها     

ترنهس آرالت »اسر آس الر آت  29شهناسات مکتب تارتپ نشهانس 
ص ترنهس بس عنپات حاصههه  این ی نپعن از فوال ر بهس مثهابس  

ناپذیرن  ص ظرف ر انتقالن فوهال هر از مف پم فرننه  ن این   
« شهههپالآهس الر فرنن  صنپال الارالب صیژگن م م آت تلقن من 

 Thorpe, 2011: 202 ای (. الر این الی گا ب ترنهس نایگا  صیژ
با  الان . رابطسالارال ص پپیاین فرننگن را محعهههپل ترنهس من

 :2011سمپالی   .پذیر اسرترنهس امکاتاز عریق « الیگری»

فرننگن ی ب ن( الر قلهرصین آهس الر فراینه  ترنهس  153-157
سهههس رصیکرال را عنپات  بگرالالپهه یهه ار من -خپال ص الیگری–

« الیگری»فرننهه  ص « خپال»آهنهه : الر رصیهکرال اصلب   مهن 
نس خپالب بلکس »نافرنن   ب صی( اسهههر؛ رصیکرال الصم رصیکرال 

آنه  ص از منظر اص بس خپال  نن منرا آرمها « الیگری»ب «الیگری
نام الارالب « نم خپال ص نم الیگری»نگرال؛ اما رصیکرال سههپم من

عام  محر   آس م نظر این پژصنش ن م نسهههر این رصیکرال
نای فرننگن بپال  اسههر. این نگا  فرنن  را مف پمن پپیاین
 ب ن . الر اینالان  ص قائم بس صنپال الیگری منذات نهنقهائم بس 

ص رالی از « الیگری»الر « خپال»از  منش نه شههههس رالی
« الیگری»ص « خپال»صنپال الارال ص این « خپال»الر « الیگری»

 الیگر نستن .الر ع ن حفظ تهایمب الر پ پن  با ی 
 گیرینتیجه -18

نا با نم ص پ پن  م ات رممگانن ی ریمصمالر پن مپان هس 
نا صنپال الارالب تغ  ر ص تحپ تن الر آس الر نقاط اتعهههال آت

نا باقن گ رال آس الر آت برخن نشانسرت منصپ منظر ش رنا
الر  ان ؛مهانه  ب برخن تغ  ر آرال  ص برخن الیگر از ب ن رفتس  

ان ب را   ار  ناین آس تا بس امرصز الصام آصرال برخپرال با نشانس
نا الر صضههو ر مپنپال اسههر؛  را تن ا حفظ ص نگ  اری آت

 تتپانن  الر عن گذشر زمانای اص  ب منآس نشانس یا نشانس
ب صت تغ  ر ص یا با تغ  ری ان   بس امرصز آصرال  شهههپن . الر 

نهاین آهس الر عن زمهات ال ار زصال ص    مپان هس بها نشهههانهس   
این ان ب تا نفرسهپالگن گشتس ص یا بس عپر آلن از ب ن رفتس 

ای صارال نشپالب ی آ ن خ شسآس بس اصههالر ص نپیر نشههانس
بازتپل   افما آت را ی فضهههانای م اتتپات بهس صاسهههطهس  من

  ی تاز بازسههازی( ص یا بازآفرینن آرال؛ ب ین عریق نشههانس 
ی آ ن الر رصزگار ق یمب تپان  بس عنپات نهاالی از نشههانسمن

ش  /حذف ش   الر عن زمات عه  آرال  ص یاالآصر   می گم
ناین آس مخ صش ش   ص یا تغ  ر باشه ؛ الر رابطس با نشههانس 

: اگر تغ  ر نشهههانس یافتس ن م رانکارنای متفاصتن صنپال الارال
نای امرصزی بپال  سپ با رصزگار مواصر ص ن ازنا ص گفتهاتنم
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نای بافر اص   نای آ ن ص صیژگنص الر ع ن حال بس نشانس
منظر فرننگن شهه ر صفاالار باشهه ب الر نهات صضههو ر حفظ 

 گرالن ب ص اگر این تغ  ر مونای مکات را مخ صش آرال  صمن
تپات با تغ  ری  ب منیها نپیهر آت را ال ار آشهههفتگن نهای  

افتس ی تغ  ر یالصبار  الر گفتهات مپنپالب بس بازپ راین نشانس
ای نهگام با نپیر ش ر پرالاخر ص ب ین عریق گفتهات تاز 

ص الر ع ن حال نهرا  با ن ازنای امرصزین ایماال نهپال. ب ین 
نا از آرالت حعهههار  ار پهگر الر پن فرازنحپب حفهاظهر  

نا ص برخپرال با  ار په عریق نقهاالیب ترنههسب سهههنمش  
 مونای مخ صش بازتپل   اسرب تا ب ین عریق بس« الیگری»

نای مپنپال الر شههه  ب از عریق ایماال ارتیاط م ات رممگات
 زمات الر تپان من آس اینای مختلف بپرالازال. م اخلسزمات

 نهرا  با زمات گذر الر ناآت تغ  ر شپال ص گرفتس سر از حال
الیتس منظپر از این اق امب بازتپل   ص یا تکرار  .باشههه  ت اصم

نای از پ ش مپنپال ن سرب  را آس ی الگپنا ص نشانسمقل انس
نا ب صت پ پن  با زماتِ تحپ تب الر نم شکستن تکرار نشانس

زمانن شههه ر ص مک ر آرالت مف پم اصهههالر -یکتاین ِمکانن
ا ی ش ری باسهر؛ بلکس مقعپالب ارتیاط متواالل م ات شیکس 

ا رز نتغ  ر ص تحپ تن اسهر آس بر ارر تپسوس الر این بخش 
خپان   ح ی تا شهه   ایماال تغ  ر الن . بس نه ن سههیبمن
نا گرالال. از این رنگذرب با نشهههانس آت حفظ مونای آس بپال

یههابهه  ص الیگر نههاین برای شههه ر خپانههاین خپال را بههاز من
شه گن ن سههر ص الر  ص ف م مونای آت راحر گشتس ص  گم

 بس راحتن قاب  بازیابن اسر.نپیر آت 
 نوشتپی

1. Rhizomatic 

2. Negotiation 

3. Translation 

اپذیر ننای گذشتس ص ب انگر نپیر ص تنپا فرننگن نپامع اسر آس بس عنپات بخشن ن اینی م را  فرننگنب منظر ش ریب یاالگار زن   از نس الر حپز  .9
ی منظر ( ص ننگامن آس بس مقپلس69: 2743نای آین   برقرار سازال  پپرب االر ص ف این نژاالب تپان  ارتیاط ملهپ  ص ناملهپ  با نس از م را  فرننگن من

اسر  را آس بس « منظر ش ری تاریخن»ی شپالب ب شتر تپن ات موطپف بس مقپلسی م را  فرننگن نگا  منی حفاظر ش ری ص حپز ش ری از الریچس
ی ش ری ص م یریر تغ  ر ن م تر بپال  ص عالص  بر مپارال پ شه نب سهون الاشهتس بس مفان م الیگری از نهلس تپسوس   رصزتر ص نامعالیگرب بس نسهیر مفان م 

(ب ن م آس بس عپر اختعهاصن منظر ش ری را ن ف قرار الاال ب رصیکرالی نپین الر نسیر م ات تپسوس ص  HULرصیکرال منظر شه ری تاریخن   تپنس آن . 
نا ص نا ص آنفراناآنپانسهه پت بس نهرا  ب ان ساین  .نای حفاظر م را  شهه ری یافتس اسههرای الر نظریسنایگا  صیژ  1822ص از سههال حفاظر اسههر 

(ب 1886«  الهق  ی ب رب ان س»( صینب 1885«  م را  موهاری مواصرب شناخر منظر ش ری تاریخن» پت آنپانسه پت  نای الیگری نمآنپانسه پت 
ی آاربسر مف پم منظر ش ری تاریخن الر نامس زنگیار الربار تپص س»(ب 1883«  ای منظر شه ری تاریخن الر ارصپای شهرقن ص مرآمی  سهه نار منطقس »

آس بس «  18یسن  نارا بس عالص »(ب 1827«  ی ساصاناب ان س»(ب 1821«  آاربسر رصیکرال منظر ش ری تاریخن الر   ن»(ب 1884«  بسترنای آفریقاین
ت صین ش  از الیگر اسناال متیخر اسر آس مپضپا م را  الر فراین  تپسوس را مپرال تپنس صیژ   1829 ن سال تعپیب سن  نارا الر سال مناسهیر ب سهته  

ی منظر ش ری ص منظر ش ری آس بس مقپلس« نای انساننم را  فرننگن ص منظر بس عنپات ارزش»( پ رامپت 1829«  ی فلپراناب ان س»الن  ص قرار من
زیسههر انسههات نهرا  با پپیاین ص تقپیر انتهاعن ص عهلکرالی  پای اریب رانکارناین ن ر حفظ آ ف ر مح   میحثان  با نگانن بس الاختستاریخن پر
  ص ریشس الر ی  رابطس متپازت ص پای ار ب ن مح   ش ری ص عی ون ص نآنارائس الاالن . تهامن این اسناالب ان اف حفاظر ص تپسوس را االغام من این مح  

  (.Eshrati & Fadai Nejad, 2018: 78-79) مان   اسر الارال باقننای آنپنن ص آین   ص م رارن آس از گذشتگات  ن ن ب ن ن ازنای نس نم
5. Rhizome  

6. A Thousand Plateaus 

 شپال.بس آار برال  من« نظهنآشپه ص بن»اسر آس موهپ ر الر برابر خائپ  بس مونای « نظم ص نهاننگن»آاسهپ  بس مونای  .3
ی نام الزالاه بس این مکات الص رصایر صنپال الارال. نخسهر اینکس مح  این شه ر الر گذشتس م واالگا  سارقات بپال  اسر آس موهپ ر   الر مپرال صنس تسهه س  .0

 حاش س الر آس نرنا نم ننپز بپم ات آس اسر این (ب رصایر الصمSoltani, 1998: 17آرالن   نای عپ نن از این نقطس آه ت  س منبرای عن مسهافر 
 قاعنن ب شتر بلپ ستات تهامن الر ص خپانن من الزالآه نام بس آی من ب رصت اسر ب شتر آت ش ب آس الیگر نای الر ص رصالمن فرص شن بس آه آپنسهتات 

 ,Research Planning and Budget Organization Research Centerالارال   صنپال ناالزالآه این نپشهه من آت از صار شهههس آه آس

1976.)  
م ی ش رب ناخپرش  یب رضاشا  پ لپیب از را  ب رنن  ص زاب  بس ش ر الزالاه صارال ش  ص بنا بس رصایتنب الر ارر ن یر ظانری ساآن ن اصل س 2784الر سال  .4

  آس این ش ر (؛ الیتس رصایر الیگری الر نسیر الاالت نام زان ات بس این ش ر ن م صنپال الارال؛ برخن موتق نTabasi, 2012: 95ن اال  « زان ات»آت را 
 .(Siasar, 2003: 13اسر  « زان ات آ نس»نام خپال را صام ار 

28.  Jabenend)اسر. بپال  آت مال  عرفار ص زالمن لپگ یا  االر س ا  آس را : ناین 
11. Intra lingual translation 

12. Inter lingual translation 

13. Inter semiotic translation 

14. Trartu School of Semiotics (1964) 
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Statement of Problem: The urban landscape of Zahedan is a multi-layered text in which 

different human, natural, and artificial layers are placed next to each other according to 

paradigmatic/ syntagmatic principles. Using a rhizomatic communication process and 

applying the negotiation and intra-code translation tool, these layers have created a 

meaningful complex. Due to their dialectical relationship with the development 

process, they have also obtained new identity characteristics, capabilities, and 

capacities in line with the previous paradigm since their emergence, regarding the 

changes resulted from the development and progress. But in the recent decades, due to 

the absence of negotiating and appropriate communicating with the city’s traditional 

codes, the development process as an “other” has disrupted its rhizomatic behavior and 
created a gap in the city’s coherent network. In this paradigm shift, today, the residents 
of Zahedan city are faced with a chaotic narrative and have relatively lost their sense of 

belonging and affiliation to the city. 

Research method: The present study aims to present a solution to identify the urban 

landscape of Zahedan city during Pahlavi period. This is made possible by retrieval and 

reading of identification signs hidden in the city layers, using layered semiotics and 

generation method. Layered semiotics implies that the text of a city is gradually formed 

by encoding/decoding of the codes that are common in a group of humans, and become 

understandable in the same way. 

Results: The human layer in the urban landscape of Zahedan has emerged in the city 

fabric through the convergence of values, worldviews, and socio-cultural foundations 

that have been present since the formation of the initial city core up to date. The 

presence of different ethnicities and nationalities such as Sistani, Baluch, Birjandi, 

Kermani, Yazdi, Afghan, Pakistani, and Indian, each having different beliefs, religions 

and paradigms, has given a unique feature to the city. Various individuals of different 

nationalities in Zahedan city come from a context composed of other contexts in itself. 

Thereby, in the context of Zahedan city, we are in a fluid and dynamic network of habits 

that are rhizomatically interconnected and have formed a complex called Zahedan 

urban landscape. The artificial layer is a combination of different contexts derived from 

the diversity of human layer contexts. This means that the form of constructed 
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buildings, type of materials, construction techniques, the use or loss of decorations and 

colors, spatial layout of public and residential spaces, and other factors in the urban 

landscape of Zahedan city during the First Pahlavi period result from at least three 

major contexts: 1) The “so-called modern” architecture and common way of thinking 

during the First Pahlavi period and during Reza Shah reforms; 2) The traditional 

architecture in desert areas of Iran adopted by people of Yazd and Kerman, observed 

in the city’s significant and prominent buildings; and 3) Vernacular architecture 

adopted by other residents including Baluch and Sistani, which is also derived from the 

cultures and subcultures of these people’s primary habitat. The people representing a 
context have an influence on the city, regarding their status and authority. 

Conclusion: Considering the connection of rhizomes and the link between the codes 

existing at their connection points, changes occur in urban landscapes where some signs 

are found, changed, or demolished. The only solution for the survived signs is to 

maintain them in their status quo. In case the signs are deteriorated and completely 

disappeared, it is better to be recreate (reconstruct) or regenerate them by infill 

development, as long as the originality and ancient identity are not impaired. In this 

way, a new sign can act as a symbol of an old sign in the past times and be reminiscent 

of something lost/eliminated over time. There are also various solutions for dealing 

with corrupted or changed signs: if the sign changes are in line with the contemporary 

currents and discourses and at the same time adhere to the old signs and features of the 

original urban cultural landscape fabric, the signs can be conserved in the same state; 

and if the sign changes distort the meaning of the place or destroy its identity, the 

changed sign can be re-modified by another change in the existing discourse. In other 

words, a new discourse in line with the urban identity and at the same time in 

accordance to contemporary requirements can be created in latter case. In this way, the 

conservationist seeks to expand the frameworks through criticizing, translating, 

measuring the frameworks, and dealing with the “other”, thereby reproducing the 
distorted meaning by creating a link between the existing codes at different times; an 

intervention that can be resumed in the present time and changed over time. However, 

it is not aimed at reproducing or imitating the pre-existing patterns and signs; because, 

repeating the signs without linking them to their history, breaks the urban spatial-

temporal integrity and undermines the concept of authenticity. Rather, it is meant to 

create a balanced relationship between the urban network and the changes that occurred 

due to the developments of these areas. So, the created change can conserve its 

meaning. In this way, the city regains its legibility through signs, regenerates its lost 

identity, simplifies its meaning and restores its identity easily. 

Key words: 

Conservation-based development, Identity, Urban landscape, Layered semiotics, 

Rhizome, Zahedan. 
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