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 مفًُم مکان در معماری ي شُرسازی معاصر ایران
 

 2ارغًان مارابی       1یسدان سلطاوی

 کارشىاس ارشذ معماری ي داوشجًی مقطع دکتری، گرایش بروامٍ ریسی شُری ي مذرس داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ کرماوشاٌ (1

 ياحذ کرماوشاٌ  داوشجًی مُىذسی معماری، داوشگاٌ آزاد اسالمی (2

 

 

 

 

 

 

 چکیذٌ:
ٔىاٖ ػٙهط انّی ٞٛیت ؾاوٙاٖ اؾت ا٘ؿاٖ تا قٙاذت ٔىاٖ ٔی تٛا٘س تهٝ قهٙاذت ذهٛز ٘ایهُ قهٛز یىهی اظ ػّهُ        

ٚ پسیساض  ؾطٌطزا٘ی ا٘ؿاٖ أطٚظ ٘پطزاذتٗ تٝ ٔفْٟٛ ٔؼٕاضی ٚ اظ آٖ ضٜ ٘ثٛز ٞٛیت ٔىا٘ی اؾت. زض ایٗ ٔماِٝ ٚاغٜ قٙاؾی

قٙاؾی ٚ ٔفْٟٛ ٔىاٖ زض زٚضاٖ ٔؼانط تطضؾی ضاتغٝ ی ٔىاٖ تهٛیط شٞٙی حانُ اظ ٔىاٖ پطزاذتٝ ٔی قٛز. ػآِ ٔثاَ اظ 

ایٗ جٟت وٝ ػّت ػآِ ٔازی اؾت ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛجٝ ٞٙطٔٙساٖ ایطا٘ی تٛزٜ ٚ فضای ٍ٘اضٌطی فضای ػآِ ٔثاَ اؾهت. زض  

 ٍاٜ ٞای ٔرتّف پطزاذتٝ ٚ ؾغٛح ٔرتّف ٚ ػٛأهُ تكهى ُ زٞٙهسٜ آٖ ضا ت هاٖ     ایٗ ٔماِٝ حؽ ٔىاٖ ٚ ٔفْٟٛ آٖ اظ ززی

 ٔی وٙس.

 ٔىاٖ، ٔؼٕاضی، ٔح ظ،تؼّك ياشگان کلیذی:
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 مقذمٍ:
تأث ط ا٘سیكهٝ ٞهای   . ٚی تحت سزض اؾّٛاظ تٝ ز٘ ا آٔ 6291وطیؿت ٗ ٘ٛضتطي قِٛتع)٘ظطیٝ پطزاظ ٔؼٕاضی ٘طٚغی( زض ٔاٜ ٔٝ 

ذٛز ضا تٝ جأؼٝ قٙاؼ زازٜ ػالٜٚ تط ایٗ ٔؼٙای ٔىاٖ ٚ ٔفٟهْٛ  « ٔؼٕاض پسیساض قٙاؼ»تٝ ی یه ٌط ٞٛؾطَ تٛزٜ ٚ تٝ ٔثاٞایس

تهٛیط شٞٙی اظ آٖ جّٕٝ ٔٛاضزی اؾت وٝ ٔی تٛا٘س تٝ قٙاؾایی ایٗ ٔفْٟٛ ٚ اضتماء تثسیُ فضای ٔؼٕهاضی تهٝ ٔىهاٖ ٔؼٕهاضی     

 ٔؼٕاضی وٕه وٙس.

پصیطا ٔی قٛ٘س. ٔفاٞ ٕی ضا ٘ ع تجؿٓ ٔهی تركهس.    ضا زض ذٛزٟا آ٘ٞطٔىاٖ زض ٕٞاٖ حاَ وٝ جٟت أىاٖ زٞی تٝ ػّٕىطز 

 ضا ٘ هع قهأُ   « ٌكٛزٌی ٚ تاظ تٛزٖ تٝ ضٚی قرهه ت ٔحه ظ  »(. ٘ ع ت اٖ ٔی وٙس وٝ احطاظ ٞٛیت 26، ل6836٘ٛضتی قِٛتع)

 یاز ٔی وطز٘س.« ضٚح ٔىاٖ»ٔی قٛز وٝ زض ٌصقتٝ تحت ػٙٛاٖ 

( تٝ تطذی ٚیػٌهی  P.63، 6236« )حؽ ٔىاٖ»زض وتاب « فطت ع اؾت ُ»ز وٝ ضا تٝ ز٘ثاَ زاض« حؽ ٔىاٖ»ایٗ ضٚح ٔىاٖ 

 ( ٔىهاٖ ظٔها٘ی   6831ٞا اقاضٜ ٔی وٙس. ٔىاٖ جایی اؾت وٝ ٔا ازضاوی وأُ اظ ٞؿتی  تٛزٖ ذهٛز ضا زاقهتٝ تاقه ٓ. )زاٚٚزی،    

تٛؾظ فؼاِ ت ٞهای ٔكهتطن تها زیٍهط     ٔی قٛز وٝ ا٘ؿاٖ زض اضتثاط تا الیٝ ٞای زیٍط ٚ ذٛز ذٛز لطاض ٌ طز. ایٗ الیٝ ٔی تٛا٘س 

 . تسیٗ تطت ة قٙاذت اٚ اظ ٔح ظ پ طأٖٛ ٚ ذٛیكتٗ افعٖٚ ٔی ٌطزز.ٕٞٙٛػاٖ یا اضتثاط تا عث ؼت تاقس

 

 

 مفًُم ياشٌ ای مکان:

( ٚ تهٛزٖ ذهٛز تهٝ    6838)زٞرهسا،   "جا"ٔىاٖ ن غٝ ای اؾٓ ظطف اؾت ٔكتك اظ وٖٛ تٝ ٔؼٙای تٛزٖ ٚ تٝ ٔؼٙای ٔؼّك 

 ٞؿتی ٚ ٞؿتی زاقتٗ اؾت.ٔؼٙای ٚجٛز 

( یىی زیٍط اظ ٔؼٙهای تهٛزٖ ٚالهغ قهسٖ ٚ ضٚی     6838ٕٞچٙ ٗ ٌصضا٘سٖ ػٕط ٚ ظ٘سٌی وطزٖ ٘ ع ٔؼٙی ٔی قٛز)زٞرسا، 

ٔی تٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ تفؿ ط وطز وٝ ٔىاٖ ذٛز تٝ ٔؼٙای جایی تطای جهاضی قهسٖ ٚ ضٚی    تطت ة تسیٗ( 6838زازٖ اؾت. )زٞرسا، 

 ٌی وطزٖ اؾت ٚ ٕٞچٙ ٗ وٝ اضتثاط ٘عزیىی تا ٞؿتی ٚ ح ات زاضز ٞؿتی ترف ٘ ع تاقس.زازٜ ٞا ٚ ٚالغ تٝ ٔٙظٛض ظ٘س

 

 پذیذار شىاسی مکان: 
ٔی ٌطزز وٝ تط ایٗ اؾاؼ ٘ظطیٝ « ضٚیٝ ای تٛن فی»( تثسیُ تٝ 6283-6292« )ؾطَازٔٛ٘س ٞٛ»انالح پسیساض قٙاؾی تا 

ضا ٘ ع ٔی تهٛاٖ چ هعی   « پسیساض»ی آٖ اظ عطیك آٌاٞی تاقس. ای اؾت وٝ زض ٔٛضز  تٛن ف چٍٍٛ٘ی تىٛیٗ جٟاٖ ٚ تجطتٝ ٔٙس

٘ٝ اظ آٖ جٟت وٝ اظ چ ع زیٍطی حىایهت ٔهی وٙهس یها     »زا٘ؿت وٝ ترٛزی ذٛز ظاٞط اؾت. یؼٙی آ٘چٝ ذٛز ضا ٘كاٖ ٔی زٞس 

 (.683، ل6831زاضت ه، «.)ٔسیٖٛ چ ع زیٍطی اؾت

 اقاضٜ ٔی قٛز.ٔثتٙی تط لٛاػسی اؾت وٝ تٝ آٖ  ؾطَٞٛضٚیىطز پسیساض قٙاؾی 

 تٛجٝ زل ك تٝ اق اء آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ تط ٔا ظاٞط ٔی قٛز. .6

 پسیساض قٙاؾا٘ٝ تٝ ٔؼٙای ػسَٚ اظ ضٚـ ٞای ٔؼَٕٛ ٚ وٙاضٌصاضی فطضٟای ضایج حّ ُت .9

 تٛن ف پسیسٜ ٔٛضز ٘ظط ٚ ٘ٝ تٛض ح آٖ .8

 ٞٓ تطاظی پسیسٜ ٞا تٝ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ پسیسٜ ٞا تٝ عٛض تطاتط  ٚالؼی اٍ٘اقتٝ قٛ٘س. .4

 

 ز پسیساض قٙاؾی ضا ٔی تٛاٖ تط اؾاؼ ٘ٛع ٚ چٍٍٛ٘ی زیسٌاٜ تٝ زٚ زؾتٝ تمؿ ٓ وطز:ضٚیىط

 «قٙاذت قٙاؾا٘ٝ»پسیساض قٙاؾی تٝ ٔكاتٝ جطیاٖ  .6

 «ٞؿتی قٙاؾا٘ٝ»پسیساض قٙاؾی تٝ ٔثاتٝ جطیاٖ  .9
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 پذیذٌ مکان:
ٝ ٔؼٙی لاتهُ قٙاؾهایی   زض فطًٞٙ ِغت جغطاف ایی آوؿفٛضز ٚاغٜ ٔىاٖ ٘مغٝ ای ذال زض ؾغح ظٔ ٗ تؼطیف قسٜ اؾت و

 تطای ٔٛلؼ تی اؾت وٝ اضظـ ای ا٘ؿا٘ی زض آٖ ت كتط قىُ ٌطفتٝ اؾت ٚ ضقس یافتٝ اؾت.

« افكهاض ٘هازضی  »ٔهی زا٘هس ٚ   « اضظقهی ٚ ٔؼٙهایی  »( ٔىاٖ ضا تركی اظ فضا ٚ زاضای تهاض  89، ل68322« )ػّی ٔس٘ی پٛض»

ایهٗ  تهٛض ٔی وٙهس. تهط   « . ٚیػٌی ٞای ف عیىی8. ٔفاٞ ٓ 9، . ضفتاض ا٘ؿا٘ی6» ( اٖ ضا ٘ ٕٝ تط ٞٓ وٙف ؾٝ ِٔٛف4ٝ، ل6832)

زا٘ؿت وٝ زض تطٌ ط٘سٜ جٟات ٌٛ٘هاٌٖٛ ٚ تؼهسازی   « ػطنٝ ت طٚ٘ی»زض تطاتط « ػطنٝ ای زضٚ٘ی»اؾاؼ ٔىاٖ ضا ٔی تٛاٖ تجطتٝ 

ٚ « ٘ظهٓ عث ؼهی  » تط ایٗ ٘ىتٝ اقاضٜ زاضز وٝ ٔىاٖ ٞها ضا تطو ثهی اظ  « ٔىاٖ ٚ تی ٔىا٘ی»، زضوتاب «ضِف»ٌكٛزٌی ٔی تاقس. 

 «.ٞٛیت ٚ واقا٘ٝ ٚاجتٕاع ضا ٔفاٞ ٕی اؾاؾی زض ایٗ تاضٜ ٔی زا٘س»ٔی زا٘س ٚ « ٘ظٓ ا٘ؿا٘ی»

 

 

 

 

 

 ريیکرد َستی شىاسی بٍ حس تعلق:
زض تطضؾی اتؼاز ٚ ٔاٞ ت حؽ تؼّك اظ ضٚیىطز ٞؿتی قٙاؼ تٛجٝ تٝ ٘ اظٞای ا٘ؿا٘ی ضطٚضی تاقس أطٚظٜ ٔسَ ٞای ٔرتّفی اظ 

٘ی ضطٚضی تاقس أطٚظٜ ٔسَ ٞای ٔرتّفی اظ ٘ اظٞای ا٘ؿا٘ی زض لّٕطٚ ػّْٛ ٔطتثظ تا ٔؼٕاضی اضائهٝ قهس) ٔغّثهی،    ا٘ اظٞای ا٘ؿ

6839.) 

ٔىهاٖ ضا   ضِهف ٟٔٓ ٔهی تاقهس.    لثُ اظ پطزاذتٗ تٝ ٔفْٟٛ حؽ تؼّك زض ایٗ ٍ٘طـ قٙاذت ٔىا٘ی ٚ ٚیػٌی ٞای اٖ اظ ٔٛاضزی

ی ٞا ضا ٔؼا٘ی زاز وٝ تجطتٝ آٖ ٔی تٛاٖ ٚض ٔم اؼ ٚؾ غ اظ یه اتاق وٛچهه تها   تطو ثی اظ اق اء عث ؼی ٚ ا٘ؿاٖ ؾاذت فؼاِت 

 (.6231، ضِفیه لاضٜ ضا زض تط زاقتٝ تاقس. )

ذهٛن ات ٔحسٚزٜ واِثسی فؼاِ ت ٞا ٚ ٔؼا٘ی ٔی تاقس. وٝ آٖ ضا اظ حاِت یه فضا ذهاض  ٚ تهٝ یهه     8اظ ٘ظط ٚی ٔىاٖ ٚاجس 

 ُ ٔی وٙس.ٔىاٖ یا یه تجطتٝ شٞٙی تطای فطز تثسی

 

 مذل مفًُمی مکان ي اجساء آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔىاٖ

 فطْ

 فؼاِ ت تهٛض شٞٙی
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 ابعاد مختلف حس تعلق بٍ مکان
ٔطحّٝ انّی تؼّك تٝ ٔىاٖ زِثؿتٍی تهٝ ٔىهاٖ )تؼٟهس     8زض تطضؾی ٞای ذٛز زض ٔٛضز ؾغٛح ٔرتّف احؿاؼ تٝ ٔىاٖ  قاٞای

 ؾغح عثمٝ تٙسی وطز. 3تٝ ٔىاٖ ضا اقاضٜ ٚ ایٗ حؽ ضا زض 

 تی تفاٚتی ٘ؿثت تٝ ٔىاٖ  .6

 آٌاٞی اظ لطاض ٌ طی زض یه ٔىاٖ .9

 تؼّك تٝ ٔىاٖ .8

 زِثؿتٍی تٝ ٔىاٖ .4

 یىی قسٖ تا اٞساف ٔىاٖ .9

 حضٛض زض ٔىاٖ .1

 تطای ٔىاٖفساواضی  .3

 

 سطًح مختلف آشىایی بٍ مکان:
آقٙایی تؿ اض ػٕ ك تا ٔىاٖ: ایٗ ؾغح ظٔا٘ی تٝ ٚجٛز ٔهی آیهس وهٝ قهرم ذهٛز ضا زض ٔىهاٖ حضهٛض زاضز  تهٝ نهٛضت          

 تٝ ٔی وٙس زض ایٗ حاِت قرم تا ٔىاٖ یىی ٔی قٛز:٘اذٛزآٌاٜ آٖ ضا تجط

 

 آشىایی معمًلی با مکان:
ایٗ ؾغح تجطتٝ ٘اذٛزآٌاٜ ٔىاٖ اؾت ٚ ت كتط اظ آٖ وٝ فطزی تاقس حجٕی ٚ فطٍٞٙی اؾهت ٚ قهأُ ٔكهاضوت ػٕ هك ٚ     

 ظ ٔی ٕ٘ایس.تسٖٚ ا٘سیكٝ زض ٕ٘ازٞای یه ٔىاٖ اؾت ایٗ ٔكاضوت تٝ ٚیػٜ زض تجطتٝ ٔىاٖ ٞای ٔمسؼ ٚ آقٙا تطٚ

 

 

 

 آشىایی با سطح مکان:
ایٗ ؾغح تجطتٝ تٝ قرم حؿاؼ ِٚی آقٙا تا ٔىاٖ اؾت وٝ تٝ ز٘ثاَ فٟٓ ایٗ ٔٛضٛع اؾت وٝ ٔىاٖ تطای افطازی وهٝ زض  

آٖ ؾىٛ٘ت زاض٘س چٝ قىُ ٚ چٝ ٔؼٙایی زاضز زض ایٗ ؾغح حؽ ٔىاٖ ذٛزآٌاٜ اؾت ٚ تطای ٔكاضوت زض ٔؼٙای ٔىها٘ی تهسٖٚ   

 ٞای اجتٕاػی تالـ ٔی وٙس.پصیطـ لطاض زاز

ٔىاٖ ٘ٝ تٟٙا تٝ یهه ٔحهُ جغطاف هایی     قره ت ٔىاٖ ٘ ع اظ ٟٔٓ تطیٗ ٟٔٓ تطیٗ ػٛأُ حؽ ٔىاٖ اؾت اظ ٘ظط ؾ حٖٛ

 اقاضٜ زاضز تّىٝ ٘كاٖ زٞٙسٜ قره ت انّی یه ؾایت اؾت وٝ ٔٛجة تٕایع آٖ اظ ؾایط جاٞا ٔی قٛز.

ٔی آیٙس تا یه ٔح ظ ٔتٕهایع ٚ یهه حهؽ ػّ هت ذهال ضا ایجهاز       جٕغ  ظتٝ ایٗ تطت ة زض ٔىاٖ اتؼاز ٌٛ٘اٌٖٛ چكٓ ا٘سا

 وٙٙس.

 

 حس مکان از دیذگاٌ رياوشىاسی محیطی:
انغالح حؽ ٔىاٖ اظ تطو ة زٚ ٚاغٜ حؽ ٚ ٔىاٖ تكى ُ قسٜ اؾت. ٚاغٜ حؽ زض فطٞٙهً ِغهت آوؿهفٛضز ؾهٝ ٔؼٙهای      

ؾْٛ: تٛا٘ایی زض لضاٚت زضتاضٜ ی یهه چ هع ا٘تعاػهی     انّی زاضز: ٘رؿت یىی اظ حٛاؼ پٙجٍا٘ٝ، زْٚ: احؿاؼ، ػاعفٝ ٚٔحثت،

 وّی یه قی تٛؾظ ا٘ؿاٖ ٔی تاقس.ٔثُ ٔؼٙای حؽ زضانغالح حؽ جٟت یاتی ٚ زض ٟ٘ایت حؽ تٝ ٔؼٙای قٙاذت تاْ ٚ یا 
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اضؾغٛ زض ٔٛضز حطوت ٔىاٖ ٚ ظٔاٖ زاضای یه حطوت ٞؿتٙس ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض تؼطیف فالؾفٝ اظ ٔفٟهْٛ   تاتٛجٝ تٝ ؾرٙاٖ

ٔ  ظٔا ع ٞهط   ه ٖ ت اٖ قس. ظٔاٖ غ ط ْٔٛٞٛ زض ػآِ ٔازی ضا اظ حطوت زا٘ؿتٝ. ٔىاٖ ٘ ع ٔٙتٟی اِ ٝ حطوت اؾت تط اؾهاؼ ٘ظهط آ

 ػٙهط عث ؼت تٕایُ زاضز زض ٔىاٖ ذٛز تٕا٘س ٚ اٌطاظ ٔىاٖ عث ؼی ذٛز ذاض  قٛز تٝ ؾٛی آٖ حطوت ذٛاٞس وطز.

 

 زمان ي مکان در َىذ ایران باستان:
 جٝ ضؾ س وٝ تساْٚ ؾٙت ٞٙسی تاؾتا٘ی ایطا٘ی ظٟٛض ٚ تطٚظ لاتُ ٔكاٞسٜ ای زضٍ٘اضٌطی زاقتٝ اؾت. اظ ٔی تٛاٖ تٝ ایٗ ٘ت

 (.931، ل6833ایٗ ضٚ ٔی تٛاٖ چى سٜ ٍ٘اضی تعئ ٗ ٚا٘تعاع ضا اظ ذهّت ٞای ػآِ ٘ماقی ایطاٖ زا٘ؿت. )پاوثاظ، 

ىٝ زض ایطاٖ تاؾتاٖ ٘ ع اػتماز تٝ ػآِ ٔثاَ ٚجٛز زوتط ؾ س حؿ ٗ ٘هط زض وتاب ٞٙس ٚ ٔؼٙٛیت اؾاؾی ضٕٗ اقاضٜ تٝ ایٙ

 (.639، ل6839س وٝ ٔا٘ٛیاٖ ٘ ع ظیثایی ضا ٚاتؿتٝ تٝ ٔازٜ ٕ٘ی زا٘ؿتٙس. )٘هط، زاقتٝ اؾت ٔی ٘ٛیؿ

 

 ارتباط َای ومادیه  میان اوسان ي محیط
 ( اضتثاط تثاض قٙاؾا٘ٝ:6

، ذا٘ٛازٜ  یها جأؼهٝ نهٛضت ٌطفتهٝ ایهٗ اضتثهاط ٔؼٕهٛال         ایٗ ٌٛ٘ٝ اضتثاط ا٘ؿاٖ ٚٔح ظ اظ عطیك قٙاؾایی تاضیری ٔىاٖ

 زضجٛأؼی ضخ ٔی زٞس وٝ زض آٖ ضاتغٝ ؾاوٙ ٗ ٚ ٔح غكاٖ زضظٔاٖ ٞای عٛال٘ی تطلطاضتٛزٜ اؾت.

( اضتثاط تٝ ٚاؾغٝ اظ زؾت ضفتٗ ؾطظٔ ٗ: ایٗ ضاتغٝ تؼّك ٔىا٘ی تٝ ٚاؾغٝ اظ زؾت زازٖ ٔىاٖ ٚتجسیس ذاعطٜ تا فطآیٙس 9

 ٔىاٖ ایجاز ٔی ٌطزز.آفطیٙف ٔجسز 

( اضتثاط التهازی: ایٗ ضاتغٝ تٝ ٚاؾغٝ ی ٔاِى ت یا ٔ طاث تٝ ٚجٛز ٔی آیهس. ایهٗ ٌٛ٘هٝ ضاتغهٝ چهٖٛ ظٔ ٙهٝ ی ػأهُ        8

 التهازی اؾت ٚ ٔ عاٖ ٔكاضوت ؾ اؾی ٚ اجتٕاػی فطز اغّة تا ٔ عاٖ ّٔى ت ظٔ ٗ تؿتٍی زاضز.

تك ٔ اٖ اؾغٛضٜ ٞا ٚ ٕ٘ازٞا اظ عطیك ٔٙاؾهثت ٔهصٞثی   تٝ ٚاؾغٝ تغا( ضاتغٝ و ٟا٘ی قٙاذتی: زض ایٗ ضاتغٝ تؼّك ٔىا٘ی 4

 ٔؼٙٛی اؾغٛضٜ قٙاؾی تٝ ٚجٛز ٔی ایس.

 

 

 

 مفًُم مکان از دیذگاٌ فالسفٍ
تؼضی تطایٗ اػتماز٘س وٝ ٔىاٖ ٔٙتی اِ ٝ حطوت اؾت ٚ زض ٟ٘ایت یهه حطوهت ؾهىٖٛ ٚ آضأهف زض ٔىها٘ی ٔكهرم زض       

ىاٖ ٔی ؾاظز. اضؾغٛ تط اؾاؼ حىٕت عث ؼی ذٛز چٙ ٗ ٔی ٌٛیس: حطوهت ا٘تمهاِی   ا٘تظاضجؿٓ اؾت ٚٔحُ پایاٖ حطوت ضا ٔ

زض ٔىاٖ تایس تاقس ٚ ٔىاٖ زض زضٖٚ جٟاٖ اؾت ٚ ٘ٝ زض ت طٖٚ. ٔٛجٛزاتی وٝ حطوت ا٘تماِی زاض٘س ٔىاٖ ٞای ذٛز ضا تا یىهسیٍط  

 .ٔثازِٝ ٔی وٙٙس ٘ٝ ایٙىٝ جای ذاِی ضا اقغاَ وٙٙس
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 وتیجٍ گیری:
ٔىهاٖ   ضا زض ذٛز پصیطا ٔی قٛ٘س. ٔفاٞ ٕی ضا ٘ ع تجؿٓ ٔی تركس.ٟا اٖ حاَ وٝ جٟت أىاٖ زٞی تٝ ػّٕىطز آ٘ٞطٔىاٖ زض ٕٞ

زض تطاتط « ػطنٝ ای زضٚ٘ی»ٔىاٖ ضا ٔی تٛاٖ تجطتٝ  ٔی قٛز وٝ ا٘ؿاٖ زض اضتثاط تا الیٝ ٞای زیٍط ٚ ذٛز ذٛز لطاض ٌ طز. ظٔا٘ی

ٔىاٖ ضا تطو ثی اظ اقه اء عث ؼهی ٚ    ضِف ٛ٘اٌٖٛ ٚ تؼسازی ٌكٛزٌی ٔی تاقس.زا٘ؿت وٝ زض تطٌ ط٘سٜ جٟات ٌ« ػطنٝ ت طٚ٘ی»

ا٘ؿاٖ ؾاذت فؼاِت ی ٞا ضا ٔؼا٘ی زاز وٝ تجطتٝ آٖ ٔی تٛاٖ ٚض ٔم اؼ ٚؾ غ اظ یه اتاق وٛچه تا یهه لهاضٜ ضا زض تهط زاقهتٝ     

وٝ آٖ ضا اظ حاِت یه فضا ذاض  ٚ تهٝ  ذهٛن ات ٔحسٚزٜ واِثسی فؼاِ ت ٞا ٚ ٔؼا٘ی ٔی تاقس.  8ٔىاٖ ٚاجس  اظ ٘ظط ٚی تاقس.

 ٔی وٙس. یه ٔىاٖ یا یه تجطتٝ شٞٙی تطای فطز تثسیُ

 

 قذرداوی:
 تاتكىط اظ اؾتاز ٌطأی: جٙاب آلای زوتط یعزاٖ ؾّغا٘ی
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