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 راتفگشیپ

 
 لاس زییاپ یط رد نازاسرهش و نارامعم نوناک هعومجم شهوژپ میت هفقویب ياهشالت لصاح ،رضاح هعومجم

 ،يرامعم -يزاسرهش و ینیرفآراک كرتشم تیلاعف هزوح رد یصصخت ياههتشون و عبانم دوبمک هب هجوت اب .تسا 1399
 هزوح نیا اب ار ياهفرح ياهراکوبسک نابحاص و نازاسرهش و نارامعم ،نایوجشناد ات تسا نآ رب نوناک یشهوژپ میت
 دنچ بلاق رد هدش رشتنم بلاطمزا لکشتم ياهعومجم ،رضاح هعومجم زین ساسا نیمهرب .دنزاس انشآ نیون یتاعلاطم
 اههبحاصم و اههتفای هورگ ود رد راتشون نیا رد بختنم تالاقم .تسا هزوح نیا رد هدشهتخانش و یصصخت تیاسبو
  .دناهدش میظنت و يدنبهقبط

 هنیمز رد فلتخم یبرجت -يرظن ياههزوحهب هک دناهتفرگ رارق ییاهراتسج و تالاقم زا هتسد نآ ،تسخن شخب رد
 هعسوت هزوح رد یبلاطم اب ادتبا رد ناگدنناوخ بیترتهب زین ساسا نیمهرب .دنزادرپیم يزاسرهش /يرامعم و ینیرفآراک
 -ینیرفآراک تیعضو هب یهاگن مود ماگ رد .دنوشیم انشآ راکوبسک عورش رد مهم تاکن و راکوبسک تفرشیپ و
 کمک هب تیاهن رد .دناهتفرگ رارق شواک و دنک دروم هزوح نیا رد فلتخم لئاسم و هدش نانز تیلقا هعماج رد يرامعم
 هتخادرپ دیدج هدس رد اهرهش هعسوت رد زاسرهش-نیرفآراک شقن و رهش رد ینیرفآراک شقن هب لتایس يرهش حرط
 یسررب دروم نیماینب رتلاو ریسافت کمکهب و .م18نرق نزهسرپ ناونعهب .م21 نرق نیرفآراک زین رخآ ماگ رد و هدش
  .تساهتفرگ رارق

 یسررب هبحاصم هس بلاق رد یصخش يرامعم راکو بسک تخاس هب طوبرم براجت ات تساهدش شالت مود شخب رد
 لئاسم و داعبا اب طابترا رد هک میوریم نیرفآراک-رامعم نانز زا ياهعومجم غارس هب تسخن هبحاصم رد .دوش لیصفت و
 رد .دناهتسشن وگفگ و ثحب هب نانز هعماج اب طابترا رد و يرامعم هزوح رد هژیو راکوبسک عورش هزوح رد فلتخم
 و دناهتخادرپ هصالخ تروصهب دوخ براجت نایب هب هک دنا رامعم -نیرفآراک نانز زا يرگید هورگ ،مود هبحاصم
 دیوید اب هک تسا ییاههبحاصم نیرتهب زا یکی ،موس راتسج .دننک یم یفرعم ار دوخ ياهتیلاعف رصتخم تروصهب
 براجت زا نتم لالخ رد و هدش ماجنا سیکسا و يرامعم هنیمز رد راکوبسک نابحاص نیرتروهشم زا یکی ،لیزارد
 شخب نیا .تشاد میهاوخ يو اب یتاکارتشا و یلدمه ِسح یتح هاگ و هدش انشآ یگدنز فلتخم ياهشخب رد يو
  .تسا هدش هتشاگن دیوید تیصخش اب هباشم هداس و یمیمص نحل اب هچباتک بلاطم ریاس فالخرب
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 همجرت و هعلاطم اب نامجرتم هورگ زا هک تسا ياهعومجم ،تساهتفرگرارق رضاح لاح رد امش تسد رد هک ياهعومجم
 زا هتسجرب تاکن بلاق رد ار دوخ راتسج زا ییاهشخب ؛دنیوگیم دوخ ياهراتسج هعلاطم تیمها و ترورض زا نوتم
 یلصا هعومجم هیهت هب مزتلم هعومجم نیا رد دوجوم دیفم بلاطم یمامت زا لماک یهاگآ نکیل .دناهدرک وگزاب نتم
 هدنزومآ و حرفم رسارس يدنیآرف دناهتشاد هدهعرب ار نآ هیهت هک یهورگ یمامت يارب رضاح هعومجم هیهت .تسا
  .دنراذگب كارتشا هب دوخ نابطاخم اب ار نآ دنلیام هک تساهدوب

 

 

 ناوارف رکشت اب

 نازاسرهش و نارامعم نوناک یعمج همجرت ریدم

 یجرف زانرف
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 1دراد تیمها ارچ و تسا ینیرفآراک يرامعم .لوا راتفگ

 3امهالکوا تلایا هاگشناد ،2نوسدراچیر نتین

 يرها هدازربکا هیدهم :مجرتم

 

 يارب افرص نآ اب هک دنراد ار یلاور و جیار ِروصت زا ندش رود تراسج ،نارامعم زا یمک رایسب دادعت
 نآ اب هک یلئاسم و هعماج ِتیهام ِرییغت ،لاح نیا اب .دننکیم هئارا یحارطِ تامدخ دوخ نایرتشم
 رظندیدجت نآ شرتسگ ةوحن و دوخ صصخت رد ات دنک راداو ار يرتشیب ِنارامعم دناوتیم ،تسا وربور
 هب طوبرم ياهیمارآان و یطیحمتسیز ياهبیسآ ،ینونک يداصتقا یگتفشآ هب هجوت اب .دننک
 تاعوضوم يارب هناقالخ ياهلحهار نتفای يارب عماوج رب ياهدنیازف ياهراشف ،یسایس يایفارغج
 .دوریم رتارف هدشهتخاس ِطیحم ِدوخ یحارط زا هک دراد دوجو داح و هدیچیپ ،هدرتسگ

 یبایزرا یناهج تارطخ نایم رد ،يدالیم مکی و تسیب نرق هب دورو يادتبا رد داصتقا یناهج عمجم
 ،یسایس يایفارغج ياهداضت ،يداصتقا يرباربان ،یلام ياهنارحب ،یمیلقا تارییغت ،دوخ هدش
 هلمجزا ار یطیحم تسیز ثداوح ریاس و تیعمج دشر لرتنک ،بآ نیمات ،يژرنا تمیق دیدش تاناسون
 .دنکیم یفرعم »هدشلوحتم یناهج .م2025 یناهج دنور« دنس اب قباطم ناهج ياهشلاچ نیرترثوم
 دناوتب ییاهنتهب هک تسین يدحاو لغش ای نامزاس ،روشک چیه ؛تسا حضاو هک هچنآ لاح نیا اب
 دوجو یلمع موهفم رد هتشذگ رد هک زین يرامعم هفرح .دوش لمحتم ار یناهج ياهشلاچ نیا راشف
 هدنیا ياهههد رد نآ ذوفن هک ارچ دهد همادا ار دوخ نیشیپ دنور دناوتیمن زین هنیمز نیا رد ،هتشاد
 ياهمیاداراپ فشک مدع تروص رد يرتنیگنس ياهشلاچ اب يرامعم هفرح و تفای دهاوخ شهاک
  .دش دهاوخ ههجاوم یلمع

 
1- Architecture Is Entrepreneurship and (Why) It Matters 
2- NATHAN RICHARDSON 
3- Oklahoma State University  
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 يرامعم ناهنپ و هوقلاب طیارش زا یبوخ نایب هب هتسناوت ینیرفآراک ،ریخا ياهلاس یطرد لاحنیا اب
 ادیپ ذوفن تردق ،دوخ يامنرود رد فلتخم ياهشنک يارب بسانم بوچراچ داجیا اب و دبای تسد نآ
 هزوح ود طالتخا هدنیآ هب هژیو روطهب »دراد تیمها ارچ و تسا ینیرفآراک يرامعم« راتسج .دنک
 هویشهب ار دارفا و عماوج تیقفوم هدنیآ ریسم ات دراد نآ رب یعس و دزادرپیم ینیرفآراک و يرامعم
  .دراذگب شیامن هب یبسانم
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 ینیرفآراک هب یهاگیاج يرامعم شزومآ ياهلصفرس رد دیاب ارچ .مود راتفگ
 1؟داد صاصتخا

 2کینادزورگ اجدیل

 یمیرک ایدان :مجرتم

 

 تخاس و یحارط ؟تفرگ دهاوخ لکش امش نهذ رد يریوصت هچ »يرامعم« حالطصا ندینش اب
 ياهنامتخاس يارجا و یحارط يهسورپ مه دیاش ای ؟هناخ کی تخاس يارب يزیرهمانرب ؟اهنامتخاس
 يرامعم موهفم ،زورما ناهج رد !دنتسین یفاک اما ؛دناحیحص ریواصت نیا يهمه ؟يرهش سایقم گرزب

 ،رامعم کی رگید الاح .تسا هدش يدایز لوحت و رییغت راچد - اهصصخت و مولع ریاس لثم تسرد -
 روضح هعماج رد زین نیرفآراک کی ناونع هب ،دوخ صصخت يهزوح هب نتخادرپ اب نامزمه دناوتیم
 يهنحص رد رثوم ياهورین زا یکی هب دنناوتیم مه اهرامعم هک درک اعدا ناوتیم ،نیا زا رتارف .دبای
 ار يرامعم تسا هتسناوت ،نردم و هناگدنچ تیهام نیا !دنوش لیدبت ناشروشک یتح و رهش داصتقا
 مه يرگید يوس ،ارجام نیا اما !دشخبب يزورما ییوب و گنر نآ هب و دنک جراخ دوخ یتنس بلاق زا
 ياهشور اب گنتاگنت و کیدزن یطابترا ،يرامعم موهفم لوحت ریس دولآزار و مهبم يوس .دراد
  !دراد نآ کیمداکآ شزومآ

 هداس یتالاوس هب هک تسا هدرک شالت ،دناوخ دیهاوخ ار نآ همادا رد هک ياهلاقم رد ،کینادزورگ ایدیل
 هک دسرپیم وا !دهد خساپ يرامعم شزومآ ياهماظن لوحت یگنوگچ و تعرس نوماریپ ،تایح اما
 ؟دنهد قفو هزوح نیا يهنازور تالوحت اب ار ناششناد و دوخ دناهتسناوت هزادنا هچ ات يرامعم ناسردم

 
11 Why Entrepreneurship Needs a Place in Architectural Education 
2 Lidija Grozdanic 
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 ؟دومن مسر دنمشزرا و مهم تعنص نیا یلمع و یملع ياههبنج نیب ار یلصاو يهقلح ناوتیم ایآ
 هعماج زور ياهزاین اب ار دوخ کیمداکآ شناد دنناوتیم هنوگچ يرامعم نالیصحتلاغراف و نایوجشناد
 رب یتنس تارکفت و اهشور هک ياهعماج رد ناوتیم روطچ ،رتمهم اهنیا يهمه زا و ؟دننک وسمه
 شالت نمض ،هلاقم نیا !دنازو ار رییغت میسن و درک يراذگهیاپ يدیدج ياهلدم ،تسا مکاح نآ
 نارامعم دنمشزرا و هناروآون ،هناقداص تامادقا زا ییاههنومن اب ار امش ،تالاوس نیا هب نداد خساپ يارب
 يایند اب ار نآ و دننک اجهباج ار تعنص نیا یخیرات ياهزرم دنناوتب دنراودیما هک دنکیم انشآ یناوج
  !دنهدب یتشآ دیدج

  



 
 -یعمج همجرت ؛ینیرفآراک و يرامعم هزوح ياهراتسج هعومجم هدیکچ-

 
 

12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  1رثوم ینیرفآراک متسیسوکا کی داجیا .موس راتفگ

 2زمیس میج

 هدازالاب اقآ هبادوس :مجرتم

 

 ینیرفآراک زکارم و اههاگنب يزورما ياهرهش رد ناوتیم یطیارش هچ رد و هنوگچ •
 ؟درک داجیا ایوپ و لاعف

 ؟دنراد ار ياهبناج همه يراذگرثا ،دراوم و لوصا مادک قبط زکارم و اههاگنب نیا •
 ؟درک یسررب ناوتیم هنوگچ ار اهرهش رد ینیرفآراک يراذگرثا كالم •

 

 رثوم ینیرفآراک متـسیـسوکا کی داجیا هلاقم رد هک دنتـسه ییاهلاوـس زا یـشخب اهنیا
 هـب کـیدزن هـنالاـــس يزورما نردـم ياـیند رد .تـخادرپ میهاوخ نآ هـب هـــصالخ روط هـب

 جیاتن دنناوتیم نازیم هچ ات اهراکوبـسک نیا هکنیا .ددرگیم داجیا راکوبـسک نویلیم100
 تیلاعف زادنامـشچ زا ات دنراد امنهار لوـصا يرـس کی هب زاین دنـشاب هتـشاد يرثوم و بوخ
 .دنوشن اطخ راچد ناشریسم رد و هدش هاگآ دوخ

 زا هک یـسک نیلوا یفرعم و ینیرفآراک متـسیـسوکا یتـسیچ یـسررب اب ادتبا ،راتـشون نیا رد
 متـسیـس نیا هک ییاهتـصرف و عوـضوم نیا تیمها هب همادا رد و درک هدافتـسا ترابع نیا

 
1 Building an effective entrepreneurship eco-system 
2 Jim Sims 
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 يرـس کی اب نینچمه .میزادرپیم دـشاب راذگریثأت قفوم راکوبـسک کی داجیا رد دناوتیم
 دنچ هب دوخ هک ینیرفآراک یطیحمتـسیز ياهمتـسیـس لثم ینیرفآراک اب هطبار رد ناگژاو
 .دش میهاوخ انشآ دوشیم میسقت هتسد

 

 
 
 تـیمها لـیلد اـب هـطبار رد هدـنـــسیون نتم هـب میراد یهاـگن مین ،عوـــضوم تـیمها شخب رد
 يراتخاـس تارییغت داجیا اب هک »ینیرفآراک یطیحمتـسیز ياهمتـسیـس« نوزفازور
 و هدـش رتگنرمک ینیرفآراک و يراذگهیامرـس ،لاغتـشا نیب یتنـس ياهزرم ،هعماج رد عیـسو
  اهدنمراک و نایامرفراک تاراظتنا و اههتـــساوخ و تاطابترا ،يژولونکت رد یتارییغت داجیا اب
 امرفراک نیب رد( هزوح نیا یمسرریغ و یمسر ياهدادرارق و راک تیهام رد یمهم تارییغت
 .تسا هدمآ دوجوهب )رگراک و
 دننام ،یـصـصخت دیدج تارابع و ناگژاو و يرـسنلیرف لثم دیدج لغاـشم اتـسار نیا رد هک
 دارفا هک فلتخم يراکنامیپ ِطباور زا یعیــسو ِفیط ِفیــصوت يارب »لقتــسم راک يورین«
 .تساهدش رادیدپ ،دنشاب هتشاد راکوبسک اب دنناوتیم
 ره و دنتـسه لاعف هک ییاهپآتراتـسا زا ییاهدنفرت و تاکن اب هلاقم نیا ییاهتنا شخب رد
 یـسرب اب و .مینکیم ادیپ تخانـش دنراد زین يراجت ینابیتـشپ يارب یتوافتم درکیور مادک
 نایاپ هب ار هلاقم هدــش اهپآتراتــسا نیا توق و قنور ثعاب هک يدرکیور ره ياهیگژیو
 .میناسریم
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 دوخ راکوبسک ِدشر نازیم دیاب نارامعم هنوگچ :تیقفوم ياهرایعم .مراهچ راتفگ
 1؟دننک یبایزرا ار

 2تسپمک کب و نوارب ير

 یهللاحتف هثدحم :مجرتم

 

 ؟تفرگ هزادنا ار دوخ راک و بسک دشر نازیم ناوتیم هنوگچ •
 ؟دش هاگآ دوخ راک و بسک رد یلبق ياههرود ياهفعض رب ناوتیم روطچ •
 ؟درک ینیبشیپ ،دنهد خر هدنیآ رد تسا نکمم هک ار یتاقافتا روطچ ای و •

 .دوشیم هداد خساپ اهنآ هب تیقفوم ياهرایعم يهلاقم رد هک دنتسه یتالاوس هلمج زا اهنیا

 نازیم هک يریگهزادنا لباق رادقم ناونع هب يدرکلمع يدیلک صخاش هب ،هلاقم نیا لوا شخب رد
 رایعم دننام ییاهرایعم زا لکشتم صخاش نیا .دوشیم هتخادرپ دهدیم ناشن ار راکو بسک دشر
 هب ،دیشاب هتشاد يدایز ۀلصاف راکوبسک اب رگا یتح هک ییاهرایعم .تسا یبایرازاب و شورف ،یلام
  .دوریم شیپ تسرد ناتراکوبسک هک دنهدیم نانیمطا امش

 ددع شش اما ،دشاب توافتم دناوتیم یتیلاعف ِفلتخم ياههویش يارب يدرکلمع يدیلک ياهصخاش
 و بسک تحص نازیم يارب یبوخ ياهصخاش دنناوتیم هک دراد دوجو یلام رایعم يهعومجمریز
  .دشاب امش راک

 
1 Metrics for Success: How Architects Should Measure Business Growth 
2  Ray Brown & Bec Kempster 
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 هجو ِدازام ،ددع نیمود .دوش لابند دیاب يراک ياهتیلاعف رد هک تسا يددع نیرتزراب و نیلوا ،دمآرد
 اب طبترم امیقتسم هک ییاههنیزه اب دوجوم دمآردِ نایمِ فالتخا ؛تسا راکوبسک رد هیلوا ِنیمضت
 دنايدعب ياهددع ناراکناتسب و ناراکهدب ،يروآدوس ِنازیم ،هنایهام ياههنیزه حطس .دنا راکوبسک
 .تسا هدش هتخادرپ اهنآ هب راتشون نیا رد هک
 ،لاثم ناونعهب .تسا "يراک یهدزابمدع" نامزِ ینیبشیپ ،نارامعم رثکا طسوت هدشنایبِ فعض هطقن 
 ياهرایعم هب نتخادرپ عوضوم نیا لح يارب .دراد دوجو یفاک ِراک نئوژ ِهام ِنایاپ ات طقف هکنیا
 رد هدش تبث ياهداهنشیپ لک شزرا و هام رد یتفایرد ياهمالعتسا دادعت دننام ییاهرایعم ،شورف
 .دوشیم هیصوت ،هام
 رد يهدشن روتکاف ِراک ِلک ِشزرا ،دینک لابند دوشیم داهنشیپ هک شورف اب هطبار رد ییاهنِ رایعم
 .دنکیم کمک "يراک ِیهدزابمدع ياقب" دروم رد لکشم هنوگره عفر هب رایعم نیا .تسا ماجنا لاح
 .دنکیم دای "بش ِباوخ ِددع" ناونع هب نآ زا فلؤم ،مه ور نیمه زا
 .تسا اهنآ زا یشخب مه نتشادرب هژورپ هکلب ،دنتسین راک لیوحت هب طوبرمً افرص يراجتِ لغاشم
 .تسا هدش هتخادرپ نآ هب لیصفت هب هک تسا يدعب رایعم یساسا ِیبایرازاب ِيژتارتسا هجیتن رد

 تیلاعف اب و بترم روطهب هک دشاب ینغ ياوتحم اب تیاسبو کی لماش دیاب یبایرازاب ِيژتارتسا نیا
 .دوشیم زور هب یعامتجا ياههناسر

 زا" ،"يدرکلمع يدیلک ياهصخاش ِيریگیپ رد بوانت" نیوانع تحت یتاکن ،راتشون همادا رد
 هب ارصتخم هک دناهدش حرطم "دوخ یحارط تکرش رد لرتنک هب یبایتسد" و "دیزیهرپب يریگلفاغ
 :دوشیم هراشا اهنآ

 یفنم دنور هب تبسن امش هب بسانم نامز رد ،درکلمع يدیلک صخاش يههام هس يریگیپ •
 تسا نکمم ،نآ یگتفه یسررب ،رگید فرط زا .دوشیمن هیصوت ،هجیتنرد و دهدیمن راطخا
 یسرربِ شزرا هک تسا یبسانم رایعم ،يدقن هوجو نایرج اما .دنک دادعا ریگرد ار امش
 .دراد ار یگتفه تروصهب

 راک ،دناهدش داجیا ینامز هرود ياهتنا رد رخآ ِتاظحل رد هک یفنم ياهدنور هب خساپ •
 ،دیوش لمع دراو دیناوتب و دینک تفایرد ار رادشه لانگیس رتدوز هچره .تسا يراوشد
 .دوب دهاوخ رتناسآ تیعضو ندنادرگرب يارب مادقا

 ناتتامحز زا ینادردق يارب بسانم هناهب امش هب نینچمه ،يدرکلمع يدیلک ياهصخاش •
  .دنهدیم ار

 یجراخ لماوع دروم ردً اصوصخ ،میرادن لئاسم همه يور رب یلماکِ لرتنک هشیمه ام •
 یعقاوریغ ینهذِ تیعضو کی ،یقیقحِ لرتنک هب یبایتسد .دارفا ریاس ای رازاب ياهورین دننام
 "کلام" ای "ریدم" ناونع هب امش شقن شرتسگ يارب رتهنانیب عقاو فده کی .تسا
 يدیلک ياهصخاش زا ياهعومجم قیرط زا اهشیارگ زا یهاگآ ،یحارط تکرش کی
 .تسا يدرکلمع



 
 -یعمج همجرت ؛ینیرفآراک و يرامعم هزوح ياهراتسج هعومجم هدیکچ-

 
 

16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1؟مینک تفرشیپ نامیاهراکوبسک رد روطچ :تیقفوم >يرادیاپ >اقب .مجنپ راتفگ
 2كرالک سار

 نارگتاود نرتسن :مجرتم

 

 ؟دهدیم ماجنا یتوافتم راک هچ يرامعم قفوم راکوبسک کی •

 ار ییاهراک هچ ای و دهدیم ماجنا هابتشا زا دوخ ظفح يارب ار يراکهچ "رت مهم همه زا •
 ؟دهدیمن ماجنا

 ؟دوشیم داجیا راک رد یعقاوِ تیقفوم و دارفا نیب یعناوم هچ •
 

 هلحرم نیا رد مئاد روطهب دارفا زا يرایسب .دوشیم عورش "اقب" تلاح زا يرامعمِ دنیآرف رهً امومع
 "رادیاپ" تلاح هب ار دوخ راکوبسک ات دننکیم تفرشیپ دارفا زا یخرب ،نامز تشذگ اب .دننکیم ریگ
  .دنسریم یعقاو "تیقفوم" هب یمک دادعت تیعقاو رد اما .دننک لیدبت

 
1 Survival>Sustainability>Success: How to Take Your Practice to the Next Level 
2 Ross Clark 
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 لالقتسا ندروآ تسدهب ،دننکیم عورش ار دوخ راک هک اپون ياهراکوبسک رد جیار ياههزیگنا زا یکی
 یهاگشناد ياههژورپ یحارط رد هک ار یلمع يدازآ ات دنراد وزرآ نارامعم زا يرایسب .تسا یحارط رد
 یتایح امش رابتعا و دنرب يارب دناوتیم و تسا مهم یحارط ،هلب   !دنشابهتشاد زین راک نیا رد ،دنتشاد
 ،یحارط هناقالخ هلحرم رد ار دوخ نامز زا ٪10 طقف دیشاب سناششوخ ناتمیت و امش رگا اما .دشاب
 دننام یحارطریغ ياهراک ماجنا و نآ يارجا يارب يزیرهمانرب ِفرص امش ِتقو هیقب .دینکیم فرص
ِ ساسحا تسا نکمم یحارط يارب یعقاو ریغ نامز ِصاصتخا .دوشیم امش راکوبسک یعقاو يارجا
 !دش دهاوخن تیقفوم ثعاب اما ،دنک داجیا امش رد یگرزب

 ،دشاب یم یطایح يرامعم ياهراکوبسک تیقفوم رد هک یلماع 10 هب هلاقم نیا يهمادا رد
 !دیربب یپ دوخ تاهابتشا زا یخرب هب ،يراک ياههیور ِعیرس ِرورم اب الامتحا .میزادرپیم
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 و ییابیز نایم بسانم لداعت نتفای :يرامعم تکرش تیاسبو .مشش راتفگ
  1یبایرازاب

 2رنرپیکرآ هیریرحت میت

 یهللاحتف هثدحم :مجرتم

 

 ؟تسیچ يرامعم ياهتیاس بو بلغا داریا •
 ؟تخاس تیاس بو کی زا دنمفده ياهبرجت ،هدننکدیدزاب يارب ناوتیم روطچ •

 ؟دینک لابند دوخ يرامعم تکرش تیاس بو رد دیاب ار یفادها هچ امش •

 

 لاودتم ياهتیاسبو دقن هب ،هلاقم نیا نافلؤم ،رینیرپ یکرآ ِتیاس بو ِنارامعم ادتبا ،هلاقم نیا رد
 وربور اهنآ اب بلغا ام هک يرامعم ياهتکرشِ تیاسبو اهنآ رظن زا .دنزادرپیم يرامعم ياهتکرش
 .تسا ریواصت و اههژورپ رب اهنآ زکرمت رتشیب هک دنتسه يزاسویلوفتروپ ياهتیاسبو ،میوشیم
 ِبذج و ربراکِ شدرگ ِرظن زا و دننکیمن تیاده يدعب لحارم هب یتحارهب ار ناربراک اهتیاسبو نیا
 .دنتسین دمآراک نادنچ هوقلابِ نایرتشم
 يدعب لحارم هب ار ناربراک یبوخ هب بلغا اهتیاسبو ،یبایرازاب تعنص رد هک تسا یلاح رد نیا
 ییابیزهب اهتیاسبو نیا یهاگ .دنراد یبسانم رایسب راتخاس یتیاده ظاحلهب اریز ؛دننکیم ییامنهار

 
1 Architecture Firm Website: Finding the Right Balance Between Aesthetics and Marketing 
2 Archipreneur 
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 ماجنا بوخ ار نآً اعقاو "یبایرازاب ياهتیاسبو" نیا هک هچنآ اما ،دنتسین يرامعم ياهتیاسبو
 .تسا تیاسبو زا دنمفده هبرجت کی نتخاس ،دنهدیم
 
 دمآراک ،يرامعم تیاس بو کی یحارط يارب ار یبایرازاب و ییابیز قیفلت ،رینیرپ یکرآ نارامعم
 دیاب ،دوخ فادها هب یبایتسد و ربراک ۀبرجِت دوبهب يارب هک دندقتعم اهنآ ،عقاورد .دننادیم
 ،اهرازبا اب ار اهنآ و تشادرب يرامعم ياهتکرش تیاسبو زا ار مسیلامینیم و یسانشییابیز
 .درک بیکرت یبایرازاب ياهتیاسبو راتخاس و اهکینکت

 
 
 رایتخا رد تعاس 24 لوط رد و هتفه زور تفه يارب هک تسا یتیزیو تراک ،امش يرامعم تیاسبو
 هب يدعب شخب رد ،ور نیا زا .دشابیم هوقلاب يرتشم اب ناتتکرش سامت هطقن نیلوا و دراد رارق امش
  .دوشیم هتخادرپ "دیزاسب دوخ تیاسبو زا دنمفده يهبرجت کی" روطچ هکنیا هب لیصفت
 
 ؛دوشیم نایب دیشاب هتشاد دوخ يرامعمِ تکرشِ تیاسبو زا دیاب امش هک یفادها مه اهتنا رد
 مان کی تخاس و تکرش يراک ياهتیلاعف اب طابترا داجیا ،دیدج ياهيرتشم بذج :دننام یفادها
 .يراجت
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 هعسوت ار ياهناروآون تامدخ و تالوصحم هک نیرفآراک ِرامعم 9 .متفه راتفگ
  1دناهداد

 2رنرپیکرآ هیریرحت میت

	هدازربکا هیدهم :مجرتم

 

 و حلاصم رد يروآون نیرخآ يوجتسج رد ًالومعم ؛دنتسه يروآون قشاع نارامعم هک ییاج نآ زا
 زا یکی ،لاح نیا اب .دنریگراکهب ار اهنآ دوخ يراکتبا ياهحرط رد دنناوتیم هک دنتسه یتالوصحم
 هنومن 9 ،هلاقم نیا رد .تسا ناشدوخ راکوبسک،دننکیميروآون نآ رد تردن هب اهنآ هک ییاههزوح
 هک دناهدشيروآدرگ نیریاس و دلوهنیار کیرا  ،لگیس ناتاناج  ،يرگوا کنرف دننام قفوم نارامعم زا
 ِدشر يارب ار يرامشیب يایازم ،شالت نازیم نیا .دناهدرکداجیا ار ياهناروآون تامدخ و تالوصحم
 نیمأت ِلیسناتپ و هسیاقم لباق لوصحمِ نتخاس ،ياهرواشم لدم فالخرب اریز ،دنکیمداجیا راکوبسک
 هب كانسرت يراک تسا نکمم ناتدوخ یپآتراتسا ۀفرح عورش .دراد ار لعفنم دمآرد نایرج موادم
 .دوشیم عورش زاین کی يارب یلح هار فشک و هداس ةدیا کی اب اما ،دسربرظن

  

 
1 9 Entrepreneurial Architects Who Developed Innovative Products and Services 
2 Archipreneur 



 
 -یعمج همجرت ؛ینیرفآراک و يرامعم هزوح ياهراتسج هعومجم هدیکچ-

 
 

21 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1يرامعمِ نردم يایند رد نیرفآراکِ نانز .متشه راتفگ

 2يدر اتوناس

 نارگتاود نرتسن :مجرتم

 

 الومعم هک دوشیم فیرعت يدیدج راکوبسک هرادا و يزادناهار ،یحارط دنیآرف ناونعهب ینیرفآراک
 مادختسا ای شورف يارب ار یتامدخ ای لوصحم و دوشیم زاغآ کچوک ياپون تکرش کی لکش هب
  .دهدیم هئارا دارفا

 »دراد دوجو نیرفآراک ِنز کی ،درم نیرفآراک هس ره يازاهب ناهج رد «

 اب ؛مینکیم هبرجت ار يدایز ياهبیشن و زارف يرامعم ياضف رد نیرفآراک نز کی ناونعهب
 دای هکنآ رتمهم همه زا اما ؛میبای یم تسد مه یقفوم جیاتن هب و میوشیم وربور يدایز ياهشلاچ
  !میریگیم

 

 
1 Women Entrepreneurs in the Modern Architectural World 
2 Sunita Reddy 
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 نادرم رایتخا رد يرترب تردق نآ رد هک دوب تساهزوح ینیرفآراک ،ینالوط رایسب نامز تدم يارب
 هدهاشم لباق نآ تارثا نانچمه اما ،تسا رییغت لاح رد ناهج رد ویرانس نیا هزورما .تشاد رارق
 شرتسگ يارب دیدج يایند رد نیرفآراک نانز هک تسا نآ دیآیم شیپ هک یلاوس اجنیا رد .تسا
  ؟تسیچ رد اهشلاچ نیا اب دروخرب لح هار ؟دنتسه وربور اهشلاچ مادک اب دوخ یتیلاعف ياهورملق

 روکذم تالاوس يارب ار هنافاکشوم و قیقد یخساپ »يرامعم نردم يایند رد نیرفآراک نانز« راتسج
 اب دیاب روطچ هنارالاسدرم هصرع نیا هب دورو يارب نانز هک دهدیم حیضوت و دنکیم حرطم
 .دنیایب رانک دوخ هاررس عناوم و اهتیدودحم
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  1لتایس تایحدیدجت -يرهش يزیرهمانرب و ینیرفآراک .مهن راتفگ

 2گنایژ وئاچ

 یمیرک ایدان :مجرتم

 

 .دوریم رامش هب اکیرمآ يهدحتم تالایا خیرات رد ارجام رپ و شنت رپ ینارود ،يدالیم 1960 يههد
 ار ياهدنهدناکت و خلت ثداوح ،مطالترپ و تخس نارود نیا رد هدحتم تالایا ياهرهش زا يرایسب
 رمک و نیگنس يدوکر ات ،هتفرگ هتخیسگراسفا یجرموجره و یلخاد ياهگنج زا ؛دندنارذگ رس زا
 هار هراومه خیرات اما !یعامتجا و یناور ياهیشاپورف ،تیاهن رد و یپردیپ ياهیگتسکشرو ،نکش
 يههد !میهد قفو نآ يهنامحریب هاگ تارییغت اب ار دوخ میناوتب دیاب اهناسنا ام و دوریم ار دوخ
 يههد زاغآ اب !تسویپ تارطاخ هب و دش مامت خیرات هایس نارود مامت لثم مه يدالیم 1960 خلت

 .دنریگب رس زا ار یگدنز و دنتسیاب دوخ ياپ يور هرابود هک دندرک شالت ییاکیرمآ ياهرهش ،1970
 ینیرفآراک« :دوب عنتمم اما لهس تشاد رارق ناشیور شیپ هک يراوآ اب ههجاوم يارب اهنآ لحهار
  .»يرهش

 انشآ لتایس يهرابود دلوت ناتساد اب امش ،تسا هدش هتشون گنایژ وئاچ ملق هب هک ور شیپ يهلاقم رد
 يداصتقا دوکر ياههبرض نیرتدیدش ضرعم رد ،رود نادنچ هن يراگزور رد هک يرهش !دش دیهاوخ
 ،راب نیا و ؛دنک یط هرابود ار تیقفوم ریسم تفرگ میمصت ،تشاد رارق یعامتجا یگدیشاپ مه زا و
  هب هایس ياهلاس تارطاخ هک دنچ ره !دیآ قئاف اهنارحب مامت رب دناوتب هک دزاسب ریذپانذوفن يژد

 
1 Urban Entrepreneurship and City Planning: Seattle’s Revitalization 
2 Chao Ziang 
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 هب و دبورب هناش زا ار اهیگریت رابغ تسا هتسناوت لتایس اما ،دوشیم كاپ نادنورهش نهذ زا یتخس
 يراجت ياهاضف ،الاب دزمتسد طسوتم اب يرهش .دوش لدب شروشک ياهرهش نیرتتیفیکاب زا یکی
  ؟دیاهدامآ لتایس تشذگرس ندینش يارب !هتفایهعسوت ياهتخاسریز و باذج
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ِ نزهسرپ نامه نیرفآراک و تسا مکیوتسیب نرق ژاساپ ،كُرو يو .مهد راتفگ
  1دیدج

 2مابسون سورب

 یفرشا هدازیلع هنیمث :مجرتم

 
Flaneur هب اب يوسنارف يهدنسیون رلدوب لراش .تسا نزهسرپ ای نزمدق ینعم هب يوسنارف ياهژاو 

 ار رهش هک يدرم ینعم هب ؛دیشخب ياهزات موهفم ،نزهسرپ هب دوخ تالاقم رد هژاو نیا ندرب راک
 و يرهش ياههدیدپ رد مهم یموهفم هب نزهسرپ ،سپ نآ زا .دنکهبرجت اصخش ار نآ ات دنزیممدق
 یعون ،دوخ و دوشیمن دودحم نابایخ رد ندز مدق هب ینزهسرپ عقاو رد .دشلیدبت )ییارگون( هتینردم
 و یناملآ رکفنشور فوسلیف و رکفتم ،نیماینب رتلاو .دیآیم باسح هب یفسلف رکفت و یگدنز يهویش
 یگدنز فیصوت هب اهژاساپ يهژورپ مان هب مامتان ياهژورپ رد وا .دوب تروفکنارف بتکم ياضعا زا
 رتلاو ،عقاو رد .دزادرپیم یگدشالاک و ییارگفرصم ياههولج و مهدزون نرق سیراپ رد يرهش
 یعامتجا تاعلاطم و رهش لیلحت يارب يرازبا ار ینزهسرپ و نردم یگدنز دولوم ار نزهسرپ ،نیماینب
 .دنادیم یتخانش ییابیز و
 يو و كرو يو نوچمه( یکارتشا يراک ياهاضف تیمها و شقن فیصوت هب ادتبا ،هلاقم نیا
 اهاضف نیا هسیاقم هب سپس .دزادرپیم مکی و تسیب نرق رد نیرفآراک تیلاعف و هاگن رد )رتینیبماک
 هب .دزادرپیم مهدزون نرق رد هدمآدیدپ ياهژاساپ و مکی و تسیب نرق رد روهظون يهدیدپ ناونع هب
 نوماریپ ناهج اب نیرفآراک طابترا و تیقالخ رد ردق نامه یکارتشا يراک ياهاضف ،هدنسیون رواب

 
1 WeWork is the 21st Century Arcade & the Entrepreneur is the new Flaneur 
2 Bruce Nussbaum 
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 رصع رد یکارتشا يراک ياهاضف ِنزهسرپ ار نیرفآراک وا ،عقاو رد .نز هسرپ يارب اهژاساپ هک دنرثوم
 و دیلوت ،یکارتشا يراک ياهاضف رد بلاغ نایرج ،اهژاساپ فالخرب هک توافت نیا اب .دنادیم دیدج
  .فرصم هن ،تسا تیقالخ
 ای نیرفآراک هکیلاح رد ؛تسا هدوب درم کی هراومه نیماینب رتلاو رواب رد نز هسرپ ،رگید يوس زا
 رد .تسا دم يهنیمز رد هصرع ود نیا رگید يهسیاقم .دشاب درم ای نز کی دناوتیم نیون ِنز هسرپ
 رتلاو هک هنوگنامه .دوب اهژاساپ رد هک تسا شخبتیوه ردقنامه دُم ،زورما ِیکارتشا يراک ياضف
 نادنمتورث ییارگفرصم جاور زا يرصب ياهناشن هلزنم هب ار دم ،اهژاساپ يهژورپ زا یشخب رد نیماینب
 توافت نیا اب ؛دراد یگنررپ شقن زین زورما يارگ ون يهعماج رد نیرفآراک يارب دم ،دنادیم اهژاساپ رد
 .رگید زیچ هن و تسوا دوخ زا یناشن اهنت نیرفآراک يارب دم ،زورما یکارتشا يراک ياضف هک
  



 
 -یعمج همجرت ؛ینیرفآراک و يرامعم هزوح ياهراتسج هعومجم هدیکچ-

 
 

27 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  1نز .نیرفآراک .رامعم .لوا هبحاصم

 2وتسیویوک انیلا

 یفرشا هدازیلع هنیمث :مجرتم

 
 ترابعِ ندربراکهب دیاش .دننکیم وگتفگ ناشیاهلآهدیا و راک هرابرد نز ِرامعم راهچ ،هبحاصم نیا رد

 ار نارامعم زا عونتم و صاخ یهورگ هک ارچ ؛دشاب هدننکهارمگ یموهفم نامیارب ،»نزِ رامعم«

 يهویش دنچره .دشاب توافتم الماک دناوتیم ناشيرامعم نایب و یحارط ياهشور هک دریگیمربرد

 اما ،تسا توافتم رگیدکی اب زین لئاسم هب ناشدرکیور و ناشتیلاعف هوحن ،رامعم راهچ نیا يراک

 ناشندوب نیرفآراک ،دهدیم دنویپ مه هب ار رامعم يوناب راهچ نیا ،هلاقم نیا رد هک یساسا یگژیو
 دننام یفلتخم ياه هنیمز رد ار دوخ يهژیو هاگدید ،نز راهچ نیا زا کی ره راتشون نیا رد .تسا

 یلغش تیقفوم هنیمز رد هداوناخ شقن و يریذپ تباقر شقن ،اهوگلا تیمها ،ور شیپ ياه شلاچ

 ار راکِ طیحم رد نانز هب تبسن دوجوم ِشرگن عون نیرفآراک نانز نیا .دننکیم حرطم نزِ رامعم کی

 يرامعم ي هصرع رد ناشیاهتیقفوم و اهتیلاعف یلصا يهزیگنا دنیوگیم ام هب و دنشکیم شلاچ هب

 .تسا هدوب يزیچ هچ

 
1 Architect, Entrepreneur, Woman 
2 Elina Koivisto 
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 لکش زین ام نهذ رد رت شیپ دیاش هک دوشیم هتخادرپ یمهم تالاوس هب هبحاصم نیا رد ،نینچمه 

 :دننام یتالاوس .دشاب هتفرگ

 ؟دنهدیم لیکشت ار ياهفرح ياهتیلاعف ناریدم زا یکدنا هورگ اهنت نانز ارچ •

 ؟دنتسه ریذپ تباقر نادرم هزادنا هب زین نانز ایآ •

 ِرتافد ِدادعت ارچ.دنهدیم لیکشت ار يرامعم نایوجشناد زا یمین زا شیب نانز هک يدوجو اب •

 ؟تسا كدنا رایسب ،دوشیم هرادا نانز طسوت هک يرامعم ِیصوصخ

 ناکما نیا ای دنتسه ریذپ کسیر نادرم هزادنا هب زین يراک ياه طیحم رد زین نانز ایآ •

 ؟دنشاب نادرم هب تبسن يرتشیب ِيراک تینما لابند هب اهنآ هک دراد دوجو

  ؟دننکیم هبرجت دوخ یلغش ریسم رد ار يا هژیو ياه تیدودحم و اه شلاچ هچ نانز •

 توافتم نادرم اب يرامعم یحارط هصرع رد نانز يراک ياههنیمز و اه يدنمهقالع ایآ •
  ؟تسا

 .تفای دیهاوخ شخبماهلا و زیگناربلمات يهبحاصم نیا رد ار اه لاوس نیا یمامت خساپ

  



 
 -یعمج همجرت ؛ینیرفآراک و يرامعم هزوح ياهراتسج هعومجم هدیکچ-

 
 

29 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 راک نیا دنهدیم ناشن هک شخبماهلاِ نیرفآراک-رامعمِ نز تفه .مود هبحاصم

 1دوشیم ماجنا روطچ

 2کینادزورگ اجیل

 روپیلع زانرف :مجرتم

 

 روظنمهب ناکما دح ات ار یعامتجا ياهیگناگود ات تسا نآرب مینکیم یگدنز نآ رد هک ینونک يایند
 طاقن زا یکی .دنک رارقرب فلتخم ياهداژن و اهگنر زا مدرم نایم تدحو و یگچراپکی سح داجیا
 نیا ریگارف هزوح .تسا يراک ياهطیحم رد نادرم و نانز يربارب ثحب ریخا ياهههد رد هجوت دروم
 دوخ زا نونکات ایآ اما ،تسا هتفرگ رارق هجوت دروم يراک ياهطیحم یمامت رد رضاح لاح رد ثحب
 ؟دننکیم مرن هجنپ وتسد دوخ تالکشم اب هنوگچ يداو نیا رد رامعم و نیرفآراک نانز هک دیاهدیسرپ
 ناونعهب نانز ریسم نیا یط رد و دننک هجوت زین ینیرفآراک ثحابم هب رامعم نانز دیاب ارچ هکنیا
  ؟دنتسه وربور یتالکشم و عناوم هچ اب عماوج بلاغ مود سنج

 .دیوگیم زاب ار نیرفآراک -رامعم ِنز تفه هبرجت ،هدش هتشون کینادزورگ اجیل طسوت هک يراتسج
 رد يزاجم تیعقاو دربراک تیمها زا يژولونکت و يرامعم هزوح نیرفآراک حارط ناونعهب اکسوکیلوک
 یحارط اب هک يدنه رمعم ،ودنوک .دیوگیم تخس يزاسنامتخاس و یسدنهم ،يرامعم تعنص
 ؛دیوگیم يرتشم بذج رد دوخ هبرجت زا تساهدیسر ترهش هب هفرص هب نورقم و رالودم ياههناخ

 
1 7 Inspiring Female Archipreneurs Show How It’s Done 
2 Lidija Grozdanic 
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 دوخ هبرجت ،هتشاد يراکمه SOM يرامعم هورگ اب يرایسب ياهلاس هک زجیرب ترب رگید يوس زا
 يرامعم هزوح رد هوبنا دیلوت هار رسرب تالکشم زا ودنوک نوچمه زین ورمور .تساهتشاذگ كارتشا هب ار
 رد .دنکیم تبحص ناسدنهم و نارامعم يارب دوخ يدربراک نشیکیلپا زا زین گنای و دیوگیم نخس
 ،نشف ،هماع گنهرف نایم کیدزن طابترا زا هک دنتسه »زچتیب نیازید« هورگ ياهولوقود نیا تیاهن
  .دنیوگیم يرامعم اب اهنآ بیکرت و امنیس

 دوخ راکوبسک داجیا لابندهب هک يرامعم نانز هژیوهب ،دارفا یمامت يارب راتسج نیا ۀعلاطم ِتیمها
 .دزاسیم انشآ راکوبسک نیا نیون يایند اب ار ام هک دراد تیمها تهج نآ زا ،دنتسه رضاح يایند رد
 یشخب ناونعهب نانز هک یتالکشم ای و لئاسم .دنیوگیم ریسم نیا رد دوخ براجت زا رامعم نز تفه
 هب تسا نیون یهاگن نادرم يارب و دنوش وربور اهنآ اب دوخ راکوبسک رد دنناوتیم هعماج زا
  .دوخ ناراکمه يورشیپ ياهيراوشد

 ریسم هک ینایمدآ هبرجت نابز زا اهشلاچ اب ییانشآ هوالع رضاح راتشون هعلاطم هک تسا نیارب دیما
 لئاسم هب ار اهنآ هاگن و دنرادیمرب ماگ ریسم نیا رد یگزاتهب هک دشاب يدارفا هار غارچ ،دناهدومیپ ار
  .دزاس رتقیمع يرامعم و ینیرفآراک هزوح
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 دیوید اب راکوبسک تخاس و تراهم کی شزومآ :يرامعم میسرت .موس هبحاصم

  1لیزارد

 رنرپ یکرآ هیریرحت میت

 هدازالاب اقآ هبادوس ،یجرف زانرف :مجرتم

 
 نیراذگب ور ییاوتحم دیاب ،تسه يرتشیب نایرتشم و نارادفرطِ ندروآ تسدهب امش ِفده هک رگا «
 هگید نارامعم هکنیا هن ،هدب رارق فده ناونعهب ور نایرتشم زا یصخشم هتسد و هشاب زکرمتم هک
 و میشاب رتسرتسدرد دیاب هک هنیا عوضوم ؟هتسرد ماو]یمن هک ور نیا .هنک بذج شدوخ هب مه ور
 طابترا زا و میتفرگ رارق نومهفرح هدیچیپ دنیآرف نیا تشپ هک میتسه یناسنا مه ام هک میدب نوشن
 لابند هب اهرامعم زا یلیخ هک يژتارتسا نیا منکیم رکف .دینکیم لابقتسا نوتیلامتحا ياهيرتشم اب
  .»هیبلص دربهار یلیخ دنتسه هزات ياهيرتشم اب دیدج و ياهفرح تاطابترا داجیا

 شسرپ هب هب خساپ رد و »!نزب سیکسا رامعم کی لثم« راذگناینب ،لیزارد دیوید يوگتفگ زا یشخب
 هفرح ات تسا کیسالک هویش نارامعم نوچمه ،نارامعم يارب رثوم يرازبا نانچمه مارگاتسنیا ایآ «
  .تسا هدمآ »؟دنبایب دیدج نایرتشم و دنهد همادا ار دوخ

 ای ،دیربیم شیپ ار ناتراکوبسک تسخن ياهماگ ای ،دیاهدرکن عورش ار دوخ راکوبسک زونه رگا
 مه دنتسه امش تامدخ بلاط هنازور اهيرتشم زا یهوبنا لیس و دیراد یقفوم راکوبسک یتح
 امازلا ،ندوب بوخ رامعم کی يارب هک تسا دقتعم لیزارد .دیناوخب ار هبحاصم نیا مینکیم داهنشیپ

 
1 Architectural Sketching: Teaching a Skill and Building a Business with David Drazil 
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 يرامعم َسیکسا شزومآ تیمها زا راتسج نیا رد دیوید .تسین امش تیقفوم همزال ،ندوب دعتسم
 نارامعم َنخس و طابترا یقیقح رازبا هناگی ناونعهب نآ زا هدافتسا تیمها زا ،دیوگیم نارامعم يارب
 نآ هنازور دیدزاب هک دیوگیم دوخ بویتوی و مارگاتسنیا هحفص تیریدم رد دوخ هبرجت زا .دیوگیم
 ؛دیتسه ناتراکوبسک قلخ ریسم ياجک هک دیسرپیم ناتدوخ زا رگا .تسا دایز یهجوت لباق روطهب
 دوخ يراک تاحفص روطچ ؛دینک داجیا دوخ راکوبسک نتشاد يارب دیناوتیم ار ياهدوزفا شزرا هچ
 راتسج نیا رد ار نآ هب خساپ ؛دینک یهدناماس دوخ ياهيرتشم بذج و دیدزاب نازیم شیازفا يارب ار
  .دیباییم

 
 اب زور کی رد ،دیتسه ناتراکوبسک رکف هب هک ینارامعم ناونعهب مینکیم داهنشیپ امش هب سپ
 يارب دوخ هرمزور یگدنز زا  دوخ یگشیمه جنک رد و دینک هیهت ياهوهق ای ياچ ناویل ،بوخ ياوه
 ندناوخ اب هک مینکیم نیمضت امش هب .دیزادرپب راتسج نیا ندناوخ هب و دیریگب هلصاف یقیاقد كدنا
  .دوب دیهاوخ ناتراکوبسک هراتس مه امش ،دیوید براجت زا يریگهرهب و نتم نیا
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 و تیعقوم یبایزرا يارب هدش هیهت دعب ياههحفص رد هک یتسیل کچ زا

 ای رامعم کی ناونعهب نوتياهفرحتیلاعف يوت یبایرازاب ياهدربهار هاگیاج

 امش راکوبسک يوت ییاهزیچ هچ هک نیریگب دای و دینک هدافتسا زاسرهش

 راکوبسک هی نتشاد يارب ییاهزیچهچ و هراد رارق شدوخ بسانم ياجرس

 !هنک رییغت دیاب يرامعم قفوم

 

 

 ور دعب تاحفص تالاوس هک هیفاک طقف ریز تسیل کچ هب خساپ يارب

 تیاهن رد ات نیدب باوج ور »ریخ« ای »یلب« هنیزگ ود زا یکی و دینوخب

 زاب لماک تیقفوم زا ور امش راکوبسک الامتحا یلماوعهچ هک نینودب

 .هرادیم
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