
چكيده  :  شكل دادن به كالبد شهرى بزرگ چون تهران، به نحوى كه به يك انسجام قابل قبول و قابل احساس برسد، و جهات مختلف 
آن، توسط عامه مردم، قابل فهم باشد، يكى از اصلى ترين و مهم ترين بخش هاى يك برنامه توسعه كالبدى علمى و منطقى براى اين 
شـهر است. اگرچه همه كارشناسان و دست اندركاران رشته شهرسازى بر اين امر اتفاق نظر دارندكه تهران شهرى است بدون شكل 
منسجم، غير قابل فهم، بدون مركزيت اصلى و فاقد خوانايى، به نحوى كه يك شهروند عادى به سختى قادر است كه يك نقشه ذهنى 
(mental map) درست و قابل درك از كليت آن براى خود فراهم آورد، چه رسد به تازه واردان به آن؛ اما در نهايت ساكنان شهر، براى 
تداوم حيات شهرى خود، كم و بيش مجبورند نقشه و الگوواره ذهنى خود از شهرشان را، هرچند ناقص، داشته باشند. توسعه كالبدى و 
غير كالبدى تهران سال ها بدون برنامه مشخص و به صورت موردى، مقطعى، سليقه اى و جزيره اى اتفاق افتاده است و اينك با تصويب 
طرح جامع جديد اميد مى رود، پس از چند دهه توسـعه بى برنامه، كه تهران را از نظر كالبدى، به شـهرى به شدت پراكنده، نامنسجم 
و اصطالحاً، چهل تكه، تبديل كرده است، ساختار فضايى اين شهر به سامان آيد. بدين ترتيب، يكى از اقدامات بسيار اصولى صورت 
گرفته در طرح جامع جديد تهران سعى در شكل دهى به ساختار كلى كالبدى شهر تهران بوده است. در اين مقاله هدف بر آن است 
كه با نگاهى انتقادى به فرايند روش شناسـى و نيز محصول بدسـت آمده براى ساختار كالبدى ـ فضايى شهر تهران، به روش متفاوت 

ديگرى اشاره شود كه محصول آن مى تواند مكمل ساختار و استخوانبندى پيشنهادى طرح جامع باشد.
واژگان كليدى : شهرسازى، تهران، طرح جامع، ساختار فضايى، الگوواره ذهنى.

تحليلى بر ساختار فضايى در طرح جامع جديد تهران

A  g l a n c e  t o  t h e  c i t y :  f r o m  a b ove  o r  i n s i d e
An analysis of spatial structure in the new Tehran master plan

Abstract: Organizing the physical structure of a metropolitan city such as Tehran in a sensible and acceptable 
way which could be understandable for the majority of people is one of the main stages in regional planning for 
the city. Although urban planners and experts agree on the fact that Tehran does not have a coherent structure 
and it is not legible enough for people to have a clear mental image of the city, the residents of the city make a 
mental image of the city throughout the time whether it is complete and clear or not. Urban development in Tehran 
was without having a specific plan and was occasionally and dispersed which made the city fragmented. It is 
hoped that the fragmented structure of the city to be organized in the future decades by having the new master 
plan accepted. Therefore, one of the principles in the new master plan was to organize the physical structure of 
the city. In this paper through a critical approach to the process of generating the physical and spatial structure 
of the city, a new complementary method is proposed. 
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مقدمه
ــاماندهى شهرهاى معاصر، به ويژه كالن شهرها، كه در آنها انسان عصر حاضر،   در س
به واسطه خارج بودن مقياس فضاها و تعدد و پيچيدگى ارتباطات، قادر به فهم و هضم 
مراكز بزرگ زيستى نيست، موضوع هايى چون استخوانبندى و يا ساختار فضايى شهرها 
و نحوه سامان دادن آنها ديگر از يك بحث حاشيه اى و احتماالً تفننى خارج و تبديل به 
ــده است. اين در حالى است كه برخورد با اين مقوالت به  يك ضرورت اجتناب ناپذير ش
ــكل سنتى و بر روى نقشه هاى شهرسازى و يا براساس عكس هاى هوايى، ناكارامدى  ش
ــان داده  است. همانگونه كه  از روى عكس هاى هوايى، به مقوالت  خود را در تجربه نش
ــانى و فرهنگى نمى توان پرداخت؛ شكل دادن يا تنظيم و به سامان نمودن ساختار  انس
ــهرها نيز براين اساس و در مقياس هاى بزرگ ديگر قابل قبول نيست. امروزه  فضايى ش
شهرسازان و معماران مجبورند براى پيدا كردن درك بهترى از فضا به جاى نگاه از ديد 
هواپيما يا پرنده، به ميان مردم بروند. اگرچه اين موضوع به معناى پايان دوران طاليى 
معماران و شهرسازان نخبه گرا و ضرورت ارتباط شهرسازى با مردم است؛ ولى در عين 
حال نبايد تصور نمود كه نقش كارشناسانه شهرسازان در اين صورت كمتر شده است. 
ــان خواهد داد كه براى دريافت و كشف آنچه بايد به عنوان  برعكس، مباحث بعدى نش
ــهر تهران، پذيرفت تنها با كار و زحمت و دقت  ــهرها، و در اينجا ش ــاختار فضايى ش س

بيشتر قابل دريافت است. 

فرضيه
برخورد از باال و نگاه نخبه گرا به شهر، قادر به ارائه تحليل درستى از آنچه بايد ساختار 
فضايى شهر تهران تلقى شود، نيست. ساختار فضايى شهر يك تصوير نيست بلكه برآيند 
واقعيات نهفته در شهر است كه با روش هاى علمى بايد شناخته شده و مبناى ساختار 

فضايى قرار گيرد. 

الف - بازبينى روش تعيين سـاختار فضايى و اسـتخوانبندى شهر تهران (به 
عنوان يك شهر ساخته شده) در طرح جامع

در اين مبحث به دو روش متفاوت براى تعيين ساختار فضايى يك شهر اشاره و سعى 
ــت روش هاى متعدد ديگرى  ــه كنيم. بديهى اس ــود كه آن دو را با يكديگر مقايس مى ش
ــه روش هاى علمى و قابل  ــد، ولى، در اينجا، بحث در مورد هم ــز مى تواند مطرح باش ني
قبول در اين راستا، مد نظر نيست. بنابراين، ابتدا به روشى كه پيشنهاد ساختار فضايى 
طرح جامع جديد تهران مبتنى بر آن است، اشاره مى شود و سپس به يك روش بديل، 
ــات  ــد. گزارش ــاره خواهد ش ــترى در اين حوزه دارد، اش كه به نظر نگارنده، كارايى بيش
تحليلى طرح جامع جديد تهران نشان مى دهد كه مبناى نظرى، روش شناسايى و تعيين 
ساختار فضايى تهران در طرح فوق بر دو جريان طبيعى و تاريخى و تا حدودى بر نظام 
ــعه شهرى تهران 1386). بنابر  ــهر استوار است (نهاد برنامه ريزى توس عملكردى اين ش
اين گزارش، از يك سو اين بحث مطرح مى شود كه كوهپايه جنوبى البرز و دشت نسبتاً 
حاصلخيز بالفصل آن نتيجه يك جريان طبيعى است كه محصول كنش ها و واكنش هاى 
ــمال تهران است كه از  طبيعى حوزه هاى آبخيز و حوزه هاى آبريز بلندى هاى البرز در ش
ــروع شده و در ادامه، و با شكل دهى به هفت كوه- دره بزرگ تا  باالترين قله هاى آنها ش
ــت؛ به وجود آمدن زمين هاى آبرفتى قابل كشت جنوب  ــهر رى تداوم يافته اس ناحيه ش
ــيل ها و رودخانه هاى بزرگى، كه اينك اغلب تبديل به مجارى فاضالب هاى  ــهر و مس ش
ــت، نيز حاصل همين روند طبيعى از شمال به جنوب تلقى مى شود. از  ــهرى شده  اس ش

 

ــيرى از جنوب به  ــت برعكس، مس ــوى ديگر، روند تاريخى اين پهنه طبيعى، درس س
ــمال را پيموده است. يعنى در زمانى كه رى به عنوان يكى از كانون هاى بسيار مهم     ش
سياسىـ  فرهنگى ـ تجارى ايران تلقى مى شده است؛ تهران، ناحيه اى شامل روستاهاى 
پراكنده اى بوده كه در ساختار تمدنى ايران محلى از اعراب نداشته است. حتى ساخته 
ــطه نزديكى آن به شهر رى  ــدن بناهايى در اين ناحيه در زمان صفويه، خود، به واس ش
بوده است. در هر حال تقدير چنان بود كه شهر رى، با همه اهميت خود، به تدريج رو به 
انحطاط گذاشته و رونق و ارزش هاى خود را به تهران ببخشد. تا جايى كه مى توان ادعا 
كرد، ويژگى هاى شهرى شهر رى در طى دو قرن از جنوب به سوى شمال جريان يافت 
تا آنجا كه شهر رى اينك تنها يكى از مناطق شهرى كالنشهر تهران محسوب مى شود. 
حال، براساس چنين تحليلى، و نيز با در نظر گرفتن برخى عملكردهاى عمده شهرى 
ــمال تهران به عنوان پهنه  ــميران در ش ــهر رى تا ش چون بازار تهران، يك پهنه از ش
ــده است و اين موضوع در  ــاختار فضايى شهر تهران در نظر گرفته ش ــكل دهى به س ش
ــاس همين ايده،  ــه هاى طرح جامع جديد تهران، و براس ــه اى كه در مجموعه نقش نقش
ــت، كامًال مشهود است. چنين پيشنهادى، در نهايت، به ايجاد تغييراتى  توليد شده اس
ــاختار فضايى  ــتخوانبندى و س كالبدى، با هدف تقويت و تثبيت اين پهنه به عنوان اس
شهر تهران منجر خواهد شد. آن طور كه نقشه مذكور نشان مى دهد، مركز اين محور، 
خيابان ولىعصر تهران است. در حالى كه طراحان ساختار فضايى پيشنهادى شهر تهران 
ــطه اهميت برخى نقاط، مجبور شده اند، در برخى قسمت ها آنها  در طرح جامع، به واس
ــران و مركز تاريخى تهران ناصرى). در اين  ــه اين پهنه متصل كنند (مانند بازار ته را ب
نوشته هدف اين نيست كه به كليت و جزئيات پهنه پيشنهادى بپردازيم. آنچه در اينجا 
ــكل گيرى ايده اى است كه در نهايت اين پهنه را  ــت، نحوه و روش ش در مركز توجه اس
ــاختار فضايى و استخوان بندى شهر تهران مطرح نموده است (ن.ك.به : به  به عنوان س

گزارشات طرح جامع تهران، جلد پنجم، 1386).

ب – روش شناسى تعيين و تعريف ساختار فضايى شهر تهران : شكل دادن به 
يك ايده يا دريافت و كشف يك ايده

ــده روشى است  ــكل گرفته و كامل ش ــى كه ايده فوق در چارچوب آن ش روش
ــن روش در لغت  ــده فردى» ناميد . اي ــكل دادن به يك اي ــه مى توان آن را «ش ك
ــى به معناى ايده اى كه در پس  ــود كه در زبان انگليس «Conceptual» خوانده مى ش
ــكل گيرى يك تصور در ذهن، و يا  ــك موضوع قرار گرفته، يك تصور خيالى كلى، ش ي
Webster’s new World Dictionary 1972,) ــت ــكل دادن به يك ايده يا نقشه اس ش
pp.90-91; Oxford Advanced Learners Dictionary, 1989, pp.239-240

نقشه ساختار فضايى  تصوير2:
 1385 مصـوب  شـهرتهران 
عالـى شهرسـازى  شـوراى 
مأخـذ: سـند طـرح جامـع 

تهران، فروردين1386.

تصويـر1 : كروكـى مرحـوم 
سـاختار  بـراى  ميرميـران 
در  تهـران  شـهر  فضايـى 
طرح  تهيه  ماه هاى  نخستين 
جامع در سال 1383، مأخذ: 
گـزارش طـرح جامـع، بهار 

.1385

)
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ــكل دادن به ساختار فضايى يك شهر، شهرساز  ــده براى ش بنابراين، در روش ياد ش
سعى مى كند با اتكا بر برداشت هاى خاص خود از شرايط و موقعيت محيط موجود شهر 
به تدريج مفهومى را بسازد و آن را پرورش دهد تا آنجا كه بتوان آن را عرضه نموده و از 
آن دفاع كرد (تصوير1). بدين ترتيب، در اين روش، اينكه چه عواملى و چه عناصرى، و 
در چه حوزه هايى، در مركز اين فرايند توليد مفهوم قرار بگيرند به توانمندى هاى ذهنى 
ــهرى باز مى گردد. البته مى توان ادعا كرد كه  و خالقيت هاى برنامه ريزان و طراحان ش
ــهر تهران، از طريق اين روش، اين امكان وجود  ــاختار فضايى ش براى پروراندن ايده س
ــمال  دارد كه به مباحث ديگرى چون وجود طبقات مختلف اجتماعى ـ اقتصادى در ش
ــت و كوهپايه تهران به  و جنوب تهران، محوريت خاص خيابان ولى عصر و اتصال دش
كوه هاى البرز از طريق آن، و چندين موضوع ذهنى ـ عينى ديگر نيز اشاره و اتكا نمود 

(تصوير2).
ــتخوانبندى  ــاختار و اس اما روش ديگرى كه در اين حوزه، يعنى تعيين و تعريف س
فضايى يك شهر، به عنوان مبناى روش شناسى، مطرح است را مى توان رويكرد «كشف 
ــتقيم به اذهان عمومى جامعه  ــهرى از طريق مراجعه مس معانى موجود» در فضاى ش
ــهرى دانست. اين عنوان به مفهومى باز مى گردد كه مى توان آن را در زبان انگليسى  ش
Websters new World) .قرارداد «Perceptual» يا شايد ،«Perceptiveness»معادل
Dictionary 1972, pp. 90-91; Oxford Advanced Learners Dictionary, 1989,

.(PP.239-240
اين كلمه مى تواند معادل معانى خاصى چون : آگاه و با دانش شدن (به ويژه از طريق 
ــاهده و ديدن و فهميدن، متوجه چيزى يا امرى شدن، موضوعى  خوانايى چيزى)، مش
ــاهده و درك اشياء و امثالهم قرار بگيرد. اگر مبناى  ــير كردن، روش مش را تعبير و تفس
ــاختار فضايى يك شهر با تكيه بر اين ديدگاه  ــاماندهى و به نظم در آوردن س نظرى س
ــهرى، ديگر، چون روش قبلى، تنها به  ــود، برنامه ريزان و طراحان ش تعيين و تعريف ش

كشف و شهود فردى و استنباط شخصى از محيط و عناصر و عوامل و ارتباطات درونى و 
بيرونى آن نمى پردازند؛ بلكه بايد به سراغ كسانى بروند كه، با برداشت هاى ذهنى خاص 
ــهر پيدا مى كنند، توازنى بين خود و  ــهر، در واقع، خود را در فضاى ش خود از كليت ش
محيط به وجود مى آورند، و مهم تر از همه اينكه، با اتكاء به يك نقشه و الگوواره ذهنى، 
ــخيص مى دهند (تصوير3). اينها  ــرعت، تش ــهر را، به س جهت هاى مورد نظرخود در ش
ــلماً جز ساكنان شهر و شهروندان آن، كس ديگرى نيستند. در اين روش پيشنهاد  مس
ــهر، از اذهان مردم مى گذرد. هر  ــاختار فضايى يك ش ــاز، براى شكل دهى به س شهرس
شهرى، هرچند كوچك، در كليت خود موجوديتى را عرضه مى كند و مردم خود بخود، 
پس از چند صباحى، يك نقشه ذهنى از آن مى سازند و براساس همين نقشه، جهات و 
راه ها را مى يابند، آنها را به يكديگر نشان مى دهند، از طريق آن به ديگران آدرس فضاها 
و مكان هاى خاص را مى دهند، و برپايه آن، در مورد شهر، با ديگران بحث مى كنند و لذا 
مى توانند شهر را موضوع گفتگوى خود با ديگران قرار دهند (از جمله ن. ك. به : براتى 
و ديگران : 1389). اگر اين روش اخير در مورد يافتن، تثبيت و تقويت ساختار فضايى 
ــهرى را بپذيريم، ديگر برنامه ريزان و طراحان شهرى نمى توانند براى شكل دادن به  ش
ــليقه و نقطه نظرات خاص خود،  ــاختار و استخوانبندى شهرها، تنها به ذهنيات، س س
مراجعه و اتكا كنند؛ بلكه هنر آنها شكل نهايى و پيوند دادن به آن محورها و عناصرى 
خواهد بود كه اكثريت ساكنان يك شهر از آنها به عنوان عناصر شكل دهنده به نقشه و 

الگوواره ذهنى خود در مورد شهر بهره مى برند.

پ – مزيت هاى مراجعه به الگوهاى ذهنى كنشگران در شهر
تجربيات نشان مى دهد كه انسان ها در همه جهان براى ادامه حيات خود راهى ندارند 
جز داشتن تعاملى مناسب با محيط اطراف خود. انسان از ابتدا هميشه مجبور بوده است 
ــد و  كه عناصر حياتى و همينطور عناصر مضر و خطرناك محيط اطراف خود را بشناس

Each city, even small, has its own 
existence and after awhile people   
unconsciously draw an imaginary plan 
of it and can make the city object of 
their talking with others. Planning 
and designing the spatial structure of 
Tehran is must follow this pattern and 
common imaginary plan and for shape 
the structure of cities it can’t only rely 
on its imaginary and particular thought  
but also should consider axes and 
elements that the majority of citizens 
use.

هر شهر، هرچند كوچك در كليت خود موجوديتى 
را عرضـه مى كنـد كـه مـردم خـود بخـود، پس از         
چندصباحـى، يك نقشـه ذهنى از آن مى سـازند و 
مى توانند شـهر را موضوع گفتگوى خود با ديگران 
قرار دهنـد. برنامه ريزى و طراحى سـاختار فضايى 
شـهر تهران بايد برگرفته از اين «الگوواره و نقشـه 
ذهنى مشترك» باشد و نه تنها نمى تواند، براى شكل 
دادن به ساختار و استخوانبندى شهرها، به ذهنيات، 
سليقه و نقطه نظرات خاص خود، مراجعه و اتكا كند؛ 
بلكه بايد محورها و عناصرى را نيز مدنظر قرار دهد 

كه اكثريت ساكنان يك شهر از آنها بهره مى برند.

تصويـر3 : برخـورد با شـهر و 
نحوه سامان دادن آن به شكل 
سـنتى و بـر روى نقشـه هاى 
شـهـرسـازى، در تـجـربـه،  
ناكارامدى خود را نشـان داده  
شهرسـازان  امـروزه  اسـت؛ 
بـراى  مجبورنـد  معمـاران  و 

درك بهتر فضـا و پرداختن به 
واقعيت هاى انسانى و فرهنگى 
شهر به جاى نگاه از هواپيما يا 
ديد پرنده، به ميان مردم بروند، 

خيابان 15خرداد، تهران. 
عكس : سپهر ژند، 1388.
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محل آنها را تشخيص داده و بخاطر بسپارد (از جمله ن. ك. به : فرانسيس تى. مك اندرو 
1387: 35 ). بدين ترتيب بايد پذيرفت كه رهيابى و جهت يابى همواره از الزامات حياتى 
ــت. البته اين فرايند در محيط هاى زيستى چون شهرهاى بزرگ بسيار  ــان بوده اس انس
پيچيده تر و مبتنى بر فرايندهاى برنامه ريزى، پردازش اطالعات و نيز تصميم گيرى است. 
همه اين امور نيز خود موكول به توانايى درك فضايى و سازوكارهاى ديگر ذهنى انسان 
است (همان : 37). در عين حال، مشخص است كه انسان براى دستيابى به يك نقشه 
شناختى از محيط، هم نياز به جمع آورى اطالعاتى خاص، و هم حذف و كنار گذاشتن 
ــخص در هنگام عبور از خيابان، تنها  ــيارى از اطالعات اضافى و مزاحم دارد. مثًال ش بس
ــه او را در انجام اين امر يارى مى دهند و در  ــى را از محيط گزينش مى كند، ك اطالعات

ضمن تمام اطالعات اضافى و مزاحم ديگر را، عمداً، حذف مى نمايد (براتى، 1385).
ــازى برخورد مناسب با محيط  ــان براى زمينه س در يك نگاه كلى بايد گفت كه انس
اطراف (و البته با توجه به سن، جنسيت، فرهنگ و تجربيات شهرى و امثالهم) محيط 
ــاخته درونى براى  ــپس از همين دنياى خود س بيرون از ذهن خود را درونى كرده و س
ــير و قضاوت در مورد جهان بيرونى سود مى برد. اما در اين فرايند مجبور  ارزيابى، تفس
ــتراتژيك عمل كند. بدين معنى كه ضرورى ترين، قابل درك و  ــت كه به شكلى اس اس
شناسايى ترين، كم حجم ترين و قابل ذخيره سازى ترين اطالعات را انتخاب مى كند و بر 
اساس آنها الگوهايى مى سازد كه همان الگوها ابزارهاى روزمره او براى حضور در فضا و 
تعامل مناسب با آن هستند (از جمله ن. ك. به : فرانسيس تى. مك اندرو، 1387: 5-4؛ 
براتى، 1385). از سوى ديگر «كاپـالن» معتقد است كه انسان هـا اغلب محيط هـايى را  
ترجيح مى دهند كه به راحتى قابل خواندن و به سرعت قابل درك كردن باشند و علت 
اين امر را مربوط به ارزش حياتى باالى اين گونه محيط ها در طول حيات بشرى مى داند 

(كاپالن به نقل از مك اندرو، 1387: 50).

ــهرى چون تهران زندگى مى كند، با توجه به كليه  ــاس، شخصى كه در ش بر اين اس
ــاختارى – عملكردى –  ــاختار كلى آن دارد. نظام س ــه ذهنى از س ــرايط، يك نقش ش
ــهر نيز خود الگوى فضايى خاصى را ارائه مى كند كه افراد براى  ــى – تاريخى ش هندس
ــديداً به آن نياز دارند. بنابراين مى توان گفت كه نقشه و الگوواره  گذران زندگى خود ش
ــهر، پديده نسبتاً مشتركى  ــاختار فضايى اصلى اين ش ــاكن تهران، از س ذهنى مردم س
ــهر و فارغ از مكانى است كه تك تك آنها در آن ساكن يا شاغلند.  ــاكنان ش بين همه س
بنابراين مشترك بودن اين نقشه ذهنى بين اكثريت مردم شهر تهران مهم ترين ويژگى 
آن محسوب مى شود. بدين ترتيب، برنامه ريزى و طراحى ساختار فضايى شهر تهران نيز 
بايد برگرفته از اين «الگوواره و نقشه ذهنى مشترك» باشد. الگوواره اى كه قطعاً كامل و 

بى نقص نيست و شهرسازان بايد، در نهايت، آن را تكميل و يا تقويت كنند. 

جمع بندى 
ــت كه در آن زندگى مى كنند، هر لحظه از عمر خود را در آن  ــهر از آن مردمى اس ش
ــكل مى دهند و تعريف مى كنند.  ــان را در ارتباط متقابل با آن ش مى گذرانند و زندگيش
آنان مجبورند هر روزه از شهر بياموزند و براساس آموخته هاى خود زندگى كرده و آنها را 
به نسل هاى بعدى منتقل نمايند. شهر، يك ابزار يا يك ماكت بزرگ نيست. آنچه مردم 
در سطح و مقياس ساختار فضايى شهر مى توانند انتظار داشته باشند، در درجه اول، آن 
است كه بتوانند به شهر معنا ببخشند، براساس اين معنا با شهر گفتگو و تعامل داشته 
باشند و با ديگران نيز به يك برداشت مشترك از آن برسند. اين تعامل نه از روى تفنن 
بلكه به عنوان يك فرصت استثنايى براى تداوم حيات طبيعى و مدنى است؛ به ويژه با 

توجه به اين نكته مهم و حياتى كه شهر يك فضاى جمعى است.
در طرح جامع جديد شهر تهران، تالش زيادى براى تعريف يك ساختار و استخوانبندى 
ــده است. اما در روشى كه براى تدوين و ساماندهى ساختار  قابل فهم و اتكا براى آن ش
ــت، به مردم و درك آنها از فضاى شهرى موجود  ــهر تهران برگزيده شده اس فضايى ش
توجهى نشده است. بنابراين، بازبينى، اصالح و تكميل ساختار فضايى پيشنهادى براى 
ــد. در غير اين صورت بعيد  ــرح جامع جديد، اجتناب ناپذير مى نماي ــهر تهران، در ط ش
نيست كه بى سامانى فضايى تهران، كه در حال حاضر منجر به سرگردانى و گمگشتگى 
ــاكنان شهر بزرگ تهران مى شود، با اجرا شدن ساختار فضايى فوق الذكر، در  فضايى س

آينده نيز همچنان ادامه يابد 
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