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دانشجوی دکترای تخصصی ،رشته مهندسی معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شیراز ،شیراز ،ایران
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استادیار ،رشته مهندسی معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز،
ایران

چکیده :باوجود اینکه معرفت شناسی در میان مباحث فلسفی ،یکی از اصول اندی شیدن درباره نظام آموزش است؛ تاثیر
آن در فرآیند طراحی معماران کمتر دیده شده ا ست .عالوه بر آن امروزه بخش فرآیند ،نظریهها و روشهای طراحی در
درس طرح دانشجججویان معماری و همینطور از نظر معماران به هنگام طراحی ،مورد توجه قرار گرفته اسججت .به همین
دلیل در مقاله حاضر به بررسی معرفتشناسی فلسفه اگزیستانسیالیسم در آثار شاخص کامران دیبا که مطالعات وسیعی
توسط ای شان در دوران دانشجویی بر روی این فلسفه انجام شده و در آثارشان اصول طراحی رویکرد اگزی ستانسیالی سم
قابل مشاهده میباشد ،پرداخته شده است .عالوه بر آن ،دیبا یکی از معماران معروف معاصر ایرانی محسوب میشود ،که
آثار ارز شمندی از خود به یادگار گذا شته ا ست .به همین دلیل برر سی آثار ای شان در فرآیند طراحی معماری ،میتواند
منبع الهام ارزشجججمندی برای طراحان باشجججد .روش تحقیق از نوع توصجججیفی-تحلیلی و گردآوری اطالعات کتابخانهای
میبا شد .نتایج حا صل از پژوهش حاکی از آن ا ست که دیدگاه کامران دیبا در طراحی بی شتر به سمت شناخت شنا سی
است تا هستی شناسی .هدف کالن معمار در آثارش ،طراحی متناسب با انسان است و اصول رویکرد اگزی ستانسیالی سم
در پارک شفق بیشتر از دیگر آثارش مورد استفاده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :رویکرد اگزیستانسیالیسم ،کامران دیبا ،پارک شفق ،شهر شوشتر ،موزه هنرهای معاصر.
*مسئول مکاتباتyarmahmoodiz@gmail.com :

 -1مقدمه
با نزدیکتر شدن به قرن بیست و یکم ،تاثیر
تکنولوژی بر فرآیند طراحی بیشتر دیده میشود
( .)Ozpolat & Akar, 2009, 355-367به همین دلیل
روشهای طراحی نیز متحول شدهاند و نمیتوان تنها از
رویکردهای گذشته بهره گرفت (عابدینیبلترک و نیلی،

 .)17-6 ،1393نتایج حاصل از بررسی مقاالت
نشاندهنده آن است که هر مکتب فلسفی به دنبال بیان
دیدگاههای پایدارتری نسبت به مکاتب قبلی میباشد
(رضایی .)36-9 ،1387 ،در این مقاله فلسفه
اگزیستانسیالیسم در جهت ارائه نکات طراحی معماری،
مورد بررسی قرار میگیرد .متفکران فلسفه
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اگزیستانسیالیستی در بسیاری از موارد اختالف نظر
دارند ،اما از نظر فلسفی وجود را بر ماهیت مقدم
میدانند و معتقدند که هر فرد در ابتدا وجود دارد و
آزادانه ماهیت خود را خلق میکند ،بنابراین باید
مسئولیت انتخاب خود را برعهده گیرد (سارتر.)1386 ،
باتوجه به اینکه کامران دیبا در دوران دانشجویی به
بخش جامعهشناسی عالقمند بودند ،این مکتب را به
طور گسترده مورد مطالعه قرار دادهاند و به گفته ایشان
در طرحهایشان از دیدگاه فلسفه اگزیستانسیالیسم بهره
گرفتهاند .به همین دلیل در پژوهش حاضر آثار کامران
دیبا در جهت مقایسه تطبیقی با دیدگاه فلسفی مورد
نظر ،انتخاب شدهاست.
هدف پژوهش حاضر دستیابی به اصول رویکرد
اگزیستانسیالیسم در طراحی میباشد .به همین دلیل
آثار مطرح کامران دیبا از نظر دیدگاههای
اگزیستانسیالیسم در فرآیند طراحی انتخاب شده و مورد
بررسی قرار گرفته است .ماهیت روش تحقیق مقاله،
کیفی است و روش توصیفی-تحلیلی به عنوان روش
تحقیق انتخاب شده است .استدالل در این نوشتار از نوع
منطقی و ابزار جمعآوری اطالعات اسناد ،مدارک و
کتابخانهای میباشد .به این صورت که در گام اول،
متناسب با واژگان کلیدی پژوهش (رویکرد
اگزیستانسیالیسم ،کامران دیبا ،نمونههای موردی)
مبانینظری مطرح شده و در گام دوم به بررسی تحلیلی
دیدگاه معمار در آثار طراحی شده از منظر رویکرد
اگزیستانسیالیسم پرداخته شده است .در نهایت در
بخش نتیجهگیری و گام سوم پژوهش ،اصولی برگرفته
شده از دیدگاه اگزیستانسیالیسم در طرح مطرح شده
است تا طراحان و معماران بتوانند از این روند برای
رسیدن به طرحی جاودان در آثارشان بهره گیرند.
 -2پیشینه تحقیق
در این بخش به بررسی مقالههای مرتبط با مکتب
اگزیستانسیالیسم و کامران دیبا پرداخته شده است.
سرمدی و معصومیفرد در سال  ،1397در مقالهای با

عنوان تحلیل معرفتشناسی اگزیستانسیالیسم و
استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید
بر آموزش مجازی) ،به بررسی این مکتب و ارائه
راهکارهای آموزش مجازی پرداخته است .قلتاش و
بسارده در سال  ،1396در مقالهای با عنوان
اگزیستانسیالیسم و تاثیر آن بر تعلیم و تربیت ،به این
نتیجه رسیده است که مکتب اگزیستانسیالیسم در نظام
آموزشی به دنبال تبدیل مفاهیم انتزاعی به شیوه
ملموس و قابل درک میباشد .گرجی در سال ،1395
در مقالهای با عنوان تحلیل و نقد کتاب
اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران ،به بررسی
ضعفهای کتاب (کتاب حاضر سعی در ایجاد ارتباط بین
ادبیات و فلسفه اگزیستانسیالیسم دارد) پرداخته است و
همچنین برای نگارش بهتر کتاب راهحلهایی پیشنهاد
کرده است .مقیمیعراقی در سال  ،1391بیان میکند
که مسئولیتپذیری یکی از راههای اصالت وجود است.
عالوهبرآن ،قدرت انتخاب انسان یکی از امتیازات
برجسته او نسبت به سایر موجودات است .همین امر
موجب پیدایش آثار مختلف با سبکهای متفاوت در
معماری شده است؛ زیرا هر فرد ،هویت منحصر به فرد
خود را در جهت انتخاب روش طراحی خالقانه پیش
میگیرد و در قبال آن مسئول است .نتایج حاصل از
پیشینه پژوهش نشاندهنده آن است که مکتب
اگزیستانسیالیسم نوعی انعطافپذیری و آزادی انتخاب
به همراه دارد ،همین امر موجب به وجود آمدن
رویکردهای جدید و ابتکارانه در طرحهای معماران
میشود که باتوجه به اینکه تمامی طرحها متناسب با
انسان میباشد ،خود باعث ایجاد حس تعلق در انسان
میشود.
مقاله حاضر به دلیل بررسی اگزیستانسیالیسم از
نظر ارائه اصول طراحی برای طراحان و معماران ،نوآورانه
میباشد و تاکنون پژوهشی با این رویکرد انجام نگرفته
است .در ادامه شکل یک قرار داده شده که بیانگر تاثیر
اصول اگزیستانسیالیسم بر طرحهای اجرا شده میباشد.

زهرا یارمحمودی و همکاران .تاثیر رویکرد اگزیستانسیالیسم بر آثار کامران دیبا

به این صورت که در فلسفه اگزیستانسیالیسم ،هدف
نهایی آزادی انسان است که شامل آزادی در عملکرد و
فکر میباشد و درواقع وجودشناسی را به روانشناسی،
پدیدارشناسی و انسانشناسی تبدیل ساخته است .این
نوع اصول باعث تغییر نمادگرایی و کهنالگوها در گذر

زمان متناسب با نیاز انسان میشود که خود راز طول
عمر آثار ،جاودانگی و ماندگاری است .درنهایت هدف
نهایی ایجاد حس تعلق و رضایتمندی در انسان است
که هدف کالن این رویکرد نیز میباشد.

شکل :1تاثیر بهرهگیری از رویکرد اگزیستانسیالیسم بر طراحی (منبع :نگارندگان)
 -3مبانی نظری
در این بخش به بررسی و تعریف فلسفه
اگزیستانسیالیسم و دیدگاههای مطرح آن در طراحی
معماری پرداخته میشود و پس از آن معرفی مختصری
از معمار ،آثارش به همراه ویژگیهای شاخص مطرح در
مصادیق انتخاب شده ،قرار گرفته میشود.
 -3-1معرفی فلسفه اگزیستانسیالیسم
فلسفه وجودی یا اگزیستانسیالیسم 1یک مکتب
فکری نیست ،بلکه یک رویکرد 2میباشد (باربور،1374 ،
ص .)147هدف این رویکرد نزدیک ساختن فلسفه با
زندگی روزمره انسان است (ملکیان ،1375 ،ص.)6
عالوهبرآن ،انسانشناسی دغدغه اصلی تمام
اگزیستانسیالیستها میباشد (خندان .)1391 ،به بیان
دیگر آنها وجود را مقدم بر ماهیت میدانند .ابتدا انسان
به وجود میآید و بعد برای شناخت ماهیت خود تالش
میکند .بنابراین انسان همواره دارای هدف و تصمیم
Existentialism
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است و با انتخاب خود نشان میدهد که چه آیندهای را
میخواهد (سارتر ،ترجمه سعادت نژاد .)1387 ،همین
امر موجب ایجاد حس مسئولیتپذیری در انسان
میشود .مسئولیت اگزیستانسیالیستی به معنی نوعی
مسئولیت است که از نفس خود انسان ،آزادی و انسان
بودن انسان سرچشمه میگیرد و اگر هیچکس از انسان
بازخواست نکند باز هم او مسئول است (شعارینژاد،
.)1391
 -3-2-1اگزیستانسیالیسم در طراحی
از مطالعه دقیق فلسفه اگزیستانسیالیسم میتوان
به نکات طراحی معماری رسید که در ادامه مورد بررسی
قرار گرفتهاند .یکی از اهداف فلسفه اگزیستانسیالیستی،
رشد آگاهی فرد میباشد؛ تا توسط آن مستقل و خالقانه
انتخاب کند (عبدالکریمی .)1381 ،عالوه بر آن آزادی
در انتخاب نیز مطرح میباشد که باعث میشود فرد بین
انتخابهای ارزشمند و کماهمیت تمایز قائل شود
Orientation

2
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(سارتر ،ترجمه رحیمی .)1386 ،رویکرد
اگزیستانسیالیستی به معمار این مفهوم را میرساند که
بهتر است در تمام بخشهای طراحی فرد را در نظر گیرد
و به او اجازهی انتخاب دهد .به عنوان مثال در آثاری از
معماران بزرگ میتوان کانسپتهایی مشاهده کرد که
این امکان را برای بازدیدکنندگان فراهم میکند که هر
یک متناسب با استنباط شخصی خود آزادانه آن اثر را
درک کنند و نظرات متفاوتی داشته باشند (گوتک،
ترجمه پاکسرشت .)1389 ،این دیدگاه فلسفی ماهیتی
عملگرا و دیالکتیکى دارد به گونهای که هر یک بتواند
در آن فضای معماری تجربه گوناگونی داشته باشد.
عالوهبرآن ،گفت و گو خود باعث فهم متقابل از خویشتن
نیز میشود .به همین دلیل فضاهای طراحی شده
همراستا با این دیدگاه بهتر است که قابلیت
انعطافپذیری داشته باشند تا اهداف دیدگاه برآورده
شود ( .)Haggerson,1991معماری که با این دیدگاه
پدید میآید بیشتر منفصل است تا اینکه متصل باشد،
چرا که در نهایت محصول ،خلق اثر برای انسان است .به
همین دلیل در معماری که متصل نیست ،زیبایی
اهمیت بیشتری نسبت به عملکرد پیدا میکند.
 -3-3معرفی کامران دیبا
کامران دیبا یکی از مهمترین معماران تاریخگرای
ایران است .او در سال  1315در تهران متولد شد و در
سال  1343در رشته معماری با مقطع کارشناسی ،از
دانشگاه هاروارد در واشنگتن دی .سی .فارغ التحصیل
شد .او در بین سالهای  1343و  1344نیز مطالعاتی
در رشته جامعه شناسی (فلسفه اگزیستانسیالیسم) در
دانشگاه هاروارد داشته است (بسکی )8 ،1379 ،و در
سال  1344به ایران بازگشت .دیبا بعد از سالها کار
هنری در سال  1357مجبور به ترک ایران شد و هم
اکنون در اسپانیا زندگی و کار میکند.
از پروژهها و کارهای معماری او میتوان به مواردی
از این دست اشاره کرد :پارک و فرهنگسرای یوسف آباد
(شفق فعلی) ()1345-1348؛ طرح دانشگاه جندی

شاپور ( شهید چمران فعلی) در اهواز (،)1347
ساختمان امور اداری ( بین سالهای  1347و ،)1351
مسجد ( بین سالهای  ،)1348-1352شهرک شوشتر
نو ( )1352و شوشتر ()1352؛ مجموعهی نیاوران،
پارک و فرهنگسرا و ساختمان دفتر مخصوص (-1358
)1349؛ موزهی هنرهای معاصر تهران با همکاری نادر
اردالن و میجر انگلیسی ()1346-1355؛ منزل مسکونی
تناولی؛ نماز خانهی جنب موزهی فرش ،پارک اللهی
تهران ()1356-1357؛ (به نقل از طباطبایی دیبا،
1354؛  .)1377در این مقاله سه اثر شاخص کامران
دیبا شامل :پارک شفق ،شهر شوشتر و موزه هنرهای
معاصر تهران از نظر دیدگاه اگزیستانسیالیسم مورد
بررسی قرار گرفته است.
کامران دیبا بر این عقیده است که معماری او
«معماری انسانی» است (بسکی .)8 :1379 ،البته
«معماری انسانی» برای دیبا نوع خاصی از معماری
است که در خدمت جامعه و مردم باشد .دیدگاههای
انسانگرای او را میتوان در طرحهایش به خوبی
مشاهده کرد (بانیمسعود .)1388 ،ایده معماری انسانی
دیبا از مطالعه جامعهشناسی و درک او از فلسفه
اگزیستانسیالیسم برگرفته شده است.
اگزیستانسیالیسم گرایشی است به منظور نزدیک
ساختن فلسفه با زندگی روزمره انسانها و از این رو ادعا
میکند که میخواهد به مشکالت ملموس زندگی
انسانها پاسخی راهگشا دهد و چون اکثر مشکالت
انسانها از ناحیه روح آدمی است ،میتوان گفت که این
مکتب فلسفه روح آدمی است و در مقام شناخت واقعیت
و مشکالت آن برآمده است.
 -3-3-1بررسی آثار کامران دیبا
در جدول یک ،آثار دیبا به طور مختصر به همراه
ویژگیهای شاخصشان بیان شده است تا بتوان در قسمت
بعدی ،به مقایسه تطبیقی آنها با فلسفه اگزیستانسیالیسم
پرداخت.

زهرا یارمحمودی و همکاران .تاثیر رویکرد اگزیستانسیالیسم بر آثار کامران دیبا

جدول :1دستهبندی آثار کامران دیبا به همراه نکات شاخص طرح (منبع :نگارندگان)
ویژگی مطرح شده

نام اثر

سال

پارک و
فرهنگسرای شفق

1345

طراحی محل حرکت پیاده با عملکردهای گوناگون -طراحی مبلمان پارک با مقیاس انسانی-
قابلیت انعطاف و قابلیت تغییر فضاها از طریق تقسیم فضا

شهر شوشتر

1352

معابر ،میدانها و مکانهای عمومی فضاهای شهری عامل ایجاد تنوع و در عین حال انسجام
مجموعهاند -برخورد مدرن و در عین حال گرایش به سنّت گرایی -فضاهای بزرگ با کاربریهای
چندگانه و دارای قابلیت تقسیم پذیری

موزهی هنرهای
معاصر تهران

1355

احجام کم ارتفاع -بهرهگیری از مصالح مختلف -استفاده از بادگیر در جهات مختلف نماد قضاوت
(دیده شدن از پنجره چشم انسانها)

همانطور که در جدول یک بیان شده است ،معمار
در آثار مطرح خود از مقیاس انسانی بهره گرفته است.
همین امر باعث شده تا حتی اگر انسان در فضا نباشد،
حس بودنش در فضا وجود داشته باشد که خود عامل
ایجاد حس سرزندگی در فضا است.

 -4یافتههای پژوهش
در قسمت قبل ویژگیهای شاخص آثار مطرح
کامران دیبا مورد بررسی قرار گرفته است ،نتایج حاصل
از آن در جدول دو ،به صورت تطبیقی با فلسفه
اگزیستانسیالیسم مورد مقایسه قرار گرفته است.

جدول :2بررسی آثار کامران دیبا از دیدگاه فلسفه اگزیستانسیالیسم.
دیدگاه اگزیستانسیالیسم موجود در اثر

نام اثر
پارک و فرهنگسرای
شفق

هر فرد به طور آزادانه می تواند مسیر حرکت و نوع فعالیت خود را در آن مسیر مشخص کند-
قرارگیری مجسمههایی مشغول به انجام کارهای روزمره در مقیاس انسانی -هر فرد در فضا
متناسب با انتخاب خود درک و تجربه متفاوتی دارد -قابلیت انعطافپذیری و تغییر فضاها

شهر شوشتر

امکان انتخاب آزادانه عملکرد در فضاهای شهری توسط افراد -تلفیق سنتگرایی و مدرنیته که
موجب میشود هر فرد آزادانه به درک و استنباط خود از فضا بپردازد -ایجاد فضاهای تغییرپذیر

موزهی هنرهای معاصر
تهران

رعایت مقیاس انسانی -ایجاد حس فضای متنوع توسط بهرهگیری از مصالح گوناگون -هرکدام از
بادگیرها جای خالی یک انسان است که به جهات مختلف نگاه میکنند و تداعی کننده چشم
انسان است

با توجه به جدول دو ،کامران دیبا بیان میکند که
سعی بر آن داشته ،فلسفه اگزیستانسیالیسم را در برخی
از کارهایش نمود دهد .در پارک شفق ،فرهنگسرای
نیاوران ،شهرک شوشتر نو و موزه هنرهای معاصر ،نمود
فلسفه اگزیستانسیالیسم را میتوان دید .رد تمامی این
کارها یک مفهوم مشترک وجود دارد و آن معماری برای
انسان و معماری کاربردی است .یکی از کلیدیترین

واژهها در فلسفه اگزیستانسیالیسم ،آزادی است که در
کارهای دیبا به وفور دیده میشود .آزادی برای استفاده
از فضا و انتخاب نوع زیست .به طور مثال در طراحی
مسکن کارگری با طراحی پالن آزاد این آزادی را به
استفادهکنندگان داد که هرگونه که میخواهند از فضا و
به صورت چند عملکردی استفاده کنند و یا در طراحی
پارک شفق و نیاوران با استفاده از مجسمه افراد معمولی
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و شکستن تابویی که فقط مجسمه مربوط به شاهان و
سران حکومتی است ،توانست جلوه تندیسها را تا حد
انسانهای معمولی برساند .البته دیبا کسی بود که در
کارهایش از کهن الگوها نیز استفاده مینمود ،ولی این
کارها نیز با فرگشت زمانه مواجه شدند و آزادی در
انتخاب نوع زیست باعث میشود که در نوع استفاده از
بنا و یا در نمای کارها تغییراتی ایجاد شود .با توجه به

تصاویر زیر ،مثل سیاه کردن پنجرههای بادگیرهای موزه
هنرهای معاصر و یا تغییر در نوع استفاده از نماها و یا
تراسهای منازل شوشتر نو ،در واقع در اینجا زبان
زیستی است که تغییر میکند.

شکل :2مجسمههای محوطه فرهنگسرای شفق ) (URL1شکل :3محوطه مجموعه فرهنگسرای شفق )(URL2

شکل :4محوطه موزه هنرهای معاصر )(URL3

 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رویکرد
اگزیستانسیالیسم بر آثار مطرح کامران دیبا پرداخته
است .نتایج حاصله حاکی از آن است که در معماری
دیبا تاثیر شناختشناسی بیشتر از هستیشناسی دیده
میشود .اگر هم هستیشناسی باشد ،کامال به سمت
ماده است نه محتوا .در نهایت هدف کالن معمار تولید
محصول برای انسان است .نکته قابل توجه دیگر ،نبود

الگو در فلسفه اگزیستانسیالیسم است که معمار با
بهرهگیری از کهنالگوها گویی در آثارش نوعی
پارادوکس را مطرح کرده است .با این تفاوت که الگو یا
نمادها با گذر زمان قابل تغییر معنا و کاربری متناسب
با فکر و فرهنگ انسان میباشد که خود باعث تبدیل
کهنالگو به زبان زیستی میشود .این عامل باعث
جاودانگی آثار معمار و ایجاد حس تعلق به مکان در

زهرا یارمحمودی و همکاران .تاثیر رویکرد اگزیستانسیالیسم بر آثار کامران دیبا

متنوع ،تغییرپذیر ،انعطافپذیر ،رعایت مقیاس انسانی و
ایجاد تجربه و حس متفاوت در فضا میباشد که این
دیدگاه در نمودار ،1دستهبندی شده است.

استفادهکنندگان از محیط میباشد.
با توجه به جداول میتوان نتیجه گرفت که از نظر
کامران دیبا خصوصیات فلسفه اگزیستانسیالیسم که در
طراحی میتوان از آن بهره گرفت شامل :فضاهای
تغییرپذیری
انعطافپذیری

پالن

چندعملکردی

ویژگیهای دیدگاه
اگزیستانسیالیسم در
طراحی معماری

ارتفاع کم و گسترش بیشتر
رعایت مقیاس انسانی

نما

مصالح متفاوت جهت ایجاد حس
فضای متنوع
شکل :5بیان اصول فلسفه گزیستانسیالیسم در طراحی معماری (منبع :نگارندگان)
همانطور که در این پژوهش دیدگاه
اگزیستانسیالیسم در فرآیند طراحی معماری آثار کامران
دیبا مورد بررسی قرار گرفته است ،میتوان در

پژوهشهای آتی فلسفههای دیگر را نیز از این نظر مورد
بررسی و تحلیل قرار داد و از اصول بدست آمده در
طراحی معماری بهره گرفت.
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