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 بایبر آثار کامران د سمیالیستانسیاگز کردیرو ریتاث

 معاصر( ی: پارک شفق، شهر شوشتر و موزه هنرهایمورد یها)نمونه

 
 یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده هنر و معمار ،یمعمار ، رشته مهندسیتخصصی یادکتر یدانشجو                      *زهرا یارمحمودی

 رانیاشیراز،  راز،یواحد ش
 یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده هنر و معمار ،یمعمار ، رشته مهندسیتخصصی یادکتر یدانشجو               پورکرمشقایق سیستانی       

 رانیاشیراز،  راز،یواحد ش
شیراز،  راز،یواحد ش یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده هنر و معمار ،یمعمار استادیار، رشته مهندسی                         علیرضا غیورفر         

 رانیا
 

 ریدرباره نظام آموزش است؛ تاث دنیشیاز اصول اند یکی ،یمباحث فلسف انیدر م یشناسمعرفت نکهیباوجود ا چکیده:

ست. عالوه بر آن امروزه بخش فرآ دهیمعماران کمتر د یطراح ندیآن در فرآ در  یطراح یهاو روش هاهینظر ند،یشده ا

 نیمورد توجه قرار گرفته اسججت. به هم ،یطراح نگاماز نظر معماران به ه طورنیو هم یمعمار انیدرس طرح دانشجججو

 یعیعات وسکه مطال بایدر آثار شاخص کامران د سمیالیستانسیفلسفه اگز یشناسمعرفت یدر مقاله حاضر به بررس لیدل

 سمیالیستانسیاگز کردیرو یفلسفه انجام شده و در آثارشان اصول طراح نیا یبر رو ییدر دوران دانشجو شانیتوسط ا

ه ک شود،یمحسوب م یرانیاز معماران معروف معاصر ا یکی بایپرداخته شده است. عالوه بر آن، د باشد،یمشاهده م لقاب

شمند شته ادگاریاز خود به  یآثار ارز ست. به هم گذا س لیدل نیا  دتوانیم ،یمعمار یطراح ندیدر فرآ شانیآثار ا یبرر

 یااطالعات کتابخانه یو گردآور یلیتحل-یفیاز نوع توصججج قیطراحان باشجججد. روش تحق یبرا یمنبع الهام ارزشجججمند

ست که د یحاصل از پژوهش حاک جی. نتاباشدیم شناخت شتریب یدر طراح بایکامران د دگاهیاز آن ا سبه سمت   یشنا

 سمیالیستانسیاگز کردیمتناسب با انسان است و اصول رو ی. هدف کالن معمار در آثارش، طراحیشناسیاست تا هست

 آثارش مورد استفاده قرار گرفته است. گریاز د شتریدر پارک شفق ب

 معاصر. یپارک شفق، شهر شوشتر، موزه هنرها با،یکامران د سم،یالیستانسیاگز کردیروواژگان کلیدی: 

 
 yarmahmoodiz@gmail.com مسئول مکاتبات:*

 مقدمه -1

 ریتاث کم،یو  ستیشدن به قرن ب ترکیبا نزد

 شودیم دهید شتریب یطراح ندیبر فرآ یتکنولوژ

(Ozpolat & Akar, 2009, 355-367به هم .)لیدل نی 

تنها از  توانیاند و نممتحول شده زین یطراح یهاروش

 ،یلین و بلترکینیگذشته بهره گرفت )عابد یکردهایرو

مقاالت  یبررس زحاصل ا جی(. نتا6-31، 3131

 انیبه دنبال ب یدهنده آن است که هر مکتب فلسفنشان

 باشدیم یسبت به مکاتب قبلن یدارتریپا یهادگاهید

مقاله فلسفه  نی(. در ا16-3، 3131 ،یی)رضا

 ،یمعمار یدر جهت ارائه نکات طراح سمیالیستانسیاگز

. متفکران فلسفه ردیگیقرار م یمورد بررس

mailto:yarmahmoodiz@gmail.com
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 از موارد اختالف نظر یاریبس در یستیالیستانسیاگز

مقدم  تیوجود را بر ماه یدارند، اما از نظر فلسف

و معتقدند که هر فرد در ابتدا وجود دارد و  دانندیم

 دیبا نیبنابرا کند،یخود را خلق م تیآزادانه ماه

(. 3136)سارتر،  ردیانتخاب خود را برعهده گ تیمسئول

ه ب ییدانشجو اندر دور بایکامران د نکهیباتوجه به ا

مکتب را به  نیعالقمند بودند، ا یشناسبخش جامعه

 انشیاند و به گفته اقرار دادهطور گسترده مورد مطالعه 

بهره  سمیالیستانسیفلسفه اگز دگاهیاز د شانیهادر طرح

در پژوهش حاضر آثار کامران  لیدل نیاند. به همگرفته

مورد  یفلسف دگاهیبا د یقیتطب سهیدر جهت مقا باید

  .استنظر، انتخاب شده

هدف پژوهش حاضر دستیابی به اصول رویکرد 

باشد. به همین دلیل طراحی می اگزیستانسیالیسم در

های آثار مطرح کامران دیبا از نظر دیدگاه

اگزیستانسیالیسم در فرآیند طراحی انتخاب شده و مورد 

بررسی قرار گرفته است. ماهیت روش تحقیق مقاله، 

تحلیلی به عنوان روش -کیفی است و روش توصیفی

 تحقیق انتخاب شده است. استدالل در این نوشتار از نوع

آوری اطالعات اسناد، مدارک و منطقی و ابزار جمع

باشد. به این صورت که در گام اول، ای میکتابخانه

متناسب با واژگان کلیدی پژوهش )رویکرد 

های موردی( اگزیستانسیالیسم، کامران دیبا، نمونه

نظری مطرح شده و در گام دوم به بررسی تحلیلی مبانی

ده از منظر رویکرد دیدگاه معمار در آثار طراحی ش

اگزیستانسیالیسم پرداخته شده است. در نهایت در 

گیری و گام سوم پژوهش، اصولی برگرفته بخش نتیجه

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.

 ه تحقیقپیشین -2

 مرتبط با مکتب یهامقاله یبخش به بررس نیدر ا

پرداخته شده است.  بایو کامران د سمیالیستانسیاگز

با  یا، در مقاله3131در سال  فردیو معصوم یسرمد

و  سمیالیستانسیاگز یشناسمعرفت لیعنوان تحل

 دیآن در نظام آموزش از دور )با تاک یتیاستلزامات ترب

مکتب و ارائه  نیا یبه بررس(، یبر آموزش مجاز

پرداخته است. قلتاش و  یآموزش مجاز یکارهاراه

با عنوان  یا، در مقاله3136بسارده در سال 

 نیبه ا ت،یو ترب میآن بر تعل ریو تاث سمیالیستانسیاگز

در نظام  مسیالیستانسیاست که مکتب اگز دهیرس جهینت

 وهیبه ش یانتزاع میمفاه لیبه دنبال تبد یآموزش

، 3131در سال  ی. گرجباشدیدرک م قابلملموس و 

با عنوان تحلیل و نقد کتاب  یادر مقاله

 یاگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران، به بررس

 نیارتباط ب جادیدر ا یکتاب )کتاب حاضر سع یهاضعف

ست و دارد( پرداخته ا سمیالیستانسیو فلسفه اگز اتیادب

 هادشنیپ ییاهحلراه نگارش بهتر کتاب یبرا نیهمچن

 کندیم انی، ب3133در سال  یعراقیمیکرده است. مق

اصالت وجود است.  یهااز راه یکی یریپذتیکه مسئول

 ازاتیاز امت یکیبرآن، قدرت انتخاب انسان عالوه

امر  نیموجودات است. هم ریبرجسته او نسبت به سا

متفاوت در  یهاآثار مختلف با سبک شیدایموجب پ

منحصر به فرد  تیهر فرد، هو رایز ت؛شده اس یمعمار

 شیخالقانه پ یخود را در جهت انتخاب روش طراح

حاصل از  جیو در قبال آن مسئول است. نتا ردیگیم

دهنده آن است که مکتب پژوهش نشان نهیشیپ

تخاب ان یو آزاد یریپذانعطاف ینوع سمیالیستانسیاگز

مر موجب به وجود آمدن ا نیبه همراه دارد، هم

معماران  یهاو ابتکارانه در طرح دیجد یکردهایرو

ها متناسب با طرح یتمام نکهیکه باتوجه به ا شودیم

حس تعلق در انسان  جادیخود باعث ا باشد،یانسان م

 . شودیم

از  سمیالیستانسیاگز یبررس لیحاضر به دل مقاله

طراحان و معماران، نوآورانه  یبرا ینظر ارائه اصول طراح

ته انجام نگرف کردیرو نیبا ا یو تاکنون پژوهش باشدیم

 ریتاث انگریقرار داده شده که ب کیاست. در ادامه شکل 

. اشدبیاجرا شده م یهابر طرح سمیالیستانسیاصول اگز
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دف ه سم،یالیستانسیکه در فلسفه اگز صورت نیبه ا

در عملکرد و  یزادانسان است که شامل آ یآزاد یینها

 ،یرا به روانشناس یو درواقع وجودشناس باشدیفکر م

 نیساخته است. ا لیتبد یشناسو انسان یدارشناسیپد

 الگوها در گذرو کهن یینمادگرا ریینوع اصول باعث تغ

که خود راز طول  شودیانسان م ازیزمان متناسب با ن

هدف  تیاست. درنها یو ماندگار یعمر آثار، جاودانگ

در انسان است  یتمندیحس تعلق و رضا جادیا یینها

 .باشدیم زین کردیرو نیکه هدف کالن ا

 

 
 )منبع: نگارندگان( یبر طراح سمیالیستانسیاگز کردیاز رو یریگبهره ری: تاث1شکل

 

 نظریمبانی  -3

فلسفه  فیو تعر یبخش به بررس نیدر ا

 یمطرح آن در طراح یهادگاهیو د سمیالیستانسیاگز

 یمختصر یو پس از آن معرف شودیپرداخته م یمعمار

شاخص مطرح در  یهایژگیاز معمار، آثارش به همراه و

 .شودیانتخاب شده، قرار گرفته م قیمصاد

 سمیالیستانسیفلسفه اگز یمعرف -1-3

مکتب  کی 3سمیالیستانسیاگز ای یوجود فلسفه

، 3111)باربور،  باشدیم 2کردیرو کیبلکه  ست،ین یفکر

ساختن فلسفه با  کینزد کردیرو نی(. هدف ا311ص

(. 6، ص3111 ان،یروزمره انسان است )ملک یزندگ

تمام  یدغدغه اصل یشناسبرآن، انسانعالوه

 انی(. به ب3133)خندان،  باشدیم هاستیالیستانسیاگز

. ابتدا انسان دانندیم تیها وجود را مقدم بر ماهآن گرید

خود تالش  تیشناخت ماه یو بعد برا دیآیبه وجود م

 میهدف و تصم یانسان همواره دارا نی. بنابراکندیم

                                                           
3 Existentialism 

را  یاندهیکه چه آ دهدیاست و با انتخاب خود نشان م

 نی(. هم3131سعادت نژاد،  ترجمه)سارتر،  خواهدیم

در انسان  یریپذتیحس مسئول جادیامر موجب ا

 ینوع یبه معن یستیالیستانسیاگز تی. مسئولشودیم

و انسان  یاست که از نفس خود انسان، آزاد تیمسئول

 از انسان کسچیو اگر ه ردیگیبودن انسان سرچشمه م

 نژاد،یبازخواست نکند باز هم او مسئول است )شعار

3133.) 

 یدر طراح سمیالیستانسیاگز -1-2-3

 توانیم سمیالیستانسیفلسفه اگز قیاز مطالعه دق

 یکه در ادامه مورد بررس دیرس یمعمار یبه نکات طراح

 ،یستیالیستانسیاز اهداف فلسفه اگز یکیاند. قرار گرفته

تا توسط آن مستقل و خالقانه  باشد؛یفرد م یرشد آگاه

 ی(. عالوه بر آن آزاد3133 ،یمیانتخاب کند )عبدالکر

 نیفرد ب شودیکه باعث م باشدیمطرح م زیندر انتخاب 

قائل شود  زیتما تیاهمارزشمند و کم یهاانتخاب

2 Orientation 
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 کردی(. رو3136 ،یمی)سارتر، ترجمه رح

که  اندرسیمفهوم را م نیبه معمار ا یستیالیستانسیاگز

 دریفرد را در نظر گ یطراح یهابهتر است در تمام بخش

از  یمثال در آثار نانتخاب دهد. به عنوا یو به او اجازه

مشاهده کرد که  ییهاکانسپت توانیمعماران بزرگ م

ر که ه کندیفراهم م دکنندگانیبازد یامکان را برا نیا

خود آزادانه آن اثر را  یمتناسب با استنباط شخص کی

داشته باشند )گوتک،  یدرک کنند و نظرات متفاوت

 یتیماه یفلسف دگاهید نی(. ا3133سرشت، ترجمه پاک

تواند ب کیکه هر  یادارد به گونه کىیالکتیو د گراعمل

داشته باشد.  یتجربه گوناگون یمعمار یدر آن فضا

 تنشیبرآن، گفت و گو خود باعث فهم متقابل از خوعالوه

 شده یطراح یفضاها لیدل نی. به همشودیم زین

 تیبهتر است که قابل دگاهید نیراستا با اهم

برآورده  دگاهیداشته باشند تا اهداف د یریپذانعطاف

 دگاهید نیکه با ا ی(. معمارHaggerson,1991شود )

باشد،  متصل نکهیمنفصل است تا ا شتریب دیآیم دیپد

انسان است. به  یمحصول، خلق اثر برا تیچرا که در نها

 ییبایز ست،یکه متصل ن یدر معمار لیدل نیهم

 .کندیم داینسبت به عملکرد پ یشتریب تیاهم

 بایکامران د یمعرف -3-3

 یگراخیمعماران تار نیتراز مهم یکی بایکامران د

در تهران متولد شد و در  3131است. او در سال  رانیا

از  ،یبا مقطع کارشناس یدر رشته معمار 3111سال 

 لی. فارغ التحصی. سیدانشگاه هاروارد در واشنگتن د

 یمطالعات زین 3111و  3111 یهاسال نیشد. او در ب

( در سمیالیستانسی)فلسفه اگز یدر رشته جامعه شناس

( و در 3، 3113 ،یدانشگاه هاروارد داشته است )بسک

ها کار بعد از سال بایبازگشت. د رانیبه ا 3111سال 

شد و هم  رانیمجبور به ترک ا 3111در سال  یهنر

 .کندیو کار م یزندگ ایاکنون در اسپان

 یبه موارد توانیاو م یمعمار یها و کارهاپروژه از

اد آب وسفی یدست اشاره کرد: پارک و فرهنگسرا نیاز ا

 ی(؛  طرح دانشگاه جند3111-3113( )ی)شفق فعل

(، 3111( در اهواز )یچمران فعل دیشاپور ) شه

(، 3113و  3111 یهاسال نی) ب یساختمان امور ادار

(، شهرک شوشتر 3113-3112 یهاسال نیمسجد ) ب

 اوران،ین ی(؛  مجموعه3112( و شوشتر )3112نو )

-3113پارک و فرهنگسرا و ساختمان دفتر مخصوص )

نادر  یمعاصر تهران با همکار یهنرها ی(؛ موزه3113

 ی(؛ منزل مسکون3116-3111) یسیانگل جریاردالن و م

 یفرش، پارک الله یجنب موزه ینماز خانه ؛یتناول

  با،ید یی(؛  )به نقل از طباطبا3116-3111تهران )

مقاله سه اثر شاخص کامران  نی(. در ا3111؛ 3111

 یشامل: پارک شفق، شهر شوشتر و موزه هنرها باید

رد مو سمیالیستانسیاگز دگاهیمعاصر تهران از نظر د

 قرار گرفته است. یبررس

او  یاست که معمار دهیعق نیبر ا باید کامران

(. البته 3: 3113 ،یاست )بسک «یانسان یمعمار»

 یاز معمار ینوع  خاص باید یبرا «یانسان یمعمار»

 یهادگاهیاست که در خدمت جامعه و مردم باشد. د

 یبه خوب شیهادر طرح توانیاو را م یگراانسان

 یانسان یمعمار دهی(. ا3133 مسعود،یمشاهده کرد )بان

و درک او از فلسفه  یشناساز مطالعه جامعه باید

 برگرفته شده است.  سمیالیستانسیاگز

 کیاست به منظور نزد یشیگرا سمیالیستانسیاگز

دعا رو ا نیها و از اروزمره انسان یساختن فلسفه با زندگ

 یبه مشکالت ملموس زندگ خواهدیکه م کندیم

راهگشا دهد و چون اکثر مشکالت  یها پاسخانسان

 نیگفت که ا توانیاست، م یروح آدم هیها از ناحانسان

 تیدر مقام شناخت واقع واست  یمکتب فلسفه روح آدم

 و مشکالت آن برآمده است. 

  بایآثار کامران د یبررس -1-3-3
، آثار دیبا به طور مختصر به همراه یک در جدول

تا بتوان در قسمت  است های شاخصشان بیان شدهویژگی
لیسم ها با فلسفه اگزیستانسیابعدی، به مقایسه تطبیقی آن

 پرداخت.
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 )منبع: نگارندگان(بندی آثار کامران دیبا به همراه نکات شاخص طرح : دسته1جدول

 ویژگی مطرح شده سال نام اثر

 و پارک

 شفق فرهنگسرای

 -پارک با مقیاس انسانی مبلمان طراحی -طراحی محل حرکت پیاده با عملکردهای گوناگون 3111

 فضا  تقسیم طریق از فضاها تغییر قابلیت و انعطاف قابلیت

 انسجام  حال عین در و تنوع ایجاد عامل شهری فضاهای عمومی هایمکان و هامیدان معابر، 3112 شهر شوشتر

 ایهکاربری با بزرگ فضاهای -گرایی سنّت به گرایش حال عین در و مدرن برخورد -اندمجموعه

 پذیری تقسیم قابلیت دارای و چندگانه

 هنرهای یموزه

 تهران معاصر

استفاده از بادگیر در جهات مختلف نماد قضاوت  -گیری از مصالح مختلفبهره -احجام کم ارتفاع 3111

 ها()دیده شدن از پنجره چشم انسان

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. 

 های پژوهشیافته -4

شاخص آثار مطرح  یهایژگیدر قسمت قبل و

اصل ح جیقرار گرفته است، نتا یمورد بررس بایکامران د

با فلسفه  یقیاز آن در جدول دو، به صورت تطب

 قرار گرفته است. سهیمورد مقا سمیالیستانسیاگز

 .سمیالیستانسیفلسفه اگز دگاهیاز د بایآثار کامران د ی: بررس2جدول

 دیدگاه اگزیستانسیالیسم موجود در اثر نام اثر

 فرهنگسرای و پارک

 شفق

 -تواند مسیر حرکت و نوع فعالیت خود را در آن مسیر مشخص کندهر فرد به طور آزادانه می

هر فرد در فضا  -هایی مشغول به انجام کارهای روزمره در مقیاس انسانیقرارگیری مجسمه

 پذیری و تغییر فضاهاقابلیت انعطاف -متناسب با انتخاب خود درک و تجربه متفاوتی دارد

ه گرایی و مدرنیته کتلفیق سنت -امکان انتخاب آزادانه عملکرد در فضاهای شهری توسط افراد شهر شوشتر

 ایجاد فضاهای تغییرپذیر -شود هر فرد آزادانه به درک و استنباط خود از فضا بپردازدموجب می

 معاصر هنرهای یموزه

 تهران

دام از هرک -گیری از مصالح گوناگونایجاد حس فضای متنوع توسط بهره -رعایت مقیاس انسانی

کنند و تداعی کننده چشم میبادگیرها جای خالی یک انسان است که به جهات مختلف نگاه 

 انسان است

ه ک کندیم انیب بایبا توجه به جدول دو، کامران د

 یا در برخر سمیالیستانسیبر آن داشته، فلسفه اگز یسع

 ینمود دهد. در پارک شفق، فرهنگسرا شیاز کارها

معاصر، نمود  یشهرک شوشتر نو و موزه هنرها اوران،ین

 نیا ی. رد تمامدید توانیرا م سمیالیستانسیفلسفه اگز

 یبرا یوجود دارد و آن معمار مشترکمفهوم  کیکارها 

 نیتریدیاز کل یکیاست.  یکاربرد یانسان و معمار

ر است که د یآزاد سم،یالیستانسیها در فلسفه اگزواژه

 استفاده یبرا ی. آزادشودیم دهیبه وفور د باید یکارها

 ی. به طور مثال در طراحستیاز فضا و انتخاب نوع ز

را به  یآزاد نیا ادپالن آز یبا طراح یمسکن کارگر

ا و از فض خواهندیکنندگان داد که هرگونه که ماستفاده

 یدر طراح ایاستفاده کنند و  یبه صورت چند عملکرد

 یبا استفاده از مجسمه افراد معمول اورانیپارک شفق و ن
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که فقط مجسمه مربوط به شاهان و  ییشکستن تابوو 

د ح تارا  هاسیاست، توانست جلوه تند یسران حکومت

در  بود که یکس بایبرساند. البته د یمعمول یهاانسان

 نیا یول نمود،یاستفاده م زیاز کهن الگوها ن شیکارها

در  یبا فرگشت زمانه مواجه شدند و آزاد زیکارها ن

که در نوع استفاده از  شودیعث مبا ستیانتخاب نوع ز

 شود. با توجه به جادیا یراتییکارها تغ یدر نما ایبنا و 

وزه م یرهایبادگ یهاکردن پنجره اهیمثل س ر،یز ریتصاو

 ایدر نوع استفاده از نماها و  رییتغ ایمعاصر و  یهنرها

زبان  نجایمنازل شوشتر نو، در واقع در ا یهاتراس

 .کندیم رییاست که تغ یستیز
 
 

                                                             
 (URL2): محوطه مجموعه فرهنگسرای شفق 3شکل (URL1)های محوطه فرهنگسرای شفق : مجسمه2شکل

 

 
 (URL3): محوطه موزه هنرهای معاصر 4شکل

گیری و پیشنهادنتیجه -5

 کردیرو ریتاث یپژوهش حاضر به بررس       

اخته پرد بایبر آثار مطرح کامران د سمیالیستانسیاگز

 یاز آن است که در معمار یحاصله حاک جیاست. نتا

 دهید یشناسیاز هست شتریب یشناسشناخت ریتاث باید

باشد، کامال به سمت  یشناسی. اگر هم هستشودیم

 دیهدف کالن معمار تول تیماده است نه محتوا. در نها

بود ن گر،یانسان است. نکته قابل توجه د یمحصول برا

ا ب است که معمار سمیالیستانسیالگو در فلسفه اگز

 یدر آثارش نوع ییالگوها گواز کهن یریگبهره

 ایتفاوت که الگو  نیپارادوکس را مطرح کرده است. با ا

ب متناس یمعنا و کاربر ریینمادها با گذر زمان قابل تغ

 لیکه خود باعث تبد باشدیو فرهنگ انسان م کربا ف

عامل باعث  نی. اشودیم یستیالگو به زبان زکهن

حس تعلق به مکان در  جادیآثار معمار و ا یجاودانگ
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 .باشدیم طیکنندگان از محاستفاده

گرفت که از نظر  جهینت توانیتوجه به جداول م با

که در  سمیالیستانسیفلسفه اگز اتیخصوص بایکامران د

 یاز آن بهره گرفت شامل: فضاها توانیم یطراح

و  یانانس اسیمق تیرعا ر،یپذانعطاف ر،یرپذییمتنوع، تغ

 نیکه ا باشدیتجربه و حس متفاوت در فضا م جادیا

 شده است. یبندته، دس3در نمودار دگاهید

 

 )منبع: نگارندگان(: بیان اصول فلسفه گزیستانسیالیسم در  طراحی معماری 5شکل

 

طور که در این پژوهش دیدگاه همان

اگزیستانسیالیسم در فرآیند طراحی معماری آثار کامران 

توان در ر گرفته است، میدیبا مورد بررسی قرا

های دیگر را نیز از این نظر مورد های آتی فلسفهپژوهش

بررسی و تحلیل قرار داد و از اصول بدست آمده در 

 طراحی معماری بهره گرفت.
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