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نوشتـــــــــــهی/ترجــــــــــــمهی:
 اسـتن آلـن، امبرتـو اکـو، هنـس اُلریـخ اُبریسـت، آرین ابوالحسـنی
 ُطرقـی، آرش بصیـرت، کامـران بهمنـی، سـعید جهانیـان، مسـعود
 حبیبـی، علیرضـا خوارزمی نـژاد، مانوئـل دالنـدا، ایمـان رئیسـی،
حسـام صادقیـن،  مهرنـوش  زرین پنـاه،  نصیـر  روحـی،   پویـان 
 عشـقی صنعتی، فربد فـرآورده، آناهیتـا فتحی آذر، مازیار قاسـمی نیا،
یـزدی پرنیـا  هیلی یـر،  بیـل  مهرپـو،  مرضیـه  کولهـاس،  رم 

نظـــــر
جستارهـاینظریهیمعمــاری

انتشـــارات تخصصی هنــــر، 
ــازی معمـــــاری و شهرســ

بــه کــوشش ایــمان رئیــسی



كتابكده تخصصي هنر، معماري و شهرسازي كسري 

نظــر  بــازی؛ جستارهای نظریه معماری

به كوشش ایمان رئیسی )استادیار دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(
ویراستار ادبی: مرتضی دوستی ثانی

طراح جلد: فربد فرآورده
صفحه آرایي و آماده سازي چاپ: منا گندمکار

چاپ اول: بهار 1394
شمارگان: 1000

لیتوگرافي، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی
شابک:  1ـ  34 ـ6509 ـ 600  ـ 978 

انتشارات: كتابكده كسری
نشاني انتشارات: مشهدـ  فلسطین14ـ  پالک10 تلفن: 7670019 / 7641372ـ  0511

كلیه حقوق چاپ و نشر این كتاب برای انتشارات محفوظ می باشد. 

مرکز پخش: كتابكده كسری
تلفن: 7670019 ـ 0511  همراه: 5124219 ـ 0915 

رئیسی، ایمان، 1356   ، گردآورنده. 
نظربازی: جستارهای نظریه معماری: نوشته ی استن آلن، امبرتو اکو، هنس الریخ  ابریست، آرین ابوالحسنی .../ 

به کوشش ایمان رئیسی.
مشهد: کتابکده کسری  ، 1394.    

  31۲ ص. : مصور )بخشی رنگی(، عکس.    
شابک:                                                                                            978-600-6509-34-1  

فهرست نویسي بر اساس اطالعات فیپا
 یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

 عنوان دیگر : جستارهای نظریه معماری: نوشته ی استن آلن، امبرتو اکو، هنس الریخ  ابریست، آرین ابوالحسنی ...
 موضوع : معماری

 موضوع : معماری -- فلسفه
 موضوع : پرسپکتیو

 موضوع : معماری -- طراحی
                                                                                     NA2500/رده بندی کنگره:                                                                                        1394 6ن9ر
رده بندی دیویی:                                                                                                       7۲0/1
 شماره کتابشناسی ملی :                                                                                          3734۵63 



پیـــــشگـفتـــــــــــــــار
از حسین سلطان زاده تشکر می کنم که با مطرح 
ویژه نامه ی »نظریه ی  پیشنهاد سردبیری  کردن 
معماری« ، در فصلنامه ی »معماری و فرهنگ«، 
به من، باعث مطرح شــدن ایــده ی اولیه ی این 
مجموعه شــدند. از مهرداد حدیقــی، قدردانی 
می کنم که از اولین روزهای مطرح شدن ایده ی 
این مجموعه، همراهم بودند و به درخواستم مبنی 
بر نوشتن متنی در مورد برنارد چومی پاسخ دادند، 
هرچنــد آن متن به علت طوالنی شــدن فرایند 
آماده ســازی این کتاب، بصورت کتاب مستقلی 
منتشر شده اســت. از دوستانم: آرین ابوالحسنی 
ُطرقــی، آرش بصیرت، کامران بهمنی، ســعید 
جهانیان، مســعود حبیبی، علیرضا خوارزمی نژاد، 
پویان روحی، نصیر زرین پناه، مهرنوش صادقین، 
حسام عشقی صنعتی، فربد فرآورده، آناهیتا فتحی 
آذر، مازیار قاسمی نیا، مرضیه مهرپو و پرنیا یزدی

قدردانی می کنم که دعوت مرا جهت نوشــتن، 
یا ترجمه ی جســتارهایی، برای این کتاب پذیرا 
شــدند. از مرتضی دوســتی ثانی جهت ویرایش 
ادبی متن تشــکر می کنم. از فربد فرآورده جهت 
طراحی جلد سپاســگزاری می نمایم. از مســعود 
حبیبــی بــرای تدوین نمایه تشــکر می کنم. از 
همکارانم در انتشــارات کتابکده کســری سیما 
نبی زاده، نیما طالبیان، و مهدی آتشــی هم برای 

انتشار این کتاب تشکر می کنم. 

ایمان رئیسی



»دریــدا می گوید: بازی را بایــد در قالب مجاز، 
اســتعاره، تمثیــل، جناس، تلمیــح و نظایر آن 
مورد توجــه قرار دهیم و به طــور کلی، وقتی 
با آثار هنــری مواجهه می شــویم، باید جلوی 
یکــه تازی های معناشــناختی را که ناشــی از 
پدرســاالری معنایی است، بگیریم. به این معنا 
که وقتی اساس را در برخورد با یک اثر هنری، 
بازی بدانیم، دیگر جایی برای تک معناها باقی 

نمی ماند.« )ضیمران، 1393: 312(



ـ پیشگفتــار
ـ چـرا نظربــازی؟/ ایمان رئیسی

دریداهـا
ـ دربـاره ی زشتــی / امبرتو اکو، ترجمه ی پویان روحی

ـ چگونه هفتاد درصد عملکردها را در هفتاد درصد فرم ها جا دهیم؟ / ایمان رئیسی
ــاری / پویـان روحـی ـ بینـامعمـ

ـ چــرا معمــاران پـی اچ دی مـی گیرند؟ / ایمان رئیسی
دلوزهـا

ـ هــزار سـال تاریـخ غیــر خطــی/ مانوئل دالندا، تــرجمه ی پویان روحی
ـ اگر شبی از شب های زمستان مسافری، درآمدی بر ادبیات فولد/ پویان روحی

ـ آموزه های گریلبائو/ ایمان رئیسی
فوکوهـا

ـزدی ـن و پرنیا ی ـ قــدرت، فــرم و فضــا / ایمان رئیسـی، مهرنوش صادقی
ــن است/ بیل هیلی یر، ترجمه و تلخیص حسام عشقی صنعتی ـ فضـا ماشی

ـ بُعـد اجتماعـی معمـاری پایـدار/ علیرضا خوارزمی نژاد
ـران بهمنـی ـ بیـان قــدرت/ کام

یورماکاهـا
ــن پنـاه ـ تئـــوری بـه  مثابــه معمـــاری / نصیـر زری

ـ از معمـــاری / فربــد فـرآورده
ــی / به احترام کاوه بذرافکن ـ ته

ـ هلندیــان سرگــردان / ایمان رئیسی و مرضیه مهرپو  
کولهاسهـا

ـ معماری ایوان لئونیدف / ایمان رئیسی، آرین ابوالحسنی طرقی و آناهیتا فتحی آذر
ــــرام / مسعود حبیبـی - آرشیگـ

ـ پروژه ی ژاپن؛ گفت وگوهای متابولیسم/ رم کولهاس و هنس اُلریخ اُبریست، ترجمه و تلخیص مازیار قاسمی نیا
ـ کاربست نظریـه ی سیستمـی نیـکالس لومان در معمـاری: خـود سازندگـی معمـاری / سعید جهانیان

ـ آینده اکنون است / استن آلن، ترجمه ی آرش بصیرت
ـ کتاب شناسی
ـ نمایــــــه
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