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مـهرداد حـدیقی
بیـانیه های مـعمـاری چـومـی

بـرگردان:
علـیرضا عـربشاهـیـ  مـهیار حـدیقی



بـه نـام خـدا





مـهرداد حـدیقی
بیـانیه های مـعمـاری چـومـی

بـرگردان:
علـیرضا عـربشاهـیـ  مـهیار حـدیقی

انتشـــارات تخصصی هنــــر،
ــازی معمـــــاری و شهرســ

روی جلد برگرفته از: برنارد چومی، بیانیه های معماری، انجمن معماری، )لندن، انگلستان، ۱۹۷۹(. 



    

كتابكده تخصصي هنر، معماري و شهر سازي كسري
بــیانیه های مـعماری چــومی

تألیف و گردآوری: مهرداد حدیقی
با همكاری: علیرضا عربشاهی و مهیار حدیقی

صفحه آرايي: تئودور ویلسون
آمادهسازی برای چاپ: منا گندمکار

چاپ اول: پاییز 1393
شمارگان: 1000 

لیتو گرافي، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی  
ـ 30 ـ 6509 ـ 600  ـ 978 شابك: 3 

انتشارات: كتابكده كسری
نشاني انتشارات: مشهدـ  فلسطین 14ـ  پالک 10ـ  تلفن: 37670019 /37641372ـ  051 
كلیه حقــوق چاپ و نشــر اين كتاب برای ناشــر محفــوظ می باشــد.

مرکز پخش: كتابكده كسری
تلفـن:  37670019ـ  051   همـــراه:  5124219ـ  0915

حدیقی، مهرداد
بیانیه های معماری چومی/ تالیف و گردآوری مهرداد حدیقی؛ با همکاری ]صحیح مترجم[ علیرضا عربشاهی، مهیار حدیقی.

مشهد: کتابکده کسری، 1393.
60 ص.: مصور.

شابک:                                                                                                                                   3ـ 30 ـ 6509 ـ 600 ـ 978
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

 موضوع: چومی، برنارد،   1944 -   م .  -- نقد و تفسیر 
 موضوع: معماری فراتجدد 
سرشناسه: حدیقی، مهرداد

شناسه افزوده: ع رب ش اه ی ، ع ل ی رض ا، 1327 -، مترجم
شناسه افزوده: حدیقی، مهیار، مترجم

 NA 1353/رده بندی کنگره:                                                                                                                           1393 4 ح9چ
رده بندی دیویی:                                                                                                                                                 720/92   

شماره کتابشناسی ملی:                                                                                                                                     3554727          



برای ناهید رشیف 





انجمن  از  نبوده، همچنین  این پروژه  به  برنارد چومی، برای پشتیبانی و مشاوره اش، که محدود  از  سپاسگزارم 
معامری (Architectural Association) برای اجازه ارائه مجدد کاتالوگ منایشگاه. 

در طول انجام کار از همکاری گرانبهای علیرضا عربشاهی و مهیار حدیقی در ترجمه و تئودور ویلسون در طراحی 
کتاب بهره بردم.

این پروژه مرهون ایامن رئیسی است برای کاشت بذر اولیه اش. 

قدر دانی





هنگامی که از من خواسته شد در مورد نظریه های برنارد چومی مقاله ای بنویسم، با علم به اینکه کلی گویی 
پیرامون نوشتار عمیق و پروژه های فراوان چومی در ۴۵ سال گذشته کاری خطیر و همزمان خالصه بوده، به 
نظرم آمد بررسی دقیق تر یکی از آثار وی معقول تر می مناید. همچنین اعتقاد دارم بررسی موشکافانه بخشی 
از کارهای او نکاتی را منایان می سازد که به ما در درک عمیق تر آثار او کمک می کند.  بدین منظور کاتالوگی 
را که انجمن معامری (AA)  در سال ۱۹۷۹ برای افتتاحیه منایشگاهی جهت تقدیر از فعالیت های چومی چاپ 
کرده بود انتخاب کردم. کاتالوگ فوق که بیانیه های معامری۱ نام دارد یک نسخه تجدید نظر شده از یک بروشور 
منایشگاهی است که یک سال پیش تر توسط گالری »فضای هرنمندان« در جریان برپایی منایشگاهی که به شش 
بیانیه از نه بیانیه کاتالوگ AA می پرداخت، چاپ شده بود. در کتاب پیش رو، کاتالوگ AA و برگردان فارسی آن 
در نیمه باالی صفحه، سیاه روی سفید پدیدار است. نوشتار من و برگردان فارسی آن در نیمه پایین صفحه، سفید 
روی سیاه، و مستقیامً مرتبط با بیانیه ای است که در باالی آن آمده است. الزم به توضیح است برای خوانایی 
بیشرت، شامره صفحات فارسی این مجموعه )از راست به چپ( با شامره صفحات انگلیسی )از چپ به راست( 

هم خوانی   دارند.

۱
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