منابع
اتو ،وین ( .)8811معماری و اندیشه نقادانه (مترجم :امینه انجم شعاع) .تهران :انتشارا ارهننستان هنر.
بانی مسعود ،امیر ( ،)8811معماری غرب؛ ریشهها و مفاهیم .تهران :نشر هنر معماری قرن.
بنهولو ،لئوناردو ( .)8811تاریخ معماری مدرن (جله  8-1مترجم :محمهعلی سادا ااسری) .تهران :مرکیی نشیر
دانشناهی.
دریفوس ،هربر

و رابینو ،ال ( .)8812میشل فوکو؛ فراسووی سواگرارایو و هرمتوتیو (متیرجم :حسیین بشییریه).

تهران :نشر نی.
دیاا  ،موسی و سلطانزاد  ،حسین ( .)8812فلسفه و معماری .تهران :داتر اژوه های ارهننی.
رژکوله ،نیکول ( .)8811آموزش دانشااهو و مطالعات میانرشورهای :چوارچویو یورای تیلیولق اموداا و ارزیوایو
(مترجم :محمهرضا دهشیری) .تهران :اژوهشکه مطالعا ارهننی و اجتماعی.
سیهصهر ،سیه ابوال اسم ( .)8818دایرهالمعارف معماری و شهرسازی .تهران :انتشارا آزاد .
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شپرد ،ااول ( .)8811معماری چیست؟؛ گفراری در یاب طراحو متظرق ساگرمانسازی و ماشینها (مترجم :ارشیه
حسینی) .تهران :انتشارا اناوران.
عالم ،عاهالرحمن ( .)8812تاریخ فلسفه سیاسو غرب؛ عصر جدید و سده نوزدهم .تهران :ادار نشیر وزار امیور
ارجه.
عنایض ،حمیه ( .)8810یتیاد فلسفه سیاسو در غرب .تهران :زمستان.
غفوری ،آزیتا ( .)8811معمارینامه آزاد (فرهتگ معماری) .تهران :انتشارا شهیهی.
ااستر ،مایکل ب ( .)8808گداوندان اندیشه سیاسو (جله دوم مترجم :جواد شیخاالسالمی) .تهران :امیرکایر.
اکوهی ،ناصر ( .)8818انسانشتاسو شهری .تهران :نشر نی.
قاادیان ،وحیه ( .)8812مبانو و مفاهیم در معماری معاصر غرب .تهران :داتر اژوه های ارهننی.
کول ،امیلی ( .)8811آشتایو یا معماری جهان (مترجم :کیورو محمیودی د د بینلیو ،رضیا بصییریمژدهی ،و
روزبه احمهینژاد) .تهران :انتشارا ییدا.
مهنیاور ،علی ( .)8817فضاهای عموومو و گصوصوو شوهر (متیرجم :ارشیاد نورییان) .تهیران :شیرکض ایرداز و
برنامهرییی شهری.
میلر ،ایتر ( .)8811سوژهق اسریال و مدرت (مترجم :نیکو سر و  ،و ااشین جهانهیه ) .تهران :نشر نی.
ن  ،کیض ( .)8817جامعهشتاسو سیاسو معاصر (مترجم :محمهت ی دلفروز) .تهران :انتشارا کویر.

نوربرگ شولتس ،کریستیان ( .)8818معتا در معماری غرب (متیرجم :مهیرداد قییومی بیههنیهی) .تهیران :مؤسسیه
تثلیف ،ترجمه و نشر آیار هنری «متن».
نوربرگ شولتس ،کریستیان ( .)8811روح مکان؛ یه سوی پدیدارشتاسو معماری (مترجم :محمهرضا شیرازی) .تهران:
رخداد نو.
وتکین ،دیویه ( .)8816تاریخ معماری غرب (مترجم :محمهت ی ارامرزی) .تهران :کاو ارداز.
های ،کالین ( .)8811درآمدی انرقادی یر تیلیل سیاسو (مترجم :احمه گلمحمهی) .تهران :نشر نی.
هیوود ،انهرو ( .)8811سیاست (مترجم :عاهالرحمن عالم) .تهران :نشر نی.
برزگر ،ابراهیم و سرارسضسادا  ،سیه ابراهیم ( .)8811علوم سیاسی اروژ ای میانرشتهای .فصلتامه مطالعوات
میانرشرهای در علوا انسانو.28-10 ،)8(8 ،
ااکتچی ،احمه ( .)8817الیاما زبانشنا تی مطالعا میانرشیتهای .فصولتامه مطالعوات میانرشورهای در علووا
انسانو.888-881 ،)8(8 ،
توای ی ،جعفر و جاودانی ،حمییه ( .)8817میانرشیتهایها :مفیاهیم ،رویکردهیا ،دیرینهشناسیی و گونهشناسیی.
فصلتامه مطالعات میانرشرهای در علوا انسانو.8-87 ،)8(8 ،
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دباا ،امیرمسعود و مختاباد امرنی ،سیهمصطفی ( .)8812تثویل معماری اسامهرن از منظیر نشانهشناسیی .مجلوه
هویت شهر11-72 ،)1(1 ،

خوانش معماری از
دیدگاه اندیشههای ...

سلیمی ،حسین ( .)8812ماهیض میانرشتهای دان سیاسض .فصولتامه مطالعوات میانرشورهای در علووا انسوانو،
.887-881 ،)8(0
علویاور ،محسن و نعمضاور ،علی ( .)8811مطالعا میانرشتهای بحیران جامعیه میهرن .فصولتامه مطالعوات
میانرشرهای در علوا انسانو.818-807 ،)8(8 .
ارامرز قراملکی ،احه و سیاری ،سعیه ( .)8811مطالعا میانرشتهای :ماانی و رهیااضها .مجله فلسوفه و کوالا
اسالمو.11-12 ،)2(18 ،
منوچهری ،عااس و رنجار ،ایر ( .)8811نساض السفه سیاسی و قهر در انهیشیه لئواشیتراوس و میشیل اوکیو.
فصلتامه سیاست.867-881 ،)2(16 ،
آییییینمن ،ایتیییر ( .)8818/2/27تعوووارن کوووتر مرفکووور معمووواری و یرناموووههای سیاسوووو .برگراتیییه از:
دیووووامق امیرمسووووعود ( 6مهوووور  .)4931گوووووانر معموووواری از متظوووور نشانهشتاسووووو .برگراتییییه از:

اکییییوهی ،ناصییییر ( .)8811/1/87دریوووواره انسانشتاسووووو هتوووور :گفراووووو یووووا ناصوووور فکوووووهو .برگراتییییه از :
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