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پیشگفتار
انديشة ايجاد «گروه تحقيقاتي معماري دوران تح ّول» در سال  1361شکل گرفت ،و يک سال

بعد در جمعي دانشجويي و با عضويت پنج داوطلب به تح ّقق پيوست .ویکتور دانیل ،بیژن شافعی،
سهراب سروشیانی ،مژگان فضلی و امیرجاللی از بهار  1362کارگروهی خود را آغاز کردند .شناخت
معرفي نمونة آثار و نيز معماران شاخص اين دوره ،انگيزة ا ّولية شکلگيري
تاريخ معماري معاصر و ّ
اين گروه تحقيقاتي بود .تا آن زمان با وجود نياز مُبرم به ادبيات تحليلي و تاريخي معماري اين دوره،

راهکار سازمانيافته و مؤثّري براي حمايت و هدايت شيفتگان تحقيق وجود نداشت .در نتيجه،
ف ّعاليتهاي تحقيقاتي با مشکالت فراواني روبهرو ميشد ،که منجر به انصراف ف ّعالين و در برخي
موارد توقّف ف ّعاليت پژوهشي ميگرديد.

در آغاز راه مشکالت دسترسي به اسناد و مراجع آشکار شد .بيشتر آثار منتشرشده راجع به

معماري اين دوره متّکي بر اسناد معتبر نبود ،و گاه تا برداشتي شخصي و غيرمستند تن ّزل مييافت.
مراجع و اسناد مورد نياز بسيار گسسته و پراکنده بود ،و براي دسترسي به آنها تحقيقات وسي ِع

کتابخانهاي به موازات مراجعات ميداني ،و استفاده از خاطرات مکتوب و تاريخ شفاهي در سطحي
گسترده ،ضرورت داشت .در مورد مطالعات کتابخانهاي کافي است به مراجعي از قبيل روزنامهها

و انواع نشريات ادواري ،آرشيو اسناد اداري و مراکز مختلف اسناد ملّي و معماري اشاره کرد تا

وسعت ف ّعاليت جمعآوري ا ّطالعات معلوم شود .دهة  1360به پايان نرسيده بود که گروه تحقيق به

درک تازهاي از ضرورتها دست يافت .در سالهاي آغازين دهة  1370ف ّعاليت آزاد تحقيقاتي به

وظيفهاي حرفهاي و ملّي تبديل شد و اهداف تحقيقاتي گسترش يافت .رابطة زمينههاي مختلف از
توجه واقع شد
قبيل مُدرنيته ،صنعت ،باستانشناسي ،معماري جهان و تح ّوالت سياسي اجتماعي مورد ّ
معرفي معماران و آثار آنها در دستور کار
و ارائة تاريخ تحليلي مستندي از معماري اين دوره ،ضمن ّ

قرار گرفت.

معماري دوران تح ّول به دورهاي از معماري سرزمين ايران ميپردازد ،که تح ّول يکي از

مستمر آن است .از ديدگاه تاريخي ،اين دوره از اواسط دوران سلطنت فتحعليشاه قاجار
مشخّ صههاي
ّ

شروع شده و تا به امروز ادامه يافته است .در اين دوره ،تح ّول با مشخّ صههاي متغيّري همراه است.
معماران ايراني و خارجي در اين دوره بناهاي متعدّدي ساختهاند که به تأ ّسي از زمينههاي مختلف و
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مشخّ صههاي متغيّر دوران تح ّول شکل گرفته و قابل طبقهبندي در دورههاي تاريخي متمايزي

معرفي معماران منفرد و آثار
است .بر اساس اين طبقهبندي ،ارائة نتايج تحقيق در قدم ا ّول شامل ّ

معرفي دورههاي تاريخي و
معرفي معماران هر دوره ،در قدم بعدي امکان ّ
معماري آنهاست .با ّ

نهايتاً کلّيت معماري دوران تح ّول فراهم ميشود.

اکنون نزديک به چهار دهه از شروع ف ّعاليت «گروهِ
ِ
معماري دورا ِن تح ّول» ميگذرد .همانگونه

طي اين مدّت محروم شد ،با حفظ بخشي از هستة اصلي از
که گروه از حضور برخي ف ّعالين در ّ

حضو ِر جمعي ديگر بهرهمند گرديد .و در سال  1397با حفظ ِّ
خط َمشي و برنامههاي گروه به
تأ ّسي از شرايط عيني روشهاي جايگزين نويني در ف ّعاليّت و ّ
تشکل جمعي به کار گرفته شد،
و تداوم ف ّعاليت در مسيري جديد رقم خورد و ابقاء گرديد« .گروهِ
ِ
معماري دورا ِن تح ّول» تا
کنون شش کتاب از معماران منفرد منتشر کرده است :معماري ُ
نيکالي مار ُکف ،معماري کريم
طاهرزاده بهزاد ،معماري وارطان ُهوانسيان ،معماري آندره ُگدار ،معماري پُل آبکار و معماري

معرفي معماران منفرد است.
ُرالن دوبرول .کتاب معماري ماکسيم سيرو هفتمين کتاب از ّ

ماکسيم سيرو از معماران تأثيرگذار ايران است .او ف ّعاليتش را ابتدا با حضور در عرصة باستانشناسي

آغاز کرد ،و سپس به حرفة اصلي خود در معماري پرداخت .دورة ف ّع ِ
اليت معماري او در ايران
با طرح بناهاي دانشگاه تهران زير نظر آندره ُگدار ،ديگر معمار فرانسوي و رئيس ادارة عتيقات،

آغاز شد .ف ّعاليت او تن ّوع قابل مالحظهاي دارد .عالوه بر طرح بناهاي نوبنياد و مرمّ ِ
ت آثار ملّي،
تدريس در دانشگاه ،تحقيق در معماري کاروانسراها و اَبنية تاريخي ايران ،و برگزاري نمايشگاه

ن ّقاشي از آثارش را ميتوان در زمرة ف ّعاليتهاي او برشمرد.

ف ّعاليّت ماکسيم سيرو در مقطع د ّوم حضورش در ايران ،از دهة  1330هجري شمسي در ارائة راه
ّ
حل براي استفادة مجدّد از کاروانسراها در قالب مأموريتي از طرف يونسکو ،و همچنين احياي
کاروانسراي مادر شاه و تبديل آن به هتل شاه عبّاس قابل مالحظه است.
سپاسگزاري
تحقيق و جمعآوري ا ّطالعات مديون همکاري مؤ ّسسات و مراکز مختلفي در خارج و داخل
کشور و ف ّعاليت ،همراهي و راهنمايي استادان و همکاراني است که تهيّة اين کتاب تنها به کمک
ميسر شده است .به اين وسيله از مساعدت آنها سپاسگزاري ميشود.
آنها ممکن و ّ
مؤ ّسسهها و مراکز داخل کشور:

 سازمان اسناد و کتابخانة ملّي جمهوري اسالمي ايران. -موزة ملّي ايران.
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 -مؤ ّسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران.

 -سازمان ميراث فرهنگي کشور ،معاونت پژوهشي ،آقاي ابوذري.

 ادارة ّکل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل ،آقاي کريم
حاجيزاده.
 بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران. پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران.مؤ ّسسهها و مراکز خارج از کشور:

 -انستيتو معماران فرانسوي (.IFA (Institute français d’architecture

 آرشيو ملّي فرانسه (.)Archives Nationales -دانشکدة هنرهاي زيباي پاريس.

کار تحقيق به دليل گستردگي جغرافيايي حوزة ف ّعاليت ماکسيم سيرو نياز به مساعدت ياراني در
نقاط مختلف داشت .با تشکر فراوان از اين سروران:

پاريس:
آقاي علياکبر َمقارهاي و خانم سيما ابراهيمي ،به خاطر مساعدت در جمعآوري اسناد و اسناد

تصويري.

آقاي حميد موقّر ،به خاطر جمعآوري اسنادي از سوابق معمار.
شيراز:

آقاي جمشيد خُ َجندي ،به خاطر ف ّعاليت گسترده در تکميل تحقيقات و جمعآوري مدارک و
اسناد تصويري استان فارس.

کازرون فارس:

آقاي محسن ِعبادي ،نصراهلل يزداني و محسن توحيديان ،به خاطر مساعدت در جمعآوري

ا ّطالعات.
اصفهان:

مهندسان مشاور پُلشير ،آقاي محمود قانعي ،آقاي اشکان قانعي ،خانم ندا تجدّد و خانم انديشه

مشيري.

آقاي جابر صالحي کوپايي و خانم هاجر صالحي کوپايي ،به خاطر تهيّة اسناد تصويري و پيگيري
جمعآوري ا ّطالعات.

آقاي رسول شهبازي و ناصر طاهري ،به خاطر مساعدت در تهيّة اسناد.
11

قُم:
معرفي منابع و اشخاص و در اختيار گذاشتن
آقاي علي محسني کاشاني ،به خاطر مساعدت و ّ

ا ّطالعات در مورد دبيرستان حکمت.

آقاي عليرضا سنگتراشان ،به خاطر مساعدت در جمعآوري ا ّطالعات.
رامسر:
آقاي عنايت رحيميان و خانم مريم خداپرست ،به خاطر مساعدت در تکميل اسناد و اسناد

تصويري.
بروجرد:
آقاي حجتاهلل يارمح ّمدي ،به خاطر در اختيار گذاشتن اسناد تصويري.
تبريز:

آقاي سيّد جواد صدرالدّيني ،به خاطر مساعدت در جمعآوري اسناد تصويري از دانشسراي

پسران تبريز.
يزد:

خرمي ،معمار دبيرستان ايرانشهر يزد.
حاج علي اکبر ّ

آقاي علي اکبر خداداد ،به خاطر مساعدت در جمعآوري اسناد تصويري.
کرج:
خانم ماهناز کرمي ،آقاي مسعود صادقي و خانم سارا داني ِل ،به خاطر مساعدت در جمعآوري

ا ّطالعات از شهرک ذوب آهن کرج.
قزوين:

آقاي سعيد فرزام ،هاشم کياني و سيدمحمد حسيني و خانم آتوسا بيات و خانم برخورداري به
خاطر تهية اسناد تصويري و جمعآوري اطالعات و آقاي محمدحسن ارداقيان به خاطر مساعدت و
همکاري در مطالعات ميداني و تنظيم مالقات با دکتر حسن هوشيار رئيس سابق بيمارستان بوعلي
سينا قزوين.
تکميل اسناد و استفاده از مراجع مديون شخصيّتهايي است که امکانات مجموعههاي خصوصي

خود را بيدريغ در اختيار گذاشتهاند .با سپاس از آنها:

 خانوادة مصطفوي ،آقاي خشايا مصطفوي و خدايار مصطفوي ،به خاطر در اختيار گذاشتنعکسهاي مجموعة خصوصي.
 آقاي اصغر ساعد سميعي ،به جهت در اختيار گذاشتن اسناد تصويري. -خانم محبوبه قليچخاني ،از بابت مساعدت بيدريغ در تهيّة اسناد تصويري تاريخي.
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 -آقاي حامد َمظاهريان و آقاي سيّد محسن حبيبي ،به خاطر مساعدت در دسترسي به منابع.

 -خانم طاهره ( ُسها) نصر ،براي در اختيار گذاشتن مدارک و اسناد تصويري.

 خانم مهران آشوري و خانم فرشيده کوناني ،به خاطر مساعدت و همراهي در دسترسي به منابع.طي سالهاي متمادي زحمت
در اينجا الزم است از خانم خورشيد صابر و آقاي دانيال داني ِل ،که ّ

استخراج ا ّطالعات از نشريات و فيشبرداري از کتاب را بر عهده گرفتند و ا ّطالعات با ارزشي جهت
تنظيم مطالب اين کتاب در اختيار نهادند ،و خانم پرنيان رحيمي کازروني که در مراحل تحقيق،
تنظيم متون و انتخاب اسناد تصويري همکاري مستمر داشتند ،و خانم بهاره زنیان و خانم نگار
منصوری که در جلسات ارائه آثار معمار حضور داشتند و خانم بهناز زنیان که در استخراج و تنظیم
اسناد فعال بودهاند ،قدرداني شود .ترجمه به زبان انگليسي را آقاي سامان جمشيدي و خانم افسانه
فرهنگ انجام دادند .ويراستاري متن انگليسي نتيجة زحمات آقاي اعجاز حسين است .به اين وسيله از

دقّت و عالقهاي که مترجمين و ويراستار براي توليد و بهبود متن انگليسي به کار بردند ،سپاسگزاريم.

کار ويراستاري متن فارسي را آقاي عليرضا سيّداحمديان تقبّل کرد ،ارتقاء کيفيت نوشتار،
مديون زحمات ايشان است .بازخواني متن که توسط نويسندگان و ويراستار فارسي در چند مرحله
انجام گرفت ،با زحمت آقاي آرش فضلي شمسآبادي تکميل شد .مراحل پایانی تهیۀ ماکت کتاب
از راهنمایی آقای محمد نژاد بریانی بهره برد .گرافيک کتاب را خانم پرنيان رحيمي کازروني با
عالقه و دقت به انجام رساندند .تکميل ،اصالح و اديت تصاوير را خانم سولماز پور عبداهلل تقبّل کرد

و آقای انوشه صادقیآزاد ،مدیریّت تولید و نظارت فنی را به سرانجام رساند .از بذل توجه و دقّتنظر
همۀ آنها صميمانه قدرداني ميشود.

کلیه مراحل چاپ و تولید و نشر کتاب با هماهنگی و یاری جناب آقای ماکان زهرایی و انتشارات
رهسپاران به انجام رسید .از لطف مستمر و توجه بیدریغ ایشان سپاسگزاریم.
از آقايان حيدر خليلي ،ژرژ دارش ،علياکبر مقارهاي و خانم سيما ابراهيمي که با حمايت خود
امکان تهية ماکت کتاب را فراهم کردند ،متشکریم.
در خاتمـه الزم اسـت کـه ازحمایتهـای بیدریـغ "بخـش فرهنگی سـفارت فرانسـه در ایران" و
" انجمـن ایرانشناسـی فرانسـه در ایـران" در مراحـل جمـعآوری اطالعـات بـه ویـژه در مرحلۀ چاپ
کتـاب کمـال تشـکر و قدردانـی بـه عمـل آید .بـدون این حمایت ،دسترسـی بـه منابـع و مراجع و در
نهایـت چـاپ و انتشـار کتاب میسـر نبود.
ويکتور دانيل

گلنار تاجدار
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