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پیشگفتار
اندیشۀ ایجاد »گروه تحقیقاتي معماري دوران تحّول« در سال 1361 شکل گرفت، و یک سال 
بعد در جمعي دانشجویي و با عضویت پنج داوطلب به تحّقق پیوست. ویکتور دانیل، بیژن شافعی، 
سهراب سروشیانی، مژگان فضلی و امیرجاللی از بهار 1362 کارگروهی خود را آغاز کردند. شناخت 
تاریخ معماري معاصر و معّرفي نمونۀ آثار و نیز معماران شاخص این دوره، انگیزۀ اّولیۀ شکل گیري 
این گروه تحقیقاتي بود. تا آن زمان با وجود نیاز مُبرم به ادبیات تحلیلي و تاریخي معماري این دوره، 
نتیجه،  در  نداشت.  وجود  تحقیق  شیفتگان  هدایت  و  حمایت  براي  مؤثّري  و  سازمان یافته  راهکار 
فّعالیت هاي تحقیقاتي با مشکالت فراواني روبه رو مي شد، که منجر به انصراف فّعالین و در برخي 

موارد توقّف فّعالیت پژوهشي مي گردید. 
به  راجع  منتشر شده  آثار  بیشتر  شد.  آشکار  مراجع  و  اسناد  به  دسترسي  مشکالت  راه  آغاز  در 
معماري این دوره متّکي بر اسناد معتبر نبود، و گاه تا برداشتي شخصي و غیرمستند تنّزل مي یافت. 
وسیِع  تحقیقات  آنها  به  دسترسي  براي  و  بود،  پراکنده  و  گسسته  بسیار  نیاز  مورد  اسناد  و  مراجع 
کتابخانه اي به موازات مراجعات میداني، و استفاده از خاطرات مکتوب و تاریخ شفاهي در سطحي 
گسترده، ضرورت داشت. در مورد مطالعات کتابخانه اي کافي است به مراجعي از قبیل روزنامه ها 
تا  اشاره کرد  ملّي و معماري  اسناد  اداري و مراکز مختلف  اسناد  ادواري، آرشیو  نشریات  انواع  و 
وسعت فّعالیت جمع آوري اّطالعات معلوم شود. دهۀ 1360 به پایان نرسیده بود که گروه تحقیق به 
درک تازه اي از ضرورت ها دست یافت. در سال هاي آغازین دهۀ 1370 فّعالیت آزاد تحقیقاتي به 
وظیفه اي حرفه اي و ملّي تبدیل شد و اهداف تحقیقاتي گسترش یافت. رابطۀ زمینه هاي مختلف از 
قبیل مُدرنیته، صنعت، باستانشناسي، معماري جهان و تحّوالت سیاسي اجتماعي مورد توّجه واقع شد 
و ارائۀ تاریخ تحلیلي مستندي از معماري این دوره، ضمن معّرفي معماران و آثار آنها در دستور کار 

قرار گرفت.
از  یکي  تحّول  که  مي پردازد،  ایران  سرزمین  معماري  از  دوره اي  به  تحّول  دوران  معماري 
مشّخصه هاي مستمّر آن است. از دیدگاه تاریخي، این دوره از اواسط دوران سلطنت فتحعلیشاه قاجار 
شروع شده و تا به امروز ادامه یافته است. در این دوره، تحّول با مشّخصه هاي متغیّري همراه است. 
معماران ایراني و خارجي در این دوره بناهاي متعّددي ساخته اند که به تأّسي از زمینه هاي مختلف و
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مشّخصه هاي متغیّر دوران تحّول شکل گرفته و قابل طبقه بندي در دوره هاي تاریخي متمایزي 
است.  بر اساس این طبقه بندي، ارائۀ نتایج تحقیق در قدم اّول شامل معّرفي معماران منفرد و آثار 
معماري آنهاست. با معّرفي معماران هر دوره، در قدم بعدي امکان معّرفي دوره هاي تاریخي و 

نهایتاً کلّیت معماري دوران تحّول فراهم مي شود.
اکنون نزدیک به چهار دهه از شروع فّعالیت »گروهِ معمارِي دوراِن تحّول« مي گذرد. همان گونه 
که گروه از حضور برخي فّعالین در طّي این مّدت محروم شد، با حفظ بخشي از هستۀ اصلي از 
حضوِر جمعي دیگر بهره مند گردید. و در سال 1397 با حفظ خِطّ َمشي و برنامه هاي گروه به 
تأّسي از شرایط عیني روش هاي جایگزین نویني در فّعالیّت و تشّکل جمعي به کار گرفته شد، 
تا  معمارِي دوراِن تحّول«  ابقاء گردید. »گروهِ  فّعالیت در مسیري جدید رقم خورد و  و تداوم 
کنون شش کتاب از معماران منفرد منتشر کرده است: معماري نیُکالي مارُکف، معماري کریم 
طاهرزاده بهزاد، معماري وارطان ُهوانسیان، معماري آندره ُگدار، معماري پُل آبکار و معماري 

ُرالن دوبرول. کتاب معماري ماکسیم سیرو هفتمین کتاب از معّرفي معماران منفرد است. 
ماکسیم سیرو از معماران تأثیرگذار ایران است. او فّعالیتش را ابتدا با حضور در عرصۀ باستانشناسي 
آغاز کرد، و سپس به حرفۀ اصلي خود در معماري پرداخت. دورۀ فّعالیِت معماري او در ایران 
با طرح بناهاي دانشگاه تهران زیر نظر آندره ُگدار، دیگر معمار فرانسوي و رئیس ادارۀ عتیقات، 
آغاز شد. فّعالیت او تنّوع قابل مالحظه اي دارد. عالوه بر طرح بناهاي نوبنیاد و مرمِّت آثار ملّي، 
تدریس در دانشگاه، تحقیق در معماري کاروانسراها و اَبنیۀ تاریخي ایران، و برگزاري نمایشگاه 

نّقاشي از آثارش را مي توان در زمرۀ فّعالیت هاي او برشمرد. 
فّعالیّت ماکسیم سیرو در مقطع دّوم حضورش در ایران، از دهۀ 1330 هجري شمسي در ارائۀ راه 
حّل براي استفادۀ مجّدد از کاروانسراها در قالب مأموریتي از طرف یونسکو، و همچنین احیاي 

کاروانسراي مادر شاه و تبدیل آن به هتل شاه عبّاس قابل مالحظه است.

سپاسگزاري

تحقیق و جمع آوري اّطالعات مدیون همکاري مؤّسسات و مراکز مختلفي در خارج و داخل 
کشور و فّعالیت، همراهي و راهنمایي استادان و همکاراني است که تهیّۀ این کتاب تنها به کمک 

آنها ممکن و میّسر شده است. به این وسیله از مساعدت آنها سپاسگزاري مي شود. 
مؤّسسه ها و مراکز داخل کشور:

- سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّي جمهوري اسالمي ایران.
- موزۀ ملّي ایران.
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- مؤّسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران.  
- سازمان میراث فرهنگي کشور، معاونت پژوهشي، آقاي ابوذري.   

کریم  آقاي  اردبیل،  استان  دستي  صنایع  و  گردشگري  فرهنگي،  میراث  کّل  ادارۀ   -  
حاجي زاده.

- بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ایران.  
- پردیس هنرهاي زیباي دانشگاه تهران.   

مؤّسسه ها و مراکز خارج از کشور:
.IFA (Institute français d’architecture( انستیتو معماران فرانسوي -  

.)Archives Nationales( آرشیو ملّي فرانسه -  
- دانشکدۀ هنرهاي زیباي پاریس.  

کار تحقیق به دلیل گستردگي جغرافیایي حوزۀ فّعالیت ماکسیم سیرو نیاز به مساعدت یاراني در 
نقاط مختلف داشت. با تشکر فراوان از این سروران: 

پاریس: 
آقاي علي اکبر َمقاره اي و خانم سیما ابراهیمي، به خاطر مساعدت در جمع آوري اسناد و اسناد 

تصویري.
آقاي حمید موقّر، به خاطر جمع آوري اسنادي از سوابق معمار.

شیراز: 
آقاي جمشید ُخَجندي، به خاطر فّعالیت گسترده در تکمیل تحقیقات و جمع آوري مدارک و 

اسناد تصویري استان فارس.
کازرون فارس:

جمع آوري  در  مساعدت  خاطر  به  توحیدیان،  محسن  و  یزداني  نصراهلل  ِعبادي،  محسن  آقاي   
اّطالعات. 

اصفهان: 
مهندسان مشاور پُلشیر، آقاي محمود قانعي، آقاي اشکان قانعي، خانم ندا تجّدد و خانم اندیشه 

مشیري.
آقاي جابر صالحي کوپایي و خانم هاجر صالحي کوپایي، به خاطر تهیّۀ اسناد تصویري و پیگیري 

جمع آوري اّطالعات. 
آقاي رسول شهبازي و ناصر طاهري، به خاطر مساعدت در تهیّۀ اسناد.
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قُم: 
آقاي علي محسني کاشاني، به خاطر مساعدت و معّرفي منابع و اشخاص و در اختیار گذاشتن 

اّطالعات در مورد دبیرستان حکمت. 
آقاي علیرضا سنگ تراشان، به خاطر مساعدت در جمع آوري اّطالعات.

رامسر: 
اسناد  و  اسناد  تکمیل  در  مساعدت  خاطر  به  خداپرست،  مریم  خانم  و  رحیمیان  عنایت  آقاي 

تصویري.
بروجرد: 

آقاي حجت اهلل یارمحّمدي، به خاطر در اختیار گذاشتن اسناد تصویري.
تبریز: 

دانشسراي  از  تصویري  اسناد  در جمع آوري  مساعدت  خاطر  به  صدرالّدیني،  جواد  سیّد  آقاي 
پسران تبریز.

یزد:
 حاج علي اکبر خّرمي، معمار دبیرستان ایرانشهر یزد.

آقاي علي اکبر خداداد، به خاطر مساعدت در جمع آوري اسناد تصویري. 
کرج:

 خانم ماهناز کرمي، آقاي مسعود صادقي و خانم سارا دانیِل، به خاطر مساعدت در جمع آوري 
اّطالعات از شهرک ذوب آهن کرج.

قزوین:
 آقاي سعید فرزام، هاشم کیاني و سیدمحمد حسیني و خانم آتوسا بیات و خانم برخورداري به 
خاطر تهیۀ اسناد تصویري و جمع آوري اطالعات و آقاي محمدحسن ارداقیان به خاطر مساعدت و 
همکاري در مطالعات میداني و تنظیم مالقات با دکتر حسن هوشیار رئیس سابق بیمارستان بوعلي 

سینا قزوین.

تکمیل اسناد و استفاده از مراجع مدیون شخصیّت هایي است که امکانات مجموعه هاي خصوصي 
خود را بي دریغ در اختیار گذاشته اند. با سپاس از آنها:

- خانوادۀ مصطفوي، آقاي خشایا مصطفوي و خدایار مصطفوي، به خاطر در اختیار گذاشتن 
عکس هاي مجموعۀ خصوصي.

- آقاي اصغر ساعد سمیعي، به جهت در اختیار گذاشتن اسناد تصویري.
- خانم محبوبه قلیچ خاني، از بابت مساعدت بي دریغ در تهیّۀ اسناد تصویري تاریخي.
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- آقاي حامد َمظاهریان و آقاي سیّد محسن حبیبي، به خاطر مساعدت در دسترسي به منابع.
- خانم طاهره )ُسها( نصر، براي در اختیار گذاشتن مدارک و اسناد تصویري.

- خانم مهران آشوري و خانم فرشیده کوناني، به خاطر مساعدت و همراهي در دسترسي به منابع.

در اینجا الزم است از خانم خورشید صابر و آقاي دانیال دانیِل، که طّي سال هاي متمادي زحمت 
استخراج اّطالعات از نشریات و فیش برداري از کتاب را بر عهده گرفتند و اّطالعات با ارزشي جهت 
پرنیان رحیمي کازروني که در مراحل تحقیق،  نهادند، و خانم  این کتاب در اختیار  تنظیم مطالب 
نگار  خانم  و  زنیان  بهاره  خانم  و  داشتند،  مستمر  همکاري  تصویري  اسناد  انتخاب  و  متون  تنظیم 
منصوری که در جلسات ارائه آثار معمار حضور داشتند و خانم بهناز زنیان که در استخراج و تنظیم 
اسناد فعال بوده اند، قدرداني شود.  ترجمه به زبان انگلیسي را آقاي سامان جمشیدي و خانم افسانه 
فرهنگ انجام دادند. ویراستاري متن انگلیسي نتیجۀ زحمات آقاي اعجاز حسین است. به این وسیله از 
دقّت و عالقه اي که مترجمین و ویراستار براي تولید و بهبود متن انگلیسي به کار بردند، سپاسگزاریم.

نوشتار،  کیفیت  ارتقاء  کرد،  تقبّل  سیّداحمدیان  علیرضا  آقاي  را  فارسي  متن  ویراستاري  کار 
مدیون زحمات ایشان است. بازخواني متن که توسط نویسندگان و ویراستار فارسي در چند مرحله 
انجام گرفت، با زحمت آقاي آرش فضلي شمس آبادي تکمیل شد. مراحل پایانی تهیۀ ماکت کتاب 
با  پرنیان رحیمي کازروني  برد. گرافیک کتاب را خانم  بهره  بریانی  نژاد  از راهنمایی آقای محمد 
عالقه و دقت به انجام رساندند. تکمیل، اصالح و ادیت تصاویر را خانم سولماز پور عبداهلل تقبّل کرد 
و آقای انوشه صادقی آزاد،  مدیریّت تولید و نظارت فنی را به سرانجام رساند. از بذل توجه و دقّت نظر 

همۀ آنها صمیمانه قدرداني مي شود. 
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 بی دریغ ایشان سپاسگزاریم.
از آقایان حیدر خلیلي، ژرژ دارش، علي اکبر مقاره اي و خانم سیما ابراهیمي که با حمایت خود 

امکان تهیۀ ماکت کتاب را فراهم کردند، متشکریم.
در خاتمـه الزم اسـت کـه ازحمایت هـای بی دریـغ "بخـش فرهنگی سـفارت فرانسـه در ایران" و 
" انجمـن ایران شناسـی فرانسـه در ایـران" در مراحـل جمـع آوری 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.
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