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ﭼﮑﯿﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ژاﻧﺪارک دو ﺑﻨﺎی ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ از دھﮥ اول و دھﮥ ﭼﮭﺎرم دورۀ ﭘﮭﻠﻮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﮥ  ،١٢در
ﻣﺤﺪودۀ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﭼﮭﺎرراه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﻣﺠﺎورت ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ از اواﺧﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ دھﮥ ﭼﮭﻞ ﺷﻤﺴﯽ واﻗﻊاﻧﺪ ،ﮐﮫ از آن
ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﻤﺎرت ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﮫ و ﭘﺎﺳﺎژ و ﺑﺮج ﭘﻼﺳﮑﻮی ﺳﺎﺑﻖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ورودی اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ در اﻧﺘﮭﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ ژاﻧﺪارک
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﻮﭼﮭﺮی و ورودیھﺎی ﻓﺮﻋﯽ در اﻧﺘﮭﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻃﺎھﺮی در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﮥ ژاﻧﺪارک در اداﻣﮥ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﻮاھﺮان ﺳﻦوﻧﺴﺎن دو ﭘﻞ – ﻻزارﯾﺖھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی  -در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎی آن در ﺣﺪود
ﺳﺎل  ١٣٠٨ﺷﻤﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﮑﻼی ﻣﺎرﮐﻒ ﻣﻌﻤﺎر ﮔﺮﺟﯽ و ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر او ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﮫ در
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎران ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺑﻨﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎل  ١٣۵٧و ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن از
اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮیھﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﺎ رخ داد ،اﻣﺎ دﯾﺮ ﺧﻮاھﺮان ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و
ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮاھﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ارﻣﻨﯽ در ﺳﺮای ﮐﻮﭼﮑﯽ
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ داﯾﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮﻣﺖ
دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روی ﻃﺮح اﺣﯿﺎ در ﺷﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ
ﺑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﮐﺎدر ﺧﻮاھﺮان ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﮫھﺎی
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺟﺎی ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺬل ﺗﻮﺟﮫ دارد .ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﻮارۀ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺎژ
ﭘﻼﺳﮑﻮ ﻣﺠﺎورت ﺑﻼﻓﺼﻞ دارد و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ در دھﮥ ھﻔﺘﺎد ﺟﺰو آﺛﺎر ﻣﻠﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرده ،ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ
در ﺣﺮﯾﻢ درﺟﮥ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﮫ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ژاﻧﺪارک ﺳﺎﻟﮭﺎ در
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻨﮭﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و از اﯾﻨﺮو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان از وﺟﻮد آﻧﮭﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان در آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻃﺮحھﺎﯾﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ آزادﺳﺎزی آﻧﮭﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﮭﺘﺮ
از ﭘﯿﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﮫ
در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎﯾﯽ از اواﺧﺮ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﯾﺎ اواﯾﻞ دورۀ ﭘﮭﻠﻮی ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫای ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﮫ
دارﻧﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮭﺮهﺑﺮداری از آﻧﮭﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ١٣۵٧دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎ و ﺗﺮدﯾﺪھﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺮای آﻧﮭﺎ رﻗﻢ زده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رده ﺑﻨﺎھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎن آﻧﮭﺎ
در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺎﻟﮑﺎن و /ﯾﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آﻧﮭﺎ در ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ،
ﻣﺘﺮوﮐﮫ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﻓﻌﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺿﺮورت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ژاﻧﺪارک از اﯾﻦ دﺳﺖ
ﺑﻨﺎھﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﮥ  ١٢ﺗﮭﺮان ،در ﻣﺤﺪودۀ ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﯽ ﭼﮭﺎرراه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً
وﺳﯿﻌﯽ ﮐﮫ ورود ﺑﮫ آن از ﺷﻤﺎل از اﻧﺘﮭﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ ژاﻧﺪارک در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﻮﭼﮭﺮی و از ﻏﺮب از اﻧﺘﮭﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ طﺎھﺮی در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن از اﺑﺘﺪا ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ و ﻻﻟﮫزار و
ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ،روﺳﯿﮫ ،ﺗﺮﮐﯿﮫ و آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﺟﮭﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮑﮫ
درﺳﺖ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎغ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻋﻤﺎرت ﻓﺎﺧﺮ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﮫ و ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺴﺮوﺧﺎن ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺮف
اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﻢ ﺟﻮاری ﺑﻼﻓﺼﻞ آن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺎژ و ﺑﺮج ﺳﺎﺑﻖ ﭘﻼﺳﮑﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪان
ﻣﻄﺮح و ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اھﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ آن اھﺘﻤﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ درﺑﺎرۀ ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ژاﻧﺪارک ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ٌ ھﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﻌﺘﺒﺮی در اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻏﺎﻟﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪهھﺎ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺑﻨﺎ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرز ﻓﺮاﻧﺴﻮی ژاﻧﺪارک ) ١۴٣١ـ  (١۴١٢ﮐﮫ در ﺳﻦ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﮕﯽ زﻧﺪه ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻟﮭﺎﻣﺎت ﻏﯿﺒﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺪﯾﺴﺎن او را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻓﺮاﻧﺴﮫ از ﺳﻠﻄﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﮫ ﻗﯿﺎم واداﺷﺖ .ژاﻧﺪارک در  ١٩٠٩در
زﻣﺮۀ ﻗﺪﯾﺴﮫھﺎ درآﻣﺪ.
ﻣﺪرﺳﮥ ژاﻧﺪارک از ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺳَﻦژوزف و ﺳَﻦوﻧﺴﺎن دو ﭘُﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ :ﺳَﻦژوزف در ﺳﺎل  ١٢۶۵ه.ش .در ﻣﺤﻠﮥ
اراﻣﻨﮫ – ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﯿﺪان ﻗﺰوﯾﻦ  -ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ؛ اﺳﻨﺎد ﺳَﻦوﻧﺴﺎن دو ﭘُﻞ از ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻦژوزف ھﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ در
اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺻﻮرت داراﻻﯾﺘﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاھﺮان ﺳَﻦوﻧﺴﺎن دو ﭘُﻞ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزارﯾﺴﺖھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٢٣۶ه.ش .در
اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪارس را در رﺿﺎﯾﯿﮫ )اروﻣﯿﮫ( و ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻦوﻧﺴﺎن دو ﭘﻞ ) ١۶۶٠ـ  (١۵٨١در ﺳﺎل  ١۶٢۵در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪ و در  ١۶٨٨ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﺎ ﺳﮫ
ھﺪف ﻋﻤﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ :ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﺒﻘﮥ ﺗﮭﯽدﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﻋﺰام ھﯿﺄتھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش.
ﭘﺪران روﺣﺎﻧﯽ ﻻزارﯾﺴﺖ در  ١٢۴٠ه.ش .در ﺧﺎﻧﮫای اﺟﺎرهای در ﺟﻨﻮب ﺗﮭﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻦﻟﻮﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺲ از ﺗﮭﺮان در اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ .آﻧﮭﺎ در ﺷﺮق ﭘﯿﺶ
از اﯾﺮان ،ﺑﮫ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٠٠ه.ش .درھﺎی دو
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ﻣﺪرﺳﮫای ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ در ﺗﮭﺮان ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و در  ١٣٠٧-١٣٠٨ه.ش .ﻣﺪرﺳﮥ ژاﻧﺪارک ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮥ ﺳُﻮرھﺎ )ﺧﻮاھﺮان( در
ﻣﺤﻠﮥ اروﭘﺎﯾﯽﻧﺸﯿﻦ و ارﻣﻨﯽﻧﺸﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﻮﭼﮭﺮی ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
ﻣِﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼک ﻣﯿﺮزا ﻧﺼﺮاﷲﺧﺎن ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﮫ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ
ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاھﺮان ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر  -ﻋﻤﺪﺗﺎً از ارﺛﯿﮥ آﻧﮭﺎ – ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻦﻟﻮﯾﯽ در
ﮐﻮﭼﮫای ﺑﯿﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﻻﻟﮫزار ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺎت ﺑﮫ اواﺧﺮ دورۀ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎی اوﻟﯿﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﮑﻼی ﻣﺎرﮐﻒ ) (١٨٨٢-١٩۵٧ﻣﻌﻤﺎر ﮔﺮﺟﯽ ﻗﺰاق و دوﺳﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ اﺑﺘﺪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﮐﻼس ﻧﮭﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﺪه و در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪ دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ را اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﮥ ژاﻧﺪارک ﺑﺮای ﻣﻌﺪودی از ﺷﺎﮔﺮدان راﯾﮕﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۵٩ه.ش .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﮫ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ١۴٣٩ ،داﻧﺶ آﻣﻮز داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﮭﺎر ﺗﻦ از ﺧﻮاھﺮان ﺷﻔﻘﺖ les filles de

 la charitéﮐﮫ از اروﻣﯿﮫ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .ﺻﻮﻣﻌﮫ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮭﺎ و ﺑﺨﺶ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﺎ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار دارد.

ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎ و ﻣﺤﻮﻃﮫ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﮥ اﻟﺒﺮز و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﮥ ﻋﮑﺲھﺎ
ﭘﻨﺠﺮهھﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎماﻧﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎی ﺳﺎده و ﮐﻢﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﻒ در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ،ﺑﯿﻦ ﮐﺎرھﺎی او در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺳﺖ؛
ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﺗﻘﺎرن وزﯾﻦ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎرﮐﻒ را ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر او ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﻗﺼﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ او در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده ،در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪاً در ﻧﻘﺎﻃﯽ ورودیھﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽھﺎی ﺑﮭﺘﺮ در آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻤﮏھﺎی د وﻟﺘﯽ در اﺑﺘﺪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﮫ ،دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﻮاﻗﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ دوﻃﺒﻘﮫ و ﯾﮏ زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﮥ آن ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ آن ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮان ﺷﻔﻘﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ
ﮐﺎرﺑﺮی آﻣﻮزﺷﯽ داﺷﺘﮫ و دارد .در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ،ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎقھﺎی آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری،
ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی آﺷﭙﺰی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰی و ﻓﻀﺎھﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮارھﺎی ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ و
ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﮫ ،در ﻃﺒﻘﺎت و در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺎزۀ ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻮارھﺎی آﺟﺮی ﺑﺎرﺑﺮ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺎق ﺿﺮﺑﯽ و ﺧﺮﭘﺎی ﭼﻮﺑﯽ در زﯾﺮ ﺷﯿﺮواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت آﺟﺮی
رُﺧﺒﺎم و ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری ﺳﺮدر ورودی ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﮫﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؛ ﺗﻠﻔﯿﻖ آﺟﺮ و ﺳﻄﻮح ﮔﭽﯽ در ﻧﻤﺎھﺎی اﺻﻠﯽ،
وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻤﺎھﺎﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﻒ ﻧﺸﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و آن دو ردﯾﻒ درﺧﺘﺎن ﮐﺎج ﺗﮭﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از آن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ورودی ﯾﺎ در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ او ﺳﺎﺑﻘﮫ دارد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی آﺟﺮی ﺑﺎ ﺑﺎم ﻣﺴﻄﺢ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻼسھﺎی
آﻣﺎدﮔﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻼسھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،در اﻟﺤﺎق ﺑﮫ ﺑﺪﻧﮥ ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽ ﺑﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ و در ﻣﺤﻮﻃﮥ
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ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .درﺑﺎرۀ ﺑﺨﺶ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎھﻤﮕﻮن و ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﮫ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه،
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺻﺮﻓﺎً از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻨﺠﺮهھﺎ و ﻟﺒﮥ آﻧﮭﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع از ﺳﯿﻤﺎی ﻇﺎھﺮی ،از ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﺨﺶ و از اﯾﻨﮑﮫ روﻻن دوﺑﺮول
ﻣﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی در آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدھﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﮫ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﮫ در
آن ﺳﺎﺑﻘﺎً ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دﺑﺴﺘﺎن داﯾﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻼن آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﯿﺎط ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،اﺛﺮ دوﺑﺮول ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﻮۀ ﻃﺮاﺣﯽ او ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دﺑﺴﺘﺎن ﺣﺎﻓﻆ واﻗﻊ در ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان و ﻣﺠﺎور اﻣﺎﻣﺰاده زﯾﺪ )ع( ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺬﮐﻮر
اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ورودی از ﺷﻤﺎل و از اﻧﺘﮭﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ ژاﻧﺪارک ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ دوﻃﺒﻘﮫ ای ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد
ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﻼً از دﯾﺪ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﮫ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻠﮏ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﺳﺎﺑﻘﺎً در آﻧﮭﺎ ﮐﻼسھﺎی دﺑﺴﺘﺎن داﯾﺮ ﺑﻮده ،ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﻣﺘﺮوﮐﮫاﻧﺪ .از ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻌﻤﺎری
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﮫ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی دورۀ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﯾﺎد دارد اﯾﻨﮑ ﮫ ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﯾﺎ ﺧﺮوج از ﯾﮑﯽ از ﮐﻼسھﺎی ﻃﺒﻘﮥ
ﺑﺎﻻ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور اﻟﺰاﻣﺎً از داﺧﻞ ﮐﻼس دﯾﮕﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﺑﻮد.
در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺪره ژوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﯾﮏ ﻣﮭﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺮاﺣﯽ آن  ١٣١٨/١٩٣٩اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در  ١٣٢۵/١٩۴۶ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮭﺮهﺑﺮداری
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎم آﺳﻔﺎﻟﺘﮥ آن در دﯾﺪ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻧﺎھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﺟﮭﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﻨﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﺷ ﺪه اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎی آن ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی اﺻﻞ ﺑﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﺳﺎزۀ ﻓﻠﺰی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺧﻮد در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫﻓﺮد اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺳﺎزه
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و اﺟﺰای آن ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﮫ اﯾﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ورود ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﻃﺮﯾﻖ راھﺮوی اﺻﻠﯽ ﻃﺒﻘﮥ ھﻤﮑﻒ
و ﺳﭙﺲ از ﯾﮏ در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﮫ ﺷﯿﺸﮫھﺎی رﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽھﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ روزﻧﮫھﺎی
ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ از داﺧﻞ و ﺑﺮای ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻧﻮر ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮥ ﻻزارﯾﺖھﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ
اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ در زﻣﺎن ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ،ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﻦ ورزش در دھﮥ  ٣٠ه.ش .در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺮ ﺧﻮاھﺮان ،ﺑﺎ ﺳﺎزۀ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺪرﻧﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻃﺒﻘﮥ
ﺑﺎﻻی آن ،ﮐﻼسھﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزه ﺑﮫ ﭘﯿﻠﻮﺗﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﻮﺷﺶ اراﻣﻨﮥ ﺗﮭﺮان در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏﺧﺎن
ﺑﯽﺷﺒﺎھﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎزۀ ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﻮﺷﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﻢ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎری ارﻣﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﮕﻦ/ﺑﺎﺑﯿﮏ ﺳﺮﮐﯿﺴﯿﺎن ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻌﻤﺎری اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﺎﻗﮏھﺎی ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫای ﺑﺎ ﺑﺎم ﺷﯿﺮواﻧﯽ در ﻏﺮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻠﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺻﻮﻣﻌﮫ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ در آﻧﮭﺎ ﮐﺎرھﺎی دﺳﺘﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﺪه و در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺪاری
ﻣﺪرﺳﮫ ھﻢ از آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶھﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ اواﺧﺮ دھﮥ  ٢٠ﯾﺎ اواﯾﻞ دھﮥ  ٣٠ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در دھﮫھﺎی  ۴٠و  ۵٠ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری و ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﯿﺎط اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺻﻮﻣﻌﮫ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﻮری ﺳﯿﻤﯽ از ﺣﯿﺎط داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪه ،درﺧﺘﺎن ﮐﺎج
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن ﺣﯿﺎطھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی در ﭼﮭﺎر دھﮥ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺧﻮاھﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی از اﯾﺮان ،ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ از رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای وﺳﺎﻃﺖ ،ﺻﻮﻣﻌﮫ
و ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺨﺶھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﮭﺎر ﺧﻮاھﺮی ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ارﻣﻨﯽ در ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺧﻮاھﺮان از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮان دﯾﮕﺮ ﮐﮫ از ﺷﮭﺮ اروﻣﯿﮫ در
ﺗﮭﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮاھﺮان از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﮭﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺠﺰا ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶھﺎ در
ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺴﺘﺎن ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎھﯽ ،آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﮫ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﯿﺮھﺎی آﺑﺨﻮری درﺳﺖ در ﻣﺤﻮر
اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ورودی ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﺣﯿﺎ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫﺳﺎزی
در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻘﺪان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﻨﺎھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ و دﻟﺴﻮزی ﯾﮑﺴﺎن ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺧﻮاھﺮان ﺑﺨﺶ ﺻﻮﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﯿﺎز ،ﺗﻌﻤﯿﺮ
و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺎرهھﺎﯾﯽ از ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺘﺮوﮐﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ در آﻧﮭﺎ ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺷﺎﯾﺪ
دور از ﺷﺄن ﺑﻨﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﮐﻞ ﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮان ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺑﮭﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﺎﺑﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺧﻮاھﺮان ،دﺳﺘﮑﻢ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮﻣﻌﮫ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﭼﻨﺪ ﺣﺴﻦ دارد ،ﯾﮑﻢ آﻧﮑﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ داﺧﻞ و ﺳﯿﻤﺎی ﺑﻨﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ دوم ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺧﻮر ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﻤﺎراﻧﮥ آن ﺷﻮد و ﺳﻮم
ﺷﺎﯾﺪ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﮭﺮی ﺧﻮاھﺮان ﺳﮭﻮﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺮﺻﮥ ﭼﻨﺪھﺰارﻣﺘﺮی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﺎص ،ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ھﺎ و اﻟﺤﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﭘﻨﮭﺎن از دﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﯾﺪ ﺑﮫ آن از ﻓﺮاز
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﭘﻼﺳﮑﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ارزش و اھﻤﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﺪود دو دھﮫ از ﺛﺒﺖ آن ﻣﯽﮔﺬرد،
اﮔﺮ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن در ﻃﺮح اﺣﯿﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﮕﻨﺠﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻨﺎ
اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﮭﺘﺮی از آن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد! ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﻋﻤﺎرتھﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ
ﻋﺮﺻﮥ ژاﻧﺪارک و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺎھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ دار دﯾﮕﺮ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ژاﻧﺪارک اﻓﺰون ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﺪۀ ھﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺑﻨﺎ و اﺣﯿﺎی آن ،در ﻗﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری در اواﺧﺮ
دھﮥ  ٧٠ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

● اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای درج در ﮐﺘﺎب ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی اﯾﺮان – اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ،ﮐﮫ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٩۶ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

5

ﻣﻨﺎﺑﻊ
• ﺳﺮﻣﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ؛ »اﻋﺰام ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر« ،ﺗﮭﺮان ١٣٧٢
• وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻦوﻧﺴﺎن دو ﭘﻞ http://www.fdlcprocheorient.org/jeanne-d-arc-teheran.html
• ﻧﻘﻞﻗﻮلھﺎ از:
-

ﺧﺎﻧﻢ آﻧﺘﻮاﻧﺖ ﻟﯿﺎ ،ﻣﻌﻠﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽاﻻﺻﻞ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﮭﺮان
ﭘﺪر ژاک ،ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻏﺮب ﯾﺎ ﻻﺗﯿﻦ در ﺗﮭﺮان
ﻣﺮﺣﻮم ﻃﻮﻣﺎس ﻃﻮﻣﺎﺳﯿﺎن ،ﻣﮭﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﺎل در دورۀ ﭘﮭﻠﻮی
ﺧﻮاھﺮ ﻧﻮرا ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﺧﻮاھﺮان ﺷﻔﻘﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﺻﻮﻣﻌﮥ ژاﻧﺪارک
ﺧﺎﻃﺮات ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ١٣۵٩
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