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چکیدۀ مقالھ

، در ١٢ترین بخش منطقۀ رم دورۀ پھلوی ھستند کھ در شمالیبنای بھ ھم پیوستھ از دھۀ اول و دھۀ چھامدرسھ و کلیسای ژاندارک دو 

اند، کھ از آن شرقی چھارراه استانبول در مجاورت بالفصل چند بنای ارزشمند از اواخر قاجار تا دھۀ چھل شمسی واقعمحدودۀ شمال

ندارک بست ژاورودی اصلی مجموعھ در انتھای بنپالسکوی سابق اشاره کرد.توان بھ عمارت مشیرالدولھ و پاساژ و برجمیان می

ر ادامۀ ند. مدرسۀ ژاندارک دبست طاھری در خیابان فردوسی قرار دارھای فرعی در انتھای بندر خیابان منوچھری و ورودی

بھ کار کرد و آخرین بنای آن در حدود در دورۀ قاجار شروع-ھای فرانسوی الزاریت–پل ونسان دوفعالیت مدرسۀ خواھران سن

شمسی توسط نیکالی مارکف معمار گرجی و مشابھ سبک بیشتر آثار او بنا شد. با افزایش تعداد شاگردان مدرسھ در ١٣٠٨سال 

از و مھاجرت فرانسویان١٣۵٧سالھای بعد با طرح معماران خارجی دیگری توسعھ یافت و تغییراتی در بنا ایجاد شد. پس از سال 

ھایی در بخش ھای آموزشی بنا رخ داد، اما دیر خواھران نیکوکار و فرانسھ تعطیل شد و تغییر کاربریایران، بخش آموزش زبان

ھای اصلی خواھران در این سالھا، حمایت و پرستاری سالمندان ارمنی در سرای کوچکی الکیت آنھا باقی ماند. از فعالیتکلیسا در م

بھ مرمت تر بنا نیازھای قدیمیخصوصی دایر است. در حال حاضر بخشمی است و کلیسا نیز بھ طور در خیابان جمھوری اسال

پاره شدن مجموعھ از حیث مالکیت و کاربری، ضرورت مطالعھ روی طرح احیا در شأن مجموعھ و با تکیھ دارند و با توجھ بھ چند

ھای نیز چنین مطالعاتی در قالب رسالھنانچھ در سالھای گذشتھ شود، چکار احساس میبر نیازھای منطقھ و کادر خواھران نیکو

دانشجویی با مشاورۀ کارشناسان و استادان صورت گرفتھ و جای بازبینی و بذل توجھ دارد. بخشی از دیوارۀ غربی ملک با پاساژ 

بدیھی است برای ساخت و ساز جدید پالسکو مجاورت بالفصل دارد و از آنجا کھ مجموعھ در دھۀ ھفتاد جزو آثار ملی رقم خورده، 

اندارک سالھا در در حریم درجۀ یک اثر باید مالحظاتی در نظر باشد. آنچھ الزم است اشاره شود اینکھ مدرسھ و کلیسای ارزشمند ژ

ھایی مکان بھ طرحاالآیندۀ نزدیک حتیاند؛ اگر بتوان در خبر ماندهبیشتر شھروندان از وجود آنھا بیاند و از اینروبافت پنھان بوده

ھتر فرد خود را بدست یافت کھ آزادسازی آنھا را از میان بافت مد نظر داشتھ باشند، این بخش ارزشمند از پایتخت، تاریخ منحصر بھ 

کند.  از پیش بازگو می
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مقدمھ

ھ بای کم و بیش مشاریخچھل دورۀ پھلوی موجودند کھ تاساختمانھایی از اواخر دورۀ قاجار یا اوایاندر شھرھای مختلف ایر

یی شده است و و تردیدھاھاپیچیدگیتغییرات،دچار ١٣۵٧برداری از آنھا پس از سال دارند و مالکیت، سالمت و بھره

ی اشاره کرد کھ بنیان آنھا جدیدتوان بھ مدارسبناھا میای آنھا رقم زده است. از این ردهمجموعاً وضعیت بالتکلیفی را بر

،در سی و چند سال اخیریا گردانندگان آنھاو/قاجار توسط میسیونرھای خارجی گذاشتھ شده و با مھاجرت مالکاندر زمان 

دست از اینشود. مدرسھ و کلیسای ژاندارکآنھا بیش از پیش احساس میاند و ضرورت رسیدگی بھمتروکھ یا نیمھ فعال شده

شرقی چھارراه استانبول واقع است، مجموعۀ نسبتاً ن، در محدودۀ شمالتھرا١٢بناھاست کھ در بافت تاریخی شمال منطقۀ 

بست طاھری در از غرب از انتھای بناندارک در خیابان منوچھری وبست ژورود بھ آن از شمال از انتھای بنوسیعی کھ 

ار و زھای فردوسی و اللھخیابانمدرسۀ سن لویی بین عالوه بر آنکھ بھ ست. اما موقعیت آن از ابتداخیابان فردوسی مقدور ا

ھ اینکجھات دیگری نیز دارای اھمیت است؛ھای انگلیس، روسیھ، ترکیھ و آلمان بسیار نزدیک بوده است، ازخانھسفارت

درست در مجاورت باغ خانوادگی خاندان پیرنیا بنا شده و بھ عمارت فاخر مشیرالدولھ و خانۀ خسروخان پیرنیا کامالً مشرف 

جواری بالفصل آن با پاساژ و برج سابق پالسکو سبب شده است نام این مجموعھ در روزھای اخیر میان شھروندان ا ھماماست. 

آن اھتمام شود. حفظشناساندن اھمیتو بیش از گذشتھ برمطرح 

ر غالب اطالعات ببنابر شواھد دربارۀ مدرسھ و کلیسای ژاندارک تقریباٌ ھیچ سند مکتوب معتبری در ایران باقی نمانده و 

ھا و تطبیق اطالعات مرتبط است.اساس شنیده

تاریخچۀ بنا

نامگذاری شده ،سالگی زنده سوزانده شددر سن نوزده ) کھ١۴١٢ـ١۴٣١(مبارز فرانسوی ژاندارکناماین مجموعھ بھ 

در ١٩٠٩در ژاندارک داشت.قیام واھ بھاانگلیسیۀرا برای نجات فرانسھ از سلطقدیسان او الھامات غیبی از جانب . است

.درآمدھا ھقدیسۀزمر

ش. در محلۀ ه.١٢۶۵ژوزف در سال َسن:ُپل تشکیل شدونسان دوژوزف و َسناز تلفیق دو مؤسسھ َسنۀ ژاندارکمدرس

مدرسھ در تر است. اینژوزف ھم قدیمیونسان دو ُپل از مدرسۀ سناسناد َسن؛تأسیس شد-حوالی میدان قزوین –ارامنھ 

در ه.ش.١٢٣۶کھ از سال ھای فرانسویتسونسان دو ُپل از جمعیت الزاریابتدا بھ صورت داراالیتام توسط خواھران َسن

این جمعیت از مسیحیان و تبریز ایجاد کردند، تأسیس شد. )ارومیھرضاییھ (نخستین مدارس را درو ایران مستقر شدند

قوانین آن با سھ ١۶٨٨بنیانگذاری شد و در در پاریس١۶٢۵در سال) ١۵٨١ـ ١۶۶٠ونسان دو پل (توسط سنکاتولیک 

برای آموزش.ھای مذھبیتأاعزام ھیایجاد تشکیالت روحانیت و دست، تعلیم و تربیت طبقۀ تھیھدف عمده تصویب شد: 

لویی حاصل مدرسۀ سننوب تھران مستقر شدند وای در جای اجارهه.ش. در خانھ١٢۴٠پدران روحانی الزاریست در 

تھران در اصفھان بنیان گذاشتھ شد. آنھا در شرق پیش پس از مؤسسات این توسعۀ تدریجی سیستم آموزشی آنھا بوده است.

دو ه.ش. درھای ١٣٠٠در سال از ایران، بھ عثمانی، مصر، سوریھ، لبنان و فلسطین وارد شدند و بھ فعالیت پرداختند. 
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(خواھران) در ه.ش. مدرسۀ ژاندارک یا مدرسۀ ُسورھا١٣٠٧-١٣٠٨بستھ شدند و در در تھران ای کھ نام برده شدھمدرس

منوچھری فعلی تأسیس شد. نشین خیابان و ارمنینشیناروپاییۀمحل

این ودشگفتھ میاست.بوده شاه، صدراعظم مظفرالدینمشیرالدولھخان نایینیمیرزا نصراهللامالکبخشی از مربوطِملک

ی در لوییل انتخاب آن نزدیکی بھ مدرسۀ سنخریداری شده و شاید دل–عمدتًا از ارثیۀ آنھا -ملک توسط خواھران نیکوکار 

دد. گربنا بر روایات بھ اواخر دورۀ ناصرالدین شاه بر می،تاریخ خرید ملک. زار بوده باشدای بین فردوسی و اللھکوچھ

طراحی و ساختھ شده است. دوست رضاشاهقزاق ومعمار گرجی) ١٨٨٢-١٩۵٧(توسط نیکالی مارکفی اولیھبنا

ه ردکتوسطھ را ارائھ میو در سالھای بعد دیپلم کامل مشدهمیهدادسیس تا کالس نھم متوسطھ آموزش این مدرسھ ابتدای تأدر 

این مدرسھ فعالیت ه.ش. در ١٣۵٩تا سال ھافرانسوی. استه. مدرسۀ ژاندارک برای معدودی از شاگردان رایگان بوداست

les filles deچھار تن از خواھران شفقت در حال حاضر دانش آموز داشتھ است.١۴٣٩. مدرسھ در این تاریخ، ندکردمی

la charité خش ب. صومعھ و کلیسا در اختیار آنھا و در بخش غربی بنا سکونت دارندانداز ارومیھ و لبنان بھ تھران آمدهکھ

آموزشی بنا در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

و محوطھمعماری بنا
.شتابزده صورت گرفتھ باشدو تا حدیرسد طراحی و ساخت بنا بالفاصلھ پس از اتمام ساختمان مدرسۀ البرزبھ نظر می

ھازمینۀ عکسشروع کرده باشد؛ در پسخود را دھند پیش از اتمام بنا مدرسھ فعالیت ھای قدیمی موجود نشان میعکس

کارھای او در این سالھا مستثناست؛ بین، این بنا بھ کار بردهکاری کھ مارکف درند و از سویی نمای ساده و کماتمامناھا پنجره

سد، رھ نظر میشکل کلی بنا تقارن وزین ھمیشگی کارھای مارکف را ندارد و با توجھ بھ سایر آثار او ترکیب ناقصی ب

عظیمی کلیسای بوده، در سالھای بعد تخریب و چنانچھ نمازخانۀ کوچکی کھ او در بخش میانی مدرسھ در نظر گرفتھ

رود احتمال میشوند. ھای بھتر در آن ایجاد میھایی برای دسترسیود؛ ھمچنین بعدًا در نقاطی ورودیشمیجایگزین آن

ولتی در ابتدای تأسیس مدرسھ، دلیل دیگری برای نواقص ساخت بنا باشد. ھای دکمکمحدودیت توان مالی و کمبود یا نبود

ی تعلق دارد و بخش شرقشفقت. بخش غربی آن بھ خواھران آن نامتقارن استۀو نقشاست یک زیرزمین و طبقھ دوشامل بنا 

سالن غذاخوری، ھای آموزش موسیقی،در طول سالیان، فضاھای مختلف مانند اتاق.و داردکاربری آموزشی داشتھ 

خانھ و ھا، کتابپزی و فضاھای تأسیساتی، ھمچنین البراتوارھای سمعی و بصری و آزمایشگاهھای آشپزی و شیرینیکارگاه

اند. ھای مختلف بنا جابجا شدهنمازخانھ، در طبقات و در بخش

شیروانی است. تزیینات آجری طاق ضربی و خرپای چوبی در زیر پوششلی شامل دیوارھای آجری باربر، سازۀ بنای اص

و سطوح گچی در نماھای اصلی، روند؛ تلفیق آجر شمار میترین تزیینات بنا بھکاری سردر ورودی، عمدهُرخبام و مقرنس

تھران است کھ استفاده از آن در مارکف نشانۀ دیگری از خود بھ جا گذاشتھ و آن دو ردیف درختان کاج.ویژگی نماھاست

مقابل ورودی یا در محوطۀ ساختمانھای طراحی شده توسط او سابقھ دارد. 

ھای ھای آجری با بام مسطح و کم و بیش بھ سبک مدرن، بھ منظور کالسچند سال پس از ساخت بنای اصلی، ساختمان

محوطۀ شمالی و در محوطۀ در توسط معماران مختلفبناشرقی بھ بدنۀ جنوبحاقدر الھای ابتدایی،آمادگی و مکمل کالس
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ه، شرقی بنا کھ کامًال ناھمگون و نامتوازن بھ آن متصل شدجنوبدربارۀ بخش الحاقی. شدندطور پراکنده ساختھ جنوبی بھ

الن دوبرول وری، از قدمت آن بخش و از اینکھ رھا و لبۀ آنھا و در مجموع از سیمای ظاھنگارنده صرفًا از ترکیب پنجره

این تکھ از مجموعھ کھ در دھدمال میاحت،معمار فرانسوی در آن سالھا مشخصًا بھ ساخت مدارس در ایران مشغول بوده

اثر دوبرول باشد. حیاط جداگانھ در اختیار داشت، برای محصالن آمادگیدایر بود وو دبستانآن سابقًا کالس ھای آمادگی

شیوۀ طراحی او برای مثال در دبستان حافظ واقع در بازار تھران و مجاور امامزاده زید (ع) مشابھ طراحی بخش مذکور 

ای ساختھ شده کھ سالن بزرگی با کارکرد طبقھبست ژاندارک نیز بخش دوانتھای بناست. در بخش ورودی از شمال و از 

ی اما بخشمجموعھ کًال از دید پنھان شود.در این مسیر، مل می شود. این بخش سبب شده است سالن انتظار و امتحانات را شا

اند. از نواقص معماری بستان دایر بوده، سالھاست متروکھھای دغربی ملک ساختھ شده  و سابقًا در آنھا کالسکھ در جنوب

ھای طبقۀ ھ برای ورود بھ یا خروج از یکی از کالساین بخش کھ نگارنده از آخرین سالھای دورۀ پھلوی بھ یاد دارد اینک

بود.                              در نظم الل اخگرفت کھ موجبصورت میدیگریکالسداخلباال عبور و مرور الزامًا از

ھ گفتھ شده کک مھندس ناظر ایتالیایی ساختھیبا ھمکاریفرانسویعمارمآندره ژولینتوسط یکلیسای عظیمدر مرکز بنا

برداری یعنی پس از اتمام جنگ جھانی دوم ساختھ و بھره١٩۴۶/١٣٢۵است؛ اما در ١٩٣٩/١٣١٨شود تاریخ طراحی آن می

کلیسا با جھت شمالی بام آسفالتۀ آن در دید از باال بھ وضوح ناھمزمانی ساخت این دو بخش را نشان می دھد. شده است.

در صورت صحت تاریخ ده است طراحی نمای آن ھماھنگ با نمای اصل بنا انجام گیرد. و تالش ششدهجنوبی بھ بنا متصل

ازه سفرد است، محتمل استساخت کلیسا، باید اعتراف کرد سازۀ فلزی آن نسبت بھ زمان خود در ایران پیشرو و منحصر بھ

کلیسا از طریق راھروی اصلی طبقۀ ھمکف ورود بھ تولید برای اجرا بھ ایران وارد شده باشد. محاسبھ و اجزای آن پس از 

ھایھای ظریف چوبی برای تزیین روزنھچینیاست. گرهپذیر امکانھای رنگی و سپس از یک در چوبی مزین بھ شیشھ

کاتولیک یھاتالزاریۀمتعلق بھ فرقی خصوصیاین کلیسااند. باریک و بلند کلیسا از داخل و برای تلطیف نور بھ کار رفتھ

تنھا در زمان عید کریسمس و عید پاک، فعال است.واست

و در طبقۀ شده استدر بخشی از محوطۀ مقابل دیر خواھران، با سازۀ بتنی مدرنی احداث ه.ش.٣٠در دھۀسالن ورزش 

ان خاین سازه بھ پیلوتی بتنی مدرسۀ کوشش ارامنۀ تھران در خیابان میرزاکوچک. اندشدهھایی تعبیھ باالی آن، کالس

زمان توسط معماری ارمنی بھ نام بابگن/بابیک سرکیسیان پس از موفقیت شباھت نیست. سازۀ مدرسۀ کوشش تقریبًا ھمبی

ترین نقطۀ ملک نزدیک بخش صومعھ در غربیای با بام شیروانی ھای یک طبقھاتاقکدر رقابت معماری اجرا شده است. 

ھا بھ منظور بھداری شده و در آخرین سالھای فعالیت فرانسویداده میقرار دارند کھ زمانی در آنھا کارھای دستی آموزش 

شده است.برداری میمدرسھ ھم از آنھا بھره

توان میپایان یافتھ، ھرچند ٣٠اوایل دھۀ یا ٢٠اواخر دھۀ ھای الحاقی بھ بنا برای جوابگویی بھ نیازھای مدرسھ ساخت بخش

ھای بھداشتی گنجایش فضاھایی از جملھ سالن غذاخوری و سرویس۵٠و ۴٠ھای آموزان در دھھبرای جمعیت دانشگفت 

درختان کاج ه،شدآموزان جدا میکرده است. حیاط اختصاصی صومعھ از گذشتھ با توری سیمی از حیاط دانشکفایت نمی

شوند.ھا را شامل میبیشترین تعداد درختان حیاط
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تغییرات کاربری در چھار دھۀ گذشتھ 
ی از رھبر انقالب برای وساطت، صومعھلبناننقل است بھ تقاضای یک کشیشج خواھران فرانسوی از ایران،از خروپس

یرد. گیار وزارت آموزش و پرورش قرار میھای آموزشی در اختماند و بخشمالکیت مسیحیان کاتولیک باقی میو کلیسا در

بھ مراقبت از سالمندان ارمنی در مکان دیگری سکونت دارندصی خود در بخش اختصاکھیخواھرچھاردر حال حاضر، 

از شھر ارومیھ در یک تن از خواھران از نیکوکاران لبنان است کھ بھ خواھران دیگر کھ پردازند.میاینجانزدیکیدر 

ر ھا دسایر بخشھای مھم مجموعھ مجزا ھستند. از سایر بخشخواھرانگاه کلیسا و اقامتاند پیوستھ است.تھران ساکن شده

دانشگاھی، آموزش بزرگساالن، ھمچنین در مقطعی بھ خوابگاه اطع مختلف دبستان، راھنمایی، پیشطول این چھار دھھ بھ مق

بھ این ترتیب الحاقات مختصری از جملھ شیرھای آبخوری درست در محور دانشگاه تربیت معلم اختصاص یافتھ است.

این سالھا ایجاد شده است. اصلی مجموعھ مقابل ورودی کلیسا در 

سازیپیشنھاد احیا و یکپارچھ
در مجموعھ، سبب شده است بخش آموزشی و فقدان مدیریت واحدسالھای اخیر، تغییرات پی در پی در کاربریدر طول

ر خور نیاز، تعمیحفظ و نگھداری بناھا با توجھ و دلسوزی یکسان صورت نپذیرد، چنانچھ خواھران بخش صومعھ را بھ فرا

اند یا در آنھا مداخالتی بھ دلیل نیازھای مقطعی و شاید یا متروکھ،ھایی از بخش آموزشیکھ پارهدر حالیاندمرمت کردهو 

دور از شأن بنا صورت گرفتھ است. 

ھای اسب با فعالیتاز آنجا کھ در آغاز کل ملک متعلق بھ خواھران کاتولیک بوده است، شاید گزینۀ بھتر اعمال کابری متن

خواھران، دستکم بھ بخش متصل بھ صومعھ و کلیسا باشد. این ایده چند حسن دارد، یکم آنکھ رسیدگی بھ داخل و سیمای بنا 

ومشود و سدرخور عظمت معمارانۀ آنکلیسا استفادۀ بیشتریانجام گیرد؛ دوم شاید از بنایمی تواند بھ صورت یکسان

در رفت و آمد شھری خواھران سھولت ایجاد شود. نکتۀ دیگر اینکھ با وجود عرصۀ چندھزارمتری بھ دلیل موقعیت شاید

خاص، ھمسایگی ھا و الحاقاتی کھ بھ بنا صورت گرفتھ، مجموعھ پنھان از دید است و باید گفت بھترین دید بھ آن از فراز 

ذرد، گملی کھ حدود دو دھھ از ثبت آن میاھمیت بنا بھ عنوان یک اثر ساختمان سابق پالسکو بوده است. با توجھ بھ ارزش و

ا بگنجد، شاید تا صدسالگی بنموعھ از میان بافت پیرامونآشکارسازی مج، بتوانددر طرح احیای احتمالیاالمکان حتیاگر 

بالفصل ھمسایگی ان پیرنیا در مانده از خاندھای باقیھا و عمارتبا وجود خانھکان معرفی بھتری از آن فراھم شود!ام

دار دیگر ارزش تاریخی این محدوده با احیای ژاندارک افزون خواھد شد.   عرصۀ ژاندارک و برخی بناھای قدیمی شناسنامھ

اخراودردر قالب رسالۀ دانشجویی کارشناسی ارشد معماریبخشی بھ بنا و احیای آن،مطالعات مفصلی دربارۀ ایدۀ ھویت

انجام گرفتھ است.ط نگارندهتوس٧٠دھۀ 

استان تھران، کھ از سوی سازمان میراث فرھنگی و صنایع دستی و –این مقالۀ تحقیقی برای درج در کتاب چھارمین کنگرۀ تاریخ معماری و شھرسازی ایران ●

لیف شده است.برگزار شد، تأ١٣٩۶گردشگری در فروردین 
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