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مـديـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ويـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)ايوان غربی، مسجد جـامع اصفهان(                                 ويــراستار انــگليسی: غــزل نـفيسه تابـنده                                        
همكار اجرايی: نغمه اسدی چيمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمايه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتــر ايرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــيار دانشـــگاه تربيـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی،  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
دكتـــر غالمحســـين معماريـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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توسعة چهارچوب مفهومی استفاده مجدد سازگار به عنوان راهبردی پایدار در حفاظت از بناهای میراثی
پيروز حناچی/ يلدا شاه تيموری

بازخوانی پیشینة تاریخی میدان وقت و ساعت یزد با تأكید بر دورة صفوی و پیش از آن
علی شهابی نژاد

پی جویی معماری كریم طاهرزاده بهزاد در تاریخ و كالبد دبیرستانی در شهر قزوین
مهرزاد پرهيزكاری/ مريم شوريده

بررسی ساختار معماری و دوره بندی تاریخیـ  كالبدی مسجدجامع ارومیه
مظفر عباس زاده/ ليال دانش

تأملی بر ساختار فضایی و الگوی كالبدی خانه  های دورة قاجار شهر نطنز
محسن جاوری/ حسن كريميان/ سيده سارا محمدی

تأملی بر چالش ها و راهكارها در آموزش مكانیک سازه در معماری برای نوآموزان
فرزين ايزدپناه/ عيسی حجت

سیر تحول مسجدجامع فرومد با تاكید بر افزوده های دورة ایلخانی
كاوه منصوری/ فرامرز پارسی/ فرشيد رحيمی كلهرودی

بررسی روابط متقابل سبک زندگی و سازمان فضایی خانه، مورد مطالعه: خانه های مسكونی شهرستان رشت
محمد مرتاض هجری/ سيد عباس يزدانفر/ سيد باقر حسينی

بررسی دمای سطح داخلی دیوار جنوبی با نمای خوون چینی در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک ـ معتدل 
)تابستان و زمستان(

علی دهار/ منصوره طاهباز/ محسن تابان
جایگاه منظر فرهنگی در نظام معماری و شهرسازی ایران؛ فرامطالعة مقاالت علمی موجود

سارا ميرزاد جهرمی/ محمدرضا پورجعفر/ خليل حاجی پور
نقش ساختار بازارچه های سنتی بازار تبریز در ماندگارِی ذهنی فضا و عمِق دسترسی كاربران

سهند جاللی/ زهرا حسينی/ منصور يگانه/ محمدرضا بمانيان
راهنمای تدوین و ارسال مقاله  

بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 65-89

تاريخ دريافت: 1399/12/18          تاريخ پذيرش: 1400/05/12

پی جویی معماری كریم طاهرزاده بهزاد در تاریخ و كالبد دبیرستانی 
در شهر قزوین

مهرزاد پرهيزكاری*
مريم شوريده**

چكیده
اسناد تاريخی نشان می دهد در دهۀ اول قرن چهاردهم هجری شمسی، كريم طاهرزاده بهزاد از معماران نامدار و 
پركار نسل اول دورۀ معماری معاصر، دو مدرسه در شهر قزوين طراحی كرده كه يكی از آن ها، دبيرستان پسرانه بوده 
است. سير تاريخی پيدايش بنای اين دبيرستان، سبب شكل گيری اين فرض شد كه احتمال دارد بنای يادشده همان 
ساختمان »دبيرستان محمدرضاشاه پهلوی« سابق باشد كه امروزه قسمتی از آن در خيابان هالل احمر قزوين باقی 
 مانده است؛ بنابراين تالش شد با مطالعۀ مستندات تاريخی و تطبيق الگوی طراحی مدارس طاهرزاده بهزاد با كيفيت 
كالبدی ساختمان يادشده، درستی يا نادرستی فرض پژوهش ارزيابی شود. هدف از پژوهش حاضر، شناخت دبيرستان 
مورد نظر به مثابۀ يكی از آثار معماری معاصر قزوين و بررسی احتمال طراحِی آن به دست كريم طاهرزاده بهزاد است. 
برای نيل به اين هدف، در فرايند پژوهشی تاريخی با رويكردی توصيفی تفسيری، رهيافتی تاريخ نگارانه و معمارانه و بر 
بنيان پارادايم تفسيرگرايی برای تاريخ نگاری تطبيقِی ساختمان دبيرستان تالش  شد. روش گردآوری شواهد نيز ميدانی و 
آرشيوكتابخانه ای است. نتايج اين پژوهش كه در دو بخِش اصلِی معرفی و شناخت دبيرستان، و بررسی انتساب طرح بر 
مبنای اخبار و معماری تدوين شده است، نشان می دهد اگرچه تحوالت كالبدی پی درپی سبب مخدوش شدن اصالت بنا 
شده و به نظر می رسد بنای ساخته شده با طرح اوليۀ آن تفاوت هايی دارد، ميان مدارس طراحی شده به دست طاهرزاده 
بهزاد در قزوين و ساختماِن موضوع اين پژوهش، پيوند زمانی ديده می شود؛ همچنين رابطۀ معناداری ميان الگوی 
طراحی مدارس طاهرزاده بهزاد و كالبد دبيرستان يادشده وجود دارد؛ بر اين اساس، احتمال ايفای نقش طاهرزاده بهزاد 

در طراحی دبيرستان قّوت می يابد. 

كلیدواژه ها:
كريم طاهرزاده بهزاد، قزوين، معماری معاصر، تك نگاری، مدرسه، دبيرستان.

* كارشناس ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت ايران
maryamshoorideh@gmail.com ،كارشناس ارشد مطالعات معماری ايران، مؤسسۀ آموزش عالی عالمه دهخدا )قزوين(، نويسندۀ مسئول **
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پرسش های پژوهش
چگونه مستندات تاريخی، طراحی مدرسه ای در قزوين توسط كريم طاهرزاده بهزاد را تأييد می كند؟. 1
طرح مدرسۀ مورد نظر در قزوين چقدر با الگوی طراحی طاهرزاده بهزاد برای مدارس هم خوانی دارد؟. 2

مقدمه
دولت پهلوی در پی سياست  آموزش عمومی، قانون تعليمات اجباری را در سال 1322ش به تصويب مجلس رساند 
)تعليم و تربيت 1328، 60(. هم زمان، رشد كّمی جمعيت متقاضی تحصيل كه نماد تجدد و از ضرورت های استخدام در 
ادارات دولتی بود، سبب شد نياز به ساخت و تأمين فضای آموزشی افزايش يابد؛ بنابراين اقدام برای ساخت مدارس نوين 
و فراهم  كردن زمينه های آن آغاز شد. يكی از اين اقدام ها، انتخاب قزوين برای اجرای قانون تعليمات اجباری در سال 
1328ش بود. ساخت دبيرستان1 كه در دهه های پيشين پايه ريزی شده بود، در راستای قانون تعليمات اجباری، از سال 
1326ش دنبال شد و مقارن با انتخاب قزوين به عنوان شهر نمونه، برای اجرای قانون نام برده افتتاح شد )انجمن سالنامه2 

1328، 72، 76؛ اطالعات 1326، 21 ارديبهشت(.
محور نوشتار حاضر بررسی احتمال طراحی دبيرستان مورد نظر توسط كريم طاهرزاده بهزاد است. از آنجا كه هم 
طاهرزاده بهزاد از معماران بنام و مؤثر دوران خود است و هم اين مدرسه يكی از بناهای دورۀ معاصر قزوين به  شمار 
می آيد،3 پژوهش حاضر از منظر تاريخی و به طور خاص، از منظر تاريخ معماری معاصر اهميت می يابد. هرچند كه شناخت 
معماری معاصر قزوين و به تبع آن شناخت وجهی از معماری معاصر ايران به عنوان اهداف كالِن پژوهش پيِش  رو در 
نظر گرفته شده است، آنچه اين پژوهش را ضروری می كند، هدِف دستيابی به داليل علمی برای توجيه حفظ كالبد بنای 

مورد نظر به مثابۀ يكی از منابع تاريخ معماری معاصر در شهر قزوين است.
در اين پژوهش، مفروض است مدارس طراحی شده به وسيلۀ كريم طاهرزاده بهزاد از الگوی خاصی پيروی می كند 
كه امكان بازشناسی آن ها از طريق خوانش كالبد بناهايی كه به وسيلۀ او طراحی شده، ممكن است؛ بنابراين اگر زمان 
طراحی بنای يادشده با زمان مأموريت و سفر معمار مورد نظر به قزوين برای طراحی دبيرستان هم خوان باشد و به  عالوه 
در ساختمان موضوع پژوهش، همان ويژگی های كالبدی مشترك ميان مدارس طاهرزاده بهزاد مشاهده شود، می توان 
اين احتمال را مطرح كرد كه كريم طاهرزاده  بهزاد طراح ساختمان اين دبيرستان بوده است؛ هرچند كه نظر به فاصلۀ 

زمانِی طراحی تا اجرا، امكان ايجاد تغيير در جزئيات پالن و نمای ساختمان رد نمی شود.
پژوهش حاضر را می توان در گروه پژوهش های تاريخی با رويكردی توصيفی تفسيری طبقه بندی كرد. نتايج اين 
پژوهش كه با رهيافت دوسويۀ معمارانه و تاريخ گرايانه صورت خواهد پذيرفت، در قالب تاريخ نگاری تطبيقی كه نوعی 
تاريخ نگاری مبتنی بر تدابيِر توصيف، تفسير و استدالل منطقِی متكی بر تطبيق و مقايسه است، تدوين خواهد شد. 
همچنين از اين منظر كه در پژوهش، فقط يكی از بناهای تاريخ معاصر مطالعه می شود و بخشی از اطالعات و داده های 
به كارگرفته شده در آن با رهيافت تجربه گرايانه )ميدانی( گردآوری شده است، می توان آن را در گروه تك نگاری های 
تاريخ معماری طبقه بندی كرد. روش گردآوری داده ها در نوشتار پيش  رو، ميدانی و آرشيوكتابخانه ای  است و نظر به 
اينكه دستاورد پژوهش حاضر حاصل تفسير نگارندگان از داده های موجود خواهد بود، می توان آن را جزء پژوهش های 

ذيِل پارادايم  تفسيرگرايی دانست.
در فرايند انجام پژوهش، پس از بيان مقدمه ای كوتاه، ابتدا برای معرفی و شناخت دبيرستان ذيل شش عنواِن پيشينه، 
موقعيت، وضع موجود، سير تحول كالبدی و غيركالبدی و بازسازی طرح اوليۀ بنا بر اساس مدارك تصويری و كالبدی تالش 
می شود؛ سپس از طريق آشنايی با معمار و ديدگاه او دربارۀ اصول ضروری در ساخت مدارس، بررسی به كارگيری اين اصول 
و شناخت ويژگی های مشترك در مدارس طراحی شده به وسيلۀ وی و در نهايت تطبيق الگوی عملكرد معمار در طراحی 
دبيرستان با اين مدارس، انتساب طرح بررسی می شود. در گام آخر، دستاوردهای مراحل قبل در قالب نتيجه  بيان خواهد شد.
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تاكنون پژوهشی دربارۀ بنای دبيرستان يادشده انجام نشده است؛ تنها نوشتار مرتبط با اين بنا، شرحی در سالنامۀ 
دبيرستان پهلوی است كه در سال 1328ش )چند ماه پس از افتتاح دبيرستان( به همت انجمن سالنامۀ دبيرستان با 

همكاری شركت سهامی چاپ منتشر شده است.

1. شناخت و معرفی دبیرستان
1. 1. پیشینة دبیرستان

خبرهای درج شده در روزنامۀ اطالعات سال های 1307 و 1308ش، حاكی از تصميم گيری برای ساخت دو مدرسۀ 
پسرانه و دخترانه با 20 و 12 كالس به گنجايش 800 و 500 دانش آموز در قزوين است. در اين اخبار، از كريم طاهرزاده 
بهزاد به عنوان طراح اين مدارس ياد شده است. بر همين اساس، واگذاری 14000 ذرع )حدود 1/3 هكتار( از زمين های 

در اختياِر دولت )جنب دارالحكومۀ قزوين( برای ساخت مدرسه تصويب شده است )جدول 1، رديف های 1ـ3(.
بنا بر نوشتۀ سالنامۀ دبيرستان4، در سال 1308ش، ساختمان دبيرستان پی ريزی و ديوار كوتاهی ساخته شد. گلريز با 
اقتباس از سالنامه، محل پی ريزی را در شمال حياط نادری ذكر كرده و از ساخِت »ديوار كوتاهی باالی پی« نوشته است5 
)جدول 1، رديف 4(. در گزارشی كه در فروردين 1312ش برای تعيين وضعيت اتاق های واقع در جنوب شرِق عمارت 
چهل ستون تهيه شده، به »محصور« كردن يازده هزار مترمربع اراضِی تحويل شده به ادارۀ معارف قزوين اشاره شده است 
)جدول 1، رديف  7(. بر پايۀ آنچه عنوان شد، احتمال می رود منظور سالنامه از »ديوار كوتاه«6 همان حصاركشی پيرامون 
زميِن تحويل شده بوده باشد؛ چنان كه در نامۀ ادارۀ معارف قزوين مورخ بهمن 1313ش نيز به پی ريزی و ديواركشی 

محوطه7 اشاره شده است )جدول 1، رديف  9(.
در سال 1314ش، رئيس ادارۀ معارف قزوين )فخيم( درخواسِت واگذاری آجرهای باقی مانده از ساختمان نيمه كارۀ 
دبيرستان به ماليه و افزودن بهای آن به اعتبار خريد مدرسه ای را داشته است )جدول 1، رديف 11(. او پيش تر هم در 
سال 1313ش برای معاوضۀ زمين وقت دبيرستان با اراضی قبرستان طالش )محل كنونی بيمارستان بوعلی( مكاتبه 
كرده )جدول 1، رديف 10( و دليل مخالفت خود را برای ادامۀ احداث ساختمان دبيرستان بيان كرده بود؛ اما تالش  برای 

جابه جايی، نتيجه ای در بر نداشت و ساخت دبيرستان تا سال 1326ش معّوق ماند.8 
در سال 1326ش، كار ساخت دبيرستان با تعهد اعتبار، توسط محمدرضا پهلوی هنگام سفر به آذربايجان از سر گرفته 
شد و در سال 1328ش به همراه زمين ورزش و استخر شنا به بهره برداری رسيد )جدول 1، رديف های 19ـ24(. نام 
دبيرستان محمدرضا شاه پهلوی پس از پيروزی انقالب اسالمی در سال 1357ش، به ميهن دوست و سپس به پاسداران 
تغيير كرد. در سال 1369ش، ساختمان جديدی در غرب دبيرستان توسط كارخانجات لوازم خانگی پارس با 25 كالس 
ساخته شد )دبيرسياقی و صفاری 1382، 39(. بر اساس اظهارات پرسنل مركز مشاوره و كادر آموزشی دبيرستان پارس، 

برای تأمين زمين ساختمان جديد، ناگزير بخش بزرگی از بنای دبيرستان تخريب شد.9 

تصوير 1: كروكی نسبت مكانی دبيرستان و دبيرستان پاسداران



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 19 ـ بهار و تابستان 1400

68

جدول 1: سير تاريخی احداث دبيرستان بر اساس مستندات تاريخی10

ف
 نسبت خبر بااقدامتاریخ شمسیردی

منبعدبیرستان

11307/9/24
 »در تعقيب اقداماتی كه از طرف وزارت معارف راجع به تأسيس مدارس قزوين به عمل 

آمده است، آقای طاهرزاده بهزاد برای تهيۀ نقشۀ الزمۀ يك باب مدرسۀ 9 كالسۀ ذكور كه 
20 كالس و گنجايش 800 نفر را داشته باشد و يك باب مدرسۀ 6 كالسۀ اناث كه دارای 

12 كالس و گنجايش 500 نفر را داشته باشد، تعيين و به محل اعزام گرديده اند.«11
)اطالعات 1307، 24 آذر(12احتمالی

21307/10/14-8
»آقای طاهرزاده بهزاد كه برای ايجاد بناهای مدارس در قزوين هفتۀ قبل به آنجا رفته 
 بودند، راپرت عمليات و نظرات خود را نسبت به نقشه و عمارت مدارس، تقديم وزارت 

معارف نمودند كه پس از اخذ تصميم، ساختمان مدارس شروع گردد.«
)اطالعات 1307، 18 دی(احتمالی

3 1308/2/14

»برای ساختمان يك باب مدرسۀ متوسطۀ 9 كالسه در قزوين اخيراً با موافقت وزارت 
ماليه، 14 هزار ذرع از اراضی جنب دارالحكومۀ قزوين به وزارت ماليه واگذار و نقشۀ مدرسه 

كه از طرف آقای طاهرزاده بهزاد مهندس معمار تهيه گرديده است، مورد تصويب مقام 
وزارت گرديد. 8 هزارتومان اعتبار ساختمان آن نيز صادر و مقرر است برای تحويل گرفتن 
زمين و شروع به ساختمان، آقايان صديق اعلم، رئيس ادارۀ تعليمات عمومی، و طاهرزاده 

بهزاد فردا به قزوين حركت نمايند. ضمناً به آقای صديق اعلم دستور داده شده است كه به 
مدارس قزوين سركشی نمايند.«

)اطالعات 1308، 14 ارديبهشت(احتمالی

4 1308

به نقل از سالنامۀ 1328ش، »پی های ساختمان دبيرستان پهلوی در محل فعلی آن ريخته 
شد و ديوار كوتاهی باال آمد«. اين محل در سالنامۀ 1336ـ1337ش، »مركز شهر قزوين، 
جنب عمارت فرمانداری در ايوان معروف نادری« بيان شده است. گلريز دراين باره نوشته 
است: »بنای دبيرستان پهلوی در شمال حياط نادری پی ريزی شد و ديوار كوتاهی باالی 

پی بنا شد.« 

قطعی
)انجمن سالنامه 1328، 65؛
انجمن سالنامه 1336، 23؛

گلريز 1382، 624(

)انجمن سالنامه 1328، 65؛قطعی70000 ريال برای عمليات پی ريزی و ديواركشی صرف شد.
گلريز 1382، 624(

)انجمن سالنامه 1328، 65(قطعیكار برای مدت طوالنی )تا سال 1326ش( متوقف شد.

طبق درخواست وزارت ماليه »يازده هزار متر اراضی به موجب صورت مجلس تحويل 51312/1/22
قريب به يقينمعارف قزوين شده كه از طرف اين اداره محصور شده ]...[«13

)سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی،14
)240/286/89/21

از ادارۀ دارايی درخواست شد تصويب نامۀ واگذاری عمارت ركنيۀ قزوين به انجمن معارف 61313
)سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی،قريب به يقينارسال شود.15

)310 /37361 

71313/11/16

 فخيم، رئيس ادارۀ معارف و اوقاف قزوين، با هدف تالش برای جابه جايی زمين ساخت 
دبيرستان در نامه ای نوشت: »ساختمان اراضی عمارت چهل ستون كه سابقاً پی ريزی و 
اطراف آن ديوار كشيده شده، از لحاظ موقعيت و نداشتن مدخل مناسب و عمق اراضی 

چندان متناسب برای ساختمان دبيرستان نبوده و ممكن است پس از صرف مبالغ هنگفتی، 
تازه عمارت آبرومندی نشده و منظرۀ جالب توجهی حاصل ننمايد.« لذا »اراضی عمارت 
چهل ستون بايستی با يكی از اراضی دولتی و يا بلدی كه من جميع الجهات متناسب با 

ساختمان دبيرستان باشد، تعويض گردد.«

)سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی،قطعی
401 ن 4 آ پ 1/ 297039210(

81313/12/6
فخيم پيشنهاد معاوضۀ »اراضی جنوب عمارت چهل ستون ]را[ كه سابقاً جهت ساختمان 

دبيرستان تخصيص داده شده« بود، با اراضی قبرستان طالش واقع در خيابان فردوسی 
)محل كنونی بيمارستان بوعلی( كه توسط بلديه به باغ تبديل شده بود، مطرح كرد.

)سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی،قطعی
401 ن 4 پ 1/ 297039210(

91314/7/20
در نامۀ ادارۀ معارف و اوقاف قزوين به وزارتخانه درخواست شد آجرهای بنای عمارت 

ناتمام معارف واقع در چهل ستون را با ادارۀ ماليه معامله نموده و بهای آن به اعتبار 
تخصيص داده شده برای خريد يك باب عمارت مدرسه اضافه گردد. 

)سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی،قريب به يقين
401 ن 4 آ پ/ 297039210(

 در خبر روزنامۀ اطالعات نوشته شد: »خرابی عمارت ركنيه كه برای ساختمان دبيرستان 101315/6/9
)اطالعات 1315، 9 شهريور(قريب به يقينپهلوی در نظر گرفته شده بود، با جّديت پيشرفت كرده و قريباً خاتمه خواهد يافت.« 

1315ـ1316 11

)انجمن سالنامه 1328، 70 (قطعی»موضوع اتمام ساختمان دبيرستان پهلوی از سال 1315 به عهدۀ تعويق مانده بود.«

»]...[ ساختمان دبيرستان پهلوی كه در سال های 1315ـ1316 پی ريزی آن شروع و ناقص 
)انجمن سالنامه 1328، 76(قطعیمانده بود ]...[«
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121324

اعتباری به ميزان 250 هزار ريال برای ساختمان دبستان خيام تاكستان در نظر گرفته 
شده بود، ولی چون از ساختمان ادارۀ كشاورزی برای دبستان يادشده استفاده می شد، 

به پيشنهاد آقای داوران، رئيس فرهنگ وقت، اين مبلغ برای شروع ساختمان دبيرستان 
پهلوی اختصاص يافت. اما بودجۀ يادشده برای ايجاد دبيرستان مورد نظر كفايت نمی كرد؛ 

به همين علت اقدامی در اين زمينه صورت نگرفت.

)انجمن سالنامه 1328، 76ـ77(قطعی

پايان دورۀ مالی سال 13
تحصيلی 24ـ25

به دليل تمام شدن سال مالی، مبلغ 250 هزار ريال به دارايی و خزانۀ دولتی برگشت 
)انجمن سالنامه 1328، 78(قطعیداده شد.

141325
هنگام سفر اشرف پهلوی به قزوين، داوران، رئيس فرهنگ وقت، نزد او رفت و برای 

ساخت دبيرستان درخواست مساعدت كرد. اشرف پهلوی هم قول داد كه مشكل ساخت 
دبيرستان و كمبود بودجه را به اطالع شاه برساند؛ اما تا يك سال، بودجه  برای ساخت 

مدرسه تأمين نشد.
)انجمن سالنامه 1328، 77( قطعی

151326/3/2
محمدرضا پهلوی كه عازم آذربايجان بود، در قزوين توقف كرد. در اين هنگام، داوران، رئيس 

فرهنگ وقت، به قطار سلطنتی احضار شد و شاه از او دربارۀ ساختمان دبيرستان پرسيد و سپس 
دستور داد كه دربارۀ اين موضوع به وزارت فرهنگ تلگراف بفرستند تا اقدامات الزم انجام شود 

و وزارت فرهنگ دستورات را اجرا كرد و مكاتبات به جريان  افتاد.16
)اطالعات 1326، 2 خرداد؛ انجمن قطعی

سالنامه 1328، 77(

161326/6/20
محمدرضا پهلوی در بازگشت از آذربايجان، در جشن ورزشی باشكوهی كه به همت 

داوران، رئيس ادارۀ فرهنگ قزوين، برپا شده بود، حاضر شد و همان جا دستور داد اعتباری 
معادل يك ميليون ريال برای ساختمان دبيرستان و يك ميليون ريال برای ساخت زمين 

ورزش و استخر بزرگ شنا پرداخت شود.
قطعی

)انجمن سالنامه 1328، 70، 77، 
78؛ گلريز 1382، 626(

بعد از 17
1326/6/20

700 هزار ريال نيز برای كمك به ساخت دبيرستان در بودجۀ سال 1326ش در نظر 
قطعیگرفته شد.17

قطعیبالفاصله اقدامات الزم برای ساخت دبيرستان شروع شد.18

هزينه  های ساخت وساز به وزارت فرهنگ گزارش شد و مناقصۀ ساختمان در تهران 
قطعیبه وسيلۀ ادارۀ كل ساختمانی وزارت دارايی انجام شد.

شركت »مقاطعه كار بِتا« برندۀ مناقصه شد. مهندس خيبرپور نمايند ۀ شركت بتا به قزوين 
رفت، مقدمات كار انجام و ساخت وساز آغاز شد. 

قطعی

دبيرستان با حضور زنگنه، وزير فرهنگ وقت، افتتاح شد.181328/519
قطعی

1. 2. موقعیت دبیرستان
بقايای ساختمان دبيرستان، واقع در مركز شهر قزوين و محدودۀ زمين هايی قرار دارد20 كه امروزه به دولتخانۀ صفوی 
موسوم است. زمين های يادشده، باقی ماندۀ مركز حكومتی صفويه در دورۀ پايتختی قزوين و پس از آن است كه شامل 
بخش هايی از دو عرصۀ باغ سعادت آباد و دولتخانۀ صفوی می شود. مكان دبيرستان در كتاب مينودر، شمال حياط نادری 
)گلريز 1382، 653 و 624(، در كتاب سير تاريخی شهر قزوين، محل عمارت خورشيد در شمال حياط نادری و قسمتی 
از باغ سعات آباد )دبيرسياقی 1381، 488( و در سالنامۀ دبيرستان، مركز شهر قزوين، جنب عمارت فرمانداری يا عمارت 
چهل ستون در ايوان معروف نادری )انجمن سالنامه 1336، 23( ذكر شده است. بنا بر نقشۀ 1919م، هيچ بنايی در مكان 
فعلی ساخت دبيرستان ديده نمی شود؛ بنابراين به نظر نمی رسد كه ساختمان دبيرستان روی ابنيۀ دوره های قبل )مانند 

عمارت ركنيه و خورشيد21( ساخته شده باشد.
1. 3. وضع موجود دبیرستان

بر اساس عكس های هوايی سال 1335 و 1354ش، ساختماِن دبيرستان، بنايی سه سو )T شكل( بوده، اما امروزه فقط 
بازوی شرقی آن باقی است. بخش باقی مانده كه از تركيب دو حجم اصلی )تصوير 1( تشكيل شده، دارای كشيدگی 
شرقی غربی است. ساختمان در حال حاضر دارای دو كاربری يگان حفاظت ادارۀ ميراث فرهنگی )بخش شرقی( و ستاد 

اقامۀ نماز )بخش غربی( است. در ادامه، تصاوير و نقشه های مربوط به اين بخش نشان داده شده است.23 
همسايه های بنا از سمت شمال، باغ چهل ستون و موزۀ شهر قزوين، از سمت غرب و جنوب، دبيرستان پاسداران و 
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محوطۀ آن و از سمت شرق، خيابان هالل احمر هستند. زمين محوطۀ دبيرستان پاسداران شامل بنا و حياط جنوبی آن تا 
قبل از ساخت، جزء محوطۀ دبيرستان بوده است. عالوه بر اين، حياط جنوبی دبيرستان نيز كه دسترسی اصلی دبيرستان 
از آن صورت می گرفت، به منظور دسترسی بنا و حياط دبيرستان پاسداران به خيابان هالل احمر از دبيرستان منفك شد. 
به اين ترتيب دو درگاه ارتباطی )ميانی و انتهايی( بازوی شرقی ساختمان دبيرستان با محوطۀ اطراف، نقش ورودی  اصلی 

برای هر دو بخش ساختمان كنونی را عهده دار شدند.

تصوير 3: عكس از نماهای مختلف دبيرستان  در  آن  زمين  و  دبيرستان  موقعيت   :2 تصوير 
)باال، از راست( نقشۀ 1919م )محمدزاده 1385، 
362ـ363( و عكس های  هوايی 1335؛ )پايين 
)سازمان  1373ش  هوايی  عكس  راست(  از 
نقشۀ 1373ش22 )طرح  نقشه برداری كشور( و 

تفصيلی شهر قزوين(

تصوير 4: پالن های وضع موجود 
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1. 4. سیر تحول كالبدی و غیركالبدی دبیرستان
سير تحول بنای دبيرستان از دو منظر كالبدی و غيركالبدی قابل پيگيری است. سير تحوالت غيركالبدی بدان سبب در 

اين مرحله اهميت دارد كه می تواند در يافتن اسباب تغييرات كالبدی مؤثر باشد. 
جدول 2: سير تحول كالبدی ساختمان دبيرستان پس از بهره برداری

منبعرخدادسال شمسی

پايان ساخت و گشايش دبيرستان با 9 كالس1328

)دبيرسياقی و صفاری 1381، 49(

افزايش تعداد كالس ها از 9 به 13 عدد134524

اضافه  شدن يك كالس درس1349

فعاليت مدرسه با 10 كالس1353

اضافه شدن 2 كالس درس1356

بين سال های 
1356 تا 1369

اضافه  شدن 4 كالس در انتهای بازوی شرقی به صورت طبقۀ اول و اضافه  شدن پلكان بين طبقات
كالبد بنای دبيرستان25

اضافه شدن ارتفاع فضای داخلی طبقۀ اول

1369
تخريب بازوی ميانی، بخش ورودی و بازوی غربی

اظهارات كاربران وقت )كارمندان مركز 
مشاورۀ آموزش وپرورش( و كادر آموزشی 

دبيرستان پارس
)همو 1382، ج. 3/1: 39(ساخت بنايی جديد26 در محوطۀ غربی دبيرستان27

اوايل دهۀ 1370

تبديل شدن هريك از اتاق های طبقۀ اول به دو اتاق 

اظهارات كاربران وقت )كارمندان مركز 
مشاورۀ آموزش وپرورش(

بازسازی پله های ورودی شرقی و باغچه ها
اضافه شدن رامپ جنوب ورودی شرقی

حذف سكوی كالس ها
تفكيك فضای كاری دو نهاد فعال در ساختمان به وسيلۀ ساخت سرويس بهداشتی در وسط راهرو
تبديل فضای واقع در شمال غربی پالن به سرويس بهداشتی و آشپزخانه برای ستاد اقامۀ نماز

تبديل شدن دومين اتاق ضلع شمالی با ديواركشی به دو قسمت برای تأمين فضای منشی
ترميم گچ و رنگ ديوارها و تبديل شدن پالن ها و نماها به شكل امروزی 

ترميم نازك كاری ساختماناوايل دهۀ 1390

شواهد كالبدی و تصويری مبّين اين مسئله است كه در طول حيات دبيرستان، به تدريج كانال های كولر، سيم های 
برق، لوله های گاز به صورت نمايان و روكار چهرۀ نماهای بنا را دگرگون كرده است. همچنين در دوره های گوناگون، 

اندازه، فرم، ساختار و شكل قاب پنجره ها و حفاظ های آن تحول يافته است.

تصوير 5: نماهای وضع موجود 
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جدول 3: سير تحوالت غيركالبدی دبيرستان
سال تغییر نوع تغییر

منابععلت تغییركیفیت تغییر)شمسی(

)دبيرسياقی و صفاری 1382، تغيير حكومت و رخداد انقالب اسالمیاز محمدرضاشاه پهلوی به ميهن دوست1357تغيير نام
ج. 3/1: 39( شروع جنگ ايران و عراقاز ميهن دوست به پاسداران135928تغيير نام

جا به جايی و 
انتقال دانش آموزان دبيرستان پاسداران )1و2( به 1369ـ1371تغييرات مدارس

ساختمان جديدی در شمال غربی دبيرستان

در سال 1369ش، ساختمان جديدی در قسمت 
غربی دبيرستان به وسيلۀ كارخانجات لوازم خانگی 

پارس ساخته شد كه 25 كالس داشت. اين 
ساختمان به آموزش وپرورش اهدا شد.

)همان، ج. 3/1: 39(

جا به جايی و 
1372تغييرات مدارس

انتقال دانش آموزان دبيرستان رهنما/ مجاهدين/ 
مجاهدين اسالم )نوبت صبح(، و 

دبيرستان مطهری )نوبت عصر( و دبيرستان شبانۀ 
فارابی به ساختمان دبيرستان محمدرضاشاه

)همان، ج. 3/1: 50،29 ج. ---
 )128 :3/3

انتقال مركز مشاورۀ آموزش وپرورش و ستاد اقامۀ 1379ـ1380تغيير كاربری
---نماز به اين محل

اظهارات كاربران وقت 
)كارمندان مركز مشاورۀ 

آموزش وپرورش(

تغيير كاربری از مركز مشاوره به يگان حفاظت 1398تغيير كاربری
ادارۀ ميراث فرهنگی قزوين

تملك ساختمان و محوطۀ آن توسط سازمان 
ميراث فرهنگی استان قزوين

اظهارات كاربران فعلی 
)كارمندان يگان حفاظت(

1. 5. بازسازی طرح اولیة بنا بر اساس مدارک تصویری و كالبدی
آنچه از ساختمان دبيرستان باقی مانده، بخشی از يك بنای بزرگ تر است. حدود پالن ساختمان حاصل از عكس هوايی 
1354 )تصوير 9( و مقايسۀ آن با پالن وضع موجود )تصوير 4( و تصاويری كه از نمای جنوبی ساختمان در آرشيو موزۀ 
آموزش وپرورش قزوين موجود است )تصوير 6 و 7(، نشان  می دهد كه ساختمان فعلی در حقيقت بازوی شرقی بنای 
نخستيِن دبيرستان بوده و ورودی اصلی ساختمان در ضلع جنوبی قرار داشته است. از تطبيق پالن وضع موجود با عكس 
هوايی می توان گفت كه بنا تقريباً از منتهااليه چپ پنجرۀ سوم جنب ورودی تخريب و روزن آن مسدود شده است. 
شواهد موجود در كالبد بنا نيز اين مسئله را تأييد می كند. در بافِت آجرِی موضِع تخريب در نمای جنوبی، درزی )خطی( 
عمودی در ديوار ديده می شود كه آجرهای طرفين آن از نظر رنگ و دقت در چينش با هم متفاوت هستند )تصوير 8( 
و اين نشان دهندۀ متفاوت بودن زمان چينش آن هاست. در حقيقت، درز مذكور به لبۀ شرقی پنجره ای تعلق دارد كه در 

زمان تخريِب بخش غربی ساختمان مسدود شده است.

تصوير 6: عكس بخشی از نمای جنوبی شامل ورودی و پيش آمدگی و بازوی غربی ساختمان )آرشيو موزۀ آموزش وپرورش قزوين(
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بر اين اساس می توان استنباط كرد كه فضای كالس  تا ديوار جانبی ورودی امتداد داشته و زمانی كه بازوی غربی 
و مركزی خراب شده، بخشی از فضای كالس از بين رفته و همراه با راهرو توسط ديوار )موجود در غرب دبيرستان( 

محصور شده است. 

معدود عكس های در دسترس به همراه عكس هوايی سال  1354ش، به وضوح ساختمانی را نشان می دهند كه 
دارای نظام طراحی قدرتمند و متقارن است. اگرچه توازن نما و حجم الزاماً متضمن تقارن پالن نيست، با توجه به 
برجستگی های نما، چگونگی توالی پنجره ها، پيش آمدگی های متقارن سقف شيروانی و ساختار و پالن بخش باقی مانده، 
می توان با اطمينان نسبی، پالن بنا را مانند ساختار كلی حجم آن متقارن دانست. بر اين اساس می توان بازوی غربی 
ساختمان را قرينۀ بازوی شرقی )بخش باقی مانده( تصور كرد. هيچ مدرك مكتوب، تصويری يا كالبدی برای پی بردن 
به چگونگی پالن بازوی مركزی به دست نيامد؛ اما بنا بر اطالعات شفاهی، اتاقی بزرگ )سالن اجتماعات و امتحانات با 
سن و خروجی اضطراری( در اين بخش قرار داشته است، اتاقی اداری در سمت چپ و سرويس های بهداشتی در سمت 
راست فضای ميانی بوده  و اتاق های همجوار ورودی اصلی در ضلع جنوبی و اتاق های منتهااليه راهروها در ضلع شمالی 

به كالس اختصاص داشته اند. برخی از كالس ها كاربری آزمايشگاه يا كارگاه داشته اند.30 
در خصوص تعداد طبقات، عكس هوايی سال 1354ش و عكس های باقی مانده از دورۀ قبل از تحوالت ساختمانی، 
نشان می دهند كه بنا يك  طبقه بوده است )تصوير 6، 7 و 9(. تفاوت آجرها از نظر رنگ، كيفيت و اندازه، كه در نمای 

تصوير 7: عكس نمای جنوبی از منتهااليه شرقی تا انتهای پيش آمدگی غربی 
)انجمن دبيرستان 1336، روی جلد(

تصوير 8: عكس تفاوت بافت آجری در محل پنجرۀ مسدودشده 
در جوار ورودی نمای جنوبی

تصوير 9: كالبد ساختمان در عكس هوايی سال 1354ش )سازمان نقشه برداری(
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ساختمان مشهود است، الحاقی بودن طبقۀ فوقانی را تأييد می كند. نوشتۀ گلريز نيز بر يك طبقه بودن ساختمان دبيرستان 
اذعان دارد )گلريز 1382، 653(. مطالبی كه گفته شد به همراه اطالعات جدول 2 به تقريب، بازسازی طرح اوليۀ بنا را 

ممكن می كند.

2. بررسی انتساب طرح
2. 1. بررسی بر مبنای اخبار و مكان ساخت

اخبار مربوط به دبيرستان را می توان برحسب موضوع در سه دسته تقسيم بندی كرد:
 دستۀ يكم )اخبار سال های 1307 تا 1308ش(  

خبرهای اين دوره، اطالعات مربوط به تصميم گيری برای ساخت، اقدام به طراحی دبيرستان، تخصيص زمين و 
پی سازی بنا را شامل می شود. مضمون مدارك مبّين نسبت داشتن طرح با طاهرزاده بهزاد است و از اخبار برمی آيد كه 

پی سازی بر اساس طرح طاهرزاده بهزاد انجام شده است.
دستۀ دوم )اخبار سال های بعد از 1308 تا  1325ش(   

بر مبنای خبرها، اسناد و مكاتباِت اين دوره كه كمتر از دو دهه به طول انجاميد، سه جرياِن محدوديت اعتبار ساخت، 
تالش برای جابه جايی محل ساخت و انتقال اعتبار ساخت برای خريد بنای آماده، مانع از ساخت بنای دبيرستان شده اند. 

از ميان خبرهای يادشده اخبار سال های 1313 تا 1315ش بيشترين اهميت را دارند. 
 دستۀ سوم )اخبار سال های 1326 تا 1328ش(  

 اين خبرها ساخت بنای كنونی را بر اساس اعتبار تأمين شده با تأسی به دربار و شخص شاه منعكس می كنند. به نظر 
می آيد انتخاب نام دبيرستان متأثر از همين موضوع باشد. 

تصوير 10: بازسازی شكل اوليۀ ساختمانتصوير 10: بازسازی شكل اوليۀ ساختمان
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بر اساس آنچه گفته شد، خبرهای دستۀ يكم مبّين نسبت داشتن طرح با طاهرزاده بهزاد است؛ اخبار دستۀ سوم نيز 
با ساختمان كنونی نسبت دارد؛ پيوند اخبار دستۀ اول و سوم ممكن است نسبت داشتن طرح ساختمان كنونِی دبيرستان 
را به طاهرزاده بهزاد قابل قبول  سازد. رابطۀ بيان شده را بايد در اخبار دستۀ دوم جست وجو كرد ولی اندك بودن مدارك، 
استنتاج از اين دوره را با مشكل مواجه می كند؛ به خصوص كه تمركز اخبار و اسناد موجود روی سال های 1313 تا 
1315ش است. خراب كردن عمارت ركنيه برای ساخت دبيرستان و خبر پی سازی در اين سال اخبار مهمی هستند كه 

رابطۀ بين دورۀ اول و سوم را مخدوش می  كنند. 
خبر پی سازِی سال 1315ش فقط در سالنامه آمده و در هيچ منبع ديگری بيان نشده است. گلريز كه در كتابش به 
اقتباس از سالنامه اشاره داشته، سخنی از پی ريزی مجدد به ميان نياورده است. فقط خبری كه در روزنامۀ اطالعات در 
همان سال مبنی بر تخريب عمارت ركنيه31 برای ساخت دبيرستان پهلوی منتشر شده، اين ترديد را ايجاد می كند كه 
ممكن است پس  از تخريب ركنيه، در محل آن پی ريزی برای ساخت دبيرستان انجام شده باشد. با اين حال، نوشتۀ 
سالنامه مبنی بر اينكه دبيرستان هم بر روی پی سازی 1308ش و هم بر روی پی سازی 1315ش ساخته شده است، اين 
گمان را تقويت می كند كه اشتباهی در ضبط سال صورت گرفته باشد. اين احتمال هنگامی افزايش می يابد كه مشخص 
شود تاريخ های يادشده توسط دو نفر يا در دو زمان مختلف نوشته شده اند. در نوشتۀ نخست با عنوان »تاريخچۀ مختصر 
فرهنگ قزوين« سال پی سازی ساختمان 1308ش بيان )انجمن سالنامه 1328، 65( و در انتها نام نويسنده )محمود 
ميرميران( ثبت شده است. در نوشتۀ ديگر با عنوان »تعليمات اجباری« و زير عنوان »اقدامات در باب تهيۀ ساختمان« 
شروع پی سازی 1315 تا 1316ش بيان شده است )همان، 76(؛ اين متن نام نويسنده ندارد. تفاوت در ميزان اعتبار 
تعهد شده  توسط محمدرضا پهلوی نيز در دو نوشته تأمل برانگيز است؛ درحالی كه در نوشتۀ اول، اين مبلغ سه ميليون 
ريال بيان شده )همان، 70(، در نوشتۀ دوم دو ميليون و پانصد هزار ريال تعهد شاه و هفتصد هزار ريال اعتبار وزارتخانه 
ثبت شده است )همان، 77( كه هيچ كدام از رقم های يادشده با نوشتۀ اول مطابقت ندارد. اين موضوع نشان می دهد كه 
دقت نوشتۀ دو بخش با هم تفاوت دارد. از طرفی، بنا بر مضمون دو نوشته به نظر می رسد تمركز و دقت نوشتۀ اول بر 
تاريخچه و نوشتۀ دوم )بخش اقدامات...( بر تأسيس دبيرستان است. نكتۀ قابل توجه در اين است كه در هر دو نوشته به 
سال 1315 تا 1316ش، به عنوان يك تاريخ مهم اشاره شده؛ گويی اين تاريخ نقطۀ عطفی برای ساخت دبيرستان بوده 
است )جدول 1، رديف های 13 و 14(. اين اشارات بر اقدامی مبنی بر عمليات ساختمانی داللت دارند كه احتمااًل بر هم 
منطبق نبوده است؛ اما اگر چنين باشد، ساختمان كنونی مدرسه برخالف آنچه در تاريخ ثبت  شده است، ممكن نيست 

بر دو  پی سازی مجزا ساخته شده باشد.
اگر هر دو فرِض طرح شده برای پی سازی در سال های 1308 و 1315ش ممكن در نظر گرفته شوند، دو سؤال 
مطرح است: 1. آيا هر دو پی ريزی بر اساس يك طرح بوده و طرح دوم )1315ش( همان طرحی است كه در روزنامۀ 
اطالعات به كريم طاهرزاده بهزاد منسوب شده است؟ 2. دبيرستان بر روی كدام يك از دو پی سازی بِنا شده است؟ از 
آنجا كه دسترسی به طرح پی سازِی احتمالِی سال 1315ش ممكن نيست و الزمۀ پاسخ گويی به اين دو سؤال، بررسی 
مكان ساخت دبيرستان است، نمی توان به طور قطعی دربارۀ آن اظهارنظر كرد؛ فقط می توان گفت به تقريب مسلّم است 

بنای كنونی دبيرستان بر روی يكی از دو پی سازی ياد شده بِنا شده است.
نامۀ مورخ 1312ش حاكی از واگذاری 11000 مترمربع زمين برای ساخت دبيرستان است )جدول 1، رديف 7(. 
بر اساس نقشۀ ديجيتال  به انضمام زمين دبيرستان های پاسداران و محمد قزوينی  مساحت زميِن موجوِد دبيرستان 
1373ش و نقشۀ محوطۀ دولتخانه و باغ سعادت آباد )1388ش(، مساحتی قريب به 11500 مترمربع را نشان می دهد. از 
آنجا كه دبيرستان محمد قزوينی تا قبل از سال 1338ش در خيابان پيغمبريه و بدون ساختمان ملكی بود،32 احتمال دارد 
در همان زميِن تحويل  داده شده برای احداث دبيرستان ساخته شده باشد. مجموع مساحت دو زمين يادشده با احتساب 
خطای نقشۀ ديجيتال )1/2000( و تغييرات صورت گرفته در مرز پالك ها به مساحت زمين تحويل داده شده نزديك است. 
اين در حالی است كه بر اساس همان نقشه، زمين حياط نادری با مساحتی قريب به 15000 مترمربع، اختالف زيادی با 
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سطح زميِن تحويل شده به ادارۀ معارف و اوقاف قزوين دارد. 
اين موضوع شبهۀ اخباری را كه نوشته اند دبيرستان در حياط نادری ساخته شده است، برطرف می كند. ابهام استقرار 
دبيرستان در محوطۀ نادری )حياط نادری( احتمااًل بر اثر مسامحه و عدم قطعيت نام  عرصه های دولتخانۀ صفوی رخ 

داده؛ به ويژه كه در آن زمان، هيچ حصاری مابين اين عرصه ها وجود نداشته است.33 
پس از تحويل زمين به ادارۀ معارف قزوين، ديوار كوتاهی دور آن كشيده شد )جدول 1، رديف 7(؛ مابين دبيرستان 
و زمين بازی كنونی سكويی قرار داشته كه ديوار و نردۀ جداكنندۀ حياط دبيرستان و زمين بازی بر روی آن ساخته شده 
است. اين سكو ممكن است بخشی از ديوار كوتاه ذكرشده باشد. خبرها حاكی از ساخت هم زمان استخر شنا و زمين بازی 
برای دبيرستان است. استخر يادشده همانی است كه در جنوب دبيرستان محمد قزوينی )داخل زمين تحويل شدۀ اول( 
واقع بود و به نام استخر محمد قزوينی شناخته می شد.34 زمين بازی نيز زمين چمن كنونی است كه قباًل تنها سكويی 
آن را از دبيرستان تفكيك می كرد.35 تنها ابهام موجود، اين است كه در سالنامه، سطح زمين ورزش و استخر 34000 متر 
عنوان شده است؛ درحالی كه مجموع زمين های دو دبيرستان، استخر، زمين بازی و ساختمان های در اختيار تربيت بدنی 
به 27000 مترمربع نمی رسد. با توجه به جست وجوی ميدانی كه نشان می دهد طی سال های 1326 تا 1328ش، استخر 
و زمين بازی ديگری در قزوين ساخته نشده است، مغايرت مساحت را بايد اشتباه در نوشته دانست. اين اشتباهات اعتبار 

نوشته های سالنامه را كم می كند.
2. 2. بررسی بر اساس معماری 
2. 2. 1. معماری طاهرزاده بهزاد

2. 2. 1. 1. فعالیت در ایران و ساخت مدرسه
كريم طاهرزاده بهزاد كار خود را در ايران از سال 1305ش آغاز كرد. او پيش تر تحصيالت معماری و مهندسی ساختمان 
خود را در دانشكده هنرهای زيبای استانبول به پايان رسانيده و بناهايی را در آلمان و همچنين مسجدی برای مسابقۀ 

پاريس طراحی كرده بود )شافعی، سروشيانی، و دانيل 1384، 15ـ16، 22ـ23، 26(.
با شروع فعاليت در ايران، طاهرزاده بهزاد طراحی ابنيۀ عمومی و دولتی بسياری را با كاربری های متنوع در كارنامۀ 
خود ثبت كرد؛ مجموعه طراحی های انجام شده برای بنگاه راه آهن ايران از جمله ايستگاه راه آهن گرمسار كه الگويی 
برای ساختمان چند ايستگاه ديگر قرار گرفت، ساخت دو بيمارستان و سه مدرسه36 معماری او را در زمينه های تخصصی 
شاخص كرده است.37 همچنين وی پس از فروردين 1306ش با اشتغال در شهرداری تهران، فعاليت هايی را در حوزۀ 
شهرسازی و مديريت شهری انجام داد كه برخی از آن ها چون »تدوين آيين نامۀ ساختمانی شهر تهران« ناتمام رها شد 

و برخی ديگر مانند »لوله كشی آب تهران« به سرانجام رسيد )طاهرزاده بهزاد 1341، 23ـ48(.
طاهرزاده بهزاد در سال 1307ش، مقارن با سال درج خبِر طراحِی دبيرستان در قزوين، با درخواست انجمن آثار ملی 
برای طراحی مقبرۀ فردوسی به مشهد رفت و شش سال و نيم در آن شهر اقامت گزيد كه طراحی دبيرستان شاه رضای 
مشهد يكی از فعاليت های حرفه ای وی در اين سال هاست )شافعی، سروشيانی، و دانيل 1384، 15ـ16، 22ـ23، 26؛ 
طاهرزاده بهزاد 1341، 34(. او از سال 1307ش، دفتر شخصی خود را با عنوان ادارۀ ساختمان بهزاد تأسيس كرد 
)اطالعات 1307، 1 دی(. از فحوای خبرهای درج شده در روزنامۀ اطالعات نمی توان دريافت كه كار طراحی دبيرستان 

)قزوين( در كدام قالب )دولتی يا خصوصی( به طاهرزاده بهزاد يا دفتر او ارجاع شده است. 
طرح سه مدرسه از طاهرزاده بهزاد در دست است. نخستيِن آن ها طرح مدرسۀ صنايع مستظرفه  است38 كه »در 
اسلوب رنسانس ايتاليا كشيده شده است« و تاريخ ترسيم آن مشخص نيست )طاهرزاده بهزاد 1342ق، 82(؛ اما با 
توجه به تاريخ چاپ كتاب سرآمدان هنر )1302ش( به عنوان نخستين منبعی كه نقشۀ هنرستان يادشده در آن آمده 
است، طراحی آن را می توان مربوط به پيش از اين تاريخ دانست. دبيرستان شاه رضا دومين مدرسۀ طاهرزاده بهزاد به 
سال 1310 تا 1311ش در مشهد افتتاح شد )آقاماليی 1384، 156؛ سازمان كتابخانه ها...، 66958(. سومين مدرسۀ 
طراحی شده توسط او هنرستان راه آهن تهران است كه ساخت آن در 29 ارديبهشت 1319ش شروع شد و در 1320ش 
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به پايان رسيد. اين هنرستان كه مساحتی حدود 2000 مترمربع در سه طبقه دارد، نسبت به ساير مدارس طراحی شده به 
دست طاهرزاده بهزاد، از تعدد و تنوع فضايی بيشتری برخوردار است )شافعی، سروشيانی، و دانيل 1384، 138، 141(. 

تالش طاهرزاده بهزاد در تهيۀ آيين نامه و ضوابط ساختمانی برای شهر تهران )همان، 23( و همچنين وضعيت 
ساخت بناهای مدارس )طاهرزاده بهزاد 1342ق، 48ـ51( نشان دهندۀ ذهنی نظام مند است كه به خوبی در آثار او تبلور 

يافته است.
جدول 4: نقشه های مدارس طاهرزاده بهزاد، نام و سال ساخت آن ها

سال نام
پالننماشمسی

هنرستان 
صنايع 
مستظرفه

قبل از 
1302

دبيرستان 
شاه رضای 

مشهد
1310

هنرستان 
1320راه آهن

---

)طاهرزاده بهزاد 1342ق، 18؛ بانی مسعود 1390، 237(

2. 2. 1. 2. شروط الزمة ساخت بناهای مدارس3۹ در طرح های طاهرزادة بهزاد
طاهرزاده بهزاد در كتاب سرآمدان هنر ذيل عنوان »بناهای مدرسه را چگونه بايد ساخت« در 9 بند، »شروط الزمه« 
)اصول( ساخت مدارس را شرح داده است. برخی از اين شروط مانند انتخاب مكان، بهداشت آب و مقاومت خاك رابطۀ  
مستقيم با موضوع مقاله پيدا نمی كند.40 كنترل و مطابقت برخی از نكات مانند سازۀ مدارس )جزئيات پی و جرزها(، 
وجود باغچه، تعداد »عددجائی ها و شير آب ها«41 و كفايت ميزان هوا با شروط بيان شده نيز به دليل در دسترس نبودن 
اطالعات الزم، موضوع بررسی در اين مقاله نيست؛ اما ساير شروطی كه رعايت آن ها در طرح های معمار قابل پيگيری 

است، بدين شرح است:
»شالودۀ بنای مدرسه قطعاً بايد از طرف يك معمار تحصيل كرده و تجربه ديده ريخته شود«42 و در آن تا حد امكان   
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راهروها بايد »وسيع و گشاد« باشد؛ پنجره ها نبايد »زياد« يا »كوچك و كم« باشند. »اتاق مدير و معلمين و كتابخانه و 
تئاتر مخصوص مدرسه در يك طرف عمارت و كالس های دروس در جبهۀ ديگر بيفتد بهتر است. در فرنگستان در هر 

مدرسه اقاًل يك اتاق بزرگ هست كه در آنجا پروژكتور )ماشين عكس  نما( گذاشتند.«
»نبايد هوا در اطاق و يا اينكه راهرو حبس بشود؛ به عبارت ديگر، طرح و شالودۀ بنا طوری ريخته بشود كه در حين   

لزوم، هوای خانه را بتوان به آسانی عوض كرد. در فرنگستان اكثر راهروها را راست و بی پيچ وخم می سازند و يا در هر دو 
طرف در يا پنجره می گذارند و وقتی كه آن ها باز شد، فوراً هوا عوض می شود.« 

»هر كالس يا هر اتاق بايد به اندازۀ بزرگی و اهميت خود پنجرۀ كافی داشته باشد و جهات بنا نيز بسيار مهم است.   
]...[ در اكثر اياالت ايران جنوب يعنی قبله بهتر است.« 

سبك تر شدن بار وارد بر ديوارها نسبت به سقف های افقی كاهگلی، رفع زحمت نگهداری از سقف )نبود نياز به پارو   
كردن برف در زمستان و اندود كردن بام در تابستان( و نفوذ نكردن آب به داخل بنا از مزايای سقف های شيروانی است. 
بنابراين، »شروط الزمۀ ساخت بنای مدارس« از نگاه بهزاد در چهار حوزۀ43 طرح بنا، تهويه، روشنايی و نوع سقف 

در طرح های وی قابل پيگيری است.
طرح بنا: همان طور كه پيش تر گفته شد، كريم طاهرزاده بهزاد تحصيالت خود را در دانشكدۀ هنرهای زيبای 
استانبول به پايان رساند و پس از آن چند بنا در آلمان و مسجدی در پاريس را طراحی كرد؛ بنابراين مدرسۀ هنرستان 
صنايع مستظرفه، دبيرستان شاه رضای مشهد و هنرستان راه آهن، هر سه به دست معماری تحصيل كرده و باتجربه 
طراحی شده اند و اين تجارب به خصوص در زمينۀ طراحی مدرسه به تدريج افزايش داشته است. دربارۀ كيفيت راهروها 
نيز می توان گفت كه هر سه مدرسه، راهروهای گشاده و وسيع دارند. به عالوه در هنرستان صنايع مستظرفه، راهروهايی 
فرعی برای دسترسی به اتاق ها طراحی شده است. برای ارزيابی كفايت حجم هوا در كالس ها و تناسب تعداد و اندازۀ 
آن ها با شرايط آسايش، اطالعات كافی در دست نيست؛ اما جز در طبقۀ دوم هنرستان راه آهن، در ساير فضاهای هر سه 
ساختمان، ابعاد، تعداد و مجموع سطح پنجره ها با سطح اتاق ها متناسب به نظر می رسد. نقشه هايی كه از مدارس طرح 
بهزاد در دسترس است، يا بدون راهنماست يا راهنمای خوانايی ندارد؛ بنابراين نمی توان دربارۀ تفكيك كالس ها از فضای 
اداری و خدماتی و وجود سالن تئاتر و كتابخانه در مدارس به طور قطع اظهارنظر كرد، فقط می توان گفت در هنرستان 
صنايع مستظرفه حداقل پنج اتاق، در دبيرستان شاه رضای مشهد دو اتاق و در هنرستان راه آهن، چهار اتاق بزرگ طراحی 

شده كه در همۀ اين ها قرارگيری پروژكتور ممكن بوده است. 
تهویه: برای راهروی هنرستان صنايع مستظرفه، بازوهايی كوتاه در دو انتها طراحی شده است؛ اما در دو مدرسۀ 
ديگر راهروها مستقيم و بدون پيچ وخم هستند. در راهروی هر سه مدرسه، گرچه ارتباط مستقيم جبهۀ طولی راهرو 
توسط پنجره های متعدد با فضای باز امكان تهويۀ سريع و آسان را فراهم كرده است، در هيچ يك از مدارس، دو طرف 
راهروها پنجره ندارد بلكه در تمام اين ساختمان ها )به جز بازوهای شرقی و غربی صنايع مستظرفه( يك طرف پنجره و 

يك طرف اتاق ها قرار گرفته اند. 
روشنایی: اتاق ها در هر سه مدرسه به جز اتاق های طبقۀ دوم هنرستان راه آهن، برحسب مساحت و با توجه به تعداد 
پنجره دارای نور كافی هستند. در هنرستان صنايع مستظرفه، جهت ساختمان و به تبع آن جهت نورگيری نامشخص 
است؛ محور جهت گيری دبيرستان شاه رضای مشهد شمالی جنوبی است؛ بنابراين اتاق ها از نور شرق و راهرو از نور غرب 
برخوردارند كه اين با نور مناسب در ايران )نور جنوب( و نور مناسب برای كاربری های آموزشی )نور شمال( تناسب 
ندارد.44 محور قرارگيری هنرستان راه آهن، شرقی غربی است. در هنرستان اغلب اتاق ها فقط از نور جنوب و دو اتاق 
انتهای بازوها عالوه بر نور جنوب و شمال برحسب موقعيت از نور شرق يا غرب نيز برخوردارند و راهروها نور شمال 

می گيرند. 
نوع سقف: به جز هنرستان راه آهن كه متأخر است، سقف ساير مدارس شيروانی است.

بر اساس آنچه گفته شد، طراحی شدن مدارس به دست معمار تحصيل كرده و باتجربه، وجود راهروهای گشاده و 
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وسيع بدون پيچ وخم، وجود حداقل يك اتاق برای قرارگيری پروژكتور در هر مدرسه، امكان تهويۀ سريع و آسان در 
فضاها و كفايت نور فضا شروطی است كه در طرح های طاهرزاده بهزاد كاماًل رعايت شده است. از ميان سه مدرسه 
تنها هنرستان راه آهن رو به سوی نور مطلوب ايران دارد. راهروی هيچ يك از مدارس در دو طرف، پنجره ندارد و به جز 
هنرستان راه آهن، ساير مدارس از سقف شيروانی برخوردارند. به اين ترتيب با توجه به مدارك موجود، بيشتِر آنچه معمار 

در شروط قابل پيگيری ادعا كرده، در كارهای او ظاهر است. 
2. 2. 1. 3 . ویژگی های مشترک كالبدی مدارس طاهرزاده بهزاد45

در تمامی مدارس طراحی شده به دست طاهرزاده، ساختار پالن متشكل از يك بخش )هسته/ بازوی(46 مركزی و دو 
بازو در طرفين است. در حقيقت پالن دارای دو محور انتظام دهندۀ عمود بر هم است: محور انتظام دهندۀ طولی در امتداد 
راهرو قرار دارد و در طرفين فاقد تقارن است؛ محور عرضی، محور تقارن پالن و انتظام دهندۀ بخش مركزی است. در 
انتهای بازوهای طرفيِن پالن اين مدارس، اتاق هايی بزرگ طراحی شده اند كه بدنۀ آن ها نسبت به بدنۀ بازو های طرفين 
بيرون  زده است؛ اين امر بر حجم ساختمان ها تأثير گذاشته، به طوری كه بخش بيرون زده در پالن با ايجاد برجستگی، 
سبب برقراری توازن و مانع يكنواختی در حجم مدرسه ها شده است؛ حجمی با تناسبات كشيدۀ افقی كه با خطوط متعدد 

عمودی )احجام برجسته، پنجره ها و المان های نما( تركيب شده است.
در محور بخش مركزی كه با بيرون زدگی نسبت به ساير اندام ها )در پالن، نما و حجم( شاخص شده، ورودی قرار 
گرفته است. در هر سه پالن، ورودی نسبت به بدنۀ بخِش مركزِی بيرون زده، تو نشسته است. در دو ساختمان هنرستان 
صنايع مستظرفه و مدرسۀ شاه رضای مشهد، دسترسی به ورودِی تونشسته با گذر از چند پله و يك ايوان ستون دار ميسر 
می شود. در هر سه مدرسه، پس از ورودی، هال مركزی جانمايی شده است؛ اين هال فضای گشاده و معمواًل ستون داری 
است كه در ارتباط مستقيم با ورودی اصلی نقش تقسيم فضا را بر عهده داشته؛ همچنين در هنرستان صنايع مستظرفه 
و مدرسۀ شاه رضای مشهد كه در چهار كنج بخِش مركزِی پالن آن ها، اتاق هايی كوچك با كاركرد احتمااًل اداری قرار 

دارد، هال مركزی به عنوان انتظام دهندۀ اين اتاق ها نيز عمل می كند.
راهروها در طول از يك جانب دسترسی به اتاق هايی را كه در يك رديف، كنار هم انتظام يافته اند و احتمااًل به عنوان 
كالس درس استفاده می شده اند، تأمين می كنند و از جانب ديگر با رديفی از پنجره ها، روشنايی، تهويه و امكان ديد 
مناسب به حياط را فراهم می نمايند. اتاق هايی بزرگ در عرض و انتهای راهرو ها قرار دارند كه قابليت استفاده به عنوان 
كارگاه، آزمايشگاه يا اتاق كنفرانس را داشته اند. به اين ترتيب، احتمااًل طراحی متناسب با كاركرد فضاها، پديدآورندۀ 

ساختار پالن بوده است. شايان ذكر است كه طراح در تمامی مدرسه ها به تهويه و روشنايی توجه ويژه داشته است. 
2. 2. 2. مقایسة معماری دبیرستان با مدارس و اصول طاهرزاده بهزاد

پيش تر، شروط الزمۀ )اصول( طراحی مدارس از نگاه طاهرزاده بهزاد مرور و اصول قابل پيگيری در طرح های او از 
ميان اين شروط استخراج شد. پس از آن، چگونگی به كارگيری اين اصول در معماری دبيرستان های طراحی شده به 
دست معمار مذكور بررسی شد؛ سپس برخی از بارزترين ويژگی های كالبدی مشترك ميان آن مدارس شناخته شد. 
اينك الزم است با بررسی اين موارد در ساختمان دبيرستان، فرض پژوهش47 بر اساس معماری ارزيابی شود. به اين 
منظور در ادامه، مطابقت داشتن معماری دبيرستان با ساير مدارس بهزاد، ابتدا از منظر رعايت »شروط الزمۀ ساخت بنای 
مدارس« در چهار حوزۀ قابل پيگيری در معماری طاهرزاده بهزاد )طرح بنا، تهويه، روشنايی و نوع سقف( و سپس بر 

مبنای ويژگی های مشترك كالبدی آن ها ارزيابی می شود.
2. 2. 2. 1. مقایسه بر اساس شروط قابل پیگیری در معماری مدارس

طرح بنا: معماری و ساختار فضايی موضوع اين پژوهش بر طراحی شدن آن به دست معماری تحصيل كرده داللت 
به  با توجه  با سطح هر فضاست.48  تعداد پنجره ها متناسب  ابعاد و  دارد. راهروهای دبيرستان وسيع و گشاده است. 
سازمان دهی اتاقی بزرگ )سالن اجتماعات و امتحانات(، اتاق اداری و سرويس های بهداشتی در بازوی مركزی و جانمايی 
كالس ها در بازوهای جانبی49 و دو طرف راهرو می توان گفت در ساختمان دبيرستان، كاربری های اداری و خدماتی از 
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كالس ها تفكيك شده اند؛ همچنين در سالن اجتماعات و امتحانات امكان استفاده از پروژكتور بوده است. 
تهویه: اگرچه قرارگيری اتاق ها در دو طرف راهرو، تهويۀ آن را محدود به پنجره ها از يك جبهه می كند، راهروی 
ساختمان، مستقيم و بدون پيچ وخم است و ارتباط مستقيم جبهۀ طولی راهرو توسط پنجره های متعدد با فضای باز، و 
نيز وجود بازشو در انتهای راهرو و همچنين دسترسی مستقيم به حياط در طول راهرو، امكان تهويۀ سريع و آسان را 

فراهم كرده است.
روشنایی: اتاق ها برحسب مساحت و با توجه به تعداد پنجره، دارای نور كافی هستند. جهت ساختمان شرقی غربی 
است و جانمايی اتاق ها در دو سمت راهرو سبب شده است كه اكثر اتاق ها از نور جنوب، برخی از نور شمال و دو اتاق 
انتهای راهرو در دو طرف برحسب موقعيت عالوه بر نور جنوب يا شمال از نور شرق يا غرب نيز بهره مند باشند. به طور 

كلی، می توان گفت جهت گيری ساختمان متناسب با نور مطلوب ايران )نور جنوب( است. 
 نوع سقف: تصاوير برجای مانده از ساختمان نشان می دهد كه بنا در ابتدا دارای سقف شيروانی بوده است، هرچند 
با افزايش نياز به فضا و ساخت طبقۀ اول، سقف شيروانِی منتهااليه شرقِی بنا تخريب شده و امروزه سقف اين طبقه 

تخت است.
بر اساس موارد يادشده، می توان گفت تمامی شروط قابل پيگيری در طرح های طاهرزاده بهزاد در كالبد دبيرستان نيز 
ظاهر است و از اين منظر موضوع پژوهش با ساير مدارس و »شروط الزمۀ ساخت بنای مدارس« از نگاه او مطابقت دارد. 

2. 2. 2. 2. مقایسه بر اساس ویژگی های مشترک كالبدی
ساختار پالن دبيرستان همچون ساير مدارس طراحی شده به دست طاهرزاده بهزاد، متشكل از يك بازوی مركزی و دو 
بازو در طرفين است. پالن نيز دارای دو محور انتظام دهندۀ عمود بر هم است: محور انتظام دهندۀ طولی در امتداد راهرو 
قرار دارد و در طرفين فاقد تقارن است؛ محور عرضی، محور تقارن پالن و انتظام دهندۀ بازوی مركزی است. در انتهای 
بازوهای طرفيِن پالن اين ساختمان، اتاق های بزرگ طراحی نشده اند و برجستگی نمای انتهای بازوها فقط در بدنۀ 
شمالی لحاظ شده است. حجم ساختمان دارای تناسبات كشيدۀ افقی است؛ اما تأكيد بر خطوط عمودی در نما مشهود 

نيست. 
در محور بازوی مركزی كه برخالف پالِن ساير مدارس نسبت به بدنۀ بازوهای افقی جانبی بيرون زده نيست، ورودی 
قرار گرفته است. همچون سه مدرسۀ ديگر، ورودی دبيرستان نسبت به بدنۀ بازوی مركزی، تو نشسته است. در اين 
ساختمان نيز مانند هنرستان صنايع مستظرفه و مدرسۀ شاه رضای مشهد، دسترسی به ورودی تونشسته با گذر از چند پله 
و يك ايوان ستون دار ميسر می شود و پس از ورودی، هال مركزی جانمايی شده كه در ارتباط مستقيم با ورودی اصلی، 

نقش تقسيم فضا را بر عهده داشته است. 
راهروها در طول از دو طرف، دسترسی به كالس ها را تأمين می كردند. در حقيقت برخالف ساير مدارس كه اتاق ها 
اغلب در يك سمت راهرو كنار هم قرار گرفته بودند، در اينجا اتاق ها در دو سمت راهرو كنار هم طراحی شده اند. به هر 
حال، رديفی از پنجره ها در ضلع شمالی بازوهای افقی، ديد مناسب به حياط، روشنايی و تهويۀ كافی را فراهم می كند؛ 
به عالوه در بخشی از طول هر راهرو، دسترسی عريض مستقيمی )درگاه با پنجره های جانبی و ايوان ستون دار مقابل( 
به حياط شمالی تعريف شده است. طراح به روشنايی و تهويۀ مناسب تمامی فضاها)يی كه اطالعات كالبدی آن ها 

دست يافتنی بوده، شامل كالس ها و راهرو( توجه كرده است.
بر مبنای مطالب يادشده، دبيرستان از نظر ساختار پالن )يك بازوی مركزی و دو بازو در طرفين آن(، برخورداری از 
پالنی با دو محور انتظام دهندۀ عمود بر هم، تقارن بر مبنای محور عمودی و نه افقی، حجمی با تناسب كشيدۀ افقی، 
انتظام دهندۀ فضاها پس از  قرارگيری ورودِی تونشسته در محور بازوی مركزی، وجود هال مركزی تقسيم كننده و 
ورودی، تأمين دسترسی به اتاق ها از طريق راهرو و قرارگيری پنجره های رديفی در يكی از اضالع راهرو به منظور تأمين 
ديد، نور و تهويه با ساير مدارس بهزاد شباهت دارد. همچنين مانند دو مدرسه از مدارس بهزاد، دسترسی به ورودی آن با 
گذر از چند پله و ايوانی ستون دار فراهم می شود. در كنار تمامی مشابهت های يادشده، تفاوت هايی نيز ديده می شود كه 
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موجب ايجاد ترديد در طراحی دبيرستان به دست طاهرزاده بهزاد است. طول قسمت مركزی ساختمان، آنچنان افزايش 
يافته كه ساختار هستۀ مركزی با دو بازوی متصل به آن را به ساختاری با سه بازو نزديك كرده است. همچنين در انتهای 
بازوها اتاق بزرگ با پيش آمدگی از طرفين نسبت به نما وجود ندارد. در نمای جنوبی دبيرستان به جای پيش آمدگی انتهای 
بازوها و ورودی اصلی، بخش ميانی بازو در نما برجسته شده است. ورودی های عريض راهروها به حياط نيز در ساير 
مدارِس طراحی شده به دست طاهرزاده بهزاد ديده نمی شود )تصوير 3، عكس 3(. با وجود همۀ اين ها، ميزان  و اهميت 
شباهت های دبيرستان با معماری ساير مدارس طراحی شده توسط كريم طاهرزاده بهزاد بر تفاوت های آن ها برتری دارد 
و اين مسئله در كنار مطابقت دبيرستان با شروط ساخت مدارس از نگاه بهزاد، فرضيۀ طراحی دبيرستان به دست او را 

با قّوت محتمل می سازد.
2. 2. 3. سیر تحول طراحی در مدارس طاهرزاده بهزاد

عالوه بر ويژگی های مشترك مدارس طاهر زاده بهزاد، سير تغييرات و تحوالت معماری اين مدارس نيز درخور توجه 
است. در اين بخش تالش می شود ضمن مرور سير تحول طراحی در مدارس طاهرزاده بهزاد، جايگاه طرح دبيرستان 

در اين سير مشخص شود.
هستۀ مركزی در هنرستان صنايع مستظرفه دارای برجستگی قابل توجه در ورودی اصلی، سرسرا و سالن بزرِگ 
پشت آن بوده است. اين پيش آمدگی در دبيرستان شاه رضای مشهد و هنرستان راه آهن، به نحو چشمگيری كاهش يافته 
است. همين موضوع در اتاق های انتهايی راهرو نيز صدق می كند. هال مركزی كه در هنرستان صنايع مستظرفه و 
دبيرستان شاه رضای مشهد با پالن مستطيل و چهار ستون فضای گشاده ای را تعريف كرده در هنرستان راه آهن به قدری 
تحليل رفته كه در عمل تبديل به يك فضای تقسيم شده است و دو ستون ميانی بيشتر نقش سازه ای دارند. در اين فضا 
می توان غلبۀ عملكرد دسترسی را به فضای ايستا و گشادۀ هال به وضوح درك كرد. سير تحول طراحی هنرستان راه آهن 
نسبت به دو دبيرستان قبلِی طاهرزاده بهزاد به وضوح قابل مشاهده است؛ برای مثال در طراحی كالس های دبيرستان 
شاه رضا، درگاه كالس اگرچه وسط اتاق نيست و به يك سمت تمايل دارد، در مجموعه ای از چهار كالِس هم جوار، تقارن 
ورودی ها نسبت به محور وسط رعايت شده است. اين موضوع در هنرستان راه آهن نظم ديگری يافته است و برای هر دو 
كالس، ورودی ها در يك سمت )بدون تقارن( تعبيه شده اند. همين موضوع در ريتم پنجره ها ديده می شود. در هنرستان 
راه آهن ريتم متوازن تك پنجره ها شكسته شده است؛ به اين ترتيب از هنرستان صنايع مستظرفه تا هنرستان راه آهن 
سير به سمت سادگی )مدرن( در تمامی ابعاد ساختمان )پالن، نما، حجم( مشاهده می شود. از اين لحاظ، هنرستان راه آهن 
دارای اختالف كلی با دو دبيرستان ديگر طاهرزاده است. اين هنرستان در دو طبقه روی زمين )به اضافۀ نيم طبقه ای 
باالی آن( طراحی شده لذا معمار نيازی به باال بردن قابل توجه كف مدرسه نداشته است؛ درحالی كه در هنرستان صنايع 
مستظرفه و دبيرستان شاه رضای مشهد به دليل تناسبات بسيار خفته، معمار حدود نيم طبقه به ارتفاع مدرسه اضافه كرده 
است.50 معماری هنرستان راه آهن كه به ساير طرح های طاهرزاده بهزاد برای بنگاه راه آهن نزديك است، تغيير گرايش 

معماری اوايل پهلوی به اواسط آن را نشان می دهد. 
با توجه به سال طراحی دبيرستان، احتمال نزديك بودن طرح پالن آن به هنرستان صنايع مستظرفه و دبيرستان 
شاه رضا بيشتر است. در اينجا هدف، بررسی اين نكته است كه آيا چگونگی طرح نيز با موقعيت زمانی دبيرستان در ميان 

مدارس طاهرزاده بهزاد مطابقت دارد؟ 
در هنرستان صنايع مستظرفه، وسعت بخش )هستۀ( مركزی زياد است و پيش آمدگی آن بين دو جبهه تقسيم شده 
است. در دبيرستان، بخش )بازوی( مركزی وسعت زيادی دارد كه با پيش آمدگی زياد از يك جبهه نمايان شده است و 
در دبيرستان شاه رضای مشهد، بخش )هستۀ( مركزی، وسعت زيادی ندارد و پيش آمدگی آن از دو جبهه چندان نيست 

)جدول 5، رديف 1(.
در هنرستان صنايع مستظرفه، اتاق بزرگ )سالن( در بخش مركزی و چهار )يا با كمی اغماض، شش( اتاق بزرگ در 
انتهای بازوها قرار گرفته است. در دبيرستان فقط اتاقی بزرگ )سالنی( در بخش مركزی قرار گرفته و در در دبيرستان 
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شاه رضای مشهد، دو اتاق بزرگ در انتهای بازوها قرار گرفته است )جدول 5، رديف 2(.
در هنرستان صنايع مستظرفه در جبهۀ مقابل ورودی اصلی و در ميانۀ طولی راهروهای طرفين، فضايی شبيه به 
راهروهايی كوتاه بين مجموعه ای از كال س ها وجود دارد؛ اين ها احتمااًل دو ورودی فرعی هستند كه از پشت ساختمان، 
دسترسی به راهروهای فرعی، سپس راهروهای اصلی و در نهايت هال مركزی را فراهم می كنند. در دبيرستان نيز 
الگويی مشابه ديده می شود؛ دو ورودی فرعی )اما عريض تر( در جبهۀ مقابل ورودی اصلی )ضلع شمال( و در ميانۀ طولی 
راهروهای طرفين دسترسی به راهروها و سپس هال مركزی را تأمين می كنند. اين الگو در دبيرستان شاه رضای مشهد، 
كمی تغيير كرده است. در اين ساختمان، ورودی فرعی كه دقيقاً روی محور تقارن ساختمان واقع است، پس از گذر از 

راهرويی عريض و وسيع، دسترسی به هال مركزی را تأمين می كند )جدول 5، رديف 3(.
اتاق ها در هنرستان صنايع مستظرفه گاه به صورت طولی و گاه به صورت عرضی در كنار هم و در طول قرار گرفته اند 
اين شيوۀ چينش در دبيرستان نيز تكرار می شود؛ اما در دبيرستان شاه رضای مشهد، همۀ اتاق های كوچك به صورت 

طولی در طول راهرو چيده شده اند )جدول 5، رديف 4(.
كف هر سه مدرسه حدود نيم طبقه از كف محوطۀ اطراف بلندتر ساخته شده است )جدول 5، رديف 5(.

موارد يادشده، بيانگر تفاوت هايی در طرح مدارس يادشده است كه همراه با ويژگی های مشترك مدارس، جايگاه 
دبيرستان را در سير تحوالت طراحی مدارس طاهرزاده بهزاد منطقی می نماياند. بر اين اساس به نظر می رسد طرح 
دبيرستان به طرح هنرستان صنايع مستظرفه نزديك تر باشد، اما از بُعد تاريخ طراحی، نزديكی دبيرستان به دبيرستان 

شاه رضای مشهد، بيش از هنرستان صنايع مستظرفه است.
جدول 5: جايگاه طرح دبيرستان در نسبت با مدارس بهزاد
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نتیجه 
روزنامۀ اطالعات در سال 1307ش، خبر از طراحی دو مدرسه در قزوين به دست كريم طاهرزاده بهزاد داده است. 
خبرهای بعدی بيانگر آن است كه پی سازی دبيرستان بر اساس نقشۀ تهيه شده در سال 1308ش در محوطه ای كه 
امروزه دولتخانۀ صفوی و باغ سعادت آباد51 ناميده می شود، انجام گرفته است. تسامح به كارگيری اسامی در منابع كه 
محل پی ريزی را حياط نادری ذكر كرده اند، به همراه اشارۀ سالنامۀ دبيرستان به تاريخ پی سازی در سال 1315ش، اين 
پرسش را مطرح كرد كه آيا ساختمان فعلی دبيرستان روی پی سازی مبتنی بر طرح طاهرزاده بهزاد ساخته شده يا 
شالودۀ آن، پی سازی ديگری متعلق به هفت سال بعد است. شبهۀ پی سازی 1315ش )به دليل اينكه فقط در سالنامه از 
آن ياد شده است( همراه با دو گزارش متناقض از ساخت دبيرستان بر روی شالوده های دو سال مختلف، اعتبار سندی 
سالنامه را با ترديد مواجه می سازد؛ در اين راستا ممكن است مشخصات زمين واگذارشده، مؤيد اعتبار ساخت دبيرستان 
بر شالودۀ 1308ش يعنی طرح طاهرزاده بهزاد باشد. در اسناد ادارۀ معارف قزوين به واگذاری يازده هزار مترمربع اراضی 
برای ساخت دبيرستان اشاره شده است كه توسط ديوار كوتاهی محصور شده بود. مساحت ياد شده با مجموع مساحت 
زمين تحت اختيار ادارۀ آموزش وپرورش در سال 1389ش شامل ساختمان كنونی دبيرستان، و دبيرستان های پاسداران 
و محمد قزوينی مطابقت دارد. اين در حالی است كه زمين حياط نادری پانزده هزار مترمربع وسعت دارد. سكوی مابين 
دبيرستان و زمين بازی كه هنگام ساخت به دبيرستان پيوست شد، احتمااًل همان ديوار كوتاه محصور كنندۀ زمين اوليۀ 
تحويل شده به ادارۀ معارف قزوين است. بنا بر آنچه عنوان شد، احتمال ساخت دبيرستان بر پی سازی سال 1308ش و 

به تبع آن، طرح كريم طاهرزاده بهزاد قّوت می يابد.
شناخت آنچه از دبيرستان باقی  مانده، به اضافۀ اطالعات شفاهی از فضاهای دبيرستان، مجالی برای بازسازی پالن 
دبيرستان و سنجش آن با شروط تدوين شده و طرح های تهيه شده توسط طاهرزاده بهزاد به دست داد. در زمان بررسی به 
اين نكته توجه شد كه هرچند احتمااًل پی سازی دبيرستان بر اساس طرح طاهرزاده بهزاد صورت پذيرفته، وقفۀ بيست سالۀ 
ساخت آن با توجه به تحوالت رخ نموده در معماری، ممكن است تغييراتی را در پالن بنا ايجاد كرده باشد؛ بر اين پايه در 
بررسی ها تكيۀ بيشتر بر روی پالن بود؛ زيرا به تأسی از پی ريزی اوليه تغييرات كمتری را پذيرا بوده است. ساختار پالن 
دبيرستان نشان می دهد كه تغييرات ايجادشده در طرح، به هنگام ساخت، اساسی نبوده اند. تغييرات اساسی در جزئيات 

نماسازی همچون قاب بندی ها، ستون نماها، آجركاری ها و... و حتی تناسبات بازشوها قابل مشاهده است.
و  اسناد  بررسی  دبيرستان،  با ساخت  اخبار و اطالعات مرتبط  از  استنتاج  بيان شد،  آنچه  با درنظرگرفتن گرفتن 
با مدارس طراحی شدۀ طاهرزاده بهزاد، بر طراحی  مشخصات كنونی زمين، به همراه بررسی های كالبدی و تطبيقی 
دبيرستان به دست اين معمار اذعان دارند. بر اين پايه، تا هنگام پيدا شدن اسناد قطعی در نفی موضوع، می توان دبيرستان 

را يكی از آثار طراحی شدۀ كريم طاهرزاده بهزاد دانست. 

پی نوشت ها
منظور دبيرستان محمدرضاشاه پهلوی است كه از اين پس در نوشتار حاضر به اختصار، »دبيرستان« خوانده می شود. . 1
نام كامل پديدآور، انجمن سالنامۀ دبيرستان محمدرضاشاه پهلوی است كه از اين پس در اين نوشتار به اختصار، »انجمن سالنامه« . 2

نوشته می شود.
امكان طراحی . 3 بلكه تالش می شود  بهزاد نيست،  به  دست كريم طاهرزاده  اثبات طراحی دبيرستان  اين تحقيق، هدف،  در 

دبيرستان توسط معمار نام برده بررسی شود.
بعد از اين به اختصار، سالنامه نوشته می شود.. 4
به درستی معلوم نيست كه اطالعات اضافی گلريز حاصل مشاهدات خود اوست يا برداشتی كه از سالنامه كرده؛ نكتۀ قابل توجه . 5

اين است كه گلريز هيچ اشاره ای به ديواركشی محوطۀ دبيرستان نكرده است و همين، احتماِل اين را كه نوشته های او مبتنی بر 
مشاهدۀ مستقيم نباشد، قّوت می دهد.
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با توجه به نداشتن شناخت در خصوص معيارهای آن دوره نمی توان مقياسی برای ارتفاع ديوار ساخته شده تصور كرد.. 6
در نامه، ذكر شده است »ساختمان ]...[ پی ريزی و اطراف آن ديوار كشيده شده« كه به نظر نمی آيد منظور از »ديوار كشيده شده« . 7

كرسی چينی و ديوار روی پی بوده باشد.
در ميان اسناد و اخباِر در دسترس، به جز يك خبر از روزنامۀ اطالعات و آنچه در سالنامۀ 1328ش درج شده، هركجا سخنی از . 8

ساختمان نيمه كاره به ميان آمده، فاقد نام پهلوی بوده و فقط در سالنامه، ذيل عنوان »اقدامات اوليه تا افتتاح« و يكی از خبرهای 
مربوط به فرايند احداث دبيرستان )جدول 1، رديف 12( نام دبيرستاِن پهلوی برای آن نگاشته شده است؛ با توجه به اينكه دبيرستان 
پهلوی هويتی مستقل از دبيرستان محمدرضاشاه دارد، اين امر موجب بروز خطای احتمالی در تاريخچۀ دبيرستان شده؛ چنان كه 
گلريز نيز به تأسی از سالنامه، اخبار مربوط به دو دبيرستان را مخلوط كرده است )گلريز 1382، 624(. بر اساس تاريخچۀ دبيرستان 
پهلوی، دبستان اسالميه كه در سال 1330ق )1291ش( تأسيس شد، در ابتدا چهار كالس داشت. در سال 1304ش، با وجوهات 
پرداختی رضاشاه برای دبستان اسالميه، مكانی خريداری شد و به همين مناسبت نام آن به مدرسۀ پهلوی تغيير كرد. دبستان پهلوی 
در سال 1306ش با انضمام مدرسۀ متوسطۀ شمارۀ 1 به مدرسۀ متوسطۀ پهلوی موسوم و دولتی شد. در سال های 1313ـ1315ش 
مدرسۀ متوسطۀ پهلوی به دبستان و دبيرستان تفكيك و دبيرستان به خيابان سپه )ساختمان هتل پاريس( منتقل شد. در سال 
1319ـ1320ش دبيرستان شاهپور )كه در سال 1307ش به اين نام مسما شده بود و قبل از آن اميد و اميد عالی نام داشت( با 
دبيرستان پهلوی ادغام گرديد. در سال تحصيلی 1326ـ1327ش، دبيرستان پهلوی به ساختمانی در خيابان خيام و پس از آن به طور 
موقت به محلی نزديك دروازۀ رشت و سپس به چهارراه نادری ابتدای خيابان عبيد زاكانی منتقل شد. اين دبيرستان بعد از انقالب 

به دكتر علی شريعتی تغيير نام داد )دبيرسياقی و صفاری 1380، 59ـ61، 66؛ 1381، ج. 2: 17؛ 1382، ج. 3: 23(. 
بنا بر اظهارات پرسنل مركز مشاوره )كه در سال 1394ش به همراه پرسنل ستاد اقامۀ نماز كاربران ساختمان دبيرستان بودند( . 9

و كادر آموزشی دبيرستان پارس، سال های 1368 تا 1369ش ساختمان دبيرستان، فرسوده شده بود و مديران دبيرستان تالش 
می كردند بودجۀ الزم را برای نوسازی بنا فراهم كنند. از سوی ديگر، مديران كارخانجات لوازم خانگی پارس در پِی يافتن زمين 
به منظور احداث مدرسه ای برای آموزش فرزندان پرسنل خود بودند. مديران اين مجموعه به كادر آموزشی دبيرستان پيشنهاد دادند 
به شرط آنكه يك نوبت از دو نوبت آموزش را به فرزندان پرسنل اين كارخانه ها اختصاص دهند و اجازۀ استفاده از زمين ساختمان 
دبيرستان به آن ها داده شود، در اين زمين ساختمان جديدی خواهند ساخت و برای استفادۀ دبيرستان پاسداران به آموزش وپرورش 
اهدا خواهند كرد؛ اين موضوع با موافقت آموزش وپرورش ناحيۀ دو به انجام رسيد و با تخريب بازوی مركزی و بازوی غربی 
ساختماِن موضوع اين پژوهش، زمين الزم برای بنای ساختمان جديد آزاد شد. البته به نظر نگارندگاِن اين پژوهش، تخريب 
ساختمان فقط به دليل فرسودگی چندان منطقی نيست؛ زيرا امروزه پس از گذشت سال ها بنا همچنان قابل استفاده است و احتمال 

دارد داليل ديگری در اين امر دخيل بوده باشد كه شاهدان از آن بی اطالع هستند.
در جدول 1، سير تاريخی احداث دبيرستان بر اساس مستندات تاريخی شرح داده می شود. در اين جدول، خبرها از نظر نسبت . 10

خبر با دبيرستان به سه دسته تقسيم می شوند. آن دسته از خبرها كه فقط به ساخت دبيرستانی در قزوين داللت دارند و برای 
انتساب آن ها به موضوع اين پژوهش، شاهد ديگری در دست نيست، »اخبار احتمالی« خوانده می شوند. گروه ديگری از رخدادها كه 
به طور مستقيم به موضوع پژوهش حاضر اشاره نكرده اند؛ اما از منظری ديگر مانند موقعيت مكانی احتمال انتساب آن به ساختمان 
مورد نظر تقويت شده است، »اخبار قريب به يقين« ناميده می شوند و گروه سوم اخبار كه دقيقاً تاريخچۀ دبيرستان را شرح داده اند، 
ذيل عنوان »اخبار قطعی« دسته بندی می شوند؛ هرچند از نگاه نگارندگان، خبر يا تاريخی كه برای آن ذكر شده است، محتمل يا 

نادرست باشد )مانند خبر رديف 13 و 14(.
بر اساس مقايسۀ متن خبرهای اين دوره، حدس زده می شود هركجا از واژۀ »كالسه« استفاده شده، منظور پايۀ تحصيلی و . 11

هرگاه لغت »كالس« در جمله به  كار رفته است، منظور تعداد اتاق  های درس بوده است.
شماره های درج شده در ارجاع دهی به روزنامه ها، شمارۀ روزنامه است.. 12
گزارش شمارۀ 41 دربارۀ تعيين وضعيت اتاق های جنوب شرقی عمارت چهل ستون. . 13
شماره های درج شده در ارجاع دهی به اسناد، شمارۀ سند است.. 14
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رديف دوازدهم همين جدول اين سند را به طور قريب به يقين با دبيرستان مرتبط می كند.. 15
تاريخ توقف محمدرضا پهلوی در قزوين هنگام سفر به آذربايجان بر اساس گزارش اين سفر در روزنامۀ اطالعات، خرداد . 16

1326ش و در سالنامۀ دبيرستان، ارديبهشت 1326ش ذكر شده است. با توجه به اين مسئله كه گزارش سفر آذربايجان روزانه در 
روزنامۀ اطالعات به اطالع عموم رسيده و به نظر می رسد اتكای سالنامه بر اخبار شفاهی بوده است و امكان خطای حافظه در ثبت 

اين اخبار وجود دارد، در اينجا تاريخ ثبت شده در روزنامۀ اطالعات صحيح دانسته و در جدول ثبت شده است.
تالش های داوران در تأمين اين مبلغ مؤثر بوده است؛ همچنين شواهد نشان می دهد فردی به نام صاحب جمع كه در آن . 17

زمان نمايندۀ مجلس شورای ملی بوده، در تأمين بودجه  و اعتبار برای ساخت دبيرستان نقش مؤثری داشته است )انجمن سالنامه 
1328، 77ـ78(. 

مهندس بهبهانی، نمايندۀ اداره كل ساختمانی وزارت دارايی، بر اين فرايند نظارت مستقيم داشت )انجمن سالنامه 1328، 78(. . 18
در تاريخ 1328/5/19 جشن تعليمات اجباری در سالن قديمی دبيرستان با حضور زنگنه برپا شد )اطالعات 1328، 20 مرداد( . 19

كه حدس زده می شود در همين مراسم، ساختمان جديد دبيرستان هم افتتاح شده باشد؛ اما شاهد ديگری برای اطمينان از اين 
موضوع نيست؛ به همين دليل، روز افتتاح در جدول 1 ذكر نشده است. در اينجا افزودن توضيحی دربارۀ سالن قديمی دبيرستان 
الزم به نظر می رسد؛ پيش تر دبيرستان به عنوان هويتی آموزشی وجود داشته، هرچند كه ساختمانی مستقل نداشته و به صورت 
اشتراكی و ضميمۀ مدارس ديگر فعاليت می كرده است؛ ساختمان موضوع اين پژوهش برای استقرار كادر آموزشی و دانش آموزان 
دبيرستان در بنايی مستقل ساخته شده است. در حقيقت وقتی از »سالن قديمی« دبيرستان صحبت می شود، منظور اين نيست كه 
اين ساختمان قبل از آن نيز وجود داشته، بلكه عبارت يادشده به سالن ساختمانی اشاره دارد كه قباًل كادر آموزشی و دانش آموزان 

دبيرستان، كاربر آن به  شمار می آمدند. 
ساختمان دبيرستان در خيابان هالل احمر نزديك سبزه  ميدان واقع است.. 20
مكان عمارت های ركنيه و خورشيد به درستی و دقت معلوم نيست.. 21
اطالعات نقشۀ پايۀ طرح تفصيلی قزوين )1373ش( كه شركت شارمند تهيه كرده است، در مورد ساختمان های موجود در . 22

زمين دبيرستان، بيشتر با نقشۀ سال 1354ش مطابقت دارد تا نقشۀ سال 1373ش.
در گوشۀ خالی هر تصوير، جهت ديد نسبت به پالن مشخص شده است.. 23
الزم است توجه شود كه به طور قطع نمی توان افزايش تعداد كالس های درس از سال 1345 تا 1356ش را تحول كالبدی . 24

دانست؛ زيرا اين تغييرات ممكن است با تغيير كاربری اتاق های موجود و كالس ها مرتبط باشند.
عكسی از آرشيو موزۀ آموزش وپرورش قزوين كه نشان دهندۀ ارتفاع كوتاه يكی از كالس هاست و شواهد كالبدی )تفاوت . 25

ضخامت ديوارهای داخلی طبقۀ اول از يك ارتفاع مشخص و تفاوت كيفيِت مصالح ضلع غربی طبقۀ اول( اين احتمال را تقويت 
می كند كه طبقۀ اول ساختمان در چند مرحله ساخته شده است. 

منظور ساختمان دبيرستان پاسداران است.. 26
محل دقيق اين ساختمان شمال غربی دبيرستان است. . 27
دبيرستان پاسداران در دو نوبت با نام »پاسداران 1« و »پاسداران 2« فعاليت داشته است )دبيرسياقی و صفاری 1382، ج. . 28

.)39 :3/1
در اين منبع، تنها دربارۀ دبيرستان فارابی توضيح داده شده است.. 29
صحبت تلفنی با ابراهيم صفاری، مسئول راه اندازی موزۀ آموزش وپرورش و يكی از نويسندگان دورۀ پنج جلدی تاريخچۀ . 30
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Historical documents show that in the first decade of the fourteenth century AH, Karim 
Taher-zadeh Behzad, one of the most famous and prolific architects of the first generation 
of Iranian contemporary architecture, designed two schools in Qazvin, one of which 
was a boys’ high school. The historical course of the construction of an extant high 
school, part of which remains today in Qazvin’s Red Crescent Street, led the authors to 
believe that it is the “Mohammad Reza Shah Pahlavi High School.” The present study 
attempts to test this hypothesis by studying historical documents and comparing the 
architectural style of Behzad’s built schools with the physical quality of the mentioned 
building. The purpose of this study is to introduce the high school in question as one of 
the contemporary architectural works in Qazvin and to investigate the probability of its 
design made by Karim Taher-zadeh Behzad. To this end, qualitative historical research 
is carried out using a descriptive-interpretive, historiographical, and architectural 
approach, based on the interpretive paradigm to develop comparative historiography 
of the high school building. The data collection method is field study and archive-
library research. The results of this study which is compiled in two main sections 
(Introduction and Investigation) show that although successive physical changes were 
imposed on the building and distorted its authenticity, there is a temporal link between 
the schools designed by Taher-zadeh Behzad in Qazvin and the mentioned high school 
building. In addition, there is a significant relationship between the design patterns in 
Behzad’s schools with that of the mentioned high school. Based on this, the probability 
of Behzad being the architect of the high school becomes higher.
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