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 های قدیمی در هویت و زیباسازی فضاهای شهریجایگاه مرمت خانه

 مورد خانة وثوق در شهر تهران
 

 2کاوه سعیدی 1علیرضا قاراخانی

 alireza_gharakhany@yahoo.comعضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سوادکوه    .1

ه     دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سوادکو .2
Kaveh_096@yahoo.com 

 

 

 چکیده: 
ر زیبایی دهای قدیمی و جایگاه آنها توان از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داد. یکی از این ابعاد، مرمت خانههویت شهری را می

 -توانند یادآور هویت تاریخیهای قدیمی، گذشته از ابعاد زیباشناختی، میبافت شهری است. بدین ترتیب، این گونه خانه

 ای در مدیریت شهری دارد.های قدیمی شهری از جایگاه ویژهاین رو، مرمت و حفاظت از خانهفرهنگی شهرها بشمار آیند. از 

تواند به رشد و گسترش فعالیت گردشگری شهری کمک شایانی نماید. های قدیمی میافزون بر این، مرمت و حفاظت از خانه

ر های قدیمی شهای از خانهران، به عنوان نمونهاین مقاله کوشش دارد تا به معرفی خصوصیات معماری خانة وثوق در شهر ته

نها نشانگر تای برخوردار است. بنابراین، مرمت و نگهداری از آن نه العادهاین بنا بلحاظ معماری از ارزشهای فوقتهران، بپردازد. 

و الهام گرفتن دانشجویان و رای آشنایی بتواند به عنوان محلی زیست، بلکه ضمنا میهای قابلهنر پیشینیان ما در ساخت خانه

 عالقمندان به معماری ایرانی باشد. 

 

 الدوله(. های قدیمی، زیباسازی شهری، فضای شهری، خانة وثوق )اقبالمرمت، هویت شهری، خانه کلیدواژگان:
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 مقدمه
ود ه خاست کهرهش فضایی -جتماعی و کالبدیا -فرهنگی تاریخی، ارزشمند میراث شهرها بافت کهن و تاریخی

ن از درون هویتی و فرسودگی آمرمت و بازسازی این بافت مانع از بیاز این رو، رود. نشانگر هویت شهری بشمار می

های انهخ. از عناصر مهم و ارزندة این بافت، (1375ی، )حبیب تواند به توسعة متناسب شهر یاری رساندمی شده،

 تواند نقش موثری در این روند برعهده داشته باشد. می قدیمی هستند که مرمت و حفاظت از آنها

 -یاعم از محیط در شکل گیری شهر تهران، به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، عوامل و نیروهای گوناگونی،

اند. با توجه به تحوالت مختلفی که این شهر از سر گذرانده داشته اقتصادی نقش -اکولوژیک، سیاسی و اجتماعی

بخش این رود تا بخشی از عناصر هویتهای جدید، میسبب ساخت و سازهای نوین و برپایی محلهامروزه به است،

های تازه و ساختمانهای بلندمرتبه های قدیمی آن، از میان رفته، جای خود را به محلهها و خانهشهر، از جمله محله

هویت  تواند نقش موثری در حفاظت ازر شهری میدهند. بدین ترتیب، نگهداری و مرمت این گونه ابعاد و عناص

 تاریخی این شهر داشته و در ایجاد جذابیت برای آن به یاری آید. 

 

 خصوصیات عمومی خانة وثوق در شهر تهران 

 : موقعیت

ر ر تهران، دالدوله( در مرکز شهر تهران، در یکی از محالت پنجگانة حصار صفوی شهبنای تاریخی خانة وثوق )قوام

یابان خای قدیمی بنام کوچة میرزامحمود وزیر واقع است. این کوچه در محلة سرچشمه و به امتداد اخل کوچهد

 امیرکبیر امروزی، رو به غرب قرار گرفته است.  

 تاریخچه بنا:

السلطنه، قوام، پدر بزرگ سه تن از سیاستمداران دورة قاجار، یعنی 1الدولهمتعلق به میرزا محمد خان قوام این بنا

در زمان محمدشاه  خورشیدی، 1211 هجری قمری، مطابق با سال 1253در سال السلطنه، الدوله و معتمدوثوق

  3ای وسیع است که در گذشته چندین عمارت را در بر داشت.عمارت فعلی بازماندة مجموعه 2ساخته شد. قاجار

                                                 
وی در دیوان محاسبات مالیات سمتی بر عهده داشت که بعدا به پسر وی، میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه و سپس میرزا حسن خان .  1

 الدوله واگذار شد )سایت تابناک(. وثوق
کوچکترین پسر او، ساختمانی بین کوچه میرزا محمود وزیر و سرچشمه السلطنه، یعنی پس از فوت میرزا محمد خان، سهم معتمد. 2

ین مزرعة و همچن فاطمه( شد. سهم همسر میرزا محمد خان، همان خانة فعلی قوام و اراضی پیرامونی آن)محل فعلی حسینیة بنی

 (. 2، ص 1376مقصودآباد )بهشت زهرای امروزی( شد )موسوی، 
ی بنا، موسوم به حمام قوام، و همچنین عمارتی به نام حسینیه، از جمله دیگر متعلقات این . حمامی نیز در گوشة شمال شرق3

وجود  ی خانة فعلیای در قسمت شمالخانهاند. عالوه بر اینها، درشکهمجموعه بود که امروزه شکل و حالت اولیة خود را از دست داده

 اکنون به پارک کوچکی تبدیل شده است. داشت که هم
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 الدوله و خانة وثوق در نقشة قدیمی تهران موقعیت مجموعة قوام

 (1285)حدود سال 

الدوله قوامی آشتیانی و منزل فعلی وثوق، پس از اینکه وراث سهمشان را از پالک اصلی جدا کردند، به عظیم

معتضدالملک وثوق اختصاص یافت. خانوادة وثوقی قسمت خودشان را که سالن گچبری سفید و سالن گچبری 

در کوچة محدث بود، به اشخاص خصوصی فروختند. آنچه که در دست میراث فرهنگی باقی مانده طالیی، واقع 

الدوله قوامی، به مالکیت وزارت فرهنگ و هنر در آمد )موسوی، است، به کوشش خانم قوامی آشتیانی، دختر عظیم

   4(.3، ص 1376

 

 مشخصات خانة وثوق:

طبقه است که دارای دو حیاط وسیع است که به حاضر عمارتی سهالدوله( در حال ساختمان تاریخی وثوق )قوام

خانه قوام الدوله اند. این عمارت ضمنا دارای یک زیرزمین است. ترتیب قسمت شمالی و جنوبی آن را در بر گرفته

هزار متر مربع داشت که بعدها به دلیل تعریض کوچه، قسمت اعظمی از ۱۲آشتیانی در ابتدا مساحتی در حدود 

خانه ویران گشت. ناگفته نماند که در مجاورت این خانه نیز حمام قوام الدوله قرار داشت که در گذشته یکی از در 

                                                 
 (. 3، ص 1376وزیر فرهنگ و هنر در آن زمان از دوستان خانوادگی ایشان بود )موسوی، . 4
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انده است. های خانه به سمت حمام باز می شد که در طول زمان این حمام به تاریخ پیوست و اثری از آن باقی نم

  .همچنین فضای سبز و پارک فعلی موجود در آن مکان، در آن ایام پارکینگ کالسکه در کنار خانه محسوب شده بود

 
 الدوله( در تهراننمایی از خانة وثوق )اقبال

  بنا و معماری سرای وثوق الدوله

هایی ی آن اتاقط بیروندور حیا شامل اندرونی و بیرونی بود که دورتا ،وثوق خانة ، همچوناکثر خانه های دوران قاجار

ارهای ز شاهکاوجود داشت که در حال حاضر اثری از آنها باقی نمانده است. تزیینات قسمت اندرونی این خانه 

جام شده هـ.ش ان ۱۲۱۱معماری سنتی و اصیل ایرانی است که توسط هنرمندی به نام لطفعلی شیرازی در سال 

به اشکال  اهت و نقاشیهای مجدد، تزییناالبته نقاشیهای اندرونی ابتدا برگرفته از هنر ایرانی بوده که با بازسازی .است

 ت. فرنگی درآمده اس

ین اای برخوردار است: تزئینات و ترکیب عوامل و عناصر مختلف در العادهخانة وثوق بلحاظ معماری از ارزشهای فوق

رود که در واقع، شخصیتی برجسته و کامال بخشی به این بنا بشمار میتوجه آن در هویتبساختمان، از وجوه جال

ای برخوردار یژهیگاه ومتمایز به آن بخشیده است. از این رو، خانة وثوق در مجموعة بناهای تاریخی شهر تهران از جا

 است. برخی تزئینات این بنا عبارتند از:

 و مقرنس؛کاری به اشکال هندسی زیبا آینه -1

 گچبری روی بدنه و سقف؛  -2

 نقاشیهای دیاری روی بدنه و سقف؛  -3

 ها؛ چینی ارسیبری و گرهتزئینات پارچه -4

 های زیرزمین؛ وشبکه چینی پنجره -5

  آجرچینی سقف زیرزمین. -6
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پالن 

 طبقة همکف و طبقة اول خانة وثوق
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هایی پوشیده شده است که به شکل ها و سقف از آئینهدنهای از سنگ مرمر دارد و بافزون بر اینها، تاالر آئینه ازاره

کاری، در ترکیب با گچبری ظریف و منقوش به گل و بوته و اسلیمی، ترکیبی اند. این گونه آئینهریزنقش بریده شده

های زنانی زیبا و منحصر به فرد را ارائه داده است. از ویژگیهای منحصر به فرد این تاالر، گراورهای رنگی از پرتره

روند که در اند. این گراورها جزو نخستین تصاویر زرنگی جهان بشمار میاست که در داخل قابهای آینه قرار گرفته

 اند. قرن نوزدهم به چاپ رسیده

تاقهایی همچنین ا والرها در طبقة باالیی این بنا دو تاالر متصل به هم، در وسط قرار دارندکه دو راهرو در دو طرف تا

اندازة فاع آن هماند. سقف تاالرها بسیار بلند و ارتدو طرف این دو راهرو، در دو طبقه، تاالرها را در بر گرفتهدر 

رها ا تاالاست. اتاقهای دو طرف کوچک و در واقع جای استراحت، ام ساختمانهای دو طبقة طرفین طراحی شده

ای از نقشهای هامل پوشیده از رنگ و نقاشی، آمیزوسیع و با شکوه هستند. تاالر جنوبی از کف تا سقف، بطور ک

 ایرانی و خارجی، است. 

 

 تاالر آینه

ص ده و مخصوزرگ بوباز بخشهای دیدنی این خانه، تاالر آینه در طبقه همکف است که از سایر اتاقهای دیگر مجزا و 

 گی به چشمان فرنها، تصاویر زندر قسمتی از آینه است. رفتهپذیرایی از میهمانان و سیاستمداران وقت بشمار می

ایین به ی از پهایی که به جای گشتن روی پاشنه، با حرکت عمودهای اورسی )پنجرهخورد. در این تاالر پنجرهمی

 اند. های کوچک رنگین آرایش شدهشوند( بسیار به چشم می خورد که با شیشهیا برعکس باز می ،باال

 

 
 اتاق آئینه -ب                                                       نشین     اتاق شاه -الف      
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 تاالر بتنی یا سفره خانه

سمت این ق .ستاع شده از دیگر اتاقهایی است که در ضلع جنوبی بنا واق ،شودخانه نیز نامیده میتاالر بتنی که سفره

 بیشترین ،لیرا این بخش از خانه در فصل سرد ساز ،استشده نشین موسوم به زمستان ،خودخاص موقعیت  سبببه

سمت قست. در ابرخوردار  قسمتهادهد و از درجه حرارت باالتری نسبت به سایر را تشکیل می بناقسمت آفتابگیر 

 آید. ب میاحسبهنشین این اتاق شمالی نیز یک فرورفتگی وجود دارد که شاه

 

 
 

 
 ها و نورگیرهاتزئینات پنجره

دار آبی  ای لعابسازی با چوب است. نور طبیعی زیرزمین در دو ضلع شمال و جنوب با آجرهدرها از نوع گرهآرایش 

  شود. دیوارهای بنا از خشت و سقف از جنس چوب است.مین میارنگ موسوم به پاچنگ ت

ه پوشیده کاست  انهکند، نظم و تقارن موجود در خنخستین عاملی که بازدیدکننده را به این خانه باارزش جذب می

ین ر زیبای از عناصاشده از آجر و چوب است، همچنین هنگام مشاهده بنا، دو بادگیر قرینه در باالی بام خانه نیز 

  سرای باقدمت است.
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حیاط  ویرونی رود. ورود به قسمت داخل ساختمان از حیاط بدری در این بنا یکی از تزئینات بنا بشمار میهفت

ه از کف ا ایوان کتاق و یهای سنگی )آن قسمت از دیوار اها دارای ازارهپله .شودطریق دو راه پله انجام میدَوُرنی از 

 طاقچه تا روی زمین بود( هستند که نقوشی روی آن حک شده است. 

 

 
 دری و محوطة حیاطهفت

 

بقه اهروهای طرد ولی هم مرتبط می شو دو راهروی پایین توسط تاالر آینه و تـَنـَبی ) محلی است برای پذیرایی( به

 . اط استریق حیدوم به علت وجود شیروانی از داخل ساختمان به هم مرتبط نیست و تنها راه ارتباطی آنها از ط
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 های دسترسی به آنطبقة باال و پله

 

ده ی ساخته شلع شرقضدر طبقه اول را روی هم دو تاالر بزرگ آینه و تنبی با سفره خانه، دو راهرو و سه اتاق دیگر 

ی ط دو در می و توسزیرزمین ساختمان در قسمت زیرین تاالر آیینه و تنبی قرار گرفته که تنها از حیاط دروند. ان

 توان به آن وارد شد. 

ست. کف چبری اگتزئیناتی که در بنا به کار رفته شامل آینه کاری، نقاشی گل و مرغی روی گچ ، مقرنس کاری و 

  ت.کاشی های ابر و باد پوشانده شده و بیشترین تزیین بنا مقرنس کاری اساتاق ها با 

 

 مرمت خانة وثوق و ویژگیهای آن 

مت این تای مرتعمیرات و مرمت خانة وثوق در چند مرحله به انجام رسیده است. نخستین تعمیرات اساسی در راس

یر نظر ز، 1350تا  1345صالة سالهای آن زمان، در فا "وزارت فرهنگ و هنر"خانه، پس از تملک آن توسط 

ی اشی بنا طالر نق، توسط استاد محمدکریم پیرنیا به انجام رسید. تعمیرات تا"سازمان ملی حفاظت آثار باستانی"

 رسید.  خورشیدی زیر نظر دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی به سرانجام 1355تا  1352سالهای 

ر نگهای تاالگردد. طی این دوره، عالوه بر تثبیت ره پس از انقالب اسالمی باز میمرحلة دوم تعمیرات این بنا ب

 فجارات محلبخشی سقف تاالر آئینه و انجام تعمیرات اساسی آن که در اثر اننقاشی، اقداماتی در زمینة استحکام

ن در د. همچنیحزب جمهوری اسالمی در سرچشمه و انفجار میدان امام خمینی تخریب شده بود، به عمل آم

دیریت متوسط  سالهای بعدی، بنا به ضرورت و تناسب اسیبهای وارده به این خانه، اقدامات تعمیراتی و مرمتی

 (.   6، ص 1376میراث فرهنگی به انجام رسیده است )موسوی، 
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 های اتاق آئینهرسیا -نشین                            بهای پشت شاهرسیا -الف   

 
 شومینة اتاق نقاشی -ب                                               اتاق نقاشی  -الف                  
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 نتیجه گیری

ترین ای نزدیک به دو قرن، از باشکوهخانة وثوق با قرارگیری در محلة سرچشمه، و با پیشینه

ا مساحتی در در ابتدآید. این خانه که هر تهران بحساب میشهای قدیمی در های خانهبازمانده

الب ج .شد ویران آناز مهمی  تعریض کوچه، قسمت سبببعدها به، هزار مترمربع داشت۱۲حدود 

ز ه یکی االدوله قرار داشت که در گذشتقواممعروف به حمام حمام  ،در مجاورت این خانه هآنک

  ست.ااثری باقی نمانده  متاسفانه از این حمام ؛شدخانه به سمت حمام باز میاین درهای 

 مرمت و حفاظت از این خانه 

المللی ابنیه توسط شورای بین ۱۳۸۱در سال  است،مالکیت سازمان میراث فرهنگی در این خانه که 

 یمدتسسه متاسفانه این مو و ، اجاره شداستکه مقر آن در پاریس  (ایکوموس)و محوطه تاریخی 

 داد )روزنامه شرق(. اجازه ورود گردشگران و اهالی محله را به خانه نمی

 6/3/1377 به عنوان ثبت در آثار ملی پیشنهاد شد و در تاریخ 21/2/1377خانة وثوق در تاریخ 

ال نوز کامدر فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. با این وجود، حرایم آن ه 2024تحت شمارة 

 -اکنون به عنوان دفتر مطالعات محور فرهنگیمشخص و مورد حفاظت قرار ندارد. این بنا هم

ر از آن های معماری و هنشود و بازدید و برداشت دانشجویان دانشکدهتاریخی تهران استفاده می

 پذیر است. امکان
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