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 از عشق دوران قاجار  یادگاری |ها  یخانه بروجرد

 

 

 

دختر سید  شیفته یشد که سید مهدی بروجردی  ساخت خانه ی بروجردی ها از انجایی شروع داستان

 خانه بزرگترین تاجران کاشان و صاحب عمارت معروفکه یکی از  شد. سید جعفر طباطبایی جعفر طباطبایی
که داماد خانه ای هم تراز با خانه ی پدر به شرطی به این وصلت رضایت میدهند که  بود هاطباطبایی

پدری و در نزدیکی خانه عروس داشته باشد ، سید مهدی بروجردی و پدرش نیز شرط راقبول میکنند
 کنند.ای به زیبایی خانه طباطبایی ها را آغاز میساز خانهوساختعروس 

  بوده تیمچه امین الدوله ا و بنای هخانه طباطباییم کاشانی، معمار بزرگ عصر قاجارکه طراح علی مری
  معماری و ساخت این عمارت با شکوه را بر عهده میگیرد.

خانه  هایطلبد سیدمهدی و همسرش در یکی از سالنبسیاری میساخت  خانه قجری زمان  به علت اینکه
مارت سال از زندگی عروس و داماد، ساخت ع 18در نهایت بعد از گذشت  کنندسکونت می ی طباطبایی ها

 .رسدبروجردی ها به اتمام می

 قدمت خانه ی بروجردی ها 

ها، خانه عباسیان ، حمام طباطباییخانه  درمجاورت و  در دوره قاجار ساخته شده خانه بروجردی ها  

ترین بناهای تاریخی ایران است که ز شاخصها یکی اخانه بروجردی.قرار داردتاریخی سلطان امیر احمد  

 خورد.اسالمی به چشم می های معماری ایرانیها و ویژگیآن ظرافت درساخت

بی  تزئینات  داخل بنا با نقوش و  و تی ایرانی رعایت شدهطرح و نقش سن در ساخت این خانه ی عظیم، 
جالب شوید.، متحیر این همه ذوق و خالقیت هنری می و وروددنطیری طراحی شده است به طوری که در ب

  د.می باشن نماد شهر کاشانبادگیرهای خاص و خارق العاده ی خانه ی تاریخی بروجردی ها است بدانید
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 معماری خانه بروجردی ها 

تشکیل شده که  بیرونی و اندرونی متر  از دو بخش 1700مساحتی حدود دوطبقه با خانه بروجردی ها با 
سه در و  دو سرداب، شاه نشین پنج دری، مهتابی، هشتی ورودیاین ساختمان دارای کامال مجزا هستند. 

ی ورود و خروج که یک در به عنوان در اصلی، یک در برای مراسمات مذهبی و یک در برا داردورودی 
 داشته است.مهمانان کاربرد 

که ساخته شده  نشین نشین و زمستانکه این خانه تاریخی دارای دو بخش تابستاننکته جالب توجه این 
 با توجه به تغییر فصل کاربرد داشته است.

 

 سرداب 

از دیگر قسمت های این بنا می توان به سرداب ) زیرزمین( و مفصل خانه و حضور دو بادگیر که عمل 

 تهویه هوا را انجام می دهند اشاره کرد . 

 

 تزئینات داخلی خانه ی بروجردی ها
 

این خانه با بادگیرهای قرینه ی هاللی، نمای زیبایی بر بام تاالر بخشیده است و کاله فرنگی روی آن 

سقف تاالر با طرح بسیار زیبایی از .گذاردهای معماری ایرانی را به نمایش می یکی از زیباترین جلوه

و تاالرهای جانبی آن با نقوش گل،  دیوار هاها و سقف آمیزی شده است.کاری رنگ  گچبری و مقرنس

اویری از شاهان قاجاردیده شاه نشین تصدر دیوار و حیوانات گچبری و نقاشی شده ان دو پرنده، شکارگاه 

 می شود.

شناسی به عنوان نظر اصول زیبایی ابرنگ و رنگ روغن و گج بری های زیبای این عمارت  ی هانقاشی
جای این عمارت عظیم تاریخی در جای زمینذوق و هنر اصیل ایرانشود. شاهکار هنر ایران شناخته می

 .خوردبه چشم می
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 انتخاب برتر یونسکو

 در یونسکو برتر انتخاب عنوان به توریستی جاذبه های کاشان از نظر محبوبیتتاریخی بروجردی خانه 

 .انتخاب گردیده است ۲01۶و  ۲01۵ سال

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 
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