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 محمد علی توسط که در شهر شیراز قاجار ازعهد مانده یادگار به بناهای از یکی الملک زینت تاریخی خانه

 تدااب .است نارنجستان وسیع عمارت از بخشی  خانه این. است شده ساختهسال  21طی  الملک قوام خان

 هب زیرزمین در دری طریق از که بوده ها آن خانواده و ها قوام (اندرونی) زندگی و سکونت محل خانه این

 به انهخ این در قوام خانواده وراث از یکی قوامی الملوک زینت اقامت دلیل بهیابد، می راه قوام نارنجستان

  .است شده شهره  الملک زینت خانه

 عمارت معماری

مونه ن نا باالی بر موجود سنگی کتیبه همراه به  زیبا بسیار شده کاری منبت و کاری معرق ورودی درب 

با دو باغچه قرینه  وسیع حیاطی هشتی از عبور پس از .  عالی هنر معماری قاجاری محسوب میشود

 نگس قطعه شش از حوض این،جلب نظر میکند حوض های زیبا و نارنج درختان انبوه با شده درختکاری

 . خورد می چشم به تر کوچک حوضی آن قرینه در که شده تشکیل یکپارچه

 یدهد حیاط دور تا دور ،شده کاری مشبک و حجاری سنگی های ازاره با ممکن شکل زیباترین به حیاط 

 .ندا شده تزیین و مشبک شکل این به خانه زیرزمین هوای تهویه و نورگیری منظور به که شود می

 هب حیاط مختلف های بخش در بلبل و گل مختلف نقوش با ظریف بسیار و العاده خارق های گچبری 

 هاللی رنگ هفت های کاری کاشی با سردری دارای حیاط، در ساختمان پیشانی نمای .خورد می چشم

 می باشد. ایران در کاری کاشی شاهکارهای که یکی ازاست  (خورشید و شیر)ای نگاره با شکل

 

 

 

 



www.Iranindepth.com 

 الملک زینت خانه داخلی فضای

 وچشمگیر یسنف بسیار های کاری آیینه و نقاشی گچبری، به مزین اتاق بیست از بیش الملک زینت خانه

 د .دارن راه یکدیگر به ولا طبقه در ها اتاق این.است

 نور تابش امهنگو اند گرفته قرار یکدیگر با قرینه حالت به کامال رنگی، های شیشه با ارسی هایی پنجره

 چشم نواز است.بسیاز که آفریند می زمین و دیوارها روی بر زیبا انعکاسی خورشید،

 و ایرانی هنر تلفیق که .دارد قرار شده نقاشی و کاری آینه هایی دیواره با اصلی تاالر بنا، غربی ضلع در

 .است شده حفظ خوبی به آن ایرانی سبک امااست، اروپایی

  خانه سقف 

 ثارآ نظیرترین بی آنها روی به که گردویی های چوبباشد، می چوب از تماما الملوک زینت خانه سقف

 روی هب دیگر اسلیمی های طرح و قرآنی مشهور های آیه پرندگان، حیوانات، از هایی نقاشی و مینیاتوری

   شود. می مشاهده خانه سقف تمام

 خانه های ایوان

 ردمم بین در دوستی و مهر بیانگر که  نظیری بی های نقاشی و کاری اینه  حیاط به رو های ایوان در

  .است شده سازی پیاده غربی و ایرانی معماری سبک با دنیاست

  خانه سرداب

 سراسر ،زیرزمین که است شیراز خانه تنها الملوک زینت خانه است آن زمین زیر ، خانه بخش ترین جالب

 .است شدهمی استفاده غیره و غذایی مواد نگهداری برای دوره آن درو  کرده احاطه را بنا
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 شیراز مفاخر موزه |الملوک زینت خانه

 نلند مرکز در توسو مادام موزه شبیه و  عنوان موزه مفاخر شیراز کاربری داردبنا در حال حاضر ب این  

بنا کرد(  وسو  مجموعه مجسمه سازی رادر انمیالدی است که مادام ت 21)موزه مشهور متعلق به قرن 

 گردشگران دید معرض در را گوناگون اعصار ساز تاریخ و مشهور افراد مومی های تندیس از ای جشنواره

 .دهد می قرار

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده  

 عکس: گالری همراه انگلیسی به زبان به مطلب لینک 
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