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  رانیا یعروس خانه ها |ها  ییطباطبا یخانه 

 

 

 

 این خانهنمونه ی برجسته از سبک زندگی ثروتمندان در قرن نوزدهم در کاشان است.خانه طباطـبایی ها 

مانند خانه  دیدنی های تاریخیجاذبهدیگر  همسایگیدر که به بهشت خانه های ایران معروف است

 همچنین واقع شده و ، خانه عامری ها، موزه توی، گرمابه سلـطان امیر احـمدخانه عباسیان ی ها،بروجرد

 آن قرار دارند.  نزدیکیسجد آقا بزرگ و بازار کاشان نیز در م

 

 معماری خانه ی طباطبایی ها

زیرزمین،  4حیاط،  4اتاق،  40مترمربع دارای   4700ها با وسعتی حدود مجموعه خانه تاریخی طباطبایی 

عالوه بر قسمت بیرونی و اندرونی  .رشته قنات است 2و  کنند جریان هـوا را تعـدیل میکه   بادگیر 3

خانه، بخشی هم به عنوان محلی برای زندگی خدمه در نظر گرفته شده است.هر گوشه از این خانه بر طبق 

 و از شاهکار های هنر معماری قدیم محسوب می شود. اصولی خاص و هوشمندانه ساخته شده

 

 

 سبک معماری حجاب دار 

 .ساخته شده است که فضای داخلی خانه از بیرون، قابل دیدن نیست حجاب دار به این معنا که خانه طوری
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 سبک گودال باغچه 
بدین ترتیب بنا هم از نظر استحکام و  و اغچه خانه در گودی قرار گرفتهمعماری گودال باغچه یعنی ب

عایق مناسب بوده و همچنین برای رشد گیاهان آن می شود و در ضمن  رطوبت مقابله با زلزله مقاوم 

 است که هوا را معتدل می کند. حرارتی 

 

 سبک معماری خاص و زیبا  

محدودۀ  بیرون خانه با تزیینات گـچ بری و در  پالن خانه طباطبایی ها به شکلی متقارن طراحی شده و 

های رنگی چشم های زیبا و شیشهو داخل خانه رنگ آمیزیطراحی شده  کاری و پنجره های چوبی منبت

ی کلیه نقوش گچ بری از نقش های فرش ایرانه صاحب خانه در کار تجارت فرش بود و چون داردنوازی 

تر، اثری ماندگار و هنری خلق و معماران آن با ظرافت هرچه تمام ه استو گل و مرغ اسلیمی الهام گرفت

 .اندکرده

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده  

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 

/houses-irans-of-bride-the-house-https://iranindepth.com/tabatabaei 
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