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 های بومی شهر بروجردخانه در خانهجایگاه قهوه
 

 

 چکیده
شوند که نام و کیفیتی متفاوت دارند و بیانگر نیازهای زیستی در بررسی کالبدهای معماری، گاه فضاهایی یافت می

های محیطی است، از ی مطالعات فرهنگی، با لحاظ ویژگیزمرهمتفاوتی هستند. تحقیق در دالیل وجودی این فضاها که در 

های خانه در خانهباشد. فضای قهوهترین راهکارهای تبیین خصایص، الزامات و نیازهای مسکن بومی در زمان معاصر میمهم

لت وجود این فضا در اند از جمله این فضاها است. عی قاجار به یادگار ماندهطور عمده از دورهسنتی شهر بروجرد که به

های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی این منطقه، محور اصلی این نوشتار است. این های سنتی این شهر، با توجه به ویژگیخانه

انی، ای و میدآوری اطالعات به صورت کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر مطالعات تاریخی و روش جمع-مقاله با روش توصیفی

دهد است. نتایج این تحقیق نشان میهای شهر بروجرد را مورد تحلیل و بررسی قرار داده خانه در خانهسبب وجود فضای قهوه

چون قهوه  هاییهای پذیرایی از وی شکل گرفته که با نوشیدنیکه وجود این فضا بر پایه نیاز فرهنگی تکریم مهمان و کنش

توان با در نظر گرفتن دهد که میهای بعد نشان میخانه در دورهوهو چای همراه بوده است. بررسی تداوم استفاده از فضای قه

م رغهای امروزی استفاده کرد. بهی زندگی و نیازهای زندگی امروز، از این فضا و فضاهایی از این درست در طراحی خانهشیوه

خانه در مسکن امروز بروجرد مانع آنکه پاسخ فضایی به این کنش در دیگر عناصر خانه ممکن است، اما جایگاه فرهنگی قهوه

گونه عناصر معماری در الگوی مسکن و عدم پاسخگویی به چنین نیازهای از حذف این عنصر بوده است؛ چنانکه با حذف این

 آید.فرهنگی، نقصانی در معماری منطقه پدید می

 

ری سنتی، بروجردی، معماایط اقلیمفرهنگی،  شر-خانه، خصوصیات اجتماعیقهوه واژگان کلیدی:



 مقدمه
ت ی زیسفضاهای کالبدی معماری به خصوص در مسکن بومی هر منطقه، گویای نیازها و چگونگی رفتارهای روزانهجزء

سازد. این نکته که مسکن انسان فرهنگ، تعامل انسان و مسکن وی را پدیدار میانسان بوده و بررسی معماری مربوط به هر خرده

های زیستی انسان مخاطب است، ما را به علت وجود فضاهای از به سرپناه و حفظ امنیت نبوده و پاسخگوی کنشتنها برای نی

ر تواند بیانگتر باشد، میرسد هر چه عملکرد اجزاء معماری تخصصینظر مینماید و بهمعماری در مقیاس خرد و کالن هدایت می

 است.آن نسج یافته خصایص منحصر به فرد فرهنگی باشد که معماری در 

گرایی کمابیش مورد توجه قرار گرفته و مقاالتی نیز در این زمینه به معماری سنتی شهر بروجرد تاکنون از منظر اقلیم

گذرد. با این نظران به کارکرد اقلیمی عناصر معماری مینگارش درآمده است. در سطح جهانی، مدت مدیدی از توجه صاحب

ها سپری شده و مطالعات فرهنگیِ فرهنگهای فرهنگی و خردهپردازان به ویژگیهسال از عمر توجه نظری 05حال، تنها قریب به 

رد فضاهای معماری چندان موتوان انتظار داشت که بررسی جزءاست. لذا نمیگرفته، تاکنون در معماری بروز چندانی نیافتهشکل

گرایی چندان مورد ستی مردم از نگاه فرهنگهای زیگرفته و در خصوص معماری بومی شهر بروجرد، ارتباط کنشمداقه قرار

ه اند کفرهنگی پرداخته-است. معدود محققانی در این عرصه به بررسی فضاهای معماری از منظر مطالعات اجتماعیاقبال نبوده

های گزینشترین آنها است. این تحقیق بر چارچوب نظری ارتباط اجزا و عناصر معماری در ارتباط با از سرشناس راپاپورت آموس

خانه در معماری وجود آمدن فضای قهوهفرهنگی استوار است و پرسش این تحقیق عبارت از این است که چه عاملی سبب به

 مسکونی شهر بروجرد بوده و آیا تداوم در استفاده از این فضا و فضاهایی از این دست، در فرهنگ مردم این شهر امکان دارد؟

ی قاجار را مورد به جغرافیای تاریخی شهر بروجرد داشته و احیاء این شهر در دوره این مقاله ابتدا نگاهی مختصر

 پردازد. خانه در آن میهای سنتی شهر بروجرد و جایگاه قهوهدهد. سپس به بررسی خانهبررسی قرار می

 

 جغرافیای تاریخی بروجرد
ز سیالخور و از غرب و شرق به رشته کوه شهر بروجرد از  شهرهای استان لرستان، از جنوب شرق به دشت حاصلخی

گذاری بروجرد و وجه تسمیه آن در آنچه پیرامون بنیان. زاگرس محدود می شود و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است

گذاری و علّت نام« بر او گِرد»ی ی بروجرد را معرب و تغییر یافتهای واژهاست داللت بر قدمت تاریخی آن دارد. عدهکتب آمده

آمدن مردمان دانند که سبب گردای خرم میای در جلگهآن را گرد آمدن سپاه یزدگرد در جنگ با اعراب و یا وجود آتشکده

گَرد ساخته گَرد و پیروزهایی چون دارابی اشکانی با نامداند که در دورهاست. نفیسی آن را از شهرهایی میپیرامون آن شده

از « ویرو»دانند و آن را به می« ویروگَرد»ی داند. برخی آن را از ریشهمعنای شهری پر بَر و میوه می اند و بروگَرد را بهشده

ی بروجرد داللت بر این دارد که بروجرد ی واژهی این نظریات از نام و ریشهدهند. در هر حال، همهپادشاهان اشکانی نسبت می

 ]1 .[استهری بودهی پیش از اسالم دارای نظام و زندگی شدر دوره

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند به یک منطقه با اقلیم معتدل مانند بروجرد، موقعیتی  -باستانی شاهراههای بر بروجرد

های خاص اقتصادی، سیاسی و نظامی شکل هایی است که در طی زمان، بر اثر ضرورتممتاز بخشد، قرا گیری آن بر راه

 است. گرفته
که سرزمین ماد را به اقلیم پارس متصل  ی بروجرد پیش از اسالم بر شاهراهی واقع بودهسیالخور و ناحیهدشت 

های باستان، همانند چهارراهی است بر راهی که اصفهان را به بغداد و سلطانیه را به . موقعیت شهر بروجرد بر راه1استکردهمی

از طرفی، به  ]3[گذشته است. رسید از بروجرد میهی که این ناحیه به بغداد میرسد که تنها رانظر میرساند و بهخوزستان می

 شده است. همینی والیات لرستان و خوزستان محسوب میسبب موقعیت بروجرد بر سر راه خوزستان، این شهر به نوعی دروازه

 -کردندی عراق عجم حکومت میحیهای از سلجوقیان بر ناکه شاخه-ی سلجوقی موقعیت ویژه سبب شد که در اواخر دوره

                                                           
 هایای که از بابل به دروازهمراتع مخصوص اسب در سراسر ماد، در امتداد جاده»گوید: ی خود از قول استرابون میراولینسون در سفرنامه 1 

ی کند که استرابون در معرفاو ذکر می« اند.کند )یعنی از بیستون تا اصفهان( گستردهای که ماد را به اقلیم پارس وصل میبحر خزر و جاده

 ]2[ی سیالخور است. ی واژهاست که این واژه یونانی شدهین ناحیه اصطالح هیپوبوتوس را به کار بردها



ی قاجار به عنوان حاکم نشین والیات لرستان بروجرد به مرکزیت علمی و سیاسی در غرب کشور تبدیل شده و پس از آن در دوره

انی رونق و آباد ها در زمان امنیت و ثروت برای شهر بروجرد و مناطق تابع آن(. این راه1و خوزستان انتخاب شود)تصویر شماره 

رسد همین عامل در زمان جنگ و ناامنی موجب تباهی و ویرانی آن است و با بررسی تاریخ شهر، به نظر میبه ارمغان آورده

 است.بوده

 
 ]3[های باستانجایگاه بروجرد بر راه-1تصویر شماره 

 

 

نشین قرارگرفت و به عنوان حاکمی قاجار شهر بروجرد مورد توجه پادشاهان این دوره در دوره -بروجرد در دوره قاجار

شد. این دوره رونق نسبی اقتصادی به همراه داشت. بناهای بافت قدیم بروجرد به طور های لرستان و خوزستان برگزیدهایالت

های ، خانهاند و آنچه باقی ماندهعمده متعلق به این دوره هستند. در حال حاضر بناهای با کاربری حکومتی تخریب شده

 (.2دگان، تجار و اعیان شهر است )تصویر شماره شاهزا

 
 ]4[ی قاجار بروجرد در دوره -2تصویر شماره 



 

های پیشامدرن در بروجرد،  یکی از طبقات اجتماعی تأثیرگذار در دوره -ی قاجارویژگی طبقات اجتماعی شهر در دوره

ها، اغلب به دیدار رح سفر پادشاهان این دوره در سفرنامهی قاجار،  در شاند، به طوری که در دورهعلمای دینی این شهر بوده

ترین ی صوفیان شهر بروجرد که از مهمهای محلهبسیاری از خانه 2است.شدهآنها با علمای این شهر نیز اشاره و تأکید می

معماری مسکونی این ی اجتماعی است. این آمد و شدها، قطعا بر های بافت تاریخی این شهر است، متعلق به این طبقهبخش

 توان در ارتباط با این دیدارها مورد تحلیل قرار داد.هایی را میقشر موثر بوده و فضاهای چنین خانه
ی اقتصاد شهر بروجرد از راه صادرات محصوالت کشاورزی به شهرها و نواحی اطراف تأمین تا قبل از مدرنیسم عمده

اند و بر این اساس بخشی از ات اجتماعی این شهر، تاجران و بازرگانان بودهترین طبقاست. لذا بخش دیگری از مهمشدهمی

توان اذعان نمود که حیات اقتصادی شهر، در گرو اهمیت ی اجتماعی تعلق دارد. میهای سنتی شهر بروجرد به این طبقهخانه

ز و ی چنین نیالذا فضاهای کالبدی برآورنده است.ی اجتماعی بودهمراودات و توجه به آئین پذیرایی از مهمانان برای این طبقه

 است.یافتهاقتصادی شکل-توجهی در مسکن بومی شهر، متأثر از این کنش اجتماعی

ها و دامدارها رسد طبقات دیگر اجتماعی که شامل خرده مالکدر بررسی خانه های تاریخی شهر بروجرد، به نظر می

ی ههای طبقهای آنها با الگوهایی شبیه به خانهو خانه ی متمول بودهود متأثر از طبقههای خاند، در ساخت خانهوران بودهو پیشه

ها با مساحت کمتر و حداقل تزئینات انجام یافته است. در حال است، با این تفاوت که ساخت خانهشدهمتمول شهر ساخته می

 دهند.بافت را تشکیل میهای موجود در ها از نظر کمیت، بیشترین تعداد خانهحاضر این خانه

 

 ای برای پذیرایی از مهمانهای سنتی بروجرد؛ خانهمعماری خانه
 های سرد وی سرد کوهستانی، شهر دارای زمستانبندی اقلیمی شهر بروجرد و استقرار آن در منطقهبا توجه به پهنه

شهرهای همدان، زنجان، تبریز و تهران دارد. هایی با مسکن در های آن مشابهتهای معتدل است و خانهطوالنی و تابستان

های مناطق گرم و خشک هایی که در مقایسه با حیاطگیری فضاها حول حیاطاستفاده از الگوی درونگرایی در معماری، شکل

فاع تگیری از آفتاب،  ارو بازشوهای بزرگ در این ضلع برای بهره شمالی حیاط یگیری فضاهای مهم در جبههترند، شکلکوچک

فتن های مسطح، فرو رگیری بامباز برای استفاده در تابستان، شکلها و فضاهای نیمهها و فضاهای زیستی، کثرت ایوانکم اتاق

خانه در زمین و استفاده از خصوصیات اقلیمی و عایق بودن زمین در برابر حرارت حاصل از تابش، استفاده از مصالح با ظرفیت 

 ]6[ها است. خانههای مهم اینویژگی حرارتی باال و غیره، از

 
 

 ی سنتی بروجردوضعیت کلی و درونگرایی خانه– 3تصویر شماره 

 مأخذ: نگارنده

                                                           
شود که اند. گفته میی افشاریه از اصفهان به بروجرد کوچانده و ساکن شدههای مهم در بروجرد، خاندان طباطبایی است که در دورهیکی از خاندان 2 

که محل « صوفیان»ای با نام است؛ چرا که این خاندان به تدریج در محلهضعیف روحیه و موقعیت صوفیان بروجرد بودهکوچاندن این خاندان، برای ت

 ]0[شود.ها در بافت قدیم بروجرد است و امروزه نیز به همین نام خوانده میترین محلهاست ساکن شدند. این محله از مهمسکونت دراویش اهل حق بوده



 

ی اجتماعی صاحبان آن، به طور عمده از ی قاجار در شهر بروجرد، فارغ از مساحت و کیفیت و طبقههای دورهخانه

ها اغلب دو اشکوبه و یا سه اشکوبه بوده و اشکوب اول که قدر گودتر از سطح حیاط کنند. این خانهالگوی واحدی پیروی می

کنند )تصویر شماره ای بار طبقات باال را تحمّل میطاقی بوده  و از نظر سازهها سقف شبستان 3شوند.خوانده می شبستاناست، 

ار ی اقششدند و البته در خانهی خدمه و نیز به منظور انبار مواد غذایی و علوفه استفاده می(. این فضاها عموماً برای استفاده4

ه های اشکوب اول بگرفتند. شبستانر طی روز قرار میی سکونت خانواده داجتماعی متوسط و کم بضاعت جامعه، مورد استفاده

های یک طبقه از طریق فضاهای دورنی ممکن ی داالن هایی به هم مرتبطند و به این وسیله امکان دسترسی به شبستانواسطه

زمستان، به دلیل  ها در روزهای سردهای کوتاه و ارتفاع کم، عالوه بر سهولت ارتباط میان شبستانها با سقفاست. داالنشده

شوند. همچنین در اشکوب اول ارتفاع کم، مانع از تبادل حرارت میان فضاها می شوند و به نوعی فیلتر حرارتی محسوب می

 خانه، مطبخ، آخور، سرویس بهداشتی و سایر فضاهای خدماتی استقرار دارند. فضاهای دیگری مانند صندوق

 
 ی سنتی بروجرددر خانهدیاگرام توزیع بارها  -4تصویر شماره 

 مأخذ: نگارنده

 

گیرد. این در خانه های بافت قدیم شهر، عموماً  فضای پذیرایی از مهمان در اشکوب دوم و بر روی شبستان قرار می

ی باورهای عموم مردم در خصوص استقرار مکان مهمان است. لذا یابی بیشتر تابع ضوابط فرهنگی بوده و منعکس کنندهمکان

است که به فراخور وسعت  دریو هفت دریها، پنچها، سه دریعمده اشکوب دوم شامل فضاهای پذیرایی از مهمان، تاالر به طور

 ی این فضاها است.کم یک یا همهی اجتماعی صاحب ملک، هر خانه قاجاری در بروجرد شامل دستو طبقه

های بروجرد، ایوان از دیگر عناصر مهم در خانه

ی توجه و تمرکز در نمای ها به نوعی نقطهاست. ایوان

های اعیانی بزرگ، شمالی و )اغلب جنوبی و در خانه

های این دوره در بروجرد نیز هستند و اغلب جنوبی( خانه

شوند.)جدول پلکانی از حیاط مستقیماً به آن منتهی می

(معموالً دو ستون در دو سوی ایوان معرف 1شماره 

وده و سقف آن طاقی است و به ب ی فضایی ایوانمحدوده

این سبب در نمای ساختمان عنصری شاخص محسوب 

 (.0شود )تصویر شماره می

 ی روناسی در  بروجردنمای جنوبی خانه -5تصویر شماره 

 مأخذ: نگارنده
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 های بومی بروجرد، تاالر و شبستان در خانهموقعیت ایوان -1 جدول شماره

 شهرستان بروجردها: میراث فرهنگی مأخذ نقشه

 
 

 :خانه عنصر قهوه
خانه در عربستان و سوریه و عثمانی، نوشیدن قهوه در ایران از زمان شاه طهماسب اول و پس از رونق قهوه و قهوه

خانه های بزرگ، ساختن قهوهآمدند و پس از آن در قزوین و سایر شهرها در اصفهان به وجود خانهمتداول شد. ظاهراً اولین قهوه

ها از ابتدای خانهها در این شهر نیز رونق یافت. قهوهخانهی قاجار با انتقال پایتخت به تهران ساخت قهوهمرسوم شد. در دوره

ها در هر دوره به اقتضای نیاز و شرایط در آن انجام گیری، محل اجتماع اقشار گوناگون مردم بوده و انواع فعالیتشکل

 ها تابع عوامل متفاوتی است.خانه در خانهی به نام قهوهاما وجود فضای ]7[است.شدهمی

 

 هاخانه در خانهمکانی قهوه موقعیت
گذار فضاها به طور کلی یا بر اساس عملکرد آنها بوده است )همانند مطبخ ی قاجار شهر بروجرد، نامهای دورهدر خانه

گذاری می شدند )مانند سه دری و پنج دری های معروف و رایج نامهای دیگرمناطق ایران با نامو آخور و اصطبل(، یا مانند خانه

گذاری شوند )مانند صندوق خانه(. اما در خانه نام س کیفیت فضایی، فارغ از موقعیت آنو هفت دری( و یا ممکن است بر اسا

های سنتی شهر بروجرد تابع کارکرد و کیفیت فضایی است و البته موقعیت استقرار آن تابع اصول جایگیری خانه در خانهقهوه

انتهای ایوان اشکوب دوم و درست روبروی پلکان اصلی های بروجرد در خانه در خانهترین فضاهای خانه است. فضای قهوهمهم

های اطراف خود )سه دری، پنچ دری یا هفت های پذیرایی است و از دو سو به اتاققرار دارد.  این فضا در میان مجموعه اتاق

نتهی سیم را دارد( مای )که حکم فضای تقدری( راه دارد. پس به طور کلی هر کجا که پلکان اصلی به ایوان یا فضای نیمه بسته



(. به 6 یابد)تصویر شمارهخانه میشود، و فضای میان آن به فضاهای پذیرایی پیرامون دسترسی داشته باشد، این فضا عنوان قهوه

ای هاست ولی با آنکه در دورهسازی قهوه و پذیرایی از مهمانان ساخته شدهی قاجار این فضا به منظور آمادهعبارت دیگر، در دوره

خانه را ثبت نمود. ابعاد فضای قهوه خانه در خانه ها تر شد، موقعیت مکانی عنصری به نام قهوهاهمیتعد وجود این فضا کمب

 (.7ماره )تصویر شسایر فضاها در خانه ها یکسان استبسیار متفاوت است اما محل قرار گیری، کیفیت فضایی و دسترسی آن به 

                               
 

 خانهایوان منتهی به قهوه -7خانه                                       تصویر شماره موقعیت استقرار قهوه -6تصویر شماره              

 مأخذ: نگارنده                                                                              مأخذ:نگارنده                                

 

 هاخانهوجودی قهوه علت
شهر  های بعد دری قاجار و دورههای اعیانی که الگویی برای ساخت مسکن در دورهگفته، خانهمطابق مطالب پیش

ها بستری برای تجمعات مهم، اند. از آنجا که این خانهبروجرد قرار گرفتند، عمدتاً متعلق به شاهزادگان قاجار و بزرگان شهر بوده

اجتماعی  -های حکومتی، مراجعات مردمی و غیره بوده، وجود فضاهای بزرگ و متعدد برای پذیرایی، یک الزام سیاسیمهمانی

 است، وجود فضاهاییی فرمایشی و حکومتی داشتههایی که گاهی جنبهت پذیرایی از مهمان در مهمانیاست. ارتقای کیفیبوده

عالوه، در آداب و رسوم و مجموع رفتارهای فرهنگی مردم این منطقه، مهمان از است. بهنمودهمکمل را برای پذیرایی ایجاب می

ها و ها و پنج دریدریضاهای پذیرایی از مهمان، مانند تاالرها و سهای برخوردار بوده و به همین دلیل الگوی فجایگاه ویژه

داری و ی مردم راه یافت. این آداب مردمهای عامهی اعیان و حاکمان، به خانهخانه به راحتی از خانهفضاهای جنبی مانند قهوه

و  همواره برای پذیرایی مهیا و آماده بوده پذیری در فرهنگ مردم بروجرد تا به این حد اهمیت داشته که فضای تاالرهامهمان

ا، هگرفت. در این خصوص، فضای شبستان در اشکوب اول و دیگر اتاقی اهالی خانه قرار نمیهای روزمرهی کنشمورد استفاده

 (.1شماره اند)جدول ی اهل خانه بودهفضای کارکردی زندگی روزانه

های که دارای اندرونی و بیرونی بوده و مساحت زیادی دارند و چه خانههای این دوره، چه آنهایی از طرفی، در خانه

 هایتر، مطبخ و فضای اجاقِ خانه در خارج از فضای نشیمن و پذیرایی قرار داشته و از این فضاها دور بوده است. در خانهکوچک

وجود آمدن فضای توان ادعا کرد که به نمود. میاعیان که دارای چند حیاط و فضاهای متعدد هستند، این مساله چشم گیر می

های سرد آن، وجود گیرد. به عالوه، با در نظر گرفتن آب و هوای شهر بروجرد و زمستانخانه از همین نیاز سرچشمه میقهوه

ه نظر ب باشد، ضروریفضایی که به فضای تاالر الحاق شود و نیاز به رفت و آمد به فضای بیرون برای ارتباط با تاالرها نداشته

  (2)جدول شماره  رسد؛ تا نوشیدنیِ گرم تهیه شده، در رفت و آمد به فضای بیرون کیفت خود را از دست ندهد.می

 



خانهقهوه و مطبخ گرم؛ فضاهای موقعیت -2 جدول  

بروجرد فرهنگی میراث در موجود اطالعات: هانقشه مأخذ  

 
 

خانه همچنان به عنوان فضای آبدارخانه مصرف چای داد، فضای قهوههای بعد که مصرف قهوه، جای خود را به در دوره

های متعدد دارند که در آنها ملزومات صرف قهوه و چای مانند قند و شکر ها تاقچهخانهگرفت. قهوهو گرمکن مورد استفاده قرار

خانه رسد که عنصر قهوه. به نظر می(8است )تصویر شماره شدهو شیرینی، به همراه انواع ظروف صرف قهوه و چای نگهداری می

 است.از این منظر الزامات شکلی خود را حفظ کرده

های فرهنگی مردم بروجرد بوده و به همین سبب، الگوی فضاهای نوازی از گذشته همواره یکی از مشخصهآداب مهمان

ار ی مردم مورد استفاده قری عامهوده، در خانهی اعیان، با اندکی تغییر و به فراخور وضعیت اقتصادی خانمفصل پذیرایی در خانه



اشد. بهای قاجاری بروجرد، نشانگر چگونگی انطباق معماری گذشته با نیازهای وقت میخانه در خانهگرفت. فضایی مانند قهوه

چه  -اده کردن آن است و آمورود قهوه به ایران و عادت قهوه نوشیدن در زمان صفویه و قاجار، خواستی نو در روزگار خود بوده

ب، است و به این سبمناسب مکانی چون مطبخ نبوده -ای از کیفیت فضاییاز نظر مسافت تا تاالرها و چه به لحاظ ایجاب گونه

 سازی قهوه و صرف سریع آن شکل گرفت.خانه برای پاسخگویی به نیاز آمادهفضای قهوه

 

 
 های متعددتاقچهخانه با فضای داخلی قهوه -8تصویر شماره 

 

 نتیجه گیری
ی قاجار در شهر بروجرد، به طور عمده متعلق به شاهزادگان جا مانده از ادوار گذشته، به ویژه دورههای بهبنیان خانه

توان به موقعیت های بروجرد میو حاکمان قجری، علمای دینی و تجار و بازرگانان است. از عوامل اهمیت فضای مهمان در خانه

ی قاجاریه، و نیز وجود علمای پر نفوذ در منطقه و در میان مردم و همچنین نقش نشین در دورهیری شهر به عنوان حاکمقرارگ

کلیدی تجار در اقتصاد منطقه اشاره کرد که موجب شد تا فضای پذیرایی در خانه و عناصر خدماتیِ وابسته به این فضا اهمیت 

ها دری و تاالردری و هفتدری، پنجهای سهی اتاقخانه در میانهری موجد فضای قهوهداهای فرهنگی و آداب مهمانیابد. کنش

 است.بوده

داری در فرهنگ مردم شهر بروجرد، لزوم توجه به فضاهایی های مردمنوازی و آداب و آییناستمرار فرهنگ مهمان

ت، به نیازهای تازه در هر دوره پاسخ مناسب بدهد، توانس گونه که معماری گذشتهدارد. همانمناسب این فرهنگ را بیان می

های رسد در طراحی خانهفرهنگی مردمان این شهر باشد. به نظر می-تواند پاسخگوی نیازهای اجتماعیمعماری امروز نیز می

ی ساکنان نهی پذیرایی از مهمان باشد و از فضای زندگی روزاامروزی در شهر بروجرد، جای فضایی که همواره مهیا و آماده

هنده به دکند که فضاهای سرویسباشد، خالی است. به عالوه، تفکیک این فضا همواره ایجاب میخانواده به خوبی تفکیک شده

خانه، چه به لحاظ قرارگیری فضای پذیرایی از مهمان، جدا از فضاهای دیگر و در ارتباط مستقیم با آن باشد. الگوی فضای قهوه

دهنده تواند الگوی مناسبی برای طراحی فضای سرویسضاهای پذیرایی و چه به لحاظ کیفیت فضایی، میو موقعیت در میان ف

 های معاصر در شهر بروجرد باشد.به مهمان در طراحی خانه
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