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طرفهــا ...راه گــم کردیــد ...خانــۀ فقیــر فقــرا

در ســالهایی نــه چنــدان دور چــه میخواســتیم.

 -خواهش میکنم ...نفرمایید ،منزل امید ماست...

ایــن مــکان ،خانــۀ امیــد مــردم ایــران در ســالهای آغــاز

منــزل امیــد از تعارفــات معمــول مــا ایرانیــان هنــگام

جنــگ بــوده اســت .آیــا تمــام مــردم ایــران بــه ایــن

دیــد و بازدیــد اســت کــه در دو ســال اخیـ ِر همهگیــریِ

خانــه رفــت و آمــد داشــتند؟ راســتش را بخواهیــد هــم

کرونــا از یادهــا رفتــه اســت .امــا در خیابــان شــهید

بلــه و هــم نــه .بلــه ،زیــرا در ایــن خانــه کســی زندگــی

آقاجانلــو یــا بــه قــول تابلــوی شــهرداری منطقــۀ دوازده

میکــرد کــه تصمیمگیریهــای او تﺄثیــر زیــادی بــر

شــهید آجانلــو خانــهای قــرار دارد کــه فــارغ از زمــان،

زندگــی مــردم داشــت .شــاید بــه همیــن دلیــل هــم

مــکان و محدویتهــای همهگیــری همچنــان مهمــان

بــود کــه قبــل و بعــد از تنفیــذ حکــم همچنــان در ایــن

میپذیــرد و هنــوز منــزل امیــد ماســت .بازدیــد از

محلــه زندگــی کــرد تــا بــا پرســهزنیها گاه وبــیگاه

ایــن خانــه نــه فقــﻂ آزاد اســت ،بلکــه بذرهــای خفتــۀ

در کوچهپسکوچههایــش بیشــتر زندگــی روزمــرة

آزادی را هــم در دل بازدیدکننــده دوبــاره بــه جوانــه

مــردم را درک کنــد .خانــۀ او پذیــرای تمــام مــردم ایران

 .1ایــن جســتار مســتخرج از پایاننامــۀ نگارنــده بــا عنــوان «تحلیــل دیدمــان اشــیا در خانهموزههــای مشــاهیر تهــران دهههــای
 40تــا 60ش» اســت.
 .2دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه هنر ،پردیس فارابی پست الکترونیک monirehsadatnaghavi@gmail.com

نقد و گـفتگو

 -خــوش آمدیــد ،صفــا آوردیــد ،چــه عجــب از ایــن

زدن تحریــک میکنــد .پنــداری بــه یادمــان مــیآورد
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نبــود امــا مردمــان محلّــۀ ایــران میتوانســتند از بیرونــی

را بــه داخــل خانــه میدهنــد .اتاقهــای رو بــه

و چایپزخانــۀ خانــهاش بــرای عزاداریهــا و مراســم

حیــاط بــه انــدازة یــک طبقــه بــا کــف حیــاط فاصلــه

اســتفاده کننــد .هرکــس در آن محلــه بــود در خانــه

دارنــد زیــرا خانــه از ســمت حیــاط کام ـ ً
ال دو طبقــه

بــه رویــش بــاز بــود .البتــه ،کمــی بعــد از تنفیــذ حکــم

دیــده میشــود؛ زیرزمیــن و طبقــۀ اول .از انتهــای

ریاســت جمهــوریاش نیــم دیگــر اندرونــی خانــه را هــم

راهــرو بــا پاییــن رفتــن از هفــت ،هشــت پلــه بــه

بــا مــردم تقســیم کــرد و دفتــر کارش را بــه آنجــا بــرد.

حیــاط میرســیم .کــف حیــاط دریچــهای ســنگی و

در تمــام مدتــی کــه مهمــان ایــن خانــه بــودم نفهمیــدم

مشــبک بــه چــاه آب خانــه بــاز میشــود .زیرزمیــن

آیــا ایــن بضاعــت مــکان اســت کــه چنیــن اســتعدادی

بــا دو در بــه حیــاط راه دارد و از یــک ســالن بــزرگ،

بــرای پذیــرش داشــته و از تقســیم مکــرر فــزون شــده

حمــام و چایپزخانــه تشــکیل شــده اســت .ایــن

اســت یــا اســتعداد روح مالــکان آن بــوده اســت؟

فضــا عــالوه بــر انبــار خانــه محلــی بــرای پذیرایــی از

بگذاریــد اول قــدری از پــالن ایــن خانــه برایتــان

اهالــی و ســفرهداران در ایــام عــزاداری بــوده اســت.

بگویــم .ایــن خانــه نبــش کوچــه قــرار دارد؛ یــک

انبــاری کــه شــاید خصوصیتریــن یادگارهــا را در

در خانــه بــه حیــاط بــاز میشــود و در دیگــر آن

خــود جــای مــیداده بــار دیگــر تقســیم شــده و ایــن

بــه اندرونــی خانــه بــاز میشــود .د ِر اندرونــی

بــار بــا عــزاداری و مراســم همســایگان دیگــری را

بــه یــک راهــرو بــاز میشــود کــه ســاقۀ پــالن را

در اندرونــی میپذیرفتــه اســت .در کنــﺞ زیرزمیــن

تشــکیل میدهــد و دربهــای ســرویس بهداشــتی،

یــک مطبــخ کوچــک بــا اجاقهــای هیزمــی ســاخته

آشــپزخانه ،نشــیمن ،و مهمانخانــه از آن منشــعب

شــده کــه بــرای تهیــۀ چایــی و خــوراک در مراســم

میشــوند .امــا همیــن فضــای اندرونــی هــم بــا

بــه کار میرفتــه اســت (تصاویــر 1و.)2

تغییــر موقعیــت اجتماعــی صاحبخانــه و نیــاز بــه
دفتــر کار در فضــای خانــه بــاز هــم تقســیم شــد:
نشــیمن و آشــپزخانه همچنــان فضــای خصوصــی
باقــی مانــد و دو اتــاق تودرتــوی مهمانخانــه بــه
دفتــرکار تبدیــل شــد .فضاهــای مجــاور کوچــه بــا
پنجرههــای بلنــد نورگیــر و در عیــن حــال مصــون
از دیــد رهگــذران شــدهاند .نشــیمن و مهمانخانــه
بــا پنجرههــای چوبــی بزرگــی از حیــاط خانــه نــور
و هــوا میگیرنــد .ایــن پنجرههــا نیــز بــا نصــب
آفتابگیرهــای حصیــری در پشــت پنجرههــا ضمــن
مصــون مانــدن فضــای داخلــی از دیــد نــور مطبوعــی

تصویر :1پالن طبقۀ اول خانه (منبع :نگارنده)

اقتصاد فضا:
بــه نظــرم یکــی از جالبتریــن نــکات در ایــن خانــه
اقتصــاد فضــا اســت؛ کاربــرد بهینــه و حداکثــری از هــر
تعمــدی یــا تصادفــی .مثـ ً
ال در ســقف ســرویس
فضــای ّ
بهداشــتی بــا قــرار دادن دریچــهای بــه کمــک یــک
نردبــان بــه پشــت بــام خانــه میرفتنــد و به ایــن ترتیب
الزم نبــوده بخشــی از فضــای خانــه صــرف ســاخت
پلــکان شــود .همچنیــن در آشــپزخانه ،زیــر پنجــرهای
کــه نورگیــر ایــن فضاســت بــا تغییــر روش آجرچینــی
تصویر :2پالن زیرزمین (منبع :نگارنده)

یــک تورفتگــی بصــورت پســتو ایجــاد شــده کــه بــرای
انبــار موقــت آذوقــه بــه کار میرفتــه اســت .بــر روی
متنوعــی بــرای قــرار دادن وســایل وجــود دارد کــه آنهــا
را از حالــت دیــوار مــرده خــارج میکنــد .شــاید از همــه
کــه بــا طاقچههــای عمیــق محــل نشســتن ناظــر را

تصویــر :3نمایــی از طاقچههــای دنــج بــرای نشســتن
(منبــع :نگارنــده)

تﺄمیــن میکننــد و خانــه را از هــر مبلمانــی بینیــاز
کردهانــد .امــا ماجــرا بــه همیــن جــا ختــم نمیشــود
در زیرزمیــن نیــز فضــای کوچــک میــان دو ورودی بــه
گلخانــه تبدیــل شــده یــا فضــای زیرپلــکان منتهــی بــه
حیــاط بــا نصــب در بــه انبــاری کوچکــی تبدیــل شــده
اســت (تصاویــر 3و.)4

ارتباطات فضایی
یکــی دیگــر از ویژگیهــای خانــۀ امیــد ارتباطــات
میــان فضاهــای مختلــف اســت .آشــپزخانه بــا دری بــه
نشــیمن بــاز میشــود بطوریکــه الزم نیســت بــرای
تــردد میــان آشــپزخانه و نشــیمن حتمــاً از راهــرو
تصویر :4نمایی از گلخانه (منبع :نگارنده)

اســتفاده کــرد .یــا مثـ ً
ال در ســقف ســرویس بهداشــتی
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جالبتــر پنجرههــای کمارتفــاع ایــن اتاقهــا باشــد

بخــــش

دیوارهــای نشــیمن و مهمانخانــه طاقچهبندیهــای

دریچــهای قــرار دارد کــه میتــوان بــه کمــک نردبــان

اســت .تقســیم یــا تبدیــل و نامگردانــی فضــا بنــا بــر

بــه پشــت بــام راه یافــت .ایــن ارتباطهــا در تمــام خانــه

ضــرورت و نیــاز ســاکنان از انعطافپذیــری پــالن نیــز

ادامــه دارنــد .مث ـ ً
ال اتاقهــای پذیرایــی خانــه بصــورت

حکایــت میکنــد .ایــن پــالن رو بــه تغییــر بــاز اســت.

دو اتــاق تودرتــو اســت کــه بــا دری سرتاســری از هــم
جــدا میشــوند و در صــورت لــزوم میتــوان دو فضــا
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اص ً
ال این خانه کجا بود؟

را از هــم مســتقل کــرد و بــرای تــردد بــه هــر فضــا

خانــۀ رجــا یــا خانــۀ امیــد همــان خانهمــوزة شــهید

از راهــرو اســتفاده کــرد .نمونــۀ دیگــر ایــن ارتباطــات

رجایــی واقــع در خیابــان آجانلــو کوچــۀ میرزایی اســت

میــان چایپزخانــه در زیرزمیــن و مهمانخانــه

کــه از ســال  ،1373پــس از خریــداری از بازمانــدگان،

در طبقــۀ اول وجــود دارد؛ از ســقف چایپزخانــه

بــه خانهمــوزه تبدیــل شــده اســت و اکنــون علیرغــم

دریچــهای بــه کنــﺞ مهمانخانــه بــاز میشــود کــه

محدودیتهــای کرونــا بازدیــد از مــوزه آزاد و رایــگان

خــوراک آمــاده شــده را مســتقیماً بــه بــاال منتقــل

اســت.

میکردهانــد (تصویــر.)5

تقسیم و باز هم تقسیم
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فضــای ایــن خانــه ابتــدا بــه دو بخــش اندرونــی و
بیرونــی تقســیم میشــد امــا بــه مــرور زمــان و بــا
تغییــر نیازهــای اهــل خانــه فضــا بــه بخشــهای
جزئیتــری تقســیم شــده اســت .مثــ ً
ال بخــش
مســکونی بــه کمــک راهــروی مرکــز خانــه بــه دو
بخــش خصوصــی و مهمانخانــه تقســیم میشــد
کــه بــه دلیــل ضــرورت وجــود دفتــر کار در منــزل
مهمانخانــه بــه دفتــر کار نامگردانــی شــده اســت.
فضــای زیرزمیــن خانــه کــه محلــی بــرای انبــار وســایل
بــوده در ایــام عــزداری بــه محلــی بــرای پذیرایــی از
عــزاداران تبدیــل میشــد و پــس از مدتــی نیــز بــه
محــل اقامــت محافظــان صاحــب خانــه تبدیــل شــد.
ایــن تغییــر در زمــان معاصــر هــم اســتمرار داشــته
و اکنــون بــه گالــری نمایــش آثــار و اشــیای برجــای
مانــده از زندگــی روزمــرة صاحبــان خانــه تبدیــل شــده
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