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منیره سادات نقوی2

ــای . 1 ــران دهه  ه ــاهیر ته ــای مش ــیا در خانه  موزه  ه ــان اش ــل دیدم ــوان »تحلی ــا عن ــده ب ــۀ نگارن ــتخرج از پایان  نام ــتار مس ــن جس ای
40 تــا 60ش« اســت.

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، پردیس فارابی پست الکترونیک. 2

ــن  ــب از ای ــه عج ــد، چ ــا آوردی ــد، صف ــوش آمدی - خ

ــرا ــر فق ــۀ فقی ــد... خان ــم کردی ــا... راه گ طرفه

- خواهش می  کنم... نفرمایید، منزل امید ماست...

منــزل امیــد از تعارفــات معمــول مــا ایرانیــان هنــگام 

دیــد و بازدیــد اســت کــه در دو ســال اخیــِر همه  گیــرِی 

ــهید  ــان ش ــا در خیاب ــت. ام ــه اس ــا رفت ــا از یاده کرون

آقاجانلــو یــا بــه قــول تابلــوی شــهرداری منطقــۀ دوازده 

شــهید آجانلــو خانــه  ای قــرار دارد کــه فــارغ از زمــان، 

ــان مهمــان  ــری همچن ــای همه  گی ــکان و محدویت  ه م

ــد از  ــت. بازدی ــد ماس ــزل امی ــوز من ــرد و هن می  پذی

ایــن خانــه نــه فقــط آزاد اســت، بلکــه بذرهــای خفتــۀ 

ــه  ــه جوان ــاره ب ــده دوب ــم در دل بازدیدکنن آزادی را ه

ــان مــی  آورد  ــه یادم ــداری ب ــد. پن زدن تحریــک می  کن

ــتیم. ــه می  خواس ــدان دور چ ــه چن ــالهایی ن در س

ایــن مــکان، خانــۀ امیــد مــردم ایــران در ســالهای آغــاز 

ــن  ــه ای ــران ب ــا تمــام مــردم ای ــوده اســت. آی جنــگ ب

خانــه رفــت و آمــد داشــتند؟ راســتش را بخواهیــد هــم 

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

ــر  ــادی ب ــر زی ــای او تأثی ــه تصمیم  گیری  ه ــرد ک می  ک

ــه همیــن دلیــل هــم  ــردم داشــت. شــاید ب زندگــی م

بــود کــه قبــل و بعــد از تنفیــذ حکــم همچنــان در ایــن 

ــی  گاه  ــه  زنی  ها گاه وب ــا پرس ــا ب ــرد ت ــی ک ــه زندگ محل

بیشــتر زندگــی روزمــرة  در کوچه  پس  کوچه  هایــش 

مــردم را درک کنــد. خانــۀ او پذیــرای تمــام مــردم ایران 

خانۀ امیـد 1
جستاری در بازدید از خانه  موزه  ای در محلۀ ایران

monirehsadatnaghavi@gmail.com
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نبــود امــا مردمــان محلـّـۀ ایــران می  توانســتند از بیرونــی 

ــم  ــا و مراس ــرای عزاداری  ه ــه  اش ب ــۀ خان و چای  پزخان

ــه  ــود در خان ــه ب ــس در آن محل ــد. هرک ــتفاده کنن اس

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

ریاســت جمهــوری  اش نیــم دیگــر اندرونــی خانــه را هــم 

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

در تمــام مدتــی کــه مهمــان ایــن خانــه بــودم نفهمیــدم 

آیــا ایــن بضاعــت مــکان اســت کــه چنیــن اســتعدادی 

بــرای پذیــرش داشــته و از تقســیم مکــرر فــزون شــده 

اســت یــا اســتعداد روح مالــکان آن بــوده اســت؟

ــان  ــه برای  ت ــن خان ــالن ای ــدری از پ ــد اول ق بگذاری

ــک  ــرار دارد؛ ی ــه ق ــش کوچ ــه نب ــن خان ــم. ای بگوی

ــر آن  ــود و در دیگ ــاز می  ش ــاط ب ــه حی ــه ب در خان

اندرونــی  دِر  می  شــود.  بــاز  خانــه  اندرونــی  بــه 

ــالن را  ــاقۀ پ ــه س ــود ک ــاز می  ش ــرو ب ــک راه ــه ی ب

ــتی،  ــرویس بهداش ــای س ــد و درب  ه ــکیل می  ده تش

ــعب  ــه از آن منش ــیمن، و مهمان  خان ــپزخانه، نش آش

می    شــوند. امــا همیــن فضــای اندرونــی هــم بــا 

ــه  ــاز ب ــه و نی ــی صاحب  خان ــت اجتماع ــر موقعی تغیی

ــد:  ــیم ش ــم تقس ــاز ه ــه ب ــای خان ــر کار در فض دفت

ــی  ــای خصوص ــان فض ــپزخانه همچن ــیمن و آش نش

ــه  ــه ب ــوی مهمان  خان ــاق تودرت ــد و دو ات ــی مان باق

ــا  ــه ب ــاور کوچ ــای مج ــد. فضاه ــل ش ــرکار تبدی دفت

ــون  ــال مص ــن ح ــر و در عی ــد نورگی ــای بلن پنجره  ه

ــه  ــیمن و مهمان  خان ــده  اند. نش ــذران ش ــد رهگ از دی

ــور  ــه ن ــاط خان ــی از حی ــی بزرگ ــای چوب ــا پنجره  ه ب

و هــوا می  گیرنــد. ایــن پنجره  هــا نیــز بــا نصــب 

ــن  ــا ضم ــت پنجره  ه ــری در پش ــای حصی آفتابگیره

مصــون مانــدن فضــای داخلــی از دیــد نــور مطبوعــی 

بــه  رو  اتاقهــای  می  دهنــد.  خانــه  داخــل  بــه  را 

حیــاط بــه انــدازة یــک طبقــه بــا کــف حیــاط فاصلــه 

دارنــد زیــرا خانــه از ســمت حیــاط کامــاًل دو طبقــه 

ــای  ــۀ اول. از انته ــن و طبق ــود؛ زیرزمی ــده می  ش دی

ــه  ــه ب ــت پل ــت، هش ــن از هف ــن رفت ــا پایی ــرو ب راه

ــاط دریچــه  ای ســنگی و  ــاط می  رســیم. کــف حی حی

ــاز می  شــود. زیرزمیــن  ــه ب ــه چــاه آب خان مشــبک ب

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

ــن  ــت. ای ــده اس ــکیل ش ــه تش ــام و چای  پز  خان حم

فضــا عــالوه بــر انبــار خانــه محلــی بــرای پذیرایــی از 

اهالــی و ســفره  داران در ایــام عــزاداری بــوده اســت. 

ــا را در  ــن یادگاره ــاید خصوصی  تری ــه ش ــاری ک انب

خــود جــای مــی  داده بــار دیگــر تقســیم شــده و ایــن 

ــری را  ــایگان دیگ ــم همس ــزاداری و مراس ــا ع ــار ب ب

ــن  ــج زیرزمی ــت. در کن ــه اس ــی می  پذیرفت در اندرون

ــا اجاق  هــای هیزمــی ســاخته  یــک مطبــخ کوچــک ب

ــرای تهیــۀ چایــی و خــوراک در مراســم  شــده کــه ب

ــر 1و2(. ــت )تصاوی ــه اس ــه کار می  رفت ب

تصویر1: پالن طبقۀ اول خانه )منبع: نگارنده( 
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 اقتصاد فضا:
ــه  ــن خان ــکات در ای ــن ن ــه نظــرم یکــی از جالب  تری  ب

اقتصــاد فضــا اســت؛ کاربــرد بهینــه و حداکثــری از هــر 

فضــای تعّمــدی یــا تصادفــی. مثــاًل در ســقف ســرویس 

ــک  ــک ی ــه کم ــه  ای ب ــرار دادن دریچ ــا ق ــتی ب بهداش

نردبــان بــه پشــت بــام خانــه می  رفتنــد و به ایــن ترتیب 

ــاخت  ــرف س ــه ص ــای خان ــی از فض ــوده بخش الزم نب

پلــکان شــود. همچنیــن در آشــپزخانه، زیــر پنجــره  ای 

کــه نورگیــر ایــن فضاســت بــا تغییــر روش آجرچینــی 

یــک تورفتگــی بصــورت پســتو ایجــاد شــده کــه بــرای 

ــر روی  ــه اســت. ب ــه کار می  رفت ــه ب ــت آذوق ــار موق انب

ــای  ــه طاقچه  بندی  ه ــیمن و مهمان  خان ــای نش دیواره

متنوعــی بــرای قــرار دادن وســایل وجــود دارد کــه آنهــا 

را از حالــت دیــوار مــرده خــارج می  کنــد. شــاید از همــه 

ــد  ــا باش ــن اتاق  ه ــاع ای ــای کم  ارتف ــر پنجره  ه جالب  ت

ــر را  ــتن ناظ ــل نشس ــق مح ــای عمی ــا طاقچه  ه ــه ب ک

ــاز  ــی بی  نی ــر مبلمان ــه را از ه ــد و خان ــن می  کنن تأمی

ــم نمی  شــود  ــه همیــن جــا خت ــا ماجــرا ب ــد. ام کرده  ان

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 3و4(. 

 ارتباطات فضایی
ــات  ــد ارتباط ــۀ امی ــای خان ــر از ویژگی  ه ــی دیگ  یک

میــان فضاهــای مختلــف اســت. آشــپزخانه بــا دری بــه 

ــرای  ــت ب ــه الزم نیس ــود بطوریک ــاز می  ش ــیمن ب نش

ــرو  ــاً از راه ــیمن حتم ــپزخانه و نش ــان آش ــردد می ت

اســتفاده کــرد. یــا مثــاًل در ســقف ســرویس بهداشــتی 

تصویر2: پالن زیرزمین )منبع: نگارنده(

تصویــر3: نمایــی از طاقچه  هــای دنــج بــرای نشســتن 
ــده( ــع: نگارن )منب

تصویر4: نمایی از گلخانه )منبع: نگارنده(



ــان  دریچــه  ای قــرار دارد کــه می  تــوان بــه کمــک نردب

بــه پشــت بــام راه یافــت. ایــن ارتباطهــا در تمــام خانــه 

ادامــه دارنــد. مثــاًل اتاق  هــای پذیرایــی خانــه بصــورت 

دو اتــاق تودرتــو اســت کــه بــا دری سرتاســری از هــم 

ــا  ــوان دو فض ــزوم می  ت ــورت ل ــوند و در ص ــدا می  ش ج

ــر فضــا  ــه ه ــردد ب ــرای ت ــرد و ب ــم مســتقل ک را از ه

از راهــرو اســتفاده کــرد. نمونــۀ دیگــر ایــن ارتباطــات 

مهمان  خانــه  و  زیرزمیــن  در  چای  پزخانــه  میــان 

از ســقف چای  پزخانــه  دارد؛  اول وجــود  در طبقــۀ 

ــه  ــود ک ــاز می  ش ــه ب ــج مهمان  خان ــه کن ــه  ای ب دریچ

ــل  ــاال منتق ــه ب ــتقیماً ب ــده را مس ــاده ش ــوراک آم خ

)تصویــر5(.  می  کرده  انــد 

 تقسیم و باز هم تقسیم
ــی و  ــش اندرون ــه دو بخ ــدا ب ــه ابت ــن خان ــای ای  فض

ــا  ــان و ب ــرور زم ــه م ــا ب ــد ام ــیم می  ش ــی تقس بیرون

تغییــر نیازهــای اهــل خانــه فضــا بــه بخشــهای 

بخــش  مثــاًل  اســت.  شــده  تقســیم  جزئی  تــری 

ــه دو  ــه ب ــز خان ــروی مرک ــک راه ــه کم ــکونی ب مس

بخــش خصوصــی و مهمان  خانــه تقســیم می  شــد 

ــزل  ــر کار در من ــود دفت ــرورت وج ــل ض ــه دلی ــه ب ک

ــت.  ــده اس ــی ش ــر کار نام  گردان ــه دفت ــه ب مهمان  خان

فضــای زیرزمیــن خانــه کــه محلــی بــرای انبــار وســایل 

ــی از  ــرای پذیرای ــی ب ــه محل ــزداری ب ــام ع ــوده در ای ب

ــه  ــز ب ــی نی ــس از مدت ــد و پ ــل می  ش ــزاداران تبدی ع

ــل شــد.  ــه تبدی محــل اقامــت محافظــان صاحــب خان

ــته  ــتمرار داش ــم اس ــر ه ــان معاص ــر در زم ــن تغیی ای

ــار و اشــیای برجــای  ــش آث ــری نمای ــه گال ــون ب و اکن

مانــده از زندگــی روزمــرة صاحبــان خانــه تبدیــل شــده 

ــر  ــا ب ــی فضــا بن ــل و نام  گردان ــا تبدی اســت. تقســیم ی

ضــرورت و نیــاز ســاکنان از انعطاف  پذیــری پــالن نیــز 

حکایــت می  کنــد. ایــن پــالن رو بــه تغییــر بــاز اســت.

 اصاًل این خانه کجا بود؟
ــوزة شــهید  ــان خانه  م ــد هم ــۀ امی ــا خان ــا ی ــۀ رج خان

رجایــی واقــع در خیابــان آجانلــو کوچــۀ میرزایی اســت 

کــه از ســال 1373، پــس از خریــداری از بازمانــدگان، 

بــه خانه  مــوزه تبدیــل شــده اســت و اکنــون علی  رغــم 

ــگان  ــوزه آزاد و رای ــد از م ــا بازدی ــای کرون محدودیت  ه

اســت.

ــع:  ــالن )منب ــی در پ ــای فضای ــه  ای از گردش  ه ــر5: نمون تصوی
نگارنــده(
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