
عمارت دهلیز
موضوع اصلی طراحی این بنا رسیدن به فضای زندگی و کار برای یک 

نقاش است. دو امر اصلی که در شیوه زندگی هنرمند درهم آمیخته شده 
و در بستر یکدیگر حضور مداوم دارند. »من در بین نقاشی هایم زندگی 

می کنم و در مسیر زندگی ام نقاشی می کنم. نقاشی های من از من و 
زندگی من جدا نیستند.«  طراح در امتداد این نقل قول از صاحبخانه 

سعی بر خلق مکانی داشت ملغمه ای از زندگی و نقاشی. شاید به صورت 
عمومی هر هنرمند نیازمند فضایی در قالب کارگاه یا استودیو برای کار 

کردن باشد ولی اینکه در سطحی باالتر »کار اصلی هنرمند، هنرمندانه 
زندگی کردن است« حقیقتی ملموس و قابل باور به نظر میرسد. در این 

راستا تولید اندیشه طراحی از درون به بیرون بنا شکل گرفته و طراح 
سعی بر ارائه فضایی برای نوع مشخصی از الکوی زندگی داشته است. 



»دهلیــز« بــه عنــوان انــدام اصلــی در ایــن بنــا انتخــاب شــد تــا هــم توجــه بــه بافــت معمــاری روســتا را تامیــن کنــد و 
هــم بــا کیفیــات فرمالیســتی و مکانــی خــود پاســخی بــر ایــده طراحــی باشــد. در انــدام شناســی معمــاری کالســیک 
ــا معرفــی می شــود کــه عمومــا ارتبــاط دو نقطــه از فضــا را میســر می کنــد امــا در  ایــران دهلیــز گونــه ای از اجــزا بن
طــرح پیــش رو نیــاز بــر ارتقــا عملکــرد دهلیــز بــود چــرا کــه می بایســت نــه تنهــا دسترســی بــه »جا«هــای مختلفــی از 
بنــا را ممکــن می ســاخت بلکــه بــا کاربســت ذات درونگــرا و خلــوت جوهــری خــود فضــا را مســتعد فعــل »دیــدن« 

می کــرد.
ــع شــده اســت. روســتای  ــز واق ســایت طراحــی در نزدیکــی روســتای هنجــن، یکــی از روســتاهای شهرســتان نطن
َهنَجــن در کنــار جــاده قدیــم نطنــز بــه کاشــان و در فاصلــه 17 کیلومتــری نطنــز قــرار گرفتــه  اســت. هنجــن مدخــل 

ــه و فریزهنــد اســت.  ــه روســتاهای محورهــای ابیان ورودی ب
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دیاگرام شکل گیری فرم

برانگیختــن نوعــی از حــواس در ادراک فضــا ضــروری بــه نظــر می رســید، الزم بــود انســان بــه محــض حضــور درگیــر دیــدن و خیــال شــود ولــی مهــم 
دیــدن »نقاشــی« بــود پــس ظــرف نبایــد خــود را بیــش از مظــروف عرضــه می کــرد. فضــا بایــد بــه نقاشــی امــکان »بــودن« مــی داد.

دهلیــز در بطــن بنــا جــا گرفــت و ســایر فضاهــا در پیرامونــش طــوری ســامان داده شــد کــه تمامیــت معمــاری در تحقــق آنچــه گفتــه شــد ایفــای نقــش 
کنــد. طــراح بــه صورتــی از دهلیــز اســتفاده کــرده تــا محرکــی بــرای مخاطــب و مامنــی بــرای نقاشــی ایجــاد کنــد. تمامــی ارتباطــات افقــی و عمــودی 
در ایــن معمــاری از طریــق دهلیــز انجــام شــده و زندگــی در ایــن معمــاری مســتلزم قرارگیــری در میــان نقاشــی و ادراک آن اســت. در ایــن ایــده زندگــی 

نقاشــانه جاریســت و تابلــو نقاشــی جدی تــر از ابــژه ای زینــت بخــش بــرای فضــای داخــل تلقــی می شــود.
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