ﺻﺎرﻣﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ دﯾﺮوز و ﻃﺮاح اﻣﺮوز درﮔﺬﺷﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻋﻠﯽ ﭘﻮررﺟﺒﯽ و ...
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎرﻧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎري ﻓﯿﻠﻤﯽ درﺑﺎرة
آﺛﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و آﺛﺎرش را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﺻﺎرﻣﯽ از ﻣﻌﺪود ﻣﻌﻤﺎراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﻮﺷﺖ و از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و آﺛﺎر و زﻧﺪﮔﯽ اش ﮔﻔﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ در آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎري اش ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺻﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺘﺎر ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ادﻋﺎﻫﺎي ﮔﺰاف ،ﺷﻮﺧﯽ و ﻃﺒﻊ روان در ﺑﯿﺎن و زﺑﺎﻧﺶ را ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺪاوم و ﺻﺪاﻗﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪ او روﺣﯿﻪ اي
اﻧﺘﻘﺎدي داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ را ﺑﯿﺶ از آﺛﺎر دﯾﮕﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .از اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﮔﻔﺘﻦ اﯾﺮاد آﺛﺎرش اﺑﺎﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻮآوري اش در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻨﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﮐﺮدي درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را »آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ« ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺻﺎرﻣﯽ دﻟﺒﺎﺧﺘﮥ ﻣﻌﻤﺎري ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﮐﺮوﮐﯽ ﮐﺸﯿﺪن از آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري از
اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎري ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻌﻤﺎري اﻣﺮوز ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد و ﺳﺎزﻧﺪة ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪرن
اﻣﺮوز ﺑﻮد .از آن ﺟﻬﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان او را ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘﮥ زﯾﺒﺎ و ﺳﺎزﻧﺪة اﻣﺮوز ﻣﺪرن داﻧﺴﺖ .اﻧﺘﺨﺎب و آزادي ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﺑﺮاي
ﺻﺎرﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد واﻗﻒ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ذﻫﻦ و ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﺎرﻣﯽ در دﻫﮥ  50ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ آن روزﮔﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ را در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان« او ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ اﻣﺎ
در دﻫﮥ  70ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اش را رد ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در آﺛﺎرش
ﻫﻢ دﯾﺪ .در ﺧﺎﻧﮥ ﺟﻠﻔﺎﯾﺶ ﮐﻪ در ﺳﺎل  64ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺗﻼﺷﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﮔﺬﺷﺘﮥ اﯾﺮان دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻣﺘﺄﺧﺮش اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه و در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎرﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ذات ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و از ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﻤﺎرﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .او در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮي
اش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺒﯿﻌﺖ و ذات ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪ» .ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان در ﮔﻮﺷﻪ
ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ« .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺪارس و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮده و ﻫﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮي ﺗﻔﺎوت دارد .او از
اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎري اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺿﺎﺑﻄﮥ دو ﻣﺘﺮ ﭘﯿﺸﺂﻣﺪﮔﯽ در ﻣﻌﻤﺎري ﺗﻬﺮان«
و در آﻧﺠﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎران ﻣﻌﺎﺻﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ را در ﻧﻤﺎي ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺎري ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﺻﺎرﻣﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان آﺷﮑﺎرا دﯾﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺎ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد و ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ دﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﮔﺮا در آﺛﺎر
اوﻟﯿﮥ ﺻﺎرﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﮥ اﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﮥ ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﮥ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﻨﺎ و در آﺛﺎر ﻣﺘﺄﺧﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان
در آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ.

ﺻﺎرﻣﯽ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ درﺑﺎرة آﺛﺎر ﺧﻮد ﮐﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ »ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ «.او از ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻫﺎي ﻟﻮﯾﯽ ﮐﺎن درﺑﺎرة اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد ﻧﺮم ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﻓﻀﺎي ذﻫﻦ ﻣﻌﻤﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ را ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻃﺮاﺣﯽ را ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ »ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد« و ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ »ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﻮد «.او ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻌﻤﺎري اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ »ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮم ﺷﻮد «.در ﮐﺘﺎب »ارزش ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان« ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري دزﻓﻮل ﭘﺮداﺧﺖ و »ﻧﻈﻢ ﺷﻠﺨﺘﻪ« را در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎري
ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .آﺛﺎر ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﻢ ﺷﻠﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺎرﻣﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺎﺟﺮا و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دور اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن و ﺟﺴﺘﺠﻮ از ژاﭘﻦ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و از ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮔﺸﺖ
و ﮔﺬارﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎي دﯾﮕﺮي ﺟﺰ اﯾﺮان را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺎرﻣﯽ در  1322در زﻧﺠﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و در
 1395در ﺗﻬﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺪ آﺛﺎر او را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و آﻣﺎده ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران او ﺑﻮدﯾﻢ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻓﯿﻠﻢ او را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﯾﻢ.
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