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 چکیده

دولت ها همواره . شد برپا بریتانیا دولت سوی زا 1851 سال در بار نخستین اکسپو که جهانی نمایشگاه های تاریخی در روند

 اکسپو در شرکت کردن .کنند خلق خود , هنری -سیاسی خط مش جهت در هنری عرصه ای آن، برپایی با تا داشته اند سعی

 چند هر کشورهای مختلف. باشد کشور هر های مزیت اتکای به بایست می حضور در اکسپوها. است الزم مدعی، کشور هر برای

 ها و ظرفیت توانمندی ها، کرده، معرفی جهان به آینده از را خود رؤیای مطلوب اکسپوها، در حضور با دارند فرصت یکبار الس

بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی . های دیگر است نمایشگاه با اکسپو تفاوت این دهند؛ نمایش را خود های مزیت

ی ایران در اکسپو را مورد خوانش قرار می دهد تا به پرسش اصلی پاسخ دهد تطبیقی مجموعه غرفه های نمایشگاه -توصیفی

نتایج به دست آمده بیانگر آن . که هنر در عرصه اکسپوها از سوی ایران چگونه به کار برده شد تا تامیین کننده اهدافش باشد

سنت "و گسترش  "مان های انقالبییاد"، تولید "مصرف گرایی گردشگری"است که این دولت هنر را در سه محوریت ایجاد 

 سه این از یک هر چنان که. به صورت ساختارهای متفاوت در هر یک از این مجموعه اکسپوها به کار برده است "های بدوی

 ای رابطه در تفریح توانسته اند و سرگرمی بخشی، آگاهی و رسانی اطالع مصرف گرایی، همچون هایی مؤلفه داشتن با محوریت

 . باشند آن اهداف تأمین کننده گیرند و قرار ایران ملت و دولت یانم سویه دو

 

 نمایشگاه، اکسپو، ایران، هنر: واژگان کلیدی
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 مقدمه

برای ورود به هر مقوله و شناخت رویدادهای صورت گرفته در آن، ابتدا باید ماهیت این عصر را با تکیه به جریان های موجود 

 واحدی صورت به هنر و تفکر تاریخ در نمی توان را آن واقعیت در که نوزدهم سده .قرار داد فکری حاکم بر آن مورد بررسی

 آن رویدادهای تمامی حقیقتاً که می باشد اروپا در هجدهم و هفدهم سده های ادامه جریانات آورد، نظر در مستقل و مجزا

 آن، رویدادهای مهمترین از .است پیشین دوره های به ادینگاه انتق نتیجه یا اعصار آن در داده رخ تحوالت یافتن ادامه ماحصل

است  -جهان ملل فرهنگی کالن در سیاست مناسبتی حوزه های بحث برانگیزترین و پویاترین از یکی -اکسپو جهانی نمایشگاه

 میان ، پیوندیتجاری و سودمند صنایع دادن نمایش هدف با و شد برپا بریتانیا دولت سوی از 1851 سال در بار نخستین»که 

 به آن که ضمن بین الملل، سطح در نمایشگاه برپایی .داد شکل را مدرنیته به سنت از گذار حال در بشر زندگی و تکنولوژی

 (.1931گیدیون، )«بود"صنعتی امکانات واسطه به بشر نوع وحدت" جهت برتردر ایده ای عنوان

 به یافته توسعه کشورهای دارد؟ اتکای دیگر کشورهای به نسبت تیمزی و ظرفیت چه جا سوالی مطرح می شد که ایران در این

 .نیست مطرح ها آن برای رجوع تاریخی مسئله و نداشته تاریخی تجربه نام به ای سرمایه که است این دلیل به جدید، فناوری

 کنند، را معرفی خود تکنولوژی و دستاوردها بخواهند چنانچه ها، آن امثال و چین ایران، هند، مانند کشورهایی دیگر، طرف از

 در ایران غرفه .باشد داشته تکنولوژی صاحب کشورهای میان در جایگاه رفیعی بتواند ایران که است بعید .است مضاعف خطای

 مسئله، فوق این اهمیت .بگیرد بهره روز تکنولوژی از بخواهد اگر را عرضه کند، حتی« ایرانی بودن»باید  جهانی اکسپوهای

 مطرح جدیدی حرف و گرفت بهره یبودن ایران برای نمایش متفاوت منظر یک از بار یک سال چند هر توان می و است العاده

 ای شیوه به را ما مشکل که است برای این تکنولوژی. هستیم مبحث خلط دچار تکنولوژی، به نسبت ایران امروزه در ما. کرد

 .کند می حمل انسان را که قاطری همانند برساند؛ مقصد به تریکوتاه  راه از ار ما و مرتفع کرده تر مطمئن و تر ارزان تر،آسان 

 برای .است کشیده می دوش به را آن انسان، که بوده قاطری ایران همانند اخیر سال صد در تکنولوژی متأسفانه، که حالی در

 به بنا باطن در بودن ایرانی کنیم سعی باید .بیاوریم در مان را گذشته معماری ادای ندارد ضرورتی غرفه، بودن ایرانی نمایش

 .یافت خواهد انعکاس هم آن ظاهر در حتماً صورت، آن در و برسد ظهور منصه

اکسپوهای ایران را در خط مش ساختار هنری به  کلی نمای موردی، مطالعه صورت به تا دارد سعی حاضر نوشتار اساس این بر

 درخور پاسخ تمهید شک بی. شد و سپس نحوه کاربرد هنر از سوی آن را تبیین نمایدکار گرفته شده از دولت ملی به تصویر بک

 ملت به -پوی ایران در محوریت دوگانه دولتنمایشگاه های جهانی اکس هنری عرصه: است مهمی فرضیه با مواجهه هدف، این

تحول  نیازهای به دیگر سوی از و باشد دولت این جدید وضعیت سیاسی از کامل تبعیت و وابستگی در یکسو از تا شد برده کار

 .دهد پاسخ بین المللی -ملی سطح در مردمی جماعت طلبانه

 

 پیشینه پژوهش

 در منابعی معدود لیکن .نشد مشاهده باشند، پرداخته پژوهش این نظر مورد مسأله به مستقیماً که آثاری اولیه، جستجوهای در

 و ها پژوهش -2 نگارانه تاریخ های پژوهش -1: گیرد می قرار کلی ندیب دسته چند در که دارند وجود نظر مورد حیطه

. دارند یکدیگر با بسیاری های تداخل تألیفات گونه دو این کل البته .فرهنگی و اجتماعی سیاسی، رویکردهای با تألیفات تبیینی

 کاراکتر شناخت و شناسایی بر دشتأکی و پردازد می شان تاریخی وجه در ها نمایشگاه توصیف و شرح به عمدتاً دسته اول

 با شده ارائه های پژوهش راستا، این در .است ها آن بازشناخت و جانبه همه تکامل و رشد پیدایش، اکسپوها، چگونگی

 Exit to World’s Fairs"،"World of Fair"،" The Crystal Palace Museum and Park Restoration"عنوان

Project"،"Expo Architecture Documents" ،صفحات در اغلب حیطه اند که این در مهم نمونه هایی از کارهای بسیار 
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 تعداد شرکت کنندگان، ارائه دهندگان، زمان، منطقه، مکان، ها، نمایشگاه رسمی عنوان از اطالعاتی خود، نخست

 و تصاویر برخی با ادامه همراه در و می کنند بیان را نمایشگاهی پاویون های رده بندی نحوه و هزینه ها بازدیدکنندگان،

 درون از شده فرضیه های استنتاج تا شده کوشیده ها آن در که است مطالعاتی دوم دسته .پردازند می آنها توصیف به پوسترها

 مطالعات گونه تعداد این. گیرند قرار آزمون مورد اکسپوها تحوالت به خاص توجه با هنر و فرهنگ شناسی جامعه های نظریه

 از پژوهش اولین .است گرفته قرار بررسی مورد اکسپوها درباره مطالعه از خاص نمونه سه حال، این با .باشد می محدود یاربس

 Mega-events, Culture and Modernity: Expos and Origins of Public"عنوان با اش مقاله در که است راشه موریس

Culture "جنبه ایجاد و پایه ریزی در رویدادها این نقش درك به و کند می بحث عظیم رویدادهای مثابه به اکسپوها درباره 

 Mega-events and Modernity Olympics, Expos and"کتاب در همچنین وی .پردازدمی  معاصر زمان در عامه فرهنگ های

the Growth of Global Culture "هر سیاسی های ویژگی نبه تبیی اکسپو نمایشگاهی بزرگ رویدادهای درك و تحلیل در 

 دیپلماتیک های شبکه به اختصار و دهد می قرار توجه مورد را اکسپوها انتشار و قدرت به مربوط های جریان .پردازد می دوره

 .کند می تحلیل و تجزیه را رویدادها این فرهنگی متخصصان و ریز برنامه های گروه سیاسی، و

بررسی  به هیچ یک لیکن دهند؛ می پوشش را حاضر پژوهش موضوع از حدودیم بخش صرفاً اگرچه تحقیقات این مجموع در

 .اند نپرداخته اکسپوها المللی بین عرصه در ها دولت سیاستبازخوانشی هنر و  با رابطه در هنر متنی درون مکانیسم های

 مطالعه اکسپوی ایران و های هنمایشگا مجموعه هنری -سیاسی های بنیان به بردن پی با ستا برآن نظر مورد پژوهش بنابراین

 .کند مطرح بین المللی -ملی سطح در هنر از دولت ها الگوبرداری شن در نوعی ها آن تطبیقی
 

 روش تحقیق

  .است شده تهیه الکترونیکی و تصویری ای، کتابخانه معتبر منابع به استناد با و باشد می تبیینی -توصیفی نوع از پژوهش روش

 

 فضاهای نمایشگاهی

 و توسعه با لیکن شود می کاالها استنباط عرضه و نمایش برای محلی آن از ، وگاه نمایش کلمه دو ترکیب به توجه اب

 دستاوردهای آخرین نمایش و عرضه برای مکانی مفهوم امروزه نمایشگاه ستد، و داد مختلف های روش و تجارت گسترش

 رو که در رو مذاکرات و گفتگو برای محلی و صنعتی و تجاری های دیدگاه تبادل برای محلی خدماتی، و تولیدی صنعتی،

 (1931،مجیدی) .ستا کرده پیدا شود، می محسوب بازاریابی های روش مؤثرترین از یکی امروزه

 

 انواع فضاهای نمایشگاه ها

 :ها بر پایه موضوع یا محل برگزاری به گونه زیر دسته بندی می شوند نمایشگاه

 

 نمایشگاه های عمومی

در معرض  ها نمایشگاه گونه ایندر ( ای سرمایهاعم از مصرفی و ) این است که عموم کاالها  ها نمایشگاهاین نوع  تسمیه وجه

مثالً، . ارائه شوند ها آنهر نوع کاال تنها طیف مشخصی از  جای بهکه  شود میسعی  االمکان حتیالبته . شوند مینمایش گذاشته 

این نمایشگاه، فهرستی  برگزارکنندهاالهای مصرفی نمایش داده شوند، در این صورت سازمان در نمایشگاهی ممکن است فقط ک

، منطقه، الملل بینممکن است در سطح  هایی نمایشگاهچنین . کند میمنتشر  ها آناز کاالهای مجاز را با ذکر دقیق مشخصات 

ومی، کاالها، خدمات و تکنولوژی مورد تبادل قرار عم های نمایشگاهدر  درهرحال. کشور یا بخشی از یک کشور برگزار شوند

، برای عرضه هرسال مهرماهعمومی است که در  المللی بین های نمایشگاهیکی از  (1تصویر) تهران المللی بیننمایشگاه .  گیرند می

یکی  شود میل برگزار در ماه آوری ساله همهکه  (2تصویر)نمایشگاه هانوور آلمان. شود میتشکیل  ای سرمایهمحصوالت مصرفی و 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

 

 
 

مزبور عموماً کاالهای  های نمایشگاهدر . عمومی است که دارای اهمیت فراوان و شهرت جهانی است های نمایشگاهدیگر از 

 ازجملهالیپزیک آلمان شرقی سابق، کانتون چین و میالن ایتالیا  های نمایشگاه. شوند میبه نمایش گذاشته  ای سرمایهصنعتی و 

دارای جنبه و ارزش سیاسی و فرهنگی  ها دولتعمومی از دید  های نمایشگاه. آیند عمومی معروف دنیا به شمار میهای  نمایشگاه

 (1911روزرخ، . )نیز هستند

      
 نمایشگاه هانوور آلمان - 2صویر ت                           المللی تهران        نمایشگاه بین -1تصویر                                                      

    

 نمایشگاه های تخصصی

. و دامنه اقالم کاالها نیز محدود است تر کم تولیدکنندگانعمومی تعداد  های نمایشگاه برخالفدر نمایشگاه تخصصی 

ی ست نمایشگاهمثالً ممکن ا. شوند میبرگزار  خصوص به تکنولوژی، موضوع یا کنندگان مصرفتخصصی برای کاال  های نمایشگاه

در  اکنون همتخصصی  های نمایشگاهبه . تنها برای نمایش خودروی سواری برگزار شود که این عمل برحسب نوع کاال است

زمان زیادی از  که اینبه لحاظ  ها نمایشگاه گونه ایناما . شود میتوجه  تر بیش غیرنفتیتوسعه صادرات کاالهای  منظور بهکشور ما 

که الزم است با تقویت روابط عمومی و انجام تبلیغات قوی،  اند نکردهکه باید باز  طور آنهنوز جای خود را  گذرد نمی ها آنعمر 

افزوده  شان بازدهیبخشی و  براثر، ها آنکردن  المللی بینگشوده شود تا با  ها نمایشگاه گونه اینپای بازرگانان خارجی نیز به 

از ... کشاورزی و  آالت ماشینیع تهویه مطبوع، صنایع ساختمانی، صنایع صنایع کفش و چرم، صنا های نمایشگاه. شود

جنبه  روز روزبه ها نمایشگاه گونه اینو بازرگانی،  صنعتاست که با پیشرفت  ذکر شایان. آیند می حساب بهتخصصی  های نمایشگاه

 رو ازاینو  شود میومی قرارداد بسته عم های نمایشگاه تخصصی بیش از های نمایشگاهدر  .گیرند میبه خود  تر بیشتخصصی 

با موضوع ( 9تصویر) 1، تا جایی که نمایشگاه تخصصی آلمانگیرند میو استقبال صنعتگران و بازرگانان قرار  موردتوجه تر بیش

 (1911روزرخ، . )کند میمبادرت  جا ذخیرهصنعت نساجی برای چند سال آینده به 

 
 نمایشگاه تخصصی صنعت آلمان - 3تصویر 

 

 

 نمایشگاه های اختصاصی

                                                           
1
 Heim Textile 
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گذارند؛ مثالً، ممکن است دولت  طور اختصاصی محصوالت یک کشور را در کشور دیگر به نمایش می ها به گونه نمایشگاه این

خود را  های فعالیتایران تشخیص دهد که برای بهبود رابطه تجاری بین ایران و چین صنعتگران و بازرگانان ایرانی محصوالت و 

تصاصی در نمایشگاهی دریکی از شهرهای چین معرفی کنند که در این صورت نمایشگاه اختصاصی ایران در چین طور اخ به

 (1911روزرخ، . )کنند های اختصاصی گاهی جنبه فرهنگی قوی نیز پیدا می نمایشگاه. برگزار خواهد شد

 اکسپوها

در . کنند ا کامالً خنثی هستند و یا ضعیف عمل میها جنبه نمایشی و فرهنگی دارند و از بعد بازرگانی ی این نمایشگاه

ها  گونه نمایشگاه این) شود  های اکسپو معموالً یک طرز فکر، علم یا تکنولوژی جدید به نمایش گذاشته می نمایشگاه

هایی  شگاهنمونه نمای(. شوند و غیرمستقیم و در درازمدت در اختیار تجارت قرار دارند ترین نوع نمایشگاه محسوب می پیشرفته

ونقل در  در ارتباط با وسایل حمل 1311زیست و مسکن در ژاپن و در سال  ، محیط(4تصویر)با موضوع انسان 1311که در سال 

در . اند ها از این نوع بوده از مشهورترین نمایشگاه. در خصوص زندگی سنتی در کانادا برگزار شدند 1311استرالیا و در سال 

برگزارکننده نمایشگاه مذکور با انتشار . ره جنوبی نمایشگاه اکسپو را در شهر تایجان برگزار کرده استهای اخیر نیز کشور ک سال

وجوی تکنولوژی نوینی برای محافظت از بشر و  در جست»، «های جاده توسعه فراز و نشیب» : بروشور و طرح شعارهای

 (1911روزرخ، . )کند هیم میو درباره خود، جهان و آینده، موضوع نمایشگاه را تف« زیست محیط

 
 کانادا -مونترال 1691غرفه ایران در نمایشگاه اکسپو  -4تصویر 

 

 نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال

. اند شده ها خارج عرضه مستقیم بوده است که امروزه در سطح دنیا تقریباً از زمره نمایشگاهیکی دیگر از انواع نمایشگاه، نمایشگاه 

که در اسفندماه  چنان. ها اخیراً برای جبران نارسایی سیستم توزیع در کشور ما موردتوجه قرارگرفته است این نوع نمایشگاه

منظور فروش پوشاك برپاشده و مشابه آن در اماکن عمومی  ههایی ب المللی نمایشگاه های بین هرسال در محل دائمی نمایشگاه

خود نمایشگاه در  های عرضه مستقیم کاال خودبه با برگزاری این قبیل نمایشگاه. شود بانام نمایشگاه برگزار می( ها مانند ورزشگاه)

های  های عمومی و نمایشگاه یشگاهافتد که نتیجه سو، آن متوجه نما مثابه محلی برای خریدوفروش کاال جا می اذهان عمومی به

 (1911روزرخ، . )شود تخصصی صادراتی نیز می

 

 نمایشگاه های اکسپو

 ای معمارانه انداز چشم اکسپوها اصلی موضوع. باشد جهان تأثیرگذار فرهنگ و معماری در بتواند که است نمایشگاهی اکسپو،

 پیوندی از حاصل و سنتز یک بلکه نبوده، طرفه یک شنمای اکسپو مسئلة .می شود مطرح خالق معماران که توسط است

 باید غرفه معماری. است آن جواب بودن مجهول به دلیل اکسپو جذابیت. است میهمان کشور و میزبان کشور دستاوردهای

 .نباشد خاصی هندسه و فرم شکل، اسیر نتیجه در و بوده آن تمدن سنت و مظهر نیز و کشور هر ایده های و فکر مظهر

در این گونه نمایشگاه ها به اهداف  .ایشگاه اکسپو بیشتر جنبه نمایشی داشته و به لحاظ بازرگانی عمال خنثی می باشندنم

انسانی و اجتماعی و فرهنگی بیشتر توجه می شود و براساس موضوعی که انتخاب می گردد کشورها و مشارکت کنندگان 
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نمایشگاه توانمندی علمی،  شعارسعی می کنند تا براساس موضوع و به طراحی و ساخت غرفه اقدام می نمایند و عمدتا 

 هایی  نمایشگاهی  مجموعه( 1911روزرخ، ) .خود را به نحوی مقتضی و زیبا، ارائه نمایند... فنی، معماری، فرهنگ و تاریخ و

های برگزار  ین نمایشگاهتر ها مهم این نمایشگاه. دشو می برگزار جهان مختلف کشورهای در بار یک سال چند هر که است

که  2ها المللی نمایشگاه ای به نام دفتر بین ها تحت نظر مؤسّسه این نمایشگاه. شوند شده در جهان محسوب می

 فرهنگ و معماری در بتواند که است مایشگاهین. نامند نیز می اکسپو رااین نمایشگاه . شود واقع است برگزار می پاریس در

 مسئلة .می شود مطرح خالق معماران توسط که است ای معمارانه انداز چشم اکسپوها اصلی موضوع .باشد جهان تأثیرگذار

 جذابیت .است میهمان کشور و میزبان کشور دستاوردهای پیوندی از حاصل و سنتز یک بلکه نبوده، یکطرفه نمایش اکسپو

 در دارد، سالن ساخت نحوه و طراحی ایده پردازی، از که تعریفی با کشور هر. است آن جواب بودن مجهول دلیل به اکسپو

 (1931 مجیدی،) .یابد می حضور اکسپو
 

 سیاسی -خط مش و ساختار هنری

 مصرف گرایی گردشگری

این  ارتباط گوناگون، های دولت گذاردن نمایش به در هنرها متنوع های جهان فراگیر و محبوب تفکر با آن ها ، نخست گام در

مصرف کننده  عنوان به ها جهان این در مشارکت های جذابیت نیز و مصرف و تولید چرخه های و مختلف بازارهای با ها جهان

مؤلفه  سه دارای کی شانایدئولوژی اهداف تأمین جهت در که دادند گسترش را "گردشگری مصرفگرایی" نوعی و رفتند پیش

  -9و "آموزشی های جنبه" سایر به بخشیدن جذابیت -2،"اجناس دنیای" به نسبت گرایانه مصرف گیری جهت -1. بود اصلی

اطالع  (ب مصرف گرایی،(الف محورهای بر ترتیب به را مؤلفه سه این ها آن عبارتی، به ".گردش" و سفر به ایجاد عالقمندی

 .دادند رارق سرگرمی( ج و رسانی

 

 مصرف گرایی

 مملو زندگی در تفریح و لذت که این باور بر داد؛ شکل را قدرتمند جهانی دیدگاه یک و شد مصرف گرایی پایه ریزی محوریت

 را مسیرهایی اکسپوها» که  است اساس معتقد این بر بنیامین والتر. شوند خریداری مختلف کاالهای و اجناس که است این از

« می آوردند فرود سر تسلیم مشتری عنوان به آنها در ورود محض به مردم که گشودند اجناس و اکااله سطح به

(Benjamin,1973 .)کار به مشغول اجناس و کاالها به همین وابسته تولیدی صنایع در اکثراً خود که جماعت این واقع، در 

 سده اواخر پیشرفت حال در همان صنایع چرخه به را اقتصادی های سرمایه خرید، برای دستمزدهایشان پرداخت با بودند،

 تجاری -صنعتی رقابت عرصه دراین نیز دولت ها سایر تا شدند می سبب محور این در اکسپوها حتی. گرداندند بازمی نوزدهم

 هشد عرضه محصوالت خرید لذت که گفت توان می حقیقت، در. نمایند مشارکت نیز خود ملت محصوالت و کاالها فروش برای

 بطن در گردید و همراه معمارانه های طراحی به نو شناختی زیبایی های واکنش ای گونه با المللی بین های در نمایشگاه

 و عملکرد طراحی با تطابق در سو یک از ها ساختمان این که ای گونه به. طراحی غرفه های نمایشگاهی اکسپوها قرار داده شد

 سازماندهی عناصر نحوه و معماری فیزیکی تجلیات در پیشرفته صنایع و تکنولوژی از که گرفتند می قرار کاالها و اجناس بدیع

گروه های  در کاالها و اجناس بندی طبقه به نیاز اساس بر دیگر سوی از و شد می استفاده ها آن فضای و فرم دهنده تشکیل

 پیشرفته جدید های شاخه از استفاده با مناسب در فرمی را اکسپو بنابراین غرفه های نمایشگاهی. می شدند ریزی پی مختلف

 همراه به ها سبک همه از رنگ چند آمیختگی یک درهم از نمایشی فضایی در را آن ظاهری لحاظ به لیکن .کردند بنا صنعتی

کت مشار ملت های -دولت سایر شناختی زیبایی با دیدگاه های انطباق در تا( W.Brown,2008)دادند  نشان افراطی تزئینات

 .باشد کننده

                                                           
2 Le Bureau international des expositions 
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 اطالع رسانی

در  تا شد طرح ریزی توانمند سازی ملت راستای در و کننده سرگرم و تفریحی صورت به آموزش رسانی، اطالع محوریت

و  هنر ترکیب در عموم برای آموزش عطف نقطه .باشد مؤثر کارگران ویژه به مردم آگاهی و مهارت سواد، سطح افزایش

در  فناوری قدرت از منظرهای ارائه .بود متنوع صنعتی محصوالت ارائه در ها آن اصلی های ختمانسا و ها نمایشگاه مهندسی

 طیفی با بشر ساخت دست و انگیز شگفت اثری ایجاد و (معماری کاربرد)نظیر بی ای شاخصه به طبیعی محیط سازی دگرگون

 سیر و شده عرضه چیزهای برای توجه کانون صرفاً ،(مهندسی علوم کاربرد)سازهای علمی محاسبات و صنعتی مصالح و از مواد

با  بصری، صورت به که بود موجود های فناوری در تکامل مطلوب حس و فکری تعالی میان تعادل تحقق بلکه نبود؛ در علوم

 (. Swift,2008) می شد منتقل مردم به شادی، و هیجان زدگی، شگفت کنجکاوی، حس برانگیختن

 

 سرگرمی

بومی  معماری سبک از گیری وام با کننده شرکت های سرزمین برای هایی پاویون ساخت با گردش و سفر سوم، محوریت در

 و مبدل، مجازی سفری واقع در که گردش نوع این. بود ها آن اقلیم مختص صنایع و محصوالت نمایش همراه به خودشان

 و سرمایه گذاری جذب زیرا سبب. گردشگری حائز اهمیت بود صنعت گسترش جهت در شد؛ می محسوب زحمت بدون

 (.Roche,2009) شدسفر می  طریق از عمومی نقل و حمل فناوری های و سیستم ها گسترش در صنعت بخش مشارکت

 

 تولید یادمان های انقالبی

لی یافتن یک ملت به مناسبت شرکت در نمایشگاه بین المل شهرت موجد اگرچه که بود "هایی یادمان انبوه تولید"دوم، گام

 روابط تقویت هدف، نخستین. دولت سازی برای کشور ایران در برداشت فرآیند اکسپو داشت، لیکن دو هدف عمده را در

 رویداد و صلح خواه جشنواره یک برپایی هدف، دومین. ایران بود دولت برای سطح دراین مشروعیت کسب و الملل بین سیاسی

. دهد نشان را المللی بین دولت ایران در عرصه شدن شناسانده و فرهنگی یغنا ملی، -سازمانی های ظرفیت. بود رسمی عظیم

تحول  تأمین خواسته های زمینه ساز توانستند پیشرو، مهندسی فناوری مثابه به معمارانه محقق شد که های سازه در هدف این

وی دولت شان س از روشنفکرانه بیش و کم یا آرمانی زیبایی به رسیدن در ها آن پایدار مردم ایران و معرف آرزوهای طلبانه

 (1931زارع زاده،)باشند

 

 و ارزش های بومی گسترش سنت های بدوی

آن با توجه به پیشینه دیرینه ایران، مجموعه ای را تشکیل  طی که بود "بدوی های سنت"از مجموعه ای گسترش سوم، گام

رت و یادمان، در بر گیرنده هنرها، آداب و رسوم سرزمین را می دهد که عالوه بر نمایش کلیت بنا به عنوان شاکله اصلی و عما

 تصویر این نمایش ها که معموالً با آوردن افرادی بومی با آداب و پوشش محلی در سکونت گاه هایی طبیعی، به. نشان دهند

می  صورت شانسرزمین دستی هنرهای آثار و عرضه بومی زیستی شرایط در آنها آوازهای و ها رقص آئینی، مراسم کشیدن

توان به دو گروه  بندی کلی می گیری انواع فضاهای معماری را در طبقه عوامل مهم و مؤثر در شکل (1931زارع زاده،) .گرفت

عوامل مادی و محیطی، شامل مصالح و مواد . نخست، عوامل مادی و محیطی؛ و دوم، عوامل فرهنگی و تاریخی: بندی کرد دسته

ویژه فضاهای  گیری انواع فضاهای معماری به ها در شکل تأثیر این پدیده. امل اقتصادی استساختمان، محیط طبیعی و عو

های معماری  توان انواع سبک بندی کلی می سادگی در دسته که به کننده بود، چنان سکونتگاهی در دنیای گذشته بسیار تعیین

تأثیر محیط طبیعی بر شکل فضاهای . دانستها  های کهن را هماهنگ و مرتبط با خصوصیات محیط طبیعی آن در تمدن

که . های متنوعی است صورت جامع و شامل پدیده معماری تنها با مواد و مصالح ساختمانی نبود بلکه تأثیر محیط طبیعی به
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تأثیرگذاری عوامل مادی و محیطی بر روی انواع . ها دخیل بودند هرکدام به شکل معینی در ترکیب فضایی ساختمان

ها یکسان نبود، زیرا بناهای فرهنگی و آیینی افزون بر تأثیرپذیری از عوامل محیطی، از عوامل فرهنگی و تاریخی نیز  ساختمان

ها با شرایط  پذیری آن گیری فضاهای سکونتگاهی به دلیل ضرورت انطباق که چگونگی شکل پذیرفتند، درحالی تأثیر بسیار می

تنها برای  پذیری با محیط و شرایط طبیعی نه انطباق. پذیرفتند طبیعی تأثیر می های محیطی محیطی، بیش از هر چیز از پدیده

 (.1911لنگ،)انسان و فضای زیست او، بلکه برای بقای بهتر همه موجودات زنده حیاتی بود 

 

 بحث و نتیجه گیری

تا  شد برده کار به ایران دولت سوی از عمده محوریت سه در جهانی نمایشگاه های هنری عرصه که می دهد نشان بررسی ها

 اقتصاد پایه های تقویت هدف مهمترین گردشگری، گرایی مصرف محوریت در. باشد اهدافش و جدید هنری وضعیت پاسخگوی

 و فرم با تطابق نمایشگاهی در اصلی سالن های طراحی راستا این در که گذاشته شد (صنعتی فرآیندی در)دولت سرمایه داری

 ها ملت سایر های پاویون طراحی نیز دیگر مورد .شدند ریزی پی شده، گذاشته نمایش به و کاالهای صنعتی محصوالت ساختار

 .نقل انجام داد و حمل توسعه در گذاری سرمایه جذب برای را این دولت که آنها بود بومی محصوالت عرضه و

 به (توانمند ملت سازی فرآیند در) ملت پیشبرد با بتواند دولت طریق بدین تا بود ملی منافع توسعه و حفظ هدف، دومین

 این جا در البته. شده تقویت نماید مسلط آنها بر داده، آگاهی و آموزش ها آن به هنری -علمی های عرصه در نو سمت تحوالت

ها ملت  -یادمان هایی از جانب دولت ایران به دیگر دولت( دولت سازی درفرآیند) و پرداخت هم بین المللی اعتبار کسب به

متمدن با ذخایر بومی و هنری  و پیشرفته ملتی عنوان به خود ملت نمودن آشنا و پیشرفت روند توجیه سوم، هدف .اهدا کرد

 .مبتنی بر این هدف، غرفه های نمایشگاهی ایران به نمایش سنت های بدوی به حالت بومی پرداخت. بود

 هنری، دستاوردهای آخرین تواند می کشور یک درآن که است ینادر های فرصت از یکی جهانی نمایشگاه یا در مجموع اکسپو

 .کند و می توان با نگاهی به غرفه ایران مفهوم ایرانی بودن را شناخت عرضه را فنی خود و فرهنگی

 

 منابع
رجوع به : سیاست ایران در اکسپو، 1913حمد،م ،بهشتی هدی،م حمدم ،تندگویان مزه،ح ،جهان آرا رضا، ،دانشمیر رهاد،ف ،احمدی -

 12 -11: 11شماره ،مجله منظر ،گذشته یا نگاه به آینده

 .21-21: 91مجله معماری و فرهنگ، شماره . ، مبانی طراحی فضاهای نمایشگاهی1911روزرخ، نادر،  -

 .فرانسه اکسپوی جهانی نمایشگاههای مجموعه در هنر از سیاسی ، بازخوانشی1931زارع زاده، فهیمه،  -

 219:تهران کاوشپرداز، نشر فرامرزی، تقی محمد ترجمه معماری، و زمان فضا، ،1931،یدگیدیون،زیگفر -

علیرضا عینی فر، مؤسسه انتشارات و چاپ : نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه : ، آفرینش نظریه معماری1911لنگ، جان  -

 .دانشگاه تهران، تهران
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