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 چکیده
در  یکر  اه ممتررویم مئرارو رزه دنیاور  ز ممتررویم ن را می را میرریای  و یمراش ز نترایا می دردنیای امروزه  نرت  

ممرم را  ید وه نکرهنتایشگاهما دانئ  ز ناید گف  که دردنیای اموزه یک  اهمئارو ممم در امو طواح  نتایشگا  نیم الت   ، نا

در   الت  ر یمنر یشرگا نتا .  نصروی( ، مک))ورکیی(درنظو داش  که عوارش او  اه: پییای )حوک  فیزیک (، وریالی )حوک

در  زخ ر  میشرید کشیر عالز  نو ناال نودی مگاه  مرقاضیای نوای خوید ، ووب افزایا فضای رقانر  در نیم  یلید کتتدگای دا

هترو ز  نرا نمای  متجو نه  یلید محصیل  نا کیفی  ز هتگام نا  کتیلیژی رزه میگرودد  هتنتریم اه منجرا کره نرت   ممی رره

ره اور  نرا  کتیلیژی رزه م  ناشد نتانوایم فضای نتایشگاه  که اراره دهتد  ی می م  ناشد اه نظرو طواحر  م تراری شایئر

نره  رقوای  )جزرزیکود هتگام نا  کتیلیژی ی ت  فی یریئم )میتد  گوی( انجام پذیود  رزش  حقیق در ایم پژزها نه نیرش او

 کو( م  ناشد   

 اح  نتایشگا  نیم الت   , نت  , فی یریئمطوواژگان کلیدی: 
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Abstract  

Today industry world is one of the most important issues of our time in the world, and the 

most important sector that can be advertising and display in exhibitions , and it must be said 

that the world today is one of the major problems in designing the 

international exhibition , should consider three key points : dynamism ( move ) ( move , the 

fluidity of visual ) , ( inertia ). an international exhibition in the country , in addition to raise 

awareness applicants for shopping, increase competitiveness 

in between domestic producers and eventually lead to the production of the 

product quality, along with the day technology . It is also a mixed industry with art 

and technology exhibition space is so that it reflects the architectural design approach , along 

with the proper technology: futurism (future Gray) . Research methodology in this 

research as inductive ( but ) as a whole .  

Keywords : Design international exhibitions , industry, futurism  

 

 مقدمه و بیان مساله  -1

  ز نتایشرگا در رانطه نا میضیع طواح  میریای گف  نا گذش  نیا اه یک قوی اه انقالب نت ر ، در چتد دهه اخیو مریه  هرا

،  تایع م ر ر های نیم الت    در ادنیاش م تاری مطوح شد  او   در کشیر ما نیز ع   رغم داشرم گتجیته ای نا ارهش اه نر

 تر  ز نرت ر   درخیر نتایا ایم مثار زجید ندارد  نتایشگا  نیم الت    نت   اراره کتتد  زجمر  اه پیشروف  هرای ع فضای

  یرم نتایشرگام انو م  ناشد که قانو مقایئه ز مطال ه نا دیگو زجی  ع ت  ز نت ر  در عونه های جمان  او   هدف ان   ا

م  نرتایع یمزری، هتو، همای، ووع ،  کتیلیژی، راحرر  ز ایتتر  در  ترانه نتایا گذاشرم  کتیک های پیشوفره طواح  ز ن

ور   در  او  که  تام  می  کتیکمای پیشوفره  نو گوفره اه مکرب فی یریئم او  ز نا نیای ج ی  هرای پیشروف  در نرت  

شرد اه نظرو ی می مر  نا حویک ز  جدید نظو عیامو نت   در کشیرمای را دارد  نتانوایم فضای نتایشگاه  که ارارره دهترد  

یرم پرژزها  اطواح  م تاری شایئره او  نا رزیکود هتگام نا  کتیلیژی ی ت  فی یریئم )میتد  گوی( انجرام پرذیود  اهرداف 

 -ب یشروف  نرتایع م ر   ایم رواله عوارش او  اه: مگاه  اه رانطه نیم نتایشگاهای نیم الت    نت   ز پ هدف کلی -ال :

یجراد موترای اطالعرا   ا -2  ییم رانطه نیم مکرب فی یریئم ز م تاری نتایشگاه    -1عوار تد اه:  ایم رواله اهداف جزیی

نتایشگاه  مدری ز م تاری نریم  ایروای ز هیورای   گاه  اه رانطه نیم طواح م -3متاوب نوای  صتیم گیوی مدیوای شموی  

یم پرژزها اوئیال اواو  نیرش م  گیود  نتانوایم در هو پژزها نه قصد یافرم پاوخ نه یک یا چتد  چشم انداههای شموی 

 نه دنوال پاوخ نه ایم وئیاالش م  ناشیم که:

  نوای القای مفمتیم فی یریئم درطواح  م تاری چه راهکارهای  زجید دارد؟1
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  چگینه میریای نا طواح  نتایشگا  نیم الت    نت   میجب ار قاء نتایع در ایوای شد؟2

 اد؟نشای د  یریئم میریای پییندی نا هیی  م تاری ایوان  داش  ز  اثیو پذیوی می رایمفمیم ف میا نا  یجه نه 3

 ادبیات تحقیق-2

 بین المللینمایشگاه تعریف -1 -2

های  ایشرگا نت مجتیعه (Exposition universelle): فوانئییز  – World's Fair or Universal Expositions  انگ یئ 

های نوگرزار شرد  در  رویم نتایشرگا ها مممشید  ایم نتایشگا ی نوگزار م م ر   جما او  که هوچتدوال یکواردرکشیرهای

 Le Bureau international) هاالت    نتایشگا ای نه نام دفرو نیمها  ح  نظو مؤوّئهشیند  ایم نتایشگا جمای محئیب م 

des expositions)  اکسپوشید  ایم نتایشگا  را زاقع او  نوگزار م  پاریسکه در (expo)  (1395, 3) تیز,  نامتدنیز م 

 از دید نگارنده نمایشگاه نکاتی چند در مورد طراحی سایت -1 -1-2

 : نطیر اخرصار ذکو م  کتیم

 مسیرهای حرکتی  ●

نداند که  د  از ناید  کتد که ناهدیدکتتد  در کجا عج ه ز در کجا مک) م  کتد ز یا کجا را  م  رزطواح نتایشگا  ناید پیا نیت

احئرم  نما نه نحیکجا ناهدید کتتدگای را مریق  ز یا نه حوک  در مزرد  طواح ناید حوک  عالقتتدای را طیری  و یب دهد که م

   ز نه راحر  چیزهای  را نویتتد که خئره نشیند

 بازدید کنندگان در بین جمعیت حرکت  ●

یز کتد که رری نونامه ناهدید کتتدگای کترو اه رزی نقشه در نتایشگا  را  م  رزند  طواح ایم میضیع را ناید در نظو نگیود ز طی

یشگا  ای که اه نتاناهدید کتتدگ م تیأل. مد  ز یکدیگو را   قیب کتتدمناهدید کتتدگای ندزی اخریار در یک مئیو نه حوک  در 

ای مشراهد  دیدی م  کتتد دز دوره هئرتد یک دوره منمای  که مقصد دارند ز دوره دیگو منمای  که ندزی هدف هئرتد ز نو

ه دنورال مئریو   در کو ناید گف  که انقد نتایشگاهای میجید ند طواح  شدند که اگرو اه رزی نقشر ک   نه نتایشگا  م  میتد

 وا نیئرتد ز پالن  گتگ ,نامفمیم ز شویه پاهل دارند  ناش  در مخو گم میشیید  ز عت کود گ

 استراحتگاه برای بازدید کنندگان  ●

طواح  م انو نتایشگاهما اه نظو ک  واهی موفال  ز یا وتگفوش در نظو گوفره م  شید که ایم امو ناع) ایجاد  تیع نصوی 

اه مد   را  رفرم خئره م  شیند   نوای ایتکه نطیر  نوای رفع خئرگ  ناهدید کتتدگای م  شید اه ایتکه ناهدیدکتتدگای پس

غیو مئرقیم اه ایم خئرگ  ج یگیوی شید پیشا پیاد  رز ها را اه مصالح دیگو انر اب م  کتتد  ا  تیع  ایجاد نتایتد   اگو 
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 . )هتای(شد راهما اه میای فضای ووز  زییم شد  ز مب نتاها ز غیو  نگذرد  تیع نوای ناهدید کتتدگای نیشرو خیاهد 

 باد و آب  ●

زوای   واخ  که در اثو زهش ناد نه  ناهدید کتتدگای م   یای اه عیامو مانتد نا د ز مب اورفاد  کود   مثأل نظونوای ج ب 

حوک  در ممد  ز  یجه ناهدید کتتدگای را نه ویی خید ج ب کتد ز هتنتیم نا اورفاد  اه فیار  ز اخرالف وطح ها م   یای اه 

 . اورفاد  کود   طواح  های زیژ  نوای نمو  گیوی اه عیامو محیط  نکار گوفره م  شید مب نیز

 اختالف سطح  ●

مط ب ممت  او  که ناید حرتا رعای  شید متظیر در نظو گوفرم اخرالف وطح در داخو والم نتایشگا  او    ندیم م ت  

هما که اغ ب زویع هئرتد اه یکتیاخر  نیوزی مزرد  ز  تیع  که نریای نا در نظو گوفرم طوقاش ز نیم طوقاش ووووای نتایشگا

 . ایجاد نتید

 گوشه های استراحت  ●

اه دیگو مئار   که ناید هتیار  در نظو داش  نیجید مزردی گیشه های اورواح  نوای ناهدید کتتدگای او    ناهدید کتتدگای 

 )نگارند ( . ود  اند نیاه نه گیشه های  نوای اورواح  دارندجم   جدید قیای انوژی که نوای دیدی غوفه های گیناگیی نوف ک

 : در یک دسته بندی کلی فضاهای مورد نیاز نمایشگاه را به سه قسمت عمده یعنی -2-1-2

 مجتیعه خدماش عتیم  ج (  مجتیعه ف الیرمای ناهرگان  ز اداری ب (  مجتیعه نتایشگاه  الف (

  ز نه اخرصار در میرد هو کدام م  پوداهیم قئیم نتید   اراض   یو ه میتد  د (

 الف ( مجموعه نمایشگاهی

 ( IC “ ITوای   جارش الکروزنیک  ) 3 – محیطه ناه ز نیته ناه نتایشگاه   2 – مجرتع والتمای نتایشگاه   1

 محیطه عتیم  نتایشگاه   4

 ب ( مجموعه فعالیتهای اداری و بازرگانی

  شویفاش, خدماش نتایشگاه ,   م ازن  نتایشگاه: مجتمع اداری 1

دزلر  ز خصین  شوکرما ز دفا و, رزانط نیم الت و, خدماش نادرا  , خدماش ناهرگان  :مجتمع بازرگانی بین المللی  2  

کران انه, کالومای ممیهش  ز دفرو ممیهش :مرکز آموزش 3  

     الم پذیوای  زو,والتمای کتفوانس ,پئ  زگتوک, نیته, دفا و ز ش ب نانک  :مجتمع رفاهی 4
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 ج ( مجموعه خدمات عمومی     

مئجد, روریرای, پتپ نتزیم, پارکیتگ,  ومیتال  اکئ , ازرژانس,  پ یس,  م ا نشان  : سیسات و تجهیزات خدماتیأت  1  

ا ز ارگاهمک, وزیئماو,  دکه های فوزش میاد غذای  ز لیاهم م ر  , محو نگمداری زوایو ناهدید کتتدگای, ممف   ئا ورز ناه,

 انوارها

معابر دسترسی و میادین  3  فضای سبز عمومی و تفریحی  2  

 )نگارند (د ( اراضی توسعه آینده

  غرفه نمایشگاهی -2-2

 . غوفه در م ت ،  وکیو  احاطه کتتد  نوای محو نتایا یا مکان  نوای فوزش کاال ز اراره خدماش او 

 و  زاق ی تای نئ  هو چه اورادانه  و در طواح  ز چیدمای عتو گودد نه هغوفه، انیالً الگیی  اه کار شوک  کتتد  او 

 یم، ف ئفهک زیرویشوک  نمرو ان کاس م  یاند  پس م  نایئ  نه شک   طواح ، واخره، چیدمای ز ادار  گودد که نه مثانه 

 . زجیدی ز میضیع ف الی  شوک  را نه نتایا نگذارد

  یگاهویژگیهای یک غرفه نمایشی -2-2-1

 م طواح نه نیتتد قان ی  رواندی پیا 4   زض ی  مکان  متاوب  3   هتاهتگ نا نیع کاالهای نتایش   2  جذانی  نصوی  1

 (1392،قاوت  نژاد)طواح  متاوب نا ف الی  واهمای  5

 پارامترهای موثر در طراحی غرفه-2-2-2

ها ناق  م  مانترد  زورایو ز  جمیرزاش ز مو ترای ز  ه عیامو ممم جذب م اطب هئرتد ز در خاطو رنگما ارنگ : -2-2-2-1

مای غوفره ز چیردلیاهم نکار گوفره شد  در غوفه ناید دارای رنگ ز کیفی  ظاهوی متاوب ناشتد  اورفاد  اه رنگمای م ر ر  در

خصینریاش فوهتگر   یددراورفاد  اه رنگما نا .کاال ناید هت یان  الهم را نا یکدیگو ز نا میضیع ان   نتایا غوفه داشره ناشتد

رنرگ هرا نیرز  ئرط  ز ناید نه رزانشتاور .محو نتایا ز  اثیو رزان  منما نو رزی ناهدیدکتتدگای ز افواد غوفه را در نظو داش 

 داشره ز نه نکاش می نیز  یجه کود  

ی  غوفره را نیر نیز هتانتد رنگ اه عیامو ممم جم  جذب م اطب م  ناشد  نا نریرپوداهی مر   ریای جرذان ر:نو-2-2-2-2

را اه  درزی غوفره افزایا داد  نا نیر پوداهی متاوب ع   ال صیص نیر مالیم م   یای فضای  مرام نیجرید مزرد ز یرا فضرای مرام

ص ز رنگ مش  فضای ش یغ نیوزی مرتایز نتید اگو چه در جاهای  اه درزی غوفه، م  نایئ  نیری مرفازش  و ز نا شدش نیشرو

   و اورفاد  نتید
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اورفاد  ز نکارگیوی نحیح زوایو وت   ز نصوی عالز  نو ناال نودی جذانی  غوفره مر  ی بصری: وسایل صمع -2-2-2-3

ه ایرم ایاهرد نرید   یاند اطالعاش متاوب زکام   در اخریار م اطب قوار دهد ز نیاه نه مذاکواش طیالن  ز نیای  تام مئرایو ن 

اه وریانق  فی م هرای  امکای عوضه در غوفه را نداشره اند اورفاد  کود  اراره لیاهم م   یای جم  نتایا کاالها ز یا خدما   که

 . اجوای  در ن ا  یلید ز خدماش نقا ممت  در اثو ن ش  مذاکواش خیاهتد داش 

القرا  نا نمو  گوفرم اه ایم ع م م   یای پیام میرد نظو ز یا اهداف مشرارک  در نتایشرگا  را نره نیتترد گرافیک:  -2-2-2-4

ش رره اطالعرااتید  طوح های واد  ز زاضح اثو ن ش  ناال وی دارند ز اه وودر گم زخئره نتیدی م اطب ج یگیوی م  نتاید ن

 (1392)قاوت  نژاد,. ناید در ایم ن ا نه میارد ضوزری متحصو گودد

 عوامل موثر بر ایجاد غرفه در نمایشگاه-2-2-2

  فهغو, طواح  مدیوی  غوفه غوفه ز,    ییم نیدجه 

  عوامل موثر در طراحی غرفه-3 -2-2

یل  در وم   زوادگ,رعای  فضای میرد نیاه,  تاوب واخرتای غوفه نا اهداف,  زیژگ  های اق یت  زفوهتگ  کشیر میزنای

   )هتی(مرو مونع در نظو گوفره شید15 ا 9نوای هوگینه کاالی  مئاح  نیم ,  طواح  نتینه

 فوتوریسم تعریف-2-3

قوی  ازایو های هتویجتوا یک  اهFuturisme :فوانئیی نه,   (Futurismo ):ایرالیای  نه: که  فوتوریسم یا گریآینده

ها در نئیاری اه نیز ف الی  داشرتد  فی یریئ  رزویه ز در کشیرهای دیگو اه جت ه نید ایرالیا نید  موکز ایم جتوا در نیئرم

 .اندف الی  داشره مشپزی ز حر  م تاری ،میویق   ، ئا و  ،وفالگوی  ،واهیمجئته  ،نقاش   ،ادنیاش  ها مانتدهمیته

 (Cubo-Futurism)  گری حجمیآینده-2-3-1

گوی میتد  های هتوی نه نامیک  اه جتوا 1913گوی اثو گذاش  ز در وال نو جتوا میتد  گویحجم جتوا رزویه در

 .کتتدی کینیئم را اورفاد  م هاگوای حجت  فومنه دنیا ممد  میتد  حجت 

 گری در ایتالیاآینده-2-3-2

کودنررد  خی رر  عالقرره داشرررتد ز اه نئرریاری اه نظررواش فاشیئررم پشررریوان  م  فاشیئررم ها نرره حوکرراشدر ایرالیرا فی یریئرر 

 یانئررتد ایرالیرا را کشریری مردری نکتترد  دیدند که نا می م کودند ز فاشیئم را قدر   م های مدری م هاحوک ی یریئ ف

نه زجید مزرد  ایم گوز  یک وال ن رد  191۸ها را در وال ها ممم نید، گوز  ویاو  فی یریئ ماریترر ، که یک  اه فی یریئ 

میویلیت  شدند  نه هتیم دلیرو دزلر  خی ر  اه  ادغام شد ز اه ازلیم پشریوانای میویلیت  حزب م   فاشیئ  اه ایجادش در
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شما دیگو اوررفاد  کودنرد  در  گوی رشد کود  ز اه جتبمیتد  ایرالیا در .ه روتی  شتاخ  ز نه منما کار دادندها را نفی یریئ 

چترد  194۰ز  192۰رف   ن رد اه ورالمای  گوای عقو ز گوای کتیته گوی نه طوفم تاری ایم ا فاق خی   نیشرو نید ز میتد 

  منوا واخ  منجییلییماهزن  او  که  ونری مهمگوی واخره شدند که در نیم منما ایئرگا  را واخرتای دزلر  در ووک میتد 

 اصول کلی آینده گری-2-3-3

دادنرد ز اه های خرییا نره نرانیدی منمرا رای م داشررتد ز در نیانیره  تردی ز مظراهو ریخ را گو نرهگوها نگاه  طمیرایمیتد 

ی اه ایم قویو نیدنرد کره نتادهرای ز چیزها ها کران انه ز ها میه  کودند  منای خیاهای نانیدی  ورایا م نشوی مدری مظاهو

های کودنررد  نرره هترریم خرراطو جترروا فی یریئررم یکرر  اه ریشررهپیشرریم را در خررییا نگمررداری م   ترردنمای قرردیم ز

نایرد »گفرترد گو  اکید هیادی نو یکر  شردی نقاشر  ز  تاشراگو داشررتد ز م هتومتدای میتد   شد ایرالیا در فاشیئم پیدایا

ز ایم امو ناعر) پدیرد « های ایم ووک پ  نوودمزر درزی نقاش   تاشاگو را در موکز نقاش  قوار داد  ا نه درک اجرتاع  حیوش

کودند های ع ت  نا  حئیم نئیاری نگا  م یاش ز دیدگا ها نئو  نه نقاش  شد  منما نه کشفمی مدری ممدی دیدگا  ماشیت  ز

 .شررد ی نتررا پییررا ز یررا« کررار یی»کودنررد کرره ایررم امررو ناعرر) پیرردایا ز نررو رزی حوکرر  در نقاشرر   اکیررد هیررادی م 

www.persianpersia.com/artandculture) 

 گریآینده پیکرسازی-2-3-4

دازل انرقراد کشرید ز اه ان راد ز فضراهای مررکود  نتادهای کمم پیکو واش  را نه چالا م گوی پیوزی م اه انیل ک   میتد 

 یپو نیدند که انیل خطیط مرتایز کتتد  را اه منما گوفره نیدند ز وراخرتای محیطر  منمرا  کود  اجئام منما نه مانتد اشیار م 

اشار  کرود  نی نین   یای نهگوم میتد  پیکو واشای ممد  اه م وزفرویمندزی  یجه نه طوی   ز حقیق  اجئام نه نتایا در م 

های نقاش  منما  ا حردی گوی حر  اه نیانیهمیتد  پیکو واش  هایکود  نیانیه یپو نا حوکر  نمان  خ ق م  های زار که  تدیس

جفرررر  ز جرررریر کرررراری  مانتررررد مرررردری هررررایروررررید هیرررروا متجررررو نرررره  یلررررد مکرب ررررو نرررره نظررررو م ممم

 .شد 19۶9 ا  19۶۰در والمای نیم  ویررالیئر  ز انئروزکتیییئر ک ،داداریئت 

 گرامعماری آینده -2-3-5

-1۸۸۸( الیامنرینیری وران  ارهرای  مانتردز ناه اب می در جام ه    ق داشر ، هرو چترد م ت نت    و نه جتوا عظیمنیا 

گواها پییورتد، کارهایشای اه حد شوک  کودند ز نه جتع میتد  191۶گوی در وال که در ن ئریم نتایشگا  مهاد میتد )191۶

م روزف  شروه کالوریک نریگوای  های  که اموزه  نهایم ووک  حیل  نتیادیم در شیی  م تاری نقاش  ز طوح فوا و نوف  زل 

مرتاورب  م تراری های نشو اموزه در هندگ  شرموی زکودی نه دغدقهگوا، نگا میتد  م تاری او ،  ودیو شد  اه انیل نتیادی

 )هتی(  هندگ  اموزهی از او 
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.persianpersia.com/artandculture/artandculture.php
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%AA%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%AA%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.sid.ir
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 تحلیل و جمع بندی-3

 ی با رویکرد مکتب فوتوریسمتلفیق معمار -3-1

ذاشر   در اورفاد  اه انیل ایم مکرب مئررقیتاً در م تراری، نواوراس ایرم هترو  رنثیوی نگ« فی یریئ »کیشا هتومتدای 

ی شررتو نرو خانره هرامکه « مو جدیدش»که قوالً اه از یاد کود  ایم در پوزژ  ی خید یک  هتومتد ایرالیار « الیا وان  منرینیی»

در طروح  را نه عتریای عامرو هتروی« حوک »چتدیم طوقه ز را  های هیو همیت  ز هیار  در طوقاش م ر   نید کیشید انیل 

می نراگزیو  که اهتی  مئئ ه عویر ز موزر دانئره شد ز نروای حرو 19۶۰   اه  در حدزد وال درنیازردشموهای م انو م تیل 

 جران « مرالیی »ز کارهای مجئته مانتد « وانرالیا»ز خیانانما در طوقاش م ر   پیشتماد شد انیل پوزژ  ی  واخرم جاد  ها

  اه  گوف  

در گذش  ز نو ما رزشم نیئ  اگو هند  م  ماند دنواله ی نظویاش خید را پیشرو م  نرود یرا خیرو ز  191۶نه وال « وانرالیا»

 ح   نثیو قوار نداد اما زی در همان  طوح خید را روم کودکه م تارای دیگرو  راه   اگو چه پیا نیت  زی مئرقیتاً م تاری را

در نیانیه ی خرید « وانرالیا»زی نه پ رگ  خید هتیه نووید  نید   ,م تار م انو« لیکینیهیه»در جئرجیی راه  نی نیدندحر  

در ح های زی مترشو شد اعالم داش  که نایرد که نه متاوو  گشایا نتایشگاه  در میالی اه طو 1914ژزریه ی  14نه  اریخ 

کارخانه ای و مقوا معمول  معماری استفاده از تمام مصالح ساختمانی جدید از آهن و بتن مسلح گرفته تا منسوجات

؛ اواور  کره نره م تراری هترای حرکت و تحول اساس معماری استت اما قصد ان   زی اه ایم اعالمیه ایم نید کره شود.

هرو خانره نایرد »مجئته واهی را م  دهد  قصد زی در جت ه ای اه خید از در ایم نیانیه خالنه م  شید:  «ووک  » حوک ز 

ز ناید حجم م تاری نا ووک فی یریئم  هتانتد مجئته ای ناشد پییا که حوک  ز ویالی  در   «متاوب همای خید واخره شید

ی یریئم مثو مجئته واه فی یریئم ناید اثوی هتروی ز پایردار می نتایای ناشد مانتد مجئته های فی یریئت   در کو م تار ف

نا یجه نه مشکالش ز دقدقه های رزه ز کشیر خید طواح  کتد ز نا خ ق اثو خید نه عتیای یک نتراد ز مجئرته اعررواو خرید 

رشد ز پیشوف  نت    زجام ه را نه گیش مئئیلیم نوواند  ز ناید نا طواح  خارق ال اد  در نتایشگا  نیم الت    نت   ,نحی 

 قرار داد تا به درک اجتماعی حیترت طرحباید تماشاگر را در مرکز »ز  کاپییی  که در نت   زجید دراد را نشرای دادز  

ز   راریخ گو نرهنگراه  طمیرای نایرد گومیترد یک م ترار  .«این سبک پی ببرد طرح های بخش هخای مختلفآور درون 

 گومیترد م تار   پیوزی کتدنشوی   مدری ز اه مظاهو دهدی أهای خییا نه نانیدی منما رز در نیانیه ه ناشدداشر  تدی مظاهو

ز م ترار  کودنرد پیشریم را در خرییا نگمرداری م   تدنمای که نتادهای قدیم ز طوح های  در م تاری او  نانیدیخیاهای 
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میتد  گو عالز  نو م تار ناید نییئتد  ز مجئته واه ناشد ز اه مئایو ویاو  رزه کشیر خید مط ع ناشد ز نا طواح  های خید 

 تصاویر معماری سبک فوتوریسم                                     نه نیع اعرواض  در ویاو  دخال  کتدمانتد نتاد ز ألتای 

    

 اشی سبک فوتوریسمتصاویر نق

     

 وانع و مشکالت تحقیق م-3-2

ممدی  ر فایقداجوای یک پوزژ   حقیق  مئارو ز مشکالش خان  دارد، که محقق نوای رویدی نه هدف مجویر او  نه نحیی 

عاش انع اطالتمو  نه نه می ها کیشا کتد   امیم متانع مال ، نیوزی انئان ، کارهای میدان ، متانع مرشییی، امکاناش دورو

و ، ش ویاخارج ، انزارهای پوداهش ز  جزیه ز  ح یو داد  ها، مشمیلی  های فکوی ز اجرتاع  خید پژزهشگو،  حیال

 اجرتاع  همای  حقیق، هتگ  م   یانتد اه مشکالش  حقیق نه حئاب میتد 

 در انجام پژزها حاضو نا مشکالش عدید  ای اه جت ه:

کتورید اطالعراش -3نیرزکواور  اداری در وراهمای هرای مونیطره   -2مئرئیلیم هیرونط  هتکاری ز مئاعدش کم اه طوف  -1

کتوید اطالعاش مرشییی ز مماری متاوب در رانطه نرا -4مرشییی ز مماری متاوب در رانطه نا طواح  نتایشگاهما در شموداری  

حیه مریرد مطال ره نرا  یجره نره میضریع زو   هیاد نا -۶مطال اش ز مشکالش  حقیقاش میدان    -5شیی  م تاری فی یریئم  

پژزها  میارد ذکو شد  خالنه ای اه مشکالش ز میانع در ایم  حقیق نید که نا منما رزنوز نریدم ز مقالره حاضرو را  را حردزدی 

 ح   اثیو خید قوار داد  او   زل  ع   رغم ایم مئارو نا یاری خدازند نو مشکالش فایق ممردم ز مقالره حاضرو را جترع مزری 
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خید را  وک گیید ز نوای حقانی  کارهای خید نه وریز « مهمایشگا  »محقق ناگزیو ناید کراب ز  ش صنوخ  ازقاش   7نتیدم  

« فی یریئر  »شاید هتومتردای  نه کیی ز خیانای رزد  گاه  ایم وریز عاقالنه او  اما م تیالً کار محقق را نه خطو م  انداهد 

ثیوش نو هتو عصرو ن  ب نه  تام ف الیرمای انئان ، افواط کودند ز در نریجه نمض  منای کهدر کیشا نوای نئط عقارد ایم مکر

 مکررب ایرم هتومتردای نمررویم اه نوخر  کره اور   نو  نپارید  جای دیوی زل  درخشید خیش اگوچه ما انکار ناپذیو او  

ه در پیشوف  های ن دی مؤثو نرید نقیره ی جز چتد کار ن ئریم منما ک ز شدند حیادث دیگو ئ یم نوخ  ز درگذشرتد نجیان 

 مواحرو  ترام در کره نمضرر   نشرد نوخیردار هوگز کینیئم نمض  فون  اه «فی یریئم» کارهایشای م تیل  ز  کواری او  

 ظراهو ناگمای کامو قدرش نا متاوب لحظه یک در  ا اندزخرتد فوازای هتوی  جارش می زانئرگای ز ماند نیپایداری هتو پیشوف 

 مشکار م  شید « گیرونیکا« »پیکاوی»شاهکار اه یک  در کینیئم قدرش ناگمان  ظمیر  شد

 منابع:

  1395،3 هتوپوزر  تیز, وید حامد, مقاله نورو   نثیو طواح  نتایشگا  های نیم الت    نو رضای  اجرتاع , 1

 ممتدو  عتوای زم تاری ، عضیانجتم   صص iromran،1392،مالحظاش طواح  غوفه،وای ماهیار ،قاوت  نژاد  2

3. www.persianpersia.com/artandculture 

 وید حامد هتوپوزر  تیز :  نگارند 4

 .نگاه یوروار آدرناسن، ترجمه محمد تقی فرامرزی، انتشارات تاریخ هنر نوین، نوشتٔه  5
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