
 

 و عمران پایدار تأسیساتهشتمین سمپوزیوم معماری، شهرسازی،  ودبی  2020کسپو ا

 یوسف خاموطیان و فاطمه آبساالننگارش: 

. استز المپیک و جام جهانی و سومین رویداد بزرگ جهانی بعد ا شودمیبار در یک کشور برگزار  سال یک پنج  اکسپو یا نمایشگاه جهانی هر

المللی، دادوستدهای اقتصادی، اجتماعی و های بینانجامد و هدف از برگزاری اکسپو ایجاد همکاریبرگزاری آن شش ماه به طول می زمانمدت

ان برگزار شد؛ غرفه ایر میالدی که اولین نمایشگاه جهانی در کشور انگلستان ۱۸۵۱همچنین توسعه زیرساختی برای شهر میزبان است. از سال 

 دستی و محصوالت کشورمان توسط چند بازرگان به نمایش گذاشته شد.و در آن صنایع حضورداشتهرمستقیم صورت غیهم به

تالش  مرکز دارد وری پایدار ت. این رویداد بر نوآوری، فرهنگ و معماشودمیامارات اولین کشور از منطقه خاورمیانه است که میزبان اکسپو 

هان به از نقاط مختلف ج قرار دهد. این فضا، افراد جامعه را بازدیدکنندهها ها و میلیونها، سازمانهای جدیدی در اختیار شرکتفرصت کندمی

 زیستمحیطهای پایداری، در راستای حفظ رود که جامعه بشری، با تبادل اطالعات راهبردی و روش، بنابراین انتظار میکندمییکدیگر متصل 

 ۲۰۰بی به بیش از د ۲۰۲۰های اکسپو برای آینده تالش کنند تا به راهکارهایی برای تقویت و ارتقای زندگی روی زمین برسند. تعداد پاویون

باشند. میها ها و اتحادیهها یا انجمنها مربوط به اسپانسرها و سایر پاویونپاویون مربوط به کشور ۱۸۰ها، حدود رسد. از میان پاویونپاویون می

گذاران و سرمایه کنند وای را مجذوب خود میکنندههستند که هر بازدید فردیمنحصربههای ها و ویژگیها دارای نوآوریهر یک از پاویون

 خوانند.های تجاری را به دنیایی جدید فرامیهیئت

شده است در مارس قه باستانی ساروق الحدید کشفشده است که در منطای طالیی الهام گرفتهدبی از حلقه ۲۰۲۰لوگوی رسمی اکسپو  

 .کندیماین ارتباط معرفی  ، از این لوگو رونمایی شد که نماد و سمبل ارتباط جهان شرق و غرب است و دبی خود را نماینده۲۰۱۶

 دبی ۲۰۲۰سایت اکسپو 

رویداد به  این از بعداست که  ایشگاه در نظر گرفتهمیالن( برای این نم ۲۰۱۵هکتاری )بیش از دو برابر مساحت اکسپو  ۴۳۸دبی یک سایت 

اکسپو دبی یک   بیشتر است. 1بخشی از مرکز تجارت جدید دبی تبدیل خواهد شد. جالب است که بدانید مساحت اکسپو دبی از کشور موناکو

باشد رین شهر جهان در آینده نزدیک میدارد و با اهداف بلندمدت دبی که ساخت برت 2ها ـ خلق آیندهپیوند ذهن  عنوانبهرویکرد اصلی 

 راستا است.هم

های حلای بر ایجاد راهویژه تأکیدباشد ، که می« 5و پایداری 4، تحرک3فرصت»شده است، سه هدف فرعی نیز برای تم این اکسپو در نظر گرفته

 کنند تا فرصتی برای شکوفایی پتانسیلش میمحیطی حال حاضر جهان دارد. برگزارکنندگان آن تالهای زیستپایدار برای کاهش آسیب

 بازدیدکنندگان فراهم شود و به دنبال همکاری فرهنگی  بین کشورها در این زمینه است.
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Monaco- دومین کشور کوچک جهان میباشد موناکو  
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Opportunity  
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Mobility  
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Sustainability  



 

ت و ی دارای فرصکه پتانسیل افراد و جوامع برای شکل دادن به آینده آشکار شود. هر سرزمین شودمیفرصت: فرصت باعث  -

 شود. کاربردهبهتواند در راستای اهداف جهانی های مختص به خود است که میپتانسیل

ن محل ین بخش است. در ایها ازنظر فیزیکی و مجازی، هدف اتر و پربارتر در افراد، کاالها و ایدهتحرک: ایجاد حرکت هوشمندانه -

عنوان راهکارهایی برای شهرهای مدرن، هوش مصنوعی و رباتیک، پویایی شخصی، های فناورانه تحرک وجود دارد که بهنوآوری

 سفر، ارتباط دیجیتالی، اکتشاف و غیره به کار خواهند رفت.

تواند نقش خود را در ایجاد چگونه هر کس میچرخد و اینکه های آینده میپایداری: حول محور حفظ سیاره زمین برای نسل -

ز زیستی تمرک های طبیعی و تنوعجهانی پایدارتر ایفا کند. موضوعات این بخش؛ بر مدیریت منابع، تغییرات اقلیمی، اکوسیستم

 دارند.

شده دبی انجام طبیعی محیططراحی سایت اکسپو نیز با الهام از موضوع نمایشگاه و با ایده پردازی از طراحی شهری محلی، معماری و  

گاه با موضوعی نمایش و نمادی از سه منطقه شوندمیاست و شامل سه قسمت اصلی به شکل گلبرگ است، که به میدان الوصل متصل 

یح تای توضدر راسبزرگ یک پاویون  ،موجود هایپاویونها عالوه بر قسمتاز این  هرکدامباشد. در می عناوین فرصت، تحرک و پایداری

 است.  قرارگرفته قسمتمفهوم آن 

محل قسمت که در این دو  7و جوبیلی 6های الفرساناست، به نام قرارگرفتهاصلی دو قسمت فرعی دیگر  قسمت سهدر میان این 

 .است 12و بازار جهانی 11، آبشار10، باغی در آسمان9درجه 360، اپرا 8قرارگیری امکانات تفریحی و خدماتی ازجمله مزرعه صحرا

باشند مانند ژاپن، پیشتاز علم تکنولوژی میها وجود دارد که در آن کشورهایی که ای معروف به شاخه شوالیهرسان شاخهلفقسمت ادر 

 .استپاویون امارات نیز در این بخش  .کا و ایتالیا در آن قرار دارندآمری

 

                                                
- 

6
Al Forsan 

- 
7
Jubilee 

- 
8
the desert farm 

- 
9
Opera 360 

- 
10

Garden in the Sky 

- 
11

water Feature 

- 12
world souq 



 

 
 skyscrapercityتصویر از سایت  -سایت پالن اکسپو 

 13الوصلمیدان و گنبد 

باشد. این های این نمایشگاه میترین قسمتکه خود یکی از مهم میدان الوصلوجود دارد به نام  فردیمنحصربهدر مرکز اکسپو نقطه عطف 

باشد. هزار نفر می ۱۰های مختلف و استراحت بازدیدکنندگان با گنجایش جمعیت حداکثر ها ، مراسمنقطه اتصال مکانی برای برگزاری جشن
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Al Vasl Plaza 



 

گوردون  و 14آدرین اسمیت»باشد. این گنبد توسط معماران آمریکایی رؤیت میشاخص از همه جای سایت قابل صورتبهد الوصل گنب

 شده است. طراحی« 15گیل

 و مجارستان چک، جمهوری از آن ساخت برای خام فوالد. دارد وزن تن ۵۴۴, ۲ درمجموع ارتفاع، متر ۶۷٫۵متر عرض و  ۱۳۰این گنبد با 

نه بخش جداگا ۱۶۲, ۱های سیال درآمد. در ابتدا به شکل منحنی به اسپانیا و آلمان ایتالیا، از هاییشرکت توسط سپس و شد تهیه لهستان

ای پیچیده صورت شبکه قطعه درآید؛ در ادامه آن را به ۶۰۰های ایتالیا و ابوظبی به یکدیگر جوش خورد تا به تقسیم شد و سپس در کارخانه

های نمایش که در میان سازه گذارد. پنلرا به نمایش می ۲۰۲۰بعدی از لوگوی اکسپو درآوردند که سازه الوصل را تشکیل داده و تصویری سه

ج محوطه گنبد ای جهان تبدیل کرده است که از داخل و خاردرجه 360بعدی نمایش سهترین صفحهبه بزرگ آن رااند این گنبد قرارگرفته

تی و نمایشی گذارد و با استفاده از سیستم صوها، اهداف و فرهنگ این کشور را به نمایش میبر روی آن تاریخ امارات، برنامه .باشدرؤیت میقابل

 آورد.تجربه حسی تکرار نشدنی را برای مخاطبین به وجود می ،کاربرده شدهبه

 
نیعکاس: محسن ساالر رفسنجا -گنبد الوصل   

 

 هاورودی

ورودی اول که دسترسی  .است شدهگرفتهدو نوع ورودی در این نمایشگاه در نظر 

دسترسی به خیابان  و تاکسی است و های مترو، اتوبوسبه آن از طریق ایستگاه
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. این ورودی در شب با کندمیالوصل و نهایتًا گنبد الوصل را فراهم 

 برخوردار است .استفاده نورپردازی از جذابیت خاصی 

 هر قسمت نمایشگاهها را به ها دسترسی پارکینگنوع دوم ورودی

کانسپت اولیه است.  16آسیف خان  ها . طراح این ورودیکندمیپذیر امکان

 شودمیها ز مشربیه که یک المنت در معماری اسالمی محسوب ورودی این 

سازه سبک  به یک ،مشربیهایده با استفاده از طراح  .است شده گرفته

بان را نیز رسیده است که عالوه بر کنترل خروجی و ورودی نقش یک سایه

همچنین با اقلیم دبی، بادها و گردوغبارهای این منطقه  .کندمیایفا 

متر ارتفاع  21متر طول و  30که دارای وزودی ها سازگار است. این 

آن را  شده، که وزنفیبر کربن ساخته مصالحباشند با استفاده از می

بزرگ این سازه را  بدر راحتیبهتواند ی که یک فرد میصورتبهکاهش داده 

با دست باز و بسته کند. این سازه حجیم، یک نمایش اقتدار از این 

های مختلف روز بر هایی که در ساعتباشد. سایهنمایشگاه در بدو ورود می

 .دهد به جذابیت این ورودی افزوده استروی زمین تشکیل می

 
 سمر محمدحسینعکس از  -ورودی اکسپو اثر آسیف خان 

 

 هاپارکینگ
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Asif khan 



 

افراد،  ای راحتیورودی تا پارکینگ، بر دروازهبه دلیل وسعت و فاصله زیاد  وسیع قرار دارد.در کنار هر قسمت ورودی یک پارکینگ 

شدن و فراموش کردن محل پارک همچنین برای جلوگیری از گم .کنندشده است که در داخل پارکینگ تردد میهایی در نظر گرفتهاتوبوس

 .است استفاده شده QR codeگذاری ویژه و تابلوهای دارای از سیستم شماره ،خودروها

 های اکسپوبانسایه

بریتانیایی  معماران 17توسط هاپکینز و همکارانش ،اصلی سایت وجود دارد قسمتهای اکسپو که در هر سه بانساختار گلبرگ شکل سایه

های اند. ویژگیبا گیاهان بومی امارات پوشیده شده هاگذرگاهپیرامون . کندمینوعی دبی قدیم را تداعی شده است. این ساختار بهطراحی

 باشد. های خورشیدی، مکانیسم جذب رطوبت و تدارکات نوآورانه میها شامل سایه هوشمند، سلولبرجسته این سازه

 جزئیات

ها یک نماد در نظر قسمت ای هر یک از مثال در طراحی جزئیات برعنوانترین جزئیات نیز توجه شده است. بهدر طراحی اکسپو به کوچک

یره در حرکت دا قسمتمربع و  فرصت قسمتباشد ؛ نماد پایداری  دارای فرم مثلثی است که پایدارترین شکل می قسمت ه شده است.گرفت

نماها تمام آب مثال عنوانبهده است. شطراحی  قسمتها تمام جزئیات بر اساس نماد آن قسمتاز این  هرکدامدر  .شده استنظر گرفته

رصت به شکل ف قسمتحرکت به شکل دایره بوده ولی تمامی این اتفاقات در قسمت ها در بانبر روی سایه cncهای ها و حتی برشفرشسنگ

 مربع اتفاق افتاده است.

 18ممکن موریتمأپاویون 

و اهمیت جهانی آن  بر اساس تاریخ غنی شهری و معماری پالزا AGIنام دارد؛ توسط گروه معماری " ممکن مأموریت"پاویون بخش فرصت که 

ان ای است که در اطراف یک میدشده است. این پاویون دارای سقف کنسولی پیچیدهطراحی ها عنوان مکانی برای برقراری ارتباط بین انسانبه

ای بهتر را هایجاد آیند باهدفهایی حل به کشف پتانسیل افراد و جوامع بشری اختصاص دارد و فعالیتمشده است. این مرکزی ساخته

رک ها و سنین مختلف بتوانند تجربیات مشت، زبانهابافرهنگراد یی است که افدهد. هدف اصلی پاویون فرصت؛ ایجاد فضاقرار می موردحمایت

 سازند.ای بهتر برای همه بکشد تا عامالن تغییر باشند و آیندهافراد را به چالش میاین فضا  .ها را گسترش دهندرا به هم پیوند دهند و آن

زیادی در  تأثیرها که های آنی مریم، هابیل و ماما فاطما نتایج فعالیتهاظاهر کوچک سه فرد به نامهای بهبا نشان دادن فعالیت پاویوندر این 

گذارد. بازدیدکنندگان برای ایجاد یک دنیای جدید پررونق به حرکت ها در زمینه غذا، آب و انرژی ایجاد کرده است به نمایش میجوامع آن

که شما کلید باز کردن میلیاردها فرصت  کندمیها گوشزد کنند و به آن به اهداف توسعه پایدار کمک شودمیدرخواهند آمد و از افراد خواسته 

بنابراین در اینجا برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار،  پایان دادن به فقر، محافظت از کره زمین و برخورداری همه مردم از صلح و  .هستید

تنیده درهمکنیم فکر می ازآنچهتا هرکسی عامل این تغییر شود؛ زیرا زندگی و اعمال ما بیشتر  دهندمیفراخوان جهانی   2030رفاه تا سال 

خواهد گذارد. بنابراین از بازدیدکنندگان میمی تأثیرسوی کره زمین بر دیگران و هر یک از اعمال و انتخابات ما چه در خانه و چه در آناست 

داشت و متعهد شوید که تفاوت ایجاد کنید و سپس با چند برابر شدن تعهدات، امواج اثرات مثبت  که فکر کنید اقدام شما چه تغییری خواهد

 آن را خواهید دید.
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Mission possibility 



 

 19پاویون الف 

 درواقعولی   ستا(fidget spinner)حرکت قرار دارد و شبیه فیجت اسپینر قسمت باشد در می 20طراح آن نورمن فاستر کهنااین ساختم

اند را با حرکت به نمایش ها برای پیشرفت طی کردهاست و مسیر تغییر مداومی که انسان شدهاضافهه به آن دو بال است ک یتنهاعالمت بی

مکانیکی است که نشانه حرکت و پویایی است. در  صورتبهها گذاشته است. در قسمت ورودی ساختمان دو اسب قرار دارد، پای یکی از اسب

شیخ محمد زاید هستند. در بخشی از پاویون یک مجسمه دختر به نام نور  موردعالقهکه  شودمیالبی ورودی تصویر پنج اسب روی سقف دیده 

نمادی از دگردیسی و تکامل پروانه  از جنس پروانه است برسد. این مجسمه کهآنشبح انس وجود دارد که دست خود را دراز کرده تا به یک

 است که در حال حرکت است تا به نور برسد. 

ینجا ا. نکته مهم در دهندمیا نشان رگفت: فضاهای پاویون حرکت، به ما سیر تکامل زندگی اعراب از گذشته تا به امروز  توانمیخالصه  طوربه

و رسیدن به  نشینادیهب، که باعث تکامل و پیشرفت عرب شودمیمروز عنوان چگونگی حرکت و انتقال تجربیات ارزشمند گذشتگان به نسل ا

ت گرفتن هوش و با به خدم اندرسیده فضا هوادهکده جهانی و صنعت  ها امروز به صنعت دیجیتال وشهرهای مدرن امروز شده است. آن

 کانات رباتیک هستند. و حرکت برای ساخت شهرهای هوشمند و پایدار با ام ریزیبرنامهمصنوعی در حال 

حال باید که انسان ضمن اینکه باید به گذشته خودش احترام بگذارد و از آن حفاظت کند، درعین کندمی تأکیدپاویون حرکت به این موضوع  

شما باید ابتکار عمل را به »رسد: . بازدید از غرفه با یک جمله از شیخ زاید به پایان میبیندیشدسعی کند از آن فاصله بگیرد و به افق جدید 

جسارت دارای قدرت عظیمی است باید  ئی کهازآنجایا حتی رویای آن را در سر دارید انجام دهید.  توانیدمیدست بگیرید تا آنچه را که 

 «.21شوید قدمپیش
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" You have to take the initiative to do what you can do or dream to do as boldness has majestic power you have to take 

initiative” 



 

 
 محسن ساالر رفسنجانیعکس از  -پاویون الف در بخش حرکت

 

 22پاویون ترا

شده است و طراحی 23؛ توسط شرکت معماری گریمشاوشودمیپاویون کره زمین شناخته  عنوان بهپاویون قسمت پایداری که ترا نام دارد و 

 صورت گرفته است. "24جوهر صحرا"طراحی منظر آن توسط گروه 

تصویر  انداز آینده پایدار سیاره زمین را بهای است که چشمرتر است و همچون دروازهرسانی نسبت به جهانی پایدااین غرفه به دنبال اطالع

دی، از انرژی خورشی ورات اقلیمی تا دعوت به استفاده هوشمند از آب ایجاد انگیزه برای مبارزه با تغیی ازجملههای مختلف کشد. با فعالیتمی

های ما و نتخابمخرب و پنهان ا تأثیراتهای درست خود، این امر را محقق کنند. هدف آن نمایش دادن خواهد با انتخاببازدیدکنندگان می

ها را گرایی بوده و آنو تخریب چرخه مصرف زیستمحیطها بر رفتار آن تأثیرجوان نسبت به چگونگی  ویژه نسلآگاه ساختن بازدیدکنندگان به

 که به عامل تغییر تبدیل شوند. کندمیتشویق 

یک  پاویون ترادهد. و ظرفیت آن را برای روشی جدید در زندگی پایدار در محیط بیابانی مانند امارات نشان می تأسیساتاین بنا قدرت 

. نزدیک به پنج هزار پنل خورشیدی روی سقف پاویون و درختان کندمیساختمان انرژی صفر است که منابع خود را تولید و بازیافت 

چرخند. درخت اند که مانند گل آفتابگردان، برای دریافت حداکثر نور خورشید، در طول روز با خورشید میشدهخورشیدی مجاور آن تعبیه
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Desert INK 



 

؛ این روش در حقیقت یک سیستم آبیاری نوآورانه برای کندمین وجود دارد که با متراکم کردن رطوبت هوا، آب تولید دیگری در این پاویو

از فرایندهای طبیعی پیچیده مانند فتوسنتز الهام گرفته است و  نوعیبه. ترا شودمیها است که درنهایت آب پسماند آن بازیافت آبیاری باغ

هزار مترمربع  6اند و بیش از های پاویون بر فراز حیاط پیرامونی گسترده شدهبانباشد. سایهسازی نوآورانه میهنمایشی از فناوری و محوط

 شده است.ترین فناوری در جذب انرژی خورشیدی استفادهاز ترکیب پیشرفته که شوندمیهای فوتوولتاییک را شامل سلول

پیکر به عرض شکل غولبان بیضییک سایهاست. سازه آن قرارگرفتهدر حیاط بزرگ بیرونی های ساختمان در قلب پاویون و نقطه اوج سیستم

اند و بار خود سازه شدههای شعاعی که توسط یک حلقه فشاری احاطهباشد. طراحی سازه با به حداکثر رساندن استحکام با نشانهمتر می 130

متر از همه  9دهد سازه آن بدون پشتیبانی تا شده که به بنا اجازه مین استفادهصورت گرفته است و در آن از فیبر کرب دهندمیرا کاهش 

 جهات گسترش یابد. 

باشد. جهت به حداکثر رساندن کارایی در طراحی به دنبال سایه بوده است. سطوح باالیی صورت فعال و غیرفعال میدر این بنا تولید انرژی به

های محلی کوه هاجر که جرم حرارتی کافی برای جذب گرما را فراهم های آن از سنگده شده که سنگزمین با دیوار ضد باران گابیون پوشان

های زیادی از این بنا در زیرزمین قرار دارد و از همین رو، بخش شده است.باشد تأمینکننده خورشید میو رنگ طبیعی آن منعکس کندمی

 تر از اطراف است.محیط آن خنک

 
 عکس از محسن ساالر رفسنجانی -بخش پایداری پاویون ترا در

 آلمان



 

پذیرفته است. آقای دکتر قبادیان  تأثیررویکرد ن یز ا؛ با توجه به هدف این قسمت، اغرفه آلمان در قسمت پایداری قرارگرفته است

 2020های اکسپو ترین غرفهپاویون آلمان یکی از موفق»فرمایند: پاویون آلمان می شده استفادهدر مورد رویکرد و نوع سازه 

یک سازه  عنوانبهاند، های فلزی را بکار بردهشناسی با توجه به اینکه در ورودی آن ستونآید، از منظر زیباییحساب میبه

زیادی وجود دارد و از  25طورکلی آهن انرژی نهفتههای فلزی و بهاند، اما در ستونیافتهای دستنمایشگاهی به نمای شایسته

آید. در اینجا بهتر این حساب میکه این ساختمان نیز در قسمت پایداری قرار دارد یک نکته منفی بهدگاه پایداری با توجه به ایندی

شد تا انرژی و هزینه کمتری استفاده می 26سنگ و یا مصالح بومیهایی مثل بامبو و خشت و گل، قلوهبود به لحاظ پایداری از سازه

 .برای آن صرف شود

و به خارج  شودیمانجامد و بعدازآن ساختمان برچیده ولی از جهت دیگر به این خاطر که این نمایشگاه صرفًا شش ماه به طول می 

راین فلز را راحتی قابل برچینش باشد؛ بناباند که از مصالحی استفاده کنند که بهسازندگان، ترجیح داده شودمیاز اکسپو انتقال داده 

کی که یشگرهای کوچتوجه دیگر این است که غرفه آلمان در طول صف بازدیدکنندگان؛ با استفاده از نماد. نکته قابلانانتخاب کرده

 «.رادارندهای آلمان العات فرهنگی و صنعتی استاناند سعی بردادن اطمسیر تعبیه کرده طولدر 

ها نمایش داده شد و به در ابتدای ورود به پاویون بیگ بنگ و به وجود آمدن جهان هستی و موجودات زنده و سپس تکامل انسان

ها و عواقبی که گریبان ای جهت استفاده درست از انرژیها و شهرسازی مدرن بدون داشتن برنامهها از انرژینحوه استفاده انسان

از انرژی استفاده کرد و چه منابع انرژی و  توانمیکه در حال حاضر چگونه  شودمیو سؤال پرسیده گیر دنیا شده است پرداخته 

برای پاسخ به این سؤاالت در طی بازدید  شودمیتر است و از بازدیدکنندگان خواسته چه نوع شهری برای آینده زندگی ما مناسب

گونه ذهن مخاطب را مخاطب به اشتراک خواهد گذاشت توجه کنند و به اینهایی که این غرفه با ها و طرحپاویون آلمان؛ به ایده

که بر روی  کندمیکه حضار را به یک اتاق زردرنگ هدایت  شودمی. سپس پرده نمایش تبدیل به یک در کندمیبرای بازدید آماده 

های زردرنگ وجود دارد. تاق استخری پر از توپدر این ا .شده استنوشته« هزار ایده در این اتاق وجود دارد 100» دیوار آن جمله 

های داخل اتاق )یعنی یک ایده(را به داخل دستگاه انداخته و روی صفحه مانیتور هر یک از توپ توانمیبه انضمام دستگاهی  که 

 27ون کارلوویتسای از هانس کارل ف. در این قسمت جملهشودمیای برای چگونگی حفاظت از طبیعت و درختان، مشاهده آن ایده

هیچ درختی مجاز نیست بیافتد،  "آمد: در آلمان بوده است به چشم می زیستمحیطکه کارهای او نقطه شروعی برای محافظت از 

های هایی که انرژیصورت، تکنولوژیهای بعدی تصویری از برنامه شهرهای آینده به.در قسمت"مگر آنکه درختی نو کاشته شود 

 های شهرهای آینده را به نمایش گذاشته شد.، محصوالت کشاورزی، صنعت هوافضا و ماکتکنندپاک تولید می

پلکانی حول یک حیاط مرکزی  صورتبهشده است که گفت پاویون آلمان از چند مکعب تشکیل توانمیاز منظر معماری 

اندازی ایهسجود دارد که روی این قسمت ها به سمت داخل هستند و در باالی آن سقفی شناور واند. بازشو و پنجرهقرارگرفته

 ریان است. تا از درجه حرارت خورشید در اقلیم دبی کم کند و در فضاهایی داخل پاویون هوای مطبوع در ج کندمی

خورد این است که بازدیدکنندگان از ابتدای بازدید همانند بازی مرکب ای که در مورد طراحی داخل پاویون آلمان به چشم مینکته

این بود  باید از فضایی به فضای دیگر بروند که هرکدام عملکرد متفاوتی دارد و با کانسپت و محتوای هر فضا درگیر شوند و سعی بر
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Local material  

- 27Hans Carl von Carlowitz 



 

هایی وارد و باز و تراسها مخاطب را به فضاهای نیمهدر بعضی قسمت .های مختلف در ذهن مخاطب حک کنندمفاهیم را با بازی

ها در این فضاهای به تعامل پرداخته و تنوع فضاها باعث گذارند، بازدیدکنندهرا برایشان به نمایش می اندازی به سایت اکسپوچشم

 شد از فضای پیرامون خود لذت ببرند.می

 
 expo 2020 germanعکس از سایت  -پاویون آلمان 

 امارات

شبیه شاهین در حال پرواز است و مانند اکثر کارهای او دارای حرکت و پویایی  28پاویون امارات متحده عربی اثر سانتیاگو کاالتراوا

گذارد. شاهین زمان نوآوری و تکنولوژی را به نمایش میتک که هماست و بافرم ارگانیک و طبق اصول معماری بایونیک و های

یک جامعه جهانی از طریق مشارکت و همکاری به  نعنوابه توانمینمادی از نحوه اتصال امارات به ذهن جهان است و اینکه چگونه 

بازیافت بوده و در طراحی  یافت. ساخت آن مبتنی بر اصول پایداری مانند استفاده از مواد تجدید پذیر و قابلهای جدید دستافق

 شده است.آن کاهش مصرف انرژی و آب در نظر گرفته

. در این کندمیان گذاشته است و به نقش فناوری در آینده سفرهای هوایی را بیانداز صنعت هواپیمایی را به نمایش چشم این غرفه

کنید بعدی را تجربه میونقل هوایی را خواهید داشت و فناوری سههای آینده با محوریت حملمحل فرصت یادگیری درباره فناوری

 کشد.یهای هواپیما در آینده را به تصویر مکه فضای داخلی کابین
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تا  110شده است و در اطراف یک نقطه چرخیده و با زاویه باشد که از فیبر کربن تشکیلبال آن می 28ص این پاویون نقطه شاخ

دقیقه باز و بسته شود.  3تواند در کل سقف می .کندمیهای خورشیدی روی سقف محافظت شده، از پنلدرجه باز و بسته 125

ون به . این پاویکندمیدن از نور خورشید استفاده ده و هنگام باز شکر و شن محافظت ها بنا از طوفان بارانبال ،هنگام بسته شدن

را  ضافه و تمیزهای کاالتراوا شده تا سطوح یکپارچه، بدون جزئیات ارنگ سفید درخشان است که دیگر تبدیل به نمادی از طراحی

شده است. یلراق تشکبروی مسئله را بیشتر کرده است. سقف بنا نیز از یک روکش فلزی  تأکیدبیان کند، حضور نورهای سفید نیز 

طحی سنفره است و در اطراف آن فضای تجمع چند  200ای به شکل کره وجود دارد که یک سالن نمایش در مرکز غرفه حفره

 کشاند.شده که نور طبیعی روز را به داخل میهدر مرکز تعبی متر 27.8ای به ارتفاع است. یک نورگیر یکپارچه دایره قرارگرفته

 
 عکس از محسن ساالر رفسنجانی -پاویون امارات

 بریتانیا

با الهام از یکی از  29متر توسط  اس دولین 20این پاویون با ارتفاع 

طراحی « آمیزپیام موفقیت»به موسوم  30های نهایی استیون هاوکینگطرح

ها اشاره دارد. فرا زمینی بازندگیده است که به امکان تعامل انسان ش

شده این کشور در دو های طراحیپاویون ادامه رومفهوم این پاویون 
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باشد. این غرفه به پاویون شعر معروف است و در آن اکسپو گذشته می

 اند.شدهموسیقی، زبان و نور با یکدیگر ادغام

ای مطرح استیون هاوکینگ نظریه»دکتر قبادیان در این زمینه فرمودند:  

کرده است که اگر کسی از خارج از کهکشان به کره زمین بیاید، ما چه 

چیزی به او خواهیم گفت؟ در این پاویون هر بازدیدکننده که از 

آید، یک کلمه با مفهوم بشریت یا و زبان مختلف می بافرهنگکشورهایی 

زمان و هم شودمینویسد، این کلمات داخل این پاویون ثبت را می زندگی

ها شعر دهد و با آناین لغات را در کنار یکدیگر قرار می 31هوش مصنوعی

سراید و نهایتًا در آخرین روز اکسپو بلندترین شعر دنیا توسط هوش می

هنگ کل مردم روی زمین خواهد بود مصنوعی گفته خواهد شد، که بیانگر فر

ای که در اولین کلمه«. فرستندپیامی به آیندگان می ترتیباینبهو 

مسئول  32عزت بود که توسط خانم ریم آل هاشمی شدهنوشتهاینجا 

 شده است. گفته 2020امارات و مدیرعامل اکسپو  المللیبینهای همکاری

مای است. در قسمت بیرونی نشده های چوب تشکیلاین ساختمان از الیه

ای نوشته هرکدامی های مربع شکل چوبی وجود دارد که روساختمان مقطع

رد و بازدیدکنندگان را به تفکر در مو شودمیصورت دیجیتال ظاهر به

های پیشرفته چگونگی ارتباط برقرار کردن هنگام مواجهه با تمدن

دار وجود سقفی شیب با خواند. در قسمت داخلی پاویون یک تاالرفرامی

شده است.  در این غرفه های چوب استفادههای آن از الیهدارد که دیواره

ایستادن در صف نبود. بازدیدکنندگان از طریق مسیری مارپیچی  نیاز به

شدند. در هنگام خروج دار وارد و از طرف دیگر خارج میصورت رمپ شیببه

روی دیوار پاویون به نمایش  بازدیدکنندگان از مجموعه، یک پیام جمعی

 .شودمیگذاشته 

نقش انگلستان در هوش مصنوعی و فضا را  تأثیرکانسپت این بنا چگونگی  

به نمایش گذاشته است و تجربه حضور در این بنا شبیه به یک سفر 

ماند. هدف طراحی این پاویون افزایش توجه به اهمیت دیجیتالی می

اس »قول از ندگی ما هستند و به نقلهایی است که بخشی از زالگوریتم

طور مداوم در حال رشد بخشی از زندگی بریتانیایی است که به« دولین

گیری آینده داشته و خروجی آن ها نقش مهمی در شکلاست. این الگوریتم

ها را مدیریت کرده دیده و فردی که آنبر اساس آن چیزی است که آموزش

های واقعیت افزوده و فیزیکی از نمایشگاهای است. عالوه بر این، مجموعه

شده است، که به نقش انگلیس در اکتشافات نیز در این محل در نظر گرفته

 پردازد.فضایی و هوش مصنوعی می
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 عکس از محسن ساالر -پاویون  بریتانیا 

 آمریکا

با شعار زندگی، آزادی و تعقیب  33پاویون آمریکا که توسط وودز باگوت

ای پویاست که دنیای مدرن را شکل شده است؛ نمایش جامعهآینده طراحی

همچنین یک نمایش  .کندمیداده و از آزادی و رفاه برای همه حمایت 

ها تکنولوژیک آمریکا در جانبه است که به بررسی نوآوریای همهرسانه

ا، محاسبات کوانتومی و انرژی هایی ازجمله دموکراتیک کردن فضزمینه

وهوا، تنوع زیستی، فضا، پردازد و در آن به موضوعات آبپایدار می

توسعه شهری و روستایی، تحمل و فراگیری، دانش و یادگیری، سفر و 

 پردازد.سالمت و تندرستی، غذا و کشاورزی می اتصاالت، اهداف جهانی،

ه گذشته حال و آینده شده که بنمایشگاه تشکیلهشت  این پاویون از

های آمریکایی را به نمایش پردازد و اختراعات، افراد و شرکتمی

چرخد روهای متحرک که از میان پاویون میبا استفاده از پیاده .گذاردمی

بر  کهآنبرد. در بخشی از نمایشگاه اصلی می 4بازدیدکنندگان را به 

چگونه آزادی، احساس دهد گرفته است؛ نشان میاساس مفهوم آزادی شکل

های آمریکا و آورد در قسمتی دیگر نوآوریفرصت و نوآوری را به وجود می

. سپس به نسل نوآوری شودمیاختراعات بزرگ این کشور نمایش داده 
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دهد که با استفاده از نوآوری و با تفکر رسد و نمایش میآمریکا می

عنوان آسمان دیگر  در بخش بعدی با .رودسوی تغییر کردن میمتفاوت به

ای از تکنولوژی امریکا نمایش مرزی ندارد، در یک نمایش آینده پیشرفته

. این پاویون سعی دارد نشان دهد که این کشور سرزمین شودمیداده 

نورد و سنگ واقعی مریخباشد برای این منظور به نمایش شهابها میفرصت

 پردازد.ک فالکون میو موش SpaceXای از ماه و یک کپی از موشک قطعه

 

 کره جنوبی

کره »شعار  شودمیاز آن یاد  کمانرنگینزیگورات  بانامپاویون کره که 

را برای خود برگزیده است. طراحی « آوردهوشمند جهان را به سمت شما می

اند و یک به عهده داشته 35و معماران مویووکی 34پاویون کره را، مون هون

الگوهای انتزاعی  دهندهنشان چرخان که مکعب 1597نمای تعاملی متشکل از 

اند که ظاهر آن با توجه به محیط باشد را برای آن در نظر گرفتهمی

های چرخان از چهار رویه . این مکعبکندمیاطراف در طول روز تغییر 

یه رنگی که معماران پروژه آن دیجیتال و سه رو رویهیک؛ اندشدهتشکیل

ها که آن اندشدهطراحیها به نحوی اند. این مکعبنامیده 36لوگ-را دیجی

 . شوندمیاز داخل و خارج از فضای پاویون دیده 

از این  هرکدامایده نمای این ساختمان از سکوی استادیوم است و 

ها کعببال است که با چرخش این مها نمایانگر یک تماشاچی فوتمکعب

. همچنین اگر شودمیانرژی و حرکت موجود در استادیوم را نمایش داده 

بزرگ است و  نمایشصفحهاز دور به این ساختمان نگاه کنیم همچون یک 

ها به گیرند و چرخش آنها در نقش یک پیکسل قرار میاز این مکعب هرکدام

 . دهندمییک تصویر پیوسته را نمایش  درمجموعنحوی است که 

 به بازدیدکنندگان اند،شدهراهروهای مارپیچی که در نمای سازه تعبیه

زمان به صورت همتا فضای داخلی و بیرونی را به دهندمیاین فرصت را 

 اندازهایچشممختلف،  هایموقعیت و سطوح در هارمپ این.نظاره بنشینند

 روی بر و دهدمی نمایش بازدیدکنندگان به پیرامون فضای از را نظیریبی

 توسط که شوندمی مواجه محتوایِ دیجیتالی با بازدیدکنندگان هاآن

 یتجربه  که اندشده بازآفرینی واقعی دنیای در مجازی صورتبه هامکعب

 .کندمی سازیشبیه  لوگ-دیجی مداخالت این طریق از را کویر در سراب

دهد که به آینده را نشان می های کشور کره در زمینهاین پاویون کاوش

دنبال ادغام واقعیت مجازی و فناوری در جامعه بسیار مدرن امروزی 
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با توجه به تغییر سبک زندگی در جامعه مدرن و با تمرکز بر است؛ و 

است. استفاده از  شدهساختهمعرفی فرهنگ و سنت باستانی این کشور 

دهنده پویایی در این کشور و ی روشن قرمز و زرد در پاویون نشانهارنگ

های آینده کره جنوبی و پتانسیل نسل جوان تلفیق و پیوند میان نوآوری

 بومی و باستانی آن است.  بافرهنگاین کشور 

 
 هگارندعکس از ن -پاویون کره 

 روسیه

 –با شعار ذهن خالق  ،طراحی گردیده 37این پاویون که توسط سرجی چوپان

عنوان ایده حرکت مداوم در طراحی بنا به .شده استایت آینده طراحیهد

باشد. نیاز توسعه، ایجاد و پیشرفت غیرقابل توقف و پیشرو بودن میپیش

باشد. به گفته یکی یکی از اهداف پروژه درک عملکرد مغز و تحسین آن می

ها را در به کاربریم و آن گیریم اصول مغز رااز سازندگان ما یاد می

های خاص گرفته تا تغییرات اجتماعی های مختلف انسانی از فناوریزمینه

 به کار ببریم.

یکی از اهداف این پروژه به گفته معمار آن ارائه یک جلد دیدنی است 

که معماری آن بیانگر موضوع تحرک است و شامل ارتباط با روسیه 

ترین آوردن راحت . هدف دیگر معمار فراهمباشدعنوان یک کشور بزرگ میبه

شرایط ممکن در هنگام تماشای نمایشگاه و در زمان انتظار 

 بازدیدکنندگان است.

به  .داندالمللی میاین پاویون به علم بوده و آن را بین توجه ویژه

آمیز قبل از اینکه افتد که یک ایده موفقیتگفته طراح گاهی اتفاق می

فراتر از زادگاهش شود بسیار سفر  درجاییتبدیل به یک فناوری مفید 
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های خالقانه نسل دانشمندان و مهندسان . این نمایشگاه به تالشکندمی

 گذاردها در بهبود جهان احترام میروسی و سهم آن

 

 
 عکس از نویسنده -یه پاویون روس

 ژاپن

بعدی با شده است که نور را از نمای سهای تشکیلپاویون ژاپن از سازه

. غرفه ژاپن ترکیبی از الگوهای کندمیفّناوری پیشرفته به اطراف ساطع 

است. این ساختمان توسط یوکو ناگایاما و  38سنتی عربی و آسانوآ

شده است. نمای چشمگیر احیاوبایاشی میدل و با الهام از فرهنگ عربی طر

آن از بسیاری جهات به پیچیدگی معماری سنتی در هنر اسالمی، اشاره 

که شاخصه آن تصاویر مشبک است که برای چندین قرن محافظت مؤثری  کندمی

 در برابر نور شدید خورشید در خاورمیانه بوده است.

                                                

- 
38

 بندی هدیه هنر ژاپنیدیگران از طریق بستهاشکال سنتی اوریگامی ژاپنی که نمادی از احترام به 



 

 

 
 عکس از محسن ساالر رفسنجانی -پاویون ژاپن 

های سنتی کننده طبیعی است که از تکنیکدارای سیستم خنک این ساختمان

ای در جلوی و دارای حوضچه آب گسترده کندمیعربی و ژاپنی استفاده 

بعدی خود را در آب منعکس و نمای سه کندمیپاویون است که محیط را خنک 

 .کندمی

و جهت تشویق  39سازیهمگامپاویون ژاپن با موضوع پیوستن به 

وجوش این کشور بازدیدکنندگان به دیدن هنر فرهنگ و فناوری پرجنب

شده است و طراح آن سعی کرده از طریق معماری اشتراکات ژاپن و طراحی

 هاانساندهد ما این پاویون نشان می .خاورمیانه را به نمایش بگذارد

 کنیم.ای بهتر برای زمین حرکت میسوی آیندهدر کنار یکدیگر به

شده است. قبل از شروع گردش در ساختمان بخش تشکیل 6پاویون ژاپن از 

پیش از به وجود آمدن تقویم، در ژاپن  درگذشتهکه  شودمیتوضیح داده 

شده زمان تشخیص داده می شوندمیهایی که در هر فصل شکوفا از طریق گل

تی از آن با . در قسمشوندمینمایش داده  هاگلاست که در این قسمت این 

استفاده از بازی با نور و سایه و تکنولوژی و ویدیوهای بصری در 
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 .شوندمیژاپن آشنا  بافرهنگفضایی مملو از غبار بازدیدکنندگان 

و فرهنگ  شودمیهمزیستی قدیمی ژاپن از گذشته تا به امروز نمایش داده 

 های خارج از کشور بافرد ژاپن را که به خرد و تکنیک منحصربه

دهد. در بخش نوآوری آن شده است نشان میهای باستانی آمیختهحساسیت

چهار فضای دریا، شهر، خشکی و مینیاتورها استادانه وجود دارد که با 

 چیز از طریق یک که یک روش ژاپنی و نمایش یک 40استفاده از روش تقلیدی

 .کننداند و به گسترش تخیل کمک میچیز دیگر است به نمایش درآمده

های امروزی آن های ژاپن که مبتنی بر طبیعت آن است و فناوریفناوری

 .شودمینیز به نمایش گذاشته 

در بخشی دیگر تصویر زمین و مسائلی که با آن مواجه است مانند  

قطبی شدن اقتصادی و گرسنگی جهانی به نمایش  ،آلودگی دریا ،زداییجنگل

نهایت صورت بی ها یک بازتابآید. این بخش با استفاده از آیینهدرمی

گیرد که بازدیدکنندگان و ویدئوها کنار یکدیگر بازتاب شده و به می

ها با یکدیگر که یک کنند. در بخش مالقات ایدهاکنون بشریت نگاه می

درجه است و نقطه اوج این غرفه است بر اساس تحلیل  360سالن نمایش 

افرادی که در آن روز و آن اند و مسیرهای که بازدیدکنندگان طی کرده

ها و و گردهمایی افراد باشخصیت شودمیاند تصویری ارائه لحظه جمع شده

 انجامد.های جدید میهای متنوع به تولد ایدهحساسیت

رو سعی باشد ازاینمی 2025ژاپن در شهر اوزاکا کانسای میزبان اکسپو 

گی خو را آماد های خود را به نمایش گذاشته وکرده تا تمام پتانسیل

قادر به  بازدیدکنندگانبرای رویداد آینده نشان دهد. در این پاویون 

این  .و نظرات خود در قالب یک فایل صوتی هستند هاایده گذاری اشتراک

که در  هاییچالششده و اقدامات و صداها برای اکسپو آینده استفاده

 کرد. به اکسپو بعدی کمک خواهد شودمیوگو ها گفتمورد آن

 سنگاپور

شده است و شبیه ساختمانی بزرگ طراحی 41سنگاپور که توسط  ووها پاویون

شده که افراد در آن به سمت اهمیت پوشیده از گیاه است؛ به نحوی ساخته

که در همکاری با طبیعت طراحی  شوندمیهای قابل سکونتی هدایت سازه

آوری و مقاومت در نوعی تابتواند بهها الزامی است و پیام آن میآن

وهوایی در نظر گرفته شود. این غرفه برابر اثرات شدید تغییرات آب

دهد و خود را در شهر نشان میعنوان باغهمچنین شهرت سنگاپور را به

و  کندمیسبز معرفی گلی همیشهبعدی در کنار درختان جنقالب فضایی سه

طبیعت، »گذارد و به موضوعات را به نمایش می« شهر در طبیعت»تجلی 

های ای عمودی از باغدر داخل آن، محوطه پردازد.می« پرورش و آینده

های ضخیم پوشش گیاهی روهای مارپیچ و غیره در الیهمعلق، پیاده
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توانند در های دست بشر میهکه چگونه ساز دهندمیاند و نشان شدهاحاطه

 .کنار طبیعت وجود داشته باشند

خورند، از کنار باغچه طور که بازدیدکنندگان در فضا پیچ میهمان

کنند که با فضای سبز پوشانده شده و مخروطی به ارتفاع نه متر عبور می

ای از . در داخل نیز با مجموعهدهندمیهای اصلی پاویون را تشکیل بخش

شمار های بیهای شهری و گونهحلهای میراث طبیعی سنگاپور، راههنمایشگا

که بازدیدکنندگان بر روی  ارکیده آن مواجه خواهید شد. هنگامی

بینند که در زیر کنند، یک عرشه چندمنظوره را میهای باغ حرکت میمخروط

بعدی، های سه. نمایش جلوهشوندمیبان خورشیدی با مه غلیظ خنک سایه

های های بارانی و ارائه داستان سنگاپور از طریق رویدادسازی جنگلیهشب

 .های این پاویون هستندای از ویژگیمختلف، گوشه

 ایران

شیلی و فرانسه  هایجوار غرفهحرکت در تغرفه ایران در منطقه 

است و طراحی آن را خانم نشید نبیان و گروه معماری شیفت  قرارگرفته

ته است. پاویون ایران ترکیبی از معماری سنتی و دیزاین بر عهده داش

شهرزاد  شبهزارویکهای معاصر با عنوان عمارت شهرزاد با الهام از قصه

ایران تمدن کهن و استوار »شده است. شعار ایران در این رویداد طراحی

 است.« هاتنوع اقوام و میزبان ملت

جای حوطه بهرنگ در یک ماین پاویون از چندین پاکت فضایی آبی 

های چوبی پوشیده شده است و شده که با مهرهپارچه تشکیل ساختمانی یک

های مختلف ن روایتسال هردر  .ای از ارتباطات را تشکیل داده استشبکه

. در طرح اولیه قرار بود از شودمیتاریخ معاصر ایران نمایش داده 

های گلی برای پوشش این سازه استفاده شود که به دالیل اجرایی به گوی

 .شددادهچوبی تغییر  هایگوی

بافت فرش  امکان مالحظهگان بازدیدکنند ،در محوطه باز میانی پاویون

بافی خواهند داشت. درواقع، هر گره فرش ایرانی را با کمک استاد فرش

 .تواند نمادی از عاطفه و دوستی عمیق و دوطرفه بین مردم جهان باشدمی

محتوای خاصی برای فضاهای داخلی این پاویون در نظر گرفته  متأسفانه

دارای  نشده بود و نتوانست با مخاطبان خود به تعامل بپردازد؛ و

 های اجرایی و مدیریتی بسیاری بود.ضعف



 

 
 tehrantimesعکس از سایت  -پاویون کشور ایران 

و عمران  تأسیساتهشتمین سمپوزیوم معماری، شهرسازی،  

 پایدار:

در دانشگاه آزاد اسالمی  1400آذر  12جلسه پایانی سمپوزیوم در روز 

آقای امارات جهت تجزیه و تحلیل اکسپو و مباحث مطرح شده تشکیل شد. 

علیرضا عظیمی مجری دکتر دکتر وحید قبادیان دبیر سمپوزیوم و آقای 

جلسه ابتدا تعدادی از شرکت در این جلسه پایانی سمپوزیوم بودند. 

چهار تن از اساتید به سخنرانی پرداخته که در زیر به  و سپس کنندگان

 .شودمیها اشاره ای از سخنرانی آنخالصه

 خانم دکتر آرشیا صدقی

توضیح  42نامه پاریسگیری اکسپو و توافقایشان در مورد تاریخچه شکل

ارائه کردند که بر اساس آن تمامی کشورها ملزم به رعایت یکسری نکات 

 ۱۴۷. این پیمان را کندمی 43جه به مسئله گرمایش جهانیمحیطی در تو

اند. با توجه به لس خود رساندهاکشور امضا و به تصویب مج

ر گرفتند دبی توانست برای استانداردهایی که برای این قرارداد در نظ

تواند یک این مسئله می .میزبانی این رویداد را برنده شود 2020سال 

نکته مهم برای هر کشوری باشد که میزبانی این همایش را به عهده 

دهنده این است که کشور میزبان در زمینه پایداری و بگیرد و نشان
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توانایی میزبانی برای چنین رویدادی را  وباشد زیست پیشرو میمحیط

 آید این است که چرا دبی؟دارا است. سؤالی که پیش می

دبی برای طرح پیشرفت خود چندین برنامه بلندمدت در نظر گرفته است. 

باشد که این طرح در زمینه تغییرات آب می 442021انداز اولین برنامه چشم

باشد. کشور امارات هزینه زیادی را برای و هوایی این منطقه می

های پایداری دارند در نظر گرفته است و به همین هایی که پروژهشرکت

دنیا اگر در دبی شرکتی در این راستا ثبت کنید  هرکجایلت از ع

 های مالی ابوظبی برخوردار شوید.توانید از خدمات و کمکمی

در همین راستا در حال حاضر  .باشدمی 452050طرح دیگر دبی انرژی پاک 

دبی  2050را ساخته است؛ و تا سال  46ترین مزرعه خورشیدی جهاندبی بزرگ

 تأمینمگابایت را از این مزرعه  50000انرژی خود معادل درصد تمام  75

خود را  47میلیون تن از اثر کربنی 5 شودمیاین امر باعث .خواهد کرد

 دهد.کاهش می

کل امارات اثر کربنی خود را به صفر  2071سال  که تاطرح سوم این است  

یکسری قوانین را وضع  2014 برای این منظور ابوظبی از سال .برساند

باید گواهینامه پایداری را نیز  شودمیکه هر ساختمانی که ساخته  کرده

و شرایط بیشتری را در  شودمیتر این قوانین محکم هرسالداشته باشد؛ و 

 راستای پایداری برای اخذ این گواهینامه باید سپری کنند.

 

 اسمیتفاطیما خانم دکتر 

ها چگونه اینکه غرفه در ابتدا به شهرسازی اکسپو اشاره کردند وایشان 

اند. پیشنهاد دادند از آن برای در این شهرسازی زیبا جایگذاری شده

ای که در اکسپو حائز اهمیت های آینده الگوبرداری کنیم. نکتهشهرسازی

ها شده است و شهرهاست که تمرکز بسیاری بر روی آن 48است نقاط کانونی

 .رادارندیابی مسیرها ها افراد حاضر در سایت امکان جهتاز طریق آن

پیش در زمان صفویه شهرسازی در اصفهان، به این روش صورت  صدسالچند 

شده اصفهان اولین شهری در جهان است که محیط شهری آن طراحی.گرفته بود

جهان است در کنار  نقاط کانونی شهر اصفهان میدان نقشیکی از  .است

 .شودمیهایی که از راه دور دیده ساختمان

ه مرکزی اکسپو نیز میدان الوصل پالزا است که تقریبًا از همه جای نقط

گیریم تسخیر رنگ، موسیقی وقتی ما در آنجا قرار می .شودمیاکسپو دیده 
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شویم و در زیر این گنبد به آرامش های زیبا و نور آنجا میو نقش

 .است رسیم. زیر گنبد فضایی برای تعامل بین افرادمی

های مختلف هدایت ای است که ما را به قسمتگونهسپو بهطراحی کف سایت اک

. هر قسمت از سایت اکسپو از طریق خطوط به همدیگر ربط داده کندمی

ها چیزهایی هستند که ما راحتی پیدا کنیم. اینتا مسیر را به شوندمی

 ایم و باید نسبت به آن مطالبه گر باشیم.کردهدر شهرسازی گم

وآمد و ترافیک شهری است که در اکسپو دبی بسیار نکته بعدی بحث رفت

دهد که به ما امکان این را می درجاهایی .شده عمل کردندزیبا و حساب

های کوچک داخل سایت نمایشگاه جابجا شویم. تمام ها و تاکسیبا ماشین

درستی های شهری و فضاهای سواره پیاده در شب و روز بهعالئم و نشانه

 اند.شده تعریف

ها با ساخت این نتیجه تجربه بیست سال اخیر مدیران دبی است. آن

اند. زمانی تجربیات خوبی به دست آورده 49هایی ازجمله دهکده دانششهرک

کنیم ما گره ترافیکی نداریم و حرکت روان که در این شهرک حرکت می

ها و دسترسی قرارگرفتهفضای سبز در جایگاه درست  .همیشه برقرار است

به  .کندای است که مزاحمت برای افراد حاضر در سایت ایجاد نمیونهگبه

 اند.این صورت تمام تجربیات مثبت گذشته را در اکسپو استفاده کرده

گردد. در آن زمان در اروپا برمی 15و  14گیری اکسپو به قرن شکل 

ویروسی به نام مرگ سیاه که منشأ آن کشور چین بوده است، به ایتالیا 

ز . در آن زمان پادشاه بریتانیا اشودمیکل اروپا منتقل به آنجاازو 

کنند که تا این ویروس از بین برود و به آنجا  خواهد که دعاکلیسا می

ها انسان رسد و در اثر آن میلیوناما مرگ سیاه به بریتانیا می .نرسد

که مردم به بندگی کلیسا نه  شودمی. همین اتفاق باعث شوندمیکشته 

. شودمیگویند و از آن به بعد آزادی، مطالبه گری و رنسانس شروع ب

. اسکاتلند تنها کشوری شودمیانقالب صنعتی در اسکاتلند شروع  بعدازآن

است که توانست صنعتش را پایدار کند. در آن موقع پارلمان قدرتی پیدا 

ای گیری انجام بدهد که زمینهصورت مستقل تصمیمتواند بهکه می کندمی

. بعدازاین تحوالت در لندن شودمیبرای به ثبت رسیدن اولین ماشین بخار 

ی در کاخ بلورین یا کریستال پاالس صورت نمایشگاهاولین اکسپو به

 .شودمیبرگزار 

 اسمیتالکساندر آقای دکتر جان 

 50ایشان به بررسی تاریخچه اکسپو پرداختند و گفتند نمایشگاه جهانی

بار در کشورهای مختلف جهان هایی است که هرچند سال یکمجموعه نمایشگاه

های برگزارشده در ترین نمایشگاهها مهم. این نمایشگاهشودمیبرگزار 

نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه  ۱۸۴۴. در سال شوندمیجهان محسوب 
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ساز ادامه برگزار شد که این نمایشگاه زمینه پاریسدر  51صنعتی فرانسه

هانی المللی و تحت نام نمایشگاه جها در سطح بیناین قبیل نمایشگاه

 نمایشگاه »بانامها پس از انقالب صنعتی بود. اولین دوره این نمایشگاه

برگزار شد. این نمایشگاه به  ۱۸۵۱در سال  لندن پارک هایددر « بزرگ

گ و صنعت ملل دنیا ابتکار هنری کول و شاهزاده آلبرت جهت نمایش فرهن

و نیز در پاسخ به نمایشگاه پاریس؛ در لندن برگزار شد. انگیزه اصلی 

عنوان رهبر صنعتی برای جهان آن این بود که انگلیس نقش خود را به

 روشن کند. 

معماری کریستال پاالس با الهام از "باغ شاالمار" برای اجرای نمایش 

انگیز بود و یک معماری شگفتساخته شد. کاخ کریستال یک موفقیت بزرگ 

اما همچنین یک موفقیت مهندسی بود که اهمیت خود  .شدمحسوب می

صورت به 1854داد. این ساختمان بعدًا در سال نمایشگاه را نشان می

ای که به کریستال پاالس در جنوب لندن، منطقه 52تر در سیدنهام هیلبزرگ

 ۳۰سوزی در آتش درنهایتتغییر نام داد، منتقل و دوباره ساخته شد و 

 از بین رفت. ۱۹۳۶نوامبر 

هایی در ادامه ایشان توضیح دادند که نمایشگاه جهانی در چه تاریخ 

صورت گرفته و چه اتفاقاتی را ایجاد کرده است. ازجمله این رویدادها 

نام  توانمیو اختراعاتی که اکسپو برای اولین بار مطرح شد در اینجا 

کچاپ، تلویزیون، تلگراف، ماشین دیزل و... در  برد: برج ایفل، سس

اکسپو برای مردم جهان رونمایی شد. هر اکسپو رویکرد و شعار خاص خودش 

نام برد: پیشرفت و  توانمیاین شعرها را در اینجا  ازجملهرا دارد 

بشریت، انسان در عصر فضا، انسان و دنیای پیرامون او، تغذیه زمین و 

دبی که ارتباط  2020به شعار اکسپو  درنهایت. و انرژی برای حیات.....

 رسیمها و خلق آینده است میذهن

 خانم دکتر فرشته غالمی

 همهبااینمطرح کردند که چرا پاویون ایران  سؤالایشان در ابتدا، یک 

پتانسیل و پیشینه تاریخی که در اختیار دارد تا این حد ضعیف عمل 

متحده عربی که پیشینه تاریخی کمی کرده است و چرا کشوری مثل امارات 

عنوان یک معمار چه است؟ و ما به قرارگرفتهدر این جایگاه  اآلندارد 

 چنینی بدهیم.توانیم برای رفع مشکالت اینپیشنهادی می

اشاره کردند و گفتند این  53pppها یا در ادامه به بحث توسعه زیرساخت

و خیلی از کشورهای ای است که ما در ایران بحث همان حلقه گمشده

این بحث برای ما در زمینه  .توسعه باید به آن توجه داشته باشیمدرحال

آلمان معماری شهرسازی و معماری پایداری خیلی مهم است. همانند غرفه 
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طرف  داد که یک حرکت کوچک در یکدر زمینه پایداری به ما آموزش می که

در طرف دیگر دنیا بگذارد. به نظر  به سزایی تأثیرتواند دنیا می

نادرست است، مشکل دوم در زمینه معماری و  مدیریتایشان مشکل اول ما 

پایداری عدم وجود امکانات و صنایع مناسب در ایران است. از طرفی 

مند به استفاده از امکانات معماری پایدار کاربران و کارفرماها عالقه

زمینه ندارند. اگر ما بخواهیم کسی  نیستند، چون اطالعات زیادی در این

در اختیارش  مند کنیم باید دانش و اطالعات کافیرا در این زمینه عالقه

مهندسی و شهرسازی کشور باید علم و دانش بگذاریم. در سیستم نظام

معماری پایدار را آموزش بدهند، زمانی که آگاهی ایجاد شود طبعًا در 

گونه هزینه کمتری نیز هیم داشت و ایناین زمینه تولید بیشتری نیز خوا

 خواهیم پرداخت.

ای حائز اهمیتی که وجود دارد این است که در ایران هزینه انرژی نکته

پایینی جود دارد و این باعث شده از معماری پایدار غافل بمانیم. اگر 

ای از شهر که جابجا به شهر دبی نگاه کنیم از فرودگاه تا هر نقطه

ضوابط شهرداری پایدار در آن لحاظ شده است. شهر جدید شویم تمام می

ها نیازمند مشارکت شده است؛ و همه اینمالزی هم به این صورت ساخته

هایی ازجمله توسعه، پایداری و دولت با بخش خصوصی است؛ و آیتم

اجتماعی، اکونومی و محیطی همه در کنار هم  ازنظر؛ 54های اجتماعیرسانه

شده است. معماری یک کشور نشانگر فرهنگ اکسپو ساخته این اآلنهستند که 

شویم که بینیم پاویون ایران مشکل دارد متوجه میآن کشور است. وقتی می

مشکل از فرهنگ و مشکالت داخلی است و باید به بحث توسعه پایدار بیشتر 

 فکر کنیم چون آینده ایران به این مسائل بستگی دارد.

قبادیان از کلیه شرکت کنندگان، سخنرانان،  آقای دکتر وحیددر پایان 

 و دست اندرکاران و ریاست دانشگاه آزاد اسالمی امارات تشکر کردند

 گواهی حضور به حاضران اهدا شد.

 

                                                
- 

54
social media 



 

 

کس از نیاز ع -از اعضای سمپوزیوم به همراه اساتید در مقابل دانشگاه آزاد  امارات  جمعیدستهعکس 

 اسماعیلی

 

 بندیجمع

در قالب هشتمین  دبی 2020که یک گزارش از سفر به اکسپو  این مقاله

دانشگاه   ، شهرسازی، تاسیسات و عمران پایدار از طرفسمپوزیوم معماری

 برگزارواحد امارات، در کنار اساتید و دانشجویان معماری اسالمی آزاد 

هوشمند، رویکرد و فلسفه  55و از منظر شهرسازی، جزئیات معماری  شده

 است. گرفته قرار نظرتبادلو  موردبررسیو ایجاد اکسپ

 و دبی به معنای واقعی به یک دهکده جهانی تبدیل گردیده 2020اکسپو 

اند و جهانی هم آمده کشورها در یک فضای دوستانه و فرهنگی گرد

اند که در آن ضمن ها و بدون جنگ را به تصویر کشیدهدشمنی دورازبه

های فرهنگی، نژادی، مذهبی و تفاوت توانهای مختلف میبازدید از پاویون

ها به جهان را لمس کرد. در این زیستی را مشاهده کرد و شیوه نگرش ملت

هایشان را به اشتراک دهکده مردم از سراسر دنیا تجربیات و ایده

و  هاذهنبا موضوع ارتباط  المللیبینگذارند و نوع جدیدی از گفتمان می
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ها تلف حرکت و فرصت و پایداری( در بین آنخلق آینده )به سه شکل مخ

 گیرد. صورت می

در اینجا هر کشور به معرفی خودش از طریق اشاره به فرهنگ و 

دهد چگونه با استفاده از تجربیات پردازد و توضیح میاش میتاریخچه

و اینکه صنعتی شدن دنیا و  اندپیداکردهگذشتگان تا به امروز تکامل 

 تأثیراتها گونه بر زندگی  آنهای جدید تا به امروز چکاربرد تکنولوژی

، فرصت و هامثبت و یا منفی گذاشته است. قرار گرفتن در این فضا

تا  کندمیها را تشویق سازد و آنپتانسیل بین کشورها را  آشکار می

ات اقلیمی؛ با به اشتراک برای پایداری، حفظ کره زمین و کنترل تغییر

ها و دستاوردهای جدیدشان برای بهتر شدن زندگی بشر امروز گذاشتن ایده

 تالش کنند. 

ها در تغییر چرخه رفتار آن تأثیراز طرفی به آگاه ساختن نسل جوان و  

رای که چه ایده و روشی را ب کندمیها گوشزد و به آن پردازندمیحیات 

یش گیرند, تا شهرهای آینده و کیفیت زندگی ساخت شهرهای آینده در پ

که در حال حاضر هوش مصنوعی در  خصوصبهانسان در کره زمین بهتر شود. 

حرکت  توانمیز آن اباشد و با درست استفاده کردن حال گسترش یافتن می

 برای ساخت آینده بشری داشت.   تریهوشمندانه

های مختلف دارد در زمینههایی که که هر کشور با توجه به پتانسیلاین

چقدر توانسته است با دیگر کشورها و بازدیدکنندگان از سراسر جهان به 

های جدید برای مردمان کشورش دیالوگ بپردازد و به این واسطه فرصت

بیافریند به نحوه مدیریت آن کشور و مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

دند مانند آلمان، ر شها  بستگی دارد. کشورهایی که درخشان ظاهآن

روسیه، امارات، انگلیس، ژاپن کره، چین، عمان، قزاقستان و چندین 

هایی متشکل از برترین کشور دیگر قبل از برپایی پاویون خود گروه

، جامعه شناسان، دانشمندان، دانانتاریخمحققان، متفکرین، 

ل سیاستمداران، معماران، هنرمندان و دیگر افراد شایسته خود تشکی

های ها، محتواها، روشاند تا در کنار هم  به بررسی بهترین کانسپتداده

شود  های تعامل با مخاطبان و مدیریت پاویون خود پرداختهارائه، شیوه

 اند. قرار داده موردبررسیشان را نیز های پاویونبخش ترینجزئیو در آن 

، شورای 56اتحادیه اروپا ازجملههای مختلف های بزرگ و ارگانشرکت

، 60، اینوک59وورلدپی، دی58کالس جهانی پژوهاندانش، 57فارسخلیجهمکاری 

از اهمیت این نمایشگاه آگاه بوده و از  62، اداره برق و آب دبی61کنون

نظیر برای ارائه خود به جهان استفاده کرده و از این این موقعیت کم

شرکت  مثالعنوانبه .اندپرداختهطریق به جذب سرمایه برای خود 
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Dubai Electricity and Water Authority 



 

طرح خود یعنی ایجاد  جدیدترین 63وورلد تحت نظارت ایالن ماسکپیدی

را به  64گذرگاهی جدید بین ابوظبی و دبی با سیستم پیشرفته هایپرلوپ

نمایش گذاشته و به این طریق از سراسر جهان به جذب اسپانسر پرداخته 

 است. 

 
 هگارندعکس از ن -وورلدپیویون شرکت دیپا

پاویون ایران نتوانست از این نمایشگاه برای نمایش دادن  متأسفانه

خود به جهان و جذب پتانسیل برای آینده خود بهره ببرد. شاید بتوان 

گفت از دیدگاه بصری و به لحاظ حجم معماری شکل ظاهری قابل توجیهی 

ارائه کرده است اما برای کانسپت داخلی آن هیچ تدبیری اندیشیده نشده 

به لحاظ رویکردی، عملکردی، معرفی فرهنگ ایرانی،  متأسفانهد و بو

های خود بسیار ضعیف و آوردها و تکنولوژیتبادل اطالعات، نمایش دست

عمل کرده است. همچنین برخالف دیگر اکسپوها عوامل پاویون  برنامهبی

و  برقرار کنندای نتوانستند با بازدیدکنندگان خود ارتباط شایسته

و بدون هیچ تعاملی  پرداختندمیردرگم در پاویون ایران به گردش ها سآن

شدند. پاویون ایران به نحوی حال حاضر کشورمان را خارج می ازآنجا

همانند انسانی است که قدرت سخن گفتن و ارتباط برقرار  .دهدنشان می

است و از جامعه مدرن هم فاصله  خبربیاز گذشته خودش  .کردن ندارد

اصالت او  دهندهنشاناما لباس اصیلی به تن پوشیده که  .ستگرفته ا

 باشد. می

که  پس از بازدید اکسپو در گروه سمپوزیوم بر سر آن توافق  اینتیجه

مشهود  کامالً بود، این مسئله است که عالوه بر ضعف شدید مدیریتی که 

قشر  در بینبود؛ عدم دانش و آگاهی کافی در این زمینه، حتی 

رده جامعه، باعث شده است که توجه کافی به اهمیت قوی ظاهر شدن کتحصیل
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در این نمایشگاه جهانی نگردد. در اینجا هرکسی به سهم خودش وظیفه 

کند تا سطح  آگاهی  رسانیاطالعدارد عامل تغییر باشد و در این زمینه 

جامعه ارتقا یابد، زیرا تنها با داشتن دانش و اطالعات است که مردم 

. شودمییک سرزمین مطالبه گر خواهند شد و زمینه ایجاد تغییر فراهم 

ژاپن  2025ها باعث گردد که کشورمان در اکسپو رسانیاطالعامید است این 

 مروز عمل کند. از رویه گذشته خود درس گرفته و متفاوت با ا

 منابع
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- https://www.expo2020germany.de/en/the-german-pavilion/ 
- https://koreapavilion2020.kr/fairDash.do 
- http://iau.ac.ae/ 
- https://www.visitdubai.com/de 
- https://expo2020dubai.com/en/ 
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