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 :خالصه

 هاآنرویدادهای نمایشگاهی دنیا هستند و حضور در  نیترمهمجهانی/ اکسپوزیسیون/ اکسپو  یهاشگاهینما"

 و حائز اهمیت و اولویت است. یالمللنیب ءوجهبرای کشورهای مختلف موجب افتخار و سربلندی و نیز کسب 

 ءنهیشیپدر عصر مدرن، مهم و متمایز ساخته، دستاوردهای اجتماعی، علمی و  ژهیوبهآنچه نمایشگاه جهانی را، 

 یهاشگاهینمااین نکات،  ءههم. عالوه بر شودیمارائه  هاآنفرهنگی و دورنمایی است که از پیشرفت کشورها در 

و  هاساختمان، محل جوالن معماران با طراحی گرید عبارت بهجهانی از آغاز محل خودنمایی و ابراز وجود و، 

بر  رگذاریتأث ییهاساختمان تنهانه، خودیخودبهنمایشگاهی،  یهاغرفه. پاویون/ اندشدهنمایشگاهی  یهاغرفه

که هر کشور،  ندیآیمبناهای شاخصی به شمار  خودیخودبه، بلکه اندبودهمعماری  یهاسبکو  هاانیجر

)بانی ".گذاردیمسیمای فرهنگی و اقتصادی و تکنولوژی خود را در آن به معرض نمایش عموم جهانیان 

  (1400مسعود،

در لندن  1851سال به  شگاهینما نیقدمت ا .شودیمبرگزار  زبانیدر کشور م بارکیسال  5هر  این رویداد

بزرگ با  یاانهگلخ شگاهینما کی عنوانبه ،نیساختمان آن قصر بلور نیترمهمو  نیترعیوسکه  گرددیبرم

 یبرا ۲۰۲۲در سال  است. برگزارشدهبود و از آن سال به بعد این رویداد در کشورهای مختلف هکتار  ۷وسعت 

از نهم  یدر شهر دب شگاهینما نی. ادشاجرا  یدب یزبانیبه م انهیدر خاورم یالمللنیب شگاهینما نیبار ا نیاول

 .استیسراسر دن از ییکشورها زبانیبرگزار و م ۱۴۰۱ نیفرورد ازدهمتا ی ۱۴۰۰ همهرما

. تم شودیم ادی شگاهینما یاصل تم عنوانمتمرکز است که از آن به  یموضوع محور کیدوره اکسپو بر  هر 

امارات میزبان این  .است شدهانتخاب «ندهیها، خلق آارتباط ذهن» زین ۲۰۲۰ یدب اکسپونمایشگاه  یاصل

 ،در دو دهه گذشته یدب شهردوره از نمایشگاه اکسپو بوده که به شایستگی توانست این رویداد را مدیریت کند. 

که - ۲۰۲۰اکسپو  یبرگزار یمناسب برا یهارساختیزامن با  یداشته و اکنون مکان یریچشمگ شرفتیپ

 ۱۹۲از  شیبا شرکت باین رویداد  .فراهم کردرا  -بوده تاکنون شگاهینما نیاز اول برگزارشدهاکسپو  نیترکامل

 .است برگزارشده ایی انهیکشور خاورمبار در یک  نیاول برایکشور 



 
 .شدهساختهاخیر  یهادههد دبی که در شهر، بزرگراه شیخ زای یهاخراشآسماننمایی از چهره مدرن و  

 (محمدحسین سمرعکس: )

معماری متشکل از  مندانعالقه لهیوسنیبدتفریحی شد تا  -سفری علمی یریگشکل سازنهیزماین رویداد 

 یزیربرنامهاساتید و دانشجویان بتوانند ازین نمایشگاه جهانی بازدید به عمل رسانند. در طول این سفر و با 

این  ٔ  بلندمرتبه یهابرجمدرن و  یهاساختماندقیق عالوه بر نمایشگاه، بافت بومی و بازارهای قدیمی دبی، 

که همگی دارای بار اطالعاتی بصری و علمی برای همراهان بود. در زیر  قرار گرفتشهر مدرن نیز مورد بازدید 

 است. شدهپرداختهبه خالصه ایی از این بازدیدها 



 
 عکس: سنبل حاتمی() .تلفیق بین سنت و تجدد در میان شهر بندری دبیقدیم،  افتیدر تاالب دبی

 بهمن ۱۷اول:  روز

 فیو الس هیاز بستک دیبازد

بودن در این مکان  هسته اصلی شهراست و یاهویپرهقدم زدن در این محله نوعی دور شدن از دنیای مدرن و 

و  فرشسنگ یهاکوچهاست. دیوارهای گلی،  گریتداعناب زندگی ساده گذشتگان را  ٔ  حهیرایادآور 

 خیبا تار ییبر آشنا عالوه در این بازدید ویژه ایی برای این مکان ایجاد کرده، کاراکترپارچه ایی  یهابانیسا

و  تاکنوناز گذشته  یدب شرفتیپ ریگرم و مرطوب؛ متوجه س میمرتبط با اقل یهاو راهکار یدب یمعمار

  .میشویم قرارگیری جالب دو بافت قدیمی و مدرن در کنار هم

 

ایجاد سایه در 

گذرهای قدیمی برای 

 محیطیدمای  تلطیف

 عکس: سنبل حاتمی

 

و  فرشسنگگذرهای 

 استفاده از مصالح بومی

 عکس: سنبل حاتمی

 



بافت  یبا تماشا ،کوران هوا جادیبه کمک ا ییآب و هوا طیبا شرا قیو تطب یاستفاده از مصالح بوم تیاهم

به  قیدق یایزیربرنامهو  ییایدر یعیاز منابع طب یریگبا بهره یبد مردمان .کندیم دایپ یمعن یدب یخیتار

با امکانات  یبه فرم سنت هیبستک یبر اساس الگو فیالس محله .اندداده رییسرنوشت خود را تغ ،ندهیسمت آ

 .در روز اول بود توجهجالباز نکات  یدوب میبازار قد یاز نحوه مرمت و بازساز دیاست. بازد شدهاحداثمدرن 

 

 (سنبل حاتمیعکس: در معماری بومی دبی ) یسنن، استفاده از عناصر و مصالح تاالب دبیسنتی مجاور  یهاساختمان

 بهمن ۱۸دوم:  روز

، فرانسه، ، لهستانکی، بلژنورمن فاستر فیغرفه العمان، فنالند،  یهاغرفهاز  دیبازدو  اکسپو یفرم کل یبررس

 و.در اکسپ رانیا یروز مل ٔ  برنامهژهیوو حضور در  رانی، عربستان و ایکره جنوب

 
 (سنبل حاتمیعکس: پاویون عربستان. )سمت از  شده گرفتهمجاور، عکس  یهاساختماندورنما از گنبد الوصل، پاویون امارات و 

 یر تفکرمختلف با س یهاغرفهبا کانسپت  ییخالق و آشنا یهادهیا یتا با اجرازمینه ایی را فراهم کرده  اکسپو

و به سمت آن  ؛برای شناخت بهتر آینده همراه ایروز دن یو با تکنولوژ ده؛آشنا ش کنندهشرکت یکشورها

 .میحرکت کن

، غرفه مربوط به موضوع هر حوزه یانتها. در ندهست ، فرصت و حرکتیداریپااکسپو شامل:  یاصل حوزه سه

موجود  یهالیپتانسبا  ییمختلف عالوه بر آشنا یهاغرفهاز  دیبازد ضمن .است اجراشدهیی و جانما بخش آن



آشنا  ایدن یتکنولوژ نیروزتربهدارند توسط  ندهیآ یکه برا یایزیربرنامهبا گذشته، حال و  ،هر کشوردر 

 .میشویم

 
                        

 

 

 

الوصل ادامه  رینظیبگنبد زیبا و زیر  در یلیزنده و حضور ساالر عق یقیموس یدر اکسپو با اجرا رانیا یمل روز

 .دیرس انیبه پا رانیا یبر الوصل روز مل رانیا یاسالم یشدن پرچم جمهور دایکرد و با پ دایپ

واقع در  تحرک()Mobility ونیپاو

اثر لرد  mobilityحوزه طراحی 

، تم طراحی تحرک و نورمن فاستر

 پویایی

 افتخار زادهعکس: سجاد 

 )پایداری(Sustainability ونیپاو

واقع در حوزه طراحی پایداری و محافظت از 

 گریمشاونیکالس . اثر ستیزطیمح

 عکس: مهدی پوربعثت

 

 )فرصت(Opportunity ونیپاو

 فرصت واقع در حوزه طراحی

 عکس: سنبل حاتمی

 



 
 (سنبل حاتمیعکس: ) پخش تصویر پرچم ایران در روز ملی ایران بر فضای داخلی گنبد الوصل.

 بهمن ۱۹سوم:  روز

 .نی، نپال، بحرکای، آمرهیو ترک ایتالی، امارات، آلمان، اایاسترال یهاغرفهاز  دیبازد

 آلو  یمربوط به نورپرداز یاست تکنولوژ شدهاستفادهکه در اکسپو از آن  یتکنولوژ یهاشرفتیپ نیترمهم از

به  یطیمختلف با عوامل متفاوت مح یهاحس یالقا نیو صدا و همچن ریتصو یباال تیفیاست. ک هاید یا

به مخاطب رسانده  یدرستبه ،دارد مدنظرکه هر کشور  یامیتا پ کندیمامکان را فراهم  نیا یهاغرفهمخاطب 

در قبال  یتیافراد احساس مسئول شودیاست باعث م شدهیطراحکه  ییهایباز ٔ  لهیوسبهافراد  یریشود. درگ

کنار هم جمع  ایدن یمتفاوت برا امیپ ۱۹۲کانسپت و  ۱۹۲کشور با  ۱۹۲کنند.  دایپ اندکرده افتیکه در یامیپ

 .به رخ سایرین بکشند را ندهیآ یایدناز  برتری تصور و تجسم خوداند تا شده

 بهمن ۲۰چهارم:  روز

، ، هلندشی، اتر، انگلستاننی، چلوکزامبورگ، ژاپن، بالروس ،ی، عربستان سعودهلند، مصر یهاغرفهاز  دیبازد

روسیه و غرفه پایداری اثر  ،دبیبرق مربوط به آب و ، غرفه ، قطرجانی، آذرباچک ی، جمهورلی، برزسیسوئ

  .شاونیکوالس گرین

متر و  ۱۳۰با سایبانی وسیع به عرض بخش پایداری  ٔ  غرفه نیتریاصل عنوانبهشاو  مزرعه خورشیدی گرین

با طراحی زیبا باشد که  ییهاپرندهبشقابپنل خورشیدی، که در نگاه اول ممکن است شبیه  ۱۰۵۵ پوشیده از

خورشیدی با تغییر جهت خود به سمت خورشید  یهادرختاین  .اندآمدهبر روی سیاره زمین فرود  یتازگبه

از نور خورشید و همچنین شیوه  یریگبهرههای خورشیدی با سلول .برندیمجذب نور در طول روز را باال 

آن در طراحی پایدار  یهایژگیواز میعان و  یبرداربهرهآب و  یآورجمعشاو برای طراحی خاص نیکوالس گرین

ی را با طراحی پایدار این از فلز در این ساختمان تضاد شدید ازاندازهشیباما استفاده  .است رگذاریتأثبسیار 

 .شدیمکه مطرح کرده بود مشخص  یسؤال نیتریاصلبا  شکل داده است. پیام این پاویون نپاویو

Why do we value stuff more than our collective future? 

 



 بهمن ۲۱پنجم:  روز

 

 (عکس: علیرضا عظیمیدانشگاه آزاد واحد امارات با حضور مسئولین محترم و اساتید بنام )سمپوزیوم در 

 

 داریو عمران پا ساتیتأس، ی، شهرسازیمعمار ومیسمپوز نیدر نهم حضور

 :ومیسمپوز سخنرانان

 واحد امارات یدانشگاه آزاد اسالم یاستوطن: ر یفدارضا  دکتر

 واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم یعلمئتیه: مؤلف و عضو انیقباد دیوح دکتر

دانشکده  سیو رئ American University of Dubai : استاد دانشگاه درتیاسم الکساندر جان پروفسور

 بیدانشگاه الغر یمعمار

 اماراتواحد  یو استاد دانشگاه در دانشگاه آزاد اسالم یاحرفه: معمار تیاسم مایفاط دکتر

 DGNB یالمللنیب یبندرتبهسامانه  ابیو ارز رانیا داریساختمان پا یشورا ریدب :یناصر دیحممهندس 

 و قزاقستان نیچ یهاونیپاوپروژه در  ری: مدیرضا گودرز مهندس

 : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی همداندکترسیدجلیل موسوی

 : ریاست موسسه فرهنگی هنری پالنیبابک رستم دکتر

 نو یفضا یخبر گاهیپا ریو سردب رمسئولیمد: یمیعظ رضایعل دکتر



و قزاقستان با  نیچ یهاغرفه یاز روند اجرا یآگاه طورنیهمو اکسپو و  یدب یاز بافت شهر دیبر بازد یمرور

 یروند آموزش برا نیو کارآمدتر نیوطن راجع به بهتر یدکتر فدا یهاصحبتو  یرضا گودرز یسخنران

 یبارو کوله ومیسمپوز نیحضور در ا یگواه افتیبا در انیدانشجو .کرد لیسفر را تکم نیا یدستاوردهامعماران 

 رساندند. انیرا به پا یاز تجربه سفر دب

 
 (عکس: علیرضا عظیمی) گروه سمپوزیوم نهم در دانشگاه آزاد واحد امارات. یادگاریعکس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 اکسپو از نگاهی دیگر

 
 (عکس: مهدی پوربعثت) mobilityورودی مجموعه اکسپو از الین 

 

 افراد برای فرادستی ءدهیپدیک اکسپو  بود. العادهخارق یهادهیاو  جانیه شگفتی، از مملو مجموعه ایی 

 جهانی نمایشگاه این بارز یهایژگیو از یکی است. بازدیدکنندگان برای کنندهاحاطه و محیط از خارج

 اتفاقات و فضاها ،بازدید مدت طول در و رفتهرفته که طوری ،است انسان ادراک بر آن خاص یرگذاریتأث

  .آوردیدرم خود کنترل تحت را افراد رفتار

 این در که دنیاست کشورهای میان رقصان و خنداننورانی،  مانورهای و تکنولوژی جنگ درواقع اکسپو

 .کنندمی اعالم را خود طرفیت ،آن ٔ  جبهه هر از خود ادراک و سطح تأثیرپذیری میزان با افراد ،نبرد

 ،مختلف طرق به گذشته هایحکایت روایت و درخشان، متنوع یهاینورپرداز ،مختلف ابعاد در مانیتورها

 به چگونگی ،هاهیسا و نور بازی صداها، محیطی، یهاحهیرا ،هارنگ ده نگرانه،آین یهادهیا به بخشی تجسد

 مبلمان ساختارشکن، هایفرم آن، مختلف یهاگونه ترکیب و گیاهان یبندرنگ مصالح، گرفتن خدمت



تغییر کاربری(،  بر اساسهوشمندانه ) یریپذتوسعهبه مسائل شهرسازی، قابلیت  توجه ،محیطی خاص های

 .است مهربانانه جنگ این ابزارهای درواقع همگی بصری یهاجاذبهاستفاده از 

 
 سنبل حاتمی(عکس: ) بسیار زیبای مجموعه. یهاینورپردازنمای اکسپو در شب و 

 

 و هستند تردد و بازدید در حال ،دانش و بصری سواد و ادراکی مختلف سطوح در افراد رویداد این در

می خود وندر که است ییهادهیا آبستن هاونیپاو از هرکدام .دارد را الزم غنای هرکدام برای محیط

 .شودمی تصور فرای ایی آینده ظهور به منجر هادهیا این شدن حاصل و پرورانند

 زمانی، اندک از بعد چراکه بوده اشتباه یتا حد است معمارانه یهادهیا دهندهارائه صرفا   اکسپو اینکه تصور

 معماری، درواقع و کندمی آشکار را خود ،بشر زندگی یهاجنبه تمام به نگرانه آینده تفکر ءهغلب کامال  

 افراد در مکان حس ایجاد ،محیطی کاراکتر از استفاده .است موضوع این ارائه راهکارهای و ابزار از یکی

 نور و رنگی تنالیته و شدت از استفاده برون، و درون دیالکتیک از استفاده فضایی، مرزبندی فضاها، توسط

 ایی ایده ارائه برای نه کالبدی، ادراک حس تحریک و مصالح تغییر محیط، در افراد حس برانگیزی برای

 .هاستدهیا و اهداف پیشبرد برای معمارانه ابزارهای بلکه معماری، حوزه در نوین

 و بصری یگفتگو حالت به زبانی و آوایی نمادهای با گفتگو حالت از ارتباط برقراری ایجاد در تغییر اکسپو

 .است چشمی یهارندهیگ به اطالعاتی یهاگنالیس ارسال طریق از ،تفکر رویکردهای و هادگاهید بیان

 ه است.کرد بیشتر را گفتگو سبک تغییر این ریتأث ۱۹ کوید گیریهمه با رویداد این یزمانهم و
 

 

 

 

 



 انسان ادراکات در رگذاریتأث هاین نگاهی به پاویو

 امارات غرفه

 
 (عکس: سنبل حاتمی) پرنده محبوب اعراب است. ،نمای پاویون امارات، اثر کاالتراوا، کانسپت اصلی پروژه شاهین

 

 ،فضاها در سایه، و نور شدید کنتراست محبوب اعراب است؛ اما ٔ  پرندهن شاهین کانسپت اصلی این پاویو

 میان فضای در انسان یورغوطه همچنین .هاستمهیخ سایه پناه و صحرا روشنایی شدت یادآور زمانهم

 را غرفه این فضایی کاراکتر کنونی، وضعیت نمایش و گذشته از خوب ارائه .کندیمرا بازنمایی  دوجهان

، استفاده از آن بودن مینیمال و ییگراتجمل خصلت از گرفتن فاصله همچنین د.کشمی تصویر به باثبات

 .است غرفه این دیگر یهایژگیو از ینوعبهه بودن فضا یسفید و کم زاو رنگتک

 

 
 

 فضای داخلی پاویون امارات استفاده

 از رنگ سفید و خطوط نرم 

 عکس: مهدی پوربعثت

 



 دادن نشان با درواقع و کرده کمرنگ را فرهنگ این زیستزن چهره تصاویر، در مؤنث کاراکتر از استفاده

 .دارند اشاره حیات شروع و زایندگی به ،تصاویر متحرک دخترک سوی از یوزندگ آبادانی شروع

 

 
 (عکس: سنبل حاتمیامارات. ) هءغرفصحرا در  یهاماسهپخش تصاویر بر روی 

 

 

        
   

 
 

 
 

یادآور  اطراف غرفه امارات یهامنگاهینش

 خیمه اعراب در صحرا

 عکس: سنبل حاتمی

 

نمای داخلی غرفه امارات و گروه با حضور 

 دکتر وحید قبادیان.

 اعضای گروه(عکس: )



 (موبیلیتی) فیال هءغرف

 
 

 حال انیب با و کندمی آغاز گذشته از یخوببه را درونش داستان که است متجسد و مصور کتاب یک مانند

 این برای مناسبی هءنیزم ،معماری مجموعه این در .رسدمی پایان به کتاب این آینده، کشیدن تصویر به و

و  طراحی غرفه این در ویژه صورتبه که خاص هایفناوری از استفاده آورده، به وجود تصویرسازی

 القا یخوببه را پویایی و حرکت این بنا، دوار نمای .است بوده مؤثر غرفه این اهداف پیشبرد در اجراشده

 فاستر نورمن لرد :مانند معمارانی انتخاب درواقع .است نمایشگاه کالن اهداف با کامل تناسب در و کرده

 کالتراوا ( وساستینیبیلیتی) یداریپا ونپاوی طراحی برای گریمشاو ،(موبیلیتی الیف) ونیپاو طراحی برای

 در پویایی اساس بر افراد این زیرا -است نمایشگاه اهداف راستای در کامال  هم (امارات) هءغرف برای

 .کنندمی طراحی تکنولوژی و معماری

صداهایی از اتفاقات  زمانهمدر تاریکی و پخش  باال سمت به عمودی حرکت یک با در غرفه الیف طی مسیر 

حوادث در ذهن افراد و عدم نور در کل فضا،  هءندیزاد، لرزش ناشی از حرکت، صداهای شومی آغاز مختلف

آینده ایی نامفهوم  یسوبهتوجه همگان را به مرکز فضا و موقعیت دخترکی نشسته در نور با نگاهی امیدوار 

 یبخشتجسم با و ؛انجامدیم العادهفوقمحیطی به کسب تجربه ایی  یهابرداشتاین  ندیبرآکه  کندیمجلب 

 شودمی آغاز سرزمین این رشد روند و حرکت و معرفی مشاهیر این سرزمین عربی متحده امارات تاریخ به

 در و تیدرنها و داکردهیپ ادامه حال سمت به ؛گذشته از با ارائه ایی قوی داستان رفتهرفته ادامه در و

م که در یک سکانس شویمی مواجهه آینده تصویرسازی از قدرتمندانه نمایشی با ساختمان سطح نیترنییپا

خود در مجاز  همنوعکه در تالش برای برقرار کردن ارتباط با  میرسیم -از دخترک ابتدای مسیر- یادماندنیبه

 و ماوراء زندگی مادی است.

مشاهده کرد. حجم  یخوببهرا  دکنندگانیبازدبودن حواس و ذهن  ریدرگ توانیمدر پایان بازدید ازین غرفه 

 چنان با محیطی یکاراکترهاعظیمی از اطالعات برآمده از گذشته تا آینده همراه با بازی نور و تصاویر و تنوع 

اثر لرد نورمن  mobilityپاویون 

 تحرک و پویایی باهدففاستر 

 عکس: مهدی پوربعثت



باعث سردرگمی نشده بلکه هیجانی مطلوب  تنهانهکه  اندقرارگرفتهدر کنار هم  شدهحسابهارمونی و تضادهای 

 .کندیمرا ایجاد 

 

         

 
 

 

 

 

 

 
 

 mobilityانتهای مسیر در غرفه 

نقطه اتصال جهان مادی و جهان 

 تخیل و مجاز

 عکس: سنبل حاتمی



 نعربستا ءغرفه

 (عکس: سجاد افتخارزاده) متفاوت و فریبنده. کامال  پاویون عربستان با ساختاری 
 

می خودنمایی جوارانشهم میان ،در عین عدم ثبات بصری ،، ثابتمتفاوت کامال   ایی چهره با ون عربستانپاوی

می معرفی را شخود ،زیسته مختلف یهاجنبه نمایش و خود تاریخچه انیباب دیگر یهاونیپاومانند  و کند

سطح در  آن انعکاس که شودمی شروع مرحله ۷ رد دوار نیمه حرکتی رمپ با قسمت ورودی در بنا .کند

 این مرکز در و شودمی تبدیل -یادآور طواف -هفتگانه ییهاحلقه گیریشکل به نمای اصلی آینه ایی

 دکنندگانیبازدانعکاس  .است قرارگرفته سرزمین این فرهنگ در مقدس عنصری عنوانبه آب عنصر هاحلقه

 داالن یک از عبور با سپس. شودیماثربخشی هر پدیده ایی را در جهان هستی یادآور  ینوعبهدر سطح نما، 

 از دیجیتالی باشکوه نمایشی فضای به سرزمین، این گذشته از شدهخلق تصاویر میان از گذر و مرتفع

 بیان به غرفه از بازدید ٔ  مرحله آخرین .میرسیم فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی، زیسته کنونی وضعیت

 .رسیممی آینده از و تصورات این قوم اهدافشان و هاخواسته



 
 (عکس: سنبل حاتمی) .یورغوطهتصویر و ایجاد حس  کنندهلیتکم ینوعبهاستفاده از مصالح آینه ایی برای انعکاس و 

 
 عکس: سنبل حاتمی() دید از مقابل و باال. در ابعاد بسیار بزرگ، در جهات مختلف شینماصفحه یریکارگبه

 
 عکس: سنبل حاتمی() دید از مقابل و باال. در ابعاد بسیار بزرگ، در جهات مختلف شینماصفحه یریکارگبه
 



 ژاپن غرفه

 
 )عکس: مهدی پوربعثت(نمای پاویون ژاپن درب خروجی 

 

ادراکی در معماری  رگذاریتأث یهامؤلفهعالوه بر نمایش قدرت تکنولوژی به ارائه  داستان ون ژاپندر پاوی

 هایویژگی از محیط، از درست و عمیق درک برای انسانی حواس کردن درگیر و گرفتن بکار ...اندپرداخته

 ؛ واست ژاپن غرفه کانسپت ذن یهاباغ فت.یا توانمی ذن یهاباغ در را آن ٔ  نمونه که است ژاپن معماری

 و یفیرد صورتبه نه غرفه درین نمایشگر یهاپرده .رودمی پیش موضوع این اساس بر نیز غرفه چیدمان

 ضعف و شدت خود، میان حرکتی فضاهای ایجاد با و قرارگرفته مختلف جهات در بلکه دیواری صورتبه نه

 ذن فضای در الوهیت حس و آرامش یادآور ،نور میان در آب ذرات حرکت و فضا در آب شدن اسپری نور،

 زندگی حس احیای به ژاپن دیجیتال تماما  و پرهیاهو ٔ  جامعه در فضاهایی چنین وجود .کردمی تداعی را

 .است کرده یتوجهقابل کمکو ساخت فضاها بر اساس نیازهای ادراکی  افراد در

 

 

افراد و ایجاد  داخلی غرفه ژاپن، تحریک حواس یفضا

کیفیت فضایی توسط عناصر نور، آب و مسیرهای حرکتی 

 میان صفحات نمایش.

 عکس: مهدی پوربعثت



 آلمان غرفه

 
 اکسپوز در نما که به فضای داخل کشیده شده است و حس معلق بودن باکس میانی. آلمان، استراکچرنمای پاویون 

 مهدی پوربعثت(عکس: )

ضا کشیده شده ضمن نمایش فکه از بیرون بنا به داخل  معلقمهینبا استفاده از سیستم سازه ایی آلمان  ٔ  غرفه

به داخل فضا،  نماکشیدن استراکچر  نیز اشاره کرد.قدرت خود در نمایش خلق آینده به تکنولوژی ساخت خود 

ضایی در ارتفاعی واحد، تغییر زاویه در قرار فشیشه در نما، قرارگیری سطوح مختلف  بزرگاستفاده از ابعاد 

در این غرفه با  .دهدیمنمایش  یخوببهرا  در دنیا شرویپکشور قدرت ساخت این  ، صنعت وهاشهیشگرفتن 

و کشاندن  داندیمدر دنیا  رگذاریتأث یهادهیارا دارای سهمی از  هاآن واقع درافراد  تکتکباز کردن مسیر برای 

ما در دنیای  یهادهیاافکار و  ریتأثبه  درواقع -زاییده شده در دنیاست یهادهیانماد  که- افراد به استخر توپی

 یهاچالشو  هایبازبا طرح  افراد جسم و حواس کشیدن چالش به با موازی افراد دیگر اشاره دارد. سپس

و  برتر تکنولوژی ارائه به دیگر موضوع هر از بیشتر ؛ وپردازدمی در جهان خود سیر تفکر نمایش به مختلف

 .پردازدیم زندگی تیوضع بهبود جهت درتوجه به توسعه پایدار 



 
افکار دیگران را  هادهیا ریتأثفضای داخلی غرفه آلمان، هر توپ نماد یک ایده توسط یک شخص است. ورود افراد در استخر توپ 

 (عکس: سنبل حاتمی) .کندیمدر دنیای یکدیگر تداعی 

 

 

 سنبل حاتمی() فضای داخلی غرفه آلمان و امتداد استراکچر به داخل فضا.

 

 

 

 

 

 



 رانیا گاهینسبت به جا یتردرستبهتر و قضاوت  دید ،اکسپو یجهان شگاهیاز نما یشتریب یهاغرفه دیبازد با

ایران شاید  ٔ  غرفه .میکن یزیربرنامه رانیا یبهتر را برا یاندهیآ میتا بتوان میکرد دایپ یجهان شگاهینما نیدر ا

دقیق به رعایت شعار اصلی نمایشگاه نپرداخته باشد، اما در شرایط حال حاضر ایران حضور در این  طوربه

ایران شاید  ٔ  غرفهبه قدم گذاشتن در مسیری برای توسعه و بهبود و تداوم این حضور باشد.  تواندیمنمایشگاه 

و یا در کمترین  -شبکیهزارو یهاداستان -ناگفته بوده تاکنونبه لحاظ ایده به جنبه ایی اشاره داشته که 

بزرگ  یهاتیرواباشد و همین وجه تازه ایی در این پروژه محسوب شود که اشاره به بیان  ماندهیباقسطح ارائه 

، با ورود به احتمالی یهاضعفتمام نمایش نیست. با  درخوراما اجرای طرح قدرتمند و ؛ در زبان یک زن دارد

یادآور تاالرهای  هاپوسته، ارتفاع بلند کندیمبودن را تداعی  -خانه -مجموعه و غالب بودن رنگ خاک، حس در

 بلند معماری ایرانی است.

 
 عکس: سنبل حاتمی() .mobility نیالایران از  هءغرفنمای 


