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ــگاه هاى جهانى اكسپو   علت پيدايش و برگزارى نمايش
ــالب صنعتى در غرب و تحوالت  ــد در دوران اوج انق را باي
ــد دهه پيش،  ــت. از آن روزگار تا چن ــا آن جس ــط ب مرتب
كشورها و دولت ها اصلى ترين متولى توسعه علم و صنعت 
به شمار مى رفتند. لذا پيشرفت روزافزون شاخه هاى مختلف 
ــتاوردهاى صنعتى  ــا آخرين دس ــوژى، مى طلبيد ت تكنول
كشورها در نمايشگاهى ارائه و از اين رهگذر، پيشرفت هاى 
صنعتى براى متحيرساختن رقباى جهانى و به رخ كشيدن 
ــورهاى شركت كننده به نمايش گذاشته شود. اما  توان كش
ــت دولت ها  ــروزه چنين رقابتى از دس ــد ام به نظر مى رس
ــركت هاى بزرگ چند مليتى در  ــده و در ميان ش خارج ش
ــوى ديگر بايد توجه داشت كه رقابت  ــت. از س جريان اس
در حوزه معمارى و صنعت ساختمان نيز همواره به عنوان 
بخش جذابى از هماورد اكسپو، مورد توجه صاحب نظران و 

بازديدكنندگان بوده است.

توجه به مقدمة  فوق براى درك شرايط نمايشگاه جهانى 
2010 شانگهاى، ضرورى به نظر مى رسد. شرايط حاكم بر 
ــركت كننده اكسپوى شانگهاى در  غرفه ها و كشورهاى ش

سه گروه،  قابل بررسى است:
1- كشورهاى توسعه يافته

ــان، نبايد به  ــه و  آلم ــورهايى چون فرانس در غرفه كش
دنبال مدل هاى جديد ماشين آالت صنعتى، خودرو و ديگر 
محصوالت صنعتى گشت. شايد دو دهه پيش تر، با توجه به 
ــالت دولت ها و هدف اوليه اكسپو، ارائه اين محصوالت،  رس
جزء الينفك نمايشگاه هاى اكسپو بوده است؛ ليكن توسعه 
ــرعت بيش از پيش  ارتباطات جهانى، تبادل اطالعات و س
ــوالت در عرصه تكنولوژى،  صنايع را از گردهمايى هاى  تح
پنج ساله و ده ساله بى نياز كرده است. چراكه نمايشگاه هاى 
كامالً  تخصصى صنايع مختلف، به صورت پياپى در شهرهاى 
مختلف جهان برگزار مى شود. بنابراين در خأل محصوالت 

ــعه يافته بر اهداف اكسپو،  صنعتى، نگرش كشورهاى توس
ــايل مرتبط با زندگى شهرى و  تغيير يافته و عمدتاً به مس
توسعه انسانى پرداخته است. شايد توجه به نقش محورى 
ــورها در جهت دادن به اين رويداد جهانى باشد كه   اين كش
ــال 2010، «شهر برتر،  ــگاه در س ــعار اصلى اين نمايش ش
ــعارى كه به نظر مى رسد در  ــد. ش زندگى برتر» تعيين ش
ــتگزاران دولتى در  ــود به دنبال حفظ نقش سياس پس خ
ــوة ارائه محصوالت  ــت. همچنين نح اداره جهان آينده اس
ــده در اين غرفه ها نيز كامًال تغيير كرده و رسانه هاى  يادش
چندوجهى (multi media) با تأثير آشكار از تحوالت اخير 
در حوزة فناورى ارتباطات، نقش عمده اى در اين زمينه به 

عهده دارد.
2- كشورهاى درحال توسعه

ــوى ديگر ميدان، غرفه كشورهاى درحال توسعه  در س
ــورها  ــتاوردهاى اين كش همچون ايران،  محل ارائه دس

مهرداد سلطانى، پژوهشگر دكترى معمارى،
 عضو هيئت علمى گروه معمارى دانشگاه زنجان

m_soltani@znu.ac.ir
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در برخى شاخه هاى استراتژيك صنعت و علوم و در كنار آن 
ــى و معرفى جاذبه هاى فرهنگى و گردشگرى  توسعه  سياس
است. اين رويكرد در دهه هاى گذشته نيز در غرفه كشورهاى 
ــه تمايز آن،  نحوه  ــته و تنها وج ــعه وجود داش درحال توس
ــى و معمارى غرفه  ــن محصوالت و يا كيفيت فضاي ارائه اي
است. در اين ميان، برخى كشورهاى كوچك و ثروتمند در 
ــذب طراحان خارجى و بهره گيرى از محصوالت معمارى  ج
ــال، در ميان  ــر بوده اند. با اين ح ــى روز، موفق ت و غرفه آراي
ــعه، چندان تمايلى به پرداختن به  ــورهاى درحال توس كش
ــگاه، وجود ندارد. در غرفه ايران نيز تنها  شعار اصلى نمايش
ــده در اين زمينه، وجود نوشته اى با عنوان  موضوع مطرح ش
«شهر ايرانى، شهر عدالت و مهرورزى» در گوشه اى از غرفه 

است كه بى ارتباط با شعارهاى سياسى روز كشور نيست.
ــورهاى مختلف،   ــار غرفه هاى مربوط به كش 3- در كن
ــركت هاى بزرگ چندمليتى،  به طور اختصاصى  برخى از ش

ــركت كرده كه غرفه هايى به صورت موضوعى  در اكسپو ش
ــگاه،  به آنها اختصاص دارد.  و مرتبط با شعار اصلى نمايش
ــايل  ــن غرفه ها، پرداختن به مس ــت موضوعى اي محدودي
شهرى و موضوعات انسانى مرتبط با شركت ها در تحوالت 
ــايد اين بخش از نمايشگاه، از ديد  ــت. ش آيندة جهان اس
بازديدكنندگان متخصص، باكيفيت ترين بخش نمايشگاه 

2010 شانگهاى باشد.
ــى گروه  ــه آراى عموم ــد ك ــد متذكر ش ــان باي در پاي
ــد  ــر از ح ــگاه را پايين ت ــاى نمايش ــدگان، فض بازديدكنن
ــل اين امر را در  ــايد بتوان دلي انتظار،  توصيف مى كند. ش
ــردرگمى در تعيين  ــپو و س ــدن ايده اوليه اكس منسوخ ش
ــگاه در شرايط حاضر و آينده پيش رو  رويكرد اصلى نمايش
ــت. چرخش سياست هاى اهداف اكسپو و تمركز آنها  دانس
بر مسايل توسعه انسانى به عنوان راهبرد اصلى دولت هاى 
بزرگ براى بقا در محوريت طرح اكسپو، واگذارى مديريت 

اكسپو به شركت هاى بزرگ چند مليتى و يا گسترش آن در 
ــدن به بزرگ ترين نمايشگاه معمارى و فن  جهت تبديل ش
ــاختمان مى تواند از گزينه هاى آينده اكسپو براى خروج  س
ــد. همچنين كم انگيزگى كشورهاى  از وضعيت كنونى باش
ــورهاى صنعتى، با توجه به  شركت كننده؛ به خصوص كش
ــى و طراحى معمارى  ــاص بازديدكنندگان چين طيف خ
كم فروغ غرفه ها در مقايسه با برخى آثار ماندگار اكسپوهاى 
گذشته را  نيز مى توان از داليل چشمگير نبودن اكسپوى 

2010 شانگهاى برشمرد  

پى نوشت
ــته برگرفته از سفر پژوهشى گروه محققين پژوهشكده  1- اين نوش

نظر به چين در تابستان 1389 است.
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