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ندا اکبری ،معمار و رؤیاپرداز :روی زمین ،این نقطه آبی
کمرنگی که در متن سیاهی بیکران کیهان شناور است،
با ریچارد فاینمن موافقم که اگر همواره مانند گذشــته
بیندیشیم ،همیشه همان چیزهایی را بهدست میآوریم
که تا به حال کســب کردهایم .به این باور رسیدهایم که
پاویونمان برای اینکه ســفیر فرهنگی فرهیخته ایران
باشــد ،نیاز به آسیبشناســی و بازنگری عمیقی دارد.
امروز کــه رویدادهایی از این دســت  -همانند پاویون
پیشرو که چنــدی پیش برای
ایران در بیینــال ونیز ِ
نخستین بار در یک پروسه منطقی و دموکرات انتخاب
شــد -برای دولت ایــران نیز از اهمیــت قابلتوجهی
برخوردار اســت و اکسپو نیز بهعنوان مهمترین رویداد
فرهنگی جهان ،بــرای نهادهای دولتی تصمیمگیرنده
ایران مانند عرصهای برای ارائــه راهبردهای فرانفتی

ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺴﭙﻮ 2020در دوﺑﯽ

 .۱ممکن است در نمایشگاه سال  ۲۰۲۰در دوبی باز ما همان را تکرار کنیم که
در سال  ۱۸۸۹در پاریس کردیم و ناصرالدین شاه قاجار شرحش را در خاطراتش
نوشــته است (*) .تردید نیســت که ما امروز در موقعیت سال  ۱۸۸۹نیستیم اما
متأســفانه رویکرد بالتکلیــف ما در مقابل تمدن جدید جهانــی ،هنوز هم ادامه
دارد .مشکل این است که با آساننگری میخواهیم اجزای پیچیده و درهمبافته
شــخصیتمان را به یک امر واحد ساده کاهش دهیم .بدیهی است وقتی امری در
واقعیت از اجزای بههمپیوســته تشکیل شده باشد ،اگر بهخاطر تصورات ،آرزوها
و آرمانهای خودخواســته بخواهیــم آن را در ذهن از هم جدا و یکی را انتخاب
و بقیــه را طــرد کنیم ،کارمان به یک آشــوب ذهنی و گرفتارشــدن در تضادها و
تناقضها ختم میشود .جامعه کنونی ما با سه دوره تاریخی معین یعنی دوران
باستان ،دوران اســالمی و دوران مدرن ارتباط هویتی دارد )**( و طبیعی است
کــه به هیچ نحو نمیتواند از آنها صرفنظر کند .معارضه بین این ســه دوران و
انتخاب یکی و طرد دو جنبه دیگر ،ذهنیتی را ایجاد میکند که گسسته از واقعیت
اســت و اعمال مــا را دچار تزاحم و تضاد میکند .با فــرض هر درجه از اهمیت
برای یکی از این سه عامل ،باید تعادلی بین آنها ایجاد کرد تا همنشینی معقولی
بنا بر مصلحت حیات میسر شود که نتیجهاش آرامش و اخذ تصمیمات صحیح
و مفید است.
 .۲اهداف اصلی نمایشــگاه  ۲۰۲۰دوبی عبارتاند از :اول پیونددادن ذهنها
و دوم آفریــدن آینده .اهــداف فرعی آن که میتوان آنها را ابزاری برای رســیدن
به اهداف اصلی دانســت ،نیز عبارتاند از :اول توســعه پایــدار ،دوم حرکت به
معنای جابهجایی و حملونقل و ســوم استفاده از فرصتها به معنای زمینهای
برای مشارکت و همافزایی توانهای فکری ،مالی و مدیریتی برای پیشبرد اهداف
جهانی .همانطور که در بند اول این نوشتار آمده ،با شخصیتی پارهپاره و در نزاع
ذهنی با خویشتن ،راه به جایی نمیبریم .اول امنیت خاطری الزم است تا ما هم
مثل عقال از فضیلت تعادل بهرهمند شــویم و ســپس به مدد فضیلتهای دیگر
چون احترام به دیگران و بهجایآوردن ســپاس در مورد کســانی که به ما چیزی
میآموزند ،بتوانیم با زبان رســمی و پذیرفتهشــده جهانی گفتوگوی سازندهای
را آغــاز کنیم و در طــول آن ،هم تجربیات گرانقدر تمدنی خود را انتقال دهیم و
هم از تجربههای ارزشــمند آنان بیاموزیم .تا زمانیکه با خود در جنگیم و ذهنی
پرآشوب و کالمی تلخ داریم ،ارتباط ذهنها را نمیتوانیم تجربه کنیم .اگر فرصتی
هم به ما ارائه شــود ،این فرصت صرف ارتباط دوجانبه نمیشود ،تکگویی فقط
انــزوای فرهنگی را بیشــتر میکند .تعلیم و تعلم آداب خاص خــود را دارد .در
طول تاریخ ،رشد تمدنها در سایه ارتباط و شوق برای دانستن شکل گرفته است.
تمدن مسلمانان وقتی بیشتر شکوفا شد که هیچ مانع و مشکلی در اخذ تجربیات
ایرانیان و یونانیان برای خود تصور نکردند و غربیان نیز با شوق وافر برای دانستن،
تمام کتب حکمای مســلمان را در مراکز علمی خود تدریس کردند .مقولههای
فرهنگی سرشتی غیر از استداللهای سیاسی زودگذر دارد .مفاهیم استعمارگری
و استعمارزدگی به حوزه مفاهیم سیاسی تعلق دارند .اشاعه و تعمیم شتابزده
و ســطحی آنها به حوزههای دانش و فلســفه ،ما را از استفاده از دانش بشری و
تفاهم با دیگران باز میدارد.
کشــف کلیدی انتهای قرن بیســتم و آغاز قرن بیستویکم این است که آینده
جهان در گرو ارتباط ،اقدامهای مشترک و مسئولیتهای دستهجمعی است .اگر
به مسائل زیســتمحیطی توجه کنید ،مالحظه میکنید که مرزهای جغرافیایی،
حاکمیت ملتها ،توســعه ملی و منافــع قومی با آنکه جــزء بدیهی رفتاری و
اتخاذ سیاســتهای فعلی کشورها هستند ،به حل مشــکل که بقای بشریت را
تهدیــد میکند ،کمکی نمیکننــد و در مواردی حتی خود این مفاهیم ،مشــکل
اصلی هســتند .این تعاریف در آینده عوض خواهند شد .نگاهی به سیل کتابها
و مقاالتی که از دهه  ۶۰قرن گذشــته بــا کتابهای بهار خاموش اثر خانم ریچل
کارســون و تنها یک زمین اثر خانم باربارا شروع شد و اکنون به کمک فیلسوفان
ارزشــمندی مثل ماری میجلی رشد فراوانی یافته اســت ،دگرگونی بزرگی را که
در مورد مفاهیم بدیهی سیاســی ،اجتماعی و فلســفی ما در راه است ،بهخوبی
نشــان میدهد .جهان آینده را با مفاهیم قرون گذشته نمیتوان اداره کرد ،اصرار
بیجهت در مورد آنها ما را از همراهی با کاروان تمدن و فرهنگ بازمیدارد.
اگر بخواهیم بهطور جدی و نه فقط بهصورت ارائه معماری سنتی ،لباسهای
محلــی ،پلوی زعفرانی و کباب بختیاری در نمایشــگاه  ۲۰۲۰شــرکت کنیم ،باید
تکلیفمان را با مفاهیم ،روشــن کرده باشــیم .معمار یا طراح داخلی بهتنهایی از
عهده این مهم بر نمیآید .قبل از شــروعبهکار در گفتوگوی وســیعی با شرکت
دانشــمندان ،هنرمندان ،برنامهریزان و غیره باید مســائل به بحث گذاشــته شود
و راهبردهایی به دســت آید .با تأســف بســیار باید بگویم درمورد اهداف فرعی
نمایشگاه نیز ،ما کارنامه قابلقبولی نداریم و حتما احتیاج به کار فراوان و تجدید
نظــر در گفتار و رفتار داریم .داســتان غمانگیز بیتدبیری مــا در مورد هوا ،آب،
جنگل ،اراضی قابلکشت ،منقرضکردن نسل گونههای جانوری و گیاهی ،کشتن
مرجانهــا در جزایر خلیجفارس ،ریختن فاضالب به دریاها ،خشــککردن رودها
و غیره این روزها ذهن هر انســان با بهره هوشی متوســط را هم آزار میدهد .با
چه دســتاوردی در مورد توســعه پایدار و شاید با کدام بهره از افتخار همراهی با
طبیعت و بشریت ،پای در نمایشگاه میگذاریم؟
اگــر دو مقوله حرکت و اســتفاده از فرصتها را که اهداف دیگر نمایشــگاه
است به وجهی که امروز با آن درگیریم در نظر آوریم ،شاید بیشتر شرمگین شویم.

صنایع اتومبیلسازی ،صنایع هوایی ،حملونقل ریلی و مدیریت شهری ما آنچنان
عقبماندهاند که در نمایشگاه یا باید سکوت کنیم و کار را به نمایش کاسه لعابی
واگذاریم یــا مطالبی کلی و بیاثر یا خدای ناخواســته دورازواقــع عنوان کنیم.
طراحی غرفه ،ضعف اساسی مفهومی ما را نمیپوشاند.
آیــا اینبار ما واقعا بــه این اهداف فکر کردهایم و بــا پذیرش آن میخواهیم
نقش شایســتهای در این نمایشــگاه بر عهده بگیریم؟ یعنی آیا ما با همراهی با
تمدن جدید میخواهیم به اتفاق دیگران آینده را بسازیم و با مشارکت گسترده با
دیگران ،سهم بزرگی که در خور ماست ،طلب کنیم و حق دیگران را هم بگذاریم
یا مردد و بیمناک از شریکشــدن با دیگران و ترســان و لرزان از آنکه هویتمان را
بربایند ،فقط به نمایش روزگار سپریشده قناعت کنیم؟
 .۳شــرکت در نمایشــگاه تنها به طراحی غرفه مربوط نمیشود .به نظر من
طراحی کالبد نمایشــگاه ،اولین مســئله ما نیست .شــاید یکی از دالیل ناکامی یا
تلخکامیهای ما در نمایشــگاههای گذشته این است که متأسفانه ما فقط بخش
ملمــوس و کالبدی آن را میبینیم و به اندیشــه و روحی کــه در کالبد جای دارد
و کالبد بهخاطر آن باید طراحی و ســاخته شــود ،توجه نداریم .برای شــرکت در
نمایشگاه ،اول به سراغ معمار و طراح کالبدی نمیروند .اول فکر میکنند که چه
بگوینــد ،چه نمایش دهند ،چگونه نمایش دهند ،چگونه دیگران را جذب کنند و
چه ایده جدیدی را مطرح کنند که مردم از آن چیزی بیاموزند یا توجهشــان جلب
شود و بعد مناســب با آن ،کالبدی را طراحی میکنند .آسانترین کار آن است که
گذشــته را بهطور خام با غروری بدوی به دیگران ارائه کنیم .در نمایشــگاهی که
چشم همه رو به جلو و آینده است ،نمیتوانیم در الک انزوای خویش به عقب و
گذشــته بنگریم .در این حالت ،اگر کسی توجهی هم داشته باشد ،از نوع توجه به
شیء منقضیشده تاریخی است .از آنکه رویش به گذشته و پشتش به آینده است،
الاقل در این نمایشــگاه چیزی نمیتوان آموخت .انتظار اینکه همه اهداف از یک
کالبد ســاختمانی برآید انتظار بزرگ و عبثی اســت .بزرگ است زیرا معماری بیان
امروز در اثر بیتوجهی ما ،کشورهایی با سابقه تمدنی بسیار اندک با
احداث فرودگاه و بندر در موقعیت طبیعی بسیار نازلتری از ایران
میتوانند گوی سبقت را در نقشداشتن در انتقال تمدن غرب به
شرق از ما بربایند .بهتر است با حفظ احترام همسایگان و تحسین
دستاوردهایشان اندکی توجه کنیم که غرقشدن در رؤیای گذشته
حاصلی جز انزوای آینده ندارد

خاص خود را دارد و محدود است و همه مقاصد را برآورده نمیکند .عبث است
زیرا معمار تا اهداف تمدنی و اجتماعی جامعه خویش را نداند ،موفق به طراحی
موفقی نخواهد شد و همه اهداف تمدنی و اجتماعی یک جامعه را معمار تولید
نمیکند .کار نمایشگاه از ساخت غرفه معماری شروع نمیشود؛ معمار احتماال در
مراتب بعدی است .موفقیت یا عدم موفقیت شرکت در یک نمایشگاه ،تماما منوط
به معماری غرفه نیست ،با آنکه آنچه بیشتر به چشم میآید ،ساختمان غرفه است
اما انعکاس روح تمدنی و نقشه راه آینده است که دیگران را جذب میکند و طراح
غرفه را اگر استعداد طراحی داشته باشد ،به خلق اثر چشمگیری موفق میکند.
 .۴اســتدالل اصلی برپاکنندگان این نمایشگاه برای کسب میزبانی این رویداد،
بر موقعیت کشــور امارات بهعنوان مسیر تاریخی اتصال شرق و غرب و امکانات
تمدنی و زیرساختی آن بهعنوان فضایی که بهرهمند از مواهب تمدن جدید است
اســتوار شده ،ســرزمینی که رویش به سوی آینده اســت و آینده را اوال در قالب
همــکاری و ارتباط بین ذهنها و فکرها میدانــد و ثانیا فرصتهای طالیی را در
همکاری مادی و معنوی بینالملل لحاظ میکند .با احترام به میزبان نمایشــگاه
 ۲۰۲۰و توجه کامل به دســتاورد کشــورهای همجوار ،نمیتوانم تأسف خود را
از بیتوجهــی ایرانیان به جایگاه ممتاز تمدنی و تاریخی و موقعیت اســتراتژیک
سرزمینی خود ابراز نکنم.
ایــران از هزاران ســال پیش حلقه واســط بین شــرق و غرب بوده اســت،

قرارگرفتن آن در مســیر جاده ابریشــم و جاده ادویه که چیــن و هند ،دو تمدن
بســیار بزرگ بشری را به غرب متصل میکرده ،موقعیت استراتژیک بینظیری را
برای ما فراهم کرده است .این موقعیت طبیعی با وجود مردمانی بسیار مستعد،
کمتعصب و دوســتدار یادگرفتن و یاددادن که تمدن درخشــان ایران باستان و
بخش عمدهای از تمدن باشکوه اســالمی ،ثمره کوششهای آنان است و خود
انتقالدهنده تمدن یونان به شــرق و ســپس انتقال آن به غرب بودهاند ،تکمیل
شــده و بستر تاریخی الزم را برای ایفای نقشی ســازنده در آینده فراهم میکند.
امروز در اثر بیتوجهی ما ،کشــورهایی با ســابقه تمدنی بســیار اندک با احداث
فرودگاه و بندر در موقعیت طبیعی بسیار نازلتری از ایران میتوانند گوی سبقت
را در نقشداشتن در انتقال تمدن غرب به شرق از ما بربایند .بهتر است با حفظ
احترام همسایگان و تحسین دستاوردهایشــان اندکی توجه کنیم که غرقشدن
در رؤیای گذشــته حاصلی جز انزوای آینده ندارد و آنچه ثروت مادی و معنوی
ماست ،اگر بهطور فعال موردبازنگری قرار نگرفته و باعث خلق هویت جدیدی
نشود ،خودبهخود مورد اســتفاده دیگران قرار خواهد گرفت؛ مولوی و ابنسینا
را از یک ســو و ابتکار حفر قنات ،ابداع جشــن بزرگ نوروز ،هنر استفاده از باد در
بادگیرهــا و غیره را به نام خود ثبت میکنند .بر آنها مالمتی نیســت؛ آنکه قدر
خویش نداند و در رؤیای افتخارات پیشین به دور خویش بچرخد و نداند که چه
بخواهد ،جز خسران چیزی عایدش نخواهد شد.
* مقاله ما و تجربه اکسپوزیسیون .کتاب اکسپو؛ جهان در پوست معماری
نزدیک عمارت چین و ژاپن ،عمارت ایران اســت که حقیقتا از همه بهتر بود،
استاد حســینعلی معمار خویش حاجی ابوالحسن ســاخته است ،خودش هم
حاضر بود ...اگر وضع داالنهای توی اکسپوزیسیون و جواهرات نفیسه و اشیایی
که صدهزار تومان قیمت و ارزش دارد و غیره و غیره را بنویسم و شرح بدهم باید
یک کتاب علیحده به قدر شــاهنامه به دســت گرفته و مدتی که اکسپوزیسیون
برپاســت همهروزه از صبح الی صبح دیگر متصال بنویسم ...این عمارت )عمارت
ایران( را شــبیه به برج عشــرتآباد ســاختهاند .پنجرهها و درها همه را از ایران
آوردهاند .توی داالنها و قســمتهای اکسپوزیسیون از قسمت انگلیس ،فرانسه
و ...از همه جا رد شــدیم و گذشــتیم تا به قســمت ایران رســیدیم .قدری آنجا
نشستیم ،متاعهای خوبی داشت ،حتی تمبک خاتم و کمانچه و غیره .یک تمبک
را  ۴۰تومان خریده بودند .زریهای اصفهان ،پارچههای یزد ،کاشان و غیره خیلی
متاع ایران اینجاها مرغوب است و به قیمت اعلی میخرند) .صفحه (۱۰۶
** کتاب افسونزدگی جدید هویت چهلتکه تألیف داریوش شایگان
بنابراین هویت دینی در حیطه معرفتشــناختی ،همه عرصههای حضور ما
را در جهان دربر نمیگیرد .ســه هویت ملی ،دینی و مدرن هر یک در دل دیگری
جای گرفتهانــد و بهاینترتیب مناطق تداخلی ایجاد کردهاند که هر دم پیچیدهتر
میشوند و قلمروهایی که هریک در آنها دخل و تصرف میکنند و در غالب موارد
با یکدیگر ناســازگارند .این موقعیت سرشار از تضاد ،حالتی شبیه اسکیزوفرنی را
موجب شده است) .صفحه (۱۶۲-۳
کشــوری اســالمی همچون ایران ،تصویر زنده این ســه قلمرو هویت است.
)صفحه (۱۶۳
برای خاتمه این مبحث اضافه میکنم که ما در محل تالقی حیطههای متعدد
تاویل قرار داریم و از هر دو ســو بازو گشــودهایم ،طرحی هستیم که هم بهسوی
گذشــته باستانی معرفتمان گشوده است )و نفوذ ســنت نیز از همین روست( و
هم بهســوی تحوالت آتیمان .آگاهی ما به دلیل توانایی دوپارهشدن )میراثی که
از غرب به ما رســیده و جزء الینفک وجود ما شــده است( تذکاری است از همه
مراحل معرفت .پس باید این مراحل را دوباره ارزیابی کرد و در سرزمینی که از آن
خودشان است جای داد .این هنر ترکیب و سامانبخشیدن به فضاهای ناهمگون،
به گمان من راه ســوم و تازهای اســت .راهی اســت که هــم از تقلیل حاصل از
شــناخت یکدســت اجتناب میکند و هم از توهمات آرمانهای تحققناپذیر .با
اختیار این راه شاید بتوانیم بر دوگانگی شخصیت خود غلبه کنیم یا به عبارت دیگر
شاید بتوان این راه را ،راه دوپارگی آگاهانه و رامشده تلقی کرد) .صفحه (۱۶۹
*مهندس معمار و مدیرعامل مهندسان مشاور باوند

چگونه در اکسپوی  ۲۰۲۰شرکت کنیم

 54ﻣﺎه ﺗﺎ ﺧﻠﻖ آﯾﻨﺪه
مطرح اســت و اکســپوی اخیر که اولین حضور ایران
پــس از برگــزاری رقابتــی هرچنــد بیســرانجام در
جامعه معماری بود ،باید پای میز گفتوگو نشســت.
باید بر شــانه تجربههای خوب و بد ۱۶۵ساله گذشته
ایســتاد و امروز که در وضعیت دلنشــین پسابرجام و
ایران در حال گذر با امید نفس میکشیم،
پســاتحریم ِ
ِ
با بهچالشکشــیدن ایران معاصر ،بــه تولید گفتمان
بپردازیــم و تالش کنیم تا به قدر وســع تصویر ایران و
آیندهای را که برای آن میکوشیم در آینه تمامقد جهان
زیباتر کنیم و شاهد پاویونهایی شایسته فرهنگ و هنر

ایران و ایرانی باشــیم .اکنون که اکسپو در نزدیکترین
موقعیت مکانی نســبت به ما و برای نخســتینبار در
خاورمیانه برگزار خواهد شــد و همانگونه که امارات
متحده عربی بر این باور اســت که بــا ارتباط ذهنها،
مشــکالت آینده جهان را برطرف خواهــد کرد ،ما نیز
باید به قــدرت گفتوگو ایمان بیاوریــم؛ گفتوگویی
در مقیاسهــای گوناگون که زمینــهای برای گفتمان
سازنده میان جامعه معماری ،هنرمندان ،اندیشمندان،
حرفهمندان و نهادهای دولتی تصمیمگیرنده را میسر
میکند ،چراکه خلق یک پاویون موفق که با پرســش

از معنا و عملکرد به حل کالبد میانجامد ،تنها زمانی
تحقق مییابد که یک سیستم مدیریتی مناسب بتواند
همه تواناییهــا و تخصصهای الزم را به کار گرفته و
در زمان باقیمانده با مشارکت تمام اشخاص حقیقی
و حقوقی و با واردکردن موضوع به فضاهای آکادمیک
و حرفهای و تعریف تمرینهایی مســتمر ،به نتیجهای
شایســته ایران دست یابد .ارتباط ذهنها و خلق آینده
مســتلزم درک عمیق و آگاهی نسبت به مکان ،روابط
اجتماعی و مفهوم فرداست .با توجه به اقلیم امارات
متحــده عربی ،زمــان برگزاری اکســپو  ۲۰۲۰متفاوت
با ســایر اکســپوها و از نوامبر تا آوریل خواهد بود .این
یادداشــت ،فقط یک یادداشت نیســت ،یک فراخوان
ج ّدی برای ارتباط ذهنهاست .تا خلق آینده فقط ۵۴
ماه فرصت داریم.

حضور موفق جمهوری اسالمی
ایــران در اکســپو  ۲۰۱۵میــالن ،بــا
رویکــرد نحوه مشــارکت بهصورت
مستقل و ساخت سالن نمایشگاهی
با معماری خاص با محوریت شعار
»ســفره جهانــی ،فرهنــگ ایرانی«
که ریشــه در بــاور ایرانــی پیرامون
میهمانی الهی و گســتردگی نعمات
روی ســفره خداونــدی دارد ،بخش
محتوایــی جــذاب بــا ویژگیهــای
منحصربهفــرد ،میزبانــی بیــش از
یکپنجم بازدیدکنندگان اکســپو در
محل پاویون ایران ،کسب مقام دوم
جایزه نقــره ) -(Silver Awardدربخش پاویونهای با متراژ کمتر از دو
هزار مترمربع ،در بخش Exhibition
 Designو بــا توجه به مزیت ویژه در
بخش  ،Interiorکه برای اولینبار در
تاریخ مشــارکت ایران در اکسپوهای
جهانــی و در دوران دولــت تدبیر و
امید ،ایــران مفتخر بــه دریافت این
جایزه جهانی شد ،نشــان از اهتمام
و تالش همه دولتمردان ،مســئوالن
و دســتاندرکاران بخــش دولتــی
و خصوصــی در بهتصویرکشــیدن
تمــدن ،فرهنــگ و توانمندیهــای
جمهوری اســالمی ایران در اکســپو
جهانی  ۲۰۱۵میالن دارد.بدونتردید
وجــود چنین دســتاوردها و تجارب
ارزنده در حوزه اکســپوهای جهانی،
رویکرد جمهوری اســالمی ایران در
مشارکت توانمند در اکسپوهای آتی
را تحتتأثیــر قــرار داده و بر همین
اساس ،قرارداد مشــارکت در اکسپو
 ۲۰۱۷آســتانه بین ایران و قزاقستان
در حال مذاکره است.
درخصوص اکســپو  ۲۰۲۰دوبی
کــه بــا موضــوع »پیونــد ذهنها،
خلق آینــده« برگزار میشــود ،باید
خاطرنشــان کــرد ایــن اکســپو در
تالش اســت تا روحیه همکاری در
بین کشــورها را با تمرکز روی ســه
محور »توســعه پایــدار«» ،تحرک«
و »فرصت« و با هــدف ایجاد آینده
بهتر برای ســاکنان کره زمین فراهم
کند.جمهــوری اســالمی ایــران به
عنــوان مهمترین کشــور منطقه به
لحاظ ثبــات و ظرفیتهای فراوان
در حوزههــای مختلــف فرهنگی،
اقتصــادی ،تجــاری و سیاســی،
برخورداری از موقعیت استراتژیک
در منطقه خاورمیانه که محل تالقی
سه قاره آســیا ،اروپا و آفریقاست و
بهویژه نقــش حائزاهمیت ایران در
عرصه جهانی پس از رفع تحریمها،
قطعــا با حضــوری مقتدرانــه و با
همــکاری دســتگاهها و نهادهای
دولتی و خصوصی در اکسپو ۲۰۲۰
مشــارکت خواهد کرد و همراســتا
بــا موضــوع اکســپو ،در راســتای
اعتــالی نام و شــکوفایی ایران گام
برخواهد داشت.
*معاون وزیر و رئیس هیأتمدیره
و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاههایبینالمللی

اکسپو؛ جهان
ِ
پوست معماری
در
تن تاریخ است؛ تنی که
معماری ِ
در گفتوگو شکل میگیرد .گفتوگو
با هنرهــای زیبا ،طراحــی گرافیک،
تاریــخ ،فلســفه ،ایدئولوژیهــای
سیاســی و دســتورالعملهای
اجتماعــی ،گفتوگویــی برآمده از
همتابــی دیســیپلینها و زبانهــا،
رســانهها و قالبهــا ،ژانرهــا و
جغرافیاهــا .اکســپوها مملــو از
معماریاند ،پس ماالمال از گفتوگو
نیز هســتند .کتاب اکسپو؛ جهان در
پوست معماری با برگرفتن مقاالتی
ِ
واجد رویکــرد تحلیلی-تفســیری،
از تاریخنــگاری صــرف و تکبُعدی
معمــاری پاویونها فراتــر میرود و
تصویری روشــن از مفهوم چندالیه،
چندبُعدی و چندزبانه اکســپو برابر
دیــدگان مخاطــب قــرار میدهد.
پوست معماری از
اکســپو؛ جهان در ِ
ِقبَل بررسی بیان معماری پاویونها،
چرایی این تفاوتها را به موضوعی
برای تأمل میانگفتمانی بدل میکند
و بــه یافــت ریشــههای چندالیه و
چندبستری زبان معماری در بلندای
تاریــخ نقــب میزند .ایــن کتاب به
کوشــش ندا اکبــری در انتشــارات
کتابکده کسری منتشر شد.

ﺳﺘﻮن ﺳﻮم

حضور ملی و همگانی
برای طراحی غرفه ایران در اکسپوی ۲۰۲۰

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﻰ*
حضور ایران در اکسپو نماد توانمندی کشور ما در معماری ،مهندسی
و هنر است .به همین جهت باید برای آن یک برنامهریزی دقیق ،با رویکرد
ارائــه ارزشهای پایدار معماری ایران همراه با بهرهگرفتن از فناوریهای
جدید و تکنولوژیهای نوین به عمل آورد .در این راستا ما در نمایشگاههای
بینالمللی و مناســبتهایی مثل اکسپو در طول دورههای گذشته ،جز در
مواردی ،به جایگاه شایسته معماری کشور دست نیافتهایم.
در ســالهای اخیر برای برگزاری اکســپو در میالن ،برخالف فرایندی
که در اکســپوی شانگهای صورت گرفت ،از مدتها قبل مقدماتی فراهم
شــد تا بتوان طرحی مناسب معماری کشور در اکسپوی میالن ارائه شود
امــا بهدلیل عدم هماهنگیهایی که در طول این مســیر؛ از اعالم برنامه
مسابقه تا برگزاری و اعالم نتایج مسابقه و طراحیهای پس از آن و اجرای
غرفه صــورت گرفت ،باز هم به جایگاه واقعــی خودمان در معماری و
هنر ،که سابقه طوالنی در کشــور ما دارد ،دست پیدا نکردیم و این نشان
داد باز هم برنامهریزیها و پیشبینیهای الزم در حدی که ما را به نتایج
مطلوب برساند ،نبوده است .برای اکسپوی بعدی باید از هماکنون ،هرچند
بعضی ویژگیها و نکات آن دقیقا معرفی نشــده است اما حداقل کشور
برگزارکننده و برخی از خصوصیات کلی آن مشــخص شده ،فعالیتها و
برنامهریزیهــا را آغاز کنیم .باید پیشبینی کنیم که چگونه وارد مطالعه
و طراحیهای مناسب با این موضوع شویم .برای اینکه بتوانیم تجربهای
بهتر از میالن در اکســپو  ۲۰۲۰ارائه کنیم ،بهتر اســت حتی دانشگاههای
کشــور در رشتههای معماری و هنر و طراحی داخلی را درگیر موضوع و
این امر را به یک فراخوان ملی در ســطح جامعه حرفهای و دانشگاهها
تبدیــل کنیم .در طراحی غرفه ایران در اکســپو فقط جنبههای معماری
نیســت که باید مورد توجه قرار بگیرد بلکه جنبههای طراحی داخلی و
هنر که اســتادان و متخصصان حوزه معماری داخلی و طراحی صنعتی
در آن دخالــت دارند و همینطور هنرمندانــی که در بحث فضای غرفه
میتوانند مؤثر باشــند نیز باید در نظر گرفته شود و الزمه آن یک حرکت
علمی -تخصصی از هماکنون برای ســال  ۲۰۲۰اســت تا ما در فرصتی
محدود با یک مســابقه و یک انتخاب که ممکن است همه اهداف ما را
در خود جای ندهد مواجه نشــویم .برای اکسپوی میالن با اینکه مسابقه
برگزار شــد اما فرصت آنقدر نبود که بتوان فرایند طراحی را در رســیدن
به اهداف ،متناســب بــا معماری ایران به طور کامــل محقق کرد .حتی
مــا میتوانیم این پــروژه را در قالــب پروژههای دانشــجویی در مقاطع
کارشناسیارشد مطرح کنیم تا این مشارکت عمومی در سطح رشتههای
معماری ،هنر و معماری داخلی صورت بگیرد.
مســابقه برای اســتفاده از خرد جمعــی و ایجاد فضایــی که همه
دیدگاههای خالق و نوین را پوشــش دهد روش مناســبی است اما شاید
بهجای مسابقه ،ایجاد یک حرکت علمی  -تخصصی در سطح وسیع تر
بهتر باشــد .برای اینکه در مسابقه تعداد معینی وارد مسابقه میشوند و
انتخاب ما محدود اســت به همان طرحهایی که در مسابقه حضور پیدا

کردهاند و جای خیلی از دیدگاههای دیگر خالی خواهد ماند .اما اگر ما این را
در سطحی وسیعتر در مرحله رقابت بین اندیشهها قرار بدهیم انسانهای
بســیاری میتوانند شرکت کنند و ایدههای بســیاری ارائه میشود .اگر ما
فرصــت کافی برای جمعبندی ،نتیجهگیری و بازنگری پیدا کنیم آنوقت
میتوانیم طرحی را انتخاب کنیم که هم به لحاظ معماری و هم بهلحاظ
مهندســی و هنر واجد ارزشهای معماری ایران و ویژگیهای موردنظر
اســت .ضمن اینکه فرایند برگزاری مســابقه را امر مطلوبی میدانم اما
عملکرد بهتر و جامعتر آن اســت که بتوانیــم این فرایند را تبدیل به یک
رقابــت همگانی و تالش عمومی کنیم که این امــر در قالب بهکارگیری
مجامع تخصصی و حرفهای و قبل از همه دانشگاهها عملی خواهد شد.
جزئیات برنامه اکســپو را ستاد برگزاری اکسپو ارائه خواهد کرد .کمااینکه
در میالن هم چندین دفترچه توسط ستاد برگزاری اکسپوی میالن منتشر
شــد که محور اصلی اکسپو را که »تغذیه زمین و انرژی برای حیات« بود،
مشخص و ویژگیها و اهداف و محدودیتها را بیان میکرد .آنچه توسط
کشــورها صورت میگیرد طراحی بر اســاس محورهای اکسپو و رویکرد
آن کشــور و انتخاب یک عنوان یا نام برای غرفه کشور است .طبیعتا این
کاری نیســت که دولت بهتنهایی به آن بپردازد .بخش خصوصی نقش
عمدهای در فرایند طراحی و اجرای پروژه خواهد داشت .تمامی مجامع
علمی -تخصصی که دســتاندرکار چنین اموری هستند باید مشارکت
داشته باشــند .این یک حرکت ملی است اما کارفرمای آن طبیعتا دولت
خواهد بود .بنابراین بخش خصوصی ،انجمنها و تشــکلهای حرفهای
نقش زیادی در بهثمررسیدن این حرکت خواهند داشت.
بیــش از همه مــا نمادهایی از معماری و هنر کشــور را در اکســپو
جســتوجو میکردیم و در آینده خواهیم کرد .مــا معتقدیم اگرچه در
غرفههای اکسپو از سازههای نوین و سیستمهای مدرن استفاده میشود
اما این اهداف میتواند در قالب عناصری که معرف معماری کشــور ما
هستند ،شــکل بگیرد .در میالن هم اگر میتوانستیم بیش از آنچه انجام
شد ،عناصر معماری و ارزشهای معماری کشور را نشان دهیم ،حتما در
تبلور معماری و هنر چندهزارساله کشور موفقتر بودیم.
همه دانشــگاهها و همه مجامع علمی و تخصصــی باید این پروژه
را بهعنــوان نمادی از توانایی کشــور در حوزه معمــاری ،طراحی و هنر
تلقی کرده و در آن مشــارکت کنند .بنابراین؛ از جامعه مهندسان مشاور
ایران ،انجمن صنفی مهندســان مشاور معمار و شهرساز تا سازمان نظام
مهندســی و قبل از همه دانشــگاهها و مراکز علمی -پژوهشــی باید از
هماکنــون در کنار وزارت صنعت ،معدن و تجارت که مســئول این غرفه
در اکسپو است ،یک حرکت فراگیر و جامع در زمینه معماری و طراحی را
آغاز کنند تا با محدودیت زمانی و وقت مواجه نشویم و بتوانیم در فرصت
کافی برای این اقدام ملی طرحی مناسب ارائه کنیم تا نشانی از قدرت ما
در حوزه معماری و هنر و طراحی باشد.
*چهره ماندگار معماری و مهندسی راه و ساختمان ،بنیانگذار دانشگاه
معماری و هنر پارس ،دارای کرسی یونسکو در معماری

