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مقدمه
برایورودبههرمقولهایدرسدهنوزدهموشناخترویدادهای
صورتگرفتهدرآن،ابتداماهیتاینعصرباتکیهبهجریانهای
در زیرا قرارمیگیرد. بررسی مورد آن، بر حاکم فکری موجود
تاریختفکروهنر،سدهنوزدهمادامهجریاناتسدههایهفدهمو
هجدهماروپاودرواقعتمامیرویدادهایشماحصلادامهیافتن
تحوالترخدادهدرآناعصاریانتیجهنگاهانتقادیبهدورههای
ازمهمترینرویدادهایآن،نمایشگاههایجهانی پیشیناست.
اکسپو-یکیازپویاترینوبحثبرانگیزترینحوزههایمناسبتی
درسیاستکالنفرهنگیمللجهان-استکه»نخستینبار
درسال1851ازسویدولتبریتانیاباهدفنمایشدادنصنایع
سودمندوتجاریوایجادپیوندیمیانتکنولوژیوزندگیبشر
برپاشد.برپایینمایشگاهدرسطحبینالملل،ضمنآنکهبهعنوان
ایدهایبرتردرجهت»وحدتبشربهواسطهامکاناتصنعتی«
بود«)گیدیون،263:1391(،نقطهعطفیدرخروجوضعیتانفعالی
بریتانیادربرابرهنرنیزبهشمارمیرفتکهبرایانتقالاهداف
سیاسیمدنظرشازهنربهمثابهابزاریتولیدشدهاستفادهکرد.
برایناساس،نوشتارحاضرسعیداردبابررسیتجربهنمایشگاهی
متغیر عنوان به محتوایش در را کلی نمای پاالس، کریستال
مستقلوقالبآنرابهمثابهمتغیروابستهبهتصویربکشدکه
بتواندجریانسیاسی-روشهنرینمایشگاهرااستنتاجکردهو
سپسنحوهبهرهبرداریازهنررابهعنوانابزاریقدرتمندبرای
تبیین بینالمللی ملی- عرصه در بریتانیا سیاست تأثیرگذاری
فرضیه با مواجهه اینهدف، درخور پاسخ تمهید بیشک کند.
نمایشگاه در بریتانیا فرهنگی سیاسی- نخبگان : است مهمی
تحققبخش که کردند بازتولید را هنر گونهای به جهانی1851
خالصهوار مروری ابتدا پاسخ، برای باشد. سیاسیشان اهداف
مبنای و پیشینه عنوان به نوزدهم سده فکری جریانهای بر
تحلیلهایمفصلموضوعیمیشود.بدیهیاستکهدراینجا
برسهنکتهتأکیدشود:اواًلتوجهبهایناکسپوازآنجاییاست
کهتوانستالگوییموفقدرنمونهبرداریازتعاملهنروسیاست
برایشکوفاییبینالمللیدولتهاونشاندادنتصویریمثبت
ازکشورشاندرسرآغازمدرنیتهباشد.چنانکهدرسنتبرگزاری
نمایشگاههایجهانیبهویژهاکسپوهایدهه60-1850تأثیر
سیاسی- جریان برآیند و تحلیل از همچنین گذاشت. بسزایی
به تعاملی چنین از ژرفانگر شناختی میتوان هنریاش روش
تجربه سازماندهی، و تولید محبوبیت، و محتوا مفاهیم، لحاظ
زیباییشناسانه دیدگاه از هنر به توجه ثانیًا کرد. دریافت و
با ارتباط بعد در صرفًا و نیست خاصی هنری نظریههای و
سیاستموضوعودرمقطعزمانیومکانیخاصآنبهمسئله
پرداختهمیشود.ثالثًادربحثازجریانسیاسینهفقطسیاست
محضبلکهبرخیازجنبههایآننیزمدنظرقرارگرفتهاست.
مطالعه تاکنون که گفت باید هم پژوهش پیشینه از بحث در
عرصه در سیاست و هنر تأثرات و تأثیر درباره مستقلی
نمایشگاههایجهانیوبهویژهنمایشگاهکریستالپاالسنگاشته
 Exit to tomorrow”, “World’s“درکتب تنها است. نشده
 Fairs and the End of Progress”, “All the World’s

Fair”, “Expo Architecture Documents“,باتأکیدبروجه
تاریخی،بهارزیابیوتوصیفایننمایشگاههاپرداختهشدهکه
مروریگذرابرمشخصههایمعمارانهاکسپویکریستالپاالس
نیز آن در شده ارایه محصوالت و آثار از تصویری گزارشی و
داشتهاند.بااینحال،چندینمطالعاتتحلیلینیزدراینمبحث
قابلتوجههستند.یکیپژوهشهایدکترموریسراشه3،تحت
Mega-events, Culture and Modernity: Ex- “عناوین
 Mega-events“و”pos and Origins of Public Culture
 and Modernity: Olympics, Expos and the Growth
of Global Culture”استکهدرآنهاکوشیدهتافرضیههای
استنتاجشدهازدروننظریههایجامعهشناسیفرهنگراباتوجه
خاصبهتحوالتاکسپوهاموردآزمونقراردهد،سپسبهدرک
نقشاینرویدادهادرپایهریزیوایجادجنبههایفرهنگعامهدر
زمانمعاصرپرداختهوبهاختصارشبکههایدیپلماتیکوسیاسی،
گروههایبرنامهریزومتخصصانفرهنگیاینرویدادهاراتحلیل
با قزلسفلی تقی دکترمحمد پژوهشهای دیگری، است. کرده
عناوین»هنروسیاست«و»زیباییشناسیوسیاست«هستند.
معنای به سیاست تعریف از پس نگارنده نخست، پژوهش در
یک در قدرت از بهرهبرداری و دادن سازمان کردن، »قبضه
آن ازطریق معنا انتقال که وهنرهمچون»رسانهای جامعه«
صورتمیگیرد«؛رابطهمیانایندوحوزهرادرچهارحالت:هنر
درحمایتازسیاست،هنردرتقابلباسیاست،سیاستدرحمایت
ازهنروسرانجامسیاستدرتقابلباهنرموردارزیابیوبررسی
اینفرضیهپیشرفته بر قراردادهاست.درپژوهشدوم،وی
کهزیباییشناسیهموارهبااجتماعوسیاستدرارتباطتنگاتنگ
بوده،برآنتأثیرگذاشتهیاازتحوالتورخدادهایآنمتأثّرشده
است.چنانکهدرهمینراستا،نوشتاررابهسهدورهزمانیوسه
وجهنظریهزیباییشناسیتفکیککردهوبیانمیکنداینمهم
اززمانیکهایدهخودآیینیواستقاللهنرازسویبومگارتنو
در که طوری به گذاشت؛ نمایش به را خود شد، مطرح کانت
دورهاول-مقطعپسازانقالبفرانسهتاپایانسدهنوزدهم-
خواستههای از حمایت امکان مانند جامعه در مختلفی مسایل
به را اجتماعی رویکرد صنعتی، انقالب و ملتسازی طبقاتی،
مجموع در کردند. تحمیل هنری آثار و زیباییشناسی مباحث
اینمطالعاتیاصرفًابهگزارشیتوصیفیازنمایشگاههایاکسپو
پرداختهاندیابهطورکلیباتحلیلتحوالتهنری،ازتعاملش
آنچه که، حالی در آوردهاند. میان به سخن سیاست عرصه با
موضوعپژوهشحاضررامتمایزمیسازدآناستکهدرراستای
پژوهشهایانجامشده،بابررسیشاخصههایهنرینمایشگاه
به آثار لحاظ به چه و ساختاریاش شکلگیری لحاظ به چه
دولت سوی از بازتولیدشان نحوه آن، در شده گذاشته نمایش
تأثیرروشهنریشکل بهعبارتی یا راتحلیلمیکند بریتانیا
گرفتهدراکسپورابرجریانسیاسیمدنظرایندولتبررسیو
تبیینکندکهکدامیکازاهدافسیاسیاشتحققیافتهاست.

نمایشگاه کریستال پاالس، 1851، لندن 
سدهنوزدهم،دورانگسستهاوتضادهایعمیقیدرتاریخبشر
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بهشمارمیآیدودگرگونیهایآنماحصلتحوالتجامعهاروپایی
است. بعد درسالهای اروپا جریانهایعظیم و رنسانس از بعد
مهمترینجریانیکهاروپارادرسدههجدهمبهتکاپوانداختو
بعدهابهنهضتیجهانیبدلشد،جریانروشنگریبود.اینجریان
گسترش آن آمریکایی مستعمرات و اروپا تمامی در مرور به که
انقالبعلمیسدههای پیدایش تاریخیدیرینهداردو»با یافت،
17-16،تردیددربینشفلسفییونانوپیامدهایشکفلسفی
را آغازشد.گزاره»منمیاندیشم،پسهستم«وی رنهدکارت
تفکر تغییر و پیشین فلسفی پایههای شکستن حکم در میتوان
درموردماهیتعلمدانست«)کالین،18:1384(.برخالففلسفه
َمدَرسیوآراءمتفکرینیکهبهطورمداومسعیدربرقراریمسایل
روبهافزایشعلمیوسؤاالتجدیدبافلسفهارسطوییومسیحی
میکردند،درایندورهتجاربپیرامونآزمونهایعملیوتکیهبر
مشاهداتفزونیمییابد.چنانکهجانالک،یکیازکلیدیترین
شخصیتهایسده17،باطرحکتاب»گفتاریدرفهمبشر«به
عنوان به وی کارکردهای پذیرش و انسان معرفتی مبانی تغییر
معاصران از بسیاری برخالف و میپردازد شناخت برای منشأیی
خودکهگمانمیکردندبرخیازتصوراتوموجودیتهایفطری
تمامعالم آنهادر نهادهشدهواصول بهودیعه انسانی درضمیر
یکساناست،منشأتمامیفهمبشررادرتجربهدانستهوبراهمیت
این بر میکند. تأکید شناخت منشأ یک عنوان به حواس نقش
میشود روشنگری سنت در بزرگ جریان دو آغازگر وی اساس
کهبردووجهمتمایزسدههای18-17اروپاتأثیرگذاشت.اولین
در ادراک تغییر به منجر شناختی، علوم حوزه در او آثار از وجه
موردماهیتذهنانسانیشد)الک،11:1381-10(.وجهدیگر
دو با وی شد. انسانی جوامع مسایل به معطوف الک، تفکرات
در رسالههایی و تساهل باب در نامهای خود، مهم بسیار نوشتار
پیمان یک بلکه الهی ودیعه یک نه را حکومت حکومت، باب
نوع طبیعی زندگانی عهده از است موظف که برشمرد اجتماعی
بشردرعهدآزادیوبرابریبرآید)همان:18(.اینتعالیمسیاسی-
اجتماعیالکدردنیاینوینمؤثرواقعشدوماحصلنهاییاش
دربریتانیاازیکسوبنیانگذاریدموکراسیوحکومتپارلمانیو
ازسویدیگرظهورپدیدهانقالبصنعتیشد.زیراسویهفیزیکی
اینانقالبنیزنتیجهتغییراتنحوهتفکرانساننسبتبهطبیعت،
بود. ازجهان ادراکمکانیکگونه به پانهادنوی و برآن تسلط
درتأثیرپذیریازچنینشرایطیبهمروردگرگونیهاییدربخش
فناوری، شدن خودکار سبب و داد رخ بریتانیا جامعه ساختاری
تولید ثابت الگوهای مهیاسازی اقتصادی-سیاسی، قدرت تمرکز
واقتصادسنجشی)اقتصادیمبتنیبرصرفهجوییدرهزینههای
تولید(شد)میلر،45:1384(.بهعبارتی،رشدصنعتباپردامنهترین
آغاز برای که چیزهایی تمامی چون و شد همراه خود گسترش
خواستار بریتانیا شد؛ فراهم بود، نیاز مورد صنعتی توسعه یک
هرچه پیشرفت جهت در مشارکت برای عرصهای شدن فراهم
جدیدی شیوه و اقتصادی نو ساختار یک مثابه به صنعت بیشتر
اززندگیشدتاسیستماقتصادیقدیممنطقهاشرادرترکیبیاز
کاالهایمصنوعسنتیبامحصوالتجدیدصنعتیدگرگونسازد.
ملی سطح در نخستینبار خواست این نوزدهم، سده به ورود با

صنعت هنر- ترکیب در لندن رویال هنری انجمن تشکیل با
در سال جایزه برندگان از نمایشگاهی »انجمن، گرفت. شکل
با گونهای به که میکرد برگزار تجاری« تولیدی- »هنرهای
دربرداشتنابداعاتفناورانه-اغلبماشینها-بهعنوان»هنرهای
بود« برداشت و درک قابل بازدیدکنندگان برای صنعتی«
از ساالنه روند این .(Gonzalez Loscertales, 2008: 5)
یا رد و تجریدی وجه دو در هنرمند برای عمل آزادی یکسو
پذیرشالگوییمشخصمیآورد،باحفظاینکه)ازلحاظنظری(
محملیبرایدخلوتصرفدرآنهاندارد.ازسویدیگر،باایجاد
کاربردی علمی- و هنرمندانه دستاوردهای در تنوع و دگرگونی
که میشد محوری کاال عظیم سرمایههای شکلگیری باعث
روند این پی در داشتند. نیاز آن به بریتانیا صنعت ساختارهای
باپشتیبانیانجمنهایعلمی نیز،»ازدهه1820نمایشگاههایی
برگزار کارگران برای علمی اصول آموزش هدف با و مکانیک
شدندکهبررویاختراعاتعلمی،دستگاههایمکانیکی،تجاری
کردنتولیدونهماشینیکردنآنتأکیدمیکردند«)همان(.در
واقع،آثاربهنمایشگذاشتهشدهباگونهایطراحیهاینامتعارف،
و )عملکردگرایی( کاربردی نقش در ابتدا را تولید ارزشهای
آنکه ضمن میداشتند. بیان )نابگرایی( تزیین و زیبایی سپس
از شیوهای مردم آگاهی و مهارت سواد، افزایشسطح درجهت
زندگیجدیدصنعتیرادرراستایتوجهبیشتربهنیازهایمعنوی
ومادیجامعهبریتانیامعرفیمیکردند)نمودار1(.اینبرآیندهااز
مجموعنمایشگاههایهنرهایصنعتیونمایشگاههایانجمنهای
مکانیک،سببشدتاعرصهجدیدتریآنهمدرسطحجهانیدر
سال1851بابهرهبردارینوآورانهازهنربرایبریتانیاشکلبگیرد.

محتوا
کمیسیونی به اکسپو تولید و سازماندهی الگوی اولیه، مفاهیم
متشکلازنخبگانفرهنگیانجمنهنریرویالونخبگانسیاسی
و رویدادیرسمی بهصورت را نمایشگاه تا زمانسپردهشد آن
برپایی، چنین برای .)Roche,2000: 53( کنند برپا بینالمللی
کمیسیونبرآنشدتامحتواییکلیرادرراستایدعوتبهنمایش
گذاشتندستاوردهایصنعتیازسراسرجهانبراینمایشگاهلحاظ
کردهوموضوعآنرا»پیشرفتفزایندهدرتمامشاخههایفعالیت
بشری«بیانکند.همچنینمحصوالتنمایشگاهرادرچهارگروه
عمده:موادخام،ماشینآالت،محصوالتتولیدیومجسمهسازی
وهنرهایصنعتی2عرضهدارد)Roche,2009: 11(تادلیلیبرای
مشارکتکشورهادراکسپووگردآوردنهرگونهمحصوالتشاناعم
ازصنعتییاهنریدرسطحجهانیباشد.مبتنیبراینمحتوا،قالب

وساختارویژهایراهمبرایاکسپوطرحریزیکرد.

قالب
باتوجهبهمحتوایاکسپو،بناییبامصالحوروندساختوسازکاماًل
جدیدینیازبودتابراینمایشدادندستاوردهادرنماییبزرگ،
عالیوابتکاری،کاربریسودمندیداشتهباشدوزبانصنعترابا
مبانیطراحیدرقالبمجموعهایازعناصرهنریمنعکسکند.
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بنابراین،طراحآن،جوزفپاکستون،طرحخودرادرسادهترینو
منطقیترینسیستمتولید-تولیدردیفی-ارایهدادکهکلساختمان
رابهشبکهایسادهازواحدهایپیشساختهکوچکتقسیممیکرد.
ویازقابهایدارایتیزهوشیارچوبیبراینصبشیشه،تیرهای
مشبکآهنیبرایقرارگرفتنجامهایشیشهایبرآنهاوستونهای
نگهدارندهچدنی-کهطبقهبهطبقهباپیچومهرهبهیکدیگروصل
میشدند-استفادهکردتاسازهاصلیراکهیکنوعباسیلیکابرگرفته
ازسنتباسیلیکاهایمسیحیتدرقروناولیهمیالدیدرزیربناییبه
.)Kultermann, 2007: 12(وسعت240000مترمربعنشاندهد
کامل درختان حتی که جایی در نور، از مملو بزرگ، سالنهایی
عملکردی در بزرگ ماشینآالت و بسازند را فضایی میتوانستند
اهمیت نخبگان برای این، وجود با شوند. داده نشان کامل
کنند. بهرهوری هنری ساختار چنین ورای از بتوانند تا داشت

جریان سیاسی- روش هنری
و کلیدی نمایشگاهی،عنصر قالب این درساختصحنه مهارت
گامنخستبرایجریانسیاسیبریتانیاشد.دراینرابطه»هنری
کولوپرنسآلبرتازبانیاناقدامیابتکاریشدندتابااختصاص
دادنهایدپارکبهمحلبرگزارینمایشگاه،مسابقهایبینالمللی
بسیاری اما دهند. ترتیب طراحی پروژه بهترین انتخاب برای را
فلزی اسکلت همگی زیرا نشدند، شناخته اجرا قابل پروژهها از
استفاده قابل دیگر تخریب از پس که داشتند سترگ ابعاد در
جوزف طرح جز به .)www.expomuseum.com(»نبودند
اقناعکرد بادربرداشتنمؤلفههایینویننخبگانرا پاکستونکه
تاباتجسمبخشیدنبهآنبهمثابهیکسازهمعمارانهنووبدیع
)رحمتیان،86:1386(موافقتکنند.چنانکهاینموافقتفرصتی
برموضوع مبتنی آنکه تاضمن فراهممیساخت برایشان راهم
نمایشگاههمهکشورهایشرکتکنندهرابهصورتبرابروجذاب
درزیریکسقفگردهممیآورند،عماًلسنجشیبرایروشهایی
جدیدنشأتگرفتهازجریانهایفکریحاکمبرآندورهنیزباشد
وآنهارادرتأمینبرخیازاهدافسیاسیمدنظرشانیاریرساند.
برایناساس،میتوانچنینبرآیندتحلیلیراازقالبنمایشگاهی

کریستالپاالسداشتکه:
1.طرحباارایه»راهحلهاییعلمیواصولمهندسیدربنانهادن
سازههمچونپرهیزازبهادادنزیادبهاسکلتباربردرعیناجتناب
ازدستکمگرفتنآن«)همان(موجبشدهبودتادرواقع،مهمترین
مؤلفه،فناوریزمانمتأثرازپیشرفتبریتانیایصنعتیبیانشود.

اجزای و ابزار انبوه تولید و پیشساختهسازی استانداردسازی، .2
و آهنی تیرهایمشبک و رفتههمانندجامهایشیشهای کار به
همچنینمکانیزهکردنتولیدسبکوسریعوقابلیتدوبارهسازه
بهاجزاییمثلقابهایچوبیشیارداروستونهایچدنیپیچو
مهرهشدهبههم)همان(،ازدیگرویژگیهایطرحپاکستونبودند
کهبهگونهایمؤلفهاقتصادسنجشیومحدودیتهایناشیازآن
یعنیتواناییدرارایهمناسبترینقیمتبرایهریکازعناصرو

مراحلتولیدکاررادرخودنهفتهداشتند.
3.ازآنجاییکهابعاداجزایسازهدرقیاسباابعادعاممجموعه

کوچک واحدهای صورت به پاالس کریستال ظاهری قالب در
شیشهایوشبکهآهنیتعبیهشدهبودندتابهجایعینیتیکپارچه
ومحدود،گسترهاینامحدوددربرابردیدگانهمگانبگشایند.لذا
گیرد نگاهکلیصورت دریک رؤیتی امکان تاعدم سببشدند
و زیبایی حسی تجربه میان ارتباط در احساساتی و هیجانات و
زیباییشناختی تجربه عبارتی، به شود. برانگیخته عقلی مقوالت
حاکمبرآندوره،کهلذتناشیازامرزیبابهوسیلهحواسهمراه
بادریافتمتعارفازیکشئدانستهمیشد،ملموسدریافتشود.
فضا ادراک تغییر عرصه در تحول ابعاد، و تناسبات این .4
داخل و بیرون که متداوم »فضایی داشتند. پی در نیز را
فاقد و یکپارچه را درون و داده پیوست یکدیگر به را ساختمان
بود« کرده خود زمان فضاهای ساخت در مرسوم جداکنندههای
فضای و بیرونی نمای ظرفیت چنانکه، .)173 :1384 )بنهولو،
عملکردهای با متناسب مجموعًا را پاالس کریستال داخلی
جدیدومحتواینمایشگاهبینالمللیبازمیکرد)تصاویر1و2(.
بدینترتیب،تماماینمؤلفههابهقالبنمایشگاهچنانجامهعمل
بریتانیا سیاسی جریان از فرآیندی میتوان بالطبع که پوشاندند
واسطه به وهیجان ازجذابیت تأمینبخشی زیراضمن دانست.
گونهای تا کردند ایجاب پاالس، کریستال به نو سازهای ارایه
نیزصورت بریتانیا بر ازشرایطوجریانهایحاکم آگاهیبخشی
گیردومفاهیمنقشبستهدرذهنیتعامهمردمدگرگونشوند.در
واقع،موجدعرضهاینسازهبهنحویدریکفرمولوروشیاز
هنرشدندتاهمچونمجموعهایکاملازوضعیتعلموصنعت
بریتانیابرایطیفوسیعیازمردمقابلتفسیرباشدونوعیرضایت

وعالقمندیدرآنهاایجادکند.
ازطریق بهجداسازیطبقهبندیشدههنر نخبگان دوم، گام در
کریستال انتهای پارک »در پرداختند4و آثار گرفتن قرار محل
صنعتی«، »هنرهای : سهگانه متفاوت ردهبندیهای در پاالس،
را قبیلهای« قومی- هنرهای و »صنایعدستی و زیبا« »هنرهای
به آثارمربوط آنها . )www.expo2000.de(»بهتصویرکشیدند
صنعترادرمکانهاییکاماًلمجزاازآثارهنرهایزیبابهنمایش
درآوردند)تصاویر3تا6(والگویبهنمایشگذاردناشیایماشینی

درطبقهبندی»هنرهایصنعتی«پایهگذاریکردند.
زیرابرآنبودندتاباایجادتشخّصیویژهدرمجموعهمختصات
بصریایناشیایماشینی،ضمندادنابژهایهنری-صنعتیبه
آنها،ازآثارسایرهنرهابهویژههنرهایزیبانیزمتمایزسازند.لذااز
یکسو،براجزایبهکاررفتهدرساختمجسمههایصنعتی-مواد
خام،قالبالگوییونیروهایکار-کهمشابهاجزایتولیدهنرهای
نمود هر در اجزایی چنین اینکه بیان با تا کردند تأکید بود، زیبا
خویشمیتوانندصورتیازذاتوحقیقتهنرراکهزیباییاست،
آثارشان هنری وجه بر و )72 :1389 )نوروزیطلب، کنند عیان
صحهگذارند.ازسوییدیگر،بانشاندادنتمایزتکنیکساختو
شکلبخشیدنبهمادهمبتنیبرتولیدانبوهدرهنرهایصنعتی،در
عرصهتجارتنمایشگاهآنهاراارتقاءدهند.البتهاینگونهتالشها
بههنگاماهدایجوایزونصبتولیداتهنرهایزیبادرکنارآثار
صنعتینیزلحاظشد.بهطورمثال،»بهمجسمهسازفرانسویجیمز



 The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

85..............................................................................

Vol.12/No.33/ Summer 2015/Rereading Art and Politics in International Expos... /41-50

46

.http://www.lib.ug.edu/arch/html:تصاویر1و2.نماهاییازنمایشگاهعظیمکریستالپاالس،مأخذ
Fig. 1,2. Views of the International Exhibition in Crystal Palace. Source: http://www.lib.ug.edu/arch/html.

بنام اثروی پرادیربهترینجایزهنمایشگاهاعطاشددرحالیکه
»پراین«دربروشورنمایشگاهدرفهرست»نمونهالیافپشمیبافته
شدهتوسطماشین«قرارگرفتهبود.عالوهبراین،مجسمهآگوست
دوبیباعنوان»حواودوفرزندش«درکناریکپایمصنوعیبه

.)Chin Davidson, 2010: 724(»نمایشدرآمد
برایناساس،میتوانچنینبرآیندتحلیلیراداشتکهدرواقع،
به ویژهاش جایگاه و هنری صرفًا ابژه عبارتی به یا هنر مفهوم
عنوانمجموعهایازآثاردارایارزشذاتوماهیتزیباییشناسانه
به نقش این فرآیند از رفتهرفته بود، مجزا تجاری مسایل از که
ارزشگذاریبراساستولیدانبوهتحولیافتوسببپیشبردجریان
سیاسیبریتانیاشد.بدینعلتکهچونانقالبصنعتیوتفکرات
حاکمبرآن،تغییردرساختارثروتواقتصادبریتانیاایجادکردهو
صنعتشنیازبهسرمایهگذاریداشتونیزمیراثهنرهایزیبایش
فرانسه همچون صنعتی کشورهای سایر نقاشی سنت پای به
نمیرسید.لذااینگونهبهرهوریازهنربهنخبگانکمککردتابا:
قیمت حداقل با مردم زیباییشناختی هنری- نیازهای تأمین .1
تمامشدهدرصنعت)زیراهمگانقادربهخریدآثارهنرهایزیباو
بازپرداختدستمزدهنرمنداننبودندوقطعًامحصوالتتولیدیبه
عنوانهنرهایصنعتیباقیمتکمترینسبتبههنرهایزیباوآثار
دستتراشهنرمندانمیتوانستدراختیارعامهمردمقرارگیرد(،
2.ترغیببهارایهایدههایهنریباقابلیتتولیدانبوهوتلفیقبافناوری،
ملموس نیازهای برآورد طریق از سرمایهگذاری به تشویق .3
مردمدرقالبهنرهایصنعتی،تفکیکمبادالتهنرهایزیبااز

سرمایههایمالیحاصلازآثارهنرهایصنعتیراانجامدهند.
بر نمایشگاه بینالمللی وجه در بریتانیایی نخبگان سوم گام در
این تابعه نژادی مصنوعات طبقهبندی گونهای به تا شدند آن
امپراطوریبراساسضرورتهریکازآنهابپردازند.اینامکاندر
طبقهبندیسومباعنوان»صنایعدستیوآثارقومی-قبیلهای«و
اختصاصدادنمکانهاییبرایرژههایدستهجمعی،همسراییبا

لباسهایمحلیواجراینمایشنامهباموضوعاتسنتیوبومیاز
سوی15کشورمستعمرهبریتانیافراهمشد)همان:722(؛)تصاویر
7-8(.طبعًااینفراهمسازینهتنهاموجبمیشدکهسایررهبران
سیاسیوسرانکشورهایاستعماریمجبورشوندبرایحفظروابط
بینالمللیدوجانبهبهمشارکتدرآنپاسخدهند،بلکهبهبرپایی

اکسپودرسطحجهانیهممشروعیتمیبخشید.
منحصربهفرد به اشاره با باره این در نیز گرینهاف پل چنانکه
بودنناسیونالیسمبریتانیاییوارتباطآنبااستعماراینطوراظهار
ابزاری بریتانیا سلطنت و ملی منافع برای »استعمار : میدارد
داشته شاهانه و مآبانه امپراطور حضوری نمایشگاه در تا بود
میتوان اساس، این بر .)Greenhalgh, 1988: 121(»باشد
تا میکرد کمک بریتانیا به واقع در طبقهبندی چنین که گفت
بهصورتسرگرمکننده،جذاب را امپراطوریخود پیام ازیکسو
رسوم و آداب و صنایعدستی از نمایشهایی قالب در مشروع و
از باشد. تأثیرگذار آنها بر و برساند مردم عموم به مستعمراتش
صورت به استعماری بومی هنرهای دادن نشان با دیگر سوی
هرگونه داشتن عدم دلیل به دونپایه حال عین در و عجیب
دانشوفناوریعصرصنعتیزمانخوددرکنارهنرهایصنعتی،
کند. یادآوری را بریتانیا پیشرفت و سازندگی مردم عموم به

دستاوردهای حاصل از بازتولیدپذیری هنری
چنینبهرهبرداریهنریمطرحشدهدرسهگامازسوینخبگان
سیاسی-فرهنگی،بالطبعشناختدستاوردهاییرابهعنواننمایه
حاصلازپژوهشحاضرآشکارمیسازندکهدرنمایشگاهجهانی

1851زمینهسازتحققاهدافسیاسیمدنظربریتانیاشدند:
درگامنخست،نخبگانباوقوفبرمؤلفههایموجوددرجریانهای
فکریحاکمبرسدهنوزدهمکهدریکسیرخطیزمانیمترقی،
در بینالمللی نمایشگاه نخستین شکلگیری زمینهساز عوامل
بریتانیارافراهمآوردهبودند،چونهنررادرعرصهایجدیدازبیان



فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر 
..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....

86

شماره 33 / سال دوازدهم/تابستان1394/بازخوانشی از هنر و سیاست در نمایشگاه های جهانی اکسپو.../81-90

45

تصاویر6،5،4،3.تأکیدبرمجسمه¬سازیودیگرآثاریکهضمندربرداشتنعناصر
http://www.lib.ug.edu/arch/:هنری،قابلیتتولیدانبوهدرصنعتراداشتند.مأخذ

.html
Fig. 3,4,5,6. Emphasis on sculpturing and other works of art suitable 
for industrial mass production which also offer artistic elements. Source: 
http://www.lib.ug.edu/arch/html.

موفقیت از رضایت بهحس توانستند لذا کردند. بازتولید معمارانه
وپیشرفتدرفناوریوهمچنیناطالعرسانیوترویجآنبرای
مردمدستیابندوازاینطریق)توافقعمومیقانونمند(،حمایت
ومشارکتآناندرصنایعوفناوریهایسرمایهداریمطرحملی
رابگیرند،برنامههایرشداقتصادیوساختکشورراتوسعهدهند
وبااینهدفکهبریتانیابهسویمسیرهاییشناختهشدهدرحال
پیشرفتاستواینپیشرفتمیتواندواقعیتمحسوسیباشداز
اینکهاوضاعبهترخواهدشد،درسطوحروشنفکرکشورنفوذکنند.
را نوینی مشارکت چون صنعتی، هنرهای نمایش با دوم گام در
مدت که را بریتانیا صنعتی کلیدی مؤلفههای تا ساختند فراهم
زمانیطوالنیتوسعهیافتهبودند،دریکسطحرقابتیبینالمللی
ارتقادهند.بنابراینتوانستندفرآیندهایهمسانسازیوانبوهسازی
سرمایهگذاری برده، پیش را هنر عرصه در تولیدی کاالهای

جدیدیراپایهریزیکردهومردمرابهحمایتومشارکتدراین
سرمایهداریهایمطرحدعوتکنند.درگامسومبانوعیآگاهی
زمانیازشرایطکشورهایمستعمره،درحالیآنهارادرقالبهای
ازسوی دادندکه قرار آدابورسومشان آثارهنریو از نمادین
بهصورت بریتانیا تاصنایع بودند فراهمساخته را فرصتی دیگر،
مشارکتیبادراختیارگذاردنمهارت،سرمایهودانشخاصخود
وضعیتشانرابهبوددادهودرفضایجدیدرقابتبینالمللی،بلوغ
نمایشهای این لذا بگذارند. نمایش به را فناوریخود ماهیت و
روند به مشروعیتبخشی گونهای بتوانند تا شد سبب متضاد
استعماریخودبدهند.همچنینصنایعخودراازهنرهایاستعماری
در تا کنند مجاب و ساخته آگاه اقتصادی ذخیرههای عنوان به
قبیلهای«مشارکت آثارقومی- و بازارهایتجاری»صنایعدستی
داشتهباشند.بهطورکلینخبگانبریتانیاایندستاوردهاراازتعامل
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.http://www.lib.ug.edu/arch/html:تصاویر7و8.نشاندادنهنرهایقومی-قبیله¬ای¬درکنارآثارصنعتیبریتانیا.مأخذ
Fig. 7,8. Displaying tribal arts along with British industrial works.Source: http://www.lib.ug.edu/arch/html.
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دوعرصههنروسیاستحاصلآوردند.عرصههاییکهاگرچههریکطبقآنچهدراینپژوهشبیانشدموجدشناختمشخصههایهنری
نوینبهکاررفتهازسویهنرمندانیانظریههایجامعهشناسانهازسویفعاالناجتماعی-سیاسیدرجریاناکسپویکریستالپاالس
هستند؛لیکندراینبازخوانشترکیبی،حرکتهایجهتگیرانهونتایجخاصیراتبیینمیکنندکهدرآناکسپوبرایبریتانیابهدست
آمدهبود.نمودار2بهوضوحدستاوردهاواهدافحاصلهازالگویپیوندمیانطرحوبسطجریانهایسیاسیمدنظرنخبگانبریتانیاییرا
بابازتولیدهنر)ساختکریستالپاالس،تقسیمبندیآثارهنریوبهنمایشگذاشتنهنرهایاستعماری(درنمایشگاه1851نشانمیدهد.

نمودار1.عواملمؤثردرشکلگیرینخستیننمایشگاهجهانی.مأخذ:نگارندگان.
Diagram 1. Effecting factors in the formation of the first international exhibition. Source: authors.

نمودار2.دستاوردهاواهدافحاصلهبرایبریتانیادرجریانسیاسینمایشگاهجهانیباروشهایهنری،مأخذ:نگارندگان.
Diagram 2. Goals and accomplishments of Britain during the political procedure of the international expo with artistic methods. Source: authors.



 The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

89..............................................................................

Vol.12/No.33/ Summer 2015/Rereading Art and Politics in International Expos... /41-50

42

نتیجه گیری
مجموعبرآیندتحلیلیبربازتولیدهنریصورتگرفتهوشناختدستاوردهایحاصلازآن،بیانگرسهجریانسیاسیحاکمبرنمایشگاه
1851است.جریانهایسیاسیناسیونالیستی،کاپیتالیستیوامپریالیستی،کهبهبهرهوریازسهروشهنریمنتجشدند.چنانکهمیتوان

مبتنیبراینسهروشنیزاهدافسیاسیتحققیافتهبریتانیادرنمایشگاهراچنینتبیینکرد:
درروشنخستودرراستایحفظمنافعملی،چونکریستالپاالسدرقالبنمایشگاهیوبهمثابهعملکردیسازندهجهتآبادانیکشور

بناشد.لذابریتانیاتوانستبدینطریققدرتخویشراچهدرسطحعامهمردموچهدرسطحروشنفکریتحکمبخشد.
درروشدومودرراستایپویاییبخشیبهاقتصادسرمایهداری،ازآنجاکهتولیدانبوهآثارهنریبهصورتصنعتیبسطیافتموجبشد

تادیگرهدفبریتانیا،توسعهرشداقتصادیوسودآوریکاالمحورتأمینشود.
درروشسومودرراستایبهرهوریهایتجاری-سیاسی،ورودهنرازیکسوبهعرصهصنایعدستیوآثارقومی-قبیلهایمتزلزلواز
سویدیگربهاشتراکباجامعهبریتانیاگذاردهشد.درنتیجهسببشدتابریتانیابهطورمشروعیدرسطحملی-بینالمللیخودراتوانمند

سازد.

پی نوشت ها
Cristal Palace Exposition: Since 1851, there have been many events held throughout the world using the names “world’s fair,” “international exposi- .1

.(tion,“ ”universal exposition,“ ”world expo,“ and just ”expo (http://www.expomuseum.com
Maurice Rouche.2

Plastic arts: artistic division that can be molded and shaped in product development, data visualization, rapid prototyping, and specialized manufac-.3
.turing. Their expansion into production (mass production, and distributed manufacturing) has been under development in the industrial revolution since 
4.اینطبقهبندیدرنحوهتعریف»هنر«تأثیریبسشگرفتابهامروزداشتهاست.بهطوریکهبعدهاهنربهگونههایمختلفیهمچونهنرهایزیبا،کاربردی،بدویو...تقسیم
میشود...آنچهکهدرعصرمعاصربهعنوان»هنرغربی«برشمردهمیشود،مستقیمًاباضرورتیابیزیباییشناسانهوالگوینمایشگاهیبرایبهنمایشگذاشتناشیادرفضاهای

سلسلهمراتبیمرتبطاست.زیرااینگونهنمایشگاههاازسلطهطلبیزیباییشناسیغربیبهطورمداومپشتیبانیمیکردند.
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Abstract
For the first time in the modern cultural bio-world, the British political-cultural elites formed a multidimensional 
phenomenon of international exhibitions called The Crystal Palac Exhibition which led to new national-
international readings. One of these readings was the opportunity for linking arts and politics – between the ability 
of reproduction of art work and the array and design of political forces. Considering this linkage, the present 
descriptive-explanatory research which is depending on reliable library, visual, and digital resources attempts 
to show how the arts were utilized in favor of the political goals of Britain. In order to answer this question 
appropriately, this research is undoubtedly trying to study the experience of the Crystal Palace Expo and provide 
an image by defining its general view in its content as the independent variable and its form as the dependent 
variable; in such a way that it will be able to infer the political procedures-artistic approaches of the exhibition 
and then define the method of using the arts as a powerful tool for affecting national-international British politics. 
According to the results, the British political-cultural elite have befitted from arts in three ways. Naturally, such 
befitting indicates the realization of certain achievements as the profile of the present study which has led to the 
political goals of Britain in the exhibition 1851:
In the first step, by being aware of the components of the dominant intellectual movements in the nineteenth 
century, they arranged the effecting factors which led to the mentioned exhibition in Britain in a proceeding linear 
timeline. They reproduced the arts in a modern scene of architectural expressions based on an innovative idea from 
the values of technology; thus, they reached a feeling of satisfaction from technological developments along with 
raising awareness and spreading it among the people. So, (through lawful public agreement), they could attract the 
support and involvement of people in major national capitalistic industries and technologies; expand the economy 
development plans of their country and penetrate among the intellectual class of the nation by stating that Britain is 
progressing towards distinct paths and this progress can be a tangible reality indicating that the situation will improve. 
In such a way that nationalistic policies led Britain to expand and maintain its power both among the public and 
intellectual class.As the second step, they started to categorize the works of art according to their location into three 
groups titled as ”industrial arts“, ”fine arts“, and ”handcrafts and tribal arts“ and exhibited them. In the category of 
industrial arts, they separated industrial works of art from others, especially fine arts, by putting utmost emphasis on 
the visual characteristics of these industrial items along with defining an artistic-industrial object for them. They aimed 
at creating a modern participation for elevating the key affecting factors of the British industry, which had developed 
during a long period of time to a highly progressed level of quality and quantity, to a competitive international level. 
They pushed forward the assimilation and mass production procedures of the produced commodities in the realm of 
arts; created a positive understanding from the capacity of mass production and production cost saving by benefitting 
from machine-based industries for improving their commodity-based capitalism; created the foundation of a kind of 
investment and invited people to support and participate in such remarkable forms of capitalism. Based on the policy 
of capitalism in dynamic capitalistic economy, these achievements enabled them to accomplish the other goal of 
Britain which was further economic development and commodity-based profit making. For the third step, by having a 
kind of understanding from the situation of the colonized countries, they exhibited these nations in the symbolic form 
of artistic works and customs, as well as allocating special places for marching, choir singing with native costumes, 
and performing plays related to their traditional and native issues; in such a way that in an ethnical categorization of 
the productions of the countries of the empire, they have created an opportunity for the British industry to improve 
their situation with allocating funds, skills, and their own specific knowledge to show the maturity of the nature of 
their industry in the new environment of international competition. As such, these contradicting exhibitions enabled 
them to build a hierarchy of information about legitimizing their modern monopolistic productivity. Also they could 
inform their industries about colonial arts as economic resources and persuade them to get involved in business 
markets of “handcrafts and tribal arts”; thus destabilizing the use of arts in handcrafts and tribal arts in accordance with 
their imperialistic policies and their financial interests, and share that with their own society in order to internationally 
empower Britain in a legitimate manner.    
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