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چکیده
برگـزارى نمایشـگاه هاى جهانـى از 1851م. هـم عرصـه رقابـت کشـورهاى اسـتعمارى بـود و هـم 
فرصتـى بـراى معرفى کشـورهاى پیرامونى از جمله کشـورهاى مسـلمان. نمایشـگاه جهانـى نه تنها 
مختصـرى از دسـتاوردهاى جهـان مـدرن بلکـه بازنمایـى از جهـان مـدرن بـود. این تصویـر جدید 
در معمـارى نمایشـگاه تجلـى داشـت. کتـاب زینـب چلیـک بـا عنـوان نمایـش شـرق بـه معمارى 
غرفه هـاى سـرزمین هاى اسـالمى در نمایشـگاه هاى جهانـى نیمـۀ دوم قـرن نوزدهم پرداخته اسـت. 
ایـن کتـاب نشـان مى دهد کـه چگونه تصویر شـرق گرایانه زیـر نفوذ قدرت اسـتعمارى بـه معمارى 
کشـورهاى اسـالمى جهـت مى دهـد. همچنیـن نشـان مى دهد که سـاخت بناهـا و انتشـار کتاب ها 
در نمایشـگاه هاى جهانى موجب گسـترش سـبک تازه اى از معمارى نئواسـالمى در جهان شـرق و 
غـرب گردیـد. این کتـاب به میـراث نمایشـگاه هاى جهانى قرن نوزدهـم براى معمارى قرن بیسـتم 

مى پـردازد.  
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مقدمه
کتـاب نمایش شـرق1 نوشـتۀ زینب چلیک2 کتـاب قابلِ توجهى در مطالعۀ معمارى اسـالمى 
در نمایشـگاه هاى جهانـى و بازنمایـى جوامـع مسـلمان در نیمـۀ دوم قرن نوزدهـم در غرب 
اسـت. زینـب چلیـک پژوهشـگر تـرك، تحصیل کـردة معمـارى در دانشـگاه اسـتانبول و 
داراى دکتـراى معمـارى از دانشـگاه کالیفرنیـا در برکلـى اسـت که در حال حاضـر به عنوان 
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معرفى کتاب

دانشـیار دانشـگاه کلمبیـا در نیویـورك فعـال اسـت و پژوهش هایـش را در حـوزة مطالعات 
کتاب هـاى  او  از  مى کنـد.  دنبـال  اسـالمى  معمـارى  و  شـرقى  معمـارى  پسااسـتعمارى، 
آسـتین:  عثمانـى (2016م،  امپراتـورى  در  باستان شناسـى  سیاسـت  همچـون  متعـددى 
دانشـگاه تگـزاس)، دوربین عثمانى: عکاسـى و مدرنیتۀ عثمانى (2015م، اسـتانبول: کوچ)، 
اشـکال شـهرى و مواجهه هاى اسـتعمارى: الجزایر زیر نفوذ قانون فرانسـه (1997م، برکلى: 
دانشـگاه کالیفرنیـا) منتشـر شده اسـت. کتـاب نمایش شـرق نیز در سـال 1992م. توسـط 

دانشـگاه کالیفرنیا منتشـر شد. 
کتـاب نمایش شـرق به مطالعۀ نمایشـگاه جهانـى در نیمۀ دوم قرن نوزدهـم مى پردازد 
و تأثیـر آن بـر معمـارى غـرب و شـرق را بررسـى مى کنـد. ایـن نمایشـگاه ها ازیک طـرف 
عرصـۀ نمایش دسـتاوردها و غنائم اسـتعمارى بـود که در رقابت کشـورهاى اروپایى اهمیت 
داشـت و از طرف دیگـر عرصـۀ نمایـش و معرفـى فرهنگ و هنر اسـالمى و دیگر کشـورهاى 

اسـتعمارى بود. 
نمایشـگاه جهانـى نه تنهـا مختصـرى از جهـان بلکـه بازنمایـى از جهان مدرن بـود. این 
تصویـر جدیـد در معمـارى نمایشـگاه تجلى داشـت. بناى ساخته شـده از آهن و شیشـه در 
نمایشـگاه 1851م. لنـدن، گنبـد آهنـى عظیـم در نمایشـگاه 1873م. ویـن و بـرج ایفل در 
نمایشـگاه 1889م. پاریس تجسـم زیبایى شناسـى جدیـد از آهن بود و بـراى تاریخ معمارى 
و زیبایى شناسـى جهان مدرن اهمیت زیادى داشـت؛ نمایشـگاه همچون آزمایشـگاه بزرگ 
معمـارى بـود (Celik, 1992: 5-4). بـرج ایفل و گالرى ماشـین، معرف سـبک نئو روکوکو 
در معمـارى بـود و معمـارى بنـاى معـروف بـه کاخ کوچـک3 در 1900م. معـرف سـبک 

نئوکالسیسـک در عصر مـدرن بود. 
چلیـک بـراى روشـن کردن رویکـرد کتـاب بـه پیشـینۀ پژوهش دربـارة نمایشـگاه هاى 

■ Celik,  Zeynep (1992). Displaying the 
Orient: Architecture of Islam at Nine-
teenth-Century World’s Fairs (Compara-
tive Studies on Muslim Societies). Univer-
sity of California Press.
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جهانـى پرداخته اسـت. پژوهش هایـى کـه نمایشـگاه را معـرف گسـترش سـرمایه دارى و 
امپرالیسـم دانسـته اند (گریـن هـاگ، 1988م؛ ریـدل، 1989م)؛ برخى درزمینـۀ ایدئولوژى 
سیاسـى و تجربه هـاى هنـرى (سـیلورمن، 1977م، 1989م) مطالعه کرده انـد و آن را عرصۀ 
بازنمایـى گفتمان هـاى فرهنگـى دانسـته اند (میچـل، 1988). تاریخ نـگاران هنـر بـه نقـش 
نمایشـگاه ها در جهـان هنـر پرداخته انـد (مینـاردى، 1987م؛ گیلدمورـ  هولـت، 1988م) و 
انسان شناسـان و قوم نـگاران به نقش دانش هاى قوم نگارانه بر سـازماندهى نمایشـگاه جهانى 
توجـه کرده انـد (بندیکت، 1983م؛ لیپران، 1989م). بررسـى این پژوهش ها نشـان مى دهد 
کـه ایـن مطالعـات، نمایشـگاه ها را براى مطالعـۀ نظم جدید جهـان برمبناى طبقـه، گونه و 
سلسـله مراتب دنبـال مى کننـد کـه در این گونه شناسـى موقعیت کشـورهاى استعمارشـده 
نادیـده گرفتـه شده اسـت (همـان: 5). مؤلـف بـه نزدیک تریـن پژوهـش از سـیلیوان لپرونز 
(1986م) بـا عنـوان تئاتر اسـتعمارى اشـاره مى کند که به بازنمایى کشـورهاى اسـتعمارى 
فرانسـه در نمایشـگاه 1855م. تـا 1937م. مى پردازد. با این حال کمتر پژوهشـى به بازنمایى 
فرهنـگ اسـالمى بـا تأکیـد بـر معمـارى اسـالمى در نمایشـگاه هاى جهانى پرداخته اسـت؛ 

کتـاب زینـب چلیـک این دیـدگاه را دنبـال مى کند.
معمـارى نمایشـگاه جهانـى و توزیـع و شـیوة قرارگرفتـن غرفه هـا همچـون نقشـه اى 
بـراى مطالعـۀ نظـم جهانـى برمبنـاى قـدرت غـرب بوده اسـت. سـبک معمارانـۀ هـر غرفه 
مجسـم کنندة مفهوم اسـتعمارگران از فرهنگ اسـالمى، همچنین نشـانگر تـالش ملت هاى 
مسـلمان بـراى تلفیـق میـراث تاریخى شـان بـا مدرنیزاسـیون اسـت تـا تصویر معاصـرى از 
خـود ارائـه دهنـد (همـان: 2). ازهمیـن رو مطالعـۀ نمایشـگاه ها مى توانـد مهم باشـد. مؤلف 
دالیـل متعـددى بـراى انتخاب ایـن مطالعه طرح مى کند: 1. جهان اسـالم از قرن سـیزدهم 
در تقابـل بـا اروپـا درآمـده بـود؛ تفاوت هـاى منطقـه اى و فرهنگـى در تبلیغـات سیاسـى 
به گونـه اى بـود کـه اسـالم بـه معنـاى قطـب مخالـف اروپـا درآمـد و ایـن کشـمکش در 
نمایشـگاه هاى جهانـى نیـز به عنـوان یـک تضـاد ذاتـى قابـل شناسـایى و مطالعـه بـود. 2. 
جـدال مدرنیسـم بـا ارزش هـاى بومـى و محلى در سـرزمین هاى اسـالمى، به شـکل سـاده 
و روشـن در ایـن نمایشـگاه ها قابـل مشـاهده و مطالعـه اسـت. 3. مطالعۀ جوامـع غیرغربى 
تصویـر پیچیده تـر و عمیق تـرى از تحـوالت قرن نوزدهـم ارائه مى کند کـه در آن غرب تنها 
عامـل تغییـرات نبوده اسـت. 4. تبـادل و تعامـل اسـالم و غرب که نشـانگر شـناخت متقابل 
آن هـا اسـت. ایـن نمایشـگاه ها قابل مطالعه اسـت و البته سـکوت و سـکون موقعیت اسـالم 

در برابـر گفتمـان غـرب را رد مى کنـد (همـان: 3). 
ایـن کتـاب بـه مهم ترین نمایشـگاه هاى نیمۀ دوم قـرن نوزدهم که معمارى اسـالمى را 
در خود داشـتند، پرداخته اسـت که شـامل نمایشـگاه 1867م. تا 1900م. پاریس، 1873م. 
وین و 1893م. کلمبیا در شـیکاگو اسـت. کتاب پنج فصل دارد؛ فصل اول به شـیوة معرفى 
مسـلمانان در نمایشـگاه پرداخته اسـت؛ شـیوه اى که اغلب اتنوگرافى اى از مردم بومى است. 
موضـوع فصـل دوم معرفـى نمایشـگاه ها و غرفه هـا در پارادایـم روابـط قـدرت  اسـت کـه 

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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موقعیـت قرارگرفتـن و مکان یابـى غرفه هـا براسـاس روابـط اسـتعمارى را تشـریح مى کند. 
در فصـل سـوم بـه غرفه هاى کشـورهاى اسـالمى و کیفیت سـبکى در معرفى خودشـان در 
نمایشـگاه ها پرداختـه شده اسـت. فصل چهارم به تب نمایشـگاه در عثمانـى و مصر همچون 
نمایشـگاه 1863م. و 1894م. عثمانـى و 1869م. مصـر پرداخته اسـت. در فصل پنجم تأثیر 
نمایشـگاه هاى جهانـى بـر معمـارى شـرق و غـرب را مطـرح مى کنـد. در ادامـه بـه شـرح 

بیشـتر از یافته هـاى کتـاب بر اسـاس فصل بنـدى آن خواهیـم پرداخت. 

فصل اول: بازدیدکنندگان مسلمان در نمایشگاه جهانى
مســئله اول در مطالعــۀ نمایشــگاه هاى جهانــى نمایــش مــردم بومــى در نمایشــگاه اســت. 
ــناختى  ــوم انسان ش ــان دهندة مفه ــه نش ــى ک ــردم بوم ــنا از م ــب و ناآش ــى عجی نمایش
«فاصلــه» بــود. فاصلــه میــان کشــورهاى اســتعمارى و مســتعمره یــا فاصلــه میــان مــردم 
ــى از  ــرى4 یک ــل از ژول ف ــه نق ــف ب ــى. مؤل ــدن غرب ــردم متم ــا م ــى ب ــدوى و غیرغرب ب
ــى  ــگاه جهان ــه نمایش ــد ک ــۀ 1880م. مى گوی ــوى در ده ــى فرانس ــتمداران نظام سیاس
ــون بندیکــت5  ــدگاه بارت ــه دی ــن ب ــود. همچنی ــژادى ب ــرى ن همچــون مانیفســتى در برت
ــرن نوزدهــم  اشــاره مى کنــد کــه به عنــوان انسان شــناس معتقــد اســت، در نیمــۀ دوم ق
همــۀ علــوم متأثــر از داروینیســم، بــر طبقه بنــدى، گونه شناســى و سلســله مراتب 
ــج  ــى را در پن ــاى انســانى در نمایشــگاه جهان ــتند. بندیکــت گونه ه ــد داش ــا تاکی گونه ه
دســته قــرار مى دهــد کــه شــامل 1. مــردم تکنیکــى یــا مردمــى بــا تکنیک هــاى بــاال و 
پیچیــده 2. مــردم صنعتگــر یــا مردمــى بــا صنایــع ســنتى و ســاده 3. مــردم عجیــب بــا 
ــه  ــده در محفظ ــادى و نگه دارى ش ــرادى غیرع ــادى 4. اف ــب و غیرع ــار غری ــا و رفت بدن ه
کــه ویژگى هــاى خــاص داشــتند. 5. افــراد نمونــه کــه ســوژه هاى پژوهــش مردم شناســان 
ــتۀ اول  ــز دس ــود به ج ــا ب ــن گونه ه ــلمانان در ای ــش مس ــد. نمای ــان بودن و انسان شناس

ــان:20).  (هم
ــان ترکــى و کافه هــاى مصــرى از  ــرى، خیاب ــس، مغازه هــاى خــرازى الجزای ــازار تون ب
غرفه هایــى بــود کــه تصویــر مســلمانان را بازســازى مى کــرد. لبــاس قومــى، تئاتــر، رقــص 
محلــى، حرم ســراها و رقصنده هــا بــا اســتقبال زیــادى مواجــه بودنــد. کمــى بعــد رقــص 
ــاى  ــت و صورت ه ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــوى م ــاى فرانس ــا و کافه ه ــى در کاباره ه عرب

اروتیــک آن بیشــتر شــد (همــان: 26-27). 
در بخــش دوم از فصــل اول بــه بازدیــد حاکمان اســالمى از نمایشــگاه ها پرداخته اســت. 
بازدیــد اســماعیل پاشــا، حاکــم مصــر و ســلطان عبدالعزیــز، پادشــاه عثمانــى از نمایشــگاه 
ــه مدرنیزاســیون اروپایــى و تــالش  ــراى نزدیکــى ب 1867م. کــه هــردو از ایــن فرصــت ب
بــراى اروپایــى شــدن اســتفاده کردنــد. ناصرالدیــن شــاه قاجــار نیــز از نمایشــگاه 1867م. و 
1889م. پاریــس و 1873م. ویــن و مظفرالدیــن شــاه از نمایشــگاه 1900م. بازدیــد کردنــد. 

ایــن پادشــاهان نمایشــگر شــرِق پــرزرق و بــرق بودنــد. 
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بخــش ســوم از فصــل اول بــه کاتالوگ هــا، کتاب هــا و مکتوباتــى اشــاره دارد کــه بــراى 
نمایشــگاه و معرفــى غرفه هــا منتشــر شــده بــود. نوشــته هایى کــه مبنــاى پژوهش هــاى 
دانشــگاهى در ســال هاى بعــد شــدند. شــارل ادمونــد6 و آگوســت ماریــت7 کــه تاریخ نــگار 
و مصرشــناس بودنــد، در کتابــى بــه شــرح غرفــۀ مصــر در نمایشــگاه 1867م. پرداختنــد. 
ــوان  ــگ به عن ــن بی ــان: 37). صالح الدی ــدرن (هم ــه و م ــتان، میان ــر باس ــرحى از مص ش
نماینــدة عثمانــى کتــاب نمایشــگاه 1986م. را تنظیــم کــرد و در آن شــرحى بــر تاریــخ 

گذشــته و تمــدن مــدرن عثمانــى نوشــت (همــان: 39). 
غرفــۀ عثمانــى در نمایشــگاه 1867م. نمایشــگاه عکســى از زندگــى ســنتى و مــدرن 
ــن  ــود. همچنی ــداهللا ب ــرادران عب ــاى ب ــه اى از عکس ه ــه مجموع ــه داد ک ــتابول ارائ اس
تابلوهایــى از عثمــان حمــدى بــه نمایــش گذاشــت کــه معــرف لبــاس و اماکــن و ســبک 
ــن، عثمــان حمــدى کتــاب نمایشــگاه را  ــود. در نمایشــگاه 1873م. وی ــه ب زندگــى ترکی
بــا عنــوان لبــاس مــردم ترکیــه آمــاده کــرد کــه شــامل عکس هایــى از پاســکال صبــاح8 
بــود. در نمایشــگاه ویــن کتــاب دیگــرى بــا عنــوان اصــول معمــارى اســالمى منتشــر شــد؛ 
همچنیــن کتابــى بــا عنــوان تنگــه بســفر و قســطنطنیه کــه شــامل توضیحــات و تصاویرى 
از ســاختمان هاى جدیــد ترکیــه بــود. ایــن کتاب هــا و تصاویــر اشــتیاق را بــراى شــناخت 
ســرزمین هاى اســالمى بیشــتر کــرد، به گونــه اى کــه عثمانى هــا بــراى نمایشــگاه 1893م. 
کلمبیــا، 151 آلبــوم عکــس بــه نمایشــگاه بردنــد و آن را بــه کتابخانــۀ ملــى آمریــکا اهــدا 
کردنــد. ایــن آلبــوم شــامل 1819م. عکــس بــود کــه بخــش زیــادى از آن جنبــۀ معرفــى 
و تبلیــغ دســتاورهاى مــدرن در عثمانــى بــود (همــان: 45-42). برخــالف مصــر و عثمانــى 
ــۀ  ــوگ غرف ــد، کتــاب و کاتال ــاده کردن ــوگ نمایشــگاه را آم کــه خودشــان کتــاب و کاتال

ــران توســط غیرایرانى هــا تهیــه شــد.  ای

تصویر 1: نماى مسجد در غرفۀ عثمانى؛ نمایشگاه 1967م. پاریس

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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تصویر 2: غرفۀ ایران در نمایشگاه 1873م. وین

در بخـش سـوم از فصـل اول بـه روایـت غیررسـمى از نمایشـگاه ها پرداخته که توسـط 
روشـنفکران و روزنامه نـگاران مسـلمان عثمانـى و مصرى ثبت شده اسـت، همچـون گزارش 
رفاعـى الطهطـاوى9 از نمایشـگاه 1867م. و گـزارش عمـر الباجورى10 از نمایشـگاه 1878م. 
و یادداشـت محمد شـریف سـلیم11 از نمایشـگاه 1889م. آن ها با گزارش این نمایشـگاه ها 
ضمـن تحسـین پیشـرفت غـرب، انتقـاد از خـود را آغـاز کردنـد و جریـان روشـنفکرى و 
خودبازنگـرى را در کشـورهاى اسـالمى بـه پیـش بردنـد. همان گونـه کـه صـداهللا افندى12 
نمایشـگاه 1878م. را تحسـین مى کرد و احمد مدحت13 نیز با توصیف احساسـش از شـکوه 
نمایشـگاه 18889م. بـه مقایسـۀ فرهنـگ تـرك بـا خارجى هـا پرداخـت. این نمایشـگاه ها 
زمینـه اى بـراى مباحث روشـنفکران پدید آورد کـه در روزنامه هاى عثمانى انعکاس داشـت. 
آن هـا اغلـب از نـگاه اروتیک غرب ناراضى و در برابر شـکوه نمایشـگاه و قـدرت اروپا منفعل 

بودند (همـان: 45-48). 

فصل دوم: محله هاى اسالمى در شهرهاى غربى
چیدمان غرفه ها و موقعیت و نسـبت کشـورهاى استعمارى و اسـالمى در نمایشگاه هاى 
جهانـى موضـوع مـورد بحـث در فصـل دوم بـا «عنـوان محله هـاى اسـالمى در شـهرهاى 
غربـى» اسـت. معمـارى نمایشـگاه اهمیـت زیادى داشـت؛ معمارى نمایشـگاه بـزرگ لندن 
در 1851م. بـا آهـن و شیشـه معـرف سـازه هاى مدرن بـود و مدلى براى دیگر نمایشـگاه ها 
شـد. معمـارى نمایشـگاه 1867م. پاریـس نیـز با ترکیبـى از بناهـا و باغ هاى مـدرن معرف 
شـکوه دوران خود بود. سـاختار بیضوى شـکل نمایشـگاه معرف نقشـۀ جهان بود که درواقع 

تصویـرى از سـاخت جهان مـدرن را در خود داشـت.
در نمایشـگاه عثمانـى 1867م. پاریس غرفه هـاى عثمانى و مصر مجـاور یکدیگر بودند، 
به گونـه اى کـه خیابـان مصـر بـه میـدان ترکى مى رسـد. غرفۀ مصر شـامل سـه سـاختمان 
و یـک خیابـان بـود. درون یکـى از سـاختمان ها عتیقه هـا و کشـفیات باستان شناسـى مصر 
قـرار داشـت و در سـاختمانى دیگـر، ماکـت بزرگ از کانال سـوئز که در حال سـاخت بود به 
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نمایـش گذاشـته شـد (همـان: 58-57). غرفـۀ عثمانى که توسـط لئون پارویلـه14 طراحى 
شـده بود نیز شـامل سـه بنا از مسـجد، حمام ترکى و سـاختمانى بود که در آن تنگۀ بسـفر 
معرفـى شـده بـود؛ همچنین محوطـۀ عمومى بزرگ کـه آب نمایى در مرکز آن قرار داشـت. 
در ایـن نمایشـگاه غرفـۀ مراکـش و تونـس نیـز چشـمگیر بودنـد. ایـن چهار کشـور معرف 
سـرزمین هاى شـرقى و مسـلمان بودنـد. همچنین بـه مدلى براى نمایشـگاه هاى سـال هاى 

بعـد به ویـژه نمایشـگاه 1873م. وین درآمدند (همـان: 63). 
در نمایشـگاه وین حضور سـرزمین هاى اسـالمى بیشـتر شـد. غرفۀ عثمانى هفت بخش 
داشـت، شـامل: کافـۀ ترکـى، بازار ترکـى، حمام ترکى، سـاختمانى بـا معمـارى خزانه دارى 
سـلطان بـا گنبـدى چشـمگیر، همچنیـن غرفـه اى بـراى معرفـى تنگۀ بسـفر. مصـر نیز با 
سـاختمانى بزرگ در نمایشـگاه حاضر شـد که برگرفته از معمارى بناى سـلطان قایتباي15 
از پادشـاهان پایـان دورة مملـوك (1470م) گرفته شـده بـود. همچنین بنایـى از آغاز دورة 

مملوك (1300م) برگرفته از مسـجد سـاالر و سـنجر.16
در نمایشـگاه 1878م. پاریس غرفۀ اسـپانیا نیز چهرة اسـالمى داشـت با دو سـاختمان 
مسـجد الحمـرا و قرطبـه17 (همـان: 68)، همچنین الجزایر که به مسـتعمرة فرانسـه تبدیل 
شـده بود و جایگاه مهمى در نمایشـگاه یافته بود. در نمایشـگاه 1889م. پاریس دو خیابان 
طراحـى شـده بـود که نقـش مهمى در بازنمایى سـبک اسـالمى داشـتند. خیابـان قاهره و 
خیابـان تاریـخ اسـکان کـه هردو به نوعـى مـوزه در فضاى بـاز بودنـد (همـان: 70). خیابان 
اسـکان توسـط شـارل گارنیـه18 (معمـار سـاختمان اپـرا در پاریـس) طراحـى شـده بـود. 
خانه ها شـامل پیشـاتاریخى (سـرپناهى از چوب و صخـره)، خانه هاى تمـدن ابتدایى (مانند 
مصریـان، آشـوریان، فنیقى هـا)، تمـدن آریایى (شـامل هندو، پـارس، ژرمن، گل هـا، یونانى 
و رومـى) و تمـدن ابتدایـى معاصر (شـامل چیـن، ژاپن، اسـکیمو، ازتک، اینـکا و آفریقایى). 
ایـن نمایشـگاه گونه شناسـى از تمدن هـاى مختلف بـود (همـان: 72). در این نمایشـگاه دو 
گونـه از خانه هـاى اسـالمى نیـز بـود: خانۀ عربـى و خانۀ سـودانى کـه به عنـوان نمونه هایى 
از خانه هـاى مسـلمانان سـاخته شـده بـود. البتـه ایـن ساده سـازى در سـاخت خانه هـاى 
مسـلمانان قـادر بـه نمایش تنـوع معمارى و توضیـح پیچیدگـى خانه هاى مسـلمانان نبود؛ 
لـذا نوعـى تصویرسـازى بدوى از معمارى و شـکل زندگى مسـلمانان ارائه شـد (همان: 75). 
مؤلف در شـرح نمایشـگاه 1893م. شـیکاگو به نکتۀ مهمى اشـاره مى کند و آن چرخش 
از نـگاه آکادمیـک و پژوهشـى بـه نگاه عامه پسـند به نمایشـگاه بـود. اگرچه نمایشـگاه ها از 
ابتـدا سـمت و سـوى تجارى داشـتند، امـا به تدریـج و به ویـژه در نمایشـگاه هاى آمریکایى، 
غلبـۀ وجـه بـازارى و عامه پسـند در نمایشـگاه ها بیشـتر شـد. خیابـان قاهـر در نمایشـگاه 
1893م. مفصـل و چشـمگیر بـود بـا کافه، بازار، مسـجد، تئاتـر و رقص عربى (همـان: 83). 
عثمانـى نیـز بـا مسـجدى بزرگ تـر از نمایشـگاه پیشـین و بازار قسـطنطنیه شـرکت کرده 
بـود. در بخشـى از غرفـۀ عثمانـى در کنـار سـالن تئاتـر ترکـى، بازار دمشـق سـاخته شـده 
بـود بـا نمایشـى از قبایـل سـورى و جشـن عروسـى عربـى. تونـس و الجزایر نیـز تصویرى 
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از فرهنـگ و تاریـخ باستانى شـان را ارائـه دادنـد. درمجمـوع ایـن غرفه هـا با اسـب هاى نژاد 
عربـى و نمایـش بازارها و کاالها شـبیه سـیرك بزرگى شـده (همـان: 85) و به جاى نمایش 
شـکوه تاریخـى ایـن سـرزمین ها، فضایـى تفریحى و تجـارى در نمایشـگاه ایجاد شـده بود. 
گرفتند.  قرار  ملل  خیابان  امتداد  در  اسالمى  کشورهاى  پاریس  نمایشگاه 1900م.  در 
عثمانى ها جایگاه بزرگ تر و مهم ترى داشتند؛ الجزایر نیز غرفه اى چشمگیر داشت و روستایى 
از الجزایر را بازسازى کرده بود که به روستاى عربى معروف شد. درمجموع در این دوره 
کشورهاى مستعمرة فرانسه نمایش اگزوتیک ترى از مسلمانان داشتند (همان: 90). تونس نیز 

با بناها، مناره ها و گنبدهاى متعدد مورد توجه و بازدید زیاد قرار گرفت. 
بعـد از چهـار دهـه برگزارى نمایشـگاه ها کشـورهاى اسـالمى دیگر عجیـب و غریب به 
نظـر نمى رسـیدند (همـان: 93)، ازهمیـن رو نمایـش آن هـا عجیب تـر و اغراق  آمیزتر شـد تا 

از جذابیـت آن ها کاسـته نشـود و همچنان سـحرانگیز و غریـب بنماید.

فصل سوم: جستجوى هویت: معمارى غرفه هاى ملى
بـه معمـارى غرفه هـاى جوامـع مسـلمان در نمایشـگاه هاى جهانـى در فصـل سـوم 
پرداخته شـده اسـت. بخش بندى فصل دوم به ترتیب نمایشـگاه ها اسـت (1867م، 1873م، 
1878م، 1893م، 1900م)، اما بخش بندى فصل سـوم شـامل کشـورهاى اسـالمى  اسـت 
کـه در نمایشـگاه حاضـر بودنـد (عثمانى، مصـر، ایران، تونـس، مراکش و الجزایـر). معمارى 
بناهـاى بازسـازى شـده ازیک سـو معـرف هویـت تاریخى و فرهنگ اسـالمى و ازسـوى دیگر 

نشـانگر تلفیق مدرن سـازى سـنت در مسـیر پیوسـتن بـه قطار تمـدن بود. 
غرفـۀ عثمانـى در نمایشـگاه 1867م. پاریس توسـط لئـون پارویله19 طراحى شـده بود. 
کسـى کـه مجـذوب هنر شـرق شـد و بنیادهاى نظـرى مطالعات معمـارى عثمانـى و البته 
معمـارى اسـالمى و شـرقى را بنـا نهـاد. از همیـن گـذر بـود کـه میـراث عثمانى به سـوژة 
مطالعۀ دانشـگاه هاى اروپا تبدیل شـد. در نمایشـگاه 1873م. امپراتورى عثمانى با بازسـازى 
مقبـرة شـاه سـلطان محمـد یکم شـرکت کـرد که کامًال مـورد توجـه معماران آکادمیسـت 
قـرار گرفـت و عثمانـى را به نماد شـرق و تجلى هنر اسـالمى تبدیل کرد (همـان: 96-97).  
غرفـۀ مصـر توسـط ژاك دروه و اشـمیت20 طراحـى شـد، امـا شـرح و توصیـف کار آن ها 
توسـط شـارل ادموند نوشـته شـد. توصیف هاى او از زیبایى زندگى عربى نیز مبناى تحلیل ها 
و پژوهش هـاى بعـد از خـود شـد (همـان: 111). در نمایشـگاه هاى بعـدى همچـون 1878م. 
که توسـط آگوسـت ماریت طراحى شـد، مصر بیشـتر برمبناى میراث فراعنه و مصر باسـتان 
معرفـى شـد، نـه برمبنـاى وجوه اسـالمى مصر (همـان: 116)، برخـالف پاریس که بـه وجوه 
تاریخـى و باسـتانى مصـر عالقه داشـت، نمایشـگاه 1893م. آمریکا بیشـتر به ابعـاد عجیب و 

غریـب مصـر عالقه منـد بود (همـان: 117)؛ نوعـى بازار بـزرگ تفریحى مانند سـیرك.
ایـران در نمایشـگاه 1867م. پاریـس با یک کارگاه کوچک تریاك یا شـیرکش خانه حضور 
ضعیفـى داشـت (همـان: 119)، امـا در نمایشـگاه 1873م. وین با بنایى از معمـارى صفوى با 
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ایوانـى بـزرگ به طور رسـمى ترى حضور یافت (تصویـر 2)؛ در نمایشـگاه 1878م. پاریس یک 
کاخ ایرانـى برگرفتـه بـا تـاالر آیینـه و کاخ عالى قاپـو را بازسـازى کـرد که مورد توجه بسـیار 
قـرار گرفـت، امـا نقطۀ عطف حضور ایران، در نمایشـگاه 1900م. پاریس بـود. فیلیپ مریات21 
که طراح و معمار غرفۀ ایران در این نمایشـگاه بود، بناى مدرسـۀ مادر شـاه سـلطان حسـین 
را سـاخت؛ همچنیـن بنـاى چهل سـتون اصفهـان و تاالرى به نـام مظفرالدین شـاه که موفق 
بـه دریافـت جایـزة طراحى و اجرا در این نمایشـگاه شـد را بازسـازى کرد (همـان: 122). این 
نمایشـگاه آغـازى براى پیوسـتن ایران به قطار تمدن توصیف شـد. غرفۀ تونـس و مراکش در 
نمایشـگاه 1867م. توسـط آلفـرد چاپـون22 طراحى شـد (تصویـر 3)، با قالى و صنایع دسـتى 

زیبـا و فضایـى که یادآور داسـتان هاى هزار و یک شـب بود (همـان: 123). 

تصویر 3: غرفۀ تونس و مراکش در نمایشگاه 1986م. پاریس

تصویر 4: بازار شرقى در میدان تروکادرو، نمایشگاه 1878م. پاریس

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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فصل چهارم: تب نمایشگاه ها در شرق
تب و تـاب برگـزارى نمایشـگاه ها در عثمانـى و مصـر موضـوع فصـل چهـارم اسـت. ایـن 
نمایشـگاه ها بـه پیـروى از نمایشـگاه جهانـى و حتـى بـراى جایگزینـى ایـن رویـداد در 
کشـورهاى زیـر نفوذ اسـتعمار بر پا شـد. این رویـداد شـامل نمایشـگاه 1863م. و 1894م. 

اسـتانبول و 1869م. مصـر بـود. 
نمایشـگاه 1863م. اسـتانبول تمایل عثمانى براى قرار گرفتن در شـمار تمدن مدرن را 
نشـان مـى داد. تـا قبـل از آن تنها چهار نمایشـگاه جهانى برگزار شـده بـود (1851م. لندن، 
1853م. نیویـورك، 1855م. پاریـس و 1862م. لنـدن) کـه عثمانى به جـز نیویورك در بقیه 
شـرکت کـرده بـود. سـلطان عبدالعزیز تمایل زیـادى به اصالحـات برمبناى تحـوالت غربى 
داشـت و برگـزارى نمایشـگاه اسـتانبول و بازدیـدش از نمایشـگاه 1867م. پاریـس نشـانگر 
ایـن مسـأله بود (همـان: 139). نمایشـگاه 1863م. اسـتانبول در مسـاحت 3500 مترمربع 
و در مقیاسـى بـزرگ و موفـق برپـا شـد. معمـارى آن را دو معمـار فرانسـوى کـه در خدمت 
عثمانـى بودنـد، بر عهده داشـتند: ماریـو آنتونى بـورژوا23 و لئون پارویله (همـان: 140). این 

نمایشـگاه مـورد توجـه بازدیدکننده هـاى غربى و محلى قـرار گرفت.
نمایشـگاه 1894م. بـا تأکیـد بـر کشـت ورزى و صنایـع در دوران عبدالحمیـد دوم 
برنامه ریـزى شـد. در برنامه ریـزى نمایشـگاه دیگـر کشـورها نیـز مشـارکت داشـتند. در 
ایـن نمایشـگاه معمـارى اهمیـت زیـادى داشـت و طرح هایى از معمـارى هنـدى، اندولس، 
آفریقایـى و عربـى کـه نشـانگر حوزه هـاى نفوذ عثمانـى بودنـد، در نظر گرفته شـد (همان: 
143)؛ امـا ایـن نمایشـگاه بـه علت زمیـن لرزه اى مهیـب و خرابى هـاى ناشـى از آن برگزار 

 . نشد
نمایشـگاه 1869م. مصر به مناسـبت سـاخت کانال سـوئز توسط اسـماعیل پاشا افتتاح 
شـد. ایـن کانـال اهمیـت تجـارى زیـادى داشـت، به ویژه آن که مسـیر هنـد و انگلسـتان را 
کوتـاه کـرد. در افتتاحیـه از شـاهان و حاکمان سـرزمین هاى اسـالمى و غیراسـالمى دعوت 
شـد؛ بسـیارى از آنـان نتوانسـتند شـرکت کننـد، امـا نویسـندگان و هنرمندانى چـون ژان 
لئـون ژروم24 و تئوفیـل گوتیـه25 شـرکت کردنـد. نمایشـگاه شـامل رقـص عربـى بـا لباس 

فولکلـور و صنایـع محلـى و دیگـر جاذبه هـا «رویـداد هزار و یک شـب» توصیف شـد.

فصل پنجم: تأثیرات نمایشگاه هاى جهانى بر معمارى شرق و غرب
بـه تأثیـرات نمایشـگاه هاى جهانـى بـر جریـان معمـارى در فصـل پنجـم پرداختـه شـده 
اسـت. کریسـتال پـاالس (1851م)، بـرج ایفـل (1889م) و گالـرى ماشـین (1889م) بـا 
مهندسـى هاى جسورانه شـان معـرف عصـر صنعـت بودنـد. همچنیـن نمایشـگاه شـیکاگو 
(1893) بـا طـرح معمـارى «شـهر سـفید» جنبشـى در مفهـوم شـهر زیبـا به وجـود آورد 
و برنامه ریـزى شـهرى آمریـکا را تحـت تأثیـر قـرار داد. همچنیـن معمـارى سـالن بـزرگ 
نمایشـگاه 1900م. جریـان بازگشـت بـه کالسیسـیم در معمـارى را بیشـتر مـورد توجـه
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ایـن  در  معمارى هایشـان  بـا  مسـلمان  ملت هـاى  از سـوى دیگر  (همـان: 153).  داد  قـرار 
نمایشـگاه ها بایـد تصویـرى خالصه شـده از گذشـتۀ فرهنگـى و آینـدة اجتماعى شـان ارائه 
مى دادنـد. ازایـن رو نمایشـگاه جهانى بر هویت یابى و جسـتجوى هویت تأثیر بسـیار داشـت. 
زینـب چلیـک ایـن تأثیرات را در دو وجه دنبال کرده اسـت؛ اول آن چه کشـورهاى اسـالمى 

از غـرب آموختنـد و دوم آن چـه غـرب از اسـالم و معمـارى مسـلمانان آموخت. 
الـف) حضـور در نمایشـگاه هاى جهانى مسـتلزم طراحى هندسـى و سـاخت مدل هاى 
هنـرى از بناهـاى تاریخى بود؛ طراحى و سـاخت مدل ها موجب شـناخت جزئیات هندسـى 
و اصـول معمـارى اسـالمى گردید و درنهایـت تئورى هاى معمارى را گسـترش داد. معماران 
غربـى کـه در امپراتـورى عثمانى کار مى کردند، نقشـه هاى هندسـى و گرافیکـى را برمبناى 
دانـش معمـارى غربى تهیه کردند. نقشـه هاى لئـون پارویله در نمایشـگاه 1867م. پاریس و 
طرح هـاى مونتانـى افنـدى و بوگوس افنـدى26 در نمایشـگاه 1873م. وین به صـورت کتاب 

منتشـر شـد که مبنـاى نظریه هاى معمارى اسـالمى و شـرقى قرار گرفت (همـان: 155). 
ازسـوى دیگر حضـور در نمایشـگاه جهانـى موجـب شـکل گرفتن جریانـى از سـبک 
نئواسـالمى گردیـد (همـان: 157). ایـن سـبک عالوه بـر این کـه در سـاخت مدرسـه هاى 
دینـى و مسـاجد بـه کار رفت، در سـاختمان هاى سـکوالر مانند بیمارسـتان و دانشـگاه نیز 
به کار گرفته شـد. اولین سـاختمان در سـبک نئواسـالمى در آغاز دهۀ 1860م. براى مرکز 
فرماندهـى وزارت دفاع در اسـتانبول طراحى شـد که اکنون سـاختمان دانشـگاه اسـتانبول 
اسـت. این سـبک در معمـارى ترمینال قطـار شـرق (1889م) و معمارى سـاختمان وزارت 
مالیـه (1899م) کـه توسـط آنتونـى والـورى27 معمـارى فرانسـوى طراحـى شـد نیـز مورد 

اسـتفاده واقع شـد.
همزمـان بـا تحـوالت معمارى عثمانى سـبک نئوعربى نیز در قاهره شـکل گرفت، مانند 
سـاختمان خیرى بیگ در قاهره، سـاختمان تئاتر و سـاختمان ادارة پسـت در الجزایر و کمى 
بعـد سـاختمان هاى ادارى در مراکـش کـه تـالش کردنـد، در معمارى شـان مدرنیسـم را با 

میـراث تاریخ شـان ترکیـب کنند. ایـن جریان در آغاز قرن بیسـم گسـترش یافت. 
ب) اهمیـت نمایشـگاه هاى جهانـى را بایـد در تأثیرپذیـرى غرب از معمارى مسـلمانان 
دنبـال کـرد. مؤلـف این تأثیـر را در معمـارى اوئن جونز28 معمـار نمایشـگاه 1851م. لندن، 
فرانـک فورنـس29 معمـار نمایشـگاه 1876م. فیالدلفیـا، دانکمـار آدلـر و لویـى سـالیوان30 
طراحـان نمایشـگاه 1893م. شـیکاگو و اوژن هنـار31 یکـى از طراحـان نمایشـگاه 1900م. 

کرده اسـت.  دنبال  پاریـس 
اوئـن جونـز در طراحـى معمـارى نمایشـگاه 1951م. لنـدن بـه دنبـال سـبکى نـو بود. 
ایـن سـبک نه تنها در سـاخت سـازه اى عظیـم از آهن و شیشـه بلکه در طراحـى تزیینات و 
هارمونـى رنگ هـا در دکوراسـیون داخلى سـالن بـود. او دیدگاه ها و اصـول طراحى معمارى 
را در سـال 1856م. در کتـاب دسـتور زبـان تزیینـات منتشـر کـرد (همـان: 166). بـه نظر 
او معمـارى الحمـرا نقطـۀ اوج معمارى اسـالمى اسـت و تالش کرده اسـت، سـبک شـرقى و 

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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اسـالمى را بـه زبانـى نـو درآورد و بـه آن بیـان علمـى بدهـد. ایـن قواعـد از زاویـه اى دیگر 
توسـط کسـانى چـون اوژن ویولـه لـو دوك32 معمـار فرانسـوى دنبـال شده اسـت (همـان: 

.(167
فرانـک فورنـس غرفـۀ برزیـل را در نمایشـگاه 1876م. فیالدلفیـا به سـبک نئواسـالمى 
طراحـى و اجـرا کـرد. اگرچه او به سـرزمین هاى اسـالمى نرفته بود، اما تزیینـات و معمارى 
اسـالمى را بـر اسـاس کتـاب اوئـن جونـز به خوبـى مى شـناخت (همـان: 168). معمـارى 
اسـالمى بـراى غرفـۀ برزیـل نامتعـارف بـود و بحـث ایجـاد کـرد، اما ایـن موضوع ناشـى از 
عالقـۀ مهاجـران اسـپانیایى در برزیـل بـه معمـارى شـرقى و اسـالمى بـود. فرانـک فورنس 
معمـارى کنیسـه شـالوم33 فیالدلفیـا در 1869م. را نیـز بـه همیـن سـبک انجـام داده بود؛ 
همچنیـن معمـارى آکادمى هنر پنسـیلوانیا در 1871م. به او سـپرده شـد. فورنـس متأثر از 
تزیینات و معمارى مسـاجد و محراب مسـلمانان، دروازة ورودى و نماهاى این سـاختمان ها 
را طراحـى کـرد. طرحـى کـه عناصـر و المان هـاى آن از معمـارى الحمـرا و قرطبـه الهـام 

گرفتـه شـده بود.
گابریـل داویـود34 یکى از طراحـان معمارى نمایشـگاه واقع در تروکادرو35 در نمایشـگاه 
1873م. پاریـس نیـز متأثـر از معمـارى مسـاجد اسـالمى بـود. نمـاى بیرونـى سـاختمان 
تـراکادرو ترکیبـى از سـبک یونانـى، رومـى، بیزانسـى، عربـى و رنسانسـى بـود؛ امـا آن چـه 
ایـن بنـا را شـبیه معمـارى مسـاجد کرد، دو بـرج همچون مناره بـود کـه در دو طرف گنبد 
سـاختمان به طـور قرینـه سـاخته شـده بـود (تصویـر 4). عظمـت و اهمیـت این بنـا بحث 
پیرامـون معمارى اسـالمى را بیشـتر کـرد، حتى بیشـتر از غرفه هاى ملت هاى مسـلمان که 

در ایـن نمایشـگاه حاضـر بودند. 
آدلر و سـالیوان در طراحى نمایشـگاه 1893م. کلمبیا از معمارى اسـالمى تأثیر گرفتند 
(تصویـر 5) و آن را در سـاختمان حمـل و نقـل اجـرا کردنـد (همـان: 171). سـاختمانى در 
سـبک نئوکالسـیک کـه بناهـا و نماهـاى متعـدد آن از فرهنگ هـا و سـبک هاى معمـارى 
مختلف اخذ شـده بود. دروازة طالئى که براى این سـاختمان طراحى و سـاخته شـد، اشـاره 
بـه دروازة اسـتحکامات أوذنـه در تونس و تزییناتى از محراب و گنبد در دیگر سـرزمین هاى 
اسـالمى داشـت. البتـه بـراى سـالیوان ایـن نقـش و طـرح بیـش از آن کـه اسـالمى باشـد، 

تاریخـى و شـرقى بـود. از ایـن رو ایـن اثر به اگزوتیسـم شـرقى توصیف شده اسـت. 
اوژن هنـار در نمایشـگاه 1900م. پاریـس فضایى براى الکتریسـیته طراحى کرد (همان: 
176). تزیینـات بـا روشـنایى پـرزرق و بـرق الکتریکـى نوعى سـبک جدیـد آرت نـووا را در 
معمـارى شـکل داد کـه بـا طاقى هـا تزییـن شـده و آئینه کارى هایـى کـه نـور را انعـکاس 
مـى داد و فضایـى پرتأللؤ مى سـاخت. این طاقى و تزیینـات یادآور تزیینـات داخلى معمارى 

اسـالمى ماننـد مسـجد قرطبـه در اندلس بود. 
در جمع بنـدى ایـن فصل بر تأثیر متقابل شـرق و غرب در بسـتر نمایشـگاه  هاى جهانى 
تأکیـد شده اسـت. معمـاران غربـى از ابعـاد مختلـف هنـر و معمارى اسـالمى الهـام گرفتند 
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و آن را بـا سـبک نـو (آرت نـووا و مدرنیسـم) ترکیـب کردنـد. معمـاران اسـالمى در ایـن 
نمایشـگاه ها تعریـف خـود و تصویـر خـود را ارائـه دادند و براى ایـن کار نیاز به زبـان و بیان 
تـازه از گذشـتۀ خود داشـتند. اگرچـه اغلب آن ها ناگزیر بودنـد، تصویر خـود را از زاویۀ دید 

غربى ارائـه دهند (همـان: 178-179). 

تصویر 5:  طراحى دروازة طالیى ساختمان نمایشگاه 1893م. کلمبیا متأثر از معمارى 
اسالمى و دوران رنسانس36

جمع بندى و ارزیابى 
کتـاب نمایـش شـرق بـه میـراث نمایشـگاه هاى جهانـى پرداخته اسـت؛ چراکـه بـه اعتقـاد 
مؤلـف نمایشـگاه هاى جهانـى سـنتى را بـراى قـرن بیسـتم پایه گـذارى کردنـد و بـه مدلى 
تبدیـل شـدند کـه در بسـیارى از نمایشـگاه هاى ملـى و مسـتعمراتى تکـرار شـد؛ ماننـد 
نمایشـگاه مسـتعمرات فرانسـه در 1894م. لیون، 1922م. مارسـى، 1931م. پاریس (همان: 
181). غرفـۀ تونـس در نمایشـگاه 1931م. پاریس صورت و شـکل شـرقى گرایانه داشـت، با 
بناهـا و معمـارى نئواسـالمى، کافه، بـازار و رقص عربـى؛ غرفۀ ترکیه در نمایشـگاه 1939م. 
نیویـورك نوعـى بازگشـت بـه نمایشـگاه 1867م. پاریـس بـود. با این کـه ترکیـۀ جدید پس 
از عثمانـى بـا تحـوالت زیادى مواجه شـده بـود، اما مـدل بازنمایى ترکیه در نمایشـگاه هاى 
جهانـى چنـدان تغییـر نکرد. در نمایشـگاه نیویورك نیز معمارى برمبناى سـبک نئوعثمانى 
و مدرنیسـم طراحـى شـده بـود، بـا کافه هـا، بـازار و لبـاس ترکـى. مراکـش در نمایشـگاه 

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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1967م. مونتـرال کانـادا نیـز معمـارى نئواسـالمى داشـت، بـا سـوق ها و بازارهـاى محلـى 
(همـان: 187). میـراث نمایشـگاه و آن چـه در نمایشـگاه جهانـى ارائـه شـد، در موزه هـاى 
مردم شناسـى و هنـرى و بشـرى نیـز باقـى مانـد و ماندگار شـد، ماننـد موزة مردم  شناسـى 
تـروکادرو کـه بعد از نمایشـگاه 1878م. پاریس و پایان نمایشـگاه باقى مانـد (همان: 188). 
در ایـن کتـاب بـر تأثیـر نمایشـگاه هاى جهانـى بـر معمارى کشـورهاى اسـالمى تأکید 
شده اسـت؛ تأثیـرى کـه در موقعیـت پسااسـتعمارى نیـز ادامـه پیـدا کـرد. البتـه میـان 
موقعیـت اسـتعمارى و پسااسـتعمارى در نمایشـگاه ها تفاوت هایى دیده مى شـود. در بسـتر 
پسااسـتعمارى غرفه هاى کشـورها تالش کردند، بازنمایى متفاوتى از یکدیگر داشـته باشند، 
امـا در بسـتر اسـتعمارى، غرفه هـاى کشـورهاى اسـالمى اغلـب به هم شـباهت داشـتند و 
اغلـب مدلـى کـه توسـط اسـتعمارگران تعییـن مى شـد را دنبـال مى کردند (همـان: 190). 
میـراث معمـارى نئواسـالمى در نظریـه و طراحـى معماران فرانسـوى دهۀ 1930م. توسـعه 
یافـت و پـس از آن توسـط معمـاران ملـى در سـرزمین هاى اسـالمى ادامه پیدا کـرد، مانند 
طرح هـاى حسـن فتحـى37 معمـار مصـرى کـه بـه دنبال حفـظ ارزش هـاى بومى و سـبک 
زندگـى محلـى در معمـارى مـدرن بـود. به خصـوص که ایـن بازگشـت گرایى با احساسـات 

ضداسـتعمارى و تقویـت ملى گرایـى همـراه بود. 
تلفیـق میـراث گذشـته و مدرنیسـم همچنان ادامـه دارد. دسـتاورد نمایشـگاه جهان و 
معمـاران غربـى، پیش برنـدة سـبک نئواسـالمى بوده اسـت. اکنون نیـز بازسـازى خیابان ها، 
محـالت و بناهـاى شـهرهاى شـرقى ماننـد اسـتانبول برمبنـاى توصیف هـاى گردشـگران 
خارجى در دوران عثمانى و مدل هاى ساخته شـده در نمایشـگاه هاى جهانى انجام مى شـود. 
البتـه نتیجـۀ آن اغلب مورِدعالقۀ توریسـت ها و گردشـگران اسـت (همـان: 195). مؤلف در 
پایـان کتـاب بـه دیگر عوامل در سـاخت اورینتالیسـم اشـاره مى کنـد، مانند نمایشـگاه مد 
و لبـاس پـل پـواره38 در 1911م. بـا عنـوان «هزار و یک شـب» کـه طراحـى لباس شـرقى را 
ارائـه داد (همـان: 197). همان گونـه کـه مؤلـف در پایـان کتـاب تأکیـد مى کنـد، بازنمایى 
هویـت سـرزمین هاى اسـالمى همچنـان متأثـر از میـراث تصویر شـرق گرایانه اى اسـت که 
در بسـتر نمایشـگاه هاى جهانـى سـاخته شده اسـت؛ طراحان لبـاس، هنرمندان، عکاسـان و 
امـروزه سـینماگران همچنان به بازتولید انگاره هاى شـرقى گرایانه از سـرزمین هاى اسـالمى 

مى پردازنـد.
از نـکات برجسـتۀ کتـاب آن اسـت کـه مؤلـف تـالش کـرده، بـه طـرح پیچیده تـرى از 
شـناخت متقابـل اسـالم و غـرب دسـت یابد و به گونـه اى کـه در مقدمه کتاب بـر آن تاکید 
کـرده، سـکوت و سـکون موقعیـت سـرزمین هاى اسـالمى در برابـر گفتمـان غـرب را رد 
مى کنـد. از همیـن رو بـه تأثیـر معمـارى اسـالمى بـر معمـارى غـرب پرداخته و مسـیر این 
تأثیرات را در بسـتر معمارى هاى عظیم و باشـکوه نمایشـگاه هاى جهانى دنبال کرده اسـت. 
مؤلـف اگرچـه بـا دقت بـه گـردآورى اسـناد و تصاویر مربوط به سـرزمین هاى اسـالمى 
در نمایشـگاه هاى جهانـى پرداخته اسـت، امـا اغلـب تأکیـد بسـیارى بـر حضـور و موقعیت 
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عثمانـى و مصـر در ایـن نمایشـگاه ها دارد. تنهـا در مـوارد محـدودى بـه ایـران پرداختـه و 
حتـى در فصـل دوم و در بررسـى نمایشـگاه 1867م. و 1873م. اشـاره اى بـه غرفـۀ ایـران 
نشده اسـت. عالوه برایـن همـۀ نمایشـگاه هاى جهانى نیمۀ دوم قرن بیسـتم مانند نمایشـگاه 

1862م. لندن و نمایشـگاه 1888م. بارسـلون در اسـپانیا را بررسـى نکرده اسـت. 
مطالعـه پیرامـون ایـران در نمایشـگاه هاى جهانـى محـدود بوده اسـت. سـیامک دلزنده 
(1395) بـه حضـور ایران در نمایشـگاه 1926م. فیالدلفیـا و 1931م. لندن پرداخته و حامد 
خسـروى (2019م) آرشـیو منظم تـرى را در پروژة تهـران39 گردآورى کرده اسـت. بااین حال 
پژوهـش در ایـن زمینـه بسـیار محـدود اسـت و کتـاب زینـب چلیـک مى تواند، به توسـعۀ 

ایـن مطالعات کمـک کند.
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