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 چکيده

 اجتماعي جریانات و مکاني زماني، شرایط به بنا دارد، گذشته معماری در عميقي ریشه كه ایران معاصر معماری

 تأثير مداوم طور به شدن جهاني و شدن صنعتي مدرنيته، های جریان از كه گرفته شکل بستری در مختلف،

 بناهای . است همراه جهاني های آرمان و امروز دنيای دستاوردهای از برگرفته جهاني گسترده تحوالت با و پذیرفته

 تحصيل  و خارجي معماران نقش. شوند مي ساخته مردم یا دولت هزینه با و دارند تعلق مردم عموم به عمومي

 چه و معماری بستر در تأثيرگذار بيروني عوامل از مهمي بخش معاصر، دوره در ایران از خارج در ایراني كردگان

 آن از درستي درک داخلي، متعدد عوامل ميان از عوامل این به توجه بدون كه است معاصر دوره هنر و فرهنگ بسا

 داشته ویژه كاربردی و جایگاه رمز، و نشانه نماد، همواره هنر، از ای شاخه عنوان به معماری در. بود نخواهد ميسر

 توانمندی و كرده ایجاد ارتباط خود مخاطب با دیگر بعدی در كه است هنرمند برای فرصتي نماد طوركلي به. اند

 بوده منطقه نماد و یادگار ساعت، های برج. نماید تعيين را ارتباط این كيفيت و محدوده اثر، مخاطب و خالق های

 را  ها آن توان مي كه توجه، قابل كانوني نقاط در همچنين و عمومي مهم ابنيه نمای در و اند جوامع رفاه حافظ و

 توصيفي  -تحليلي روش به كه ایران معاصر بناهای بررسي با حاضر مطالعه. اند شده داده قرار داد، تشخيص هم از

 رشته در تاریخي و مکتوب مدارک و اسناد بررسي و ای كتابخانه مطالعات ها، داده گردآوری طریقه و بوده، كيفي و

 ساختمان  نمای در ساعت دادن قرار. باشد مي موردی های نمونه تحليل از استفاده و سياسي، تاریخي، معماری، های

 متقارن  پژوهش، این در شده بررسي بناهای. است بوده بنا آن بودن مهم دهنده نشان و عابرین توجه جلب موجب

 .دهد مي نشان را زمان اهميت كه داشته قرار ساختمان نقطه باالترین در ساعت و بوده

   .خارجي معماران عمومي،  ابنيه ایران، معاصر معماری  ساعت، برج نماد،  :يديکل واژگان
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 2  سحر طوفان،  1پريسا پورعبدالهي نويد 

 .ایران تبریز،  اسالمي، آزاد دانشگاه هنر، و معماری دانشکده تبریز، واحد معماری،  گروه دكتری، دانشجوی 1
 .ایران  تبریز،  اسالمي،  آزاد  دانشگاه   هنر،  و  معماری   دانشکده  تبریز،  واحد  معماری،  گروه  دانشيار،  2
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 مقدمه
 ها شيوه  به  وابسته معاصر معماری  آثار شناسي،  نشانه حوزه در  كنکاش پيرامون فراوان های  تالش وجود  با اخير های دهه در

 حتي  سطحي  برخوردهای  جهت به  بلکه  اند،  محروم علم  این صحيح كاربرد  از  تنها نه كه اند  فراوان گذشته رایج  های سبک  و

[  1. ]كنند  مي  ناتوان  گذشتگان  ارزشمند آثار در رفته كار به های  نشانه و نمادها صحيح تعبير و شناخت از نيز  را خود  مخاطبان

 در  محدودی  های  تالش و  داشته  را  ایران  معماری تاریخ  دغدغه  همواره  خود  عمده  بخش در  ایران معاصر  شهرسازی  و  معماری
  معرفي  در  تالش  بنابراین[  2. ]است  داده  انجام خود گذشته اصالت با  پيوند  و  تکاملي سير  این گمشده  حلقه  جایگزیني  راستای

  آشنا  ارتباط برقراری در  جدیدی  بيان  با را طراح  ناخودآگاه اوالً  باشد؛ مي اهميت حائز  بسيار منظر، دو  از  شناسي  نشانه  بهتر هرچه

 [1. ]كند مي  فراهم اثر  مخاطبان برای  را  زماني  فرا ارتباطي برقراری قدرت  ثانياً و كرده

 معماری اساس  این  بر.  باشد مي  هویت  بحران  از  بودن  امان در و  آل ایده  هویت داشتن انساني،  فرهنگ و تاریخ  های  دغدغه از
  مختلف  ملل ميان تاریخ،  طول در  نشانه[  3. ]شود مي محسوب  بخش هویت  دارد، خویش وجود در را فرهنگي  های ارزش كه  نيز

 دانشي را آن توان مي كه طوری  به  افتاد، اتفاق علم این در  بنيادی تحولي بيستم قرن در  ولي شد  مطرح  گوناگون نظری مباني  با

 [4. ]باشد مي  اندیشه حوزه در مستقل  بابي  نشانگر دستاوردها، حجم و رویکردها  لحاظ  به زیرا نمود قلمداد  نوین
 نماهای  و دهد مي  شکل شهری نماهای  به ها، ارزش و  ها سنت  اجتماعي، فرهنگ  جامعه، باورهای و  ها ارزش معماری، دانش

  به  را شرط  و قيد بي  احتنرام و اطمينان  حس و  ریایي بي  و رویي گشاده مانند زیستي هم  های سنت  از  زاده های  ارزش  شهری

 [5. ]دارند مي متبلور  دیگران

 بسياری در كليدی نقشي و گشته پژوهش  قلمرو وارد بيستم قرن اوایل  از  كه  است  نویني  های دانش جمله از شناسي  نشانه
  عميق ساختار برای تحقيق در  زباني  مانند و  بود ساختارگرایي جنبش از  بخشي  آغاز در شناسي  نشانه دانش[  3. ]دارد ها رشته از

 در  موجود  تقریرات  در كه باشد  مي كهن  ای پيشينه با علمي  شناسي،  نشانه[  6. ]شد  استفاده  نمادها، كننده تضمين  اساسي  و

.  یافت   را  اوكام ویليام و آگوستين  سن تا  ارسطو  و افالطون  از  فلسفه، تاریخ شاخص  های  چهره از بسياری  نام توان  مي آن، تاریخ
  مرجعي بر كه  عمل  یا  شيء  بازنمایي  از  شکلي هر به  تواند مي  نشانه.  باشد مي ها  نشانه  بررسي و مطالعه  شناسي  نشانه[ 7] و[  4]

  آمریکایي، فيلسوف  تفکرات و مطالعات گسترش و بسط  از  اصطالح این فعلي كاربردهای بيشتر.  باشد  دارد، داللت خودش  جز  به

 [8. ]گيرند  مي  نشئت(  1857-1913)  دوسوسور  فردینان سوئيسي،  شناس  زبان  و(  1839-1914)  پيرس سندرس  چارلز

 روزمره زندگي  در ها  نشانه  این زیراكه.  باشند  مي هویت حس ایجاد  و معنا بيان  عملکرد  دو دربردارنده  معماری  های  نشانه
 ای عمده  بخش  شهرسازی و معماری زمينه در فرهنگي  نشانه.  كنند مي تقویت  را  هویت  و  معنا  از  خاصي  حس و  شوند مي  تکرار

 شهرسازی و معماری  شدن  بهتر هرچه برای  فرهنگي  های  نشانه  به توجه  ترتيب  بدین. دارد  عهده  بر را  جامعه هر فرهنگي  هویت از

 و  تفکر القاكننده  های  نشانه  و عالئم عنوان به  همواره  شهری  الگوهای  و نمادها. شود  مي پيشنهاد توسعه حال  در  كشورهای  در
 مهمي بسيار عمومي  رسانه عنوان  به را  خود نقش توانند مي شوند،  برگزیده دقت  با اگر  و بوده توجه مورد  شهرها  بر حاكم بينش

  تعيين  و مهم بسيار نقش شهر بناهای در  ها  نشانه.  بپردازند  آن  بازدیدكنندگان حتي  و شهر  ساكنان رساني آگاهي  به و كنند ایفا

  تزئينات و  فرم غيرمستقيم و مستقيم تأثير به توجه شک بدون.  تأثيرگذارند ساكنان  بر  گوناگون  های  جنبه  از  كه دارند  ای  كننده

 شهری محيط  و معماری فضای بر دارند، متافيزیکي  ابعاد  و معنوی جلوه كه هایي  نشان  و سمبل كاربرد انسان، رفتار بر معماری
 و  تحليل مورد علمي های روش از  استفاده  با و دقيق صورت  به كمتر  كه  است  موضوعاتي  از ایران  معاصر معماری[  3. ]دارند تاثير

 [10] و[ 9. ]است گرفته قرار بررسي

  قابل  موضوعات  از معمارانه، الیه این  در نهفته  خردمندی درک  و معاصر دوران  در  معماری  كالبدی خصوصيات به پرداختن
 [11. ]باشد مي  مهم و تأمل

 وجود  به  آنچه و امروز معماری  وضعيت  درباره شده مطرح نقدهای  كه است آن  گویای ایران،  معاصر معماری  ادبيات بر مروری

  وجود  این  با.  باشد مي  بحران  این رفع برای  حلي راه ارائه  از  فراگيرتر  و بيشتر  بسيار  كند،  مي اشاره  «هویت  بحران»  همچون  بحراني
 [12. ]یافت  توان مي ایران امروز معماری  اندیشمندان  از  برخي  آرای در نظر اظهار  گونه این برای محدود  مواردی
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  دیده  خود  به  را  گوناگوني  تأثيرات  آموزشي، و  فرهنگي اجتماعي،  جریانات  و  مکاني  زماني، شرایط  فراخور به معاصر معماری

 تغييرات  از  توان  نمي  همچنين. اند  بوده  دوران  آن  در  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي، خاص  شرایط  بازتاب  ها،  آن  از  هركدام  كه
 از كه  گرفته شکل بستری در ایران  معاصر معماری[  10. ]كرد پوشي چشم ایران، معماری بر دوران این  متمایز و بسيار ساختاری

  هویت معماری  به  دستيابي شرایطي چنين  در.  است  پذیرفته  تأثير مدام طور  به  شدن  جهاني و  شدن  صنعتي  مدرنيته، های  جریان

 [13. ]باشد مي مهم موضوعي مدار،

 این. نمود  مشاهده  وسيعي  تغييرات  دوره،  این  معاصر  معماری  سبک  در  توان  مي  ایران،  به  مدرن  معماری  عناصر  ورود  با
 فرهنگي، عظيم  تحول  مشروطه،  انقالب پيروزی با.  شود  مي مربوط  قاجار  دوره  اواخر به آن  های ریشه  و بوده تدریجي  تغييرات

.  دانست  ایرانيان  زندگي پروسه  در تحول شروع مصادیق از یکي  توان مي  را اتفاقات  این افتاد،  اتفاق  ایران  جامعه  در...  و اجتماعي

  معاصر روشنفکران  اغلب  كه است  ایراني های فرم  جوار در  فرنگي  اشکال  ظهور ایم،  بوده  آن گيری  شکل  شاهد  قاجار دوران در  آنچه
  اشکال عناصر، تلفيق ساختمان، پالن  مانند  جدید  های  ساختمان  ارتباطي و  فضایي ساختار در تغيير.  خوانند  مي «التقاط» را آن

  با  همراه  ساختماني  مصالح  از  استفاده  و  بومي  معماری  با  بوده،  وارداتي  نمادهای  این  از  یکي  هم  ساعت  كه  اروپایي،  معماری

 [14. ]است  بوده دوره این معماری  عمده خصوصيت  نوین، تکنولوژی

  مسائل جستجوگر ابتدا در امر این. است داشته  فضا  با  نزدیکي  ارتباط  تفکر و  بيني جهان نظر، ایران، معماری گيری شکل در
.  اند  كرده  نفوذ  معنوی تخيالت  و عقالني تحوالت  تمامي آن  در كه  است  مشهود  ذهنيتي  ادامه،  در ولي رسد  مي  نظر  به  اقليمي

[2] 

 امروز دنيای دستاوردهای از  ناشي جهاني، گسترده  تحوالت  با دارد،  گذشته معماری در  عميقي  ریشه كه  ایران  معاصر معماری
 و قيود  دليل  به  را  سنت اولویت  امروزی بشر.  است  همراه  شود، مي  بشریت  عالم  تمام  به  متعلق  سرعت به  كه جهاني های آرمان و

 [15. ]بگذارد امروز دنيای  به قدم انگيزه،  با و  آزادی  با توانسته و شکسته هم در هایش  محدودیت

 وابستگي  از  ای دوگانه حالت در  را  امروزی انسان جدید،  های  ارزش به نسبت  شيفتگي و گذشته  های  ارزش پذیری تردید

  جمعي  و  فردی  هویت درک  و حيات  معنای  جستجوی به  را  وی پيوسته  و  داده  قرار آینده  مورد  در  شوق  و گذشته  به عاطفي
 [11. ]نيست  آن  از تقليد و تکرار معني  به  دیرینه، و اصيل معماری  این به توجه و  مطالعه  كه  است  نموده  وادار خویش

  دنيایي  تنها  ارزیابي و  دیدن  متجانس  نا های راه ادراک،  بنيادین های  گسيختگي هم  از هميشگي  تجربه  بر  مبتني  بودن،  معاصر

 [16. ]ماست زیست  مکان كه است
  دليل  به  بلکه نبوده،  غرب درباره دانش، فزوني  از  ناشي دیگر كشورهای با  مقایسه  در زدگي،  غرب  یعني ایران معاصر معماری

 رویکردهای  از  اقتباس  یا  كشور  یک  معماری در  داخلي  گرایش  یک  توليد  جریان[  17. ]است  ایراني  و  غربي  معماری  درباره  دانشي  كم

 از پيروی و كلي های شباهت وجود  با سرزمين هر  شهرسازی و معماری محيط  به دادن شکل در خارجي های سرزمين در  مطرح

  زمينه  پس عوامل  از تشابهات  و  ها  تفاوت  این. است  منحصربفردی خصوصيات و  ها  تفاوت  دارای یافته،  تطبيق  الگوهای  و مدل
 [18. ]متأثراست ها سرزمين تاریخي و فرهنگي های  ریشه و سياسي و اجتماعي

  كه ساختمان از  بعدی  یا  و است چشم برابر و  دید  معرض در  آنچه  ظاهری،  صورت  معاني  به فارسي،  لغات فرهنگ در نما واژه

  بوده  ساختمان  از  ناپذیر جدایي چيزی  ساختمان  نمای كه  است مسئله  این  نشانگر  كاربرد، و  تعریف  این.  باشد  مي  آید، مي  دیده  به
  عملکرد  با ساختمان فرم انطباق  یعني ساختمان  عملکرد كننده  بيان جوی، شرایط برابر در مقاومت  برای  نهایي پوششي از فارغ و

 ارتباط  نما،. باشد  مي خصوصي  و  عمومي  فضاهای  مشترک فصل  اجتماعي، لوالیي مثابه به  ساكنان،  تفکر  و  كردار  منش،  آن،

  با ساكنان  ارتباط و  كرده  نفوذ  ساختمان به باد  و نور  جمله  از طبيعي عناصر نما، طریق  از. باشد  مي  شهر با ساختمان  ملموس
  تعلق رنگ مشترک فصل  و  داشته  بخصوصي  نقش  شهر،  كالبدی  سيمای به  دهي شکل  در بعالوه. شود  مي برقرار  شهری فضای

  شهر  كالبد مسلط چهره و شهروندان  انداز چشم در ها  پيام اولين حاوی  شهری، سيمای و  نما  همچنين[ 5. ]است  بيروني و داخلي

  كه این وجود  با[  19. ]دارد پراهميتي و گسترده  ابعاد شهر، ویژگي و  هویت مقوله  با  تنگاتنگ رابطه  دليل  به موضوع  این.  باشد مي

 شهر،  زیبایي  با  ساختمان  ارتباط و شهری نمای موضوع  ولي اند،  پرداخته  مستقيم  صورت  به  شهری  نمای موضوع  به  كمتری  منابع
  موضوعات از  اندكي در شهری  نمای  به.  شود  مي  ارزیابي مهمي  موضوع محيطي روانشناسي  رویکرد  از همچنين  و ساختاری  لحاظ از
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 از  توقعات بررسي در. است  شده پرداخته  باشد، مي  اقتصاد و اقليم  مانند محيطي تأثيرات  نتيجه كه  ساختاری  پدیده  یک  عنوان  به

 و  بودن ملک صاحب  معرف ،(تهویه و  دسترسي دید، نور، تامين برای)  شهری فضای  با  ارتباط  محافظت،  عامل چهار  شهری نمای
 [5. ]شود مي  مطرح  بودن كل  یک از جزئي سرانجام،

 و  جامعه  سالمت اجتماعي، و اقتصادی ساختار در  بلکه شهروندان  روان و روح  در تنها  نه آن  از  حاصل  زیبایي و  شهر سيمای

 [20. ]است مؤثر شهروندان  زندگي كيفيت

  شناسایي و  داشته شهری  محيط  تحليل و  تجزیه در ای  ویژه  نقش  اجتماع،  با  انسان و  محيط  با  انسان  ميان  صحيح ارتباط  درک
 و  افراد  ارتباطي  ساختارهای  و  تعامالت  در  بررسي  نيازمند  كيفيت، با  عمومي فضای  یک  های  ویژگي با فضایي نمودن  فراهم  و

 [21. ]باشد مي  جامعه

 

 پژوهش  هدف

 .باشد  مي  ایران معاصر عمومي  ابنيه در  ساعت نماد وجودی فلسفه بررسي پژوهش، این از هدف

 

 پژوهش  سوال
 چيست؟  ایران  معاصر عمومي  ابنيه در ساعت  نماد از  استفاده فلسفه

 

 پژوهش فرضيه

 و نماسازی در معماری كالبدی  شکل در  تأثير  ایران،  معاصر عمومي ابنيه معماری در ساعت  نماد  از استفاده رسد  مي نظر  به
 .كند مي شهروندان منظم كارهای انجام  به كمک و كرده تداعي را زمان اهميت

 

 پژوهش  ضرورت
 .دارد  اهميت  معاصر، عمومي ابنيه در  ساعت  نماد بررسي

 

 پيشينه تحقيق
 فرهنگي یک شاهد  و فرهنگ سنجش برای  نمودی ساختمان هر و بوده  ای ذهني  اندیشه  به  بخشيدن عينيت  بنا  هر وظيفه

  ساكنان ذهنيت  و رفتار با دانش، مستقيمي  ارتباط  فضاها  و  بناها گيری  شکل  چگونگي شهرنشيني، مراحل تمام در رو  این از. است

  ساكنان  مدیریت  اداری و  تدبير اجتماعي، خرد  فرهنگي،  شعور  اقتصادی، توان قدرت سياسي، نمای تمام  آیينه  شهر و داشته شهر

باشد.  خود   محيط  زاده  مستقيماًكه    ها  سنت  ها،  فرهنگ  ها،  مانند ارزش هایي  داده با  محيط به  دهي  شکل  معمار در لذا مي 
 چهره  بر است  جامعه  حاكم بر های سنت و  ها یا ارزش  فرهنگ  یافته تربيت  كه معمار  دستان  زیبایي در و است مواجه  اند فرهنگي

 [5]حک مي گردد.  بنا و شهر

 از استفاده و كلي تناسبات و هندسه به توجه خودنمایي، از پرهيز و بودن ساده ایران، معماری معاصر در نما های شاخصه از
 [22]است.  بوده غيره و بومي مصالح از استفاده یکنواختي، از جلوگيری منظور به جزئيات

 معمار هر خالقيت به تواند باتوجه مي هایي سياست ارائه با مي گيرد، خود به  بومي شهری كه چهره معاصر نمای معماری در

 درارائه مي تواند آن ها محيطي شرایط گرفتن نظر در و  مختلف مناطق شناسي آسيب و بررسي بنابراین كند. ارائه مختلفي نماهای

 [22]  قدم گذارند. مشکالت در پي حل بتوانند شرایط با متناسب  مجری های سازمان تا باشد تأثيرگذار بومي راهکارهای
نموده است: 2009باني مسعود ) پهلوی اول: 1( دوره های معماری معاصر ایران را بر اساس دوره های سياسي تقسيم  . دوره 

بندی نمود: تداوم معماری اواخر قاجار، سبک   سبک های رایج معماری دوره رضاشاهي را مي توان در سه گرایش معماری تقسيم 

. دوره پهلوی دوم: این جریانات در دوره پهلوی  2تلفيق موتيف های ایراني )سبک ملي(.    معماری اوایل مدرن و نئوكالسيک اروپا با
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عمدتاً از مجرای  به یک جریان غالب و تأثيرگذار معماری مدرن تبدیل مي شود. معماری مدرن شکل گرفته در این دوره،  دوم 

، مدرسه باهاوس، كارهای لوكوربوزیه، فرانک لوید رایت،  كارهای معماران و اندیشه های جریان ساز اروپا از جمله سبک بين المللي
ریچارد نویترا، آلوار آلتو، جيمز استرلينگ و غيره حمایت مي شد و حاصل آن صورت ایراني معماری مدرن بود كه با عنوان معماری 

پيروزی انقالب اسالمي ایران، م3»شبه مدرنيستي« نامگذاری شد.  عماران ایراني تحت تأثير دو . پس از انقالب اسالمي: پس از 

بود كه   اندیشه ها و كارهای ساخته شده پيشگامان نسل دوم  در این دوران،  داشتند. اولين تحول تأثيرگذار  قرار  پدیده موازی 

سودای آشتي دادن معماری با سنت ها و فرهنگ ایراني را در سر داشتند. دومين جریان تأثيرگذار كه ریشه در تمدن و فرهنگ  
بود.  غرب د  [23]اشت و از جریان اول نيز پررنگ تر و تأثيرگذارتر 

) پرویز بندی خود عصر  تا  را  ایران معاصر  در معماری مختلف  های  گرایش  خود كتاب  ( در1355رجبي  . است نموده جمع 

  قاجار  دوره  و  معماری  در  تجددگرایي  و  سنت  مواجهه  مقابله و چگونگي  و  قاجار  دوره عناصر  بررسي  به  (1382)  قبادیان  وحيد
 داده نشان  اول پهلوی  دوره  در  را  سنت های معماری بر  معماری مدرن  روحيه  غلبه  ( نيز1383) كياني  است. مصطفي پرداخته

 [17] .است

  های گوناگون جنبه از  است، شده انجام ایران  معاصر معماری در زمينه خوانش  اخير های سال در كه  متعددی  های پژوهش

  مفاهيمي چون كه  آید برمي چنين ایران  معاصر معماری  حوزه موجود در مطالعات  پيشينه  بندی  جمع از. اند  پرداخته  موضوع  به
 مواجهه  در چگونگي كه  هستند عواملي ازجمله  هویت بحران  شدن و  ایران، جهاني در  مدرنيته و سنت  ميان  انقطاع  مدرنيته، ورود

 [24]اند.    بوده  تأثيرگذار دیگران،  با معماران

 تزریق  معماری  كالبد در  معروف معماران  برخي  طریق  مفهومي از صورت  به  كه  تجریدهایي و  تعبيرها  طریق  از  ایراني معماری
 های معماری از مستقيم  صورت  به كه  هایي و فرم  ها شکل واسطه  به  كالبدی،  اثر  یک  بلکه نيست،  درک  قابل برای مردم شود، مي

پذیر ایراني  معماری عنوان  به  استفاده مي گردد،  معماری  كالبد  در  و شود  گرفته مي  عاریت به گذشته باشد.  درک  طرف    از  مي 

نخبه  را گرایان  اصول عملي  رویکرد  توان  مي دیگر  سنت گرایان، در ولي  ندارد؛  بارزی  اثر عامه  در  كه دانست گرایانه رویکردی 

  غيرتخصصي نگاه از كه گفت  توان مي پس.  اند داشته بيشتری  توفيق ایراني،معماری  با برخورد در متمایز كامالً روش  یک ایجاد
گونه   به منجر  آن  نظری مباني و  ندارد اصيلي  عمل، معنای  عرصه  در  دست كم  سنت گرا،  مورد  به جز شده،  انجام بندی  مردم، 

 [25]شود.   خاصي نمي  متمایز  نتایج
 برج اولين.  شدند  مي  ظاهر اروپا  در  شهر  چهارراه  و  جامع  كليسای نما،  ساعت های عنوان به ابتدا  در مکانيکي  ساعت های

  ایتاليا  پادوا،  و انگليس  مينستر، وست  در  سيزدهم قرن  در شده ساخته  های كاخ  و كليساها به مربوط شده شناخته ساعت  های

  نداشتند، دقيقه  و  ساعت  ابتدا عقربه هایدر   كه  ها ساعت  این.  شود  مي  استفاده  1300 سال های در  نجومي  ساعت های  این از.  بود

نشان دادن  فقط  و  بودند  سنگين بسيار  ساختار  نظر  از   حركت  دادن نشان  آن ها  وظيفه.  بودند  شده  طراحي  درست  زمان  برای 

)منطقه البروج(  2زودیاک  مردم كه  است  شده  مشخص. بود دنده  چرخ و  اضافي  صفحات كمک با ستارگان  سایر و  ماه  خورشيد،
 از كمي  بسيار تعداد  امروزه.  دادند مي  انجام اساس این  بر را خود  روزمره كارهای و كرده  بررسي را صفحات روی شده داده  نمایش

 [26]است.   مانده  باقي ایستاده وسطایي قرون نجومي ساعت های

 زمان  به  مربوط دیگری  و 3اال تركا  تركيبي زمان  برای بودند، یکي نوع ساعت  دو  دارای نيز اغلب ها  خارجي و عثماني  اتباع
 را فرانگا اال  ساعات از رسمي استفاده  عثماني  ، دولت(1908) جوان تركان انقالب از  پس  ،1912 سال در تنها  .4فرانگا اال  یا محلي

 [27]  .دانست مجاز ملکي  خدمات و  ارتش در

ناشي از   با غرب و اروپا و تركيه و روسيه و منطقه احتماالً علت استفاده از ساعت در ابنيه عمومي معاصر ایران،  آغاز ارتباط 
طرح ساعت در  برنج و چرم و... بوده است زیرا كه استفاده از  به جهت مبادالت اقتصادی مثل چای و  آذربایجان و شمال ایران 

وسيله ای گران قيمت نمای ساختمان در آن مناطق مرسوم بوده است. علت استفاده از ابنيه عمومي آن زمان این بوده كه ساعت  

 و مخصوص افراد ثروتمند و اشرافي بوده به طوری كه فقط جزئي از لباس آقایان محسوب مي شده است.
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موقعيت سوق الجيشي و استراتژیک ایران ارتباط اقتصادی، تجاری، اجتماعي و سياسي را تسهيل كرده است. همچنين وجود 

و به وطن بازگشته بودند، باعث گرته برداری و الگوبرداری از آن بناها شده  تحصيل كرده هایي كه در آن مناطق تحصيل كرده  
 است.

 . سير تحول کلي نما در معماري معاصر ايران1جدول 

 دوره زماني
نما  مشخصه های 

 نمونه موردی
 مشخصه های معنایي مشخصه های كالبدی

 دوره معاصر

 منجر گرایي مد و ساختماني مصالح انواع ظهور

 است شده ها جداره در سبک ها انواع از يتركيببه

 نمي شود مشاهده هماهنگي و وحدت گونه هيج و

 گرایي مد از خود باختگي و

 بي هویتي جداره به منجر

 است شده های شهری

شهرهای معاصر  
 تهران، مشهد، قم و...

 .[22]منبع: 

 دوره هاي سياسي معماري معاصر ايران. سير تحول نماهاي داراي ساعت بر اساس دوره قاجار و 2جدول

نما دوره ها  نمونه موردی مشخصه های 

 

 معماری دوره قاجار

ایران در دوره   شهری  ساعت برج اولين

  شکل به و خشتي  قاجار، ساختماني

 شکل مربع  پالني  با  مستطيل،  مکعب

برج ساعت ميدان وقت الساعت  

 یزد، شمس العماره تهران

معماری 

 ایرانمعاصر  

معماری دوره پهلوی اول 

(1320-  1304) 

بام شيب دار، قوس های جناغي،   تقارن، 

 نيم دایره و كماني، بام شيب دار

كاخ شهرداری تبریز، رشت، 

 اروميه

معماری دوره پهلوی دوم  

(1357-1320 ) 

برای ایجاد هماهنگي بصری با محيط  

پيرامون، عناصری از معماری اسالمي با 
 محلي به كار برده شد.مصالح بومي و 

)ساختمان   كاخ شهرداری تهران 

تخریب    1340شهرداری در سال 
 شد.(

  -معماری جمهوری اسالمي

 (1357-1367دوره اول )
- - 

  -معماری جمهوری اسالمي

)تاكنون  (1368  -دوره دوم 
- - 

 .گانو نگارند [28]منبع: 

 

 مباني نظري 

این  در مبنا و  پایه  اصطالحات  از  یکي  و هستند متعلق مردم  عموم  به كه  شودمي   اطالق ساختمان هایي به عمومي بناهای

 بنا و  طراحي آن ها مسئولين تأیيد و  نظر  با مطابق معموالً بناها این.  مي شوند  ساخته  مردم یا دولت هزینه  كه با  است پژوهش

 تأثيرات از شهرسازی همواره و  معماری  عرصه  نظرانصاحب    آن كه  به  باتوجه [29]شوند.   مي  مند  بهره آن ها از مردم  عموم و  شده
  معاصر، دوره در  خارجي معماران  اند، نقش  یاد كرده  معاصر شهرسازی و  مهم دگرگوني معماری عوامل  از  یکي  به عنوان  بين المللي

 تميزدادن  و توجه بدون است كه دوره معاصر هنر  و فرهنگ بسا چه  و معماری بستر  در  تأثيرگذار عوامل بيروني از  مهمي بخش

مسئله ایجاد   [30] .بود نخواهد  ممکن  شهرسازی معاصر  و  معماری  و  هنر  از  درک درستي  داخلي،  عوامل متعدد  از عوامل  این
ترین اهداف معماران و پژوهشگران این عرصه، توجه آن ها را به مفاهيم كيفيت مطلوب در فضای معماری به عنوان یکي از اصلي  

و شيوه هایي جلب كرده كه اصل آن ها با اتکا بر تجربيات بشری و تسلسل هویتي دستاوردهای انسان با نسل پيشين و دانسته  

نقش و كاركردهای الگو و دیگر مفاه بنيان نهاده شده است. از این رو،  يم مرتبط در حوزه اندیشه و عمل نيز  های قبلي انسان، 

به شش دسته تقسيم مي  معاصر  دوره در  معماری دگرگوني  و تحول بر  مؤثر عوامل  در حالت كلي[  31]قابل بررسي مي باشد. 
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.  4سياسي  و تاریخي  های . زمينه3فرهنگي   و اجتماعي های . زمينه2معماری   در  نو  و كاركردهای  جدید نيازهای  . بروز1شود: 

مشاهده برخي آثار [  32] .معماری آموزش و معماران  تاثيرات .6اجرایي   و اقتصادی  های . زمينه5تکنولوژیک   و  فني های نهزمي
یافته اند، نشان دهنده ورود گسترده این جنبش هنری -معماری معاصر در ایران كه از برخي گرایش های سبکي آرت نوو، تأثير 

غرب به معماری معاصر ایران در مقطعي خاص مي باشد. تنوع، تشابه و تفاوت های این گرایش های سبکي تا اندازه ای است كه  

بر   [33]روی این دوره از معماری معاصر ایران و این گرایش های سبکي در مبدأ را اجتناب ناپذیر مي نماید.  مطالعه تطبيقي 

 تعریفي  یافتن رو  از این.  است  یافته نفوذ آن در  ایراني فرهنگ  كه  است  سرزمين هایي وسعت  به ایران، معماری در  نما  مفهوم
  نما  مهم  ویژگي چند توانيم  مي متغيرهای اصلي، این  به باتوجه اما. است  محال زماني و موضوعي، مکاني  های  تفاوت ورای  واحد،

 رسمي بناهای. كنيم  تقسيم بومي  و  رسمي دسته به دو  توان مي  بناها را ایران  معماری در. كنيم شناسایي معماری ایراني در  را

 دارند، هم تفاوت  با ورسمي  بومي معماری  اگرچه. است  عادی های مردم ساختمان  بومي  بناهای و  آیيني، و  حکومتي شامل بناهای
 [22] .دارد وجود  هم  ظریف ارتباطي آن ها بين اما

 هر  به  تراكم فروش بزرگ،  ابعاد تابلوهایي در  نصب  بلندمرتبه،  های  ساختمان  نامناسب  اثر مکانيابي در  معاصر  شهری نماهای

 كاربری،  تابلوهای معرف از هياهو پر  به دنيایي  مدرن دنيای اقتصادی صرفاً  نگرش و  طبيعت های  سلب زیبایي  و همينطور قيمتي

 [34]است.   شده  تبدیل محور اقتصاد شهر و  جذب مخاطب برای
 خط تزئينات. ویژگي ساختمان های معاصر در و ها روزنه  ها، كنج خط نما، آسمان، خط عبارتنداز نما طراحي  عناصر اصلي

  یابي  جهت و  موقعيت تشخيص)حيث خوانایي  از هم  شهری نماهای  به  دهي  شکل  آسمان در خط به دادن  اهميت  شامل آسمان

 و بنا عملکرد و كالبد ميان  رابطه به توجه  كاربری( و  هر  برای شده تعریف آسمان  خط  وجود) معنا از حيث  هم  و(  عابران  برای
  خط آسمان با  هماهنگي  در  و غيره،  سردرها  همچون،شهر   اصلي سازنده عناصر  آسمان خط  گيری  شکل  شهر،  مفهوم پيدایش

نماها  و عمودی  اركان  تکرار همچون  مواردی به نما خط  در  باشد.  مي موجود عناصر   عناصر ایجاد  یکدیگر، با هماهنگي  در افقي 

  تناسبات كارگيری  به  با  انساني مقياس  ایجاد ها،  جداره عمودی در و افقي  كلي تناسبات  نما، عمودی  و  افقي های  در ریتم  برجسته

 اشاره گنبد كه  و محراب در  عمودی حركت  با مسجد همچون  شهر اسالمي  شاخص  عناصر  كالبد نمودن  برجسته نما،  در خطوط
 [34] شود. مي توجه  دارد،  وحدانيت و آسمان  به

با تمامي ابهامات و 1معماری معاصر ایران از سه منظر اصلي تغذیه مي شود كه عبارتنداز:  . پشتوانه فرهنگ معماری ایران، 

. اندیشه ها و مصداق  3. روش های فهم و برپا نمودن معماری رنسانسي اروپا، با همه جوانب سازنده و یا منفعل خود. 2تنوع آن.  
يه ابهاماتي كه از احتياج به نوسازی و سرعت بخشيدن در آن كه برگرفته از فرهنگ قرن بيستم  های معماری مدرن جهاني، با كل

 [35]مي باشد.  

بر سه پارامتر اصلي  به طوركلي آن چه ميان معماران معاصر ایران و معماری مدرن جهاني اتفاق مي افتد، شناختي مبتني 

. داده های كلي در زمينه  3. داده های تشریحي و مدل های كاربردی. 2گرافيک. . تصویرها و تحليل های  1است كه عبارتنداز:  
 [35]  فرهنگ عمومي.

 موجب  آن زمان تا  این چنيني كاربری های  وجود  عدم صفحه ای مي باشد. چهار  ساعت برج  یک  دارای  5تبریز  كاخ شهرداری

  نئوگوتيک  سبک به بناهای  مجموعه.  بودند  مجموعه ساخت  بر  ناظر  آلماني معماران.  بود  آلمان و روسيه معماری  از  آن  الگوپذیری
 ایران  گذشته معماری از عناصر بنا این در شباهت دارد كه این نشان دهنده تأثيرپذیری از معماری غرب است. زمان اروپا آن در

 [32]است.   در آمده  نمایش  به  غرب معماری  در غالب  اندک شباهت های همان اما گرفته شده است بهره جزئي  بسيار حد در

این ساعت در زمان تصدی شهرداری ارفع الملک و ریاست انجمن آقا ميرزا جعفر اصفهاني در تبریز نصب شد كه نشان دهنده  
با غرب و تأثيرپذیری از معماری غرب مي باشد. كنسولگری انگليس در تاریخ  شمسي خطاب   1315فروردین   11ارتباط تجاری 

برای بلدیه تبریز ابتياع شود آماده   به والي آذربایجان در آن زمان نوشته است كه »جهت خرید و نصب ساعتي كه مورد نظر است 

نوشته بود كه ساعت شهرداری تبریز را با ده تومان  راهنمایي و مساعدت است.« جليلي شهردار وقت ذیل این نامه با مداد قرمز 

برج یک بار  تخفيف نصب كند. در صفحه غربي این ساعت سوراخ ها یي وجود دارد كه نشانه گلوله های تفنگ است زیرا كه این 
 [36]قرار گرفته بود.    1320هدف گلوله های ارتش شوروی در شهریور 
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برای آینده، گامي كليدی و اساسي برای  بررسي، تحليل و شناسایي ظرفيت های معماری معاصر ایران برای تبدیل به ميراثي 

ب باشد. بازشناسي و تبيين موفقيت ها و عدم موفقيت های معماری دستيابي به اهداف پيش  باالدست مي  يني شده در اسناد 
 [37]معاصر كشور، مي تواند زمينه الزم برای ورود معماری معاصر ایران به ميراث معماری جهاني را فراهم نماید.  

 مي  مرتبط  یکدیگر با را محتوا و  بيان های  مهبرنا و  دارند نقش كد های  مکانيسم در شناسي  نشانه های سيستم ترین اساسي

 كنند.   مي  متحد  كد  ایده  با را آن  و  كنند مي  تفسير  دوباره را  نامه اصطالح صفحه  دو  مدل  شناسي  نشانه دانشمندان از  برخي  .كنند

  مختلف صفحات بين  روابط آن  موجب  به  كه دهد  مي ایده این  اثبات  برای غني  محتوای  معماری، شناختي  نشانه مطالعات
 شود،  مي تيز مجاور فضاهای  تقارن با كه  خيابان، یا ماسوره ميدان، یک  مركزی فضای. است آشکار  های روش از  بسياری اساس

 مي نشان را  اجتماعي  مهم  مراكز سمت به انسان جریان  حركت مدرن،  شرایط در یا  جشن  های دسته  حركت جهت  و مركزیت

 در و شوند مي تبدیل آن ها  اجتماعي سيستم ویژگي یا و زندگي فرآیندهای  بيان صفحه به  فضایي سازمان  سيستم  های. دهد
 [38]  .شوند  مي  ثابت معماری های زبان و متون

 . ابنيه داراي نماد ساعت در معماري معاصر ايران3جدول

 تصویر ردیف
نام و محل  

 بنا

تاریخ 

 ساخت
 مشخصات و ویژگي های بنا نام معمار بنا

1 

 

 كاخ

شهرداری  

 تبریز

1318-

1314 

 خورشيدی

 مهندس

آلماني كارل  

فریش و 
مهندس 

ارمني   -روسي

آدویس 
اوهانجانيان و 

معمار محلي  

به نام حاج 

 محمد

در مکان گورستان متروكه محله  

نوبر )ميدان ساعت فعلي(، با 

 قوس های متقارن، نما و پالن

 نرده و كماني، نيم دایره جناغي،

شيب  بام بتني، سازهصراحي،  

و  سبک نئوكالسيک دار و گنبد،
گوتيک ساخته شد. با الهام از 

فرم عقاب در حال پرواز در سه 

  40/30طبقه با برجکي حدود 

 متر و تمام سنگي

2 

 

ساختمان  

 شهرداری

 اروميه

 حدود

 سال

1310  

 خورشيدی

آلماني   طراحان

»مال  معماری و

 اوستا«

پالن  پالن و نما متقارن، فرم  

عقابي با بال های گشوده، نمای 
نيم دایره و  آجری با قوس های 

كماني، مصالح عمده آجر، چوب 

و سنگ، بام شيب دار و 
 نئوكالسيک شيرواني، سبک

3 

 

عمارت  

شمس 
العماره یا 

بنای 

خورشيد، 
بنایي در 

ضلع شرقي 

مجموعه كاخ 

1246-

1244  

 خورشيدی

 طرح و نقشه از

و  کرالمماليمع

معمار استاد 

علي محمد 
 كاشي

،  متر  35ارتفاع   ،پنج طبقه
ین ساختمان در زمان بلندتر

آن دوره در تهران و در  ساخت

فلز در   دارایاولين ساختمان  

در   چدني  ، مصالحسازه
 و  باال طبقات هایستون

سبک بنا تركيبي از ،  اهحفاظ
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گلستان  
 تهران

معماری سنتي ایراني و معماری 
 غربي

4 

 

برج ساعت  

ميدان وقت 

 یزد  الساعت

  725  سال

 هجری

  سازنده ابوبکر

 ساز  ساعت

 یزدی ماهر

ایران  شهری  ساعت برج اولين
 در دوره قاجار، ساختماني

  مکعب شکل  به و خشتي

  و  شکل مربع  پالني با مستطيل،
 ساباط و  انبار آب حسينيه،

 قدیمي

5 

 

ساعت  
 یا فردوسي

  ساعت

 ماركار یزد

1321-
1313  

 خورشيدی

 سازنده پشوتن

  سابایي دو جي

 از ماركار

هند،   پارسيان
  ساعت  موتور

 شركت ساخت

. ج  انگليسي
 و اسميت

 پسران

 چهار  ارتفاع  شکل، پالن مربعي

ابجد در  حروف و  اشعار متر، با

  ساعت اصلي  هایبخش نما،

 و  برج  بدنه  پایه، از  عبارت
  لحاظ  برج، از  باالی كالهک در

 وسط  نقطه  جغرافيایي،  مختصات

 هایعقربه حركت ایران، جهت
 حركت جهت  مخالف  ساعت

 هااتومبيل

6 

 

كاخ 
شهرداری  

 رشت

1305-
1302  

 خورشيدی

  اداره دستور  به
  رشت،  بلدیه

  غربي ضلع در

 ميدان
 در  شهرداری

  با رشت شهر

  از الهام
 سن معماری

پترزبورگ  

ساخته شده 

  توسط آرتم
  سرداراف

-ارمني معمار

 مقيم  آلماني
 رشت

 5  به رشت شهر  تقسيم  با  امروزه

  عنوان  به  بنا این  منطقه،
 رشت شهر  مركزی  شهرداری

  ساختمان. شودمي محسوب

 ترینمركزی در رشت  شهرداری

 ميدان  مجموعه در و رشت نقطه
 شهر این  یک  منطقه  شهرداری،

 .استشده  واقع

  یک  دارای رشت  شهرداری كاخ
  ساعت هر كه است  ساعت برج

  اطالع مردم به را زمان  گذشت

 دهدمي
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7 

 

  عالي مدرسه
آبادان   فني

)دانشگاه  

صنعت نفت 

آبادان  
 كنوني(

1318  

 خورشيدی

به دستور 

كمپاني نفت 

ایران و 
انگليس، برای 

راه اندازی  

مركز آموزش 
جهت انجام 

امور فني 

 ساخته شد.

-ساختمان به سبک انگليسي
با  تکنولوژی روز، و با   هندی

طراحي و وسایل منحصر بفرد 

  با  وارداتي آجر بود. مصالح آن

 و  بنا نمای  كل  در  مخصوص مهر
ها با ساعتبود. همه   ساعت برج

ساعت برج به صورت شبکه  

نقاط  وصل بودند و برج ساعت از 
صدای ناقوس   ، ودور آبادان

ساعت دانشکده از فواصل دور 

  با برج  ساعت .شدشنيده مي

  به  احتياج  بدون  خاص سبکي
 كرد.مي كار  برق یا  باطری

8 

 

ساختمان  
شهرداری  

 تهران

1302-
1300  

 خورشيدی

معمار روسي 

 نيکالی ماركف

ساختمان طویل دو طبقه، در 
ضلع شمالي ميدان توپخانه  

احداث شد. در نمای ساختمان با  

هدف ایجاد هماهنگي بصری با  
محيط پيرامون، عناصری از 

معماری اسالمي توسط نيروی 

صنعتگر با مصالح بومي و محلي 

به كار برده شد. ساختمان  
تخریب    1340داری در سال شهر

 شد.

 .گانو نگارند[ 40]و  [39]و  [29]منابع: 

 

 ش تحقيقرو 

  مطالعات ها، داده  گردآوری  طریقه و بوده، كيفي و توصيفي  -تحليلي روش  به  كه ایران  معاصر بناهای  بررسي  با حاضر  مطالعه

 گردآوری از  پس.  باشد  مي  غيره و سياسي  تاریخي، معماری، های  رشته در  تاریخي و  مکتوب مدارک  و اسناد  بررسي و  ای  كتابخانه
.  اند  گرفته  قرار مطالعه  مورد  كشور،  تاریخي  های مجموعه و  ابنيه  از مناسب نمونه  هشت آمده عمل به  های  بررسي با اطالعات

  زمينه  و  بستر كه  است  اصولي  و مباني تدوین  برای  الزم  شرایط ایجاد دنبال به  موردی،  های نمونه تحليل  از  استفاده  همچنين

 گرداند. ميسر را مناسب
 

 بحث

 برای انسان  ذهن  از برآمده  كالبدی  و بوده انساني  بعد چهار  در حضور توانایي  دارای كه  هنر،  از  ای شاخه عنوان  به  معماری
  طوركلي  به [1].  اند  داشته  دیرین و واال كاربردی و جایگاه رمز و  نشانه نماد،  همواره  باشد،  مي  خویش زندگي برای بستری ایجاد

  به محدود  هنر  كيفيت این  از  مندی بهره. كند ایجاد  ارتباط  خود مخاطب با دیگر بعدی  در كه  است هنرمند  برای  فرصتي نماد

 ها  سبک  از خاصي  نوع  هيچ دار  وام خود  ظهور و بروز برای كه است كيفيتي اساساً  و شود نمي هنری  های  سبک قالب  یا و زمان
 استفاده ورای در  آنچه.  نماید مي تعيين را  ارتباط این  كيفيت و محدوده  اثر  مخاطب و  خالق  های توانمندی  بلکه  نبوده ها شيوه و
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  صحيح طور به رمز  و  نشانه قالب از غير قالبي در اغلب كه است این  واقعي معنای و  حقيقت دریافت  است،  اهميت  قابل  نشانه  از

 از نمودهایي  و ها نشانه به  مکرراً ایران  معماری  و  هنر  در. بود  خواهد  پذیر امکان  آن بستر  در  تنها نيز آن  تعبير و  شود  نمي  ادا
  مخاطب غيره  و  فرم هندسه، تزئينات  در  خود ظاهری  نقش  ایفای بر  عالوه كه كنيم  مي برخورد  اشکال و  اشياء رمزگونه كاربرد

 معماری آثار بر  مروری[  1].  نماید مي آشنا  باشد،  مي خود طراح  ذهن پس در كه  حقيقتي و  معنا  از مختلفي  های  الیه  با  را خود

  نمای در  كه دارد ایران  معاصر معماری  های  جریان و  ها  سبک  با معناداری رابطه  هندسه،  به  گرایش كه  دهد  مي  نشان ایران  معاصر

 معماری  شکل  و فرم  با  بناهای از  برخي در.  شود  مي  رعایت  پيش از  بيش  هندسي طرح  این منظم  ریتم و  نظم  وجود  دليل  به  ساعت
 نظر  به تر  ضعيف است  بومي كمتر ها، آن ظاهری فرم و شکل  كه  بناهایي در  هندسه نقش. است تر قوی  هندسه  از استفاده بومي،

 الگوی  كارگيری  به  بنابراین دارند،  ایراني و بومي الگوهای از بيشتری  تبعيت  ساعت  همراه  بومي  های فرم  دیگر  عبارت  به.  رسد مي

 منطقه نماد  و  یادگار یک كه این بر عالوه ساعت های  برج  [41]. است بيشتر بناها گونه این در  نيز، آن های  شاخص  و هندسي
  بنابراین،.  شوند  استفاده  مشاهده و نشاني  آتش های  برج عنوان  به  توانند مي  و  شدند متعهد  هم  جوامع  رفاه  حفظ برای  هستند،

  دید دور از  را ها  آن  توان مي  كه  كانوني نقاط و توجه  قابل  مرتفع  نقاط در همچنين و  عمومي  مهم های ساختمان  نمای در ها آن

 [23].  اند شده داده  قرار كرد، توجه و

  عابرین نظر  جلب بر  عالوه  ساعت دادن  قرار  كه  شد  مشخص  ایران در  ساعت  دارای ابنيه  پيرامون گرفته  صورت های بررسي  با
 كند. مي تأكيد  را  بنا  بودن  مهم  زمان،  اهميت و

 

 نتيجه گيري 

  بنا  آن معماری  نحوه  به دقت  آن  دنبال  به و  زمان  تعيين  جهت  عابرین توجه  جلب موجب ساختمان  نمای در  ساعت دادن قرار

 ها  انسان و  است  بوده انجام حال در  مهمي كارهای  آن  داخل در  كه بوده آن دهنده  نشان و ساختمان، آن اهميت بر  دليل و شده

 .شود مي انجام درست و دقيق هم ساختمان درون كارهای دهند، مي اهميت  ساعت دقت و زمان  به كه همانطور
 قرار  ساختمان  نقطه  باالترین  در ساعت  و  است نظم  از  نمادی كه  بوده متقارن  پژوهش، این  در  بررسي  مورد  های بنا  تمام

 مشخص معاصر، معماری تحول سير  مطالعه  با. دهد مي نشان ها  انسان سرمایه ارزشمندترین  عنوان  به  را زمان اهميت كه داشته

  تحولي غيره،  و روسي  و  آلماني معماران  از  دعوت  و حضور و  كشور از  خارج در تحصيل برای  ایراني معماران  اعزام  با كه  شود مي
 از بيشتری تأثيرپذیری  و بوده موفق و  ماندگار بناهای این  انواع از جزئي  هم نما در  ساعت  وجود كه  شده ایجاد ایران  معماری در

 اهميت  نما های طرح و معماری گيری  شکل جهت  در نيز  همسایه كشورهای  با تعامالت ارتباط و نقش.  است داشته  غرب معماری

 از تر راحت همسایه، كشورهای با زميني ارتباط و ایران  جغرافيایي موقعيت و  مشابه فرهنگي های ارزش زیرا.  است داشته بسزایي

  ساخته  وارداتي  مصالح از  گاهاً و  بومي  مصالح  با  اغلب ها  ساختمان.  اند داشته  تأثيرپذیری  یکدیگر از  همسایه  كشورهای  و بوده  قبل
  حيث  از  شهری  نماهای به  دهي  شکل  در  ساعت، نماد  دارای معاصر  های  ساختمان  در  آسمان  خط  به  دادن  اهميت. اند  شده

 .باشد مي مؤثر معنا و  خوانایي

 در برجسته  عناصر ایجاد  یکدیگر،  با  هماهنگي در نماها  افقي و  عمودی اركان  تکرار  مانند  مواردی به  بناها این نمای  خط در
 .است  شده توجه ها  جداره در عمودی و افقي كلي تناسبات  نما، عمودی و  افقي های ریتم

 

 نوشت هاپي 

1  .Signs  :نشانه 

2 .Zodiac  :ظاهری  های موقعيت  تمام شامل  البروج،  دایره طرف  دو  هر  در درجه  هشت  حدود  در  ها آسمان  از  كمربندی 

 جوزا،  ثور،  برج  حمل،  برج: عبارتنداز  كه  شود  مي  تقسيم  مساوی  قسمت  دوازده  به كه  آشناست  سيارات بيشتر  و  ماه  خورشيد،
 .ماهي و دلو جدی، برج قوس، عقرب،  ترازو، باكره،  لئو، سرطان،

3  .Alla turca  :ساعت  نوعي 

4  .Alla franga  :ساعت  نوعي 
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  جمله  از  و  شده  تأسيس  مشروطه جنبش  صدر در  كه  است ایران  تاریخ  در(  بلدیه)  شهرداری نهاد  اولين تبریز  شهرداری. 5

 هيچکدام در هنوز دوره  این در.  شد  ایجاد خورشيدی  1286  سال در  تبریز شهر انجمن. شود  مي محسوب جنبش  این  مدني  نتایج
  ساخت كه است مربع  متر  9600 مساحت  با  بنایي تبریز  شهرداری كاخ.  بود  نشده تشکيل  شهری  انجمن  و  بلدیه ایران  شهرهای از

  نظارت  با نوبر  كوی مخروبه  و  متروک  گورستان محل  در  پهلوی  شاه  رضا  دستور به  و  خورشيدی  1318  تا  1314  سال  از  آن

 چهار  ساعت برج  یک  دارای  تبریز  شهرداری كاخ.  شد  انجام جليلي  الملک  ارفع حاج  شهرداری  ریاست زمان در و  آلماني  مهندسان

 .باشد مي متر  30.5  ارتفاع  به ای صفحه
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