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دانشجوی عزیز پس از مطالعه فایل درس، مواردی که با عالمت سوال      مشخص شده به عنوان پروژه 
ن برای انجام آن، در فایلی با فرمت پاورپوینت که نمونه آن در اخری. کالسی در نظر گرفته شده است

به پی دی اف صفحه این فایل آمده است، مطالب مورد نظر را تهیه کرده و در نهایت فایل را با فرمت 
.ایمیل معرفی شده در باال ارسال نمایید

?



89-87مطالب هفته اول کالس ازمنبع دوم صص

نسیم جهاندار: انسان ،طبیعت ،معماری                                                                               مدرس

.  استت یافتن نگاه معنی یاب به پدیده ها در طبیعو حساس شدن نسبت به طبیعت هدف از این درس 

دیده الهام گرفتن از این پبینش بدست آوریم و با دانش حاصل از آن و مطالعه این پدیده ها با 
.خود قابل ارائه و ملموس کرده و به مرحله اجرا برسانیمخلق آثار ، این بینش و دانش را در ها 

برای رسیدن به این هدف ما باید با

را بدانیمسیر تاریخی آثار ساخته دست انسان از منظر حضور انسان در طبیعت 

آشنا شویم و مبانی پیدایش پدیده های موجود در طبیعت 



87-89مطالب هفته اول کالس ازمنبع دوم صص

نسیم جهاندار: انسان ،طبیعت ،معماری                                                                               مدرس

:تعاریف کلید واژگان اصلی مطرح شده در طول کالس عبارتند از

انسان

طبیعت

معماری

.موجودی که رشد میکند، احساس دارد، دارای قوه تدبیر است

در معنای کلی، جهان هستی و هر آنچه در آن بدون تداخل انسان وجود دارد

.اشدهنر ساماندهی فضا، که سامانه بوجود آمده باید دارای عملکرد، زیبایی و استحکام ب
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سب طبيعت به عنوان يك سامانة كالن تعريف مي شود كه انسان هم جزئي از آن است و هم نيازمند به ك-1
.هويت از طريق طبيعت است

انسان مادی

انسان

طبیعت

تعریف انسان از دیدگاه ها ی مختلف
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انسان

طبیعت

انسان کامل

ايجادازپيشكهاوستروحهمانانسانحقیقت.استطبيعتازفراترچيزيانسانوجوديعظمت-2
امالًكجهتهمينبهواستانسانسرشتباآنسنخيهموهماهنگيدرطبيعتارزششده،آفريدهطبيعت

ودوجفراطبيعيساحتبرتأكيدآنهدفواستمعنويبينش،ايناساس.گيردقراراوخدمتدرتواندمي
.استانسان

(کامل)معنویانسان
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انسان

طبیعت

انسان کامل

خداوند

است آنچه كه هم سنخي و مشابهت ذاتي بين انسان و طبيعت را ايجاد كرده ، سرچشمة وجود ، يعني خداوند-3
.  كه ويژگي هايش پايه هويت همة هستي است

.طبيعت مانند انسان ولي در سطحي بسيار نازل تر جلوه گر صفات خداوند است
.راه حرکت انسان به سمت خداوند راهی متفاوت و متضاد با حرکت به سمت طبیعت است
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رابطه انسان و طبیعت در دیدگاه شرق و غرب
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.   آن روی می آورندپرستش با با باالبردن شان طبیعت تا رتبه الوهیت و تقدس دادن به آن به شرقدر 

. و در ارتباط تنگاتنگ و چندسویه با طبیعت قرار داردانسان شرقی خود را جزئی از طبیعت می داند 

آمد پس رابطه نزدیکی با طبیعت داشته و در واقع بخشی از آن به حساب میامور الهی و فراطبیعی در این نگرش 
.همراه با انسان به وحدت بزرگی میرسند 

طبیعت-خداوندانسان
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انسان و طبیعت در دیدگاه شرق

طبیعت-خداوندانسان

یکی شدن با طبیعت : مکتب ذن و بودیسم •

روح هر کس با طبیعت اطرافش پیوستگی دارد: آیین شینتو •

طبیعت نسبت به اعمال انسان آگاه است: آیین تائو •

مواجه بخش زیادی از اوستا در ستایش طبیعت و نیروهای طبیعت و آداب: آیین زرتشت•
با طبیعت و جشن های طبیعت است

آیین های سرخپوستان•

اه انسان برای هر یک از مکاتب نام برده شده مصادیقی از ارتباط انسان و طبیعت از دیدگ
(متن همراه با تصویرارائه گردد.)شرقی معرفی کنید ?
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(افالطونازقبل)یونانیاناساطیریعصرزماندرغربازبرخاستهاندیشهبرگرفتهطبیعتوانسانبینارتباط
.استگرفتهشکل

ژیایدئولوهمودادگسترشراطبیعتعالمبودناعتباریوبودنسایهکهافالطونمُثُلعالمنظریههماما
زیباییازبردنلذتعدمبهنسبتوسطیقرونکلیسایدیدگاه)کردسرکوبراطبیعتتقدسکهمسیحیت

چیزیراطبیعتغربی،انساندیگرپس،نداردالوهیتباایرابطههیچطبیعتکهداشتبیان،(طبیعتهای
.دانستنمیالطبیعهمافوقوعرفانی

طبیعتانسان

خدا

?نظریه عالم مُثُل افالطون چه چیزی را بیان میکند؟ 
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خدا -انسان

طبیعت -خدا

انسان -طبیعت

طبیعتانسان

خدا

ح هرچند در دروه رنسانس انسان طبیعت را مورد توجه قرار می دهد اما، در این مرحله نیز طبیعت را هم سط
غرب ارتباط دوگانه انسان،خدا،طبیعت نگاه شرقی، اینبار در. خود در نظر دارد و مقامی الهی به آن نمیدهد

.  میشود( مثلثی )از طریق اندیشه های مسیحیت تبدیل به ارتباط سه گانه
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یکی شدن با طبیعت : مکتب ذن و بودیسم •

روح هر کس با طبیعت اطرافش پیوستگی دارد: آیین شینتو •

طبیعت نسبت به اعمال انسان آگاه است: آیین تائو •

مواجه بخش زیادی از اوستا در ستایش طبیعت و نیروهای طبیعت و آداب: آیین زرتشت•
با طبیعت و جشن های طبیعت است

آیین های سرخپوستان•

اه انسان برای هر یک از مکاتب نام برده شده مصادیقی از ارتباط انسان و طبیعت از دیدگ
(متن همراه با تصویرارائه گردد.)شرقی معرفی کنید ?
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?نظریه عالم مُثُل افالطون چه چیزی را بیان میکند؟ 


