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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

?
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: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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ي ديگر وبراي تأمين نيازهاي اوليه خود مجبور بوده مدام ازجايي به جابوده دراين دوره انسان تحت سلطه طبيعت 
و طبيعت انسان. گيرد شكل مي کانسپت کلي معماري این دوره براساس حرکت بنابراين . نقل مكان كند

هد تا هيچ رابطه اي با عالم متافيزيك و غيب ندارند وانسان دراين مدت كوتاه حضور خود دراين عالم ترجيح مي د
.هرچه بيشتر از طبيعت به عنوان كاالي موجود، بهره و لذت ببرد

پیدایش بشر
دوران کوچ نشینی

:از پیدایش بشر تا انقالب کشاورزي 
یکارگاندوران : دوران  تسلیم :شکار عصر 

خسیر تاریخی رابطه انسان و طبیعت در طول تاری

نوارزمان
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مي كنندشكل گيريبهشروعآبمنابعدركناروشهرهاروستاهاوشودمیانسانشدنیکجانشینموجبكشاورزي
دركهتاسمعماريمي كند،پيدااهميتدورهايندرمعماريآنچه.مي شودتبديلسکونبهحرکتازمعماريکانسپتاينبار

برگامبيعتطشرايطباخودمعماريدادنتطبيقدرجهتانسانبنابراين.باشدانساننيازهايجوابگويبتواندبحرانيشرايط
خوديرامونپمحيطشناسايیبهقادرمحدودیطوربهوميكندپيداشناختكمیطبيعتبهنسبتانسانكهایدوره.مي دارد

ازوادهدپرورشراآنهابلكهميكنداستفادهكهنيستموجودامكاناتوطبيعتازتنهاوكردهآغازراكشاورزیانسان.است
فراهایاليهاحيایوآنازرویفراطبيعت،اصولبهتوجهوطبيعتحفظبا.ميكنداستفادهآسايشايجادجهتدرجديدتوليدات
.ميگيردشكلانسانوجوددرطبيعی

نشینییکجا 
پیدایش بشر

دوران کوچ نشینی
انقالب کشاورزی

:از انقالب کشاورزی تا انقالب صنعتی
یکدوران فرا ارگان: دوران تصرف :عصر کشاورزی 
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ديگر با رشد ازطرف. انقالب رنسانس در اروپا زمينه اي مناسبي را براي رشد وپيشرفت علم وتكنولوژي وانقالب صنعتي فراهم كرد
ه وبه شكلی كه انسان خود را تافته اي جدا بافته از طبيعت حس كرد كه ميتواند بر طبيعت مسلط شد. …مكاتبي همچون امانيسم و

ود بهره درآورده وازآن درجهت نيازهاي خطبیعت راتحت سلطه خود انسان توانست هرچه بيشتر . بخواهد ازآن بهره برداري نمايد
.شكل مي گيرد معماري این دوره بر مبناي بی توجهي به شرایط طبیعي . برداري نمايد

نشینییکجا 
پیدایش بشر

دوران کوچ نشینی
انقالب کشاورزی

:از انقالب صنعتی تا بحران نفت
یکدوران فروارگان: دوران تخریب :عصر صنعتی 

انقالب صنعتی
دوران صنعتی



13-15مطالب هفته دوم کالس ازمنبع اول صص

نسیم جهاندار: انسان ،طبیعت ،معماری                                                                               مدرس

ره زمين نابود با اتمام خيلي از منابع طبيعي و آسيب هاي شديد زيست محيطي بشر فهميد اگر چنين روندي را ادامه دهد به زودي ك
.حركت كرد به دنبال سازگاري خود با طبیعت به همين دليل دوباره ارزش هاي دوره دوم احياء شد وبشر . خواهد شد

نشینییکجا 
پیدایش بشر

دوران کوچ نشینی
انقالب کشاورزی

:از بحران نفت تا  امروز
نیکدوران سمی ارگا: دوران ترمیم :عصر تکنولوژی 

انقالب صنعتی
دوران صنعتی

عصر تکنولوژیبحران نفت

امروز ?
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نشینییکجا 
پیدایش بشر

دوران کوچ نشینی
انقالب صنعتیانقالب کشاورزی

دوران صنعتی
عصر تکنولوژیبحران نفت

امروز

200000bc12000bc17-18th197021th

طبیعت ساززطبیعت ستیطبیعت گریزطبیعت گرا

کِسمی ارگانیفروارگانیکفراارگانیکارگانیک
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ویژگیترویکرد انسان نسبت به طبیع

تجانس ،هماهنگی طبیعت گرا 
(یکی شدن با طبیعت ) 

تقابلگریز طبیعت 
(ارتباطی جدایی از طبیعت بی ) 

تضادطبیعت ستیز 
(رودر رویی با طبیعت ) 

تکمیلساز طبیعت 
(ساختن و احیای طبیعت با تکنولوژی)

انسان، كه در هر يک از  نمونه ها، يكی از رويكردهای زير نمونه از آثار خلق شده توسط 4معرفی 
.معرفی شده است ?
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بوقوع پیوست به چه دلیلی بود . م1970بحران نفت که در سالهای 
و نتایج زیست محیطی آن چه بود؟

?
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نمونه از آثار خلق شده توسط انسان، كه در هر يک از  نمونه ها، 4معرفی 
.يكی از رويكردهای زير معرفی شده است ?

طبیعت گرا 
طبیعت گریز 
طبیعت ستیز 
طبیعت ساز 

مثال برای راهنمایی دانشجو


