
 انسان   طبیعت    معماری



 ما  با قوانین طبیعت هم سو و هم صدا هستیم

 و این قوانین بر ما حاکمیت دارند

 و همه اعمال ما بر اساس آنهاست

 ”لوکوربوزیه“



این درس با هدف تعمیم مفهوم معماری به عرصه 

وسیع تر خلقت تدوین شده تا پایه گذار یک بینش 

 الهی نسبت به جهان طبیعت در  

.مقیاس ذره و کالن باشد  

امر فوق از راه دقت و تفکر در مفاهیم نظم و معنا 

و ارتباط بین نظام اعتقادی و عمل طراحی 

صورت می گیرد و انتظار می رود این 

از محیط مفهوم اصولی موضوعات بتوانند درک 

مختلف طراحی در آن الزام های زیست انسان و 

.محیط را ایجاد کنند  



حساس شدن نسبت به محیط و یافتن : هدف 

 نگاه معنی یاب به پدیده ها

آشنایی با اصلی ترین مبانی پیدایش صور 

موجود در محیط اعم از صور طبیعی و 

ساخته دست انسان و نیز نظم و معنای دقیقی 

.که در پس آن صور موجود است می باشد  



 وظیفه دانشجویان

 و محیطی های پدیده از تصویری برداری داشت یاد و مشاهده•

 .آنها گیری شکل حکمت و چگونگی تحلیلی گزارش

   :دانشجویان های برتمرین حاکم روش •

 طبیعت عناصر در موجود نظم یافتن -1

 شوند شناخته طبیعت در موجود عناصر -2

 جانوران گیاهان، ها، سنگ رودها، کویرها، دریاها، کوهها، -3 

 گردد بررسی آنها در موجود نظم و انسان حیوانات، و

 بگیرند قرار مجموعه یک در و شده شناخته همگن عناصر -4

 

 



 کار عملی

 ارتباط در مشخص موضوعی با تحقیقی کاری دانشجویان•
 را است معماران بخش الهام که اییه جنبه و طبیعت با

 و ساختاری گیری الهام آن اصلی رویکرد .دهند می انجام
 .باشد می معماری در طبیعت از ای سازه

 معماری یا و طبیعت در ،... جانوران یا گیاهان به پرداختن•
 خود های تحلیل و تجزیه با را آن به مربوط های مصداق و

 شفاهی، ارائۀ بر عالوه پروژه این پایان در .ائیدنم ارائه
 ارائه دانشجو هر توسط آمده بدست نتایج از تجریدی مدلی
 .گردد می

 

 



های تجریدی ارائه شده با یکدیگر مقایسه مدل 

و از میان آنها سه یا چهار مدل که ارتباط  هشد

بیشتری با موضوع را داشته و از نظر 

 رندداتری های مناسب اجرایی نیز قابلیت 

.گردندمی انتخاب   

 گروهتوسط پروژۀ  این درانتخابی مدلهای  
پس از چندین جلسۀ کرکسیون نفری چند های 

.ندوشمی تکمیل و در مقیاس بزرگ ساخته   



در ساخت این پروژۀ عملی که از نظر مقیاس و کار گروهی تجربه 

، چند نکتۀ مهم باید میباشدمنحصر به فرد برای دانشجویان ای 

. همواره در نظر گرفته شود  

اول اینست که مصالح، فرم و اجزاء انتخابی باید بصورتی باشند نکتۀ 

که مدل ساخته شدۀ نهایی از استحکام کافی برخوردار بوده و پایدار 

.بماند  

نکتۀ دیگر توجه به استفاده از مصالحی است که توسط دانشجویان  

نیاز بدون تهیه و تغییرات الزم بتواند انتخاب می شود به گونه ای که 

. به افراد دیگربر روی آن اعمال شود  

از مصالحی ارزان و در دسترس است که گیری  بهرهسوم نکتۀ 

محدود توسط خود دانشجویان تهیه گردد و این امر ای بتواند با هزینه 

در بسیاری از اوقات دانشجویان را به استفاده از مصالح دور ریختنی 

کندمی و بازیافتی متمایل   



انجام این پروژه برای دانشجویان سال اول  

معماری که هنوز بسیاری از موضوعات فنی را 

و بیشتر با درکی اند بصورت علمی نیاموخته 

، چالش هایی را پردازندحسی به انجام آن می 

برای درک طبیعت مصالح، ساخت و سازه در بر 

این امر در بسیاری از موارد به چندین . دارد

ای مرحلۀ آزمون و خطا برای رسیدن به نتیجه 

که خود از نکات گردد قابل قبول منجر می 

. آموزشی مورد نظر در این تمرین است  



 نظم طبیعت

نظم ترکیب صوری یا هر آرایش قاعده مند، روشمند، یا 

هماهنگ در نوع قرار گرفتن موجودات واقع در یک مکان 

یا فضا، یا در نوع قرار گرفتن موجودات تشکیل دهنده یک 

 گروه یا مجموعه

شرایطی که در آن هرچیزی در جای مناسب و شایسته خود 

 .قرار می گیرد و وظیفه مناسب خود را انجام می دهد

 

 

 

 



اشکال گوناگونی که در اطراف ماست هر یک در ورای خود 

برای یافتن این معانی باید با نگاهی . معانی قابل توجهی دارند

 نو و دقیق به پدیده های محیطی نگریست

:برای مثال   

هم جهت بودن فرم و گسترش کاروانسراها با افق در کویر -  

هماهنگی رنگ نمای خانه ها در شمال با رنگ طبیعت -

 اطراف

ضخامت جرزها در یزد در پاسخ به طبیعت خشن منطقه -  

سقف شیب دار ابنیه در شمال و بارندگی منطقه -  



با توجه به مثالهای فوق در می یابیم که 

طراحی متاثر از خواستهای انسان از یک سو 

متاثر از فرهنگ او و از طرفی متاثر از 

شرایطی است که انسان در آن زندگی می 

.کند  

از مصالح و تکنیک گرفته تا علم،  امکانات

سیاسی، اجتماعی، استفاده از آنها و عوامل 

از دیگر تاثیرگذاران بر شکل گیری فرهنگی 

.مصنوعات هستند  



:علل شکل گیری اشیاء   

از دیدگاه ارسطو علل شکل گیری اشیاء چهار 

 علت

.و فاعلی است غایی، مادی، صوری   



(علت صوری)شکل شناسی    

 آنها روی خطوط انواع تشخیص و اشیاء بدنه مطالعه•

 شکل آمدن وجود به روش و هندسه شناخت•

 ها ترکیب مطالعه•

 های ترکیب و هندسی قوانین نقاط، و سطوح خطوط، بررسی با•
   .رسید خواهیم شکل هندسه شناخت به هندسی

 که دارد اشاره قانون این به ء شی اجزاء در موجود هندسه نظام•
 نا جزء از یا و رسند می نامنظم کل به منظم جزء از یا اشیاء
 .منظم کل به منظم

 (شد خواهد داده توضیح آینده جلسات در فرکتالی هندسه)•



با بررسی خواص اشکال و ترکیبات آنها می 

توان مفاهیم مختلفی در معماری را بوجود 

در سقف شکل منحنی مثال استفاده از . آورد

از نظر معنایی و مقاومت باالی استاتیکی در 

مقابل نیروها حائز اهمیت است و استفاده از 

همین منحنی در ورودی ها باعث دعوت 

.کنندگی و جذب کنندگی می شود  

(خواص شکلی اهرام مصر: مثال)  



(علت مادی) مصالح   

 وجود صورت دو به که اشیاء دهنده تشکیل مصالح و مواد•

 :دارد

 خاک نی، حصیر، مثل گیاهی آلی مواد مانند   :خام  -1•

 ... و رس

 بتن فوم، گالس، فایبر مثل نفتی آلی مواد مانند شیمایی، -2•
 .... و



(علت غایی)انگیزه های ساخت اشیاء   

 پدیده یک اجزای تشکیل چگونگی که عواملی مهمترین از•
 .است آن وظیفه و عملکرد نوع کند می معین را

 و سرعت مبنای بر پرنده هر بندی استخوان شکل و اندازه•
 باشد می آن پروازی شرایط و ارتفاع

 بدن اعضای شکل با هماهنگ جانوران تغذیه سیستم•
 آنهاست

 در را عملکرد یا هماهنگی همین هم کالبدی های ویژگی•
   :مثال دارند خود

 آن عملکرد با لیوان تناسبات و ابعاد و جنس هماهنگی•



 انگیزه فردی

اولین عامل در تعیین ویژگی های کالبدی 

  خصوصیات انسانی و خواستهای اوستاشیا، 

( مادی و روحی)  

طراحِی موفق از آِن طراحی است که  در 

.ابعاد مختلف انسان تعمق بیشتری داشته باشد  

متفاوت بودن خصوصیات و خواستهای انسان 

عالوه بر پیچیدگی زندگی او، طراحی را 

.سخت می کند  



 نحوه تاثیر محیط بر انسانها و محیط مناسب آنها

 را محیط نسبتهای و ابعاد ترین مطلوب که دقیقی قانون هیچ•

 هم تغییرند حال در محیط شرایط هم .ندارد وجود کند بیان

 .دارد وجود اختالف تولد بدو از افراد بین

 :شوند می تقسیم دسته سه به انسانی تفاوتهای•

 :ذاتی تفاوتهای -1•

 مختلف مناطق در بدن العمل عکس تفاوت :محیط•

 ناحیه و منطقه هر در رطوبت و دما مثل جغرافیایی

 نیازها در رشد نوع و سال و سن تاثیر :رشد•



مانند بیماریها و یا معلولیت : تفاوتهای غیر ذاتی -2

 ها، فرهنگ ها، سالیق 

: تاثیر متفاوت محیط به واسطه متحرک بودن -3  

مثال دید انسان به محیط اطراف در اثر جابجایی ، 

.درک دیگری را به وجود می آورد  

با وجود این تفاوت ها، تشابهاتی نیز وجود دارد 

که باعث می شود در نقاط مختلف جهان 

برای یک . اشتراکاتی مورد قبول قرار گیرد

طراحی خوب باید هم تفاوت ها و هم تشابهات را 

.در نظر گرفت  



 رابطه ویژگی انسان با طرح

 
 .دارد بستگی عامل دو به حرکتی خصوصیات و انسان بدن ابعاد•

 سکون حالت در انسان با اشیاء تناسب•

 حرکت حال در انسان ابعاد تناسب•

 در آن کاربرد و انسان های اندازه و ابعاد به آگاهی علم :آنتروپومتری•
 انسانی محیط طراحی

 برای ولی نباشد مهم شاید جسمی نظر از سالم انسان برای علم این•
 است اهمیت دارای معلولین

 در توانایی کاهش ماهیچه، ضعف اعضاء، فقدان :معلول تعریف•
 بدن اعضاء تناسب و اندازه تغییر حرکت، دامنه کاهش و بدن استقامت



موارد مورد نیاز جهت مطالعه و لحاظ نمودن 

 :در طراحی

 تغییر ارتفاع و عبور از ارتفاع

 حرکت دست و سر و سایر اعضای بدن

 چرخش در محیط و فضای مورد نیاز



عناصر 

موجود در 

 طبیعت

 دریاها•

   ها تپه•

   ها کوه•

  ها رود•

  ها سنگ•

   ها کویر•



 کوه ها

 هستند زمین سطح از تر بلند که نواحی•

 (آید می بدست ها ازکوه انسانها نیاز مورد آب از نیمی)  .رودها سرچشمه•

 بادها مسیر کننده کنترل•

   آب و ابر به بخارها کننده تبدیل•

 زمین روی بر تعادل و توازن کننده برقرار•

 ها دره آورنده وجود به•

 دارد قرار زمین روی آن از کوچکی بخش و زمین زیر در آن اعظم بخش•

 حرکت به را آب از برخاسته بخار بادها کنند؛ می کنترل را بادها بلند های کوه•
 می آب به تبدیل بخار باشد سرد کوه اگر ها کوه با برخورد در و آورند می در

 .شود

 شود می ابر به تبدیل بخار باشند سرد بادها اگر•

 



 دریا ها و اقیانوس ها

 (دهم هفت) .است پوشانده آب را زمین کره اعظم بخش•

 .ندارند عمق خشکی نزدیکی در ها آب•

 .است کیلومتر 6 تا 3 بین اقیانوسها عمق•

 .دارد وجود دریایی گودال نام به بزرگی شکافهای اقیانوسها کف•

 دیده ها اقیانوس کف در اقیانوس های کوه رشته نام به هایی کوه•
 .شود می

 توان می ناحیه دو بین دمای اختالف همچنین و شدید بادهای وزش•
 .آورد بوجود ها اقیانوس در بزرگی دریایی های جریان

 منحنی های مسیر دریایی های جریان شود می سبب زمین چرخش•
 .کنند پیدا

 چپ سمت به جنوبی کره نیم در و راست سمت به شمال کره نیم در•
 .پیچند می



 کویرها

 اندک گیاهان با و باران بدون خشک، مناطق•

   .کنند می زندگی کویر در سختی به حیوان و انسان•

 در دار خار کوتاه های بوته و کاکتوس مانند گیاهان برخی•
 .رویند می کویر

 .است سرد شبها و گرم روزها معموال•

 می ها صخره و ها سنگ شکستن باعث هوایی و آب تغییرات•
 .شود

 .شود می خاک ایجاد از مانع باد توسط ها ماسه مرتب جابجایی•

 .است مشهود کامال کویر طبیعت مختلف ابعاد در نظم•



 رودها

 گیرند می سرچشمه بلند های زمین از•

 تا و باشد ها دریاچه برخی یا یخچالها است ممکن ها رود سرچشمه•
 یابد می ادامه دریا یا دیگر رود به ریختن

 آورد می بوجود را ها دره رودها جریان•

 کنند می جابجا را ها سنگ رودها•

 کنند می حرکت مارپیچ و منحنی شکل به ها دشت در•

 شیب با دریا به رسیدن هنگام در و تند شیب با دریا به رسیدن از قبل•
 .آوند می بوجود را ها آبرفت و کنند می حرکت کند

 هنگام گاهی و کنند می حمل خود با زیادی آبرفت بزرگ های رود•
 این در .شود می رود دهانه شدن بسته باعث ها آبرفت دریا به ریختن
 .شوند می تقسیم شاخته چند به ها رود حالت



در هر قاره چندین رود بزرگ جریان دارد که از دل 

.قاره ها جوشیده و به اقیانوس ها می ریزند  

برخی از این رودها از کوه ها سرچشمه می گیرند و از 

.یک سوی قاره به سوی دیگر حرکت می کنند  

نیاز انسان به آب باعث شده که تمدن ها در کناره رودها 

آغاز شود و به همین منوال آب نقش خود را در طبیعت 

.ایفا می کند و دوباره به طبیعت باز می گردد  

طوالنی ترین رودخانه دنیا نیل است و بعد از آن 

رودخانه های آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، روسیه 

.و چین قرار دارند  

 



 سنگ ها

 :شوند می تقسیم دسته چند به جهان در سنگها•

 سنگهای شدن منجمد و شدن سرد از که آذرین سنگهای -1•

 بلورهای شامل .آید می پدید ها آتشفشان گذاخته و مذاب

 ستون شکل ها بازالت .هستند بازالت و (کوهی ُدر) کوارتز

 به از شمالی ایرلند در غول گذرگاه) باشند می بر شش های

 (.است شده درست بازالت های ستون نوک پیوستن هم



سنگ های رسوبی که از الیه های سنگ  -2

ریزه درست شده اند و این الیه ها را چینه یا 

وقتی سنگ ریزه ها مدت . طبقه هم می گویند

طوالنی به هم فشرده شوند سنگ های آبرفتی 

.پدید می آید  
 



سنگ های گچی، سنگ های آهکی، سنگ های 

.رسی، از دیگر سنگ های رسوبی هستند  

ذرات تشکیل دهنده این سنگ ها تا حدی جانورانی 

هستند که میلیون ها سال پیش در دریا مرده اند و 

اسکلت این جانوران . به کف دریاها فرو رفته اند

به شکل الیه های سخت بر روی هم انباشته شده و 

با گذشت زمان الیه های به هم چسبیده به صورت 

به تدریج که کف دریاها باال آمده . سنگ درآمده اند

.است، به صورت زمین خشک پدیدار گشته اند  



به نظر می رسد که کوه ها، دره ها، سطوح زمین و دریاها و اقیانوس 

ها همیشه ثابتند ولی در واقع چنین نیست و همواره در حال تغییر و 

.تحول آرام هستند  

فشارهای زیرزمینی که در الیه های سنگی، خمیدگی به وجود می 

.آورد و آنها را در کوه ها و دره ها باال و پائین می برد  

حرکت الیه های سنگی در زیر زمین سبب چین خوردگی های پوسته 

.زمین می شود  

 



سائیدگی تدریجی کوه ها و برجستگی های دیگر روی زمین که 

گرمای خورشید، باران، یخبندان، . فرسایش خوانده می شود

حرکت رودخانه ها،کوه های یخ، دریاها و جریان بادها، به 

.خرد شدن سنگها و پراکندگی آنها کمک می کند  

. آب هم بعضی سنگ ها و صخره ها را در خود حل می کند  

این سنگهای خرد شده در جای دیگر جمع شده و با فشارهای 

زیر زمینی به کوه تبدیل می شوند و دوباره آغاز به فرسایش 

.می کنند  

 



 این سلسله مراتب در زندگی بشر نیز نمود می یابد

: بشر در رابطه با دو عامل قرار می گیرد  

ماوراء طبیعی و رابطه ای که انسان با عالم برتر و نیروی 

ملکوت و ذات مقدس الهی برقرار می کند و این همان نیرویی 

.است که انسان را از مراتب پست به مراتب متعالی می کشد  

رابطه ای که انسان در ارتباط با طبیعت و جامعه اطراف خود 

برقرار می کند که تاثیر عوامل فرسایشی و سائیدگی را در 

.زندگی به دنبال دارد  

انسان در این ارتباط یا شکسته و خرد می شود و به عالم پست 

نزول می کند و یا صیقل خورده و خالص می شود و به عالم 

.الیزال الهی وصل می شود  



 انرژی ها و نیروهای طبیعت

 :موج•

 .شود می موج پیدایش سبب آب سطح روی بر باد وزش•
 (یکدیگر بر عوامل تاثیر)

 .کند نمی حرکت موج همراه موج هر دهنده تشکیل آب•
 وجود به که هستند آب پی در پی های چین واقع در امواج

 آب َروی قایق به اگر .روند می بین از دوباره و آیند می
 ( کند حرکت خود جای سر طنابی مثل) .کنیم نگاه

 کف های زلزله نتیجه در (سونامی) ویرانگر های موج•
 هستند اقیانوس



 جزر و مد

 .آیند می باال روز در بار دو ها اقیانوس آب•

 از.آید می پیش دریا سطح در  که است دگرگونی مد و جزر•

 تاثیر) آید می باال کمی آب خورشید، و ماه جاذبه نیروی تاثیر

   (زمینی نظم بر کیهانی نظم

 قرار امتداد یک در خورشید و ماه کامل، مد و جزر هنگام در•

 گذارد می تاثیر اقیانوسها بر هم روی آنها کشش و گیرند می

 جاذبه نیروی بگیرند قرار قائمه حالت در خورشید و ماه وقتی•

 می روی خفیف مد و جزر و گذارد نمی تاثیر هم روی آنها
   .دهد



 باد

 شود می باد تولید سبب محل دو  بین هوا فشار اختالف•

 است کم فشار که جایی به است زیاد فشار که جایی از هوا•
 .کند می حرکت

 پیدایش و هوا فشار اختالف سبب زمین روی بر خورشید دمای•
 .شود می باد

 هوا .شود می هوا انبساط باعث زمین دمای استوایی مناطق در•
 از خنک هوای و رود می باال و شده تر سبک انبساط نتیجه در

 رفته باال که هوایی جای تا آید می در حرکت به اطراف نواحی
 نواحی سوی به باد وزش سبب هوا جابجایی این .کند پر را

 .شود می استوایی



این بادها را بادهای دائمی یا همیشگی و منظم 

می نامند که در معماری بسیار بدان توجه می 

شود و در شکل گیری پالن ها، کشیدگی 

پالن، وسعت و ارتفاع بازشوها و جهت 

.استقرار بنا و بازشو ها تاثیرگذار است  



 تند باد و توفان

 پدید را نوین منظم مجموعه یک از اجزایی باد عنصر شدن دگرگون•
  .است توفان نوع ویرانگرترین استوایی، توفان یا باد تند .آورد می

 می باال به رو زیاد دمای در شده سنگین رطوبت از که گرم هوای•
 در حلزونی شکل به را رونده باال هوای حرکت زمین چرخش .رود
 .آورد می

 شده کم آن فشار که ای ناحیه سوی به اطراف هوای حال این در •
 باال به و افتد می دام به حلزونی ستون مرکز در و آورد می هجوم
 توفانی شکل به و یابد می زیادی شتاب باد چرخش .شود می کشیده
 ولی آورد می بار به بزرگی های ویرانی و رسد می خشکی به شدید

 .شود می کاسته آن نیروی از کند حرکت خشکی روی در هرچه



نوع کوچک تری از این قبیل توفان ها ممکن است 

روی خشکی بوجود آید که گردباد نامیده می 

شوندکه از یک ستون هوای دوکی شکل بلند 

.تشکیل شده است  

وقتی این ستون های هوا بر روی دریاچه به 

چزخش در آیند، می توانند آب را به شکل فواره 

به همین علت آن . ای از سطح دریا به باال بکشند

.ها را گردباد دریایی یا فواره دریایی می خوانند  
 



 بادهای موسمی

 .دهد می جهت تغییر سال های فصل مناسبت به که بادی•

 از بادها و کاهد می هوا فشار از زمین گرمای تابستان در•
 (نظم) آیند می در حرکت به منطقه این سوی به غربی جنوب

 به را رطوبت کند می عبور اقیانوس روی از بادها که زمانی•
 .آورد می باران های قطره صورت

 از خشک موسمی بادهای و شده تمام زا باران بادهای پائیز در•
 .یابند می ادامه بعد سال بهار تا و وزند می شرقی شمال

 ادامه سال طی در همواره نظم و تکرار با مراتب سلسله این•
 .یابد می



 نور

 موجی حرکتی با پیوسته که دانست ریز ذرات یا انرژی از سیلی نور•
 .است جریان در

 .کشد می طول 8/3 و است ثانیه در کیلومتر 300000 نور سرعت•

 وجود کهکشان در که است ای ستاره میلیارد 100 از یکی خورشید•
 .چرخند می آن دور به شمسی منظومه های سیاره و دارد

 از خورشید چون ولی دارد وجود نیز خورشید از بزرگتر ستارگان•
 می نظر به بزرگ و پرنور چنین این است تر نزدیک ما به آنها همه
 رسد

 هستند، طبیعی نور منابع که ماه و ستارگان و خورشید از غیر به•
 مانند .نیستیم دیدنشان به قادر ما که دارد وجود هم دیگری نورهای

 .بنفش ماواری و قرمز مادون های اشعه



رسیدن نور از ستاره آلفانتوروس که بعد از 

خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است، 

.سال طول می کشد  4/3  

این موضوع نشان دهنده عظمت در کهکشان 

.است  



 کسوف و خسوف

 خورشید تابش جلو گذرد می خورشید و زمین بین از ماه وقتی•
 .شود می تاریک هوا و گیرد می را

 .باشد کلی یا جزئی است ممکن کسوف•

 رسد می زمین به خورشید نور از قسمتی فقط جزئی کسوف در•
 از ای هاله فقط و شود نمی دیده خورشید خود کلی کسوف در و

 .پیداست آن مشتعل و خارجی جو

 می قرار خورشید و ماه بین زمین که آید می پدید وقتی خسوف•
 .افتد می ماه روی اش سایه و گیرد

 تاریک کره این رسد نمی ماه به خوشید نور چون حالت این در•
 .رسد می نظر به



اختر شناسان با کشف قانون نظام مند طبیعت 

می توانند کسوف و خسوف را پیش بینی کنند 

زیرا می توانند دقیقا حرکت های زمین و ماه 

.را نسبت به خورشید مشاهده کنند  



بررسی عوامل طبیعت و نظم موجود در آن و 

 تاثیر آن در چرخه طبیعت

 می متراکم ابرها در آب بخار وقتی :طبیعت در آب گردش•
 به باران بصورت و آید می وجود به آب های قطره شود،
 و کند می نفوذ زمین در باران آب .ریزد می زمین

 .ریزد می دریا به آن از وبخشی کند می پر را جویبارها
 رودها، آب، ، زمین رطوبت از مقداری خورشید دمای

 از آب عمل این با و کند می تبخیر را دریاها و ها دریاچه
 .رود می هوا به و شود می تبدیل بخار به مایع شکل

 زمین از را آب حیوانات درختان، گیاهان، مه، آب، بخار•
 .افتد می جریان به آب گردش این دوباره و گیرند می



 منظومه شمسی

خورشید و اجرام آسمانی که دور آن می گردند، منظومه •
همه اجزای این منظومه به نوبه . شمسی را تشکیل می دهد

خود بر طبق نظامی قانونمند در حرکتند و در ارتباط با کل 
نیز دارای حرکتی منظم هستند که دائما تکرار شده و ادامه 

 .می یابند

عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، •
 . نپتون و پولوتون به دور خورشید می گردند

بین مدارهای مریخ و مشتری، کمربندی از هزاران سیاره •
 .خرد یا سیارک، میلیون ها شهاب سنگ، وجود دارد

 



 نظم موجود در منظومه شمسی

روابط و تناسبات ریاضی، قطر، شعاع، محیط، مساحت سیاره ها  -1•
 .هستند... روز و  365ماه و  12که تقابل تقسیم بندی به اعداد معین 

 (مارپیچی و بیضوی بودن شکل منظومه ها) نظم هندسی  -2•

 .جاذبه که سبب بوجود آمدن مدار حول مرکز کهکشهان می شود -3•

حرکت دورانی مرتب و پیوسته که از تاثیر جاذبه سیارات بر روی  -4•
 .یکدیگر به وجود می آید

سلسله مراتب فواصل بین سیارات که از هزاران سیاره خرد یا  -5 •
 .سیارک پر می شود تا مدار منقطع نشود

 .مرکزیت برای کهکشان، منظومه شمسی، سیارات و ستارگان -6•



همانطور که بیان شد هر یک از عوامل طبیعت بر یکدیگر تاثیر گذارده 

و پدیده نوینی را پدید می آورند که این پدیده نوین نیز به نوبه خود یکی 

.دیگر از عناصر و اجزای طبیعت محسوب می شود  

نقش هر یک از عناصر به عنوان عاملی که باعث به وجود آمدن عامل 

می شویم که شامل تجزیه “ بینش”دیگر می شود، وارد مرحله دوم یعنی 

و تحلیل های موارد آموخته شده در ذهن می باشد و نتیجه گیری هدفمند 

شویم که به “ توانش و مهارت”از آن، تا بتوانیم وارد مرحله سوم یعنی 

خالقیت و ساخت بپردازیم و جزئی از مفاهیم مطلق و کالن را به 

صورت کالبدی و مدرک بیافرینیم و به وسیله آنها زندگی خود را 

قانونمند و تابع نظمی کنیم که البته این نظم، نماد  ظهور فیزیکی نظم 

.منطبق و کالن مسلط بر طبیعت است  

.این نظم ماورایی است و از جانب عالم برتر بر آن نازل شده است  



تاثیرپذیری انسان از فرایند ها و عوامل طبیعی و 

قانون و نظم حاکم بر آن ها به صورت به دست 

آوردن علومی که پایه و اساس آن قانون طبیعت 

است، بهره گرفته، ظهور می کند و به صورت 

اسباب و وسایلی در می آید که بشر را برای بهبود 

وضعیت زندگی و دستیابی به اهداف باالتر 

و دستاویزی برای شناخت ( پیشرفت روحانی)

بهتر و کامل تر جهان و پدیده های طبیعی یاری 

.می رساند  



 نظام جهان گیاهان

 شود می تقسیم دوره چهار به گیاهان های دوران•

 می پدیدار اقیانوسها آب در ها، جلبک بصورت گیاهانی ابتدا-1•
 خاک از سر “دونین” نام به خشکی گیاهان نخستین بعد و گردند

 .ها اسب دم و ها گرگ پنجه و ها سرخس بعد میدارد، بر

 بید مانند گلدار، گیاهان و شوند می فراوان ها سرخس -2•
  و گردو و بلوط دوره، اواخر در و ماگنولیا و انجیر و تبریزی

 گذارند می حیات عرصه به پا ...

 یابند می تکثر و تنوع درختان و گیاهان -3•

 شود می گر جلوه جهان در کنونی صورت به گیاهان وضع -4•

 



 خصوصیات کلی گیاهان

   .کنیم می تقسیم جانوران و ها رستنی بزرگ گروه دو به را جانداران همه•

 نمی آنها بین گاهی و هستند نزدیک یکدیگر با جهات بسیاری از جانوران و ها رستنی•
 .شد قائل تفاوت توان

 .معدودند شوند می جابجا خود به خود که هایی رستنی•

 بر پبچک و کند می رشد برگ شکفد، می گل .دارند حرکت گیاهان قسمتهای از برخی•
 .ثابتند خود جای بر ها رستنی اما پیچد می ای پایه گرد

 .بروند سو آن و سوی این توانند می ها رستنی خالف بر جانوران•

 سبزینه نام به رنگی ای ماده و سبزرنگند ها رستنی انواع همه پنجم چهار به نزدیک•
 .دارند

 تهیه آب و کربن اکسید دی ترکیب از ها سبزینه این کمک با را خود غذای ها رستنی•
 کنند می

 ترکیب جاندار ای ماده کوچک ذرات از دیگر جانداران همه مانند ها رستنی :یاخته•
 .گویند می یاخته را ذرات این .اند یافته



 ویژگی های زیستی گیاهان

 است نوع 1500000 حدود زنده موجودات انواع•

 هستند حیوانات بقیه و گیاه آنها نوع 345000 از بیشتر•

 آمریکا در گیاه نوع20000•

 چین در 30000•

 آفریقا 45000•

 اند شده کشف جنوبی آمریکای در نوع 100000•

 تنها بشر تاریخ طول در ولی هستند خوردنی آن نوع 80000•
 است شده استفاده خوردن برای آن نوع 3000 از

 نوع 30 از فقط ما نیاز مورد پروتئین و کالری تمام 0/95•
 شود می تامین سبزی



گیاهان نیز مانند حیوانات و انسان از طبیعت اثر 

.می پذیرند و رشد و نمو می کنند  

.این اثر پذیری و رشد کند ولی محسوس است  

 برای مثال تابیدن گیاهان به سمت نور خورشید

 یا

 باز و بسته شدن برخی گیاهان هنگام روز و 

 شب

 یا 

 حرکت گیاهان به سمت باال



 اهمیت گیاهان در طبیعت

 وجود گیاهان در نیز دیگری ویژگیهای زیبایی جنبه بر عالوه•

 :دارد

 دارند کاربرد حیوان و انسان تغذیه و خوردن برای برخی -1•

 آنتی تولید به و معروفند میکروسکوپی گیاهان به برخی -2•

 .کنند می کمک ها استروپتومایسین و ها بیوتیک

 منابع به و مانده زمین زیر پیش سال میلیون 300 برخی -3•

 اند شده تبدیل سوختی

 شود می استفاده پوشاک و لباس تهیه برای گیاهان برخی -4•

 



بر اساس شیوه رشد و تهیه غذاها به سه دسته انگلی، نیمه 

 .انگلی و غیر انگلی تقسیم می شوند

 بر اساس خواص زراعتی به حبوبات و غالت تقسیم می شوند

بر اساس فرایندی که توسط انسان روی آنها انجام می شود تا 

 قابل مصرف شوند



 گیاهان صنعتی به چند دسته تقسیم می شوند

گیاهان قندی مثل چغندر قند و نیشکر -1  

گیاهان لیفی مثل کتان و پنبه -2  

گیاهان روغنی مثل آفتابگردان و کرچک -3  

گیاهان تدخینی مثل توتون و تنباکو -4  

گیاهان رنگی مثل حنا و نیل و رناس -5  

گیاهان دارویی مثل خشخاش -6  



:اندامهای گیاهان  

ریشه -1  

آوندها برای انتقال آب به سایر اعضا گیاه -2  

رگبرگ ها برای رساندن مواد غذایی -3  

سلول های آماده سازی غذا در برگ -4  



 انواع گیاهان

گیاهان در طبیعت همسان و سازگار با محیط 

 اطراف خود بوجود آمده و رشد می کنند

در بیابانها رشد می کند و طول آن گاه به : کاکتوس

 تن می رسد 5و وزنش به  17

 که از حشرات تغذیه می کنند: گیاهان گوشتخوار

دارای گلهای ریزی است که : شبنم آفتاب کوچک

 در انتهای ساقه آن شکوفه می دهد

 با برگهای گرد و رنگ روشن: گیاه سبوشکل

 درختان 



 انتظام گیاهی و سلسله مراتب دنیای گیاهان

 طبیعت با سازگار و منظم ساختمان -1•

 طبیعت از وری بهره و ارتباط برقراری برای هایی اندام وجود -2•

 منظم تغذیه سیستم -3•

 ریشه انشعابی شکل -4•

   طبیعت عناصر و اجزا در منظم تحولی و تغییر -5•

 طبیعت اجزای و عناصر از گیری بهره -6•

 غذایی مواد ساختن طریق از طبیعت نیازهای برآوردن -7•

 اطراف محیط با آمیز مسالمت زیستی هم -8•

 انفعاالت و فعل طریق از طبیعت در دگرگونی و تحول و تغییر -9•
 شیمیایی



 :گیاهان از نظر اشکال به صورت های متفاوتی هستند

نظیر گیاه شالک  که به صورت استوانه های باریک و : ستونی

 بلند هستند

مانند سکویا که تعداد کمی از آنها کل ساختمان را : مخروطی

 پوشش می دهد و به فضای وسیع نیازمندند

 مانند درخت راش که برای جلوی محوطه مناسبند: بیضوی

دارای سایه های دلپذیرند و بلندی آنها به اندازه : گسترده افقی

 پهنای آنهاست مثل بید مجنون

 کروی، خزنده، هرم معکوس، فواره ای ، نامنظم ، گلدانی 

چتری از انواع گیاهانی هستند که برای فضا سازی های کوتاه 

 استفاده می شوند



 مناسب ترین ارتفاع گیاهان در فضاسازی

 25cm تا 2/5 زمین پوشاندن برای پا قوزک ارتفاع -1•

 cm 45 مسیر راهنمایی و دادن جهت برای زانو ارتفاع -2•

 حصارها و مرور و عبور کنترل برای کمر ارتفاع -3•
90cm 

 cm 180 فضا تقسیم برای سینه ارتفاع -4•

 .کردن محصور برای دید ارتفاع از باالتر ارتفاع -5•
240cm 

 cm 240 از بیش آسمان به دید -6•

 



ارتفاع گیاهان یکی از مالحظات مهمی است که در  -

 تعیین کارایی آنها در معماری باید در نظر گرفته شود

بسته به خط دید انسان در حالت های مختلف رفتاری،  -

میزان متفاوت خصوصی بودن یا جداسازی از جداکننده 

.ها به دست می آید  

ارتفاع قرار گیری انسان تعیین کننده اندازه حصارها،  -

درختچه ها، درختان و کلیه عناصر قائم و باالی سر 

.است  



فوت دارند 40درختان متوسط و بزرگ بیش از   

فوت است 40تا  30درختان متوسط بین   

.فوتی رشد می کنند 20تا  15درختان کوچک و گلدار تا ارتفاع   

اگر ارتفاع زیر تاج پوشش آنها تا باالی سر برسد، این درختان به حالتی 

 صمیمی داللت می کنند

 اگر ارتفاع تاج آنها به اندازه چشم ناظر باشد فضا را محصور می کنند

این درختان در حیاط های کوچک و محیط های صمیمانه بسیار مناسبند 

در زمینه . زیرا به فضا رنگ و سایه داده اما بر فضا غالب نمی شوند

 هایی معموال به عنوان عناصر تاکید کننده یا نقاط کانونی کارایی دارند



 بافت در گیاهان

 شدید احساس کنند می رشد فوت 15 تا :بلند های بوته•

 تا آنها برگهای و ندارند تاج .کنند می القا را بودن محصور

 رسد می زمین نزدیکی

 های بوته و فوت 6 تا 3 بین :متوسط و کوتاه های بوته•

 و شوند نمی دید مانع .کنند می رشد فوت 3 تا 1 کوتاه

 حرکت برای مانعی و کنند می جدا یکدیگر از را فضاها

 .هستند ها پیاده

 به را بزرگتر گیاهان های دسته :کف پوشاننده های بوته•

 را بیننده چشم .آورند می در یافته وحدت ترکیبات صورت

 مهم های قسمت سایر یا بناها ورودی مانند کانونی نقاط به

 .نماید می هدایت طرح یک



 گیاهان مظهر چه خصوصیاتی هستند

 بوده کیهان نماد و زندگی گیاه زمین مشرق در :تاک درخت•

 دارد نظر عامه فرهنگ در جاودانه نیزوی به :پیچک•

  رستاخیزی نماد :لیلیون•

 عالقه و اشتیاق زیبایی نماد :رز گل•

 تسلی نماد :خشخاش•

 دوباره زندگی و رستاخیز نماد :زنبق•

 گناهی بی و پاکی سپاری، خاک مراسم در : مروارید گل•

 مذهبی، مکانهای درخت، ، ماه خورشید، نماد :سرو درخت•
 .است سرافرازی و راستی پایداری، سبزی،



کلی جانورانخصوصیات   

 به قادر ها رستنی برخالف که زنده موجودات از گروهی•

 یا داخلی های محرک مقابل در و خودند به خود حرکت

 .دهند می نشان خود از سریع پاسخی خارجی،

 سطحی ولو که ایست زنده سازواره جانور علمی، تعبیر به•

 خوراک و دارد خود از ارادی کمابیش حرکت باشد هم

 از قبل است جانوران سایر یا گیاهان بر مشتمل که را جامد

 وسیله و کلروفیل فاقد و بلعد می شود بدنش جذب اینکه

 است فتوسنتز



 نشود دیده جانوری در است ممکن شده ذکر خصوصیات برخی

 .باشد داشته وجود گیاهی در یا و

 قطعیت آنها بودن گیاه یا جانور تشخیص پست زنده موجود در

 .ندارد

 .دارند مشخص کمابیش اعصاب سلسله سلولی چند جانوران

 وجود گیاه در که دارند احساس و شعور تر عالی جانوران

 .ندارد

 خود از گیاهی یاخته خالف بر حیوانی یاخته خارجی سطح

 کند نمی ترشخ سلولز

 و معین نسبت آنها رشد ضمن در جانوران شکل و ابعاد

 .دارد مشخص



 طول عمر موجودات زنده

 جهان در .است متفاوت زنده موجودات انواع عمر طول•

 .شود می دیده عمر طول بین زیادی اختالف نباتی

 دارای درختان و دارند زودگذر زندگی نباتی پست اشکال•

 .هستند درازی عمر طول

 سال 700 زیتون مثال•

 عمر سال هزار 4 تا 3 بائوباب و سویا و سال 800 ارس•

 .کنند می

  تا 25 بین تنان نرم در عمر حداکثر مهره بی جانوران در•

 ُُ .است سال 25 پوستان سخت در و سال 30



 زنبور عسل

 زنبور .می سازد عسل که است زنبور گونه ای عسل زنبور•
 انجام کندو در گل ها شهد گردآوری با را کار این عسل

 مگس و منج منگ، عسل زنبور به فارسی در .می دهد
 اجتماعی حشرات از عسل زنبور .می شود گفته هم انگبین
 باشد کافی غذای دارای کندو از خارج در اگر حتی است

 .کند زندگی تنهایی به نمی تواند

 دهانی قسمت های .است باالن نازک راسته از عسل زنبور•
 است کامل آن دگریسی .داراست را دو هر ، مکنده و جونده

 زنبور و نر زنبور ملکه، زنبور .هستند دسته سه شامل و
 .هستند کارگر

 ابعاد به مکعبی جعبه های صورت به یا عسل زنبور کندوی•
50cm که سبد بصورت به یا و می گویند مدرن  کندوی که 



 ملکه

 .است کندو در موجود زنبورهای تمامی مادر معموالا  ملکه•
 .می باشد تخم گذاری وظیفه اش مهم ترین و بوده ماده آن جنسیت

 و دارد سکونت کندو نقطه محفوظ ترین و تاریک ترین در ملکه
 تخم ها از محافظت برای ویژه ای خانه های محل این اطراف در
 برای خانه ده تا سه این ها بر عالوه .گرفته قرار نوزادان و

 روح همانند ملکه .است شده گرفته نظر در جوان ملکه های
 برای جانشینی و بردارند را ملکه اگر و می شود محسوب کندو

 کارهای تمام ساعت چهار یا سه از بعد باشد نداشته وجود او
 اندوه اثر بر زنبورها مدتی از بعد و می شود متوقف کندو

 اواخر تا فروردین اواخر از ملکه .می گردند نابود ملکه نداشتن
 بسته ملکه بدن طول .می گذارد تخم ۱۵۰۰ حدود روزانه خرداد

 خرطوم و بوده کوچک آن بال های .می باشد متفاوت نژاد هر به
 دارای عوض در و نداشته را گل ها شهد آوری جمع توانایی آن

 بیش طبیعی طور به و بوده کارگر ماده های از بزرگ تر شکمی
 .بماند زنده می تواند سال ۵ از



 ساختمان بدن زنبور عسل 

 

 که است پوشیده موهایی از متراکم بطور عسل زنبور بدن•

 دانه ها راحتی به و .می باشد کوتاهی جانبی تارهای دارای

 موهای ، پاها و مرکب چشم های در .می گیرند را گرده

 موهای ساق حاشیه در جلویی پاهای دارد وجود صاف

 چشم ها کردن تمیز برای و دارد کوتاهی و خشن و راست

 .می گویند چشمی برس آن به و می رود بکار گل گرده از

 درگیر بهم قالب هایی بوسیله پرواز هنگام در زنبور بالهای•

 .شوند مرتعش ثانیه در بار 400 است ممکن بالها .می شوند

 آوری جمع برای و صاف کارگران در زیرین آرواره های

 مانند آرواره ها این .می رود بکار شاخه ها ساختن و گرده

 گل گرده های آوری جمع برای و بوده طویلی قاشقک های



 حلق مکنده عمل اثر در را شهد مایع و شده خرطوم به تبدیل تحتانی لب

 مثلثی لب چهار .کشد می عسل معده یا بزرگ چینه دان درون به

 .می کند جلوگیری معده به عسل ورود از و می کند درست را دریچه ای

 .است نیاز مورد تغذیه جهت که موقعی بجز

 ، کوچک لوله 100 به تقریبا و .است دراز و باریک عسل زنبور روده 

 ختم مخرج به و است بزرگ ، راست روده و دارد اتصال مالپیکی

 ملکه ها و کارگرها در فقط که دارد وجود سوزن بدن انتهای در .می شود

   .می شود دیده

 دارای چشم ها و است تیز و قوی بسیار عسل زنبوران در بویایی حس

 :است بزرگ نسبتا مغز دارای و است بینایی واحدهای فراوانی تعداد

   .نمی باشند هم از سیاه و قرمز رنگ تشخیص به قادر عسل زنبوران



 چشم ۲ دارای زنبورها که است ذکر شایان

 چشم از هریک.هستند ساده چشم ۳ مرکب،

 است سطح هزار ۷ تا ۶ دارای مرکب های

 تعبیه آنها چشم در ئینه آ هزار ۱۳ حدود یعنی

 جهان خاصی زیبایی با بتوانند که شده

 .ببینند را خود پیرامون



 گونه و نژادهای زنبور عسل 

 

 Apis Indiea)) هندی زنبور•

  (Apis drostata)درشت زنبور•

 Apis florae)) ریز زنبور•

 Apis mellifera)) معمولی عسل زنبور•

 



 محصوالت زنبور عسل و نحوه گردآوری آنها

 

 که "موم" بره و عسل زنبور گرده و عسل یا شهد به می توان•
 عسل زنبور گرده .کرد اشاره می آید، بوجود صمغ ها از

  .می باشد ویتامین ها و الی مواد انواع دارای

 در %31 کل در که می باشد کننده احیا قندهای شامل گرده•
 گروه پروتئین متوسط میزان .دارد وجود کربوهیدرات گروه
 نیاز مورد ضروری آمینه اسیدهای تمام و است %22 حدود
 و چربی ها .دارد وجود گروه پروتئینی ترکیب در انسان

 رشد هورمون و ویتامین ها ، دونین ها ، پیگمان ها ، روغن ها
 .می باشد زنبور محصوالت در موجود موارد دیگر از

 استفاده گرده، تله از می توان گرده دانه آوری جمع برای •
 را زنبورها جمعیت چون نمی شود، توصیه اینکار ولی کرد،

  .می کند تضعیف



 زنبور عسل در قرآن 

 

 نحل سوره 69 ,68 آیات در عسل زنبور معنی به نحل کلمه•
 آمده چنین 68 آیه تفسیر در .است آمده کریم قرآن 14 جز در

 که کرد وحی ، عسل زنبور به تو پروردگار و" است؛
 مردم که داربست هایی و درختان و کوهها از خانه هایی
   ".کن نتخاب ا می سازند

 سازی خانه ماموریت آیه این در زنبوران ماموریت نخستین•
   .است شده ذکر

 به ما":می شود شروع زنبورعسل ماموریت دومین 69 آیه در•
 که راههایی و کن تناول ثمرات تمام از سپس که کردیم الهام او

  ".بپیما راحتی به ، کرده تعیین تو برای پرودگارت

 ، عسل زنبوران درون از "می کند، بیان چنین این سرانجام و•
 .دارد مختلفی رنگ های که می شود خارج مخصوص نوشیدنی

 زنبوران که رسیده اند حقیقت این به تجربه طریق از دانشمندان•
 که می کنند عمل ، ماهرانه چنان آن عسل ساختن هنگام به



 معماری زنبور عسل

 سلول مشخص محیط یک در که شده ثابت آزمایشات در•

 شش ، ضلعي پنج ، دایره ، مربع ، مثلث اشکال با هایي

 کمترین ایجاد و ها حجره بیشترین ، ضلعي هشت و ضلعي

 مي ضلعي 6 هاي حجره با محیط به متعلق خالي فضاي

 . باشند

 آن طرف دو که است میاني تیغه یک شامل کندو شانه هر•

 به درجه 13 شیب با افقي صورت به ضلعي 6 هاي سلول

 همراه به و مومي هاي سلول اندازه .دارند تمایل باال سمت

 شمال سمت به جنوب از عسل زنبوران بدن اندازه آن

 محل ضلعي 6 هاي سلول شانه یک در .شود مي بزرگتر

 و نوزاد پرورش محل همچنین گرده و عسل ذخیره



 دلیل ساخت خانه به صورت شش ضلعی

 صرفه اعالی حد ها زنبور مهندسی گونه این وسیله به•

 نمایند می مومدر را جویی

 خانه – ردیف یک فضای تمام در مهندسی این با  -2•

 و خالی فضای متر میلی یک که آن بدون شود می ساخته

 .بماند نآ در مصرف بدون

 اجرا را بهترین زنبورها– ساختمان استحکام لحاظ از  -3•

 ما روزی اگر که گفت توان می که طوری به کنند می

 هر قاعده که بسازیم ساختمان طور این بتوانیم انسانها

 خانه هرگز باشد ضلعی شش خانه خود و هرم یک خانه

 خانه هر اینکه برای - شد نخواهد ویران ما های

 های خانه طرف از نیز خود و است دیگر خانه نگهدارنده



 زنبوران هاي سلول . شود مي یافت سلول نوع 3 شانه یک در

 زنبوران و کارگران هاي حجره .ملکه و نر زنبوران کارگر،

 شبیه و ندارد مشخصي هندسي شکل ملکه حجره و وجهي 6 نر

 7/5 تا 2/5 کارگر هاي سلول قطر .است زمیني بادام یک به

 /28 تا /25 آن حجم و متر میلي 13 – 12 آن عمق و متر میلي

 . است متر میلي 7 تا 2/6 نر هاي سلول قطر و

 متر سانتي 1 میانگین طور به نر سلول 3 یا کارگر سلول 4

 متر سانتي /9 تا /8 ملکه سلول حجم . بود خواهد مکعب

 عادي هاي سلول به نسبت ملکه اوژانسي هاي سلول که مکعب

 . ترند کوچک



 سازند مي طوري را ها شانه زنبوران معموالا 

 :که

 . بپذیرد صورت آساني به تهویه  

 خارج النه از آساني به شده ایجاد حرارت 

 . نشود

 طلوع تابش جهت با النه ساخت جهت 

 . باشد یکي خورشید

 گردد مي انتخاب النه ساخت براي هایي محل 

 . باشند آمد و رفت کم که



 خود در عسل گرم 2000 حداکثر النگستروت کندوي شانه یک

 برده کار به مصالح و موم مقدار که حالي در دهند مي جاي

 موم گرم کیلو 1 یا است گرم 20 تا 14 شان ساختمان در شده

 برابر 20 یعني کند مي نکهداري را عسل گرم کیلو 20 حدود

 . خودش وزن

 

 



 شکل خانه های کندوی عسل

 میوه یک به شبیه و دارد وسعت که سلطنتی های خانه -1•

 است بلوط

 کردن جمع و نر زنبوران تربیت مخصوص که هایی خانه•

 .هاست گل فراوانی موقع در محصول

 انبارهای و نوزادان سایر نگهداری مخصوص هایی خانه•

 معمولی

 هر برای پاش و ریخت های اتاق مثل که خانه نوع یک•

 اطراف در که اتاقهایی دلیل همین به دارد صالحیت کاری
 ندارند منظم شکل شوند می ساخته کندو



 وقت حاکم یا پیر ملکه بیاید دنیا به خواهد می جوان ملکه وقت هر

 می همراه خود با را عدد هزار ۷۰ حدود کارگر زنبورهای از تعدادی

 شوند می جمع جا یک ای خوشه صورت به و کنند می مهاجرت و کند

 پر و آباد خانه جمعیت، این .گویند می زنبور بچه آن به اصطالح در که

 برای را خود کرده رها آینده نسل و نوزادان برای را خود عسل از

 بچه متوجه کندو صاحب اگر .سازند می آماده جدید خانه کردن درست

 کند خالی کندوی یک وارد را آنها و شود زنبور خوشه همان یا زنبور

 نگیرد را آنها زنبوردار که صورتی در آید می وجود به جدید کلنی یک

 درآمده حرکت به ملکه همراه به همگی ساعت چند از بعد زنبورها

 می انتخاب خانه برای را کهن درخت یا صخره کوه شکاف خودشان

 .شوند می عسل آوری جمع و سازی خانه مشغول و کنند



 موریانه

 و زندگی نوع .نامید معمار مهندسین حق به را ها موریانه باید•
 خود کلنی ساخت در که ترتیبی و نظم و کلنی ساخت و تکثیر
 انگیزین اعجاب از یکی به مبدل را حشره این آورد می بوجود

 هر) ملکه زیاده العاده فوق تکثیر . است نموده خدواند مخلوقات
 ترین کننده تولید از یکی به را حشره این ( عدد 2 ثانیه

 . است نموده تبدیل زنده مخلوقات

 کلنی ساخت در حشره این فرسای طاقت و زیستی شرایط•
 لقب باشد می عاجز آنها ساخت از امروزی بشر حتی که  هایی

 انسان اگر که نحوی به . دهد می حشره این به را ای برازنده
 که جسمی به توجه با موریانه که را ساختمانی برج بخواهد

 در که بسازد طبقه 2400 با ساختمانی بایستی بسازد دارد
 می ممکن غیر ساختمان این ساخت بشر قدرت در فعلی شرایط

 امکان   حتی سازی ابنیه علوم پیشرفت به توجه با .باشد



 امکان تواند نمی بسازد ساختمانی چنین این بتواند روزی هم اگر البته

 موریانه برجهای در که حالی در نماید پیاده آن در را شهری سیستم یک

 مکانهای .است شده طراحی درستی به روستایی و شهری تقیسمات کلیه

 – ارتش – مدرسه– مطبوع تهویه سیستم و کننده خنک برجهای ساخت
 در امور این کلیه ....و غذایی مواد سیلوی انبارهای – کودکستان – پلیس

 با و متر 5 عمق به گاهی آنها حجم مساحت که باشند می برجهایی

  بدهد را شهری تشکیل تواند می متر 8 عرض
 



 اعضای بدن موریانه

 طبقات افراد بین كار تقسیم با اجتماعي به صورت موریانه ها•

 و ظاهر نظر از طبقات این افراد .مي كنند زندگي مختلف،

 را پیچیده اي زندگي چرخه ي و مي باشند متفاوت رفتار

 سربازها و كارگرها بالغ، مولدین به طبقات این .دارند

 تا روشن خرمایي رنگ به بالغ مولدین .مي شوند تقسیم

 اندازه ي .مي باشد متغیر سیاه تا قرمز به مایل قهوه اي

 میلیمتر 4/25 تا میلیمتر 7/12 از بال ها با كامل حشرات

 یافته، رشد كامالا  چشم هاي دیگر مشخصات از .مي باشد

 آرواره هاي و شكل تسبیحي شاخك جفت دو غشایي، بال هاي
 .مي باشند هستند، مشاهده قابل وضوح به كه باالیي



 صاحب خانه ها كه هستند طبقاتي مهمترین از كارگر طبقه ي

 .دارند به عهده را كلني داخل كار انجام مسئولیت و مي بینند

 ساختن جوان، افراد و تخم ها از مراقبت ظیفه ي و كارگرها

 آن ها، تعمیر شدن خراب صورت در و كلني تونل هاي

 آن ها كه زماني دیگر موریانه هاي به كمك غذا، جمع آوري

 و كردن تمیز نمودن، تیمار و مي كنند رشد یا پوست اندازي

 برعهده را یكدیگر و دیگر هم النه اي هاي براي غذا تهیه ي

 موریانه هاي یا و مورچه ها به وسیله ي حمله اي اگر .دارند

 سربازها به  كلني از دفاع در كارگرها گیرد، صورت خارجي

 برابر در كلني از دفاع سرباز طبقه اصلي فعالیت .مي كنند كمك

   .مي باشد مورچه ها و دیگر موریانه هاي



موریانه ها براي دفاع از آرواره هاي برآمده ي 

براي انتخاب روش .بزرگ خود استفاده مي كند

مدیریتي هر نوع موریانه تشخیص آن ها مهم 

بنابراین جمع آوري نمونه هایي از . مي باشد

موریانه هاي سرباز و در زمان ممكن 

مورچه هاي . موریانه هاي بال دار مهم مي باشد

بال دار غالباا با موریانه هاي بال دار اشتباه 

گرفته مي شوند اما براي تفكیك این دو حشره 

چندین مشخصه وجود دارد كه با چشم قابل 

 .رؤیت مي باشد



مورچه ها دو جفت بال شفاف نا مساوي دارند در حالي كه 

كه معموالا به سمت عقب   موریانه ها چهار بال مساوي دارند

گاهي اوقات موریانه ها را از آن . روي بدن قرار مي گیرند

جهت كه شبیه مورچه ها به نظر مي رسند به عنوان مورچه هاي 

 . سفید مي شناسند
ها  ی مختلف از موریانه گونه 2600در حال حاضر بیش از  

توان  اند با این وجود همه این افراد متفاوت را می شناسایی شده

 :در چهار گروه مشخص قرار دارد
 های چوب مرطوب موریانه -1
 های چوب خشک موریانه -2
 های زیرزمینی موریانه  -3
 ساز یا النه درختی های تپه موریانه -4



 فرایند ساخت خانه موریانه

 حرکت طرف وآن طرف این به موریانه ها صد ابتدا در•
 باالتر کمی که فضایی به رسیدن محض به موریانه هر.میکنند

 خاک و میکند بزاق ترشح به شروع دارد قرار زمین سطح از
 های گلوله ترتیب این به.میکند آغشته خود بزاق به به را

 کامال خصلت علیرغم.میکند درست خود بزاق با کوچکی
 مرحله این پایان در.است منظم حدی تا نتیجه رفتار این تصادفی

 گلوله این از مینیاتوری کوچک های تپه محدود ای منطقه در
 تپه همه این از پس.میگیرد شکل  بزاق به آغشته کوچک های
 از دیگری رفتار ها موریانه تا میشود باعث مینیاتوری های
 نشانه  نوعی صورت به ها تپه این واقع در.دهند نشان خود

 به رسیدن محض به موریانه هر.میکند عمل ها موریانه برای
 های گلوله تولید به شروع باالیی بسیار یژانر با ها تپه این

 های تپه شدن تبدیل باعث کار این.میکند خود بزاق با خاکی
 .شود می ستون نوعی به مینیاتوری



در این  .د تا زمانی که ارتفاع هر ستون به حد معینی برسدبای این رفتار ادامه می

اگر در نزدیکی ستون .صورت موریانه ها از خود رفتار سومی نشان می دهند

فعلی ستون دیگری نباشد بالفاصله آن ستون را رها می کنند در غیر این صورت 

یعنی در حالتی که در نزدیکی این ستون تعداد قابل مالحظه ای ستون دیگر باشد 

 .النه ها می کنند  موریانه ها شروع به وصل کردن ستونها و ساختن
النه های گونه های ابتدایي کامال مخفی است و پیدا کردن آنها    ساختمانهای ساده

بسیار مشکل می باشد ، آشیانه آنها معموال از سیستمهای تو در تو و نامنظم 

زندگی و ذخیره مواد غذایي   راهروها و حجره هایي تشکیل شده است که جهت

مورد استفاده قرار می گیرند ، ملکه ممکن است کوچک باقی بماند ، او خالف 

. ملکه اجتماعات متشکلتر که در حجره خاص محصور است ، متحرک می باشد 

این موریانه ها که در چوب خشک زندگی می کنند از خطرناک ترین آفات 

 .محسوب می شوند
 



 با فقط ای حاره آفتاب زیر در ها تپه این داخل در زندگی

 النه خارجی سطح روی ها موریانه که فشرده سخت پوششی

 درون هوای تواند مي الیه این ، است پذیر امکان سازند می

 در ، کند تنظیم هاست موریانه نیاز مورد که طور آن را آشیانه

 النه قسمتهای تمامی برای شرایطی چنین تامین که جاهایي

 را دفاع بی نوزادان و تخمها دقت با ها موریانه ، نباشد میسر

 باشد مناسب آنجا داخلی هوای که برند می النه از قسمتهایي به

 ، دارد هم دیگری خواص ها موریانه آشیانه روی سخت الیه ،

 ، کند می حفاظت زیادی حیوانات حمله از را آنها که طوری به

 . نیست موثر کامال دشمنان همه مقابل در حفاظتی الیه این اما



 النه پرندگان

 پرندگان آشیانه سازه مقاومت و ایستایی•

 اعمال خارجی و داخلی نیروهای غریزی طور به پرندگان•

 کنند می محاسبه را خود النه بر شده

 و پرندگان وزن باد، نیروی از عبارتند خارجی نیروهای•

 .درخت های شاخه و درخت خوردن تکان و ها تخم

 و ترکه و الیاف که هایی تنش از عبارتند داخلی نیروهای•

 یکدیگر به درون از النه ساخت برای استفاده مورد مواد

 .کنند می وارد

 سر تنش شوند می ساخته ترکه و چوب با که هایی آشیانه•

 باعث و شود می مهار مجاور ترکه وسیله به ترکه هر

 .گردد می النه استواری



در آشیانه هایی که با علوفه تر ساخته می 

شوند تغییر طول علوفه پس از خشک شدن 

 در نظر گرفته می شود

پرندگان النه خود را متناسب با ساختار 

طول منقار، طول پاها، )فیزیکی اندامشان 

می سازند( شکل پاها و اندازه بال ها  



انواع النه از لحاظ شکل: هندسه و تناسبات  

 ساخته درختان تنه در زدن نوک با :ای حفره های النه -1•

 دارکوب النه مانند شود می

 و پرنده النه نوع ترین پیچیده :فنجانی های النه -2•

 با فنجانی صورت به است آوازخوان پرندگان مخصوص

 آن بیرون که است عنکبوت تار یا خزه علف مانند موادی

 .شود می پوشیده نرم مواد با آن درون و دار شیب

 بزرگ مانند کیسه قسمت یک دارای :آونگی های النه -3•

 یا کناره در آن ورودی .آویزانند درخت شاخه از و هستند

 و انجیرخوار مرغ .است آونگی قسمت باالی یا زیر در

 را خود آشیانه که هستند پرندگانی انواع از بافنده پرندگان

 .سازند می شکل این به



که ورودی بسیار کوچک در انتهای خود دارند و : النه های کروی -4

 ممکن است از گل ساخته شوند

بر روی درختان، تاتالقها ویا صخره ها ساخته می : النه های مسطح -5

 .عموما مخصوص عقاب ها و پرندگان مناطق مرطوب است. شوند



 شباهت معماری پرندگان با معماری انسان

 (شمالی) جنوب سمت به را آشیانه پرندگان بیشتر :نور -1•
 جنوب نور .ببرند بهره آفتاب مزایای از که کرده انتخاب
 .است ساختمان طراحی در نور بهترین

 در النه در شکاری پرندگان هجوم از جلوگیری برای :ورودی•
 به .شود می ساخته آن کنار در شاخه وجود صورت ودر زیر
 یا داالن یک از بعد و شود نمی النه وارد باران آب وسیله این

 تونل یک وارد باال به رو شیب با اکثرا افقی کوتاه ورودی
 .شوند می تخمگذاری جهت

 ابتدا میسازند زمین روی را خود النه که پرندگانی :خاکبرداری•
 اندازه به را خاک و کنند می خاکبرداری خود پاهای و بدن با

 خاکبرداری میزان به آنها النه استحکام .زنند می کنار خود بدن
 .دارد آنها توسط شده ساخته گودال اندازه و

 از دور را آشیانه پرندگان مرطوب مناطق در :حرارتی عایق•
 کنند می گرم را آشیانه خود سینه پرهای با و سازند می باد



 انسان

 و گیرند می ریشه طبیعت از انسانها همه :انسان مفهوم•

 .هستند طبیعت به وابسته

 که است عاملی هوش و یکسانند تولد بدو در انسانها همه•

 .گیرد می قرار استفاده مورد بعد

 جامعه که شرایطی به که کردن تمرین در او توانایی مانند•

 .دارد بستگی دارد قرار آن در

 بعد که است بالقوه صورت به تولد ابتدای در انسانی فطرت•

 .یابد می فعلیت یافتن پرورش از



 انسان شناسی

 و انسان تکاملی توسعه با :زیستی یا جسمانی شناسی انسان•
 دارد ارتباط انسانی اجتماعات کنونی بیولوژیک ویژگیهای

 و رسوم و آداب خصوصیات با :فرهنگی شناسی انسان•
 شناسی انسان .دارد ارتباط انسانی جوامع زندگی های شیوه

 انسان رفتار به مربوط و اجتماعی علمی عنوان به فرهنگی
 را اجتماعی سازمان و ساختار که گیرد می قرار نظر مورد

 .کند می بررسی

 

 کلیه با که است فرهنگ به وابسته عوامل از یکی دین•
 فرهنگ انسانی، رفتار با .است تعامل در فرهنگی نهادهای

 خانواده، نظامهای ... و اخالقیات ارزشی، های نظام مادی،
 ... و سیاست و حقوق اقتصاد، ازدواج، اخالقیات،



.  انسان شناسی مطالعه انسان و فرهنگ اوست

هدف این علم درک و دریافت کلیت وجود 

وجود او در گذشته و حال، هم از . آدمی است

این  لحاظ که انسان یک موجود زنده است و 

.هم اینکه موجودی فرهنگی است  

رفتارها و رویدادها می توانند بیان کننده 

این رفتارها در . معانی و مفاهیم انسانی باشند

.جوامع متفاوت از نظر فرهنگی تفاوت دارد  



طبیعت -انسان   

 اطاعت و وضوح نظم، انسان به دارد قصد آشکارا طبیعت•

 بیاموزد را تکامل و آفرینش قوانین از

 می شکل محیط با انسان روابط آنها مبنای بر که اصولی•

 :از است عبارت گیرد

 موجود عناصر و عوامل از :طبیعت از برداری بهره -1•

 کند می استفاده طبیعت در

 عناصر و عوامل در بشر :طبیعت از گیری بهره -2•

 و کند می ایجاد دگرگونی کند می تصرف و دخل طبیعت

 آورد می بوجود جدیدی چیز

 عوامل و مظاهر از نمادین صورت به بشر گاهی -3•

 گیرد می بهره مفهومی رساندن برای طبیعت



 ارتباط انسان با طبیعت در معماري
طبیعت علي رغم زیبایي وجذابیت آن، دو محدودیت براي • 

 : انسان فراهم مي كند

انسان نمي تواند همة شرایط طبیعت : ماديمحدودیت هاي  1-•

به جدایي از طبیعت و رجوع به محیطي  را تحمل كند و ناچار
 . متفاوت است

بینش ها و تفكرات انسان در مورد : نظريمحدودیت هاي  2-•

نسبت آن با انسان گاه آن را باالتر یا  تعریف جایگاه طبیعت و
 .پایین تر از سطح انسان تعریف مي كند

هر دو عامل فوق سبب شكل گیري معماري محیط هایي متفاوت •

اقلیم و جغرافیایي توصیه هاي  هر. در دل طبیعت مي شود

عملي خاصي را براي تأمین حداقل هاي آسایش در معماري 

مي كردند و همین عامل یك معیار هویت بخش وتفاوت  پیشنهاد
 . آفرین در معماري وباغسازي جهان بود



 علت تفاوت هاي كالبدي معماري هاي گوناگون در
 تفاوت نگاه آنها به انسان ، طبیعت و ماوراء طبیعت 

این الیه را مي توان الیه زیربنایي و مفهومي هویت معماري •
 .نامید

براي شیوه هاي گوناگون ارتباط با طبیعت در مكاتب معماري •
 .متفاوتي وجود دارد و باغ سازي، دسته بندي هاي

و سه مكتب باغ ( شرقي و غربي ) گروتر دو مكتب نظري،•
را از هم تفكیك كرده و ( فرانسوي و انگلیسي  ژاپني،) سازي،

این راستا اشاره  در. سعي دارد ویژگیهاي هر یك را تشریح كند
اي به باغ سازي كهن و ریشه دار ایراني با سابقه چند هزار 

 .دارد ساله

در ایراني و ژاپني ر الگوي اصلي باغ بَ به زعم او اساساا دو اَ •
آزاد شكل یافته اند و  طول تاریخ بوده كه به دو صورت منظم و

 .با تغییر شكل هایي در مكاتب گوناگون به كار رفته اند

 



 :و طبیعت، در نظر گرفت چهار نوع ارتباط بین انسان

همچون  و مصرفيغیر سامانه اي گسسته یك طرفه ارتباط  1-

 . ارتباط یك ماشین با طبیعت
( Mecanical -2  همچون ارتباط  گسستهارتباط سامانه اي

 ( System،  . اجزاء یك ماشین
( Organical System -3  پیوستهارتباط سامانه اي 

 . ، همچون ارتباط اجزاء طبیعت )
 همچون خالفت الهي انسان در: فراسامانه اي ارتباط  4-

 . طبیعت و مدیریت هوشمند آن
 



ارتباط غیرسامانه اي یا سامانه اي (الف وب

 گسسته

است و تنها در جستجوي مصرفي و یك سویه این ارتباط •

بسیاري از .تأمین بهره و سلطة بیشتر انسان بر طبیعت است

تأكید دارند كه دنیاي ( همچون گروتر ) نظریه پردازان 

امروز غرب ارتباط خود را با طبیعت به اینگونه تنظیم 

كرده است و ریشة بحران طبیعت امروز جهان در همین 

راه حلي هم كه در دوره هاي اخیر براي . نوع ارتباط است

دوسویه و ماشینوار این بحران ارائه شده، ایجاد یك ارتباط 
  ( Mecanical ). است

معماري ماشیني "شعار معروف لوكوربوزیه و گروپیوس •
 . ، مصداق مهم این دیدگاه است"است براي زندگي

 



ارگانیك  :ارتباط سامانه اي پیوسته ( ج   

 طبیعت نگرش این در  :انسان هویت پایه عنوان به طبیعت•

 هم انسان كه شود مي تعریف  كالن سامانة یك صورت به

 طریق از هویت كسب به نیازمند و است آن از جزئي

 و انسان تلطیف دیدگاه این در هنر كاركرد .است طبیعت

 .است طبیعت به او كردن نزدیك

 



انسان پایه هویت طبیعت: ارتباط  فراسامانه ای  

در این نگرش عظمت وجودي انسان چیزي فراتر از •

از طریق  در اینجا به جاي آنكه انسان. طبیعت است 

طبیعت است طبیعت تعریف شود ، و طبیعت گونه باشد ، 

و هویت  انسان گونه دارد كه به عنوان یك جزء، ساختار

خود را ازطریق انسان و خصوصاا انسان كامل كسب مي 

طبیعت در هماهنگي و هم سنخي آن با سرشت  ارزش. كند 

او  خدمت انسان است و به همین جهت كامالا مي تواند در

است و هدف آن تأكید  معنوياساس این بینش، . قرار گیرد
 طبیعي وجود بر ساحت فرا

• . انسان است   



هویت انسان و طبیعت هخداوند پای: ارتباط فراگیر( ه   

دراین نگرش آنچه كه هم سنخي و مشابهت ذاتي بین انسان •

وجود ، یعني خداوند است  و طبیعت ایجاد كرده ، سرچشمة

طبیعت مانند . كه ویژگیهایش پایه هویت همة هستي است 

در سطحي بسیار نازل تر جلوه گر كننده صفات  انسان ولي

 .اوست... همچون علم، اراده، آفرینندگی، قدرت و خدا 

سرشت الهي به كامل ترین شكل خود در انسان كامل ظاهر •

كامل نقش مدیریت كننده و  مي شود و به همین جهت انسان

 .فرا سیستمي نسبت به كل سامانة هستي دارد

 



 انواع مکاتب در ارتباط با طبیعت

(حکمت عملی) توصیه راهبردی ای  توصیف سامانه   عنوان مکتب 

(رو در رویی با طبیعت)تضاد   مکاتب طبیعت ستیز بی سامانی 

(جدایی از طبیعت)بی ارتباطی  ( گسسته)سامانه مکانیکی    مکاتب طبیعت گریز 

(یکی شدن با طبیعت) هماهنگی پیوسته)سامانه ارگانیکی    مکاتب طبیعت گرا 

سامانه ای فرا تکمیل   مکاتب طبیعت ساز 



(بهره کشی و تسلط و مقابله با طبیعت)مکاتب طبیعت ستیز و سکوالر   

 عالم با ای رابطه هیچ طبیعت و انسان دیدگاه این در•

 حضور کوتاه مدت این در انسان و ندارند غیب و متافیزیک

 طبیعت از بیشتر هرچه تا دهد می ترجیح عالم این در خود

  .ببرد لذت و بهره موجود، کاالی عنوان به

 هدف و علت و دارد اتفاقی سرشتی طبیعت دیدگاه این در•

 کلی هویتی آن برای توان نمی) .کند نمی دنبال را خاصی

 (گرفت نظر در

 و طبیعت تغییر به طبیعت به دادن اصالت جای به انسان•

   .پردازد می خود ذهن به دادن اصالت

 به هنر از طبیعت با انسان ارتباط اصلی کانون اینجا در•

 آسایش تامین هدفش که چیزی یعنی .شود می تبدیل صنعت



معماری سامان شکن -2  

 که است رویکردهایی ترین مهم از یکی شکنی سامان•

 طبیعت به نسبت جو مقابله اساسا و طبیعی غیر خاستگاهی

 .دارد

 چیرگی دنبال به علم پرتو در اخیر سال پانصد در معماری•

 کاری ارائه طریق از را کار این و بود طبیعت بر انسان

 آثار نهایتا و داد می انجام درست و سودمند منطقی،

 زیبایی عنوان به را خود طبیعی های ویژگی معماری،

   .کردند می ارائه

 مخاطبش برای کرد می تالش تنها معماری این حقیقت در•

 اسیر عمل در ولی سازد نمایان را طبیعت بر چیرگی

 .بود طبیعت



بی )نگرش های طبیعت گریز : الگوواره دوم

(تفاوت  

 یا ای سامانه غیر را طبیعت با انسان رابطه نیز دیدگاه این•

 قبل، گرایش همچون ولی .بیند می گسسته ای سامانه

 را آنها و کند نمی طبیعت بر سلطه و مهار بر ای توصیه

  .داند می متفاوت ساختار دو دارای

 عالم به رسیدن برای حجابی و مزاحم را طبیعت گرایش این•

 از را انسان که بیند می زندانی همچون و طبیعت ماوراء

 آن به دستیابی راه و کند می محروم عالم حقیقت به رسیدن

 طبیعت مقابل در مخالفت گاه و اعتنایی بی حقیقی، عالم

 .است

 یا اعتنایی بی اصل بر مکاتب این عملی حکمت بنای زیر•

 .است شده ریزی پی طبیعت با مخالفت



باغ انگلیسی: نمونه ها  

 .است طبیعت با انسان مقابله از ای نمونه  انگلیسی باغهای•

 در قبل دیدگاه مقابل در باغسازی این گروتر، عقیده به

 را خاص فرمی و هندسه دارد تالش گرایانه طبیعت حالتی

 ذاتی تضاد به معماری این .نکند تحمیل آن درختان و باغ به

 دو جهت همین به و است قائل طبیعت محیط و معماری بین

 و کند می جمع کنارهم در را هم با متضاد کامال هندسه

 هندسه با ارتباطی معماریش هندسه کند نمی تالش هرگز

 .باشد داشته طبیعت

 تضاد در یا بودن همانگ برای ضرورتی دیدگاه این در•

 خاستگاه جهت همین به و نیست طبیعت و معماری بودن

 .شود می تعیین معماری خود درون از معماری هندسی



باغ انگلیسی محیط طبیعی را تابع قوانین 

هندسی نکرد، بلکه وضع موجودش را تا 

به این ترتیب . جایی که عملی بود، حفظ کرد

ساختمان یا تمام اجزاء سنجیده و منطقی خود 

در تقابل با محیط طبیعی، مفهوم دو جزء هم 

.ارزش را به ذهن القاء می کرند  


