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 در صورت تمایل از جزوه اصلی استفاده شود

 ط بشر با طبیعت از دیدگاه سیر تاریخیی ارتباچهار دوره

 شكار –ارگانیك      1

تمام ارتباط بشر با اجزای طبیعت یك ارتباط ناگسستنی و دست نیافتنی است . انسان مقهور طبیعت است      

 ی آذوقه ، پوشاك و سرپناه بوده است .ی انسان ، تهیه. در این غصر مهمترین مسأله

 کشاورزی و دامداری –فرا ارگانیك      2

های طبیعت حرکت می کند و دخل و تصرفهایی در طبیعت انجام می دهد و برای بشر فراتر از ارگانیك     

ی شكل گیری ادیان و تفكرات و معابد از این دوره آغاز می شود حفظ حیات خویش آذوقه جمع می کند . دوره

 نقش عوامل محیطی و اجتماعی در زندگی انسان .

 

کننده و تضعیف کننده و یا جهت دهنده را بر عهده دارند . طبیعی و عوامل در طبیعت انسانی نقش تقیویتاین 

اند ، بلكه ذاتی بودن طبیعت مشترك به این معناست که نه تنها آن تماماً امور فعلی و شكل گرفته و شكوفا شده

انست که به مرور زمان و با فراهم آمدن می توان سرشت مشترك انسانها را مشتمل بر پاره ای استهعدادها د

 شوند .رسند و شكوفا میشرایط خارجی به فعالیت می

 

های فراحیوانی انسان را می توان در سه بعد ادراکی ، گرایشی و توانشی جستجو کرد . آیات خلقت ویژه و جنبه

( یعنی انسان با نوعی سرشت و و روایات به صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در انسان خبر می دهند ( ادراك 

طبیعت آفریده شده که برای پذیرش این موارد آمادگی دارد )توانشی ( و تمایل و کششی به سوی توحید در او 

 وجود دارد ) گرایشی .
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،همواره در  عتیانسان و طب یرابطه« فضا و زمان است. حهیاحساسات ،شور و شعف و را یسرچشمه عتیطب»

 شهی، ر زیاز هر چ شیرابطه،ب نیاست که دگرگون شدن ا یهیبوده است و بد یتخوش دگرگونزمان،دس یدرازنا

نداشتند  عتیطب یذات تیاز ماه یاختکه شن هیاول یهاجامعه دارد. انسان جهیافراد و در نت ینیبجهان رییدر تغ

 یعیطب یهادهیراز گونه ،نگاه آنان به پد یرابطه نیبرقرار کردند و در ا عتیبا طب زیگاه اسرارآم یا،رابطه

 افتهیو رشد ن ینگاه را در اقوام بدو نیا یبود که هنوز ردّ پا یاژهیو ابهام و ییبا ترس ،خرافه گرا ختهیآم

 .مینیبیم

 

 

 

 

 
 


