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 یرانیا -یاسالم یشناس تیهو و يامروز جوامع در یشناس باستان گاهیجا

  ينييسحر شهرآ،  پوريخان يمرتض،  يرقادرين ميمحمد ام

 

 ينولدوژ كت و علدم  كشدتابنا  يهدا  شرفتيپ هنوز ايگو. دارند گذشته كدر به يشتريب ازين يامروز جوامع رسد يم نظر به

 توسدعه  حال در جوامع در ازين نيا گريد يسو از. ندك رابيس را معرفت تشنه و ريپذ فرهنگ مدار، فرهنگ مردم نتوانسته

 يهدا  پلده  و دهيبخشد  بهبود را خود ياقتصاد يها اريمع تا وشندك يم سخت هك يجوامع. شود يم احساس شيپ از شيب

 و يسداز  فرهندگ  و فرهندگ  مقولده  از جوامع نيا از ياريبس هك شده باعث امر نيهم ند،يمايبپ شتريب سرعت با را توسعه

 هكد  ردك نشان خاطر ديبا را تهكن نيا. است داده قرار توجه يبعد يها مرتبه در را آن اي و ردهك جدا يفرهنگ يزير برنامه

 يفرهنگد  سدطح  شيافدزا  در جوامدع  نيا هك ييابزارها از يكي. دارند ييبها گران تجارب نهيزم نيا در افتهي توسعه جوامع

 نقدش  انيد م نيد ا در. است يبشر گذشته ينما تمام نهيآ عنوان به گذشته ثيموار با ييآشنا ردند،ك استفاده خود مردمان

 يمد  و دارد يخصوصد  و يعمدوم  يبخشد  يآگاه در مهم ينقش يشناس باستان. گرفت دهيناد توان ينم را شناسان باستان

 گداه يجا و تيد اهم بده  مقاله نيا در. ندك داريب را است شده جدا گذشته يخودآگاه و معرفت از هك يا جامعه تيهو تواند

 يمل تيهو يبازساز در آن ليبد يب نقش و جوامع يآگاه سطح شيافزا در ظهور نو علوم از يكي عنوان به يشناس باستان

 .پرداخت ميخواه

 

 يفرهنگ راثيم ،يشناس تيهو فرهنگ، ،يامروز جوامع ،يشناس باستان :يديلك يها واژه
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