
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 یتكامل پيشرفت يجا به فرهنگ عناصر از یبرخ افزایش و شدن حجيم از اجتناب
 

  يبصراو( زهرا) فرشته

 

 

 و تكامرل  نيرز  اسرت  شرده  تهيّره  توسرعه  حال در يكشورها  براي كه پيشرفت يالگوها و طرحها بهترين و جديدترين در

 شررايط  شرناخت  بره  يآور يرو بلكره  نيسرت  نظر مدّ شود، يم انسان تكامل به منجر كه فرهنگ ي جانبه همه پيشرفت

 رشرد  و پيشرفت آن ياجرا با كه است مناسب يطرح تهيّه يبرا جامعه يفرهنگ يويژگيها و ياجتماع ،يسياس ،ياقتصاد

 جديرد  ياطرحهر  ايرن  يپر  در يفرهنگ ي توسعه يشاخصها اينرو از. نگردد يناكام و شكست به منجر يصنعت و ياقتصاد

 و يبهداشرت  صنايع چه و باشد يفرهنگ صنايع چه است يتكنولوژيك و يصتعت مصنوعات و توليدات شدن حجيم از عبارت

 سبك اين كه پيداست ناگفته. است مصنوعات تكامل خدمت در انسان توسعه، نوع اين در ديگر عبارت به... ديگر صنايع يا

 در وقفره  يبر  را جامعه تا كند يم تهيّه را يطرح جامعه يفرهنگ و ياقتصاد - ياجتماع شرايط گرفتن نظر در با توسعه از

 بره  جامعره  يفرهنگر  پيشررفت  و تكامرل  ي منزله به توسعه از سبك اين مسلاماً. ببرد پيش ياقتصاد رشد و توسعه مسير

 فرهنرگ  تغيير و حركت وندر همان بلكه سازد، برآورده را يانسان ي جامعه و انسان يواقع ينيازها تمام كه نيست يا گونه

 بره  يصنعت يها فرآورده و صنعت و علم بُعد در عظيمشان پيشرفت وجود با امروز كه است يصنعت ي پيشرفته يكشورها

 و زحمرت  عامرل  يانسران  ي جامعه و خود يبرا و مبتاليند ياخالق و يسياس و ياجتماع و يروان يبيماريها و امراض انواع

 .اند كرده يخال عدالت و ثبات گونه هر از را جهان يجتماع نظام هك يطور به اند، شده ينابود

 

  انسان ،يسازندگ ، تكامل ،يفرهنگ عناصر ، شدن حجيم ،يتكامل پيشرفت: واژه هاي كليدي
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