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 دهيچک
از منظور بعیوي   . اسوت بندي آنها و تكامل به معني حرکت به سووي کموا     اي براي رقابت بين کشورها و رتبه توسعه به مثابه عرصه :زمينه و هدف

نگاهي اجمالي بوه  . شود محوري خالصه مي لممحوري، دنيامحوري، و ع انسان مؤلفهترين مباني الگوي پيشرفت در دنياي مدرن در سه  ها، مهم ديدگاه

خواهد در آن گام بگذارد و نيوز در فوراهم آوردن    تر شدن مسيري که جامعه ما مي تحوالت مفهومي و مباني توسعه و پيشرفت، شايد بتواند در شفاف

 .گيري کالن کشوري، کمک کند تسهيالتي براي ساختار تصميم

ي توسعه، الگوهاي پيشرفت و ها اي، به تحليل مفاهيمي ازجمله تعاريف و نشانه رور متون گسترده و منابع کتابخانهدر اين مقاله، با استفاده از م :روش

 .هاي حاکم بر الگوهاي کالن توسعه و نيز پيامدهاي بالقوه و بالفعل آنها پرداخته شده است توسعه و ارزش

گاهي آن را در کاهش شكاف يا تیاد در ابعاد مختلف زنودگي اجتمواعي، و   . شود ائه مياز توسعه به لحاظ نظري و عملي تعاريف متعددي ار :ها يافته

داري،  سه الگوي کالن توسعه عبارتند از الگووي توسوعه سورمايه   . کنند تعريف مي... مندي و يا زماني در تبديل قوه به فعل، و يا گسترش نظم و قاعده

گيرد و پيامد  داري از زمان انقالب صنعتي شكل مي الگوي توسعه پيشرفت سرمايه. المي پيشرفتالگوي توسعه سوسياليستي و الگوي توسعه ايراني اس

الگوي توسعه سوسياليستي، با انقالب . است تخريب محيط زيست ها و آغاز سلطه بر طبيعت و انسان و نهولخرجي متظاهراو  گرايي افراطي مصرفآن، 

 0211الگوي توسعه ايراني اسالمي پيشرفت، از دهه . وي توسعه بودترين پيامد حاکميت اين الگ قيماولين و مست استبدادشكل گرفت و  0102اکتبر 

 .است «معنويت ، وزندگي ،علم ،ي تفكرها پيشرفت در عرصه»هجري خورشيدي مطرح شد و پيامدهاي بالقوه منظور شده براي آن، 

و ايحاد فیايي  دموکراتيزه کردن محيط کارترين آنها  اما يكي از مهم ؛احي شده استسازوکارهاي متعددي براي ارتقا بهروزي جوامع طر :گيری نتيجه

تر از اين، توجه جدي به نظام توزيع عادالنه  تر و گسترده اما مهم. را القا کند مشارکت داشتن در محيط کار ضرورت احساس با ارزش بودن و است که

گفتنوي  . کنود  هاي اجتماعي نيز کمک مي ها، به کاهش جدي آسيب فزايش سطح بهروزي انسانهاي اقتصادي و اجتماعي است که عالوه بر ا موهبت

 . وبيش ذاتي انسان به برابري و تعاد  دارد شناسي تكاملي انسان نيز نشان از تمايل کم است که مطابق برخي مطالعات عميق و گسترده، روان
 

 ماعيتوسعه اجتاجتماعي، هاي  و جنبهپيشرفت  :ها کليد واژه

 

 مقدمه
فاضالب  تأمينسالمت عمومي همواره به شدت سياسي بوده است، از 

از خودروهوا در   هوا  و قوانين هواي پاک گرفته تا مبارزه عليه انتشار آالينده

همانگونه که پاتولوژيست آلماني قرن نوزدهم رودولف ويرچوو  . حا  حاضر

(Rudolf Virchow)  ست و سياست پزشكي يک علم اجتماعي ا»گفته است

 . «هيچ چيز جز پزشكي در سطح کالن نيست

بنودي آنهوا،    اي براي رقابت بين کشورها و رتبوه  توسعه به مثابه عرصه

ظاهر هيچ کشور و هيچ ملتوي را از  در امروزه به يک بت بد  شده است و 

هاي اصلي توسعه جواموع بوه لحواظ تواريخي بوه       بنيان. آن گريزي نيست

 01و اوايل قرن  01ز انقالب صنعتي در اواخر قرن انگي پديده بسيار شگفت

رسد که پيامدهاي آن حتي امروزه نيز در بسياري از وقايع و فرايندهاي  مي

نگواهي اجموالي بوه    . خوورد  طور پيدا و پنهان به چشم مي هکالن جهاني ب

تر شودن   تحوالت مفهوم و مباني توسعه و پيشرفت، شايد بتواند در شفاف

خواهد در آن گام بگذارد و نيوز در فوراهم آوردن    ما ميمسيري که جامعه 

 .گيري کالن کشوري، کمک کند تسهيالتي براي ساختار تصميم

از آنجا که مفاهيم کالني نظير توسعه و پيشرفت، هموواره در معور    

ها و تعبيرها يا سوءتعبيرهاي متعدد قرار دارند و گواه ابهامواتي در    برداشت

 مز جانب طراحان و چه از سوي مجريان، به چشو سطوح و ابعاد آنها، چه ا

خورد، در اين مقالوه بورآنيم کوه بوا بررسوي تحووالت در رويكردهوا و         مي

، و الگوهاي پيشرفت و ها ي توسعه، فرايند توسعه، تعاريف و نشانهها سنجه
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 مباني و مفاهيم پيشرفت اجتماعي

 232/ه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشري ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم، 

توسعه به واکاوي اين مقوله مهم در حيات انسواني بروردازيم و در نهايوت    

بهروزي جواموع را   ياوت توسعه و راهكارهاي ارتقاپيامدهاي الگوهاي متف

 .ها عرضه کنيم ي پژوهشها به اختصار و براساس يافته

 

 روش
در اين مقاله، با استفاده از مورور  . اين يک مطالعه مروري عميق است

اي، به تحليل مفاهيمي ازجملوه تعواريف و    متون گسترده و منابع کتابخانه

هواي حواکم بور     رفت و توسوعه و ارزش ي توسوعه، الگوهواي پيشو   ها نشانه

الگوهاي کالن توسعه، و نيز پيامدهاي بالقوه و بالفعل آنها پرداختوه شوده   

انتخاب چارچوبي واحد براي تحليل الگوهاي توسعه براي پيشگيري . است

ويوژه آاوار    از تورش احتمالي مورد توجه بوده و منابع داخلي و خارجي، به

 .اند بيشتر مورد عنايت بوده انديشمندان مطرح در اين حوزه

 

 ها يافته
 ی توسعهها تحول در رويکردها و سنجه

يد و گوام بور ذهون و    آ توسعه همانند هر پديده ديگري که به دنيا مي

. شوود  شومو  تكامول موي    گذارد، مشمو  قوانون جهوان   حيات انسان مي

کارگيري واژه تكامل به معني حرکت به سوي کما  از ديدگاه بعیوي از   به

به نظور ايون گوروه، در زنودگي و     . نديشمندان مورد نقد قرار گرفته استا

يابد، چيزي به نوام   جهاني که معني خود را در پويايي، حرکت و تغيير مي

کنود   اي پايواني را توداعي موي    کما  که نوعي ايستايي و رسيدن به نقطوه 

لوذا بهتور اسوت بوه جواي      . تواند وجود داشته باشد و وجود هم ندارد نمي

كامل از تطور يا دگرگوني و تحو  که بار ارزشي چنداني ندارند اسوتفاده  ت

اموا   ؛شويم تر مي شود که ما هر روز کامل تر، گفته مي عبارت روشن به. شود

هاي  برگردان ديدگاه ،شايد اين نوع اظهارنظر. (0)!!! شويم هرگز کامل نمي

نسان باشد که بعیي از فالسفه بزرگ غرب مانند هگل و ياسررس درباره ا

بوه گفتوه برخوي از    . معتقدند انسان در صيروره دائم و هميشه در راه است

انديشمندان، انسان يک ذات بالقوه است يعني طبيعت و مواهيتي تحقوق   

 .(3) «بشود»وجودي است که بايد  ...نايافته دارد و

ترين مباني الگوي پيشرفت در دنياي مودرن   ها مهم از منظر بعیي ديدگاه

ايون  . شوود  محوري خالصه موي  محوري، دنيامحوري، و علم انسان مؤلفهسه در 

نوعي نگاه پوزيتيويستي حاکم بر الگوهاي توسعه اجتماعي در غرب بوده اسوت  

بيني توحيودي و   با الگوي اسالمي ايراني پيشرفت که مبتني بر جهان و طبيعتاً

ين نكتوه شوايد در   در هر حا  ا. (2)داردهايي  خالفت اللهي انسان است تفاوت

تر، هدفمند و انسواني بوه    گرايانه تحليل الگوهاي توسعه و اتخاذ رويكردهاي واقع

رسود الگوهواي توسوعه و فراينودها و      چورا کوه بوه نظور موي     . ما کموک کنود  

را تعقيوب   «توسوعه کوور  »سازي آنها تواکنون بوه نووعي     سازوکارهاي عملياتي

م پيوسوته و منسوجم، هوم در    اند چرا که انسان به عنوان يک کول بوه هو    کرده

 .ها غايب بوده است سطح فردي و هم در بعد اجتماعي در اين ديدگاه

بندي کشورها شوكل   اولين بار که توسعه به عنوان ابزاري براي رتبه

 2توا   5افوزايش  . خود را در قالب توسعه اقتصادي، مطورح کورد   ؛گرفت

ولوي  . (0)دشدرصدي توليد ناخالص ملي نشانه و شاخص توسعه تعيين 

خيلي زود نارسايي اين شاخص براي هدف يواد شوده مشوخص گرديود     

خيوز خاورميانوه در    مد ملي کشورهاي نفتآکه افزايش در درحالي مثالً)

مقطعي از زمان به مراتب بيشتر از کشورهاي پيشورفته اروپوايي ماننود    

 ومير نوزادان و مادران در اين کشورها اصالً اما ميزان مرگ ؛سوييس بود

توانسوت ناشوي از توورم     ايون افوزايش درآمود موي    . قابل مقايسوه نبوود  

وري، باشد به اضوافه اينكوه    المللي و نه کار و توليد و اشتغا  و بهره بين

تواند از ساختار توزيع آن، عادالنه بودن يا  صرف افزايش درآمد ملي نمي

 يها شاخصلذا تجديدنظر در معيارها و  ؛نبودن، اطالعاتي به دست دهد

قرن گذشوته، بوه    0111در اوايل دهه . رسيد توسعه ضروري به نظر مي

ي متعودد توسوعه بوراي    هوا  شواخص همت آمارتياسن و محبوب الحوق،  

اين يوک حرکوت از   . بندي کشورها طرح وبه مورد اجرا گذاشته شد رتبه

بعدي به توسعه، به نگاه چندبعدي براي آن بود و در ايون نگواه    نگاه يک

تري از سالمت و  رنگ ي پرها شاخصوليد ناخالص ملي، جديد عالوه بر ت

اين نگاه جديد با عنوان توسعه انساني، محوور  . شد آموزش هم ديده مي

بنودي کشوورها در مسوير     هاي ساليانه سازمان ملل بوراي رتبوه   گزارش

ي هوا  شواخص . پيشرفت و توسعه و در مقايسه با هم، قرار گرفتوه اسوت  

گيرند  ورد بازبيني و حک و اصالح قرار ميطور مرتب م هتوسعه انساني، ب

يوک  . شود ي زماني کوتاه بر تعداد آنها هم افزوده ميها در بازه و معموالً

ي توسوعه انسواني   هوا  شواخص مقوله بسيار مهم که امروزه براي تكميل 

محيط زيست و رفتار سالم با آن در ابعاد  کردنعنوان شده است، لحاظ 

توسوعه  »محيط زيست بوه   کردنمنظور  توسعه انساني با. مختلف است

در ايون   هوا  شواخص تعودد   با وجوداما . تبديل شده است «انساني پايدار

ي ها به ميانگين ها شاخصگيري  در اندازه رويكرد، توسعه انساني، عمدتاً

يد چرا که همانند آ کشوري تمرکز دارد و پاشنه آشيل آن به حساب مي

ه سخني ب ها ها و نه از ساختار ز نسبتتوسعه اقتصادي، نه از توزيع و نه ا

اين انتقادها البته همانگونه که اشاره شد شوامل توسوعه   . وردآ ميان نمي

اينكه منبوع توسوعه اقتصوادي و افوزايش      عالوه بهشد،  اقتصادي هم مي

افزايش قيمت نفت در . توانست همواره کار و توليد نباشد مد ملي ميآدر

 .کند ا توجيه ميمقاطعي از تاريخ، چنين نقدي ر

هووا در سوونجش توسووعه و ابعوواد آن،  بووا عنايووت بووه برخووي نارسووايي

. شووود هوواي جديوودتري مطوورح و بووه مووورد اجوورا گذاشووته مووي  ديوودگاه

که حرکت به سوي اهداف توسعه پايدار « ي پيشرفت اجتماعيها شاخص»

دادهوا تكيوه    بيشوتر از درون  ها يا خروجي ها کند و بر ستانده را تعقيب مي

در توليد که با تعديالت اساسي  «واقعي/ شاخص پيشرفت اصيل»ند، ک مي

هرحوا  فعاليوت    با کسر بسياري از چيزهاي میر کوه بوه   ناخالص داخلي،

ي هوا  مانند تصادفات خودرو و آلودگي هوا، آسيب)کند  اقتصادي ايجاد مي
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 ابوالقاسم پوررضا

 ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /231

و سرس افوزودن ارزش کوار   ( محيطي و از دست دادن اوقات فراغت زيست

محاسوبه  ( و داوطلبانوه  هدوسوتان  انسوان از جمله کارهواي  )د بدون دستمز

ها ي بين زن و مورد   ، شكاف جهاني جنسيت، که با تكيه بر نسبتشود مي

ي مختلف حيات اجتماعي، پيشرفت کشورها را برمبناي ميزان ها در عرصه

محاسوبه و سورس آنهوا را     هوا  کاهش نابرابري بين دوجنس در اين عرصه

به بعد توسط مجمع جهاني  3116و گزارش آن از سا  کند،  بندي مي رتبه

شود، و الگوي اسالمي ايراني پيشرفت که ابعاد نظري آن  اقتصاد منتشر مي

گفتني . اند جمله سازي است، از آن تكميل و در مراحل آغازين پياده تقريباً

است که الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، بيش از هرچيز بر هويت دينوي و  

  .دارد تأکيدسالمي در مسير و اهداف توسعه هاي ا ارزش

 

 تحول در فرايند توسعه
الذکر بوه توسوعه و بوا عنايوت بوه       مل در ماهيت رويكردهاي فوقأبا ت

توان دريافت که اين رويكردها در مجموع  ادبيات مربوط در اين عرصه، مي

بعدي به چندبعودي، از تكيوه بور     براي تعريف و تحليل توسعه، از نگاه تک

افوزاري بوه    ابع مادي به منوابع انسواني، از پتانسويل فيزيكوي و سوخت     من

دادهوا، از عودم    دادها به فراينودها و بورون   افزاري، از درون هاي نرم پتانسيل

توازن به متوازن بودن، و از سطح محدود فردي و گروهي بوه اجتمواعي و   

 .اند اي و جهاني، حرکت کرده منطقه

 

 ی توسعهها تعاريف و نشانه
گواهي آن  . شود توسعه به لحاظ نظري و عملي تعاريف متعددي ارائه مياز 

را در کاهش شكاف و فاصله، يا تیاد در ابعاد مختلف زندگي اجتمواعي، عنووان   

زن و مورد،   هاي موجود بين، موثالً  کنند و ميزان دستيابي به آن را با نسبت مي

اننود حیوور فعوا     ي اقتصادي مانند اشتغا  و درآمد، يا آموزشي مها در حيطه

سوالمتي ماننود اميود زنودگي و      و سوطوح مختلوف تحصويلي، يوا     ها در رشته

ها و شوراهاي شوهري   هاي سالم عمر، و يا سياسي مانند حیور در پارلمان سا 

گواه  . سونجند  موي  ...وزيري يوا رياسوت جمهووري و    و محلي، در پست نخست

ي مانند درصد اشوتغا   يها شود و با سنجه توسعه، تبديل قوه به فعل تعريف مي

افراد در سن کار يا در سن تحصيل نسبت به کل جمعيت در اين گوروه سوني   

 توسوعه توسوط بعیوي از انديشومندان، مشخصواً     . گيورد  مورد ارزيابي قرار موي 

شوود، و طراحوان توسوعه انسواني،      ، در توسعه نظم متجلي موي ها پوزيتيويست

کننوده توسوعه    اي تعيوين افزايش قودرت انتخواب انسوان را يكوي از نشوانگره     

کند و جان راولز هم کوه   آمارتياسن از توسعه به مثابه آزادي بحث مي. دانند مي

نظران عمده در بحث عدالت است، بر اين باور است کوه عودالت    يكي از صاحب

يادآوري نظريه اين دو صاحب نظر به اين دليل اسوت  . خيزد از د  آزادي بر مي

ز توسوعه، کواهش تیواد، بوه شودت بوا تعريفوي از        که اولين تعريف ارائه شده ا

دهد، همسوويي و همبسوتگي    قرار مي تأکيدرا مورد  ها عدالت که کاهش فاصله

گيري از آمارتياسون بتووان از عودالت بوه مثابوه توسوعه هوم         دارد و شايد با وام

نكته قابل ذکر اينكه تعاريف ارائه شوده هرکودام وجهوي از وجووه     . کردصحبت 

ي توسعه عالوه بر توجوه بوه   ها که در طراحي برنامه اند کردهتر  نگتوسعه را پرر

 .تر از آن به متوازن بودن آن نيز بايد توجه شود آنها به جامعيت توسعه و مهم

 

 الگوهای پيشرفت و توسعه
های حاکم بر  سه الگوی کالن توسعه را به اختصار با توجه به ارزش

 :دهيم آنها و پيامدهای آنها شرح می

 داری وی توسعه سرمايهالگ .1

 انقالب صنعتي: نقطه آغاز

 اي و محلي مقطعي و دوره: ها ويژگی

گيري بعیي از  شكل – نژادپرستي - استعمار و استثمار :پيامدها

 - شناسي به دنبا  انقالب صنعتي ي علوم اجتماعي مانند مردمها شاخه

 و (Conspicuous Consumption)نه ولخرجي متظاهراو  /گرايي افراطي مصرف

فقط در استراليا  .محيط زيستتخريب  ها و آغاز سلطه بر طبيعت و انسان

درصد 25 ،بيش از دوسوم پوشش درختي بكر 0111تا  0211از 

گونه حيواني پستاندار از بين رفته و صدها برابر در  06هاي باراني و  جنگل

ه است که با ميزان مصرف کرداعالم  ديويد سوزوکي .معر  تهديداند

آينده به شدت در معر  تهديد و  سا  311در  ها گونه درصد 11 کنوني

 (5)اين اظهارنظر مربوط به دهه آخر قرن گذشته است. نابودي خواهند بود

در منابع جديد بحران . امروزه وضعيت بسيار متفاوت است و طبيعتاً

ب و آتر و فراگيرتر از تغيير  محيطي ناشي از فعاليت انسان، بزرگ زيست

زدايي، شوري آب، اارات  اين بحران، فرسايش خاک، جنگل. واسته

ي شيميايي سمي، نابودي ها ها، زباله کش ها و حشره کش شيميايي آفت

، تخليه هورمون ها ، کاهش جمعيت ماهيها ، اسيدي شدن اقيانوسها گونه

. گيرد در منابع آبي و انبوهي از اشكا  ديگر تخريب و نابودي را در بر مي

يطي اين الگوي توسعه که تا به امروز هم ادامه حم هاي ناگوار زيستپيامد

ها  ها قبل از انسان و بيابان اند جنگل گفته ها اي است که بعیي گونه دارد به

 21انسان به عنوان يک گونه از حداقل  ظاهراً. اند بعد از انسان شكل گرفته

اي نسبت به  هميليون گونه شناخته شده رفتار بسيار مخرب و تجاوزگران

کند و  درصد کل انرژي را مصرف مي 01تنهايي  به دارد و مثالً ها ديگر گونه

گذارد و اين نه  باقي مي ها در نتيجه سهم بسيار ناچيزي براي ديگر گونه

رشد . بلكه در درازمدت تخريب خود او نيز هست ها تنها تخريب ديگر گونه

ويژه در کشورهاي  هانه بجمعيت، هم در تعداد و هم در ميزان مصرف سر

در اين فرايند شناخته  مؤاريافته نابرابرتر، يكي از عوامل  اروتمند توسعه

خود و در طو  زمان، ميزان  خودي افزايش اميد زندگي هم به. شود مي

بر رشد  تأکيدعالوه بر اين . زند مصرف و فشار بر منابع طبيعي را دامن مي

افته هم، يک عامل بسيارمهم در اقتصادي مستمر در کشورهاي توسعه ي

 .(6)ويژه انرژي است همصرف منابع ب

 - رقابوت  - مالكيت خصوصوي  - گرايي(معاش) عقل -فردگرايي :ها ارزش
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 مباني و مفاهيم پيشرفت اجتماعي

 231/ه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشري ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم، 

و غايت در نظر گرفته شده براي اين الگوي توسعه، کوه در   - زاديآ - بازار

بوراي  نيكبختوي  / شوترين خيور  بي»ي جرمي بنتام بازتاب يافتوه،  ها انديشه

 .(2)است «ترين تعدادبيش

 

 الگوی توسعه سوسياليستی .3

اين الگو به عنوان يک الگوي رقيوب بوراي   . 0102انقالب اکتبر : سرآغاز

ي مارکس قدرت را در ها داري و در تقابل با آن، با استفاده از آموزه سرمايه

 .روسيه تزاري به دست گرفت

يوک بنيوان   برخالف الگوي پيشوين، ايون الگوو خوود را داراي      :ها ويژگی

خود  يغاي داند، و هدف شمو  و مبتني بر فلسفه علمي مي جهان ،تاريخي

ه ، حتي به نوعي بدون دولت بکشي و استثمار بدون بهره اي جامعه را ايجاد

معني متعارف کلموه، کوه آن را هموواره نماينوده طبقوات حواکم معرفوي        

هاي  زاد انسانآجامعه »يوتوپياي داند و به عبارت بهتر به نوعي  کند، مي مي

به خاطر ماهيت پيشگويانه . انديشد م ميس، به عنوان تعريفي از کموني«زادآ

ايدئولوژي حاکم بر اين الگو، و ويژگي يوتوپيايي آن، بعیي از انديشمندان 

 .(1)اند ت کردهباز مارکس پيامبر هم صح

ترين پيامد حاکميت ايون الكووي توسوعه     اولين و مستقيم استبداد :پيامدها

البته در ايدئولوژي مارکسيستي هم به ديكتاتوري پرولتاريا اشواره شوده   . بود

اما برخي منتقدان بر اين باور بودند که قودرت حواکم نوه ديكتواتوري      ؛است

مائو رهبر انقوالب  . (1)کند بلكه ديكتاتوري بر پرولتاريا را اعما  مي ؛پرولتاريا

ين پيدا کرد گفتوه بوود   کمونيستي چين پس از اختالفي که با رهبران کرمل

 هوم مشخصواً   ها بعیي. که شما تزارها را برداشتيد و خود تزاري ديگر شديد

درهرحوا  پيامود   . انود  از استالين، به کنايه، به عنوان توزار سوری يواد کورده    

اي بود کوه تعامول سوازنده بوا      و پليسي جامعه بسته اي، بالفصل چنين شيوه

. ت در آن به شدت تحت کنتور  بوود  دنياي پيرامون نداشت و جريان اطالعا

و کموي   بعودي  رشود توک  در  گرا بوود و  گرا و کميت اين الگو به شدت مادي

اي داشوت و در موواردي حتوي     دستاوردهاي قابول مالحظوه  ( وزني/ عددي)

هواي   در تعوداد تخوت   موثالً . داد برتري بر الگوي رقيوب از خوود نشوان موي    

اما آمار و ارقامي هوم  ... يت و يابيمارستاني يا سرانه پزشک و پرستار به جمع

 فروپاشوي از درون . داد چنودان موورد اعتمواد کارشناسوان نبوود      که ارائه مي

زيورا بوه   . اين الگو فرو پاشويد  0111در اوايل دهه . پيامد نهايي اين الگو بود

هيچ چيز بدي که استبداد مدعي مبوارزه بوا آن اسوت،    » (01)گفته آلبرکامو

 .«يستبدتر از خود استبداد ن

ترين ارزش سياسي و حاکميتي در  و وابستگي حزبي، عمده حزب :ها ارزش

رقيب هم بود، ظاهرا از همان آغاز بوه   حزب حاکم که تنها و بي. اين الگو بود

يک کاست و دژ نفوذناپذير قدرت تبديل شد و با استفاده از تهديود و تبعيود   

ارزش ايودئولوژيک   توي مالكيت دول .ي خود را استحكام بخشيدها و ترور پايه

عودالت و پيشوگيري از از    توأمين کشوي و   ديگري بود که براي پرهيز از بهره

پيامودهاي حاکميوت ايون ارزش در    . شود  خود بيگانگي، تبليغ و تقويت موي 

 کاهش انگيزه براي کار و توليود، در آاوار بعیوي از نويسوندگان معوروف آن     

لقه حزب، گوشي بودهكار  اما قدرت مط .(00)وبيش بازتاب يافت زمان هم کم

هواي مسولط در ايون     هم از مفاهيم و ارزش گرايي جمع. ها نداشت اين حرف

يكي بوراي هموه، هموه بوراي     »در آغاز انقالب، شعار . مدآ الگو به حساب مي

پوس از قوبق قودرت، فقوط      اما ظاهراً ؛از شعارهاي رهبران حزب بود «يكي

جامعه باقي ماند و بوه گفتوه   در  «همه براي يكي»نيمه دوم اين شعار، يعني 

 .(03)محقق شد «نظام»به  «نهیت»شناسان، اصل تبديل  بعیي جامعه

. توان يواد کورد   ترين ارزش اين الگو مي به عنوان کانوني عدالت اجتماعياز 

از ديدگاه مارکس نبرد تاريخي طبقات اجتماعي در جواموع انسواني بوه ناچوار     

طبقوه،   گيوري جامعوه بوي    ريا، و شكلپرولتا/ بايد بر حاکميت طبقه تحت ستم

اينگونوه نبوود و    اموا در عمول واقعواً    ؛کشي بينجامود  يعني عادالنه و بدون بهره

بنا بور بعیوي روايوات    . شدت رونق گرفته بود ساالرانه به اشرافيت حزبي و ديوان

کلكسوويون  گرايووي رهبوران اتحوواد شووروي سووابق،   فقوط يووک قلوم از لوووکس  

 .به لئونيد برژنف رهبر کارگران جهان بود متعلق لزرويسهاي رو نيماش

 

 محور توسعه دين
 الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت .2

 .هجري خورشيدي 0211دهه : نقطه آغاز

طور کامل عملياتي نشده است و در مراحل  هاز آنجا که اين الگو هنوز ب

ي انجام شوده بوه   ها بسيار آغازين اجرايي شدن قرار دارد، براساس طراحي

 :پردازيم مورد انتظار ميپيامدهاي 

ترين پيامدهاي منظور شده بوراي ايون الگووي     عمده: پيامدهای مورد انتظار

 (.02)باشد  مي «معنويت ، وزندگي ،علم ،ي تفكرها پيشرفت در عرصه»توسعه، 

 - معواش  توأمين  - زادگوي انسوان  آکراموت و   - گرايوي  وحوي »: ها ارزش

 گرايي اخالق - خواهي عدالت

محور است و اين تفواوت اصولي    وي اسالمي ايراني ارزشپيشرفت در الگ

به بياني ديگر، پيشرفت موردنظر اسوالم،   .هاي توسعه است ن با ديگر مكتبآ

و يكوي از عناصور کوانوني     (00)محوور اسوت   بنيان و تربيوت  پيشرفتي اخالق

 .اخالق اسالمي عدالت است

رهيوز از  در الگوي اسالم ايراني پيشرفت، عودالت پ »شود که  گفته مي

سواز دسوتيابي بوه حيوات      تبعيق است و پيشرفت مبتني بر عدالت زمينه

در اين الگو عودالت بوه عنووان ارزشوي واال، نقشوي      . «شود طيبه تلقي مي

وجوود  در اين الگوو  شاخص عدالت »کند به نحوي که اگر  محوري ايفا مي

ر عدالت معيا. رود ميا  ؤنداشته باشد، حقانيت و مشروعيت حكومت زير س

اگور پيشورفت هموراه بوا عودالت نباشود       »و . «حق و باطل حكومت است

 .(02) «شود هيچگاه پيشرفت مورد نظر اسالم محقق نمي

ي برابر رشود اقتصوادي مسوايلي ماننود     ها در اسالم عالوه بر فرصت»

شود که  و اين موجب مي «وجود دارد... اطعام ايتام و  ،وقف ،زکات ،خمس

نسبت پيشرفت و عدالت در الگوي توسعه اسالمي ايراني با توسعه و عدالت 
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 ابوالقاسم پوررضا

 ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /221

حا ، از آنجا که عدالت در آيين اسوالم   درهر .متفاوت باشد ديگر الگوهادر 

ويژه در مذهب شيعه جايگاه خاصي دارد، و امروزه هم در سطح جهوان،   هب

المت، بسويار  طور اخوص در سو   هي مختلف و هم در ايران، و بها در عرصه

هاي مخوالف و موافوق زيوادي آن را بوه چوالش       شود، و ديدگاه مطرح مي

 .مل کنيمأکشند، بهتر است اندکي روي آن ت مي

اخوالق  »ويوژه در   هارسطو جزو اولين فيلسوفاني است که در آاار خود بو 

تعريوف عودالت از ديودگاه    . کنود  به تفصيل از عدالت بحث مي «نيكوماخس

مورد پذيرش حكماي  «هر چيزي در جاي خود باشد»كه ارسطو مبني بر اين

ايون  . دهد اسالمي هم هست و موالناي بزرگ هم در آاارش آن را بازتاب مي

انود،   کننده تعريف به همراه دو مفهوم کليدي ديگر که در عدالت بسيار تعيين

از نظور راولوز   . شووند  هاي جديد تحليل و نقد مي نياز و شايستگي، در ديدگاه

، براي رسيدن به ... عمومي، مانند آزادي سياسي و بيان و/ي همگانيها آزادي

هر فورد، در يوک طورح    »به عبارت ديگر . (05)برابري و عدالت اولويت دارند

اي، داراي حقوقي برابر است، که با طرحي مشوابه   هاي برابر پايه بسنده آزادي

يوودگاه راولووز نووابرابري زموواني از د. (06)«هوواي همگوواني انطبوواق دارد آزادي

شود که براي مصالح همگان سازمان يافته و متیمن بيشترين  پذير مي توجيه

ايون ويژگوي، بخشوي از    . ترين اعیاي جامعوه باشود   سودمندي براي محروم

اين بخش . (02)در ديدگاه راولز نسبت به موضوع عدالت است «اصل تفاوت»

 تأکيود ديم موورد  از نظر راولز بسيار شبيه ديدگاهي است که در حقوق رم قو 

شد براي رعايت عدالت به هر کس بوه ميزانوي    بود به اين معني که گفته مي

. که شايسته است داده شود بوه شورط آنكوه مخوالف مصوالح جموع نباشود       

شايستگي نه تنها در رابطه با تعار  احتمالي منافع فرد و جامعوه، بلكوه بوا    

روز و کوالن، و   ي بوه اهو  توجه به شيوه سنجش و ارزيابي آن که نيازمند داده

هاي اجتمواعي براسواس شايسوتگي     نوعي اقتدار مرکزي براي توزيع موهبت

نياز هم ماننود شايسوتگي از معیوالتي    . است، نيز مورد نقد قرار گرفته است

 «به هرکس به اندازه نيازش و از هرکس به اندازه توانش». برد مشابه رنج مي

خيلوي زود و آسوان آن را کنوار    گورا   هاي آرمان شعاري بود که سوسياليست

اما اقتدار مرکزي شكل گرفتوه در راسوتاي محقوق سواختن ايون       ؛گذاشتند

زيرا جامعه . کردآرمان، جامعه را از دستاورد تاريخي انسان، يعني آزادي، تهي 

و تبديل جامعه به سوازمان جوز نوابودي بازارهواي      کردرا به سازمان تبديل 

ايون  . بين رفوتن آزادي دسوتاوردي نودارد   خودجوش، نوآوري و رقابت، و از 

در رابطووه بووا عودالت ارسووطويي و مارکسووي طوورح   (Hayek)يووک ها نقودها را 

راولز اما معتقد است که آزادي متیمن برابوري و عودالت نيوز    . (01)کند مي

در اهميت آزادي به عنوان يک . وردآ هست و عدالت از درون آزادي سر بر مي

اند که اگر دولوت چوين بوه آزادي بيوان بهوا       هگفت ها ارزش برتر، حتي بعیي

در حوا  گسوترش    گيوري  هموه داد و دکتر لي ون ليانگ را که اولين بار  مي

کرد، هيچ بحران کروناويروسوي   کرونا ويروس را متوجه شده بود سانسور نمي

توان به عودم رعايوت    دهد که نمي و اين نشان مي... در جهان اتفاق نمي افتاد

درهرحوا  توجوه بوه درهوم تنيودگي      . (01)اعتنا بود بي حقوق بشر در چين

به . نمايد ناپذير مي هاي ناظر به توسعه اجتناب گيري فعاليت ها در شكل ارزش

ويوژه در عرصوه    ه، بو «عدالت بوه مثابوه توسوعه   »رسد که از توجه به  نظر مي

گريوزي  ... سالمت و ديگر کاالهاي عمومي نظيور امنيوت، محويط زيسوت و    

 .عدالتي بسيار سنگين و ويرانگر است يامدهاي بينيست چرا که پ

 

 بحث و نتيجه گيری
 نابرابریپيامدهای 

مانيفسووتي بووراي پيشوورفت »اي کووه بوور کتوواب  آمارتياسوون در مقدمووه

هاي نظوري   نوشته است، از بنيان «يي براي يک جامعه برترها ايده: اجتماعي

/ کالسويک  داري و درک غلوط از ديودگاه پيشوروان اقتصواد     توسعه سورمايه 

به نظر او مانيفست کمونيست مارکس تواريخ را  . گويد داري سخن مي سرمايه

اموا پيوام اصولي     ؛کنود  عودالتي خالصوه موي    بوي / سراسر در مبارزه طبقواتي 

قابل حصوو  و قابول    مانيفست پيشرفت اجتماعي اين است که عدالت قطعاً

راهوي  طوور اساسوي در ترکيوب و هم    هپروراندن است و پيشرفت اجتماعي ب

و  هوا  اندازي سازنده با تغييورات بوه درسوتي انديشويده شوده در نهواد       چشم

عالوه بر آمارتياسن، ريچارد ويلكينسوون  . (31)قراردادها قابليت حصو  دارد

شوان عودالت را بسوتري بوراي      و همكارش کيت پيكت، در تاليفات مبسووط 

 در سطح همه جوامع در جهان، مطورح  ها سالمت اجتماعي و کاهش آسيب

بهوروزي   يي بسويار قابول اتكواء نقوش آن را در ارتقوا     ها و با استناد به داده

هوا عودالت هوم اسوترس را کواهش       از ديدگاه اين. کشند ها به ری مي انسان

بهوروزي هموه، نوه     يدارد و هم به ارتقا دهد و هم سالمت را محفوظ مي مي

 .(30)کند فقط طبقات فقير، کمک مي

لكينسووون، ديوودگاهي انتقووادي بووه مارتياسوون، هووم ويآهووم ديوودگاه 

اقتصاد بوازار الزم  از نظر آمارتياسن  .ن استآداري به شكل کنوني  سرمايه

 از يكسوو و ن انسان و انصاف و عدالت را أاما براي يک جامعه انساني که ش

او معتقد است . از سويي ديگر تیمين کند ناکافي است ابات و استحكام را

آن قووانين  از  بورداري  بهوره از اقتصاد بوازار و  اتر رفداري معاصر  سرمايه که

اقتصاد بازار را  .استاد اخالق بود پدر اقتصاد کالسيک، اسميتآدام  .رود مي

، و همچنين بوراي سوازماندهي   طبيعياما در شرايط  ؛دانست مي نيازمورد 

را موانع  ( گوري  ولخرجي و اسراف)ي ضدتوليد بازار ها نهادهايي که فعاليت

فقوط دولوت   کوه  ت فرصت دهد که کارهايي را انجوام دهود   شود و به دول

اگور يوک چنوين     کند که و اضافه مي .تواند به بهترين شكل انجام دهد مي

داري مدرن، الزم بوود، در دنيواي    دم سرمايه ، در سريده01توازني در قرن 

کنيم قطعا بسيار حياتي  اي که ما در آن زندگي مي پيشرفته بسيار ناعادالنه

که براي پيشرفت  کند  ن تحليلي ما را به اين نتيجه رهنمون ميچني .است

ي هوا  و حووزه  «عدالت و رقابت»جانبه و متوازن، بين دو مقوله حياتي  همه

 .تحت پوشش آنها، يعني دولت و بازار تمايز قايل شويم

هواي   تیواد فزاينوده بوين کاميوابي    ويلكينسون هم بر اين باور است که 

 - توسوعه نوامتوازن   - نهوا آهاي اجتماعي  ه و ناکامييافت مادي جوامع توسعه
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 مباني و مفاهيم پيشرفت اجتماعي

 220/ه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشري ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم، 

سيسوتمي   را بوازار او هوم   .شووند  هاي گسترده تبيوين موي   با نابرابري اساساً

دانود و اعوالم    ميجهت و مسير توسعه در اما نيازمند تجديد ساختار  ؛حياتي

 نآمريكايي در خط فقر يا نزديوک بوه   آکودکان  درصد 01 کند که وقتي مي

از نقطوه نظور او اقتصواد از     .يک جاي کار بايود بلنگود   قطعاً نندک زندگي مي

اقتصاد به خاطر خدمت امروزه ديگر . وسيله به هدف تغيير جايگاه داده است

و ايون يعنوي   . اقتصاد وجود داريمخدمت به ما براي  بلكه ؛به انسانيت نيست

ي تنود  هوا  و رشود نوابرابري و شويب    از خود بيگانگي و خارج شودن از ريول  

هووا و  پياموودهاي چنووين سوواختارهايي گسووترش انووواع بيموواري . اجتموواعي

 افزايش فشارخون همبسته بوا سوالمندي در   مثالً. هاي اجتماعي است آسيب

اموا در جواموع    !شوود  نابرابر، بسيار طبيعي تلقوي موي   يافته توسعه کشورهاي

. ارداي وجود نود  چنين پديده ،مراتبي اي بدون نابرابري منزلتي و سلسله قبيله

کشور  12نفر در  111,11ي ها مده از دادهآبر)افسردگي مرتبط با نابرابري يا 

، که در کشورهاي برابرتور ديوده   (مريكاآايالت  05و از يک پژوهش ديگر در 

دهود کوه    هواي ويلكينسوون نشوان موي     شواهد ارائه شده در کتاب .شود نمي

ی وسیي   ی درآمدها شکاف - از نوع اقتصادی آن مخصوصاً نابرابری

او . رسیاند  به همیه میا آسیيی میی     - بين ثروتمندان و تنگدستان

هاي رواني،  اي از افزايش بيماري ي تازهها هر روز گزارش تقريباًنويسد که  مي

. را شواهد هسوتيم   Self-harmها در مدارس، افسوردگي و خوودزني    تيراندازي

، رشد اقتصوادي در حمايوت و حفاظوت موردم از انباشوت بارهواي اسوترس       

دهويم   ما نشان مي. اضطراب و بيمارهاي رواني در جوامع ما ناکام مانده است

ي هوا  يافتوه و ناکوامي   هاي مادي جوامع توسعه که تیاد فزاينده بين کاميابي

اخيرا هم پيواده  . شوند هاي گسترده تبيين مي با نابرابري اجتماعي آنها اساساً

يد آب و هووايي در  کردن مريخ نورد در کوره موريخ و همزموان بحوران شود     

. کورد  تأييود به نوعي ايون نگواه را   ...تگزاس به خاطر برف و توفان و سيالب و

ها پيش هم شاعر پرآوازه سرزمين ما زنده ياد مهودي اخووان االوث بوا      سا 

، در منظوموه  «برگذشته از مدار ماه، ليک بس دور از قورار مهور  »بيان زيباي 

ندگي اجتماعي و انسواني روزگوار   ما آخر شاهنامه، تیاد توسعه مادي و عقب

  (.33)ما را به تصوير کشيده است

درهرحا ، بررسي آمار و ارقام جمع آوري شده توسط سوازمان جهواني   

دهد  المللي نشان مي ي بينها مقايسه برايبراي ارائه مبنايي  (WHO)بهداشت 

ي روانوي  هوا  توري ميوزان بيمواري    کشورهاي اروتمندتر به گونه بسيار جدي

مطالعوات سوازمان   . کننود  تجربه ميري را در مقايسه با کشورهاي فقير بيشت

هاي آغازين اين قورن عمليواتي شودند بوه ايون       جهاني بهداشت که در سا 

درصود   55نتيجه دست يافتند که شيوع هرگونه اختال  روان در طو  عمر، 

درصود در   02درصد در آلمان،  22درصد در نيوزيلند،  01در اياالت متحده، 

مطالعوات   نتيجوه  .درصد در چوين بوود   01درصد در نيجريه و  31لند، اما ه

ومير نوزادان دو تا سه  هاي روان و مرگ که ميزان بيماري ويلكينسون اين بود

بيشتر در مقايسه با کشورهاي برابرتر نابرابرتر يافته  توسعهبرابر در کشورهاي 

و مطوابق بعیوي    فرزندآوري نوجوانان، درصد جمعيوت زنوداني   ميزان. است

 .بودندکشي در کشورهاي نابرابرتر تا ده برابر باالتر  قتل و آدم  ، ميزانها تحليل

واقعيت اين است که رشد اقتصادي و افزايش مستمر توليد ناخالص داخلوي  

ايون  . شوود  طور مستمر به افزايش رفاه و بهروزي جوامع منجر نمي ههمواره ب

 ضرورت يعني. لص داخلي در رفاه جامعهيعني پايان نقش افزايش توليد ناخا

توجوه بوه توزيوع و     ويعني آغاز توسعه اجتماعي . توجه به قانون بازده نزولي

البتوه بوا در نظور     هواي اجتمواعي،   منابع و موهبت تخصيص دقيق و عادالنه

منظور اين است که کشورهاي در حوا  توسوعه    .گرفتن سطح توسعه جامعه

توانند به افزايش توليد ناخالص داخلي تكيه  براي افزايش سطح رفاه خود مي

اما پس از رسيدن به سطح مشخصوي از رفواه، ديگور افوزايش توليود       ؛کنند

 دواند موجب افزايش سطح بهروزي شود و بايود رويكور  ت ناخالص داخلي نمي

با عنايت به چنين تحو  فرايندي در توسعه است . دشوجديدي جايگزين آن 

وظيفه گويد که  مي سورري ي دانشگاهسشنا د بومتيم جكسن استاد اقتصا که

در  ژيژک هم ديدگاهي مشوابه  .سايش بدون رشد استآبهروزي و  يما ارتقا

بايود بيواموزيم در خوارج از    » گويود  و ميکند  عرضه مي رابطه با بحران کرونا

 .«مختصات بازار سهام و سود فكر کنيم

د در باره ديگران را تغيير نابرابري طرز تفكر افراهاي فوق،  عالوه بر آسيب

 دامن زده و آنها راهاي افراطي  گرايشها و  تر از آن به تندروي د و مهمده مي

هواي افراطوي در    ويلكينسون حداقل چهار نوع از اين گرايش. کند تقويت مي

تواند در پيرامون ما هم  که به آساني مي کند مطرح ميرفتارهاي اجتماعي را 

  Alcoholic ،workaholic ،Sexaholic ،Shopaholic .قابل مشاهده باشد

وار را نيزتقويوت   هاي خودشيفته واقعيت اين است که نابرابري گرايش

توانود اختاللوي بوزرگ در بسوتر روابوط اجتمواعي بوين         کند و اين مي مي

نقوش  . الملول، ايجواد کنود    ها، و حتي در بعیي موارد در سطح بين انسان

مريكوا و  آتوان چوه در بحوران داخلوي     شخصيت خودشيفته ترامپ را نمي

هاي سياسوي اقتصوادي در سوطح     و چه در تقويت تنش... اشغا  کنگره و

همتاي انگليسي او، بوريس جانسون که به شدت طرفدار . کردجهان، انكار 

 را مسوئو   «سوه فورد آگواه   »نابرابري است براي مديريت بحوران کرونوا،   

کوه بوه نووعي     کرد ر بريتانياد براي دريافت خدمات انتخاب تخت و بيمار

گويدکه ايون يوک    ژيژک در انتقاد از اين رويكرد مي. داروينيسم تعبير شد

بوراي تقويوت و   »گفتند  هاست که مي هاي نازي استراتژي مشابه استراتژي

گونه که  و همان «مان اجازه دهيد پيرها و ضعيفان بميرند سازي ملت جوان

وميور ناشوي از کرونوا در جموع      مورگ  ها و خبرها نيز بازتاب دادند گزارش

به دنبا  . «ي سالمندان بريتانيا بسيار چشمگير بودها سالمندان مقيم خانه

هوايي نشوان    آيوا چنوين اصوو  و رويوه    » گيورد کوه   اين ژيژک نتيجه مي

ترين منطق بقاي اصولح را تصوويب    دهد که ما آماده هستيم وحشيانه نمي

: گورديم  در مقابول ماسوت بوازمي    کنيم؟ بنابراين دوبواره بوه انتخوابي کوه    

فرامووش نكنويم کوه    . «؟بربريسم يا نوعی کمونيسم بازانديشی شده

اما با نوابرابري   ؛يافته ترامپ و جانسون نمايندگان دو کشور اروتمند توسعه

 .بسيار هستند
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 ابوالقاسم پوررضا

 ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /223

 ؛بهروزي جوامع طراحي شده است يسازوکارهاي متعددي براي ارتقا

و ايحواد فیوايي    اتيزه کوردن محويط کوار   دموکرترين آنها  اما يكي از مهم

ضرورت احساس بوا ارزش بوودن و نقوش مشوارکتي داشوتن در       است که

اي از زندگي هور فورد    از آنجا که زمان قابل مالحظه. را القا کند محيط کار

گذرد و روابط فشرده، مستمر، و رو در رو در محيط کوار   در محيط کار مي

توانود   آن موي  کوردن تور   و انسواني حاکميت دارد، تغيير فیاي محيط کار 

در . کيفيوت زنودگي داشوته باشود    ي اي در ارتقوا  کننده نقش بسيار تعيين

گيووري اجتماعووات موودرن  اهميووت نقووش کووار در تكاموول انسووان و شووكل

انود و بعیوي    انديشمندان معروفي از جمله مارکس و دورکيم سخن گفتوه 

نودگي و روابوط   مثبت آن رادر کيفيت ز تأايرنويسندگان و هنرمندان هم 

عنوان رمواني   «سازد کار شما را آزاد مي». اند هکردعاطفي و احساسي بيان 

نوشته شوده   01شناس آلماني در نيمه دوم قرن  است که توسط يک زبان

و در آن قماربازان و شيادان از طريق کار راهي براي بازگشوت بوه زنودگي    

عنووان در اردوگواه   سوفانه ايون   أمت. (01)کنند سالم و پرهيزکارانه پيدا مي

درهرحوا   . آشويتس هم براي بيگاري اسيران مورد اسوتفاده قورار گرفوت   

هوا، چوه در قالوب عیوويت در      ن هوا و سوازما   مشارکت کارکنان در بنگواه 

، نشان داده است ...گيري و چه در قالب صاحبان سهام و هاي تصميم کانون

انود کوه بوا     دههم نشوان دا  ها بررسي. که موجب افزايش برابري بوده است

 - هاي دفاع از حقووق کارکنوان   به عنوان کانون - ها افزايش قدرت اتحاديه

بوا تیوعيف    يابود و سورس مجودداً    در اياالت متحده، نابرابري کاهش موي 

 (.6)گذارد رو به افزايش مي ها قدرت اتحاديه

شناسي تكاملي انسان نيز نشان  در نهايت مطابق برخي مطالعات، روان

در يوک پوروژه   . وبيش ذاتي انسوان بوه برابوري و تعواد  دارد     از تمايل کم

ارهايي، بدون عنوان و ذکر نوام کشوور، از   کردمريكايي، به مردم آپژوهشي 

درصود   11حودود  . توزيع اروت در سوئد و اياالت متحده نشان داده شود 

. اش تورجيح دادنود   مريكاييآتر سوئد را بر نظير  پاسخگويان، توزيع عادالنه

خواه و دموکرات، بين  لب اينكه، اين نسبت به سختي بين جمهورينكته جا

 .کرد اروتمند و فقير، يا بين زن و مرد تفاوت پيدا مي
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Abstract 
Background: Development is a tool for competition between countries and their ranking according to international 

criteria. Different perspectives exist in this area, which the most important models are: the Capitalist, Socialist, and 

Iranic-Islamic. An overview of the concepts and the foundations of development may help clarify the manner our 

society wants to obtain and provide needed facilities.  
Methods: A comprehensive literature review with regard to basic concepts, definitions, values and socio-economic 

consequences of development models was conducted. National and international books and articles were reviewed analytically. 

Results: There are several theoretical and practical definitions for development. It sometimes refers to reducing gaps, 

transforming potentials to reality, or enforcing regularities and expanding appropriate structures. The first model of 

development, Capitalist, was formed during the industrial revolution, and resulted in conspicuous consumerism, 

domination, destruction and abuse of natural environment, colonialism and slavery. The second model, socialist, was 

structured in Revolution of October 1917. Despotism was the immediate and most direct consequence. The Iranic-

islamic development model was designed in early 2011. Supposedly the main expected consequences for this model are 

"improvement in the fields of thought, science, life, and spirituality." 

Conclusion: There are several mechanisms designed for promoting the well-being of communities. One of the most 

important of them is democratization of the workplace and creation of an atmosphere in which everybody feels 

worthy, valuable and performs a participatory role in the workplace. More equitable distribution of socio-economic 

advantages not only increase the social trust and well-being indices, but also prevent many social pathologies. 
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