
 1 صفحه - یاجتماع ۀتوسع يهاانیبن تی: تقویجمع ةاراد ،یجمع يریادگی

 
 

 

A Persian Translation of Collective Learning, Collective Will: Strengthening the Foundations of Social 
Development 

NEW YORK—27 January 2016 

 
 

 اي غیر رسمی و غیر نهائی ازترجمه

 1اجتماعی ۀهاي توسعتقویت بنیان :جمعی ةیادگیري جمعی، اراد
 

 2016ژانویۀ  27 -نیویورك
 
 

ها و چالش غم. علیرمتحول کرده است ی رااجتماع ۀتوسعدورنماي  2030پایدار  ۀتوسع دستورکاراتخاذ 
سخن  ي همگان استیایی که آرزودنز ا به روشنی گذشته، سابقه نسبت بهبی به میزانی امروز بشري ۀجامع خطاها،

ا بموسسات  و اي از افراد، جوامعداد فزایندهسازي تعمندتوان المللیبین ۀاصلی جامع ۀترتیب، وظیفبدین .گویدمی
در  فینین هدچ ،یئجهانی بها ۀجامعبه باور در ساختن چنان دنیایی است.  هدف نهایی ترویج مشارکت همگانی

 رد. در دنیاي معاصر قرار دا اجتماعی ۀو تقویت توسع بر بازاندیشی کمیسیون تاکید کنونی کانون

 
سازي عملی دهپیا جهانی، ۀجدید توسع دستورکار اند که آزمون حقیقیاشاره کردهبسیاري به این نکته 

ترین بمناس »عیاجتما ۀتوسع سیونکمی« رابطه خواهد بود. در این آن زیستیاقتصادي و محیط ،هاي اجتماعیجنبه
 هايیوهش بدون شک کهاست. هرچند پایدار  ۀتوسع اجتماعی ۀاي پرداختن به جنببر متحد سازمان مللنظام در  انمک

به ي مهم برا یجایگاهن این را دارد که به عنوا امکان بالقوةشوند، این فضا طول زمان اصالح میکار در  مورد نیاز
  اي از فعالین توسعه به کار گرفته شود. طیف گسترده يهاو تجربه هاگذاري یادگیرياشتراك

 
قویت تدر  االخصکه ب را مایل است دو حیطه در این جهت،هایی گامبه منظور تسهیل ی ئجهانی بها ۀجامع

  ررسی کند: به شکل مختصري ب شماردمهم میجهانی  ۀتوسع اقدامات افراد براي مشارکت در  توانایی
 

                                                           
 1 ترجمۀ نسخۀ 1. 2. 2
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مندي وانتفا ساختن کارگیري و انتشار دانش در تمام سطوح براي شکوب تولید، -مندسازيیادگیري و توان
مچنین ودة مردم و هاجتماعی در سطح ت ۀتوسع پیشبرد براي اي کهمندينقش اساسی خواهد داشت، توان انسانی

 . ضروري است 2030 ۀتوسعدستورکار  دستیابی به اهداف بلندپروازنۀ

 
ه ب باید وسعهت، مساعی یعموممصالح  در راستاي اقدامجهت  شمار باالیی بسیجبراي  –انگیزه و اراده 

 د. نملل و جهان بپرداز فردي و جمعی براي بهبود جوامع، ةو ایجاد حس ارادهاي انگیزش ریشه
 

  توسعه به مثابه یادگیري 
 

 دمتح ملل سازمان دوایر شود، دردام موثر شناخته میاق به عنوان یکی از چندین مولفۀ کلدر  که یادگیري
 تولید و ندفرآی یک عنوان در نظر گرفتن آن به یعنی -ولی درك توسعه به مثابه یادگیري دارد. جایگاه مهمی

مات سنتی هاي آشناي اقدایاري از جنبهبس -مشخصهایی در زمینه تغییر اجتماعی دربارة چگونگیکارگیري دانش ب
ابی دستی رايمی بسکانیم نه تنها توسعه اقدامات در  شرکت . در متن چنین پارادایمی،بخشدنو می ايتوسعه را قاعده

د و سنجش نیازهاي خو چگونگی آن جامعه که از طریق آورداي نیز فراهم میبلکه وسیله استنتایج مشخص به 
ند نیز ناصر فرآیعقلمداد شود، » کامل«تواند آنجا که کسب مداوم دانش هرگز نمی. از آموزدمیبسیج منابعش را 

رتو هدف کنند و در پشکلی ارگانیک در طی زمان رشد می بهها یابند. در حالت یادگیري، نقشهمیاهمیتی اساسی 
ن حین در هماشوند و میکارها چندین و چند بار بررسی ها و راههستند. بینش تعدیل قابل ،جامعهپایدار  نهایی توسعۀ

 یزن اصالحات، شوندآموخته می هادرس و یابندمنابع ازدیاد می ،شوندموانع رفع می ،رسندکه وظائف به انجام می
   . گرددو استمرار اقدام حفظ می شودمی از تغییر تصادفی اجتناب. دنگیرصورت می

 
جمعی  یادگیري کنندگان در یک فرآینداز شرکت ايشمار فزایندهمستلزم مشارکت  چنین رویکردي

از این دست بر بکارگیري دانش موجود اتکا دارند، اما ی های. تالشاجتماع به طور عملی است اصالح پیرامون
 ی است که از طریق تجربههایبصیرت ي از دانش جدیدگیرند. بخش زیادتولید دانش جدید را نیز در بر میهمواره 

مردم  ةدر سطح تود ینفعال است. آن گاه که ضروري یادگیري نمودن سیستماتیک مورد ینو در ا آیدمیبه دست 
اما . شخصی باشند هايحکایتیا  خاطراتدر حد  ممکن است تنها هانخستین درس کنند،شروع به کسب تجربه می

به  براي شکل دادن به اقدامات آتی، ثبت، تجزیه و تحلیل و توانندشوند که میالگوهایی پدیدار می ،به مرور زمان
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بلکه  شود،سمی مربوط میآکادمیک و تحصیالت ر هايپژوهش به نه تنها يیادگیر ،در این فحوا. گرفته شوند کار
 . گیرددر بر میبراي اقدام موثر را نیز  منديو افزایش توان شخصی، هايبصیرت تجربی،یادگیري 

 
بط با انی مرتچنانچه به فرآیندهاي جه قدر هم که ضروري باشند هر الگوهاي یادگیري در سطح محلی،

 متحد هاي سازمان مللهیئت خواهند ماند. بدین ترتیب، ، محدود باقیگردندمتصل ن به عنوان یک کل بشریت رفاه
جهانی ن افزوروز ۀتجرب سازيسیستماتیک دفهبا واحدهاي یادگیري توانند خود را در واقع می این کمیسیون مانند

ر . چنین رویکردي دآیدمی دست به  همکاران اي ازکه با مشارکت شمار فزاینده ايقلمداد کنند، یادگیري
 ت. وابستگی اسبل و بهمگیرد بلکه رویکردي مبتنی بر تقاجا نمی» به باال پایین«یا » باال به پایین« هايبنديدسته

 
مندسازي وانتعالوه بر  ،در فرآیندهاي سیستماتیک یادگیري شرکتاین نکته نیز مهم است که  توجه به

سازي نگو هماهترك ة مشاراد ایجادقالب در  مندي جمعیاین توان. انجامدکل جوامع نیز میمندسازي به توان افراد
ه کقدرتمندي  از جمله وسائل کند.ود پیدا میبرانگیز نمهاي اجتماعی واقعی و گاه چالشاقدامات با وجود تفاوت

ها و ارزش مونپیرا به توافق جمعی دستیابی تواناییتوان به این موارد اشاره کرد: سازند میپیشرفت را میسر می
 جمعی، ةددامات مبتنی بر اران از طریق اقآینده و پیگیري آ مشترکی نسبت به ساختن بینش هاي مشترك،اولویت

 و  هانسبت به روش جمعی یتِمالک ش حس پرور ،هاي مختلفیه کردن بر پیشینهو تک یدهتفاوت عق ارج نهادن
  است.موفق  تماعیاج ۀاز توسع اي قطعیشانهن موارد قوت یافتن اینو  پیشرفت جامعه. پدیدار شدن مسیر

 
 توسعه به مثابه اراده 

 

 ۀیحرو عیت وند. جامبرساند و از استعدادهاي همگان استفاده ک نفعبه همگان  باید توسعه فرآیندي است که
 است فرضین پیشروزافزون به ا نشانگر تعهدي زندجهانی موج می ۀجدید توسع دستوکار در مشترك که آرمان

رکت در مشا مندينبلکه توا ،و به رشداز یک تمدن جهانی ري مندبشري نه تنها حقِ بهره ةکه هر عضو خانواد
د نشومیعریف نتبه اهداف ة دستیابی القوب اساس امکان بر تنها هایی از این قبیلمنديتوان .دساختن آن را نیز دار

 به این مندي نه تنهاتوان بکارگیري موثر نقش دارد. به همین دلیل، هامورد نیاز نیز در آن قدامه عزم و اراده براي ابلک
نجام چه یم به امتص ملعدر  وابسته است که به این همچنین هستند بلکه کاري که افراد قادر به انجام چهبستگی دارد 

 .گیرندکاري می
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سازي طیف یتاریخی براي عمل قیاسینظیر است. منابع مالی به مبا اهمیت بی ايمسئلهاراده  بدین ترتیب،
. تحصول نیس ئط مالی قابلطریق وساپایدار جهانی تنها از  ، اما پیشرفتشوندمیبسیج  اي از اقدامات توسعهگسترده

فراد ایی از تعداد باال چون تعهد و فداکاري درهم این است که چگونه خصائلیمسئلۀ محوري یک ، بدین ترتیب
ع خود ر از مناففرات رمانیدر مسیر آ خود هايتالش با کنند تاچگونه انگیزه پیدا می د و جوامعد؟ افرانشوایجاد می

 د؟ل بردارنعم هل باز انفعا ضروري افزونی را یاري داد تا گامیروزد تعدا توانطور میه ؟ چمشارکت داشته باشند

 
به  ه،رآمديِ فرایند توسعت که ایمان نقشی اساسی دارد. ایمان به کامشخص شده اس ،در این رابطه

اد قکیبِ اعتها که باشد، ترآلایدهاز  دیگر  ايمجموعه هربه هاي خانواده، جامعه و یا ارزش به نوع بشر، منديتوان
صر به تی و منحقشی حیان ، ایمان دینیمیاندر این  داشته است. اقدام قاطع و اشتیاق نقش محوري در ایجاد انگیزه و

ه بود تمدن بشريهاي یکی از ویژگیدین  بشري، شدةابتداي تاریخ ثبتاست. از  ایفا نموده اقدامات توسعهفرد در 
 ستیه از رکید. دین ددیگران تالش کنن را برانگیخته تا به پا خیزند و براي سعادت و بهروزي شمار کثیري ت و اس

 قییحقروحیۀ  هبکه دین  هنگامی کند.فق دوردست ناظر میبلند کرده به ا خاکی را از راه کند که نگاهبشر ارائه می
ندگی و مفید ز یکی از قدرتمندترین نیروها براي ایجاد الگوهاي جدید ،اش وفادار مانده استذاران معنويگبنیان

 فردي و جمعی بوده است. 

 
 یارتباط جهوهیچ  بهعموم  مصالح هو خدمت ب اي از اصول متعالیبین تعهد به هر مجموعه ارتباط اما

ان اماتشکه اقد مشته باشیداخیرخواه گروهی از مومنان  امکان دارد در رابطه با دین، کامالً خودکار نیست. براي مثال
 چگونهه ک د دارددر مورد این وجواً مسائل زیادي براي یادگیري . واضحنرسانند نفعی به بهبود اجتماع چندان

توان به عنوان می به نوبۀ خود ار دینی وامعجکنند. نمود پیدا می انهپایدار و متعهد اقدام قالب در هاي متعالیآرمان
اما یک . شوندیمحانی به واقعیت اجتماعی تبدیل روالیم ها تعکه در آن عی مشغول به اقدام در نظر گرفتجوام

 اع مختلف، در انوسازدمیاجتماع قادر بر مشارکت در تحول  اياز هر پیشینه ان راسازي که مردممندفرآیند توان
 یابد،قق میتح اوتهاي بسیار متفطها و محیاینکه این فرآیند چگونه در زمینهفضاهاي اجتماعی مورد نیاز است. 

  دهد. د میاجتماعی نوی ۀهاي توسعافراد مشغول به فعالیت تمام براي کاوش را یک حوزة پربار 
 

مند براي بازاندیشی و قدرت ايوسیلهپارادایم یادگیري و اراده یک  بندي اقدام درما باور داریم که صورت
اي بسیار سنگین و وظیفه اًواضح تفکر و رفتار ساختن الگوهاي جدید. است اجتماعی در دنیاي معاصر ۀتقویت توسع
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نسبت به  یئجهانی بها ۀو متعهدانه شمار روزافزونی است. اما جامعآگاهانه  شرکتو جدي یادگیري  مستلزم
 ۀهاي توسعانبنی تمام کسانی را که به کاوش در  مشارکت شکی ندارد و مندي بشریت براي انجام این وظیفهتوان

    پذیرا است.  اجتماعی ماندگار عالقمندند
 


