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 نهائی ازاي غیر رسمی و غیر ترجمه

 1مان با یکدیگرمشترك: انتخاب آینده جهانی ةاراد بینش مشترك،

 بیانیه جامعۀ جهانی بهائی خطاب به کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس، فرانسه

 2015نوامبر  23

 

کند. نتخاب میاطبیعت خود را با  ناپذیر نیستند؛ این بشریت است که رابطۀزاد اجتنابتغییرات اقلیمی مردم
گرفته در هاي صورتتالشدهد که را تشکیل می) COP 21( 2015 ضوع، اساس کنفرانسِ اقلیمی پاریساین مو

بیعت طاغلب با  هایی براي اتخاذ تصمیمات بهتر دارند. نظم کنونی دنیامختلف سعی در شناسایی راه هايبه شیوهآن 
وضوح  رادایم بهبرداري برخورد کرده است. عواقب ناگوار این پانظور بهرهاي از منابع مادي به مبه عنوان ذخیره

 ش این استتر میان مردم جهان و کرة زمین آشکارا مورد نیاز است. حال پرساي متوازنمشخص شده است و رابطه
هاي مهاي شخصی، نظاکه چگونه الگوهاي جدیدي از اقدام و تعامل، هم فردي و هم جمعی، از طریق انتخاب

 توان تاسیس شوند؟ اجتماعی و موسسات حاکم می
 

محیطی و زیست اجتماعی هاي اقتصادي،، که جنبهتوسعۀ پایدارِ سازمان ملل متحد 2030با پذیرش اهداف 
شتاب الزم براي تغییري معنادار رو به افزایش است. براي نخستین بار دستیابی به یک  شوند،را نیز شامل می

رسد. با این حال، آور در خصوص انتشار کربن به نظر امکان پذیر مینامۀ جهانی و از نظر قانونی الزامموافقت
گیرد توسط عوامل انسانی و اجتماعی نیز تعریف محیطی شکل میستپایداري به همان اندازه که توسط عوامل زی

دهد روابطی زیست یافت شده است که نشان میشود. براي مثال ارتباط مستقیمی میان نابرابري و تخریب محیطمی
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بسیاري را به  هاي جهانی کهزنند تاثیري مستقیم بر منابع طبیعی زمین دارند. نظامها را به یکدیگر پیوند میکه انسان
 اند.اند، طبیعت را نیز به شکل مشابهی ضعیف کردهفقر و تنگدستی کشانده

 
زیست باید شرایط انسانی را نیز همچون شرایط طبیعی با تر نسبت به محیطبنابراین یک نگرش متوازن

دا کند که نمود پی اقدام ی ازو الگوهای اعیبایست در هنجارهاي اجتممی آگاهی مد نظر قرار دهد. این نگرش
تواند کمان میها است. بر این بنیان است که بینشی در حال تکامل از آیندة مشترعدالت و انصاف خصیصۀ بارز آن

اهنگ هان و همجراسر سبنا شود و این بینش به نوبۀ خود به عنوان مکانیزمی قدرتمند براي بسیج کردن اقدامات در 
   د کرد. نکنندة یکدیگر، عمل خواهمتقابالً تقویت نمودن مجهودات متعدد در خطوط اقدامی

 

 هایی براي یک آگاهی جدید بنیان
 

ت است. ها و اقدامامسیري پایدارتر به سمت آینده، مستلزم تحول در نگرش بهدادن جامعۀ انسانی  جهت
کنندگان در اصالح ساختارهاي موسسات ضروري خواهد بود و در حقیقت این موضوع، تمرکز اصلی شرکت

هاي یاستسجتماع، است. با این حال در نهایت این مردم هستند که در هر نقش یا موقعیتی در ا COP 21کنفرانس 
شده تهیههاي به دقتگیرند؛ مردم هستند که در برنامهها را نادیده میکنند یا آنیک تشکیالت مرکزي را اجرا می

یک از  ملیت هستیم و هیچعاا داراي م همۀدهند. ادامه می به الگوهاي زندگی خودمانند قبل کنند یا شرکت می
ناوري یازمند فنها ني پایدار زندگی فردي و اجتماعی نه تبدون پیامد نیست. در نتیجه ایجاد الگوها ما تصمیمات

در  نماو جایگاه ماندرك جدیدي از خود نیاز دارد که شاملها اي در انسانجدید است، بلکه به آگاهی جدیدي
 دنیاست.

 
ها و ر شهردین آگاهی این آگاهی از کجا برخواهد خاست؟ و اراده و انضباط شخصی الزم براي تجسم ا

اد تمابل اعقدن و مندي فداکاري براي سعادت دیگران، اعتماد کرشمار در کجا یافت خواهد شد؟ تواناي بیروستاه
 ی صرف یاملگرایعل تنها از هایی از این قبیسخاوتمندانه بخشیدن و خصلتدریغ و بودن، قانع و راضی بودن، بی

گیرند. در منابع الهام و انگیزة انسانی سرچشمه می ترینشوند؛ بلکه از درونیمآبانه ناشی نمیاندیشی سیاستمصلحت
مندي نوع بشر، نقش گیرد و چه به توانهایی که در زمینۀ پایداري صورت میه به تالشچ -صوص ایماناین خ

 اساسی دارد.
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کی از ر، دین یون بشاریخ مداز موضوعات بسیار مهم، نقشی است که ایمان دینی باید ایفا کند. از ابتداي ت
ین ته است. دادت دیگران واداشبراي سع را به قیام و تالش تمدن انسانی بوده است و شمار بسیاريهاي ویژة صیصهخ

دوردست  ه افقبند کرده و پر خش و خاك بل دهد که دیده را از مسیردرکی از وجود انسانی و توسعه به دست می
براي  را یروهانمندترین ، یکی از قدرتاست وفادار بودهاش ان که به روح بنیانگزاران متعالیکشاند. دین، آن زممی

 .فراهم کرده است ودمند زندگی جمعی و فرديخلق الگوهاي جدید و س
 

وزمره زندگی ر برانگیزه با الگوهاي جدید و بالقوه چالشبنابراین دین یک منبع حیاتی از تعهد براي مواجه
و  زیستحیطاي در مسائل مرتبط به مدینی به طور فزاینده هاياست. قابل توجه است که رهبران دینی و سازمان

راي ه خدمت ببودکار منجر خ. اما اعتقاد دینی به شکل کنندلیت میمرتبط هستند، فعات اقلیمی عدالت که به تغییرا
تشان ه اقدامااشند کب حسن نیتبا  از مومنان گروهی  وجود دارد کهشود. براي مثال این امکان کامالًخیر عموم نمی

 انهمتعهد داماتیقالب اق ونه درهاي متعالی چگآرمان تاثیر چندانی بر بهبود اجتماع نداشته باشد. طبیعتاً در مورد اینکه 
ه توان با میرمسائل بسیاري براي یادگیري وجود دارد. در این خصوص، جوامع دینی  دشونو پایدار متجلی می

وامع، در این جشوند. حانی به واقعیت اجتماعی تبدیل میهاي روها آموزهدید که در آن معنوان جوامعی مشغول اقدا
تماع زد در تحول اجسامی را قادر ايیشینهپدم از هر که مر توان به جریان انداخترا می سازيمندیک فرآیند توان

حیطۀ  دهندة یکرود، نویدیپیش مهاي مختلف به ها و زمینهاینکه این فرآیند چطور در فرهنگ .مشارکت کنند
 کنند. پربار براي تمام کسانی است که در زمینۀ مسائل مرتبط با پایداري کار می کاوشبررسی و

 
بندي اقدام تواند در صورتشناختی، میهاي بوممرتبط با ریشۀ چالش اصول روحانی چنین شناساییهم

، عدالت یا اینکهدهد نوع بشر یک قوم واحد را تشکیل میموثر، نقش اساسی ایفا نماید. اصولی همچون اینکه 
نعکس ض ماهیت انسان را مهاي غامنماید، پیچیدگیمشارکت جهانی در اقدامات توسعۀ پایدار را ایجاب می

ي کمک کاربرد سازي اقداماتزم براي تسهیل عملیل همچنین به ایجاد اراده و انگیزة الد. این اصونسازمی
ک اصول، ی ات اینیی اصول زیربنایی یک موضوع مشخص و تدوین اقدامات با در نظر گرفتن التزامکنند. شناسامی

هاي کترها، شدر یک نقش مذهبی مشغول به کارند، و چه سران دولت چه کسانی که -کار است که همهشیوة 
وه بهره انند از این شیتویمهاي عمومی دخیل هستند گذاريدیگرانی که در تدوین سیاستدنی و م جامعۀ بزرگ،

 یرند و در آن مشارکت داشته باشندگ
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  بنیانی براي اقدام جمعی

یاره سک کنین یما سا این احساس بنا شده که همۀ بر پایۀ موضوعات مرتبط با پایداري اغلب اقدام در زمینۀ
نیز  گیر جهانیهمههاي و بیماري هاجرت فراملی،، ملیمیمشترکی همچون تغییرات اق هايهستیم. البته نقش دغدغه

تري از عمیق زندگی فردي و جمعی، نیازمند درك کم اهمیت نیستند، اما تحول واقعی الگوهاي در این زمینه
یک و یکپارچه ک نظام ارگانی پیوستۀهاي بهمزمین است. مردم و محیط جنبه کرةوابستگی زندگی بر زیستبهم

 نمود.  دركاز دیگري به درستیدر انزوا توان را نمی کدامهه از تاریخ هیچ در این برهستند. 
 

ا تشکیل م واحد ردارد. این مفهوم که نوع بشر یک قو ک نوع بشریگانگی ارگانی داللت ازاین نوع فهم، 
شماري براي تدوین هاي بیرسد، ولی داللتاي ساده به نظر مید در گفتمان عامه به شکل فریبندهدهد، هر چنمی

راي پذیرش ببه عنوان فرصتی  تواندمی COP 21کنفرانس  ،در تمامی سطوح دارد. براي مثالاقدامات موثر 
 و دنیاي کدیگرمان نسبت به یمله وظیفۀ تبدیل مسئولیت اخالقیجاز  -هاي عملی یگانگی نوع بشرتر داللتعمیق

 یده شود.د -هاي عملی محسوسطبیعت به توافقات، رویکردها و نقشه
 

همچون  هاییگینوع بشر، تنها راه غلبه بر موانعی است که دوگان آگاهی عمیق و غنی نسبت به یگانگی
پایه نیستند چرا یی از این نوع بیهاگذاريکنند. نام، و توسعه یافته/در حال توسعه ایجاد میجنوب/شمال فقیر/غنی،
توان انکار ا نمیرقعیاتی عین حال که چنین واکشورها به واقع منابع مالی بیشتري از دیگران دارند. اما در که بعضی 

انداز شوند که چشم این از ئیجز باید واقعیات اینبلکه . کنند فلج را سازنده اقدام که داد اجازه ها کرد، نباید به آن
ۀ براي هم ط همۀ ما کهشود، بلکه توسنمی بناکنیم کار می» هاآن«که با » ما«و مرفه توسط  یکپارچه، پایدار جهانی
 شود. ساخته می کنیمها کار میانسان

 
زیست دم و معکوس کردن روند تخریب محیطمر بهروزي ، ارتباط قوي میان ارتقاياصل یگانگی نوع بشر

بعضی مناطق بسیار بیشتر از سایر نواحی است. این  2شناختیماین است که ردپاي بو حقیقت کند.را برجسته می
واقعیتی است که باید از طریق انتخاب داوطلبانه و همچنین قوانین دولتی به آن رسیدگی شود. اما موضوع دیگري 

که نه تنها ارج کرداز فقر خبه نحوي توان میلیاردها انسان را اهمیت دارد این است که چگونه می که به همین اندازه
هاي اجتماعی در متن اي آن را بهبود بخشد. توجه به نیازبلکه به شکل فعاالنه کاهش دهد، زیست راها به محیطزیان

زیستی، جوابگوي الزامات اخالقی مبرم تغییرات اقلیمی خواهد بود. اما منطق چنین تفکري بسیار نیازهاي محیط
                                                           
2 Ecological footprint 
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تر برداشته شوند ها سریعو هرچه قدم نیازمند اقدام فوري است هست چرا که تغییرات اقلیمیه نیز عملگرایان
 تر خواهد بود. سودمند

 
رج اي ای بربنیان ،هایی از این قبیل، به همان میزانی که تا به حال کسب سود مورد ارزش بوده استتالش
د شود که در اغلب مواردر سطح وسیعی تصدیق میضوع نهند. امروزه این موزمین بنا می کرهها و نهادن به انسان

ین ه است. اامیدانسانی انج هاي طبیعی و نابودي زندگیصرانه و منحصرانۀ منفعت مالی به تخریب نظامتعقیب مُ
فا ر ایایداپ سعۀامات تووهاي بازار باید در اقدهاي بزرگ و نیریقی دربارة نقشی که شرکتتردیدهاي عم میراث

ه نظر روري بضاي ندارند. اما آنچه هایی پیچیده هستند و جواب سادهچنین پرسشنمایند به جا گذاشته است. 
 ز تمامیاکه  د، تالشینیک تالش جهانی عادالنه ادغام شوب که اقدامات خالصانه در قال رسد این استمی

 زند، به دور باشد.اعتمادي دامن میو بی افع،محرومیت که به تعارض، دشمنی، حس تد هايشکل
 

 پایدار ها براي یک سیارة نوسازي رابطه

دولتی  هاي فردي و اقداماتروابط در تمام سطوح دارد. انتخابهایی براي اصل یگانگی نوع بشر داللت
ها باید بر نکه یکی از آرسد یطور به نظر م شوند و اینتضاد با یکدیگر قرار داده می اغلب بطور نامحسوسی در

ي رفتارها وندگی زها نیاز است. چنانچه افراد سبک دیگري ارجحیت یابد. مسلم است که در واقعیت به هر دوي آن
ل ي از قبیت فرد، اقداماکافی نخواهند بود. به همین نحونکنند، توافقات و معاهدات دولتی  پایدارتري اتخاذ

ند افی نخواهکها همراه نباشند غییرات ساختاري الزم از طرف دولتانچه با تجویی در آب و کاهش زباله، چنصرفه
و  قشی یگانهن خود،هاي منحصر به تمدن با خصوصیات و توانمنديبود. همچنین جامعه، به عنوان یک واحد متمایز ِ

ه ن این سیرچگی بافزایش یکپا توان آن را نادیده انگاشت. براي حصول پیشرفتی بلند مدت،حیاتی دارد که نمی
 . سطح مورد نیاز است

 
ت ه به دساي مصرفی مثال سودمندي در این زمینهر عمل به چه شکل خواهد بود؟ عادتاین موضوع د

انند مخدماتی  نند کهبازیافت باشند اما در مناطقی زندگی ک ثال ممکن است که مردم پذیراي ایدةدهند. براي ممی
ن لت، امکامت دومراکز تحویل زباله یا کمپوست محلی وجود نداشته باشد. بدین ترتیب بدون حمایت مناسب از س

قشی دولت ن ت.بخش مورد نیاز اسم سازمانی براي ایجاد محیطی توانبالقوة تغییر فردي به شدت محدود است. اقدا
 .زم هستندالقوانین، و مقرراتی دارد که براي حمایت از اقدامات و رفتار مطلوب،  ها،یاتی در تصویب سیاستح
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ي ر را براابتکا ایه در نهایت این افراد هستند که کند. چرا کین چارچوب تنها صحنه را آماده میاما ا

 وانسانی  رفتار . بنایرایندهندادامه می و یا مثل سابق امور را گیرندذیرش الگوهاي جدید عمل به دست میپ
صول ها، وجدانیات و اا پایداري، به خصوص در عرصۀ ارزشگیري شخصی در موفقیت اقدامات مرتبط بتصمیم

هاي كاما اگر محر به نظر برسند،» نرم«حدي  هایی ممکن است پراکنده و تااخالقی بسیار مهم هستند. چنین خصلت
. اگر کسب و واهد بوددار نخی ادامهها و عقاید تغییر پیدا نکنند، تغییر در سبک زندگنند نگرش، مارفتار هنجاربنیادِ

هند کرد. هاي مصرفی تغییر نخواعادت وفقیت و اعتبار دیده شوند،م جناس تجملی به عنوان نماد بارزانباشت مستمر ا
ي و هاي بهروزنیازبارة ماهیت انسان و پیشمداوم در بنابراین ایجاد الگوهاي پایدارتر زندگی نیازمند گفتگوي

 سعادت است. 
 

موزشی و توانند از طریق اقدامات آها میود خواهند آمد؟ در این مسیر دولتچگونه به وج این گفتگوها
 ارةدربفتگو مکان گاالنفعان سهم ایفا کنند. اما جامعه نقشی حیاتی در ایجاد د تعهد در بین ذيایجا براي تالش

ته ر نظر گرفجویی آب پیشرفت دی در زمینۀ صرفهیا استانهاي شهري . آیا اعمال سیاستها و رفتارها داردانتخاب
 کی از آینده استواربینش مشترها بر پایۀ آیا تصمیمات جمعی دربارة زیرساخت رضروري؟یا دردسري غیشود می

ین بخش چنمهاي فرهنگی که الهاخصلت دسته آن کنند؟افراد غالباً به منفعت خود فکر می اینکه یا هستند
کنندگان، کتراهم آورد که در آن شرفانی را تواند میدشوند. جامعه مییجاد میهایی هستند در متن جامعه اپرسش
سی را ضایی اسانین فهمچ ها، استعدادها و اقدامات متنوع براي حصول تغییر و پیشرفت گرد هم آیند. جامعهپیشینه

ده ی از آینمشترکتواند توافق حاصل شود و بینش آن بر سر اهداف و مقاصد مشترك میدر  کند کهفراهم می
ولت درتري از راتب موثاند اقدامات به مرو به افزایش شهرهایی که توانستهتواند میان مردم شکل گیرد. فهرست می

رك اف مشتهداعقیب جامعه براي تملی خود در زمینۀ مسائل اقلیمی ترتیب دهند تنها یک نمونه از قدرت نهفته در 
 یافته و هماهنگ است.از طریق اقدامات سازمان

 
 ایدارتر بامانند افراد و موسسات، در ساخت روابط پ جستجوي الگوهاي جدید تعامل میان بازیگران اجتماع،

تغییرات پرداختن به مسئلۀ . جهانی نقشی محوري خواهد داشت هاي مختلف خانوادةجهان طبیعت و میان بخش
گردد، هدفی که مردمان و انسان می نی آب و هوا نهایتاً حول هدف فراهم کردن یک زندگی خوب برايجها

قوي براي حمایت از کار  یک نقطۀ وحدت توانددارند و در نتیجه میهاي سراسر جهان آن را گرامی میفرهنگ



 7 صفحه - بینش مشترك، اراده مشترك

 
 

مستحکمی براي تحقق  بنیان COP 21 انسهاي حاضرین در کنفرسوب گردد. اطمینان داریم که تالشرو محپیش
 د.هاي آینده فراهم خواهد کرل و نسلهر چه موثرتر رفاه و سعادت بشري در این نس

 


