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 جامعۀ جهانی بهائی جهت مشارکت در هجدهمین اجالس کمیسیون سازمان ملل متحد پیرامون موضوع توسعۀ پایداربیانیۀ 
  

 2010مه  3 -نیویورک 

 

کنندۀ فقر فاحش و ثروت مفرط،  هوایی، تخریب محیط زیست و وضعیت فلج و ای از  تغییرات آب زمینه در پس

های جامعۀ  های سازمان گسیخته به فرهنگی پایدار، تا حد زیادی به واسطۀ تالش گراییِ لجام تحول از فرهنگ مصرف

فن »های آگاهانه و  حول، ورای نیاز به سیاستمدنی و نهادهای دولتی در سراسر جهان شتاب گرفته است. این ت

ای خواهد بود که مؤسسات  های فرهنگی مستلزم بررسی صادقانۀ فهم ما از ماهیت انسان و چارچوب« های سبزتر آوری

ها که چه چیز طبیعی و عادالنه  رانند. این پرسش ای و کسب و کار را در سراسر  جهان به پیش می دولتی، آموزشی، رسانه

که موضوع مورد بررسی این  ند.  مسئلۀ تولید و مصرف پایدارباید بار دیگر به طور انتقادی مورد سنجش قرار بگیر است

تر و به عنوان جزئی از نظم اجتماعی بیماری که رقابت، خشونت، تضاد و ناامنی از  کمیسیون است باید در زمینۀ وسیع

 های آن است در نظر گرفته شود. مشخصه
 

در زمینۀ تولید و مصرف پایدار « ها سالۀ برنامه چارچوب ده»جهانی بهائی به عنوان مشارکت در بررسی جامعۀ  

که توسط این کمیسیون در حال انجام است، مایل است ابتدا به نقاط قوت این چارچوب در حال تکامل اشاره کند و در 

را مشخص نماید که نیازمند شرح و بسط بیشترند.  اش در باال مطرح شد، مسائلی ثانی در راستای بینشی که خطوط کلی

محیطی گذار به مصرف و تولید پایدار را در  های اقتصادی، اجتماعی و زیست در رابطه با نقاط قوت: این چارچوب جنبه

های موضوعات مختلف این  پیوندی شکند؛ هم ها را در هم می گیرد و بدین ترتیب چندپارگی دیرینۀ این حوزه نظر می

کند؛ از  گیری دانش بومی و غیره( را تصدیق میمؤسسات، مشارکت زنان، بکار  سازی مند رچوب )مانند آموزش، توانچا

                                                           
1
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نفعان  سراسر  جهان بوده است و برای دستیابی  به اهدافی که در  ای در صدد دخیل کردن ذی های منطقه طریق مشورت

 آورد. عوت به عمل میآفرینانی از تمام سطوح اجتماع  د آن مشخص شده از نقش

 

های  ها و هنجار این چارچوب درصدد ایجاد تغییر به سمت تولید و مصرف پایدار است و به طور ضمنی ارزش  

های  اند. از این رو، برای پیشبرد هدف گرایی را به هر قیمتی ترویج نموده کشد که مصرف ای را به چالش می فرهنگی

ها تجدید نظر  یم زیربنایی مورد بررسی قرار گیرند و در بسیاری موارد در آندر آن الزم است برخی مفاه  مشخص شده

های اقتصادی  پیشرفت و رفاه(، ماهیت و دالیل بحرانتوسعه )و ماهیت  ماهیت انسان، :از از جمله این موارد عبارتندشود. 

انی که فعاالنه در جهت ترویج . از دیگرو اهداف فرآیندهای آموزشی اخیر، فرآیندهای توسعۀ تکنولوژیک و وسایل 

شوند، تا از   نماییم که پیرامون این مسائل زیربنایی با ما وارد گفتگو کنند دعوت می تولید و مصرف پایدار تالش می

اجتماعی عادالنه و پایدار به  نهایمان را  به صورت جمعی جهت ساخت ها و تجارب یکدیگر بیاموزیم و  تالش دیدگاه

 بریم.  پیش

 

 ماهیت انسان

تا  دارد دارد زیرا ما را بر آن می مسئلۀ ماهیت انسان جایگاه مهمی در گفتمان تولید و مصرف پایدار

ترین سطوح به ارزیابی مجدد اینکه ما که هستیم و هدفمان در زندگی چیست بپردازیم. تجربۀ انسانی اساساً در  درعمیق

نامند دارد که همۀ ما  می« روح»یا آنچه که برخی آن را   واقعیتی درونیسرشتِ خود، روحانی است: این تجربه ریشه در 

کنندگان  ها را به مصرف گرایی ترجیح داده است که انسان در آن مشترک هستیم. با این وجود، فرهنگ مصرف

اپذیر میان آنچه ن های رایج، وجود تضادی آشتی  ناپذیر کاال و  بازیچۀ دست بازار تقلیل دهد. دیدگاه جو و سیری رقابت

مردم واقعاً به دنبال آن هستند )یعنی مصرف بیشتر( و آنچه  بشریت محتاج آن است )یعنی دسترسی عادالنه به منابع( 

کننده را حل کنیم، این که ما از یک سو خواهان جهانی دارای  توانیم این تناقض فلج کنند . پس چگونه می فرض می

ها را به عنوان بردگان منافع  های روانشناختی و اقتصادی انسان دیگر سو اغلب نظریهصلح و رفاه هستیم در حالی که از 

، پایدارتر از جمله اعتدال، عدالت تر و  یک نظم اجتماعی عادالنه نکشند؟ قوای مورد نیاز  برای ساخت خود به تصویر می

اند. با  انگارانه کنار گذاشته شده هایی ساده آل عشق، عقالنیت، از خودگذشتگی و خدمت به نفع عموم اغلب به عنوان ایده

ها هستند که باید بکار گرفته شوند تا بتوان بر صفات برآمده از  های مرتبط با آن این حال همین موارد و دیگر خصلت

ای که الگوهای کنونی  های سیاسی تفاوتی و خشونت غلبه کرد، صفاتی که اغلب توسط بازار و نیرو نفس، حرص، بی

 شوند. رانند پاداش داده می و مصرف ناپایدار را به پیش میتولید 

 

 بینش نسبت به توسعه

ی باید برخاسته از گفتمانی عمومی حول موضوع  به نحوی مشابه، بیان روشن و صریح بینشی نسبت به پایدار

 شود باشد. آفرینان آن سپرده می ماهیت و هدف توسعۀ انسانی و وظایفی که به نقش
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داند که تمام افراد را  بهائی گذار به تولید و مصرف پایدار را بخشی از یک مشروع  جهانی می جامعۀ جهانی

سازد تا به هدف دوجانبۀ خود ، یعنی رشد و توسعۀ استعدادهای بالقوه و فطری خود و مشارکت در بهبود گسترۀ  قادر می

هایی برای فقرا جهت برطرف کردن نیازهای  د فرصتیابند. اینکه تولید و مصرف پایدار را به معنای ایجا  اجتماع، دست

تر  آمیز تر و صلح شان در نظر گیریم کافی نیست. بلکه با درک اینکه هر فرد سهمی در ساخت نظم اجتماعی عادالنه  اولیه

نقش دارد، این فرآیندها باید طوری ترتیب داده شوند که به هر فرد اجازه دهند تا به عنوان عضو مفیدی از اجتماع 

توانند به عنوان فرآیندهایی توصیف شوند که  مشروع خود را ایفا نماید. در چنین چارچوبی، تولید و مصرف پایدار می

سازند که در پیشرفت  نمایند و همگان را قادر می ها را تأمین می نیازهای مادی، اجتماعی و روحانی بشریت در تمام نسل

 مستمر اجتماع سهیم باشند.
 

های اخالقی این تغییر  با گفتگویی عمومی پیرامون بنیان  است پیشرفت در سطوح فنی و سیاستاکنون الزم 

آنانی که از نظر مالی بنیۀ ضعیفی دارند؛ زنان، مردان و شینان و روستاییان؛ ثروتمندان و جانبه میان شهرن ضروری همه

قابل و توازن در تمام سطوح سازماندهی انسانی، مت  جوانان همراه شود. یک نظم اجتماعی پایدار به واسطۀ اخالقِ عمل

کنند تا حیات انسانی  ها سلول با یکدیگر همکاری می شود. یک تمثیل مرتبط، بدن انسان است: در بدن، میلیون متمایز می

صل  العمر ارائه و دریافت به یکدیگر مت انگیز شکل و کارکرد، آنان را در فرآیند  مادام را ممکن سازند. تنوع حیرت

یابد که  تجسم می این تشخیص در چنین نظمی، مفهوم عدالت درسازد. این باالترین نمود وحدت در کثرت است.  می

ناپذیری به یکدیگر مربوطند. جستجوی عدالت در زمینۀ وحدت )در کثرت(،  منافع فرد و گسترۀ جامعه به نحو جدایی

توان به فکر و اقدام  سازد که با آن می ای فراهم می کند و وسیله گیری جمعی ارائه می راهنمایی برای تامل و تصمیم

 هماهنگ دست یافت.

 

ول مورد نیاز برای تغییر به سمت تولید و مصرف پایدار مستلزم تغییری ارگانیک در خودِ ساختار در نهایت، تح

اش را با  اجتماع خواهد بود تا جایی که اجتماع بتواند به طور کامل بهم وابستگی کل پیکرۀ اجتماعی و نیز بهم پیوستگی

اکنون نیز در  ها هم ان  این تغییرات، که بسیاری از آنبخشد، منعکس سازد. در می که حیات آن را تداوم می  جهان طبیعی

توان به موارد زیر اشاره کرد: آگاهی از شهروندی  ای قرار دارند، می مالحظه های عمومی قابل کانون توجه گفتمان

تأسیس گیری جهانی؛  ها به واسطۀ یک نظام حکمروایی یکپارچه با قابلیت تصمیم تمام ملت فدارسیونی ازجهانی؛ تشکیل 

شناسند؛ برقراری برابری کامل میان زنان و  ساختارهایی که مالکیت مشترک بشریت بر منابع کرۀ زمین را به رسمیت می

بخشی که عدالت اقتصادی را  مردان؛ رفع تمام اشکال تعصب؛ تأسیس واحد پول جهانی و سایر سازوکارهای انسجام

های سنگین نظامی در جهت  ی برای تسهیل فهم متقابل و صرف هزینهالملل کنند؛ برگزیدن یک زبان کمکی بین ترویج می

 اهداف اجتماعی سازنده.

 

 بحران نظام اقتصادی کنونی

کنندگان پرشور کاالهای مادی  طور که واضح است مدل غالب توسعه، متکی بر اجتماعی از مصرف همان

شوند. این  پیشرفت و رفاه در نظر گرفته میاست. در چنین مدلی، همواره سطوح باالتری از مصرف به عنوان شاخص 
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اشتغال ذهنی برای تولید و انباشت اشیاء و اسباب آسایش مادی )به عنوان منشاء معنا، سرور و پذیرش اجتماعی( با حذف 

گسیختۀ نیازها و  است. ترویج لجام  ها و صداهای رقیب، خود را در ساختارهای قدرت و اطالعات تحکیم کرده پارادایم

ها منجر به نظامی شده است که تماماً متکی بر مصرف بیش از حد اقلیتی مرفه است، حال آنکه محرومیت، فقر و  استهخو

پی جهانی اعم از بحران اقلیمی، انرژی، غذا، آب،  در های پی کند. هر یک از بحران نابرابری را برای اکثریت تشدید می

های کنونی تولید و مصرف وجود دارد را  شی و ظلمی که در ذات الگوک ای از بهره بیماری و سقوط مالی، ابعاد تازه

های اولیه، شکاف فاحشی وجود دارد: هزینۀ  است. میان مصرف کاالهای لوکس و هزینۀ تامین نیاز  آشکار کرده

ر صرف سیگار میلیارد دال 82باشد؛ با این حال تنها در آمریکا ساالنه  میلیارد دالر می 10تحصیالت ابتدایی برای همه 

میلیادر دالر. در  10میلیارد دالر است و آب و بهداشت عمومی  30کن کردن گرسنگی در جهان  شود. هزینۀ ریشه می

 تریلیون دالر افزایش یافت. 1.55تا  2008مقایسه بودجۀ نظامی جهان در سال 

 

دهد به تباهی رفتار انسان،  یل میگرا که زیربنای بیشتر تفکر اقتصادی مدرن را تشک هنظرانۀ ماد بینی تنگ جهان

به  -های عظیمی از جمعیت کشی و به حاشیه راندن بخش ها و جوامع، فساد موسسات عمومی و بهره فروپاشی خانواده

تردید فعالیت اقتصادی و تقویت اقتصاد )روندی که مترادف با رشد اقتصادی  خصوص زنان و دختران دامن زده است. بی

کند. با این  ربرگیرندۀ آن باشد( نقشی محوری در دستیابی به رفاه برای یک منطقه و مردمانش ایفا میتواند د نیست اما می

تر و پایدارتر مستلزم توجه به پویایی هماهنگ میان ابعاد مادی و غیر مادی )یا  آمیز ، صلح تر نه حال تغییر به اجتماعی عادال

آمیز  خصوص برای بنا نهادن پایۀ روابط انسانی عادالنه و صلحاخالقی( مصرف و تولید خواهد بود. مورد اخیر به 

کن کردن خشونت و نژادپرستی،  ضروری خواهد بود. این ابعاد غیر مادی شامل تولید دانش، ایجاد اعتماد و امانت، ریشه

 ها است. آمیز اختالفات و درگیری مندی همکاری و حل و فصل صلح ترویج هنر، زیبایی، علم و توان

 

این پرتو، همچنین مهم است که بر رابطۀ میان تولید و اشتغال به عنوان یک بعد ضروری از اقتصاد قوی در 

جا کردن افراد از محل سکونتشان یا روی آوردن به  وری با جابه تاکید نماییم. اغلب، افزایش قدرت تولید و بهره

تمرکز تک بعدی بر افزایش سود، هرجا که  خودکارسازی، و در نتیجه بیکاری فزاینده همراه بوده است. همچنین

بیکاری به سرعت رو به  امکانش بوده از کاهش نیروی انسانی استقبال کرده است. تحت نظام کنونی، بیکاری و نیمه

شان باشد درآمد ندارند. در چنین نظامی آنانی که  های اولیه افزایش است و اکثر جمعیت دنیا به میزانی که پاسخگوی نیاز

نیست، بلکه باید « سبزتر»آوری  ای برای ابراز خود ندارند. تولید پایدار صرفاً به معنای فن برند هیچ وسیله ر به سر میدر فق

ها را قادر سازد در فرآیندهای تولید مشارکت کنند. در چنین نظامی، همه  هایی باشد که تمام انسان دربرگیرندۀ نظام

شان باشد کسب درآمد )یا در  دارند که به میزانی که پاسخگوی نیازهای اولیههستند و همه فرصت این را   کننده تولید

ای برای تولید ثروت و برآورده کردن  صورت عدم امکان، دریافت درآمد( داشته باشند. کار، فراتر از آن که صرفاً وسیله

یب شخصیت او موثر است و موجب کند، در شکوفایی استعدادهای فرد و تهذ نیازهای اولیه باشد، در جامعه نقش ایفا می

 شود. حرکت فرد در مسیر خدمت و مشارکت او در پیشرفت اجتماع می
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 آوری توسعۀ فن

آوری و به اشتراک گذاشتن دانش برای رسیدن به سطوح پایدار تولید  بر اهمیت انتقال فن« ها چارچوب برنامه»

کنندۀ  شود که منعکس سته نیروهای بازار هدایت میآوری توسط آن د و مصرف تأکید دارد. اما بخش اعظم توسعۀ فن

توأم برای افزایش مشارکت در تولید و   آوری بدون تالش ای مردم جهان نیستند. به عالوه، تاکید بر انتقال فن نیازهای پایه

آوری  فن« کنندگان مصرف»و « دهندگان توسعه»گیری دانش، تنها به افزایش شکاف میان غنی و فقیر، میان  کار به

آوری با در نظر گرفتن نیازهای  های الزم در زمینۀ فن ها و سازش مندسازی برای تشخیص نیازها، نوآوری انجامد. توان می

های  محیطی، برای پیشرفت اجتماعی حیاتی خواهد بود. متحول ساختن واقعیت های زیست اجتماع و محدودیت

های محلی خواهد بود تا دانش را به نحوی که  ی در جمعیتمندی موسسات ای پیچیده نیازمند توسعۀ توان اجتماعی

مندی موسساتی )برای مثال،  پاسخگوی نیازهای به خصوص آن جمعیت است تولید کرده و به کار برند. مسئلۀ توان

ای در مسیر توسعۀ پایدار است. هر چند، اگر به درستی با آن  ای تحقیق و آموزش( چالش عمده تأسیس مراکز منطقه

های نسنجیدۀ  شود و توسعه از روند ورد شود، در نتیجه جریان نامتوازن کنونی دانش در جهان متوقف میبرخ

ها برای پرداختن به نیازهایی خواهد  گیری آن جهت« مدرن»های آوری سازی، تفکیک خواهد شد. از مشخصات فن مدرن

 اند.  اع تعریف شدهبود که در سطح محلی و با در نظر گرفتن رفاه مادی و معنوی کل اجتم

 

 آموزش

سازی  توانند به پیاده ای که می مندسازی موسساتی را به عنوان دو برنامه آموزش و توان« ها چارچوب برنامه»  

الگوهای پایدار تولید و مصرف کمک نمایند تعیین کرده است. با این حال، اگر قرار باشد این دو منجر به تغییرات عمیق 

ساختارهای اجتماع شوند )که الزمۀ تغییر به سمت پایداری است(، نیاز خواهد بود که ماهیت در اذهان مردم و در 

فرایندهای آموزشی، مورد بازاندیشی قرار گیرد. به عنوان نقطۀ شروع، آموزش باید مبتنی بر بینشی واضح از آن نوع 

ا پدید خواهند آورد باشد. آموزش باید اجتماعی که آرزوی زندگی در آن را داریم و همچنین آن نوع افرادی که آن ر

آموزان کمک کند تا دربارۀ هدف زندگی تامل نمایند، برای یافتن بینش و رویکردهای متفاوت به مسائل  به دانش

ها را بر همان  های فرهنگی خود پا فراتر نهند، پیامدهای چند جانبۀ رفتارهای خود را درک کنند و آن موجود، از واقعیت

 نمایند. قرار تعدیل

 

تواند صرفاً انتقال دانش و  مدارس، خود، باید در فرآیندهای تحول اجتماعی مشارکت جویند. برنامۀ درسی نمی

ها باشد. افراد باید یاری  های مربوطه را هدف قرار دهد؛ بلکه هدف باید شکوفایی استعدادهای بالقوۀ عظیم انسان مهارت

یر بهبود جوامعشان و پیشرفت اجتماع به عنوان یک کل بکار گیرند. آن سطح از شوند تا استعداهای بالقوۀ خود را در مس

که برای متحول ساختن رفتارهای فردی و نیروهای موسسات در مسیر دستیابی به   آگاهی و روحیۀ خدمت و همکاری

 های آموزشی در تناسب با وظیفۀ موجود خواهد بود. پایداری الزم است، مستلزم تحول فرآیند
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 یکرد جامعۀ بهائی به تحول فرهنگیرو

های فردی و ساختارها و هنجارهای موسسات است. برای  تحول فرهنگی مستلزم تغییراتی سنجیده در انتخاب

بیش از یک دهه، جامعۀ جهانی بهائی به طور سیستماتیک برای ایجاد تحول در افراد و جوامع در سراسر دنیا، برای 

ها را هدایت  دسازی برای آن در حال تالش بوده است. چارچوب اقدامی که این فعالیتمن بخشی به خدمت و توان الهام

های بارز آن هستند. در  کند ریشه در پویش یادگیری داشته است، فرآیندی که اقدام، تامل و مشورت از ویژگی می

افزایی افرادی از تمام سنین  برای  اند که هدفشان توان ها آغاز کرده هزاران جامعه، بهائیان فرآیندهایی را در سطح محله

شان در مسیر بهبود جوامعشان بوده است. آنان  های روحانی خود و استفاده از قوای جمعی مندی تشخیص و پرورش توان

اند که بر  اندازی کرده هایی برای کودکان راه روحانی، کالس  با آگاهی از اشتیاق کودکان جهان و نیازشان به آموزش

های شخصیت شریف و درستکار تمرکز دارند. برای نوجوانان یازده تا چهارده سال، فضاهایی برای  پایه بنیان نهادن

شان هویت اخالقی خود را  ساز از زندگی کند تا در این مقطع سرنوشت اند که به آنان کمک می ایجاد نموده  یادگیری

ازنده و خالق خود در مسیر بهبود جوامعشان هایی کسب نمایند که آنان را برای صرف قوای س شکل دهند و مهارت

ها یادگیری  های کوچکی شرکت کنند که هدف آن نماید. همگان این امکان را دارند که در گروه افزایی می توان

کنند تا با حالت یادگیری و روحیۀ خدمت  مشارکتی حول مفاهیم اساسی و موضوعاتی است که افراد را تشویق می

 در جوامعشان گردند.عامالن ایجاد تغییر 

 

ها از نوع طراحی، آزمایش میدانی و ارزیابی نبوده است؛ بلکه  رویکرد تدوین برنامۀ آموزشی برای این فعالیت

از مطالب زمانی برداشته شده است که تجاربی از اقدامات سطح تودۀ مردم در پاسخ به   اولین قدم در نوشتن هر مجموعه

حاصل شده باشد. محتوای برنامۀ آموزشی به طور مداوم در پرتوی دانش و نیازهای مشخصی در زمینۀ توسعه 

مندی بیشتر برای اقدام جمعی، درک فرد  ، خود را در توان گردد. تغییرات فرهنگی حاصل های جدید اصالح می بصیرت

شار و کاربست دانش، ای فعال در تولید، انت کننده به عنوان عامل تغییر در جامعه، به عنوان نوآموزی فروتن و  شرکت

از نیازها و منابع در سرتاسر   سازند. چرخۀ مداوم یادگیری از طریق اقدام، تامل و مشورت، از یک سو آگاهی هویدا می

 جوامع را ارتقا داده است و از سوی دیگر سازوکارها برای اقدام و بررسی جمعی را تقویت نموده است.

 

های بهائی به  ش گرفته از اصول و ارز هایی الهام در قالب سازمانهای گوناگون  به عالوه، متخصصان زمینه

های وابسته به  و هیئت 2«انجمن کسب و کار بهائی اروپا»اند تا برای تولید و مصرف پایدار فعالیت کنند.  یکدیگر پیوسته

ه پایداری در فرآیندهای هایی اجتماعی ورای سود از جمل آن در سایر مناطق مشغول کار با رهبران تجاری هستند تا هدف

هاست سبک زندگی  سال 3«محیطی المللی زیست انجمن بین»ها را در نظر بگیرند.  تولید و مسئولیت اجتماعی شرکت

شبکۀ حقوق شهروندی »را ترویج کرده است از جمله عضویت در مجموعۀ سابق   پایدار و مصرف اخالقی

.5«مشارکت برای آموزش و تحقیق برای زندگی مسئوالنه»سازمان و در حال حاضر همکاری با  4«کنندگان اروپا مصرف
 

                                                           
2
 European Baha'i Business Forum 

3
 The International Environment Forum 

4
 Consumer Citizenship Network in Europe 
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جنبش بازتعریف هنجارهای فرهنگی در پرتو مقتضیات عدالت و پایداری تا حد زیادی به راه افتاده است. 

های مذهبی و  ای، کسب و کارها، سازمان ها، موسسات آموزشی و رسانه های فرهنگی از جمله دولت ترین سازمان اصلی

تر  های وسیع آورند. بینش های پایداری را به صف اول آگاهی عمومی می جامعۀ مدنی هر یک به درجات مختلف ارزش

اند. واضح است که مسیر دستیابی به  های عمومی حرکت کرده به کانون گفتمان  نسبت به هدف انسان و رفاه او از حاشیه

گری، یادگیری و اقدام در تمام مناطق جهان خواهد بود.  وم پرسشافزایی، همکاری و فرآیند مدا پایداری، مستلزم توان

طور که زنان، مردان، کودکان، ثروتمندان، فقرا، حکمروایان و افراد تحت حکمروایی، هر یک این توانایی را  همان

ری را شکل ها مسیر دستیابی به پایدا یابند که نقش به حق خود را در ساخت اجتماعی جدید ایفا کنند، تجارب آن می

های انسان  مندی گسیخته، فقر مفرط و انزوای اجتماعی، توان گرایی، مصرف لجام دهد. با فروکش کردن موج مصرف می

 متقابل و سرور آشکار خواهد شد. برای عدالت، عمل
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