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 ي مسئوليت ابعادِ تازه: هاي جديد چالش
 شناخته ويژه با به رسميت المللي به تحولِ انكارناپذير روابط بين

: استدر پيوند كشورهاي جهان  نامه از سوي تشدنِ دو موافق 
 حقوقِ احقاق ، انسانمنزلتي جهاني حقوق بشر، كه  اعالميه
دهد، و  توجه قرار مي و دفاع از حقوق آنان را مورد  مردمآحادِ

 حال بااين. مد نظر داردرا توسعه  منشور سازمان ملل كه صلح و
اي در جهان   ريشه فراگيرِاه سال گذشته شاهد تغييراتِدر پنج

  .ايم بوده
، ويژه به: روست روبههاي جديدي  اكنون نوع آدمي با چالش

 مد نظر هاي آينده نسلزيست براي   ت از محيطورت محافظضر
ايد ابعاد ي اوليه ب نامه دو موافقتاين  شك، بي .قرار گرفته است

كنوني و آتي براي بقا  هاي تا به چالشبگيرند  را در بري ترجديد
 به عنوان مفهومي اخالقي» مسئوليت«جا  در اين. پاسخ دهند

)Ethical( حقوق و صلح و نيز ي  شود كه بر پايه  ميپيشنهاد
 پايايي زندگيِكه استوار است  ارتباطي بينيِ  جهان يكپيدايش
  .را تضمين كند شاني زمين و مردم سياره
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  ديباچه
  سابقه هاي بي بحران

بر حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و  آدميان ،پيش از اينتا 
. ندنگذاشته بود فراگيري تأثيرِچنين هرگز  ديگر يكفرهنگي 

چنين دانش و ر محيط زيست پيش از اين براي تغيي هرگز ها آن
با وجود امكانات عظيمي كه اين . در اختيار نداشتندقدرتي 
هاي   فزاينده ايجاد كرده، و با وجود مهارت متقابلِ مناسبات

ر داي  قهبسا هاي بي جديدي كه نوع آدمي كسب كرده، بحران
  . كرده استها بروز بسياري از عرصه

اجتماعي و   انساني بر محيطهاي فردي و جمعيِ  كنشتأثير
 فزاينده ميان افراد، جوامع و وابستگي متقابلِطبيعي به علتِ 

  .شود مدت و درازمدت، برجسته مي ها و طبيعت، در كوتاه انسان
  

  هاي ناكافي پاسخ
هاي  چالشكه رويارويي با مستقر ، نهادهاي اجتماعي  وجود اينبا

ازپيش ناكارآمد  بيشرا بر عهده دارند ويكم   بيستي  سدهجديدِ
نقش  المللي در حال تضعيفِ  بازارهاي بينقدرت مسلطِ. شوند مي
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عالئق  با ،نهادهاي علمي كه رود انتظار نمي .ستها  دولتسنتي
را آدمي كه  جهاني موضوعاتِآن دسته از با  ،شان  ويژه تخصصي

 المللي  بيناديِنهادهاي اقتص. به مقابله برخيزند، دطلب به چالش مي
  دنياي.اند ي نابرابري شكست خورده  موج خيزندهدر برگرداندنِ

 انِيبه زاغلب خود را   سودآورهاي  هدفْ و معامالتتجارت
نهادهاي   ودكن محيطي دنبال مي جتماعي و زيستهاي ا دغدغه
هاي جديدي كه جوامع ما   به چالش  نقش خود را در پاسخمذهبي
  .اند ايفا نكردهنحومناسبي  به ،روست هها روب با آن

  
  هاي خود را بپذيريم مسئوليت

 دو هاي خود را در  بايد مسئوليت از مايكهر ،در اين چارچوب
در براي ايفاي نقش . عهده بگيريم سطح فردي و جمعي بر

روست،  ههاي جديدي كه بشريت با آن روب چالشرويارويي با 
تواند   هر انساني مي:آيد به وجود ميازپيش امكانات جديدي  بيش

بر نيز هايي   و مسئوليت داشته باشددر بازتعريف مسئوليت نقش
پيوند با ديگران براي ايجاد ند با نتوا ميها  انسان. داردعهده 
 د ياهنرا كاهش دخود  ناتواني  احساسِ، قدرتي جمعيبرپايي

  .دونبر آن چيره شحتا 
اما حقوق بشرند  ازسان  افراد سزاوار برخورداري يك ي مهاگرچه ه
 ؛ آزادي.در اختيار دارند امكاناتي است كه تناسبِ  شان بههاي مسئوليت
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 نحوي هركدام بهدسترسي به اطالعات، دانش، ثروت و قدرت 
 گويي در برابر اعمال ي پاسخ ها و وظيفه مسئوليتانجام  تواناييِ

  .دهد را افزايش ميشخصي 
هاي  كنش بلكهآينده هاي ما در حال و  كنش نه فقط ها مسئوليت
  عملِناشي از يكبار ضايعات . گيرد بر مي در ي ما را نيز گذشته

 به رسميت شناخته آن جمعاز لحاظ اخالقي توسط بايد  يجمع
 را تاحدامكان به صورت كننده  ترميمي و جبرانشود و حقوقِ
  .عملي درآورد

ناقص دركي تنها هاي خود  كنشهاي كنوني و آتي مدآ پياز  ماه كجا  از آن
با فروتني عمل كند كه   ما ايجاب مي ، مسئوليتداشته باشيمتوانيم  مي

 .كنيم و محتاط باشيم
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  هاي انساني  مسئوليتانجامِ اصول راهنمايِ
ي  شيوه در حقوق بشريم اطمينان يابيم كه ا ما همگي مسئول .1

 .شود  رعايت ميافكار و رفتارمان

ديگر  منزلت آزادي و  دربودن ميسه در گرو   هر انسانمنزلت .2
 .هاست انسان

 يي ازجزهر فرد  ي انساني  بالقوه توانحداكثر تضمينِ تحققِ  .3
، و آرزوهاي غيرماديهم ، نيازهاي ماديهم كه  ،ستها مسئوليت

 .گيرد مي بر را در خيرِ همگاني هم تعهد دفاع از

 و منزلت كه مسالمتي و عدالت، آزادي  طريقاز تنها صلح پايدار .4
 .قابل تصور است،  ارج بنهندرا  ي انسانحقوق

وردن نيازهاي انسان، و  و مصرف منابع طبيعي براي برآتوسعه .5
ي تعهد به   رفاه و سعادت بايد به پشتوانهجويوجست
، تضمين مراقبت فعاالنه از محيط دورانديشي و اصل پذيري تداوم

تقسيم و زيستي   حفظ تنوعي هوشيارانه مديريت يست وز
 . انجام گيردها ثروت ي منصفانه
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 از طريق كاردانيندي كامل دانش و توانمدسترسي به  .6
، شناختهاي    و شيوههاي متفاوت دانش  نظامگذاريِ ارزش

ها در خدمت همبستگي  گذاشتن و كاربرد آن اشتراك به
 .شود  صلح حاصل ميي گرايانه كثرت و فرهنگ ،بخش وحدت

 است،  اخالقيهاي ك مالاحترام به در گرو  علميپژوهشِآزادي  .7
 انساني و منزلتزيستي، احترام به    تنوعِگذاشتن به ارزشانند م

هاي  محدوديت پذيرشِهاي زندگي موجودات غيرانسان و  شكل
 .دانش انساني

 هنگامي مشروع است كه در خدمت خير همگاني اعمال قدرت .8
گو  شود پاسخ عمال مي كساني كه بر آنان اِدر مقابل و بوده
 .باشد

 ، بايد ارزيابيِمدت هاي كوتاه اولويتي  گيري درباره تصميم مِگاهن .9
 هاي اخالقيِ  با اولويتسازگاريدر آن  مدهاي درازمدتآ پي

 و انجام شود نسل به نسل محيطيِ زيست محافظتِ  وعدالت
 . را در نظر بگيردها اطميناني مخاطرات و نا

ن داد  آشتيهاي امروز و فردا،  با چالشروياروييبراي  .10
 .هاي فرهنگي ضروري است گي احترام به ويژه و گي در عملهمبست
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  :مسئوليت
  ويكم ي بيست مفهوم كليدي سده
ها، تمركز  هاي اقتصادي درون و بين ملت گسترش شكاف

  شماري مدام معدودتر،قدرت اقتصادي و سياسي در دستِ
ازحد از منابع  برداري بيش  تنوع فرهنگي و بهره عليهتهديد
آفريند و  ميآشوب و جدال  در سطح جهان ،يطبيع

  .كند مان ايجاد مي ي سياره ي آينده درباره هايي عميق دغدغه
  

  .ايم ي تاريخ آدمي ايستاده هما بر دوراه
تعادل  عواملِ  كههستند اي »بافته هم  به گيتي«ها بخشي از  انسان
 با توجه به اين . استفهمِ بشر هنوز فراتر از اش پارچگي و يك

ي  هاي سياره ها و نظام  انسانبودنِ وضع  خوبشناخت فزاينده كه
زمين وابستگي متقابل دارند، الزم است مسئوليت را از نو تعريف 

 تا مسئوليت شخصي را در زمان كنوني به مسئوليت جمعي نيمك
  .هيمدببراي آينده گسترش 

 ازيم، كنهاي بسياري بيان  توانيم مسئوليت را به شيوه ما مي
مدهاي مستقيم يا غيرمستقيم آ  پي مسئوليتِ پذيرشِهجمل
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پيوستن به ديگران و مدت و درازمدت،  مان در كوتاه اقدامات
اين واقعيت كه . اتحاد با آنان براي انجام عملي مؤثر

، به نسبتِ مستقيم دارد و اعمال قدرت شناختمسئوليت با 
 د دارني محدودقدرتِاين معنا نيست كه كساني كه منابع و 

هاي خود را   مسئوليتشان  متناسب با امكاناتتوانند نمي
  . و براي ساختنِ قدرتي جمعي متحد شوندانجام دهند
محدود  فردي ي در حيطه يك اصل اخالقي  بهمسئوليت

ي شهروندانه كه هويتِ  تعهدبرعكس، مسئوليت به: شود نمي
  .سازد مرتبط است اجتماعي ما را مي

 هويت نهفته در اين هاي تعميقِ ارزش ،هاي انساني منشور مسئوليت ابتكارِ
  .را مد نظر قرار داده است
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  :ها و كردارها ارزش
  يگانگي

هاي مرتبط با حكمت و فرزانگيِ   ارزش،در سراسر تاريخ انساني
 رفتار هدايتِ براي چه ديني و چه غيرديني، استنادهايي سنتي،

، ها فرض بنيادي آن پيش. اند بوده  مسئوالنهانسان به رويكردهاي
هاي فردي و  ، اين بوده كه ارزشهم درست استكه هنوز 

ها  درواقع، كردارها و ارزش. گذارند  ميتأثيراجتماعي بر كردارها 
 احترام به ،منزلتشامل حقِ هايي  چنين ارزش. گذارند  ميتأثيربر هم 
گو به و  براي گفتشدن ل، اولويت قائ غيرانسانموجوداتِ هاي زندگي شكل

 ؛نوازي مهمان همبستگي و ،ي ديگران  شفقت و مالحظه؛جاي خشونت
شدن  قائل ، و اولويتانصافدرستي و صداقت، صلح و هماهنگي، عدالت و 

  . است فرديبراي خير مشترك به جاي منافعِ
  

  ها دوراهه
تر اوقات، چه  اي است كه ما بيش  واقعيت به گونههمه، بااين

  در آنشويم كه رو مي هايي روبه عي، با وضعيتچه جمو فردي 
براي مثال . گيرند ديگر قرار مي هاي يادشده در تقابل با يك ارزش

همراه با محافظت  ي اقتصادي هنگامي كه ضرورتِ تشويقِ توسعه



12 

زمان با احترام به حقوقِ انساني مطرح  از محيطِ زيست و هم
توانند جداگانه   و نمياند مسائل همگي به هم مربوطاين  .است

 كند ايجاب مي مسئوالنه  فراگيرِكنشِ .گيرندمورد بررسي قرار 
. پارچه شوند  يكادغام و  انساني فعاليتِگوناگونِ هاي شاخهكه 

ها و  ي ارزش  دربارهنگري حسِ تشخيص و روشناين امر مستلزم 
تك افراد  ها مسئوليتِ تك است كه آگاهي از آن الزاماتِ متضادي

 كه ،هاي متفاوتي را كس نبايد اولويت براين، هيچ ونافز .است
 ، است كنونيبرخاسته از تاريخ گذشته يا شرايطِ مشخص

 انگاشتنِ مسائلِ مبرمِ ديگر به كار اي براي ناديده چون بهانه هم
  .گيرد

  
  گوناگوني
هاي انساني يافت  امي گروه مسئوليت در ميان تممفهومِاگرچه 

. وجود داردهايي  تفاوت مسئوليت رشِي پذي  در شيوهشود اما مي
بر  خود مسئوليت  ابتكارِكه فرد به خي جوامع، به جاي ايندر بر

هايي  درعمل، شيوه. دهد ميمسئوليت گيرد، گروه به فرد عهده 
  وانگهي. متفاوت استشوند عمالِ خود ميگوي اَ پاسخكه افراد 

هاي  تيابد، تفاو هنگامي كه مفهوم مسئوليت بستري قانوني مي
طوركه كشورهاي جهان  همان. كنند فرهنگي نقش مهمي ايفا مي

زمان آن فرا رسيده نيز اند، اكنون  ذيرفتهرا پ» حقوق بشر«ي  ايده
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  .را رواج دهيم» هاي انساني مسئوليت«كه مفهوم 
 ها و اصول  ايده پذيرشِ جهاني بدونِداريِ زمامو  ملليلا بينهمكاري 

  حياتِاشكالِبشر، نوع براي  ،شان تگاهخاس  ازجداشمولي كه،  جهان
 .، تصورناپذير استست  و حياتي مفيد،بومي هاي زيست نظام و غيرانسان،
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  :منشور
  تاريخچه و وضع كنوني آن

  
  منشور چگونه آغاز شد

اتحاد براي «  سال بحث در سطوح گوناگونِششپس از حدود 
ي ها  مسئوليت، منشورِ»چندگانه و همبستهجهاني مسئول، 
، كه به همت انمجمع جهاني شهروند در 2001انساني در سال 

 سازماندهي شده بود، به جريان انداخته 1 مايرپلشارل لئوبنياد 
المللي   هدفِ اين طرح تشويقِ بازانديشي در سطح بين.شد

ي  آيندههاي فردي و جمعي در قبالِ  ي جايگاهِ مسئوليت درباره
.  بود صلحتحققِ حقوق بشر و ي زمين، احترام به  و سيارهبشريت
  . ايجاد شدبراي ارتقاء منشورالمللي  ي بين  يك كميتهسپس

  
   دارندمشاركت منشورچه كساني در 

المللي منشور و  ي بين  اعضاي كميتهراهاي جهاني منشور  فعاليت
ها  فعاليتاين . كنند هنگ ميآ  هم اي آن هاي ملي و منطقه كميته

 

1- Fondation Charles Léopold Mayer 
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هايي  ي و تأمل، همراه با انجام فعاليتشاملِ فرايندهاي بازانديش
هاي  ي بخش اي از همه در همكاري با گروهاي اجتماعي و حرفه

 فعاليتِ ي اصليِ بودجه )پاريس( ماير پلبنياد شارل لئو .جامعه است
هاي گوناگون  سازمان و ؛كند ميفراهم  را المللي ي بين كميته

هاي   فعاليتيِهاي مال  هزينههاي داوطلبانه نيز  محلي و كمك
  .كنند تأمين ميرا محلي 

  
  گو، تأمل و عملو  براي گفت)بهانه (1متن و پيشامتن

گوي و  گفت يك فرايندِبرآمده ازاصول راهنماي منشور 
.  آغاز شد1998است كه در سال اي  رشته فرهنگي و درون درون

 ي ها شركت جستند نماينده  كه در اين بحثافرادياست بديهي 
  هدايتِ براياي وسيلهمنشور به عنوان . بودند بشريت نكلِ
 معنادر در دسترسِ همگان براي بازانديشي  آغازگاهي  وگوو گفت

 اصول راهنما . پيشنهاد شده است  مسئوليت در جوامعو جايگاهِ
 به قلمروهاي تواند كند كه مي ي عمل مي مشتركمحورِچون 

با هر فرهنگ متفاوتِ فعاليتِ انساني منتقل و به شكلي متناسب 
  .هاي گوناگون ترجمه شود به زبان
به  براي تأمل و عمل يهم متنو ) بهانه(هم پيشامتن منشور 

 

1- Prétexte  
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اين  ي است بركيدأ، ت و بهانهبه عنوان پيشامتن. دهد دست مي
كند و  شمولِ مسئوليت را مطرح مي  اصلِ جهان منشورامر كه

 از لحاظِ هم مسئوليت ي معناي مشوقِ بازانديشي و تأمل درباره
 و ما را به بررسي اين موضوع . جمعي است هم از لحاظِفردي و

ديگر و در ارتباط با  گونه در ارتباط با يك هكند كه چ دعوت مي
منشور  به عنوان يك متن . كنيمرفتارمسئوالنه ي زمين  سياره

و ما را  هايي را مطرح كند، بلكه اولويت اي وضع نمي قانون و قاعده
مان  هاي روزمره  در زندگيرگير و متعهدشدنبه مداخله و د

 در تداركِ تا خواند فرامياصول منشور ما را . كند ترغيب مي
عمل هدفمند سنجيده و  مان ها و رفتارهاي ها، سياست مشي خط
 .كنيم

  
  مداوم ي فرايندمنشور چون 
هاي   كه محتواي آن را در روايت، زبان25 بيش ازمنشور به 

 در .اند، ترجمه شده است ان كردهفرهنگي مناسب خود بي
ناپذير و هم  هاي متقابل ما هم اجتناب وابستگي اي كه زمانه

 تا كند  دعوت مي مردمتك  تكازضروري شده است، منشور 
 خود اي و ديگر مواردِ حرفه  اجتماعي،هاي مسئوليت را در بافت

 ها، ، كارگاهمحليهاي   بازانديشي و تأمل در فوروم.بازتعريف كنند
 گو با بازرگانانِو ، گفتمذاهب بين و يفرهنگ ميانگوهاي و گفت
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هاي  هاي اجتماعي، انتشارات، طرح ي مسئوليت محلي درباره
 بيان  و غيره در هنر، نمايش، رقص و موسيقينيزدرسي و 

ي   همه كهچون مرجعي است هماصول منشور . شود مي
 خود را اصول راهنماي توانند اي مي هاي اجتماعي و حرفه بخش

 اين اصول راهنما بنياد .بر اساس آن بنا نهنددر مورد مسئوليت 
ي جامعه  ها را به بقيه  اجتماعي است كه اين بخشقراردادي
 جهاني، متكي بر آگاهيِيك  برآمدِترتيب،  اين به. دهد پيوند مي

انجامد  المللي مي  اجتماعي بينقراردادِ، به يك مفهوم مسئوليت
  .دهد ويكم پاسخ مي ي بيست هكه به نيازهاي سد

  
  تأمل و عمل

ها و افراد در سراسر جهان براي انديشيدن به  سازمان
از منشور  اعمال خود ساختنِ روشنهاي خود و  موقعيت

ي تفسيرها، معاني  گستره. كنند استفاده ميهاي انساني  مسئوليت
بسيار هاي  بخش پروژه  فرهنگي الهامهاي گوناگونِ بافتو 

  .در كشورهاي متفاوت بوده است گوناگون
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  :براي اطالعاتِ بيشتر به سايتِ منشور مراجعه شود
net.humaines-responsabilites-charte.www://http 
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