در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رأی داد؟
آرش اﺑﯽ زاده
درآﻣﺪ :در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ادارهﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ رأیﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﯽزاده ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ
ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی رأی دادن و ﺷﯿﻮهی ﻣﺸﻮرت درﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.

۱

ﭼﮑﯿﺪه
در ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ راﯾﺞ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رأیدادن را در
روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر رأیدادن را وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨَﺒﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی رأیدادن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ(۱) :

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ )  (۲ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ) (۳ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺐ ﺟﻤﻌﯽِ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن.
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ) (۴ﺗﻐﯿﯿﺮِ ﺗﺮﮐﯿ ِ

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻃﺒﻘﻪی روﺣﺎﻧﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ،زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ  ۹ﻋﻀﻮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۲

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﻃﺒﻘﻪی روﺣﺎﻧﯿﺖ ،آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ را از ا ﮐﺜﺮ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻓﻘﺪان ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،اﺣﺰاب ،و

ﮐﺎرزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ — ﮐﻪ ﻓﻘﺪان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آﺛﺎر ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد —۳ﻧﻈﺎم
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ را از ا ﮐﺜﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،اﺣﺰاب ،و

ی رﺳﻤﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد :ا ﮔﺮ
ﮐﺎرزارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎد ِ
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮدی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ او رأی ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

 ١آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدان و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪی زﯾﺮ اﺳﺖ:
Arash Abizadeh (2008) ‘How Bahá’í Voters Should Vote’, Journal of Baha’i Studies, Vol. 18, No. 1-4
][https://bahai-studies.ca/wp-content/uploads/2014/05/18.14-Abizadeh.pdf
آرش اﺑﯽزاده در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از او ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 ۲در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

از ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧُﻪ ﻋﻀﻮ آن ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ۳ارزشﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻟﮕﻮی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺣﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،و ﺷﺮاﻓﺖ اﻓﺮاد ،وﺣﺪت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺷﺨﺎص ،و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف

ﻧﻬﺎدﻫﺎ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺑﯽزاده( .ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺣﺎ ﮐﻤﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در آﺛﺎر ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﯾﺎﻓﺖ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺮ( ،اﻣﺎ
ا ﮐﺜﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در دﻫﻪﻫﺎی  ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﻣﺴﻮن -ﻟِﺮچ( .اﻣﺮوزه ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدی در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ

ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ  ۱۹۷۶و ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ(.

ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرزارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ رواج دارد و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ را از ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رأیدادن ،در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﻧﻈﺮی درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ دارد :رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در

ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رأی دادن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم اﺷﺎره ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ و اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺣﺒّﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و آزاداﻧﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ،درﺑﺎرهی ﻣﻠﺰوﻣﺎت و

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از اِﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان و ﺟﻤﻊآوری رأی
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ) ".ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ ،۱۹۹۱ ،ج  ،۳۱۶ :۱ﺷﻤﺎرهی ۷۰۹؛ ﺗﺄ ﮐﯿﺪﻫﺎ از ﻣﻦ اﺳﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯿﺎن دو اﻣﺮ وﺟﻮد دارد :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ "وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ"ی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم رأیدادن در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد "اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ" ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد دوم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺧﺎص ،ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رأی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،آزاداﻧﻪ و ﻓﺎرغ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،رأی دﻫﻨﺪ) .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ،
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﻤﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۱ﺳﺎل دارﻧﺪ؛ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ ،رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﻻی  ۲۱ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ن ﺑﺎﻻی  ۲۱ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻮری .ﻫﺮ رأیدﻫﻨﺪهای ﻧﺎم  ۹ﻧﻔﺮ
ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎﺋﯿﺎ ِ
را در ﺑﺮﮔﻪی رأی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؛  ۹ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮﯾﺖ آراء را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(.

اﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﺧﻮد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ

درﺑﺎرهی "ﻣﻠﺰوﻣﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ"ی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رأی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﻮع از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﺎ دوﻣﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ راﯾﺞ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮادﻧﺪ .ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی در واﻗﻊ از ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﻌﯿﺎر
ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم رأیدادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ (۱) :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ) (۲ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ )(۳
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ) (۴ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ

ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن .آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ
ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﻌﯿﺎر ،و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻮع اول ،را ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

در ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻮزهی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ ٤.اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﻌﯿﺎر در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهی  ۱ﺧﻼﺻﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ.

 ٤ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﮐﻮﺗﺎه ،از ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺪون ﮐﺎرزارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ؟"
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ :ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪی رأیدادن و ﻃﺮز رأیدادن

رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ .ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ اول ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ و ارزشﮔﺬاری ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪی رأیدادن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ دوم ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم رأیدادن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺟﺪول ۱
ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
 .۱وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ
اﻟﻒ .وﻓﺎداری ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ،ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ذﻫﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪه،

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠّﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺎﻓﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،آزﻣﻮدﮔﯽ ،ﮐﺎرآﯾﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
 .۲ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ
اﻟﻒ .ﺗﻨﻮع اﻋﻀﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﻨﯽ(
ب .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎ

ج .ﺣﻀﻮر اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر (۱
 .۳ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
اﻟﻒ .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽﺻﻼﺣﯿﺖ )رﻓﻊ ﻧﻘﺎﯾﺺ و

ﺿﻌﻒﻫﺎ(

ب .ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ اﻋﻀﺎ
 .۴ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
اﻟﻒ .ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ

ب .ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﮔﺮدش اﻋﻀﺎ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی  ۱و (۲

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎ در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ "وﻓﺎداری ﺑﯽﻗﯿﺪ-و-ﺷﺮط،

ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ذﻫﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪه ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠّﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺎﻓﯽ" داﺷﺘﻪ )ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی  (۱۹۷۴ :۸۸و "ﻣﻮﻣﻦ،

ﻣﺨﻠﺺ ،آزﻣﻮده ،ﺗﻮاﻧﺎ ،و ﻗﺎﺑﻞ" ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ  ،۱۹۹۱ج  ،۳۱۷ :۱ﺷﻤﺎرهی  .(۷۱۶اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اول از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻀﺎی
ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﺪف از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادی ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،داﻧﺶ ،و ﺗﺠﺮﺑﻪی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻞ ،ﮐﺎﻣﻞ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  ۹ﻋﻀﻮِ ﺷﻮرا ﻫﻤﮕﯽ وﻓﺎدار ،از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻣﻮزشدﯾﺪه و دارای دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ

ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای واﺣﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دﻗﯿﻘ ًﺎ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع و ﮐﺜﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻣﯿﻦ ﻧﻮع از
از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮرا ﺑﮑﺎﻫﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣ ً

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻮرا را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻞ ،ﻓﺎرغ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻀﺎی آن ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺸﯽ

ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی در ﻧﺎﻣﻪای از ﻃﺮف او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ".
)ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ  ،۱۹۹۱ج  ،۳۱۷ :۱ﺷﻤﺎرهی .(۷۱۶

ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد :ﺗﻨﻮع ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،و ﺣﻀﻮر اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در
ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رأی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ،ﺗﻨﻮع ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮ ِر "ﺟﻤﺎل و ﮐﻤﺎل" اﺳﺖ و "ﺗﻔﺎوت و ﺗﻨﻮع اﻓﮑﺎر و اَﺷﮑﺎل و آراء و ﻃﺒﺎﯾﻊ و اﺧﻼقِ
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن در ﻇﻞّ ﻗﻮّهی واﺣﺪه و ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﻤﻪی وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻤﺎل و ﻋﻠﻮّﯾﺖ و ﮐﻤﺎل

ﻇﺎﻫﺮ و آﺷﮑﺎر ﺷﻮد) ".ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ٥.(۲۴-۲۵ :۱۹۹۶ ،ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی در اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
"اﺻﻞ ﻣﺤﻮری" ﻧﻈﺎم اداری ﺑﻬﺎﺋﯽ "وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت" اﺳﺖ )ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی  .(۴۲ :۱۹۹۱در ﺳﺎل  ۱۹۳۴در ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺑﺮﻣﻪ ،و ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻣﺮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ:

"ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻔﺎوت زﺑﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﮐﺎر را ﺗﺎ اﻧﺪازهای دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ
ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺘﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از آن ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ وﺳﻌﺖﻧﻈﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘﺮورش داده و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای

ﯽ ﻧﻈﻢ اداری ﺑﻬﺎﺋﯽ وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت اﺳﺖ ،اﻣﺮی
ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﯾﺮا اﺻﻞ اﺳﺎﺳ ِ

ﮐﻪ در آﺛﺎر آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﺮ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۴۲ :۱۹۷۰؛ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ(.
در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺗﮑﺜﺮ ،ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ،۱۹۴۶ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ "اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ]در ﻧﺤﻮهی ﻋﻀﻮﯾﺖ[ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮﻧﺪ) ".ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ  ،۱۹۹۱ج  ،۹۶ :۲ﺷﻤﺎرهی  .(۱۴۴۰ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺟﻮان ]در ﺷﻮرا[
اﺷﺎره دارد ،اﻣﺎ از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻣﺴﻦﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﻨﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

٦

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﮐﻪ "ﺷﻮرا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮّف ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ" ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯽ ﺷﻮرا را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ٥ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ "اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ .ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﺳﺒﺐ اﻧﻌﺪام اﺳﺖ و آن ﻧﻈﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻨﺎزﻋﻪ و ﺷﻌﻮب ﻣﺘﺒﺎرزه ﮐﻪ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ و راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮﻧﺨﻮارﮔﯽ و درﻧﺪﮔﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﺧﺘﻼف دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از
ﺗﻨﻮع اﺳﺖ آن ﻋﯿﻦ ﮐﻤﺎل و ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺣﻀﺮت ذواﻟﺠﻼل  ...ﭼﻮن ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﻤﺔاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف

ی
آداب و رﺳﻮم و ﻋﺎدات و اﻓﮑﺎر و آراء و ﻃﺒﺎﯾﻊ ﺳﺒﺐ زﯾﻨﺖ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮدد .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع و اﺧﺘﻼف ﭼﻮن ﺗﻔﺎوت و ﺗﻨﻮع ﻓﻄﺮ ِ
ﺧﻠﻘﯽ اﻋﻀﺎ و اﺟﺰای اﻧﺴﺎنﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﺟﻤﺎل و ﮐﻤﺎل اﺳﺖ  ...و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت و ﺗﻨﻮع اﻓﮑﺎر و اﺷﮑﺎل و آراء و ﻃﺒﺎﯾﻊ و اﺧﻼقِ

ﻞ ﻗﻮّهی واﺣﺪه و ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﻤﻪی وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻤﺎل و ﻋﻠﻮّﯾﺖ و ﮐﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮ و آﺷﮑﺎر ﺷﻮد".
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن در ﻇ ّ

)ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء.(۲۳-۲۵ :۱۹۹۶ ،

 ٦ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ دارد .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی  ۲۵ﻣﺎرچ  ۲۰۰۷ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﻪ

در آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ "رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ دارﻧﺪ ،اﻓﺮادی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﯽ،
ﺗﻨﻮع ،و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ".ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،ﻣﻮرخ  ۶ژوﺋﯿﻪی  ،۱۹۴۴ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ۸۰-۸۱
ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه" :ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺒﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎرهی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎرهی

اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ) ،(the law of averagesﺳﻦ و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎ ،و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ".

)ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ  ،۱۹۹۱ج  ،۹۶ :۲ﯾﺎدداﺷﺖ ۱۴۴۹؛ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻟﺰوم
ﺗﻨﻮع ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ درﺑﺎرهی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻫﺮ ﺷﻮرا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
و ﻣﻌﺮّف ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺳﺎزد ۷.ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ "ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ) ".ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی  .(۱۲۵ :۱۹۷۰اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎ ﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ "ﺷﺮاﯾﻂ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﻀﺎ" ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﻌﺮّف و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگِ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺎدران ﻣﺠﺮد ،ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮد در ﻫﻨﮕﺎم رأیدادن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮّف و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

۸

اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در اﻟﮕﻮی ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﺰﺑﯽ از ﻃﺮف ﺣﻮزهی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﮕﻮی ﺑﻬﺎﺋﯽ

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آ
ﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮراﯾﯽ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﻤﻪی اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ارﺗﺒﺎط آﺷﮑﺎری ﺑﺎ دو ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮ دارد ،ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ در
ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی" ،وﻇﯿﻔﻪی ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻤﺎر
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﻬﺎ ،ﺧﻮاه از اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ﯾﺎ ﻏﯿﺮ از آن ،در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮراﻫﺎ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی

ﻣﺸﻮرﺗﯽ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ" )ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی .(۳۶ :۱۹۷۱

۹

ﻗﯿﺪ "در ﻣﻮاردی ﮐﻪ" ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در ﺷﻮرا ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﯽ در
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻀﻮر اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی وﻓﺎدار ،از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ،
آﻣﻮزشدﯾﺪه ،و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ ،دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ،ﺟﺎﻧﺒﺪاری

ﺗﻌﺼﺐآﻣﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدی ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ آراﯾﯽ
 ۷اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ" ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوع از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ )ﺷﻮﻗﯽ
اﻓﻨﺪی اﻏﻠﺐ ،ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ" را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﻦ واژه را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ( .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی دوم اﯾﻦ
واژه روﺑﺮوﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻌﮑﺎس دﻫﺪ )و

ﻧﻪ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوع از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ(.

 ۸ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه آﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ

ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺰرﮔﺘﺮ در آن ﺣﻮزهی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪ؟ در آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺗﻔﺴﯿﺮ را

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ،ﺷﻮرای ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨَﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ در درﺟﻪی اول ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ را اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ﻗﯿﺪ "در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺎﺋﯽ" وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺆﯾّﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اول
ﺑﺎﺷﺪ.

 ۹در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﻫﻢ "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدن" ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه"اﻧﺪ زﯾﺮا از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ" ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن "در آﻧﻬﺎ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻃﺮف اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ از
آﻧﻬﺎ ﻫﻮاداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﺷﻮرا )ﯾﺎ ﻫﺮ ﻫﯿﺌﺖ دﯾﮕﺮی( اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ،ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ]ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ[ اﺳﺖ" :ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ" ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ و
"ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ" )ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی .(۳۵ :۱۹۷۱

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻞ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ
دﻗﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ :ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯽ ﺷﻮرا رﺑﻂ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻀﺎ .و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدی ﺑﺮ
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ :ﻫﺮ رأیدﻫﻨﺪهای آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﺟﺪاﻧﺶ رأی دﻫﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آرﻣﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم رأیدادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم رأیدادن در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ "اﯾﺴﺘﺎ" ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺷﻮرا در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻮﻗﯽ
اﻓﻨﺪی در ﻧﺎﻣﻪای از ﻃﺮف او ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ :رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ )اﻟﻒ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و )ب( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ

در ﺷﻮراﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ" :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ  ،۱۹۹۱ج  ،۴۲ :۲ﺷﻤﺎرهی ۱۳۶۴؛ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ از

ﻣﻦ اﺳﺖ(.

۱۰

ﻧﮑﺘﻪی دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﮐﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ :رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ را درﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از وﺟﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ی ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ "درﺑﺎرهی ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ "،اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺧﺎص آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن زﻣﺎن ،ﭼﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ آن ﺷﻮرا ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ

ﺷﻮرای ﺧﺎص ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﺎﯾﺪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ

 ۱۰ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ )ﻧﻈﺮات ﯾﺎ آرای ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد( ،رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻏﻠﺐ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ .در

واﻗﻊ ،ﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ "ﻧﻘﺎﯾﺺ" ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﺳﺎز و

ﮐﺎر دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺸﺎورﯾﻦ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ )اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎدﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ

اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪﺗﺮ اﺳﺘﯿﻨﺎف دﻫﺪ )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی
ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ اﺳﺘﯿﻨﺎف داد(.

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع "ذﻫﻦ آﻣﻮزشدﯾﺪه"ای ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮرای ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﻢ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ.

ا ﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎرهی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ "ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ" .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﭼﮏ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﻮن
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎرهی اﻓﺮاد ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ،ﺑﺮای آ ﮔﺎه ﺷﺪن از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻزم را دارد
ﺑﺎﯾﺪ راه دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ —ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل.

۱۱

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﻮرا ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﻀﺎی آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﻀﺎ در ﮐﻞ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯽ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮ "ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ" ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﻌﺪادی از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ،ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ذ ﮐﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ
ﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻨﺸﯽ
در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧَﻔ ِ
ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی در ﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ "اﯾﺸﺎن ]ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی[ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎص ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺧﻮب اﺳﺖ و روح
ﺗﺎزهای در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﻮرا ﻣﯽدﻣﺪ" )ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ  ،۱۹۹۱ج  ،۹۶ :۲ﺷﻤﺎرهی ۱۴۴۹؛ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ(.

ﻋﺒﺎرت اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﭼﻬﺎرم ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺒﻠﯽ :اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻞ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻧﺎﻣﻪی دﯾﮕﺮی از ﻃﺮف ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه :رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ

"اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ" ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرا را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎء ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻮع اول و

دوم اﺳﺖ" :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺷﻮرا از ﻧﻈﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ

 ۱۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﻪ آﻟﺒﺮت ﻣﻮﻟﺸﻠﮕﻞ ]ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ[ ،ﻣﻮرخ ٤

ﻓﻮرﯾﻪی  ،۱۹۳٥ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪی  ٦۸ﮐﺘﺎب ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی وﻇﯿﻔﻪ دارد "ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل و آﮔﺎه
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺪل ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ رأی دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﻪی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ...و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻮراﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان آ ﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و درک درﺳﺘﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﻣﻮری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮاﻟﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﻫﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺆﻣﻦ و وﻓﺎدار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪهای ﺑﺎﻫﻮش ،آ ﮔﺎه ،و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻮد .زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ

ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ" .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻮرّخ  ۱٤ﻣﻪ  ،۱۹۲۷در ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ  ،۱۹۹۱ج  ،۱ﺷﻤﺎرهی .۷۰۹

ﺛﺎﻧﻮﯾﻪاﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻋﻀﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ )دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ ۱۶ :۱۹۹۰؛ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ(.

۱۲

ﻧﺘﯿﺠﻪ
آرﻣﺎن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻫﻤﻪی ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رأیدادن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ "وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺑﺪون اَﻏﺮاض ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺼﺐ ،و ﻓﺎرغ از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎدی ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ" )ﺷﻮﻗﯽ
اﻓﻨﺪی  .(۸۸ :۱۹۷۴اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻦ آرﻣﺎن و ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر

ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻘﺎﺋﺼﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ درﺑﺎرهی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،از ﺟﻤﻠﻪ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺻﺎدق اﺳﺖ :ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ آرﻣﺎن و ﻋﻤﻞ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آرﻣﺎﻧﯽ رأیدادن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ

ﻧﺒﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رأیدادن ﺑﺤﺚ ﮐﺮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ]ﺑﺎ ﻫﻢ[
"ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و آزاداﻧﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ،درﺑﺎرهی ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﻀﺎی
ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ" .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد
ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی رأیدادن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا

ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ آرﻣﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻓﺮادی رأی دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ،

ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺷﻮراﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺗﻨﻮع آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺸﺮوع
ﻓﺮاﯾﻨﺪ رأیدادن ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی در ﻧﺎﻣﻪای از ﻃﺮف
او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ،ﻫﻤﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن را ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﺟﺪان

 ۱۲ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی در ﻧﺎﻣﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ،ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻋﻀﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻧﻬﺎدیای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آزادی رأیدادن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد؛ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﺟﺪان ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،رأی دﻫﻨﺪ-
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ دورهی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد" :ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ

دوﺑﺎره رأی داد .ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﻮن ﺗﺎزه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮوه را

ﻼ ﺑﻪ ارادهی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎورهی ﻣﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪی آرای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ آن روح ﺗﺎزهای ﻣﯽدﻣﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣ ً
آﻧﻬﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻫﻮرﻧﺒﯽ  ،۱۹۹۹ﺷﻤﺎرهی  .(٦۳اﻣﺎ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی در ﻧﺎﻣﻪی دﯾﮕﺮی از ﻃﺮف او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ )ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از

دﻻﯾﻞ( ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ دورهی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ "ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ" در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ "ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم"
اﺳﺖ" :درﺑﺎرهی ﺳﺆاﻻت ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺸﺎورهی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دورهی ﻋﻀﻮﯾﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد

ﺷﻮراﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ اِﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎماﻧﺪ "

)ﻧﺎﻣﻪی ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،ﻣﻮرّخ  ٦ژوﺋﯿﻪی  ،۱۹٤٤ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا .(۸۰ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻨﮕﺎم رأیدادن ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ رﺑﻂ دارد.

ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗ ًﺎ ﺣﺎ ﮐﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎ ارادهی ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺣﻔﻆ
وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ" )ﻫﻮرﻧﺒﯽ .(۴۶ :۱۹۹۹

۱۳

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رأیدادن دارﻧﺪ ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

در ﺗﻮان دارﻧﺪ در راه ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و "ﺑﺪون اﻏﺮاض ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺼﺐ" ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪای ،رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ "آزﻣﻮدﮔﯽ" را ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ،ﯾﺎ "ذﻫﻦ آﻣﻮزشدﯾﺪه" را ﺑﺎ ﻓﺼﯿﺢ و ﻣﺮداﻧﻪ
ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ .ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ درک ﺗﻌﺼﺒﺎت ﯾﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﺧﻮد آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ رأی دﻫﻨﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ "ﺑﻪ

ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺎره ﻧﺸﻮد"؛ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎرهای ﺑﺎ روح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .ﺷﻮﻗﯽ
اﻓﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :زﻧﻬﺎر ،زﻧﻬﺎر از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮی ﺑﺪ اﺣﺰاب ﺑﻪ ﻣﺸﺎم رﺳﺪ و  ...روشﻫﺎی ﻣﻬﻠﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ ،و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت —ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ— ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎزد ،و

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ،ﻋﺸﻖ ،وﻓﺎداری ،و ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ اﯾﻦ رﺳﻮم زﯾﺎنﺑﺎر را ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ" )ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ  ،۱۹۹۱ج  ،۳۱۵ :۱ﺷﻤﺎرهی .(۷۰۵
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ "درﺑﺎرهی ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ"ی اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ "ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ" اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺪل ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻓﻘﺮاﺗﯽ از آﺛﺎر ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی درﺑﺎرهی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرهای از آﺛﺎر ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﺮاﺗﯽ از آﺛﺎر ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی درﺑﺎرهی ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﻘﺮات ،ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرهی

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻮزهی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" ،آﺳﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ
دو ﻧﯿّﺮ روﺷﻦ و ﻣﻨﯿﺮ :ﻣﺸﻮرت و ﺷﻔﻘﺖ .در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﺘﻤﺴّﮏ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻪ اوﺳﺖ ﺳﺮاج ﻫﺪاﯾﺖ .راه
ﻧﻤﺎﯾﺪ و آ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ" )ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ  .(۱۶۸ :۱۹۸۸اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن ﺧﻮد رأیدادن اﻧﺠﺎم

ﺷﻮد ﺗﺎ "ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آرام و روﺣﺎﻧﯽ" ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد )ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی (۱۳۶ :۱۹۷۴؛ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﺮای رأیدادن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴّﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ،و

ﺑﺼﯿﺮتاﻓﺰاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﻮرت ،ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﺟﺪان ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
رأی دﻫﺪ.

۱٤

ﺑﺮﮔﺮدان :ﻋﺮﻓﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ

 ۱۳در ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﯾﺮ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آ ﮐﻨﺪه از

ﻣﺤﻮﯾﺖ و اﻧﻘﻄﺎع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﻣِﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ" )ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ۲۳ ،ﻓﻮرﯾﻪی  ،۱۹۲۴ﻣﻨﺪرج در ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی :۱۹۷۴
.(۶۵

 ۱٤از دﯾﻮﯾﺪ ﺑﻮﺋﯽ ،ﺳﯿﻨﺎ ﻓﺎﺿﻞ ،ﻣﺮﯾﻮن ﻓﯿﻨﻠﯽ ،ﺑﺘﯽ ﻓﯿﺸﺮ ،ﻣﻨﯿﺮه ﮐﺎﻇﻢزاده ،رﺟﯽ ﻧﯿﻮﮐﯿﺮک ،ﺟﺎن ﺻﻔﺎﭘﻮر ،ﭘﺮدﯾﺲ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،دو داور ﻧﺎﺷﻨﺎس،

وﯾﺮاﺳﺘﺎران اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻣﯽﺳﯽﺳﺎ ﮔﺎ ،اﻧﺘﺎرﯾﻮ ،اوت  ،۲۰۰۷ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن درﺑﺎرهی ﻧﺴﺨﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
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