
پیوند بهائیت با اسرائیل

شوقی افندی ولّی امر دوم بهایی

شــوقی ربانی افندی فرزند ارشــد میرزا هادی افنان 

و ضیائیــه خانم دختر عبدالبهاء بــود که در 27 رمضان 
4)3)ق مطابق ) مارس 897) م در عکا متولد شد.)))

تحصیالت او با معلمه ای ایتالیایی در عکا آغاز)2) و در 

حیفا پی گرفته شد و سپس در مدرسه کاتولیکی بیروت 

و پس از آن در دانشــگاه آمریکایی همان شــهر تداوم 

یافت. شوقی برای تحصیالت عالی در دانشگاه آکسفورد 

1 . گوهر یکتا، روحیه مکسول، ص 6.
2 . همان، ص 14.

انگلیس به تحصیل مشــغول بود که مرگ عبدالبهاء در 

ســال 300) شمسی و انتصابش به رهبری بهائیت او را 

به ترک تحصیل واداشت و راهی حیفا نمود.

انتضاب شوقی به رهبری فرقه بهائیت اگر چه مستند 

به الواح وصایای عبدالبهاء شــده بود، با این حال برخی 

از بهائیان در اعتبار الواح وصایا تردید کردند و انتصاب 

او را نیرنگی از سوی »ورقه علیا« دختر بهاءاهلل و ضیائیه 
دختر عبدالبهاء قلمداد کردند.)3)

ویژگی های نامناسب اخالقی شوقی، موجب اختالف 

و انشعاب های تازه ای در بهائیت شد. براساس نوشته ها 

و خاطــرات فضل اهلل صبحی مهتدی، کاتب و منشــی 

عبدالبهاء، و آواره مورخ ســابق بهائیان، شــوقی دارای 
تمایالت شدید همجنس گرایی بوده است.)4)

شوقی افندی توسعه تشکیالت اداری و جهانی بهائی 
را وجهه همت خود قرار داد و آن را »نظم اداری امراهلل« 
نامید و در ســوم آذر 335) شمسی تعدادی از بهائیان 
را برای حفاظــت و تبلیغ بهائیت با عنوان ایادی امراهلل 

3 . کشف الحیل، عبدالحسین آیتی، ج2، ص 51.
4 . خاطرات صبحی مهتدی، ص 8.

هم اکنون بیت العدل فاقد ولی امر می باشد.

هیئت نه نفره بیت العدل)ظاهراً) به وســیله انتخابات، 

سرپرســتی فرقه را برعهده می گیرند که اولین انتخابات 

بیت العدل در سال 963) میالدی برابر با 342) شمسی 

وآخرین انتخابات در سال 2008 میالدی انجام شد. این 

انتخابات هر 5 سال یک بار تکرار شده است.

نقش قدرت های اســتکباری در گزینــش افراد بیت 

العدل غیرقابل انکار است. بیت العدل، مرکز تشکیالت 

بهائی، در اسرائیل قرار دارد.



انتخاب کرد.

»بیت العدل اعظم« واقع در شــهر حیفــا، امروزه به 

عنــوان مرکز اداری و روحانی، تکفل امور بهائیان را بر 

عهده دارد.

عبدالبهاء وعده داده بود که سلسله ای از ولّی امرهای 

بیست و چهارگانه از اوالد بهاءاهلل فرقه بهائی را رهبری 

خواهد نمود و شوقی نخســتین حلقه آن خواهد بود؛ 

امــا چون اولین فرد عقیم بود و از اوالد بهاءاهلل کســی 

در مســیر بهائیت باقی نمانده بود، شــوقی آخرین فرد 

از این سلســله موهوم نیز محسوب می شود و نهایتًا در 

سال 957) م/ 337) شمسی به طرز مشکوکی در لندن 

درگذشــت. اگر چه روحیه ماکسول همسر وی علت 
مرگ او را آنفلوآنزای آسیایی اعالم کرد.)5)

در ســال 336) شمسی رقم مالیات بر ارث امالک و 

اموال شــوقی، آنهم تنها در کشــور ایران زمان مرگ او 
معادل 287 میلیون دالر بود.)6)

5 . انشعاب در بهائیت، اسماعیل رائین، ص 175.
6 . همان، ص 343.

وی آثار بســیاری نیز از خود به یادگار نهاده است که 

مانند آثار ســایر رهبران بهائی مملو از دروغ و تزویر و 

تناقض است که البته برای رد ادعاهای پوشالی فرصتی 

مغتنم برای منتقدان بهائیت به شــمار می رود. مهم ترین 

آثار وی به زبان پارسی عبارت اند از: قرن بدیع، توقیعات 

مبارکــه، دور بهائی، ترجمه کتاب تاریخ نبیل زرندی به 

انگلیسی و ... .

سازماندهی تشــکیالت بهائی، که این فرقه را مبدل 

به یکی از پیچیده ترین ســازمان های جاسوسی نمود از 

مهم ترین اقدامات شوقی به شمار می رود.

در زمان حیات شــوقی افندی، حکومت اسرائیل در 

فلسطین اشغالی تأســیس شد. تأسیس این حکومت با 

مخالفت همه کشــورهای اســالمی روبرو شد و رفتار 

صهیونیســت ها با مســلمانان، عواطف و احساســات 

عموم مســلمانان را جریحه دار کرد؛ اما شوقی عالوه بر 

مکتوبات حاکی از موافقت او و بهائیان با تأسیس دولت 

اســرائیل، بعد از اســتقرار این دولت، با رئیس جمهور 

اســرائیل دیدار کرد و »مراتب دوستی بهائیان را نسبت 

به کشور اسرائیل بیان و آمال و ادعیه آنان را برای ترقی 

سعادت اسرائیل« اظهار داشت.

او همچنین در پیــام تبریک نوروز 329)، خطاب به 

بهائیــان اعالم کرد که: مصداق وعده الهی به ابناء خلیل 

و وارث کلیم، ظاهر و باهر و دولت اســرائیل در ارض 

اقدس مستقر شده است.

در همین پیام، به پیوند استوار دولت اسرائیل با مرکز 
بین المللی جامعه بهائی اشاره شده است.)7)

موارد متعدد دیگر از ارتباط رهبران بهائی با حکومت 

اسرائیل و تالش های آنان برای به رسمیت شناخته شدن 

آیین بهائی از ســوی این حکومــت، در مجالت اخبار 

امری بهائیان و توقیعات مبارکه شــوقی افندی گزارش 

شده است.

تشکیالت اداری بهائیت

این تشــکیالت، درست مانند یک ســازمان سیاسی 

به کنترل اعضــا و نیروهای طرفدار خود پرداخته و در 

7 . شوقی افندی، توقیعات مبارکه، ص 290.

فرصت های مناسب بهره خود را از آنها بر می گیرد.

ساختار تشکیالت بهائیت بســیار پیچیده است و بر 

اطاعت بی چون و چرا از آن تأکید می شــود. نقض به 

عنوان مهم ترین گناه محسوب می شود و اتهام کسی است 

که سر از فرامین تشکیالت برتابد و مجازات سختی در 

پی دارد. و اینها نشــان دهنده ماهیت اســتبدادی، ضد 

دموکراسی و معارض با آزادی تشکیالت بهائیت است.

بــه بهائیــان قبوالنیده اند که براســاس کتاب اقدس 

)ام الکتاب بهاءاهلل) بهائیت باید به صورت تشــکیالتی 

و ســازمانی اداره شــود؛ اما آنچه از متن کتاب اقدس 

برمی آیــد به هیچ وجه ناظر به یک تشــکیالت جهانی 

نیســت؛ بلکه در کتاب الواح وصایای عبدالبهاء تشکیل 

بیت العدل اعظم جهانی مورد توجه قرار گرفته اســت 

و از آنجا که عبدالبهاء بنا به گفته خودش حق تشــریع 

ندارد؛ بنابراین مشــروعیت بیت العدل مورد خدشــه 

جّدی است. عالوه بر این اگر الواح وصایای عبدالبهاء 

نیز مستندی مناسب برای تشکیل بیت العدل باشد، باز 

مشــکل مشروعیت بیت العدل مرتفع نخواهد شد؛ زیرا 


