نگاهی به تاریخچه و فلسفهی فراماسونری با تمرکز روی نقش پررنگ شهسواران معبد

بندهی خدا موسی

از آیات سورهی «اعراف» چنین برمیآید که دو کانون مهم قدرت در مصر وجود داشته:
یکی فرعون و دیگری شورای داخلی ،متشکل از دو بخش سپاهیان و کاهنان
زهرا کریمی :حدود ده س�ال پیش ،فراماسونری عروق یهودیت شد و آن را آلوده کرد» .کاباال را یکی از بدترین
از مباحث داغ ایران بود و بعد ناگهان به حاش�یه انحرافات ذهن بشر دانستهاند؛ چرا که تعالیم کاباال با جادوگری
رانده شد .ماس�ونری محصول ده سال و یا حتی عجین شده است .مورخین یهودی ریشهی کاباال را مصر باستان
چند صدسال گذشته نیست که مانند تبی یکباره (یکی از قدیمیترین تمدنهای جهان) میدانند .از آیات سورهی
باال بگیرد و ناگهان فروبنشیند؛ بلکه از قرن دوازدهم میالدی «اعراف» چنین برمیآید که دو کانون مهم قدرت در مصر وجود
تا کنون در حال فعالیت اس�ت .ش�اید بتوان «انجمن برادری» داش�ته :یکی فرعون و دیگری ش�ورای داخلی ،متشکل از دو
را قدیمیتری�ن ،پرنفوذتری�ن ،پرعضوتری�ن و ثروتمندترین بخش س�پاهیان و کاهنان .س�پاهیان «قدرت نظامی فراعنه»
انجمن سری دانست .بس�یاری از اعضای این انجمن از اشراف ،بودند و کاهنان همانهایی که قرآن از آنها با عنوان «جادوگر»
سیاستمداران ،رؤسای جمهور ،سران و سردمداران حکومتها و یاد میکند .کاهنان آمون در علومی مانند ریاضیات ،هندسه و
ایاالت در اروپا و آمریکا بوده و هستند .در جریان تحوالت بزرگ ستارهشناسی متبحر بودند و به اعتقاد مردم ،قدرتهایی ویژه
جهان ،نفوذ و نقش فراماسونری را نمیتوان انکار کرد .برای مثال ،و دانش�ی محرمانه داشتند .مصریان باس�تان معتقد به تکامل
شعار انقالب کبیر فرانسه «آزادی ،برابری و برادری» از مهمترین ماتریالیستی بودند؛ به این معنی که #ماده همواره موجود بوده:
ش�عارهای ماس�ونی اس�ت .دورهی قاجار و پهلوی ،ماسونری «جهان زمانی به وجود آمد که نظم از آشوب نمایان شد و قبل از
در ایران رواج زیادی داش�ت و برخی از اعض�ای آن به مقامات آن نبرد بین نیروهای نظمدهنده و بینظم بوده است» .این عقاید
باالیی رسیده بودند .این افراد ،مهرههای کلیدی نفوذ سیاسی دقیقا منطبق با نظریات ماتریالیس�تی م�درن مانند «نظریهی
بیگانگان به خصوص #انگلیس در #ایران بودند .اسماعیل رائین تکامل» و «نظریهی آشوب» اس�ت .به جرأت میتوان گفت که
در کتاب «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» به طور دقیق و زیربنای فلسفههای الحادی مدرن ماتریالیستی را نظام الحادی
کامل به بررسی افراد و خانوادههای ماسونی در ایران پرداخته فراعنه و کاباال ایجاد کرده؛ جهان به خودی خود موجود بوده و
که متأس�فانه س�الها تجدید چاپ نش�ده و جزو کتب کمیاب بر اس�اس احتمال ،تکامل پیدا کرده اس�ت .آیا رونق فلسفهی
اس�ت .فراماس�ونری یک فرقهی اجتماعی یا پیمان برادری به کاهنان مصر باس�تان در زمانی که همگی مدعی گذر از سنت و
معنای «بنای آزاد» اس�ت که عقاید ماتریالیستی و اومانیستی رسیدن به مدرنیته و پسامدرنیته هستند ،اتفاقی است؟ جالب
را تروی�ج میکند .آنها ب�ه اصالت
است؛ ماسونها که از قرن هجدهم
انسان (اومانیس�م یا انسانگرایی)
در جهان تأثیرگذار بودهاند و موجب
معتقدند و انسان را تا مقام الوهیت
ایجاد انقالبها و ترویج فلس�فهها
باال میبرند .معمار بزرگ کائنات در
ش�دهاند ،وارثان جادوگ�ران مصر
فراماس�ونری چیزی مانن�د انرژی،
باستان هس�تند! بررس�ی نحوهی
طبیعت و یا تکامل اس�ت .سمبلها
نفوذ کاباال به یهودی�ت و ورود آن از
و نشانههای مش�ترک بسیاری بین
مصر به اورش�لیم ،نیازمند کنکاش
فراماسونری و شیطانپرستی دیده
تاریخی اس�ت .مدتی پس از آن که
میشود که بیانگر رابطهی تنگاتنگ
بنیاسرائیل به مصر رفتند ،فرعون
«گوسالهی سامری» در واقع مدلی از دو
بت مصری به نامهای «هاثور» و «آپیس»
بین آنهاس�ت .وجود مجس�مهی
آنها را به بردگی گرف�ت .بنابراین
بود .این تأثیرپذیری در مراحل مختلفی
بافومت -نم�اد ش�یطان -در معبد
ب�رای نج�ات ب�ه تض�رع و زاری
اتفاق افتاد .به مجرد مواجهه با کافران،
چارلس�تون (یک�ی از لژه�ای مهم
پرداختن�د و ظهور منج�ی خود را
ش�کل
اس�رائیل
ی
بن
در
انحرافی
عقاید
ماس�ونی) مؤید این ارتباط اس�ت.
هفتاد سال جلو انداختند .خداوند،
گرفت و کمکم بروز و ظه�ور پیدا کرد.
هر چند ماس�ونری رس�ما در اوایل
بنیاسرائیل را به واسطهی حضرت
اینکه آنها مصر بودن�د خدا را ببینند،
قرن هجدهم میالدی در انگلستان
موسی از ستمگری فرعون رهانید.
نش�ان میدهد تمایل به پرستش جسمی
تشکیل ش�د اما ریش�ههای آن به
با ای�ن حال آنه�ا علی�ه دین خدا
مادی داشتند« :قالوا يا موسى اجعل لنا
جنگهای صلیبی در قرن دوازدهم
طغی�ان کردن�د و به بتپرس�تی و
إلها كما لهم آلهة» .گرایش بنیاسرائیل
برمیگردد .زمانی که صلیبیها پس
شرک گرایش نش�ان دادند .هم در
به کفر مصریان ،در تحریف ایجاد ش�ده
از کش�تار فراوان ب�ه بیتالمقدس
قرآن کریم و هم در س�فر خروج-
در تورات و ورود کاباال به یهودیت بسیار
رس�یدند ،یک حکومت پادش�اهی
کتاب دوم تورات از اسفار پنجگانه-
مهم است؛ چرا که منشأ هر دوی آنها کفر
کاتولیک در آنجا تأس�یس کردند.
این داستان بیان شده است .مسلما
و فلسفهی ماتریالیستی است
ب�رای حف�ظ موقعی�ت حکوم�ت
بنیاس�رائیل #یکتاپرس�ت بودند
جدیدالتأسیس ،گروههای مختلف
و حت�ی زمان�ی که هم�راه حضرت
نظامی از اروپا به #فلسطین آمدند؛ از جمله گروه «شهسواران یوس�ف به مصر آمدند -علیرغم بتپرستی مصریان -عقاید
معبد» که به «س�ربازان فقیر عیسیمس�یح» شهرت داشتند .یکتاپرس�تی خود را حفظ کردند اما به مح�ض خروج از مصر،
هنگام�ی که بیتالمق�دس به دس�ت صالحالدی�ن ایوبی آزاد پرده از تمایالت مشرکانهی خود کنار زدند .گویا بنیاسرائیل
ش�د ،آنها را به دلیل جنایات ف�راوان محکوم ب�ه مرگ کرد .تحتتأثی�ر مردمان بتپرس�تی ک�ه در میان آنه�ا زندگی
بازمان�دگان آنها به اروپا برگش�تند و به حکومت�ی مخفی در میکردند ،قرار گرفتند و شروع به تقلید از آنها کردند .برای
سایهی حکومتهای دیگر تبدیل ش�دند .در فرانسه به تدریج نمونه «گوس�الهی س�امری» در واقع مدلی از دو بت مصری به
پادش�اه و پاپ متوجه خط�ر این فرقه ش�دند و اعض�ای آن را نامهای «هاث�ور» و «آپیس» بود .ای�ن تأثیرپذیری در مراحل
دستگیر کردند .بازداشتشدگان اعتراف کردند که از مسیحیت مختلفی اتفاق افتاد .به مجرد مواجهه با کافران ،عقاید انحرافی
دست برداشتهاند و حتی در اجتماعات خود به حضرت مسیح در بنیاس�رائیل ش�کل گرفت و کمکم بروز و ظهور پیدا کرد.
اهانت میکنند .سرانجام به دستور کلیسا و پادشاه ،رهبرانشان اینکه آنها مصر بودند #خدا را ببینند ،نشان میدهد تمایل
اعدام شدند .سایر اعضا به اسکاتلند (تنها سرزمین پادشاهی به پرستش جسمی مادی داشتند« :قالوا يا موسى اجعل لنا إلها
که اقتدار کلیسا را به رسمیت نمیشناخت) پناه بردند و تحت كما لهم آلهة» .گرایش بنیاسرائیل به کفر مصریان ،در تحریف
حمایت پادشاه آنجا به تجدید قوا پرداختند .مدتی بعد با رخنه ایجاد شده در تورات و ورود کاباال به یهودیت بسیار مهم است؛
در مهمترین صنف قرون وس�طای انگلستان یعنی «لژ بنایان» چرا که منش�أ ه�ر دوی آنها کفر و فلس�فهی ماتریالیس�تی
روش مناسبی برای حیات سری خود پیدا کردند .با شروع عصر است .پس از حضرت موس�ی ،گروهی از رهبران بنیاسرائیل،
مدرن ،این لژها کامال تحت کنترل «شهسواران معبد» درآمدند بتپرس�تی مصریان را پذیرفتند و اصول عقاید کاهنان مصر
اما چرا «س�ربازان فقیر عیسیمسیح» به مس�یحیت ،مرتد و باس�تان یا همان کاباال را به یهودیت وارد و به صورت شفاهی
یک فرقهی بدعتگذار ش�دند؟ شهس�واران پس از حفاری در نسلبهنس�ل منتقل کردند .یهودیان با پذی�رش این تعالیم و
خرابههای معبد سلیمان ،آثاری کش�ف کردند که دیدگاهشان علوم خفیهای ک�ه بر پای�هی جادوگری ب�ود ،ممنوعیتهای
را نسبت به جهان عوض کرد و ریش�هی تغییر عقایدشان شد؛ مربوط به ج�ادو را در #تورات نادیده گرفتن�د و به این ترتیب
«کاباال» .کاباال در لغت به معنی «س�نت ش�فاهی» است .آن را #کاباال به عقاید اسرارآمیزی در درون #یهودیت تبدیل شد.
شاخهای محرمانه و اسرارآمیز از یهودیت میدانند و به عنوان آن چیزی که امروزه از آن به عنوان «عرفان یهودی» نام برده
«عرفان یه�ودی» میشناس�ند .کاب�اال که از عوام�ل تحریف میش�ود ،چیزی جز «آیین الحادی کابالیستی مصر باستان»
تورات است ،ریش�ه در بتپرس�تی دارد .تئودور ریناخ (مورخ نیست که از مصر به اورش�لیم ،از آنجا به شهسواران معبد و
یهودی) در این باره میگوید« :کاباال یک سم بیصدا بود که وارد سپس به اروپا و انجمن فراماسونری رسیده است.
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