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دکتر در روانشناسى پژوهشى ،وتحقیات فوق دکترا در رشته سرطان،
استرس ،و الکلیسم از دانشگاه هاى  Tel Aviv ،UCIو .UCLA
تدریس در دانشگاه کالیفرنیا و برگزارکنندۀ سمینارها و کالس های
«روانشناسى الکلسیم و اعتیاد»« ،ازدواج و خانواده»« ،جنبه هاى
روانى و فرهنگى کشمکش هاى قومى و مذهبى» « ،فرهنگ هاى
چین و ژاپن»« ،جنبش آزادى زنان از دیدگاه جامعه شناسى»  ،و
«روانشناسى دین و مذهب» .مقاله هاى علمى و اجتماعى وی در
ده ها نشریه به چاپ رسیده اند و آخرین کتاب ایشان« :چلچراغ
نورى در شب هاى تاریک درون» در نوروز  2003منتشر گردید.

دکتر میترا مقبوله

چه کسى از یهود و فراماسونرى مى ترسد؟
پدیده آنتى سمیتیزم و آنتى ماسونیزم
از دیدگاه روان شناسى عرفانى

دكتر میترا مقبوله
(بخش اول)

حكایت كرده اند كه در زمان جنگ جهانى دوم ،یك مقام عالى رتبه نازى دچار مالیخولیا و
هذیان شد و او را به تیمارستان منتقل نمودند .پس از چند روز پزشك معالج وى متوجه شد كه گرچه
تمام هذیان ها و چرت و پرت هاى جنون آمیز این افسر نازى بر روى افكار ضد یهودى دور می زند،
اما در عین حال تمام كتاب هایى كه با خود به تیمارستان آورده همه یا به قلم نویسندگان یهودى
است و یا در مورد خدمات یهودیان به بشریت است .باالخره روان پزشك مربوطه طاقت نیاورد و
یك روز دلیل این تضاد شگفت انگیز را از بیمارش جویا شد .افسر نازى سرش را از روى كتابى كه
مشغول مطالعه آن بود بلند كرد و با نگاه فقیه اندر سفیه به او گفت« :آقاى دكتر ،شما انگار یادتان
رفته که بنده دیوانه هستم!».
آنان که با جزییات مرام و ایدیولوژى جنون آمیز نازیسم آشنایى داشته و واقعیات تاریخى زمان
هیتلر یادشان نرفته به خوبى می دانند که نازى ها به یهود و فراماسونرى هردو شدیدا خصومت
می ورزیدند .اما شاید بسیارى آگاه نباشند که این ضدیت جنون آمیز فقط مختص هیتلر و نازى ها
نبوده ،بلکه درچند صد سال اخیر و درسراسر جهان ،یهود و فراماسونرى بارها و بارها تواما مورد
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نفرت و تعدى و آزارگروه ها و حکومت هاى دیگرى نیز قرار گرفته اند.
قبل از پرداختن به اصل مطلب ،باید یادآورى کنم که شوربختانه درزمان ما لقب «ضد یهود»
 Anti-Semiteبسیار نامسؤالنه و مغرضانه مورد سوءاستفاده قرار گرفته ،و یهودپرستان متعصب به
هرکس که کوچک ترین انتقادى از یهود ویهودیت بکند ،واقعیت تاریخى بخش هایى از تورات
را زیر سوال ببرد ،و یا این که کوچک ترین اعتراضى به کردار ناپسند سیاستمداران دست راستى
افراطى اسراییل داشته باشد ،برچسب «ضد یهود» زده و با این ترفند می کوشند صداى آزاداندیشان
و دگراندیشان را در نطفه خفه کنند (این نگارنده در این مورد تجربه شخصى دست اول دارد و
چندین بار آماج حمالت این گمراهان قرار گرفته است)   .این متعصبین افراطى در همه اقوام و در
همه ادوار وجود داشته و دارند ،اما خوشبختانه درمیان قوم یهود هرگز اکثریت با آنها نبوده و این
خود یکى از مهم ترین علل پویایى و خالقیت خارق العاده این قوم چهار هزارساله است.
بنا بر این مقدمه ،بهتر است از همین ابتدا اکیدا روشن کنیم که معناى واقعى واژه «آنتى سمیتیزم»
چیست و لقب «ضد یهود» به چه کسى اطالق می گردد؟ این واژه که براى اولین بار در قرن نوزدهم
در آلمان متداول گشت ،گرچه از نظر لغوى «ضد سامى» معنا می دهد ،اما واژه و پدیده «آنتى
سمیتیزم» همه اقوام سامى را دربرنمی گیرد ،بلکه فقط به «خصومت شدید و احساسات نفرت آلود
نسبت به قوم یهود و و آرزوى نابودى آنها» اشاره می کند .بر اساس این تعریف ،انتقاد معقوالنه و
مستند و بدون نفرت از یک فرد یهودى ،زیر سوال بردن روایات تورات و آداب و رسوم و قوانین یهود،
و یا مخالفت با جنبه هاى افراطى برخى سیاست هاى اسراییل ،به هیچ وجه عالمت ضدیهود بودن
و یا «آنتى سمیتیزم» نیست .اما نسبت دادن گناه یک فرد یهودى به تمام یهودیان ،پراکندن شایعات
نفرت آلود و دروغ هاى شاخ دار درمورد یهودیان ،و آرزوى نابودى قوم یهود و یا ملت اسراییل را
داشتن ،قطعا نشانه مرض خانمان سوز «آنتى سمیتیزم» است.
انسان مبتال به مرض «آنتى سمیتیزم» تمامى بدبختى هاى بشر ،جنگ هاى خونین تاریخ ،امراض
و آفات مسرى مانند طاعون ،وبا ،ایدز ،بردگى سیاه پوستان ،آزادى سیاه پوستان ،فجایع اقتصادى
و از هم گسیختگى هاى اجتماعى ،قید و بندهاى نامعقول اخالقى و مذهبى ،آزادى ها و بى بندو
بارى هاى اخالقى و ازبین رفتن مذهب ،پیدایش مسیحیت ،ضدیت با مسیحیت ،پیدایش اسالم،
ضدیت با اسالم ،کاپیتالیسم ،کمونیسم ،سوسیالسم ،لیبرالیسم ،فاشیسم ،کنسرواتیسم و نیو-
کنسرواتیسم ،یا هر واقعه دیگرى که در دیدگاه او منفور است به قوم یهود نسبت می دهد.
درمورد عوامل اجتماعى ،روانى ،و سیاسى و اقتصادى که موجب شیوع مرض «آنتى سمیتیزم»
  -برای مطالعه داستان هیجان انگیز این حمالت ،عالقمندان می توانند رجوع کنند به دو فصل آخر کتاب " اسرار
سرمست کننده پوریم" که در شرکت کتاب موجود می باشد.
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می گردند صدها کتاب نگاشته شده و شکى نیست که این عوامل هریک به نوبه خود در تقویت این
پدیده سهمى دارند .اما آن چه که تا کنون از دید پژوهشگران پنهان مانده ابعاد معنوى و عرفانى این
پدیده مهلک می باشند .که مد نظر ما در این سرى نوشتار خواهد بود.
چنان که گفتیم «آنتى ماسونیزم» یا احساسات ضدفراماسونرى نیز همواره پا به پاى «آنتى
سمیتیزم» رواج داشته ،و یهود و فراماسونرى هردو یکسان و تواما مورد تهمت هاى ناروا قرار گرفته،
و دشمنان این دو گروه با انتشار و پخش مکرر کتاب قالبى و منحوس «نقشه هاى رهبران صیون»

 Protoccols of the Elders of Zionدر سراسر جهان ترس ازیهود و فراماسونرى را دامن زده اند.
این نفرت و خصومت شدید نسبت به یهود و فراماسونرى وقتى بیش تر شگفت آور می گردد که
درمى یابیم که کمک به همنوع ،سرلوحه آیین این دو گروه است
و یهود و فراماسونرى ده ها برابر کلیه گروه ها و اقوام دیگر نوابغ
بزرگ و دانشمندان شهیر و انسان هاى خیرخواه به بشریت عرضه
داشته اند .آمار موثق حاکى است که یهودیان از همه گروه هاى
دیگر بیش تر به بنگاه هاى خیریه یهودى و غیریهودى کمک
می کنند  ،و فراماسون ها نیز همواره کمک به همنوع را یکى از
مبانى اصلى مرام خود قرار داده و اهداف بشردوستانه خود را از
طریق شعبه خود به نام «شراینرها»  The Shrinersو سایر طرق
به انجام رسانیده اند  .نگاهى کوتاه به کارنامه خدمات علمى
و هنرى و فلسفى این دو گروه ،بهت و حیرت ما را درمورد پدیده «آنتى سمیتیزم» و «آنتى ماسونیزم»
صدچندان بیش تر می سازد و این پرسش در ذهن ما قوى و قوی تر می گردد که :چرا این همه ترس و
نفرت؟ چه کسى از یهود و فراماسونرى می ترسد؟
از میان قوم یهود ،عالوه بر نوابغى چون اینشتین ،فروید ،کارل مارکس ،اسپینوزا ،و کافکا ،به
لیست بزرگ برندگان یهود جوایز نوبل برمی خوریم که نسبت به جمعیت بسیار اندک این گروه در
جهان ،حقیقتا حیرت انگیز است  .مشاهیر غیریهودى بسیارى مانند گوته ،تولستوى ،امرسون ،و
  -این کتاب سراپا دروغ که یهودیان و فراماسون ها را متهم به توطئه برای تسلط بر جهان می کند ،برای اولین بار
در سال  1903در روسیه تزاری به چاپ رسید و امروز جزوی از مانیفست گروه "حماس" می باشد .در ایران و سایر
کشورهای اسالمی نیز طرفداران پروپاقرص دارد.
  -برای بررسی گسترده این مطلب بنگرید به:
Jewish Philanthropy http://www.jewishachievement.com/domains/phil.html
  -برای بررسی گسترده این مطلب بنگرید به:
masonic Charities, http://www.masonicinfo.com/charities.html
  -رجوع شود به کتاب "برندگان یهودی جوایز نوبل" به قلم دکتر اردشیر بابک نیا و هم چنین وب سایت:
www.jinfo.org/nobel_prizes.html
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غیره خالقیت و مقاومت یهود را ستوده اند  .بیش از نیم قرن قبل از پدیدار شدن اینشتین و فروید و
مارکس ،در سال  ١٨٩٩مارک تواین نویسنده معروف غیریهودى آمریکایى در مقاله اى چنین نوشت:
«اگر آمار درست باشد ،یهودیان کم تر از یک درصد مردم جهان را تشکیل می دهند .این تعداد به
منزله گرد و غبار کوچک و ناچیزى در پهنه کهکشان بیش نیست ،و بر طبق این حساب ،این قوم نباید
در صحنه گیتى چندان مطرح بوده باشد .اما همواره بسیار مطرح بوده و هنوز هم هست ...تعداد
بی شمار نوابغى که این قوم در رشته هاى ادبیات ،علم و دانش ،هنر ،موسیقى ،اقتصاد ،پزشکى و سایر
رشته ها به جهان عرضه کرده است فوق العاده عظیم تر از کوچکى تعداد نفرات این قوم است .قوم
یهود در تمام دوره هاى تلخ تاریخ خود ،با وجود آن که دست هایش همواره به پشت بسته بوده،
به شیوه اى تحسین آمیز با سختى ها مبارزه کرده و پیروزمندانه به پیش تاخته است .بسیارى اقوام
بزرگ تر از میان رفته اند ،اما علیرغم همه نامالیمات ،این قوم کوچک هنوز پابرجاست ...همه چیز
فناپذیر است به غیر از یهود؛ همه قدرت هایى که بر علیه او برخاسته اند از میان رفته اند و او مانده

است .راز جاودانگى او چیست؟»
درست یک قرن پس از مرگ مارک تواین ،درحالی که دراثر جنایات نازی ها و میزان پایین زاد و
ولد ،درصد جمعیت یهودیان درجهان از یک درصد به یک در پانصد کاهش یافته  ،اما خالقیت و
نبوغ این قوم کوچک و سر و صدایى که بر له و علیه این قوم برپاست چندین برابر افزایش یافته است.
درزمان ما نیز ،موسس غیریهودى مایکروسافت ،آقاى بیل گیتز ،Bill Gatesاین چنین از خالقیت
یهودیان اسراییل تجلیل می کند « :هرمعیارى که ارزیابى کنیم ،اسراییل نسبت به جمعیتش ،از همه
کشورهاى دیگر بیش تر به پیشرفت تکنولوژى کمک کرده است . »...برهمین روال ،آقاى وارن
بافِت  ، Warren Buffettیکى از نوابغ غیریهودى عالم اقتصاد و یکى از ثروتمندترین افراد جهان،
می گوید « :اگر درجستجوى نفت به خاورمیانه می روید ،الزم نیست به اسراییل بروید ،اما اگر در
10
جستجوى قواى مغزى و انرژى و درستکارى هستید ،اسراییل تنها جایى است که باید بروید».
در كتاب «یهودى درگل نیلوفر آبى» ( )The Jew in the Lotusنوشته راجر كا ِمنِتز Roger
  -بنگرید به:
Gould Allan, Ed., What did they think of the jews? Northvale: Jason Aronson, 1991, P 272
  -بر گرفته از:
Mark Twain, “Concerning the Jews,” in Harper’s magazzine, September, 1899 quoted in Gould, Alllan, Ed, What did they think of the Jews? Northvale: Jason Aronson, 1991, P 272
  -بنگرید به:
Jewish Population - Wikipedia, The free Encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/jewish_population_as_a_percentage
  -بنگرید به:
http://www.youtube.com/watch?v=zHStBGK_D8Y
 - 10همان ماخذ باال
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 ،Commenetzگزارش شده كه داالیى الما ،رهبر روحانى تبعید شده بودایى هاى تبت و برنده جایزه
صلح نوبل ،در سال  ١٩٩٠با رهبران گروه هاى مختلف یهودى در آمریكا تماس مى گیرد و از آنان
دعوت مى كند كه هیئتى مركب از نمایندگان خود را به مقر سکونت او در هند اعزام بدارند تا از راه
مشاوره و تبادل نظر با آنان ،داالیى الما بتواند از راز و رمز استقامت و پایدارى و خالقیت یهودیان
در سرگردانى چند هزار ساله شان درغربت آگاه شود و از این طریق بتواند به استقامت و خالقیت
ملت تبعیدى خود در غربت یارى كند 11 .مانند داالیى الما ،پژوهشگران متعددى کوشیده اند پرده
12
از راز خالقیت یهود بردارند.
از میان فراماسون ها نیز نوابغ خارق العاده اى برخاسته اند که نام یکایک آنها و مدارک عضویت
آنان در کتاب «ده هزار فراماسون شهیر» به قلم ویلیام دنسلو به تفصیل آمده است 13.در این لیست
فراماسون هاى معروف ،به نام هاى نوابغ و شخصیت هاى برجسته اى برمی خوریم چون :فردریک
شیلر ،الکساندر پوشکین ،موزارت ،شکسپیر 14،سر فرانسیس بیکن ،یوهان کریستیان باخ ،فرانس
لیست ،ویلهلم گوته ،نات کینگ کول ،جورج واشنگتن ،ژنرال الفایت ،سیمون بولیوارَ ،گریبالدى،
بیسمارک ،کمال آتاتورک ،سلیمان دمیرال نهمین ریس جمهور ترکیه ،دکتر مصدق ،بنجامین
فرانکلین ،مارک شاگال ،وینستون چرچیل ،آندره سیتروین طراح ماشین هاى سیتروین ،گوستاو ایفل
طراح برج ایفل ،الکساندر فلمینگ کاشف پنیسیلین و بسیارى مشاهیر دیگر.
هم چنین براى ما ایرانیان جالب و مهم است که بدانیم رهبرى جنبش مشروطه ایران را اعضاى
لژهاى فراماسونرى بر عهده گرفتند و قانون اساسى حکومت مشروطه ایران به قلم فراماسون
میرزاجوادخان سعدالدوله تنظیم و سپس توسط هفت فراماسون ایرانى دیگر اصالح گردید 15 .اما
چنان که خواهیم دید ،دشمنى و ضدیت شدید با یهود و فراماسونرى در تاریخ ایران زمین نیز به
ک ّرات رخ داده است.
بشریت بیش از آن چه در ذهن بگنجد مدیون خدمات فراماسونرى است .بسیارى از جنبش هاى
آزادى خواه و عدالت طلب از جانب فراماسون هاى برجسته رهبرى گشته و هم چنین پایه گذاران
 - 11جریان این مالقات تاریخی را می توانید در این کتاب مطالعه کنید:
Roger Kamenetz, The Jews in The Lotus
 - 12برای نمونه بنگرید به:
Rafael Patai, The Jewish Mind, and Ernest van der Haag The Jewish Mystique
 - 13بنگرید به:
10,000.00 FAMOUS FREEMASONS By William R. Denslow
 - 14به خاطر استفاده فراوان از سمبل های فراماسونری در آثار جاودانی ویلیام شکسپیر ،برخی او را پدر فراماسونری
جدید می شمارند ،اما برخی دیگر این مقام را به سر فرانسیس بیکن و برخی دیگر شکسپیر و بیکن را یک فرد
می دانسته اند .بنگرید به:
Alfred Dodd, Shakespeare Creator of Freemasonry
سری و فراماسونری ،ص 373
 - 15امیر نجات ،جمعیت های ّ
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اولین آکادمى سلطنتى علوم درجهان فراماسون ها بودند 16.ریچارد اِسمولى پژوهشگر و نویسنده
متخصص در مکتب هاى سرى و عرفانى می نویسد« :هیچ شکى نیست که تمدن امروز ما یک تمدن
فراماسونرى است زیرا که حکومت دموکراسى مدرن و دانش مدرن هردو ریشه در آیین فراماسونرى
17
دارند».
نکته جالب مورد توجه دیگر اینست که درسال  ١٧٧۶میالدى فراماسون ها حکومت دموکراسى
و مملکت آمریکا را چنان شالوده ریزى کردند که در عرض کم تر از دویست سال در صنعت و
علم و دانش بر تمامى ملل پیشى گرفت ،و درسال  ١٩۴٨میالدى یهودیان حکومت دموکراسى و
مملکت اسراییل را به وجود آوردند که در عرض کم تر از هفت دهه و علیرغم اوضاع جنگى مداوم،
دربسیارى رشته هاى علمى و تکنولوژى صنعتى پیشرفته ترین است .آیا این اتفاقى است که این دو
مملکت رابطه تنگاتنگ با یکدیگر دارند ،و هردو یکسان مورد تنفر و انزجار ابناى بشر در کشورهاى
جهان سوم و رژیم هاى دیکتاتورى آنان می باشند؟ اما دشمنان این دو ملت فقط بیرونى نیستند ،بلکه
خطر قدرت طلبى مذهبیون افراطى یهودى و مسیحى و راست گرایان هوادار جنگ و ستیز و دخالت
آنها در تصمیم گیرى هاى سیاسى مهم ،هر دو ملت را شدیدا از درون تهدید می کند.
این را هم بهتر است خاطرنشان کنم که غرض از گزارش مطالب فوق به هیچ وجه این نیست که
بگوییم یهودیان و فراماسون ها از سایر ابناى بشر برترند و یا این که درمیان این دو گروه انسان هاى
نادان و مفت خور و شرور یافت نمی شود .اما در این جا کارنامه کلى این دو گروه مد نظر می باشد،
و هدف ما صرفا یک بحث پژوهشى است پیرامون علل نبوغ و خالقیت یهود و فراماسونرى از یکسو
و دشمنى و خصومت نسبت به آنها از سوى دیگر .در نوشتار هاى آتى ،راز و رمز خالقیت این دو
گروه را از طریق آخرین کشفیات علمى درمورد مغز انسان و یافته هاى پژوهشگران رشته نبوغ و
خالقیت و هم چنین از دیدگاه روان شناسى عرفانى بررسى خواهیم نمود ،و نشان خواهیم داد که
راز نبوغ و خالقیت شگفت آور این دو گروه متعلق به همه ابناى بشر است و براى بهره گیرى از آن
هیچ نیازى نیست که فرد یهودى یا فراماسون باشد .در این سرى نوشتار هم چنین روشن خواهیم
نمود که دشمنان این دو گروه کیستند و دلیل ترس و دشمنى نفرت آلود آنها با پیروان این دو آیین
چیست ،و آیا پیروان این دو آیین نیز نقشى در دامن زدن به دشمنى و نفرت نسبت به خود داشته اند؟
نیاز به یادآورى است که امکان دارد برخى از مطالبى که صرفا براساس تحقیق و پژوهش چندین
ساله ارایه می گردد به مزاج «یهودستیزان» و «یهودپرستان» خوش نیاید ،و مانند همیشه ،از آشفتگى
 - 16بنگرید به:
Smoley, Richard, “The Temple and The Scrolls.” Gnosis, No. 44, Summer 1997 PP. 25 - 30 , P 29
 - 17بنگرید بهSmoley, Richard, “Masonic civilization” Gnosis, No. 44, Summer PP,12-16, P15 :
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خاطر و ناراحتى فکرى و احساسات ناخوشایندى که بازگوکردن این حقایق براى برخى موجب
می گردد پیشاپیش پوزش میطلبم.
در نخستین بخش این سرى نوشتار ،ابتدا نگاهى می اندازیم به این مسئله که یهود و فراماسونرى
در چه تاریخى و چگونه پدید آمدند ،و چه وجه تشابهى ،رابطه تاریخى و عقیدتى میان این دو آیین
وجود دارد؟

در پس پرده ابهام :چگونگى پیدایش یهود و فراماسونرى

یکى از نکات مشترک یهود و فراماسونرى این است که چگونگى پیدایش هر دو گروه در هاله
ضخیمى از ابهام و افسانه و باورهاى سنتى دیرینه پنهان گشته است .خوشبختانه در اثر گسترش
علم باستان شناسى و پیشرفت تکنیک هاى ارزیابى و شناخت قدمت مدارک و آثار باستانى ،امروز
این هاله ابهام تا اندازه قابل توجهى به کنار رفته و چشم انداز بسیار جالبى از تاریخچه این دو
گروه نمایان گشته است .ابتدا مختصرا به بررسى تاریخچه پیدایش قوم یهود که هم چنین ملقب به
«قوم عبرانى»  ،قوم« بنى اسراییل»  ،قوم «کلیمى»  ،و قومى «سامى نژاد» نیز می باشد می پردازیم ،و
اگر حوصله کنیم روشن خواهد شد که معناى هریک از این القاب چیست و چگونه تاریخ یهود و
18
فراماسونرى با هم ارتباط دارد.
داوید بن گوریون اولین نخست وزیر اسراییل که فردى روشن فکر و غیرمذهبى بود همواره
می گفت « :آنان که به معجزه اعتقاد ندارند ،تاریخ یهود را مطالعه نکرده اند و واقع بین نیستند».
شوربختانه بنده شخصا هیچ توانایى معجزه آفرینى ندارم ،و امکان ندارد بتوانم این ماجراى پرفراز
و نشیب چهارهزارساله سرگذشت قوم یهود را درچند صفحه چنان که شایسته است تصویر کنم.
بنابراین صرفا به نکات تاریخى مربوط به سوژه این سرى نوشتار بسنده می کنم و براى کسب اطالعات
وسیع تر خوانندگان عالقمند و پژوهشگر را به کتب فراوانى که درمورد تاریخ یهود نگاشته شده
19
رجوع می دهم.
در این نخستین بخش ،روایت هاى تورات را درمورد تاریخچه قوم یهود به یارى یافته هاى
 - 18واژۀ "جهود" که در میان ایرانیان متداول بوده است همان واژۀ "یهود" است اما چون استفاده از این واژه اکثرا با
احساسات قوی ضد یهود همراه بوده و اتهامات زشت و پلید "جهود نجس" را در ذهن یهودیان تداعی می کند ،باید
حتی االمکان از این نام پرهیز کرد.
 - 19عالقمندان می توانند برای مطالعه بیش تر به کتاب های زیر مراجعه کنند:
1) Raymond P. Scheindlin: A short History of the Jewish people: from Legendary Times and
Modern Statehood.
2) Max. I. Dimont: Jews God and History
3) Paul M. Johnson: History of The Jews
4) David Bamberger: My People: Abba Eban’s History of The Jews
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باستان شناسى وجامعه شناسى ادیان ،زیر ذره بین خواهیم برد و روشن خواهیم نمود که تا چه اندازه
می توان به این داستان هاى تورات درمورد چگونگى پیدایش قوم یهود استناد کرد و تا چه اندازه این
روایات اسطوره اى و عرفانى می باشند ،و هم چنین رابطه این روایات تورات را با اعتقادات و آداب
و رسوم آیین فراماسونرى خاطرنشان می سازیم.

پیدایش یهود بر اساس روایات تورات  :داستان ابراهیم و اسحاق و یعقوب

پیدایش بشریت به گفته تورات از خلقت آدم و حوا که پدر و مادر همه انسان ها به شمار می آیند
آغاز می گردد .برطبق روایات مندرجه در تورات 20 ،آدم و حوا ابتدا دو فرزند پسر داشتند :هابیل
و قابیل  ،Cain and Abelو پس از آن که قابیل ،هابیل را در اثر حسودى به قتل رسانید ،حوا فرزند
ذکور دیگرى به نام ِست  Sethبه دنیا آورد که از نسل او حضرت نوح برخاست .پس از طوفان مهیب
نوح ،کلیه جهانیان از نسل سه فرزند نوح به نام هاى «یفت» « ، Jafettخام» ( Chemکه واژه هاى
«کیمیاگرى» و «شیمى» از نام او مشتق گشته است) ،و فرزند سوم او به نام «شم» یا «سام» ،Sam
به وجود آمدند .برطبق روایت تورات ،اصل و نسب نهایى قوم یهود و اقوام عرب به سام برمی گردد ،و
روى این اصل یهودیان «سامى نژاد»« یا «سمیتیک»  Semiticقلمداد گشته اند.
اما مبدا توحید یهود به  ٣٨٠٠سال پیش و به حضرت ابراهیم برمی گردد (فصل  ١١کتاب پیدایش
 .)Genesisنام ابراهیم که از دید تورات پایه گذار توحید به شمار می آید ،ابتدا «اِورام» یا «ابرام»
بود که به معناى «پدر واال» یا «پدر متعالى» می باشد 21 .ابراهیم ساکن شهر «اور»  URدر سرزمین
«کسدیم» (کلده)  22بود .شهر «اور» کلده ،که پایتخت سومر باستان نیز بود ،میان دجله و فرات و در
جنوب عراق کنونى قرار داشت .پادشاه سومر (شینعار در تورات) نمرود بود.
پس از لبیک گفتن به نداى الهى ( و یا بنا بر روایات خارج از تورات ،به علت دشمنى هاى
نمرود ،)23ابراهیم به همراه خانواده اش از شهر «اور»  URبه سمت سرزمین موعود (اسراییل و
فلسطین کنونى) مهاجرت می کند .پس از این کوچ ،ابراهیم به «عبرى» یا «عبرانى» ملقب می گردد
 - 20واژۀ "تورات" در سراسر این سری نوشتار معادل واژه "تنخ" به کار گرفته شده که تمامی کتب عهد عتیق را شامل
می گردد.
 - 21در احادیث یهود آمده که ابراهیم به این دلیل به جای نوح به عنوان " پدر همه اقوام" انتخاب شد که حضرت نوح
هیچ مخالفتی در مقابل نقشه خداوند برای نابودی نسل بشر از خود نشان نداد ،اما ابراهیم کوشش بسیار نمود که
خداوند را از نابودی دو شهر پر فساد "سدوم" و "گومورا" باز بدارد ،و این نشان داد که احسان و شفقت او بیش تر از
نوح بود.
 - 22محققین بر سر این که آیا واژه "کسدیم" همان "کلده" است توافق کامل ندارند.
 - 23نام "نمرود" از واژه "تمرد" به زبان عبری و عربی ست ،و به احتمال قوی شخصیت تاریخی نبوده و سمبل نفس
منیّت  Egoکاذب و قدرت طلب و نفس اماره متمرد و سرکش ما انسان هاست ،و در روایات باستانی خصوصیات
نمرود به این صورت تشریح گشته است.
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زیرا که از سرزمین مادرى خود در «اور کسدیم» (یا از سرزمین بت پرستان و مرحله پایین رشد
عرفانى) عبور کرد (عبرى = عبور) و به سوى «اور شلیم» و سرزمین «کنعان» و وحدت و وحدانیت
رهسپار گشت .از این جهت است که قوم یهود که از نسل ابراهیم می باشند ،قوم عبرى یا عبرانى نیز
24
نامیده می شوند و زبان آنان نیز زبان عبرى  Hebrewاست.
و اما چون سارا زن ابراهیم نازا بود ،کنیز مصرى خود هاجر را به عقد همسرش درمی آورد و ابراهیم
از هاجر صاحب فرزندى به نام اسماعیل می گردد .سپس در اثر معجزه اى الهى ،سارا در سن
نودسالگى آبستن شده و اسحاق را به دنیا می آورد .در تورات آمده است که خداوند از ابراهیم
خواست که اسحاق را قربانى کند ،ولى مسلمانان معتقدند که اسماعیل براى قربانى مد نظر بود
(البته چنانچه معناى درونى و سمبلیک این داستان شناخته شود ،این اختالف عقیده به کلى برطرف
می گردد!).
نسل قوم یهود از طریق اسحاق و همسرش ربکا و فرزند آنان یعقوب ادامه می یابد.
یعقوب با تبانى مادرش ربکا ،با ترفندى خاص «برکت نخست زادگى» را که حق برادرش عیساو
 Esauبود نصیب خود می سازد ،و سپس از ترس انتقام برادر به شهر هاران و به نزد دایى اش الوان فرار
می کند .در نیمه راهِ هاران ،یعقوب خواب معروف «نردبان یعقوب»  Jacob’s Ladderرا می بیند .در
این خواب نردبانى می بیند که زمین و آسمان یا جهان مادى و جهان معنوى را به هم وصل می کند
و فرشتگان الهى از این نردبان باال و پایین می روند .این خواب یعقوب را به شدت تکان می دهد.
در هاران ،یعقوب عاشق راشل یا راحله دختر کوچک الوان می گردد و تقبل می کند که در ازاى
ازدواج با راشل به مدت هفت سال به طور رایگان براى الوان کار کند .اما درشب زفاف ،الوان
به او نارو می زند و دختر اولش «لیاه»  Leahرا به بستر یعقوب می فرستد .درمقابل اعتراض شدید
یعقوب ،الوان می گوید که بر خالف آداب و رسوم است که دختر کوچک تر را قبل از دختر اول
شوهر بدهند و به یعقوب قول می دهد که پس از هفت سال دیگر کار مجانى ،راشل را به عقد او
درآورد و این بار به وعده خود وفا می کند .راشل و لیا این دو خواهر که هووى هم گشته بودند بناى
رقابت را با یکدیگر گذاشته و ندیمه هاى خود را به عقد یعقوب درمی آورند .درنتیجه یعقوب داراى
چهار همسر و دوازده فرزند می گردد که دوازده قبیله یهود از نسل آنان به وجود می آید.
یعقوب سپس با همسران و فرزندان و خدمه و حشمه پدرزنش الوان را ترک گفته و قصد بازگشت
به کنعان نزد خانواده خود می نماید .اما چون هنوز از خشم و غضب برادرش عیساو هراس داشت،
 - 24برخی از پژوهشگران قوم "عبرانی"  Hebrewو اقوام "هبیرو" را یکی دانسته اند ،اما آخرین یافته ها و کشفیات
باستان شناسی این نظریه را تایید نمی کند .با این حال امکان می رود که گروه های معروف به "هبیرو" به بنی اسراییل
پیوسته باشند.
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نقشه هجرت ابراهیم از «اور» به کنعان طبق روایت تورات
نزدیکى مقصد ،یعقوب کلیه اهل بیت و خدمه و حشمه و دارایى خود را به نزد عیساو می فرستد و
به او پیام می دهد که هرچه دارد از آن اوست .یعقوب پس از ارسال اهل بیت ،یک شب را درتنهایى
کامل می گذراند ،و در طول این شب سرنوشت ساز است که فرستاده اى از جانب خداوند با یعقوب
ُکشتى می گیرد .با طلوع سحر ،یعقوب بر او چیره می گردد و در نتیجه نام یعقوب به «ییسرایل»
( اسراییل  )Israelتبدیل می گردد که بهترین ترجمه آن «شاهزاده خداوند» و یا «سرورى از آن
خداوند است» می باشد .از این روست که قوم یهود که از اعقاب یعقوب می باشند ،به قوم «بنى
اسراییل» نیز ملقب گشته اند.
پس از این ُکشتى گیرى مهیب ،یعقوب یا «اسراییل» دراثر ضربه اى که برکشاله رانش وارد آمده
بود لنگ لنگان به سوى مقر عیساو برادرش به راه افتاد ،بدون آن که بداند واکنش عیساو در این
مالقات چه خواهد بود و چه به سرش خواهد آمد .و اما عیساو برادر یعقوب ،نه تنها وى را بخشید
بلکه اشک ریزان او را درآغوش گرفت و بوسید و به او از بابت همسران و فرزندانش تبریک گفت.
از تف یک توبه برخیزد ز راه
			
تو یقین میدان که یک عالم گناه
چنان که می دانیم ،این قصه هزار و یکشب ،تازه بعد از این ،با ماجراى یوسف و زلیخا و موسى و
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فرعون بسیار هیجان انگیز تر می شود ،اما بهتر است مابقى این داستان را به شب هاى بعد موکول
کنیم ،زیرا وقت آن رسیده که ببینیم شواهد و مدارک علمى و باستان شناسى در مورد این بخش از
روایات تورات چه می گویند.

زیر ذره بین علم و عرفان  :روایات اولیه تورات چه حد واقعیت تاریخى دارد؟

نظریه پژوهشگران اینست که بخش هاى مختلف تورات که قدمت آنها میان  ٢٠٠٠تا  ٣٩٠٠سال
می باشد توسط عزراى کاتب ،که در دوره اولین پادشاهان هخامنشى می زیسته است ،منظم گشته
و به صورت کتاب تورات کنونى تدوین شده ست 25 .یکایک این بخش هاى تورات توسط محققین
آشنا به فنون علم زبان شناسى و باستان شناسى مورد بررسى مفصل و دقیق قرار گرفته است و هرروز
نیز بر این اطالعات افزوده می شود 26 .در این جا فقط به مهم ترین کشفیات علمى درمورد این
روایات تورات بسنده می کنیم.
باستان شناس شوخ طبعى می گفت« :تنها چیزى که پس از سال ها تحقیقات گسترده باستان
شناسى به طور قطع درمورد سرگذشت بانو «حوا» می دانیم ،اینست که اقال شوهرش «آدم» بود!» و
سپس اضافه کرد که« :هم چنین می توان مطمئن بود که بانو «حوا» هر شب دنده هاى شوهرش را به
دقت می شمرد تا مبادا خداى ناکرده هوویى بر سر او نازل شود!»
اما از شوخى گذشته ،درمورد داستان آدم و حوا و هابیل و قابیل و نوح و سه پسرش نیازى به
بررسى گسترده علمى نیست زیرا که این قصص که مشابه آنها در اسطوره هاى اقوام دیگر نیز یافت
می شود ،از الگوهاى ازلى ضمیرناخودآگاه بشریت برخاسته اند و از دیدگاه علمى فاقد واقعیت
تاریخى مى باشند .اما این بدین معنا نیست که این داستان ها فاقد ارزش می باشند ،بلکه بالعکس،
هرگاه بتوانیم از صورت ظاهرى این داستان هاى رمزى و عرفانى بگذریم و به حکمت درونى آنها
پى ببریم ،ارزش این داستان ها چند صد برابر خواهد شد .چنان که بارها از زبان موالنا گوشزد نموده
ایم:
		
ابلهان گویند که این افسانه را
		
ای برادر قصه چون پیمانه ایست

خط بکش زیرا دروغ است و خطا
معن��ى ان��در وى مث��ال دان��ه ایس��ت

کبالیست ها  Kabbalistیا عرفاى یهود نیز به صراحت گوشزد کرده اند که از این داستان ها
درپس سمبل هاى نمادین و رمز و را ِز پیرامون
نباید به طور قشرى و تحت اللفظى برداشت کرد ،زیرا ِ
مسائل درونى و عرفانى سخن می گویند« :شرم باد بر گمراهانى كه فقط پوشش سطحى تورات را
 - 25بنگرید بهRichard Elliot Friedman, Who Wrote The Bible :
 - 26یکی از جامع ترین کتاب ها در این مورد توسط باستان شناس معروف  William G, Deverنگاشته شده تحت
عنوان:
What did the Biblical Writers Know & When Did They Know It?  What Archeology Can Tell
us About  the Reality of Ancient Israel
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مى بینند و مى پندارند كه تورات مجموعه اى از داستان هاى معمولى است! خوشبخت درستكاران
و صداقت پیشگانى كه به معانى درونى تورات ره برده اند و معناى داستان هاى تورات را به درستى
درك كرده اند .همان گونه كه شراب ناب در خم و كوزه مخصوص نگاهدارى مى شود ،عرفان
درونى تورات نیز در لباس قصه و داستان پوشانده و نگاهدارى مى شود .به این خاطر است كه ما
باید به آن چه در ماوراى پوشش ظاهرى این داستان ها نهفته است رخنه كنیم( ».زوهر ،بخش ،٣
بند  ١۵٢الف)
اما در برخى از روایات تورات افسانه و اسطوره با وقایع راستین تاریخى چنان ادغام گشته اند
که تمیز دادن آنها دقت بسیار نیاز دارد .براى مثال ،گرچه جزییات داستان «طوفان نوح» واقعیت
تاریخى ندارند ،اما شواهد باستان شناسى نشان داده که سیل هاى عظیمى در جهان باستان نقاط
وسیعى از کره زمین را فرا گرفته است .اما بهترین بهره از این داستان را کسانى می برند که به
جنبه هاى درونى و نمادین این قصه توجه کنند .چنان که در ابیات زیر آمده است:
		
نوح دگر بباید و طوفان دیگرى

تا لکه هاى ننگ شما شستشو کنند!

این بدن خرگاه آمد روح را

یا مثال كشتى اى مر نوح را

(مستوره الماسى)
(موالنا)

برهمین روال ،گرچه داستان ابراهیم نیز بیش ترسمبلیک بوده و حاوى نکات عرفانى و درونى
ارزنده اى است ،اما داراى ابعاد تاریخى واقعى نیز می باشد و درمورد افسانه بودن یا واقعى بودن
داستان حضرت ابراهیم و برخاستن او از شهر «اور» نمی توان به آسانى قضاوت نمود .باهم این
روایت تورات را زیر ذره بین می بریم.

ابراهیم خلیل الله که بود و تا چه حد واقعى بود؟

نام ابراهیم خلیل الله ، 27که پدر سه آیین توحیدى بزرگ جهان به شمار مى آید ،به غیر از تورات
در هیچ مدرک باستانى دیگرى یافت نشده است ،و اگر هم چنین شخصیتى واقعا بوده باشد ،بدون
شک مانند شخصیت هاى باستانى واقعى و مهم دیگر مانند کورش کبیر و اسکندر مقدونى ،داستان
زندگى ابراهیم نیز شامل ابعاد واقعى وهم داراى جنبه هاى افسانه اى است .تا به امروز ،اسناد
موثق تاریخى و یافته هاى باستان شناسى فقط در مورد نکات زیر با مطالب تورات درمورد ابراهیم
مطابقت داشته است:
به گفته تورات ،ابراهیم حدود چهارهزارسال پیش از شهر «اور» برخاست .مدارک و شواهد
موجود نشان می دهد که شهر «اور» پایتخت سومر بود .سومری ها قدیمى ترین تمدن جهان را
پایه ریزى نمودند 28 .چهار هزارسال پیش (درزمان ابراهیم) ،تمدن سومر درحال نزول بود و معابد
" - 27خلیل الله" به معنی "دوست خداوند" است و لقبی ست که در اسالم به ابراهیم نسبت داده شده است.
 - 28بنگرید بهSamuel kramer: Everything Began in Sumer :
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بت پرستى رواج کامل داشت .درست درهمین زمان است که حمورابى  Hamurabiپادشاه بابل
سومر را تصرف می کند ،و امکان دارد که ابراهیم و خاندانش در این زمان به سمت کنعان کوچ
کرده باشند .در تورات ازحمورابى یا«امراپل»  Amraphelبه عنوان هم دورۀ ابراهیم نام برده شده
است .احتمال زیاد می رود که قوانین معروف حمورابى و برخى از قوانین تورات برگرفته از قوانین
29
سومر باستان بوده باشند.
30
در تورات به بسیارى از واژه هاى سومرى برخورد می کنیم ،و حدود همین دوره ابراهیم
یعنى اوایل قرن دوم قبل از میالد است که لوحه هاى سنگى در ناحیه «حاتصور»  Hazorدر کنعان
یافت شده که متعلق به یک دیکسیونر لغات سومرى-اکدى می باشد .عالوه بر این ،میان افسانه هاى
تورات و افسانه هاى سومر شباهت هاى فراوانى یافت می شود 31.به خاطر این شباهت ها برخى از
پژوهشگران بر این عقیده اند که یهودیان بازماندگان همان سومریان باستان می باشند و تمدن یهود
دنباله تمدن سومر باستان است( 32 .اما چنان که درنوشتار آتى خواهیم دید ،برخى دیگر معتقدند که
تمدن یهود از تمدن مصر باستان سرچشمه گرفته است).
کشفیات باستان شناسى در رابطه با قوم سامى دیگرى به نام قوم «مارى»  Mariنیز که حدود
 ٣٢٠٠سال قبل از میالد در ناحیه مرز کنونى میان عراق و سوریه کنار رود فرات و در همسایگى سومر
تمدن بزرگى را ایجاد نموده بودند ،بسیارى از نکات مندرجه در داستان ابراهیم را تایید کرده است.
برطبق این یافته ها ،قوم مارى با شهر «اور» (موطن ابراهیم) رابطه تنگاتنگ داشته اند .ابراهیم در
33
مسیر کوچ به کنعان مدتى چند در سرزمین هاران متعلق به قوم «مارى» اقامت می کند.
بسیارى از آداب و رسوم عبرانیان در زمان ابراهیم و اسحاق و یعقوب عینا همانند آداب و
رسوم قوم مارى  Mariمی باشند .هم چنین برخى از اسامى عبرانى مندرجه در تورات مانند یعقوب،
اسماعیل ،بنجامین ،لوى ،ویهوه ،و قوانین ارث و مقام اجتماعى وحقوق مدنى زنان درمیان عبرانیان،
 - 29بنگرید بهEncyclopedia judaica, SUMER :
 - 30برای مثال ،واژه های "عدن"  Edenبه معنای بهشت" ،گن"  Ganبه معنای جنت یا باغ ،و "آناک"  Annakبه
معنای غول پیکر ،از این قبیل واژه های سومری موجود در تورات می باشند.
 - 31برای مثال ،احتمال بسیار می رود که داستان های تورات از قبیل برج بابل ،طوفان نوح ،هابیل و قابیل ،و غزل های
سلیمان برگرفته از فرهنگ سومر باشند .بنگرید بهEncyclopedia judaica, SUMER :
برای مطالعه پیرامون شباهت های میان اسطوره های جهان بنگرید به کتاب  Parallel MythsنوشتهJ.F Bierlien:
 - 32برای نمونه بنگرید به:
John Sasoon, From Sumer to Jerusalem: The Forbidden Hypothesis, and the web site below:
http://www.mega.nu/ampp/eden/roots.html
 - 33بنگرید بهThe Genesis narrative in the light of recent scholarship :
http://history-world.org/genesis_narrative_in_the_light_o.html
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همه و همه در سنگ نبشته هاى قوم مارى نیز یافت شده اند.
شواهد باستان شناسى دیگرى که بسیارى از آداب و رسوم مندرجه در روایات تورات درمورد
ابراهیم و اسحاق و یعقوب را تصدیق می کند  ،از حفاری هاى مناطق مسکونى قوم سامى دیگرى
به نام «نوزى»  Nuziدر بین النهرین به دست آمده است 35 .بر اساس این کشفیات باستان شناسى،
مشخص گردیده که در دورۀ هم زمان با دورۀ ابراهیم ،میان مصر و کنعان و بین النهرین روابط
تجارى گسترده ،داد و ستد کاال و عقاید و هم چنین روابط جنگى برقرار بوده است 36 .درست در
همین دوره ابراهیم است که باستان شناسان به مدارکى حاکى از مهاجرت از بین النهرین به کنعان
دست یافته اند که روایت مهاجرت ابراهیم و خانواده اش را واقعى تر می سازد.
شهرهایى که طبق روایت تورات ابراهیم و خانواده اش در سر راه کنعان از آنها عبور کردند
واقعیت تاریخى داشته و جزییاتى که در داستان هاى تورات درمورد آنها آمده بسیار دقیق است.
از دیدگاه جامعه شناسى ادیان ،وقتى به نحوه پیدایش ادیان جدیدى مانند دین «مورمون»
 Mormonismدر آمریکا و دین بهایى در ایران می نگریم (که هردو در نیمه دوم قرن نوزدهم پدیدار
گشتند) ،مى بینیم که با داستان تورات درمورد پیدایش دیانت یهود چندان تفاوتى ندارد .گفته
می شود که جوزف اسمیت پایه گذار دین مورمون و میرزاعلی محمد معروف به «باب» بنیان گذار
دیانت بهایى ،همانند ابراهیم از طریق وحى و الهام به حقیقتى وقوف یافتند که با ارکان دیانت
مرسوم در سرزمین شان (مسیحیت در آمریکا و اسالم شیعه در ایران) مغایرت داشت .و همان گونه
که ابراهیم و دار و دسته او از سومر و بین النهرین به سرزمین کنعان مهاجرت نمودند ،مورمون ها
و بهایى ها نیز براى حفظ و ترویح دین خود مجبور به مهاجرت از سرزمین هاى خاستگاه خود
گردیدند( مورمون ها عاقبت به ایالت یوتا کوچ کردند و بسیارى از بهایى ها به اسراییل "فلسطین
آن زمان" و سرزمین هاى دیگر پناه آوردند) .مسیحیت و اسالم و بوداییسم نیز از طریق کسب تجربه
معنوى یا دریافت وحى الهى توسط یک انسان پایه گذارى شدند .بنابراین احتمال بسیار می رود که
دیانت یهود نیز از طریق تجربه معنوى توحید و دریافت وحى و الهام الهى توسط فردى به نام ابراهیم
(یا فردى با نام دیگرى) پایه گذارى شده باشد.
درمجموع ،آن چه که براساس این یافته ها نتیجه گیرى می توان کرد این است که پایه گذار
توحید عبرانى هرکه بوده (ابراهیم یا هر فرد دیگرى) ،حدود  ۴٠٠٠سال پیش از منطقه بین النهرین
34

 - 34بنگرید بهEncyclopedia Judaica, MARI. The Genesis narrative in the light of recent scholarship :
http://history-world.org/genesis_narrative_in_the_light_o.html
 - 35بنگرید بهEncyclopedia judaica, NUZI :
 - 36بنگرید بهBiblical Archeology Review, April 2006, P 30-31 :
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برخاسته ،و مدارک به دست آمده حاکى از آن است که از نزدیک با زبان و فرهنگ و آداب و رسوم
چندین قوم دیگر مانند سومر ،کلده ،مرى ،نوزى ،آرامى ،کنعانى ،و مصرى آشنایى داشته است.
نکته جالب دیگر اینجاست که به خاطر شباهاتى که میان داستان ابراهیم و زرتشت و میان
آیین یهود و آیین زرتشت وجود دارد ،تنى چند از مورخین و پژوهشگران ،ابراهیم و زرتشت را یکى
دانسته اند 37.برخى دیگر نیز نام ابراهیم را مشتق از «براهمن» هندى دانسته و ابراهیم را یکى از
پیامبران هندو انگاشته اند ،و باز برخى دیگر ابراهیم عبرى و قوم عبرانى را همان قوم «هپیرو» Hapiru
قلمداد کرده اند .اما چنین نتیجه گیرى هایى هنوز از شواهد علمى محکم برخوردار نمی باشند و
مورد قبول دانشمندان و پژوهشگران قرار نگرفته اند.

اسرار عرفانى ابراهیم و خضر در آیین یهود و فراماسونرى

و اما مرموزترین جنبه داستان ابراهیم که به رابطه میان یهود و فراماسونى مربوط می شود،
مهاجرت او از «اور-کسدیم» به «اور-شلیم» ،و مالقات او با شخصیت مهم و واالیى است به نام
«ملکى-صدق» « ( Melchizedekملکشاه صدیق» یا «پادشاه عادل و نیکوکار» ) که به روایت
تورات «کاهن خداوند متعالى»  El Elyonو پادشاه «شلم»  Shalemیا «سالم» Salemبود ( .بر
حسب اتفاق Salem ،نام کوچه محل سکونت این نگارنده نیز مى باشد!) .همگان متفق القول اند که
این شهر «سالم /شلم» همان اورشلیم است.
با آن که قضیه مربوط به مالقات ابراهیم با این پادشاه مرموز ،تنها در چند خط بسیار کوتاه در
تورات ذکر شده (کتاب پیدایش ،فصل  ،١۴بند  ، ) ١٧-٢۴اما «ملکى-صدق» این شخصیت قدرتمند و
مرموز یا «پادشاه اورشلیم» نه تنها در عرفان یهود و فراماسونرى ،بلکه هم چنین به صورت «الیاهوى
نبى»  Elijahدر یهودیت و در عرفان مسیحى ،و به لباس «خضر» در ادبیات عرفانى صوفیگرى نیز
نقش بسیار مهى را ایفا می کند.
طبق نوشته تورات ،پس از پیروزى ابراهیم درجنگ با چند پادشاه شرور و مهاجم ،ملکى-صدق
شراب و نان به میان می گذارد و ابراهیم را تبرک می دهد ..جریان این مالقات مرموز پرسش هاى
بسیارى را برمی انگیزد«اگر ابراهیم اولین فرد واصل به توحید است ،پس این ملکى-صدق »کاهن
خداوند متعالى کیست؟» چه گونه است که او نیز به همان وحدانیت و همان خداى ابراهیم معتقد
بوده و حتى کاهن این خداوند متعالى است و مقام او چنان واالست که ابراهیم را برکت می دهد؟
 - 37برای نمونه بنگرید بهAdolphe Frank, The Kabbalah: The Religious Philosophy of Hebrews :
و هم چنین به     Ibrahim Zeradust (Abraham) - The First Zoroaster :

&http://www.essenes.net/index.php?option=com_fireboard&Itemid=347&func=view&id=721
catid=6
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و چرا همین «ملکى-صدق» در آیین فراماسونرى و در سایر مکتب هاى عرفانى چنین نقش واالیى را
ایفا می کند؟
پاسخ این پرسش ها هنگامى روشن می شود که به آیین کباال یا عرفان یهود مراجعه می کنیم و
مى بینیم که اولین کتاب عرفان یهود به نام «کتاب خلقت»  Sefer Yezirahبه ابراهیم نسبت داده
شده و گفته شده که «ملکى-صدق» پادشاه اورشلیم در واقع معلم عرفانى ابراهیم بوده است 38 .در
ادبیات عرفانى مسیحیت نیز گفته شده که عیسى بن مریم میراث عرفانى و مقام شاخص خود را
مستقیما از «ملکى-صدق» به ارث برده است .و در ادبیات عرفانى صوفیگرى نیز همین «ملکى-
صدق» یا الیاهوى نبى به نام حضرت «خضر» شناخته شده که معلم و حامى همه عرفاست و مقام او
باالتر از ابراهیم و موسى است.
چنان که موالنا در مثنوى می گوید :

تو برو در سایه عاقل گریز		
چون گرفتت پیر هن تسلیم شو		

و در دیوان شمس می سراید:

		
برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را

و باز در مثنوى می گوید :

		
ترک این مرحله بى همرهى خضر مکن

تا رهی زان دشمن پنهان ستیز
همچو موسی زیر حکم خضر رو

خضر آمد! خضر آمد! بیار آب حیاتی را
ظلمات است ،بترس از خطر گمراهى!

بنا براین تفاصیل ،جاى شگفتى نیست که «ملکى-صدق» این حامى و پناهگاه رهروان راه
عرفانى فراماسونرى نیز
معرفت و مربى مستقیم تمامى عرفاى راستین ،در ادبیات و آیین و رسوم
ِ
هویدا می گردد .جالب اینجاست که یکى از َربایان در تلمود ( Talmudکتاب تعلیمات یهود) از
«ملکى-صدق» پادشاه اورشلیم به عنوان یک «صنعتگر واال»  Master Crafsmanتجلیل کرده 39 ،و
آیین فراماسونرى نیز به لقب «صنعت»  Craftمشهور است و هنگامى که رهرو این طریقت به مدارج
باالى معرفت صعود می کند ،به او لقب  Master Masonیا «صنعتگر استاد /واال» تعلق می گیرد.
اگر تبلیغات دروغین ضدفراماسونرى را کنار بگذاریم ،متوجه خواهیم شد که در واقع مانند سایر
شعبات عرفان جهان ،فراماسونرى نیز آیینى است که هدف آن آموزش صنعت ساختن «معبد درون»
40
به افراد واجد شرایط است تا پرتو حق در این معبد امکان تجلى یابد.
شاید بتوان گفت که مرکزى ترین سمبل فراماسونرى« ،معبد اورشلیم» و دو ستون آن معروف به
 - 38بنگرید بهZ’Ev Ben Shimon Halavi, Kabbalah: The Divine Plan, P. 15 :
 - 39بنگرید بهBabylonian Talmud Sukkah 52b, see also Song of Songs Rabbah 2:33 :
 - 40برای گزارشی شیرین و دست اول از چگونگی ساختن این "معبد درون" در فراماسونری ،تماشای ویدیوی زیر را
قویا توصیه می کنمThe THEOSOPHICAL SOCIETY: The Ancient Mysteries and Modern Masonry .
http://video.google.com/videoplay?docid=-1913913188318395102
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«یوآخین»  Yachinو «بوعز»  Boazمی باشد ،که مستقیما از کباال یا عرفان یهود گرفته شده است.
آیین فراماسونرى نه تنها از داستان ابراهیم و «پادشاه اورشلیم» و سایر داستان هاى تورات نشان ها
دارد ،بلکه از دید نویسندگان و پژوهشگران معروف فراماسون ،مانند آلبرت پایک  Albert Pikeو
از دید اکثر پژوهشگران متعدد دیگر ،آیین فراماسونرى بدون شک ریشه در آیین کباال یا عرفان یهود
دارد 41 .آلبرت پایک که خود غیریهودى است در این باره با قاطعیت می گوید  « :تمام علم و دانش
روشن بینان ....از کباال قرض گرفته شده است .بنیادهاى فراماسونرى همه سمبل ها و راز هاى
خود را به کباال مدیونند 42 ».اما باید به خاطر داشته باشیم که کباال مختص قوم یهود نیست و قبل از
پدیدارى یهود کباال تحت اسامى دیگر وجود داشته است و یهودیان این آیین عرفانى را از دیگران
به ارث برده اند .آلبرت پایک نیز این مطلب را تصدیق کرده و می گوید « :این میراث باستانى و وحى
واحد تحت نام «کباال» توسط کاهنان بنى اسراییل پاسدارى شده و به ما رسیده است .دکترین
کباال ،که همان دکترین ُمغان و دکترین عرفانى هرمیس یونانى است ،در «کتاب خلقت» Sefer
43
( Yezirahمنسوب به حضرت ابراهیم ،م ،).در کتاب زوهر ،و در تلمود حفظ گشته است».
اما برخى نیز در فراماسونرى آثارى از عرفان مصر باستان 44و حتى عرفان میترایسم45مى بینند
و این عده نیز خطا نگفته اند .ماجرا وقتى جالب تر می گردد که مى بینیم میان داستان کبالیستى
ابراهیم و آیین فراماسونرى از یکسو ،و آیین مغان و آیین زرتشت و آیین مهر/میتراییسم از سوى
دیگر ،شباهت هاى انکارناپذیرى موجود است که در این جا فقط به دو سه مورد اشاره می کنیم:
براى مثال ،ابراهیم از میان مغان سومرى/کلدانى برمی خیزد و بت شکنى کرده و نوید توحید می دهد،
و زرتشت از میان مغان ماد برمی خیزد و با فساد و قشری گرى مغان مى ستیزد و پیام نیک اهورامزدا
را ارمغان مى آورد« .ملکى-صدق» پادشاه اورشلیم با نان و شراب ابراهیم را تقدیس می کند و در
آیین مهر یا میترایسم نیز با نان و شراب تقدیس می کردند .هم چنین معناى نام اورام یا ابراهیم «پدر
متعالى» است و متعالى ترین درجه نردبان هفتگانه معرفت در میتراییسم «پدر» نام دارد.
 - 41برای مطالعه بیش تر در مورد رابطه مستقیم میان کباال و فراماسونری کتب زیر را توصیه می کنم:
1) Arthur Edward waite. The Kabbalah And Freemasonry
2) Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry
3) W. Kirk Mcnulty, Freemasonry: A Journey Through Ritual and Symbol
4) P. Castells, Kabbalism And Freemasonry’s Connection With It.
 - 42همان ماخذ باال صفحه 841
 - 43به نقل ازAlbert Pike, Morals and Dogma 1917 (3rd Ed.), P. 229 :
- 44برای مطالعه بیش تر پیرامون رابطه میان فراماسونری و آیین عرفانی مصر باستان به کتاب زیر رجوع کنید:
Manly P. Hall , Freemasonry of The Ancient Egyptions
 - 45برای مطالعه بیش تر پیرامون رابطه میان فراماسونری و میتراییسم بنگرید به کتاب:
C. W. Leadbeater, The Mitraic Mysteries and Their Influence Upon Freemasonry
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اما معناى این شباهت ها چیست؟ در پاسخ به این پرسش دو فرضیه ارایه داده شده و هردو
می توانند تا اندازه اى درست باشند .فرضیه اول می گوید که علت شباهت هاى فرهنگى و عقیدتى
و اسطوره اى این است که اینها همه از یک منبع واحد جغرافیایى مانند سومر ،هند ،و یا مصر
سرچشمه گرفته اند .اما فرضیه دوم از آن کارل یونگ  Carl Jungروان شناس معروف است که
می گوید علت این شباهت ها این ا ست که این اسطوره ها و آیین ها همه از یک منبع واحد درونى
یا «ضمیر ناخودآگاه بشریت»  The Collective Unconsciousسرچشمه گرفته اند .کارل یونگ که
نه یهودى بود و نه ایرانى ،خواب هاى شگرفى حامل سمبل هاى کبالیستى و میترایى می دید 46،و
47
درمیان بیماران خود نیز چنین تجربیاتى را مشاهده نموده بود.
اما چنان که گفتیم ،این دو فرضیه هردو تحت شرایط خاصى صدق می کنند.

خاتمه سخن :ابراهیم پدر همه ما و اورشلیم (معبد درون) مقصد نهایى همه ماست؟!

چنان که تا این جا مشاهده کردیم و در نوشتار هاى آتى به طور گسترده ترى آشکار خواهد شد،
یهود و فراماسونرى ،دو گروه بسیار خالق و پرنبوغ جامعه بشرى ،هردو ریشه در کباال/عرفان یهود
و در میراث عرفانى قدیمى ترین و خالق ترین تمدن هاى دنیاى باستان یعنى سومر و مصر داشته و
شباهت هایى نیز به آیین هاى عرفانى ایران باستان دارند.
هم چنین دریافتیم که داستان ابراهیم که پیدایش قوم عبرانى/یهود در تورات به او نسبت داده
شده ،گرچه داراى جنبه هاى تاریخى واقعى و مستند نیز می باشد ،اما بیش تر یک داستان سمبلیک
درونى است و مانند تمامى گنجینه هاى عرفانى دیگر ،میراث همه ابناى بشر است .شاید به این
خاطر است که یکى از القاب ابراهیم «پدر واالى همه اقوام بشرى» Exalted Father of Multitude
 of Nationsمی باشد .واما یکى دیگر از اسامى اورشلیم «صیون»  Zionمی باشد و این واژه نیز
به معناى « عالى ،واال ،و متعالى» است .این خود کلید رمزگشاى دیگرى است که عرفانى بودن
داستان ابراهیم و «ملکى صدق» پادشاه اورشلیم را مشخص تر می سازد و دلیل مرکزیت اورشلیم
را در آیین یهود و کباال و فراماسونرى روشن تر می کند .وقتى اسامى و واژه هاى گوناگونى که با
مهارت کم نظیرى به صورت رمزى در این داستان گنجانیده شده کنار هم مى چینیم ،تصویر بدیعى
پدید مى آید که نشان می دهد حرکت به سوى «اور-شلیم» و ساخن «معبد درون» مقصد نهایى همه
ماست:
 - 46بنگرید به کتابCarl Jung, Memories, Dreams and Reflections :
 - 47تجربه شخصی این نگارنده نیز در این مورد دقیقا همانند تجربیات کارل یونگ بوده است .از دوران نوجوانی
خواب های بسیار سمبلیک می دیدم که بعد ها روشن شد که مفاد و نمادهای آنها عینا در اسطوره های عرفانی مصر
و یونان و کباال و عرفان مسیح نیز آمده است .تنی چند از شاگردان من نیز چنین خواب های "چند فرهنگی" را تجربه
کرده اند.
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«اورام» یا ابراهیم (= پدر متعالى) از سرزمین «اور-کسدیم» (= نور ناقص بت پرستان سومر و
ساحران و مغان فاسد کلده = نور کاذب خودشیفتگى و امیال خودپرستانه نفس منیت و مقر نمرود
یا نفس اماره متمرد) مهاجرت می کند ،و پس از لختى اقامت در «هاران»  =( Haranمکانى واال در
بلندى کوه = به درجات نفسانى باالتر)  ،و پس از پیروزى درجنگ با چند پادشاه سرکش و شرور (
= کمپلکس هاى روانى سرکش و پرقدرت) ،به مالقات پادشاه «شالم  /سالم /،شلیم» ( نفس واال یا
نفس کامل ،روان سالم ،صلح درون) نایل مى آید .یا به عبارت دیگر ،ابراهیم سالِکى است که از نور
ناقص و کاذب نفس منیّت متم ّرد به در آمده و به نور کامل و مشعشع نفس سلیم واال در «اور-شلیم»
( = نور کامل = تشعشع نور معرفت و صلح و صفاى درون و تکامل نفس) می رسد.
در این طى طریق از ابراهیم خلیل الله (دوست خدا) امتحانات بسیارى به عمل مى آید که با
آزمون هاى سختى که در کلیه مکاتب راستین عرفانى از سالک به عمل مى آید همخوانى دارد ،و این
درآتش رفتن ها و آزمون هاى سخت همه براى تبدیل مس وجود به زرناب می باشد .
چنان که موالنا می سراید:
مگریز اى برادر ،تو ز شعله هاى آذر  /ز براى امتحان را چه شود اگر درآیى؟
بخدا ترا نسوزد ،رخ تو چو زر فروزد  /كه خلیل زاده اى تو ،ز قدیم آشنایى

و حافظ می گوید :

		
یا رب این آتش که در جان من است
		
پای ما لنگ است و منزل بس دراز

سرد کن زان سان که کردی بر خلیل
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

از میان ما انسان ها ،تنها کسانى به «ارض موعود» می رسند و استحقاق سکونت در «اورشلیم»
(معبد درون) را دارند که به مقامات واالى آدمیت نایل آمده و به جز خدا نبینند ،جز گل وحدت
نچینند ،به «من و ما» و «آنها» نچسبند ،و از آتش نمرود نترسند.
چند می باشی اسیر این و آن  /گر برون آیی از این آنت کنم
چون خلیلی هیچ از آتش مترس  /من ز آتش صد گلستانت کنم!

تا نوشتار بعدى ،برایتان صد گلستان آرزو می کنم.
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