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الكتاب مقدمة

الديار هذه يف عهدها لحداثة املاسونية أصبحت فقد بعُد، أما عمل. كل فاتحة هللا بسم
صحة عن مداِفع نَِصري فِمن والنزعات؛ املذاهب اختالف عىل القوم ألبحاث موضوًعا
عليها، األراجيف ومختلق النكري مشدد وعدوٍّ أحوالها، كتمان وجوب يف مباِلغ مبادئها
شدة هو إنما ذلك يف السبب أن وعندي سلطان. من بها هللا أنزل ما أقواًال ذلك يف يقول
األقاويل، واختالف الظنون إساءة أوجب حدٍّ إىل أعمالهم، يف التسرت عىل أعضائها محافظة
ما أعمالها بني ليس إذ يشينها؛ ما املكاشفة يف رأينا ملا الحقيقة إىل نظرنا لو أننا عىل
مبادئها ألن ا؛ رشٍّ بها أراد َمن ويفحم منزلتها يرفع ما إالَّ مبادئها بني وال فخًرا، إالَّ يكسبها

الغايات. أرشف من وغايتها املبادئ، أرشف
من نَنُْج لم ولكنَّا الغاية، تلك بغري التظاهر أو املبادئ تلك إخفاء إىل نْسَع لم أننا عىل
أعمالنا، من يظهر ما ِصْدق يعتقدون ال الناس أصبح وقد التعنيف، ورضوب املالم سهام
خدر يف متسرتة تزال ال غاية األعمال تلك وراء أن عىل بناءً وضوًحا، كالشمس كانت ولو
يمنع ما ثَمَّ كان ملا خريًا، بالناس وأردنا النية أخلصنا لو أننا فعندهم الرسية. االجتماعات
الجمعية هذه أن لديَّ والظاهر أبلج. الحق ألن عينني لذي الحق فيظهر جهاًرا، اجتماعنا
منها محجوبًا يزل لم ما أن عىل األبد، إىل محجوبة تبقى أن يجب شعائر عىل س تؤسَّ لم
بها يتعارف واسطة ُجِعلت ورموز إشارات هي وإنما الجمهور، لدى املهم باألمر ليس
لم الناس أن بها الترصيح من املانع ولعل سواهم، من بها فيتميَّزون العشرية، تلك أبناءُ
ال زمن سيأتي ولكن جهاًرا، عليها االطالع من لهم يؤهِّ مبلًغا االجتماعية هيئتهم يف يبلغوا
يََر. يَِعْش وَمْن حجاب، شبه أو حجاب الناس وسائر الجمعية تلك أبناء بني فيه يبقى

الجمعية هذه غاية حقيقة لتبيان املثىل الطريقة كانت األحوال، مرآة التاريخ كان وملا
منذ تاريخها مخترص العربية قرَّاء لدى ح نوضِّ أن — إليه اإلشارة تقدََّمت ما بعد —
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العالم أنحاء سائر يف الحوادث من سريها رافق ما إىل اإلشارة مع األيام، هذه إىل نشأتها
أخذت قد ذلك عىل وبناءً نشأتها. كيفية عن الكالم واستيفاء واملكان، الزمان اختالف عىل
العقبات من ذلك دون يحول وبما بعجزي، علمي مع العمل بذلك القيام نفيس عىل
قد ألني الرشقية، فروعها أخبار سيما وال الجمعية، هذه أخبار جمع يف املشاق وتجشم
املاسونية أحوال عن يشءٌ بي اتََّصَل التي املرشق جهات سائر بمكاتبة لذلك إتماًما عنيت
يف نحن ما عىل االطالع ذوي من الجهات تلك يف الغيورين اإلخوان من كثري إىل فكتبت فيها،
الحديثة. الرشقية املاسونية الحوادث يف اعتمادي كان وعليها إفاداتهم إيلَّ فوردت صدده،
أسمائهم، بذكر يل أذنوا الذين وهم جهاًرا، بعضهم عىل للثناء الفرصة هذه أغتنم وإني
وليم املحرتم واألخ (بريوت)، سابًقا لبنان محفل رئيس حجي نقوال املحرتم األخ فمنهم
الفضل فمعظم مرص، يف املاسونية تاريخ يف أما فلسطني. محفل رئيس خياط أسعد
املرصية املحافل أعظم رئيس زوال افنتوري سوليتوري االحرتام الكيل األخ لحرضة عائد
الكتب من مرص، يف املاسونية عن ذكرته ما معظم استخراج يف به استعنت قد ألني سابًقا؛

املرصي. الوطني املحفل يف املطبوعة الرسمية واملنشورات
ُكِتب ما أشهر عىل فيه اعتمدت فقد وغريها، أوروبا يف املاسونية سري من بقي ما أما
التي الكتب أشهر للقارئ أذكر التأكيد ولزيادة وفرنساويني. إنكليز من اإلفرنج ُكتُِب يف

وهي: التاريخ، هذا كتابة يف بها استعنت

فرنساوي ريبولد تأليف املاسونية تاريخ
إنكليزي فندل تأليف املاسونية تاريخ
إنكليزي أرنولد تأليف املاسونية تاريخ
إنكليزي باتون تأليف املاسونية الرشائع
إنكليزي باتون تأليف املاسونية التعاليم
إنكليزي باتون تأليف املاسونية الرموز
إنكليزي باتون تأليف املاسونية منشأ
إنكليزي كلكهون بطريق سري تأليف الهيكليني درجة
إنكليزي هوغ تأليف املاسونية
إنكليزي فيلوس يوحنا تأليف املاسونية أرسار
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الكتاب مقدمة

وتآليف املاسونية، باإلنسكلوبيديا املاسونية التآليف هذه عن فضًال استعنت وقد
للموضوع. تعزيًزا ماسونية غري تاريخية

يالقونه ما عىل وليعذروني العربية، اللغة أبناء لدى هذه خدمتي تروق أن فأَمِيل
الَكتَبَة بحرضات وأََمِيل العربية، اللغة يف ُكِتب للماسونية تاريخ أول فإنه النقص، من فيه
فإن الخلل؛ من يالقونه ما لسد يساعدوني أن — مني باًعا أطول هم الذين — األفاضل

وجل. عز وحده هلل العصمة
الحكم تارًكا استطعت، ما والحيادة االعتدال جانب ذكرت ما كل يف التزمت وإني هذا
عن أعلمها تفاصيل عىل ألتيت املقام ساعدني ولو القارئ، نباهة إىل ذكرت ما مجمل يف
عهد أول يف هناك سريها رافق فقد مرصوسوريا، الخصوصيف وعىل املرشق، يف املاسونية
ملا اآلَخر البعض عن وأغضينا اليسري، بالنزر اكتفاءً بعضها إىل أرشنا قد حوادث دخولها
أحد عىل يحظر ال يوم زوالها، ُقْرب نرجو التي املحظورات من بها الترصيح دون يحول
األوىل طلب عن يتقاعد فال وواجباته، حقوقه منَّا كلٌّ يعرف إذ ضمريه، يف بما الترصيح

بالثانية. القيام من يأنف وال
قدير. يشء كل عىل إنه حالنا، وإصالح خرينا فيه ما إىل يلهمنا أن نسأل وهللا
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املاسونية

يسلقونها القوم، أللسنة عرضًة عهدها ِقَدم عىل نشأتها يوم من املاسونية برحت ما
بها ساءوا وقد الصعاب. األمور من الخيالء وشاءت شاءوا ما ويسومونها حداد بألسنة
السداد، حليفة العماد قويمة األصول راسخة ربك بحمد وهي سوءًا، بها فأرادوا ظنٍّا
الكمال، وغايتها الفضيلة عمادها ألن ذلك كباًرا، أموًرا إال تدفع وال انتشاًرا، إال تزيد ال

غافلون. هم وال الصيحة تأخذهم ال الذين الحرية أبناء ونرصاءها
أرعوني سادتي «مهًال قولها: وهذا لها فاسمعوا تخاطبكم املاسونية إن العقالء، أيها
آتي حتى أقول فيما حكمكم تبقوا أن إليكم وأرغب واعيٍّا، وقلبًا صاغية أُذُنًا فضلكم من
مصدًرا الِقَدم منذ أنفك لم أني حني عىل سوءًا، بي وأردتم ظنٍّا بي أسأتم لقد النهاية. عىل
مدرِّبة أكن أََلْم مرضاتهم. يف النفيس وأبذل شتاتهم أجمع ألعاظمكم، وفيئًا لتمدُّنكم
َظلموا حني أقوياءكم أردع أََلْم بينكم؟ الفضيلة نرش يف ساعية ألحكامكم، مدبِّرة لحكامكم
شتاتكم! فجمعت تبعثرتم وكم فأنهضتكم! سقطتم كم ُظلموا؟ حني ضعفاءكم وأنِصُف

دينكم! من يشء يف لكم أتعرض ولم بينكم واملساواة للعدل نصرية كنت وكم
إذا رضكم فما أمًرا، َفَالِحُكم داعيات من أغادر ولم أجًرا، أكلفكم لم ذلك كل يف وإني

جهًرا؟! أو ا رسٍّ ذلك أفعل كنت
وراءها، ما األكمة وراء وإن بهرجة هذه قلتم فافهموها، مقاصدي هذه لكم قلت إذا
كيف أدري فال والديانة، السلطة لتشتيت واجتمعت الفضيلة، إلماتة حييت أني إال وأبيتم
لكم اإلخالص يف رغبتي شدة عن رغًما إقناعكم، إىل أتطرق السبل بأي وال أخاطبكم،

املاسونية. الواجبات به وتأمرني اإلنسانية عيلَّ تفرضه بما قياًما منكم، والتقرب
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أوىل فاملكاشفة وإال املظنَّة، يوجب ما التسرت وراء من أن عىل النكري تشددون أراكم
مرغوب. محجوب كل وإن سيما العذر، بعض ذلك عىل لكم ألتمس أني عىل وأحرى.

إشارات هي إنما استطالعه، يهمكم ما أرساري بني ليس أن عنكم أخفي ال أني غري
التلبس عىل املختار غري يقوى فال املختارين، أبنائي بني للتعارف واسطة ُجِعلت ورموز
فإذا األرض، يف فيفسد أهًال له يكون ال ربما ما املقدسة حقوقهم من فيسرتق بالدعوى،
أيًضا يفوتكم وال باهلل. والعياذ عروتي انفصام إىل آلت وربما البلوى، ِت عمَّ أمثاله كثر
ما بينهم جعلوا إذا قلوبهم ائتالف يزيد األيدي، باجتماع أمر عىل تعاهدوا إذا القوم أن

بهم. ا خاصٍّ ويكون به يتعارفون
املتمدنة األمم سائر بني الخالية األزمنة يف أترابي من كثريات عليها جرى قد ُسنٌَّة تلك
منار َرْفع إال دأبهن يكن لم وغريها. واليونان وسوريا وفينيقية ومرص وآشور الهند يف
ثبتُّ كما ثبتن وقد بينكم، أنا وأَُالِقي القيت كما القني وقد أََقْمَن، حيث والفضيلة العلم

هللا. شاء إن وأثبت
السعي عن يوقفني يشء ال فوائدي، وعظيم مقاصدي رشيف من بينة عىل فأنا
لم أني عىل هدى. غري عىل القائلون يقوله أو املتهمون، به يتهمني بما أبايل وال وراءها،

أديانكم. وقادة وفالسفتكم وعلمائكم وسالطينكم ملوككم من نرصاء أعدم
أن الصدق بلسان إليكم أتقدم إنما نُْرصتكم؛ راجية أنا وال سطوتكم، خاشية أنا فما
عىل وهو ذلك وراء ما وهلل دنياكم، يف اإلصالح من لكم أرجوه فيما نيتي صدق تعتقدوا

ا.ه. رقيب.» يشء كل
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املاسونية منشأ

لم قوله عىل فهي بحداثتها، قائٍل فمن متضاربة، أقوال الجمعية هذه منشأ يف للمؤرخني
فقال ذلك، وراء ما إىل بها سار َمن ومنهم امليالد، بعد عرش الثامن القرن وراء ما تدرك
أوصلها َمن ومنهم ١٦١٦ب.م سنة تأسست التي الوردي الصليب جمعية من نشأت إنها
امليالد، قبل الثامن الجيل من اليونان أيام إىل تتبعوها وآخرون الصليبية. الحروب إىل
من أقدم الجمعية هذه منشأ إن تقول وفئة سليمان، هيكل يف نشأت إنها قال َمن ومنهم
مؤسسها أن يف آخرون وباَلَغ وغريها. والهندية املرصية الكهانة إىل فأوصلوها كثريًا، ذلك
الجنة وإن عدن، جنة يف سها أسَّ وتعاىل سبحانه هللا إن بعضهم قول ذلك من واألبلغ آدم،
غري إىل فيه. أعظم أستاذ أول كان املالئكة رئيس وميخائيل ماسوني، محفل أول كانت

الوهم. مجرد عىل املبنية األقوال من ذلك
القرون قبل املاسوني التاريخ طموس وتضاربها األقوال هذه تفاوت يف والسبب
االضطهادات من يتهددها كان ملا ونظًرا رسية، جمعية يخفى ال كما املاسونية ألن املتأخرة؛
يعود ال ربما إخفاءً، أوراقها إخفاء يف تبالغ كانت وغريها، املظلمة األجيال يف املتواترة
املضطهدون عليها يعثر لم إذا هذا يكتشفها، أن االضطهاد بعد حيٍّا يبقى مَلن معه يتيرسَّ

حرًقا. ويعدموها
العهد قديمة أوراق عىل فعثروا الجمعية، هذه تاريخ جمع إىل مؤخًرا نهضوا ولكنهم
التقاليد من الحارضة أعمالها يف محفوظ هو ما مع — غريها ومن منها االستدالل أمكنهم
من تضارب يف يزالون ال ذلك مع أنهم عىل إتمامه، إىل مختلفة ُسبٍُل عىل يتوصلوا أن —

َم. تقدَّ ما عىل منشؤها حيث
بفائدة تأتي ال أنها عن فضًال هنا، محالٍّ لها نرى ال رأيه صحة عىل أدلة منهم ولكلٍّ
وسمني غثٍّ من أدلتها وقابلت املمكن، ن بالتمعُّ اآلراء هذه جميع طالعت وقد ذكرناها. إذا
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قديم من املاسونية غري التاريخية النصوص مراعاة مع واالستقراء، باالستدالل مستعينًا
وهللا الحقيقة، إىل أقرب وأظنها يأتي، ما عىل للقارئ أرشحها نتيجة إىل فوصلت وحديث،

الصواب. إىل ق املوفِّ
عىل واملؤثرة به، املحيطة الكثرية للعوامل عرضة الكرة هذه سطح عىل اإلنسان وجد
اختالف ذلك من فنتج واملكان؛ الزمان باختالف ومقداًرا نوًعا تختلف تأثريات طبيعته
وامتاز البدنية، بالقوة وبعضهم العقلية، بالقوة بعضهم فامتاز وعقًال، بدنًا بالقوة األفراد

مًعا. والعقلية البدنية بالقوة آخرون
من عليه ُطِبع ما مع وراءها، السعي من له مفرَّ ال احتياجات لإلنسان كان وملا
يف يستشريه أو به يستجري أو يستنرصه القوي إىل الضعيف التجأ والسيادة، األثرة حب

حاالته. أبسط عىل اإلنساني االجتماع فحصل حاجاته،
حادث وأول الحوادث. وتعليل املوجودات أصل عن للبحث ميَّال ِفْطرته عىل واإلنسان
إىل الرشق من تسري وهي الشمس يراقب فكان والنهار؛ الليل تََواِيل تصوراته استوقف
ثم كاألمس، فتتوارى تسري ثم الغد، يف فتظهر تعود ثم األفق، وراء تتوارى ثم الغرب،
نظر عددها وكثرة السماوية األجرام إىل ينظر وكان الدوام، عىل وتتوارى فترشق تعود
النظر تبهج األلوان، كثرية حلة مكسوة الطبيعة يرى الربيع أشهر يف وكان االندهاش.
والسماء أشهر عليه تمر الشتاء جاء إذا ثم يانعة، واألعشاب كثرية واألثمار الصدر، وترشح
ربما ثم ِرْزقه، وراء سعيًا الجوالن من فيمنعه مدراًرا، يتساقط واملطر ونهاًرا ليًال مطبقة
يخطف أن خشية الربق أمام من َفرَّ وربما ينذعر، فكان وصواعق، ورعود بروق ذلك رافق
أصابعه ويجعل فيسحقه، الجو أعايل من عليه ا منقضٍّ جبًال يكون لئال الرعد ومن أبصاره،
ظلمات يف ذاك إذ وهو واملغر. الكهوف يف ملجأ طالبًا ويهرول الصواعق، من آذانه يف
ما عىل جريًا لذلك تعليًال يطلب فكرته فأجهد ودهشة؛ اضطرابًا إال تزيده ال الجهل من
وسائر والقمر للشمس أن عىل فأجمعوا وعاقله كبريه فشاور البحث، حبِّ من عليه ُفِطر
الربق وترسل األثمار، وتنبت األمطار، تبعث التي وهي وسلطة، قوة السماوية األجرام
لها وتديَّنوا فعبدوها وتهديًدا؛ إرهابًا والصواعق بالرعد تتبعه ثم األبصار، يخطف الذي

وعاقليهم. لكبارهم والرأي ذلك يف والشورى الحرص، تفوق أساليب عىل
الطبيعية النواميس من إليها الجاهلة الفئة وانقياد العاقلة الفئة تسلُّط أن ومعلوم

املقررة.
وهم أجيال بهم فمرت نسلهم، إىل وامتدت القوم أولئك بني العبادة هذه فانترشت
كل يرافق وكان وأمسهم. يومهم حوادث من اختربوه ملا طبًقا ويحورونها إليها يضيفون
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والصنائع، العلوم بينهم فُوِجدت بيئاتهم، مقتضيات عىل االجتماعية هيئتهم يف تقدٌُّم ذلك
فوصلوا العاقلة، الفئة تلك بتدبري ذلك كل أعمالهم. تدبِّر الحكومة من نوع عليهم فأقيم
يف فكَّروا أفكارهم وارتقت هيئتهم وانتظمت تمرصوا إذا حتى بالقبائل، ندعوه ما إىل
رضٌب املنظورة األجرام لتلك تعبَُّدهم أن العاقلة الفئة تلك فرأت يعبدون، كانوا ما أمر
يستطيعوا لم أنهم عىل املنظور. غري اإلله عبادة إىل فاهتدوا الفكرة فأجهدوا العبث، من
العامة إفهام أرادوا إذا فأصبحوا واالختبار، بالعلم عقولهم استنارت أن بعد إال تصوره

يعبدون. كانوا عما هؤالء يتحول فلم يستطيعون، ال ذلك من شيئًا
الفئة كثرية، فئات تحتهما كبريتني فئتني من مؤلَّفة كانت الحال هذه يف فاألمة
الحكام جماعة وهم وصناعيٍّا، وعلميٍّا وسياسيٍّا دينيٍّا البالد زمام بيدها التي وهي الواحدة
وخدمة فعلة من الشعب باقي األخرى والفئة فقط، والجنود الكهنة تكونان وقد والكهنة،
ذلك علوم جميع العاقلة الفئة هذه يد يف كان فقد ومالحني، وتراجمة وباعة ورعاة
أدبية وفلسفة وموسيقى وطب ورياضيات وفلك بناء من وصنائعه، ومعارفه العرص
اكتسابها عىل واملقدرة اللياقة فيه تخترب مَلن إال بتعليمها تسمح ال وكانت وغريها، ودينية
املحافظة يف بالغوا وقوانني رشوًطا الراغبني من الالئقني النتقاء ووضعوا واستعمالها،

عليها.
وسوريا وفينيقية وآشور والهند مرص يف قديًما تمدنت التي األمم شأن كان ذلك
وعلومهم بالكهنة غالبًا تُدَعى الفالسفة من الفئات تلك فيها فكانت وغريها، واليونان
من معهم االشرتاك يف الراغبني قبول ورشوط تعليمهم طرق بني وكان الكهانة. بأرسار

بعض. من بعضها جمعياتهم بتفرُّع أو أصلهم بوحدة القول عىل يحمل ما املشابهة،
عىل منها كل الجمعيات، تلك أحوال عن يشء ِذْكر من لنا بد ال سيجيء ملا وإيضاًحا

… فنقول حدة،

املرصية الكهانة

كانت إليها إيزيسوأوزيريس تعاليم دخول مرصقبل إن املشهور: املؤرخ هريودوتس قال
والفضيلة، بالعلم وازدهت النظام، فيها فَساَد بعدها أما غاية، عىل والتوحش الهمجية من
القديم املرصي التاريخ وراء اإللهني هذين عهد أن يخفى وال والرشائع، الدين يف وارتقت

بأزمان.
جمعية تمدُّنها إبَّان عند مرص يف كان أنه القديمة التاريخية املصادر من ويستفاد
وكان العالم، أنحاء سائر يف الصيت ذائعة وكانت الرسية»، إيزيس «جمعية تُدَعى رسية
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التحرِّي بعد — عنه ُعِلم َمن إال فيها يُقبَل يكن ولم شتى، أنحاء من الطالبون يقصدها
فإنهم فقط، ذلك وليس الثمينة. األرسار تلك لنوال أهٌل أنه — الحسنة والشهادات التام
جازها إذا حتى وتهديد؛ تخويف بني تختلف عظيمة مشقات الَقبول عند يسومونه كانوا
بالطالب يأتون كانوا أنهم ذلك وكيفية األرسار. نونه فيلقِّ الرش عىل تغلََّب إنه قالوا بثبات
املدعوِّ الكهنة أحد أمام يوقفونه ثم شتى، امتحانات عىل به فيمرون قبوله، عىل اإلقرار بعد
يديه وبإحدى مرتفع، كريس عىل جالًسا أوزيريس) اإلله نائب عندهم (وهو أوزيريس
املوقف، هول من جزًعا الطالب فيقف واإلحسان، العدالة عن رمًزا عقافة1 وباألخرى سوط
يف يروا لم فإذا كثريًا، عليه ويدققون وكابده عمله ما وكل حياته، سرية عن فيسألونه
يسري الكلب كرأس غطاء رأسه عىل متنكر، قائد إىل يسلمونه َقبوله إتمام يمنع ما سريته
ويف به فيقف املاء، من مجرى إىل يصل أن إىل الظلمات، تغشاها الطرق من أتياٍه يف به
السداد وراء الساعي مؤاخاتنا، يف الراغب «أيها قائًال: الطالب ويخاطب ماء، فيه كأس يده
فتصري والنقائض، األدناس من بك مرَّ ما جميع يُنِْسَك تجرعه النسيان ماء هو هذا األعىل،
يتقدم ثم فيرشب، اآلن.» بنوالها ستترشف التي والصالح والحق الفضيلة القتبال أهًال
وينسم بغتًة، النور ينبثق ثم وجًال، فيزيد قبُل، ذي من وإرهابًا ظالًما أشد أماكن إىل به
ترضب املطربة املوسيقية الرتنيمات يسمع ثم العطرية، بالروائح مضوًعا املنعش الهواء
وتُتَىل املقدسة األرسار ن يُلقَّ ثم املهولة، التجارب تلك عىل انتصاره إىل إشارًة االنتصار؛ نغم
سلك يف يرقى ثم الكمال، سعاة عداد يف الحني ذلك من ويُحَسب واملعارف، العلوم عليه

دستورها. بموجب الجمعية تلك

اإللوسينيا مجمع

ومؤسسه املسيح، قبل عرش الرابع الجيل نحو وروميل) بلغاريا (اليوم تراسيا يف نشأ
َن تلقَّ وثبات، عزٍم مع شديدة عاقلة قوى وذا ملوكية عائلة من وكان الرتايس، أورفيوس
الختباره، إتماًما البرش طبقات بسائر واختلط مرص، يف الرسية اإليزيسية الجمعية يف العلم
يف يخطب فطفق الهمجية، من جانب عىل وكانوا وطنه، أبناء يعلِّم جعل بالده إىل عاد وملا
الفضيلة. عىل ويحثهم الكبرية الجماهري عىل والجبال األحراش يف جهاًرا ويعلم األسواق

أعالها. من معقوفة عصا 1
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أورفيوس وفاة بعد ثم اليوناني، للتمدُّن األول املؤسس هو العظيم الرجل هذا إن ويقال
الجمعية أسلوب عىل الشعب تعليمهم يجعلوا أن دعوته عىل كان وَمن تالمذته رأى
وقد إلوسينيا». «مجمع دَعوه اليونان أعمال من إلوسيس يف مجمًعا لهم فبنوا اإليزيسية،
ن تُلقَّ وكانت أنواعها، عىل والفلسفة والصناعة بالعلم األعرص تلك يف املجمع هذا اشتهر
أنهم عىل يُجَمع والذين املنتخبون إال املجمع هذا سلك يف يُقبَل يكن ولم ا، رسٍّ العلوم فيه
معوجة، طرق يف يقودونه ثم جيًدا عينيه يغمون طالٍب َقبول عىل أقروا فإذا الئقون،
أخمصيه، تخدش وعرة أرًضا أرجله تحت وكأن آكام، عىل متلمًسا صاعد أنه له فيخال
يعرس غضة أحراش أو بأودية تنتهي األرض من منحدرات يف منحدر أنه له يرتاءى ثم
يزال وال أفاعي. وفحيح أسود زئري أنها له يخال مرعبة أصواتًا يسمع ثم فيها، املرور
فيشاهد عينيه، عن الحجاب فرُيَفع األول، الطواف نهاية عىل يأتي حتى ذلك بمثل يشعر
النور ضعيف قبس فيها ييضء ُمظِلمة قفًرا أرًضا يرى إذ اضطرابًا؛ إال يزيده ال ما أمامه
وثعابني وضباع ونمور أسود من الضارية الوحوش من أرسابًا حوله ويرى رهبة، يزيدها
ويشعر القاصفة، الرعود أصوات ويسمع برًقا يرى ثم عليه، للوثوب تهمُّ وكأنها تتهدده،
ال آتية الساعة وأن األرض، عىل ساقطة السماء أن فيخال الشديدة، والعواصف بالزالزل
من كبريًا بابًا أمامه يرى حراًكا، يبدي ال املرعبة املشاهد تلك يف هو وبينما فيها. ريب
من لهم بد ال الربكة وأعايل الكمال منتهى يبغون الذين «إن معناه: ما عليه مكتوبًا الحديد
بغتة، الباب ينفتح حتى الكلمات هذه يقرأ يكد ولم واملاء.» والهواء بالنار أنفسهم تطهري
وأنني، وزفرات تأوهات إال فيه يسمع ال مظلم البناء من متسع إىل الطالب ذلك فيدخل
اضطراب يف هو وبينما يقاسونها. أليمة لعذابات يتوجعون البرش من مئات هناك كأنما
يمينه عىل من يُفتَح حلًما، أم حقيقة يراه ما كان إذا يدري ال املوقف، ذلك هول من
الحميم، من صاعدة كأنها حارة، الهواء من مجاٍر منهما تنبعث كبريان، الحديد من بابان
هوَّة فريى ورائه إىل يلتفت ثم بغتة، يُغَلقان ثم برصه تخطف تكاد عظيمة لهب ترافقها
أمعن وإذا القلب، لها ينفطر ٍع توجُّ أصواُت ترافقها سموم ريح منها تنبعث لها، قرار ال
عىل من يرى ثم العذاب، ألوان يقاسون املتوجعني الخطاة يشاهد الهوَّة تلك قرار يف نظره
التطهري تستوجب ال خطاياها التي األنفس فيها تتطهر الغيوم، تغشاها بحرية يساره

الهواء. أو بالنار
فيُفتَح االمتحانات، من الثالثة الدرجة إىل الطالب يقاد املرعبة املشاهد تلك وبعد
قصف كأنها وكلمات مرعبًا صوتًا فيسمع وقائده، فيدخله الحديد من آَخر باٌب أمامه
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فأَْصِغ أرسارنا، من رسٍّ عىل األجنبي هذا أُطِلع «هأنذا هي: وإذا الستماعها، فيقف الرعد،
قائًال: الطالب إىل الخطاب يوجه ثم مهمة.» حقائق عليك أتلو فإني سيالنا، نسل يا إيلَّ
قلبك، ْر وطهِّ نفسك اْقَمْع انقطاع، بال ْله تأمَّ األعىل، الصمد إىل اإللهية، الطبيعة إىل «انظر
بذاته الكائن الفرد ذلك الكائنات، بمدبِّر أعجْب الحق ومأمن العدالة طرق يف مررت وإذا

األحياء.» لكل الحياة وهب قد الذي
الطالب فريى النور، فيظهر األمن، إىل الرعب من املنظر ينقلب كالمه القائل يتم وملا
ذلك رئيس به يراد مرتفع عىل جالس رجل إىل يقاد ثم جأشه، تسكني يستدعي ما كل

املقدسة. الرتاتيل يرتلون أبيض لباس يف رجًال ٢٤ وحوله األرسار نه فيلقِّ املجمع،

الكرباء مجمع

املدن سائر يف منترشة كانت وتعاليمه ا، جدٍّ العهد قديم املجمع هذا منشأ أن يظهر
لجميع أصٌل إنها قيل حتى وغريها، واليونان وسوريا ومرص والهند كفينيقية القديمة

ليًال. إال يجتمعون وال العالم، يف القديمة الرسية املجامع تعاليم
باالمتحانات شبيهة امتحانات يمتحنونه كانوا بينهم إدخاله عىل يقرُّون فالذي
والدم، باملاء أوًال يغتسل أن قبوله عىل اإلقرار عند أيًضا الطالب عىل وكان ذكرها. املتقدم
التعاليم ن يُلقَّ ذلك وبعد املرعبة، االمتحانات إىل يتقدم ثم ضحية، كبًشا أو ثوًرا يقدِّم ثم
عالمة مع منقوًشا جديًدا اسًما ويُعَطى املسيحيون، يفعل كما باملاء د يُعمَّ ثم الرسية،
إىل معه وينقله مقدَّس كطلسم الطالب فيحفظه صغري، أبيض حجر عىل رمزية أخرى
األنحاء سائر يف األعضاء سائر فيعرفه املجمع، ذلك يف عضًوا كونه إىل إشارًة َه؛ توجَّ حيث

األخ. معاملة ويعاملونه
ملك حريام أن ريب وال سوريا، مدن سائر يف منترشة املجمع هذا تعاليم كانت وقد

فيها. الكهنة كبار أحد كان صور
رؤيا يف نرى ولذلك اليهودية؛ يف املسيح أيام يف معروفة التعاليم هذه كانت وقد
«َمن يقول: حيث ذلك من يشء إىل يشري ما ،١٧ عدد الثاني اإلصحاح الالهوتي، يوحنا
الخفي، املن من يأكل أن فسأعطيه يغلب َمن للكنائس. الروح يقوله ما َفْليسمع أُذُن له

يأخذه.» الذي غري أحٌد يعرفه ال جديد اسم عليها منقوًشا بيضاء حصاة وأهبه
ذكرها وقد األسينيني، طائفة باسم العهد ذلك يف الجمعية هذه تُعَرف وكانت
السيد إلغفال الداعي ما نعلم وال ومبادئها. تعاليمها من كثريًا وذكر مطوًال يوسيفوس
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املعارصتني والفريسيني الصديقيني طائفتي عن كثريًا تكلََّم أنه مع مطلًقا، ِذْكرها املسيح
لها.

ف والتقشُّ الشهوات، وقمع امللذات، عن االنقطاُع ومبادئها الجمعية هذه تعاليم ومن
سكن، يف يستقرون ال وأعضاؤها واملمتلكات، األرزاق يف واملساواة الغنى، وكره العيش يف
َه توجَّ حيث يالقي آَخر إىل بلد من أحدهم اجتاز وإذا كثرية. مدن يف الواحد يسكن فقد
شيئًا أسفارهم يف يحملون ال ولذلك ونصريًا، مساعًدا أًخا له يكون من جمعيته أبناء من
يعتني َمن مدينة كل يف فأقاموا باغتوهم، إذا األعداء لدفع األسلحة إال احتياجاتهم من
لبسوا إذا وكانوا والنقل، العيش حاجيات من إليه يحتاجون ما لهم ويدبِّر بمسافريهم
أحدهم احتاج فإذا بينهم، ممنوع والبيع االستعمال. من فني متى إال ونه يغريِّ ال لباًسا
ففي التصديق، يفوق ما إىل الدين يف التورع شديدو وهم عفًوا. منه يأخذه اآلَخر بيَِد ما
يتلون لكنهم اعتقادهم، يف رجس ذلك ألن الدنيا؛ هذه حطام من شيئًا يذكرون ال الصباح
عمله، إىل منهم كلٌّ يذهب الضحى كان فإذا أجدادهم، من تعلَّموه كانوا ما الصلوات من
وبعد البارد، باملاء لالغتسال بيضاء بألبسة مرتدين يجتمعون الخامسة الساعة كانت فإذا
كان فإذا إليه، الدخول الخوارج من ألحد يُسَمح ال خاصبهم منتدى يف يلتئمون االغتسال

كهنتهم. أحد يباركه أن بعد الطعام وتناولوا العشاء إىل وا همُّ العشاء
ال َمن أن العتقادهم الجريمة؛ من ا رشٍّ الَقَسَم ويعتربون باألمانة، معروفني وكانوا

القصاص. يستوجب َقَسٍم بغري لقوله يركن
ذكرها املتقدم األساليب عىل ا رسٍّ ومبادئها تعاليمها تبث كانت كثرية مجامع وهناك

منها.

فيثاغورس تعاليم

الجمعية يف املرصيني الكهنة عن العلم أخذ املسيح. قبل السادس الجيل يف عاش الذي
يف ذكرها املتقدم الكرباء جمعية ومن الكلدانيني، وعلماء سحرة ومن الرسية، اإليزيسية
وفليوس، واليس وسبارطا وكريت وسوريا اليهودية أيًضا الغاية لهذه وزار فينيقية،
التي واآلداب العلوم لتعليم مجمًعا ونظَّم اليونان، أعمال من ساموس وطنه إىل عاد ثم
وكان املجامع، سائر مثال عىل تعليمه طريقة وجعل الطويلة، السياحة تلك يف اكتسبها
ثم خمسسنوات. إىل سنتني من الكالم عن ينقطع أن االمتحان إىل التقدم قبل الطالب عىل
من شتى أنحاء إىل امتدت ومنها هناك، تعاليمه يبث وجعل كروتونا إىل فيثاغورس انتقل
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فيثاغورس يعلِّمها كان التي العلوم ومن العمران. من أوج إىل ته ورقَّ فيه ت فغريَّ العالم،
اإلنسان. وعلم والالهوت والفلسفة والفلك واملوسيقى الرياضيات

تقدم: ما أمثال ومن

الرسية وجمعياتهم اإلسكندينافيني تعاليم

أنحاء إىل وانترشت الغربية، آسيا حدود يف امليالد قبل ٥٠ سنة نحو التعاليم هذه نشأت
بأجيال. ذلك بعد نها لتمدُّ مصدًرا وكانت االجتماعية، هيئتها ت فغريَّ أوروبا،

امللك ملحاربة امليالد قبل األول الجيل يف جيًشا بعثت الروم دولة أن نشوئها وكيفية
إىل التجأ قد وكان الروم، دعوة غري عىل أوروبا ملوك من غريه يَبَْق لم الذي ميرتيداتس
يف نجدته عىل يقوون أنهم منه ظنٍّا البدوية؛ القبائل من كثري حوله والتف أحراشسكيثيا
الروم، سلطة يف معه ومن هو ووقع األمل خيبة ق تحقَّ االمتحان بعد لكنه الروم، محاربة
عداد يف وكان حاجاتهم، قضاء يف يستخدمونهم عدوهم جيش من بعًضا الروم فأخذ
مشاق من يكابد فكان سيغ»، الحقيقي «واسمه أودن املدعو الكهنة عظماء أحد أولئك
لبلواه، صابًرا غيظه كاظًما كان أنه عىل بالحياة، ويكرهه املوت حب منه يثري كان ما الذل
عىل الصرب يستطيع يَُعْد لم ذلك عند فإنه مرة، يصفعه لم الرومي الجيش قائد أن لوال
خدمة من ففر االنتقام؛ سبيل يف املخاطر احتمال عىل حملته خواطر فيه فهاجت الذل،
بينهم، تعاليمه يبث أمة إىل أمة من ينتقل جعل ثم القفار، يف وجهه عىل وهام الجيش
أحزابه فكربت تعاليمه، إىل الشعوب جميع فانقادت حكيًما، وحازًما بليًغا فصيًحا وكان
تُدَعى مدينة يف مقامه وكان العهد، ذلك يف التيوتينيني إله اسم وهو بأودن، حينئٍذ َب ولُقِّ
جميع فأخضع وغربًا، شماًال أوروبا إىل سطوته امتدت ومنها قزيني، بحر بجوار اسغار

بنيه. من نوَّابًا عليها وأقام األمم من به َمرَّ َمن
وأخضع فأخضعها هولستني، اآلن وتُدَعى سيمربيا، يف مارٍّا إسكندينافيا إىل سار ثم
وضع أن بعد ألوالده امللك أمور فعهد الشمال، كل عىل سلطته انترشت حتى غريها كثريًا
ولم املقدَّسة، الرسية التعاليم إىل هو وانقطع القديمة، القوانني ر وحوَّ جديدة قوانني لهم
تالمذته عداد يف ودخل إسكندينافيا، أنحاء سائر يف التعاليم هذه انترشت حتى مدة تَْمِض

التمدن. من جديد دور يف األنحاء تلك فدخلت البالد، تلك وحكما عظماء جميع
ُقِبل ومتى ذكرها، املتقدم الجمعيات رشوط تشبه رشوط الطالب عىل يُشرتَط وكان

االستجواب. سبيل عىل واملعارف العلوم ن يُلقَّ

20



املاسونية منشأ

تعاليمها ضمن من وكان انتشاًرا، زادتها أخرى جمعيات الجمعية هذه عن وتفرَّع
فإن املوت، من خوفها بعدم الجمعيات هذه بعض واشتهر النفس. وخلود الوجود وجوب

برتحاب. يستقبلونه كانوا أعضاءها

إسبانيا يف الهرمنداد جماعة

عىل التعاون غايتها وكانت امليالد، بعد ١٢٩٥ سنة وليون كستيل يف الجمعية هذه نشأت
هذه مبادئها وانترشت ففازت ، والعتوِّ العسف ومقاومة العهد ذلك يف الحكام مظالم اتقاء
ما بعض عن بعضهم يدافعون أعضائها بني االرتباط وثيقة وكانت بها، البالد واستنارت
ما ضعف منه يقتصوا حتى الظالم عن ينفكون ال ظلًما أحدهم شكى فإذا استطاعوا،
فاعتنى إسبانيا، ملوك من وإيزابالَّ فرنديناد أيام حتى الجمعية هذه شأن وعظم ارتكب.
نصري أقوى فكانت فيها، النظام وِحْفظ البالد تنظيم إىل اهتمامها ل فتحوَّ برعايتها، امللوك

للحكومة.
كل مقدمة يف ووجودها العالم، يف كثري القديمة الرسية الجمعيات هذه أمثال ومن
عىل والفضيلة العلم فانتشار إليها، البرش احتياج شدة عىل دليل وحديث قديم تمدُّن

بالفطرة. إليه منقادون والبرش طبيعي، أمر الرسية الجمعيات طريق
من العرص ذلك إليه يحتاج بما عرص كل يف تظهر الجمعيات هذه أن العناية ومن
العمران دعامة وهي الرتقائها، تابع االجتماعية الهيئة فارتقاء والصناعة، والعلم الدين

ُوِجد. حيث
ال العلم أن ويف الرسية، الجمعيات هذه ملثل البرش احتياج يف يجادلنا أحًدا نظن وال
عىل أرصوا إذا إقناعهم يف عناء شديد إىل نحتاج ال أننا عىل بواسطتها، إال وينترش ينمو
ما األخرية األعرص دول أكرب لها املتدينة الحديثة األديان أشهر ِمن وإن ال كيف الجدال؛
االحرتاس مع ا، رسٍّ والتبشري التعاليم من الجماعات تلكم خطة باتباعه إال وينترش يَنُْم لم

بها. االلتحاق رغب َمن انتقاء يف والتشديد
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املسيحية الديانة

فإنها الحارضة، االجتماعية هيئتنا من — بشأنها علًما نزيدكم وال — املسيحية الديانة هذه
أشبه نشأتها بادئ يف كانت فقد الرسي، التعليم ُطُرق من اتبعته بما إال دعوتها تتأيد لم
ويربهن يطلبها، مَلن إال أرسارها تسلِّم تكن ولم سبقتها، التي الرسية الجمعيات بإحدى
بعد اكتسابها، يف إخالصه وطاهر بها نيته صدق وعىل عليها، الحصول يف رغبته شدة عىل

ني. املستِحقِّ غري بأرسارها يكاشف ال أن بالقسم يتعهد أن
بموجب أخرى، بعد مرتبًة الطالب فيها يتدرج متفاوتة مراتب األرسار تلك وكانت
األعرص جماعات يف تقدََّم ما مثال عىل شديدة تجارب بعد استحقاقه، حسب وعىل قانونها
وال األخرية املراتب أرسار من يشء عىل يطَِّلعوا أن األوىل املراتب ألصحاب يكن ولم الخالية.
الذين إال املسيحية الديانة تعاليم جميع يعرف َمن املسيحيني جميع بني يكن ولم يعكس،
الستماع العمومية مجامعهم يف الحضور أرادوا مَلن يجيزون فكانوا كلها، املراتب جازوا
الصلوات بعض عليهم تُِيل متى فهؤالء باملوعوظني، بونهم يلقِّ وكانوا مواعظهم، من يشء
الكاهن يناديهم شاكل، ما أو الكتاب من فصل كتالوة فيه، األرسار من يشء ال مما واألعمال
الجوهري»، بالكالم أحيانًا يسمونه «ما الصالة يتمون املسيحيون ويبقى يخرجوا، أن
املقدس: الكتاب من فصل تالوة بعد املسيحيني كنائس معظم يف الكاهن قول معنى وهذا
أيها والبثوا املوعوظني، كافة بل املوعوظني، أحد ليس اخرجوا املوعوظون، أيها «اخرجوا

إلخ». … املؤمنون
أحدهم يرتدَّ أن إىل َم تقدَّ ما عىل الكنائس إىل يرتددون املوعوظون أولئك يزال وال
دوه عمَّ وإخالًصا رغبة منه رأوا إذا حتى الالزمة، التجارب فيجربونه االعتماد، فيطلب

«مؤمنًا». ودعوه
الذي «أبانا يقولوا أن وحدهم ولهم الربانية، الصالة يف باالشرتاك الحق «وللمؤمنني»

إلخ. السموات» يف
استطالع يف الحق ولهؤالء «املستنريين»، درجة إىل باالستحقاق املؤمن يرتقي ثم

أخرى. امتيازات لها وكانت تعاليمها، مدار عليها التي املسيحية الديانة أرسار
االشرتاك لهم يحق الذين وهم «الكاملني»، مرتبة إىل املسيحي يرتقي املرتبة هذه ومن

الرباني. بالعشاء
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املسيحية الديانة أن عىل منه يُستَدل مما الشئون، من ذلك غري للمسيحيني وكان
منها: الرسية، الجمعيات مثال عىل أمرها بادئ يف تعاليمها تنرش كانت

َم. تقدَّ ما عىل املوعوظني إخراج بعد ا رسٍّ تُبلَّغ كانت تعاليمها أن (١)
العمادة. عند سيما وال بيضاء، مالبَس احتفاالتها يف تستعمل كانت أنها (٢)

للمعتمد يعطونه الذي الجديد االسم منها مخصوصة، رسية عالمات لها كانت (٣)
عىل األسينيون يفعل كان كما أبيض، حجر عىل رمزية أخرى عالمة مع منقوًشا حديثًا
استعمالها من أكثروا وقد الصليب، إشارة املسيحيون استعملها عالمة وأشهر َم. تقدَّ ما
من النهوض وعند النوم، وعند التحية، عند يرسمونها فهم أحوالهم، كل يف أدخلوها حتى
قول القبيل هذا ومن ذلك، غري ويف منها، الخروج ويف الكنيسة إىل الدخول وعند النوم،

السالفة. األزمنة يف املسيحيني بني التحية عبارة وكانت قام»، «املسيح بعضهم
تقيض وقوانني ببعض، بعضهم تربطهم شديدة روابط املسيحيني بني كان أنه (٤)
يفوق حد إىل بينهم مشهوًرا ذلك كان وقد ممكن. بكل اآلخر أحدهم مساعدة بوجوب
يرى حتى يصل أن يلبث ال أحًدا، يعرف يكن لم حيث إىل أحدهم سافر فإذا التصديق،
من وُطِلب البلدان، يف األديرة ُفِتحت ذلك وملثل يشاء، ما كل يف أمره ينتظرون إخوانًا
يالقي عما فضًال راحته، يضمن ما والنزل األقوات من وفيه الدير، إىل يتوجه أن املسيحي

مقدَّسة. بعهود بهم مرتبط هو بَمن االستئناس من
قد إنها وبالحق االجتماعية. الهيئة شأن وترقية الفضيلة، منار رفع غايتها أن (٥)

عظيًما. شأًوا أرادت مما بلغت
نرش يف الرسية الجمعيات ُسبَُل متخذة أمرها بادئ يف كانت املسيحية فالديانة

تعاليمها.

النتيجة

عىل املنظَّمة الرسية الجمعيات هي إنما والفضيلة العلم لنرش املثىل الطريقة أن َ تبنيَّ فقد
العالم سائر يف الخالية األعرص يف الجمعيات هذه مثل وجود أن عن فضًال َم، تقدَّ ما مثل
ما األمثلة من عليه َم تقدَّ وقد العمران. جسم يف طبيعي أمر ذلك أن عىل دليل املتمدن

الخطة. تلك مثل اتِّبَاعها يف املاسونية تُعاب فال يكفي،
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ومبادئها، تعاليمها وتشابه نشوئها، وكيفية الجمعيات من ذكره َمرَّ بما تأملت وإذا
بوحدة القول لديك يرتجح أمثالها؛ من كثريًا بإغفالنا علمك مع فيها، التعليم وأساليب

بعض. من بعضها بتفرُّعها أو أصلها
عىل منسوجة نشأتها أول يف شك ال فهي الفروع، تلك أحد تكن لم إذا فاملاسونية
عىل يكونوا أن يخلو ال تعاليمها نرش يف واهتموا تأسيسها إىل سعوا الذين ألن منوالها؛
عىل يُقِدموا أن الثاني الفرض عىل كانوا مَلن يتأتى وال منها، خلوٍّا أو التعاليم تلك من بيِّنة
وُهْم إال َم تقدَّ ما عىل يُقِدمون ال وهم العلماء، فئة من إذن فاملؤسسون العمل. هذا مثل
تنظيم لهم يتهيَّأ لكي تعليمها، وأساليب وقوانينها الرسية الجمعيات أمر من يشء عىل
ُوِجدت رسية جمعيات أو جمعية أعضاء هؤالء يكون أن يخلو فال الجمعية، هذه مثل
منوال عىل نُِسجت قد إذن فاملاسونية قبله. أو الجمعية تلك فيه ست أُسِّ الذي العرص يف
وهللا إحداها، استمرار أو فروعها، من فرع إنها نَُقْل لم إذا هذا القديمة، الرسية الجمعيات

أعلم. وتعاىل سبحانه
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حقيقية» «أو عملية ماسنوية أو وحديث، قديم قسمني: إىل العامة املاسونية تاريخ م يُقسَّ
رمزية. وماسونية

طورين: عىل العملية املاسونية أو القديمة املاسونية وتاريخ
بعده. ١٠٠٠ سنة إىل امليالد قبل ٧١٥ سنة من املحضة العملية املاسونية األول: الطور

امليالد. بعد ١٧١٧ سنة إىل ١٠٠٠ سنة من املشرتكة املاسونية الثاني: الطور
طورين: عىل الرمزية املاسونية أو الحديث املاسونية وتاريخ

.١٧١٧–١٧٨٣ سنة من األول: الطور
يزال. وال ١٧٨٣ سنة من الثاني: الطور





القديم املاسونية تاريخ





املحضة العملية املاسونية1 األول: الطور

٧١٥ق.م–١٠٠٠ب.م سنة من

إال فيها يُقبَل يكن ولم شاكلها، وما األبنية بناء عىل مقصورة الطور هذا يف املاسونية كانت
العلوم من يشء عىل ذلك فوق كانوا إذا بأس وال بأنفسهم، البناء صناعة يمارسون الذين
اجتماعاتهم يف رسميٍّا الفضائل هذه يمارسون كانوا ما كثريًا أنهم عىل والفضيلة. واآلداب

سرتى. كما

سها ومؤسِّ املاسونية مهد (1)

٧١٥ق.م سنة يف كان البناية اسم تحت التئم اجتماع وأول رومية، الجمعية هذه مهد إن
«روملُّس» بانيها موت بعد رومية أن ذلك وتفصيل عنايته. وتحت بومبيليوس نوما بأمر
األحزاب من فيها كان وقد سيما ال أحوالها، وينظم فيها يحكم مَلن احتياج يف أصبحت
املطامع فريسة فتذهب سطوتها، تنحط أن معه يُخَىش كان ما ء التبوُّ طلب يف املتناظرة

واالنقسام.
غري من ملًكا لهم يختاروا أن عىل الدولة ورجال الرساة أَقرَّ األمر يف التداول وبعد

صابنيٍّا. يكون وأن ملتهم، أبناء

البناية. فاملاسونية بناء، معناها فرنساوية كلمة Maçon املاسون 1
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بومبيليوس نوما يُدَعى األرشاف من رجل إيطاليا» «من صابنيا يف العهد ذلك يف وكان
حبٍّا الناس إليه يسعى ملا كارًها للُعْزلة، محبٍّا وكان عظيم، جانب عىل والتقوى الفضل من
يكره، ما وتكره يحب ما تحب زوجة له وكانت شهواته، كبح عىل عامًال واألثرة، بالسلطة
كرًها فزاد كثريًا، عليها نوما فأسف نحبها قضت ثم «كورس»، يف عاًما عرش ثالثة فعاشا
نصب جاعًال الكهوف، إىل وأََوى القفار وأَِلف املدينة فغادر الُعْزلة، يف ورغبة الدنيا يف
املقدسة. الينابيع عىل والرتدد اآللهة، صفات وتعديد والتقوى التعبُّد عن ينفك أالَّ عينيه
ما ليبلغوه رساتهم من اثنني إليه فأنفذوا فيهم، ليحكم انتخابه عىل الرومانيون فأقر
قصور عىل القفر هذا يؤثرون ن ممَّ «إني لهم: فقال انتخابه، عىل الشعب إجماع من كان
الصعاب، األمور َلِمن — الروماني الشعب عىل سيما وال — السلطة أن عن فضًال رومية،
بي فكيف اآللهة، ساللة أنه تعتقدون وأنتم روملُّس إليه صار بما أعترب أن يل كان فقد
إنما دفعه، عىل أقوى ال عدو من سوء داهمكم إذا وربما امللك، سياسة أعتَْد لم رجل وأنا
يستنهضان الرسوالن فأخذ النازالت.» وَدْفع الغارات اعتاد باسل رجل إىل احتياج يف أنتم
التي لآللهة إرضاءً يفعله إنما ذلك فعل إذا وأنه األمة، نزاع من رومية إنقاذ إىل شعائره
سار ثم لآللهة وذبح للحال فنهض الطلب. أجاب حتى ذلك مثل عىل زاال وما اختارته،
وجهه موليًا حجر عىل فجلس اآللهة، ليستخري طاربيس رابية إىل توٍّا وذهب املدينة، إىل
رأسه فوق اليمنى يده جاعًال وراءه العيافة ورئيس غطاءً، رأسه عىل وجعل الجنوب،
واعتربوا الجميع فتفاءل مارة، الطيور ببعض فإذا متيمنًا، السماء إىل نوما فنظر مصليٍّا،
يف وأخذ له املَعدِّ البناء إىل نوما سار ثم االنتخاب، ذلك اآللهة استحسان عىل دليًال ذلك

أسوارها. ومدَّ املدينة فوسع األمن، وتوطيد امللك سياسة
ريب وال منظور، وغري متغري غري الوجود واجب واحد بإله يعتقد امللك هذا وكان
كان االعتقاد هذا مثل ألن العهد، ذلك يف املقدسة الرسية الجمعيات إلحدى عضًوا كان أنه
شدة من ويظهر بك. َمرَّ ما عىل يستحقه ملن إال به يباح ال الرسية التعاليم من معدوًدا
كان ولعله األرسار، تلك يف قني املتعمِّ من كان أنه نوما، عليهما كان اللذين والزهد التقوى
رجل بصورة آلهتهم تمثيل من الرومانيني منع أنه ذلك يؤيد ومما العظام، الكهنة من
املعابد شاد ثم واللبن، والخمر والعسل الخبز يف محصورة قرابينهم وجعل بهيمة، أو
والتدبري، الفطنة رب جانس لإلله هيكًال وبنى الدينية، االحتفاالت من وأكثر الكهنة ونظم
التسلُّط حق اآلباء وحرم الحرب. زمن يف ويُفتَح ْلم السِّ أيام يف الهيكل هذا يُغَلق أن وأمر
دواوين لها فأقام خصوصيٍّا، اعتناءً الحراثة بأمر واعتنى اإلرشاد، بعد أوالدهم عىل املطَلق

يهملونها. الذين يعاقب وكان بها، االعتناء األهايل عىل وفرض بها، خاصة
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ِحَرف إىل مها فقسَّ ا، مهمٍّ شأنًا رومية يف للصناعة جعل أنه هنا ذكره يهمنا ومما
تملك أن طائفة لكل وسمح امتيازات، الجميع وأعطى تمثاًال، حرفة لكل وجعل وطوائف،
يف تقيمها مقدسة احتفاالت سبيل يف تنفقها صناديقها يف مداخيلها تذخر وأن عقاًرا
جماعات نظام عىل جماعات جعلها البنَّائني، طائفة الطوائف تلك جملة يف وكان أوقاتها.
وفارس ومرص سوريا يف بأجيال العهد ذلك قبل منترشين كانوا الذين الديونيسيني
بناء وحدها إليها وعهد البنَّائني»، «مدارس دعاها بها مختصة مدارس لها وبنى والهند،
وجعل العمومية. واملحالت واألسوار القالع من الدولة إليه تحتاج وما الدينية، الهياكل
رشائع تضع أن لها وجعل لغريها، تُْعَط لم وامتيازات خصوصية قوانني املدارس لهذه
عىل وجعل الرضائب. أنواع سائر من معافة وهي بينها، فيما املعاهدات تُِقيم وأن لنفسها،
وأمناء وَكتَبَة «منبهون» معاونون وتحته «األستاذ»، دعاه رئيًسا البنَّائني أولئك من فئة كل
وكانوا بينهم، من وَخَدَمة مخصوصون أطباء لهم وكان ذلك. وغري الختم وأصحاب الخزنة
القانون بحسب محدوًدا جمعية أو مدرسة كل أعضاء عدد وكان األعطياتشهريٍّا، يفرِّقون
تامة، محافظًة وأشغالهم صناعتهم أرسار عىل يحافظون وكانوا اليونانيني. من ومعظمهم

إخوة. بعًضا بعضهم يدعون وكانوا واإلشارات، الرموز ويستعملون
من جماعة إىل ذلك عهدت األسوار أو القالع أو الهياكل بناء أرادت إذا الدولة فكانت
أحسن عىل يقيمونه البناء، َعَمَلة كافة من فيها فئة أعضائها من فرتسل الجماعات، تلك
الفئة تذهب مثًال، الهيكل بناء إىل انتُِدبوا إذا فكانوا والجمال. واملتانة الهندسة من أسلوب
يأوون البناء محل من قريبة الخشب من بيوتًا ألنفسهم ويبنون البنَّائني، من لذلك املنتَدبة
شغل من كان فيما يتداولون رسمية، بصفة يلتئمون وهناك االسرتاحة، ساعات يف إليها
وكل َقبولهم، عىل اإلقرار سبق قد َمن ويكرسون بينهم، فيما الغد شغل ويوزعون نهارهم

اآلراء. بأغلبية يقرر ذلك
ِفَرق: ثالث إىل منقسمني وكانوا

التالمذة. (١)
الرَِّفاق. (٢)
األساتذة. (٣)

العهود بينهم فيما يقيمون وكانوا باالستحقاق، العضو فيها يرتقي درجات وهي
«املحافل»، اجتماعاتهم رؤساء أما بعًضا. بعضهم يساعدوا أن باألَيَْمان املؤيدة الوثيقة

باألساتذة. بون ويُلقَّ سنوات خمس كل يُنتَخبون فكانوا
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الدينية، الفروض بعض تقديم بعد إال أشغالهم يف يبتدئون ال البنَّاءون اإلخوة وكان
تكون أن صلوا إذا فاتفقوا آلهتهم؛ أسماء كثرت ومعتقداتهم نزعاتهم الختالف ونظًرا
فخالقه عظيم، بناءٌ الكون هذا أن إىل إشارًة العظيم» الكون «مهندس باسم صلواتهم

عظيم. مهندس
بعض تالوة عىل مقصوًرا الجماعات هذه يف املختارين الطالبني تكريس وكان
إشارات ويعلمونهم بعضالرموز، لهم ويفرسون واجباتهم يبلغونهم ثم الفروضالدينية،
هؤالء أن إال الرفاق، رتبة إىل التالمذة ترقية يف ذلك ومثل كتمانها. عىل الَقَسم بعد التعارف

والفادن. املربع يستخدمون كيف ذلك فوق يتعلمون
املقدسة االحتفاالت يقيمون كانوا فإنهم األساتذة، درجة إىل الرفاق ترقية يف أما

القدماء. املرصيني طريقة يشبه بما املرهبة واالمتحانات
العرص علوم من ِعْلًما يرتكون ال كانوا البناء، يف مهنتهم انحصار عىل البنَّائني وجماعة
يف األخرى الجماعات سائر فاقوا إنهم بحيث محافلهم، يف وعلَّموه فيه وبرعوا أتقنوه إال
يتعارفون وإشارات كلمات لهم وكانت العالم، من كثرية أنحاء يف فانترشوا والفضل، العلم

بها.
وال الرومانية، الدولة سطوة النتشار الغالب عىل تابًعا الجماعات هذه انتشار وكان
والجسور واملستشفيات واالستحكامات الحصون ببناء منوطة كانت التي الفئات سيما
هذه مثل يف تستخدم وكانت «أخوية»، إحداها «أخويات» تُدَعى وكانت شاكل، وما والرتع
عظيمة درجة الجمعية هذه فبلغت جمعياتهم، غري من آخرين وَفَعَلة العساكر األبنية
وكانت الرومانية، الدولة عند عظيم شأن لها وصار البناء، وصناعة واألدب العلم من
زالت وما وعمًال. علًما االجتماعية هيئتها دعامة فأصبحت منترصة، حلَّْت حيث ترافقها
سطوتها، وضعفت فانحطت الربابرة، وتسلُّط الرومانية الدولة سقوط حتى حالتها هذه
الجمعية هذه فعادت أوروبا، يف املسيحية الديانة انترشت النهوضحتى تحاول زالت وما

نطاقها. واتََّسع رونقها إىل الجمعيات أو
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الرومانية الدولة عهد يف املاسونية (2)

أمر ثم املدينة، سور بناءَ البنَّائني جماعة إىل بومبيليوس نوما عهد ٧١٠ق.م سنة ففي
روملسوالصابنيون وكان املعبودات. من وغريها وزحل الشمسوالقمر هياكل بناء بتتميم
من لكلٍّ هيكل بناءَ إليهم عهد وها أتمُّ وملا إتمامها، البنائني إىل هو فعهد فيها، رشعوا قد
غري وبنى الخصوص، عىل اإلله هذا يعترب نوما وكان وجانس، وروملس واألمانة الفضيلة

الهائلة. األبنية من ذلك
البنائني إىل فعهد رومية، نطاق فاتسع الروماني الشعب كثر ماركس أنكس أيام ويف
لتقوية أوستي يف بحرية مينا بناء إليهم عهد ذلك بعد ثم األول، خارج آَخر سوٍر بناءَ

البحرية. املراكب من كثري وبناء التجارة،
ويونون جوبتري لآللهة عديدة هياكل البنَّاءون بنى ٦١٠ق.م سنة تركوين أيام ويف

األرض. تحت وترعة سور بناء إليهم وعهد ومنارڤا،
البنايات زالت وما وغريه. ديانا هيكل بنوا ٥٨٠ق.م رسفيوسطوليوسسنة أيام ويف
منها الثامن اللوح يف لوًحا، ١٢ يف الرومانية الرشائع ُوِضعت إذ ٤٥١؛ سنة حتى تَُشاد

البنَّائني. بجماعة يتعلق يشء
وحرق عليها الغاليني غارة بسبب رومية بنايات بعض هدمت ٣٩٠ق.م سنة ويف

أخرى. وبنايات معابد وبُنِيت مت ُرمِّ ٣٨٥ ويف بعضها،
أخويات انترشت سيسالبني غاليا عىل الرومانيني استيالء بعد ٢٨٥ق.م سنة ويف
كل يف أخوية املفتتَحة، البالد تلك من كثرية أقسام يف اسمهم»، كان «كذا البنائني
والحصون القلع وبناء بُل السُّ لتمهيد توجهوا حيث الجيوش يرافقون وكانوا مقاطعة.
هؤالء فإن الحديثة، األمم جيوش يف املهندسني فرق شأن والرتع، والجسور والخنادق
خطوط ويوصلون الحديدية، والسكك الجسور لهم يقيمون الحروب؛ يف الجيش يرافقون
يستخدمون البنَّاءون اإلخوة وكان ذلك. وغري وإشارات وتلفون تلغرافات من املخابرات
جانب عىل وكانوا وغريها، الحربية الحاجيات تلك إقامة يف الَفَعَلة من وغريهم العساكر
والعلوم الصنائع أرباب وفيهم وخصوصيون، عموميون رؤساء يرأسهم االنتظام من
والصنائع واآلداب الفضيلة حب بوساطتهم فانترش محفوظة؛ وامتيازاتهم وحقوقهم
املقهورة األمم يحملون وكانوا الرومانية، الدولة افتتحتها التي البالد سائر يف الرومانيَّة

الرومان. بأخالق والتخلق الرومانية الرشائع استعمال عىل
لجانوس هيكًال بنوا البحر، يف القرطجنيني عىل الرومان غلبة بعد ٢٨٠ق.م سنة ويف

للرجاء. وآَخر
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أخويات فيها وأقاموا الغاليَّة، البالد معظم فتح الرومان أتم ٢٧٥ق.م سنة ويف
عىل استولوا يسرٍي وبعد واألسوار، القلع فيها ويقيمون منها، ُهِدم ما يرممون البنَّائني

٢٢٥ق.م. سنة قرطبة مدينة فأسست أخويَّة، فيها فأقاموا إسبانيا،
تذكاًرا رومية يف وأقاموا فهزموه الرومانيني، هانيبال هاجم ٢٢٠ق.م سنة ويف

سخري. إللٍه معبًدا النتصارهم
سنة إىل املفتتحة والبالد بالدهم يف واملعابد البنايات يقيمون الرومان زال وما
عىل العهد هذا إىل البنَّائني اإلخوة بنايات وكانت التيوتينيني. عىل انتصارهم بعد ١٠١ق.م
أرادوا وإذا بساطتها، عىل يقيموها أن أْي إيطاليا) من أتروريا إىل (نسبة األتروري النمط
التاريخ هذا بعد أما أعدائهم، من مغتنََمة أخرى وأدوات تماثيل فيها يجعلون تزيينها
فأهملوا امليل ذلك تمكََّن أن إىل مبانيهم، يف اليونانيني تقليد إىل شديد ميل فيهم فصار

الروماني. النمط
اإلخوة بناها العهد قديمة مدينة وهي هركوالنوم، مدينة رت ُدمِّ ٧٩ق.م سنة ويف

فيزوف. بركان فريسة فذهبت البنَّاءون،
ذهبت فإنها هركوالنوم، من شهرة أقل تكن لم وهذه بومباي، مدينة ذلك ومثل

فيزوف. متصعدات من معظمها ردم ثم السنة، تلك يف حصلت زلزلة فريسة
اآلن وهي الرتنسالبانية، غاليا جميع عىل قيرص يوليوس تسلط ٦٠ق.م سنة ويف
ثمانمائة إن بلوتارخس: قال سنوات. عرش حرب بعد وذلك وسويرسا، وبلجيكا فرنسا
البنائني أخويات جميع إىل قيرص يوليوس فعهد الحرب. هذه بسبب رت ُدمِّ غالية مدينة
كانت، مما أتقن يجعلوها وأن عساكره، بمساعدة املدن تلك يقيموا أن األقطار سائر يف
من بأمر وفاته بعد العمل وتتبعوا به أمر ما فأجروا واملعابد، الهياكل فيها يجعلوا وأن
وال شأن، لها صار كثرية مدن لديهم فكان العظيم؛ العمل ذلك إتمام عىل أتوا حتى خلفه،
وطولوس، وڤينا، وليون، وبوردو، وتور، والريم، تريف، مون منها اليوم، هذا إىل يزال

بعضها. ُدِرس وقد العظيمة، املدن من وغريها وباريس،
يتسلطوا لم لكنهم أهلها، عىل وتغلَّبوا مراًرا بريطانيا الرومان حارب ٥٥ق.م سنة ويف
اإلخوة وأمر الربيطانية، البالد يف جيوشه تتقدم أن قيرص يوليوس أمر وأخريًا عليها،
خنادق ساحته يف يجعلون بسور محاًطا معسكًرا لهم ويبتنوا يرافقوهم أن البنَّائني
عظيمة وهي «يورك»، اآلن وهي «أبوراكم» املكان ذلك ودعوا ففعلوا وبيوتًا، ومعابد

املاسونية. تاريخ يف األهمية
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والربوديني السلتيني هياكل ويهدم بالفتوحات منشغًال قيرص يوليوس كان وبينما
الرخام من املصنوع الشهري املرسح ببناء رومية يف منشغًال بومبه كان ٥٠ق.م سنة
البنَّاءون اإلخوة فبناه الناس، من ألًفا ثالثني يسع إنه بحيث السعة من وهو األبيض،
ببناء وأمر الهياكل من كثريًا م رمَّ رومية إىل قيرص يوليوس عاد ملا ثم غريه، كثريًا وبنوا
إيطاليا يف هذه وجميع للزهرة، وآَخر ألبولون، وآَخر ملارس، هيكل منها جديدة، هياكل
واملعابد البنايات زالت وما موها. لريمِّ قرطجنة إىل فرقة منهم أنفذ ذلك أتموا وملا الحديثة،
املسيحي. التاريخ أول إىل خلفه ومن قيرص يوليوس أيام يف تحتها وما رومية يف تقام

الحكومة، حماية تحت وكانوا اليهود، من بنَّاءون رومية يف كان ٥ب.م سنة ففي
أخوية إىل جانب منهم فانضم قيرص، يوليوس أيام من املعابد إقامُة لهم ًصا مرخَّ وكان
األرسار من جانبًا فأدخلوا معابدهم، بناء يف البناء صناعة استخدام لهم ليتيرسَّ البنائني

األخوية. إىل اليهودية
الحكام تغريُّ من عليها طرأ ِلَما الضعف يف البنائني أخوية أخذت ٥٠ب.م سنة ويف
املباني أن نرى ولذلك رويًدا؛ رويًدا االمتيازات من كثري منها فُسِلَب مشاربهم، واختالف
االنحطاط ذلك ومثل قبلها، بُنِيت كالتي العماد قويمة تكن لم العهد ذلك يف أقيمت التي
من عدة أرسل قد كان قيرص يوليوس أن ذلك يف والسبب أيًضا، اليونان بنايات يف لوحظ
روح فيها ينرشوا لكي افتتحها، التي الكثرية األنحاء إىل إخوانهم من ِفَرق يف البنَّائني كبار
كانت البنَّائني أولئك تعاليم إن وبالحقيقة للحاكم. واإلذعان العدل وحب واآلداب الفضيلة

قيرص. يوليوس سيف عنه يعجز تأثريًا الشعوب هؤالء عقول يف تؤثِّر
وماركس وكايوس كوسوتيوس العهد ذلك يف قاموا الذين األساتذة الرؤساء وبني
آخرون بينهم وكان وغريهم، وكريسيب وكلوتيوس وسريوس ومينالبوس ستاليوس
بعيدين كانوا الذين البنائني اإلخوة عىل يُنَرش لكي البناء علم عن شيئًا كتبوا بأنهم امتازوا
وفارون، وڤولڤوتيوس، يوليو، ڤيترڤيوس هم املؤلفون وهؤالء املركزية، املدارس من

وسبتموس. وبوبليوس،
بقرص املعروفة رسايته ببناء أمر ثم عاصمته، امللك نريون أحرق ٥٤ب.م سنة ويف

رومية. اتسعت كلوديوس أيام ويف الذهب.
يف استحكاماٍت إغريقوال القائد بأمر بريطانيا يف البنَّاءون بنى ٩٠ب.م سنة ويف

وكليد. فورث خليَجْي
الهمام امللك هذا إن ثم رومية، يف الهياكل بناء كثر أوديان حكم يف ١٢٠ب.م سنة ويف
إىل البنَّائني اإلخوة من فرقة أنفذ عوده وبعد األطراف، الشاسعة بالده سائر يف طاف
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بريطانيا جميع قاطًعا «سلوي»، خليج إىل «تني» من ممتًدا كبريًا سوًرا لتبني بريطانيا
هجمات من العسكرية للمستعمرات وقاية الغربي؛ الساحل إىل الرشقي الساحل من
بنائها يف رشع كان التي الهياكل إلتمام إسبانيا إىل فرقة وأنفذ املستمرة. االسكوتالنديني
تُحَرم ولم وتونس، الغرب جزائر يف سيما وال أفريقيا يف كثرية هياكل وأقام أوغسطوس،
أمر يف االعتناء من األكرب القسم أحرزت اليونان أن إال البنايات. تلك مثل من أيًضا آسيا
قائم الهياكل هذه من واألول وبانثيون، وبانهلينيان لجوبتري هياكل فيها فأقيمت البناء،

عموًدا. ١٢٢ عىل
الجماعات جميع معها سقطت ١٣٠ب.م سنة الرومانية الجمهورية سقطت وملا
أن إال امتيازاتها، كل وخرست بومبيليوس نوما أقامها كان التي والصناعية، العلمية
امتيازاتها لها أبقوا الرتف وداعيات والفخر للمجد األمر أويل لحب نظًرا البنائني أخوية
والهياكل القصور البناءون لهم فيبني البناء، صناعة لينشطوا ذلك كل تقريبًا؛ كانت كما

بعدهم. اآلتية األجيال إىل ِذْكرهم لتحفظ الهائلة والتماثيل
منيًعا؛ سوًرا لتبني بريطانيا إىل البنائني من جماعة أنطونني أنفذ ١٤٠ب.م سنة ويف
لعظم ونظًرا الرومان. مستعمرات مهاجمة عن ينفكوا لم الذين االسكوتالنديني من وقايًة
عدًدا أخويتهم يف فأدخلوا بنائه، يف الوطنيني استخدام إىل البنَّاءون احتاج املرشوع ذلك

رجالهم. من
يف فإنها الشهرية، بعلبك قلعُة أنطونني بأمر أُِقيمت التي البنائني اإلخوة آثاِر وِمن
البنائني اإلخوة من جماعة أن ذلك وكيفية الشمس، لعبادة امللك هذا أقامهما هيكالن األصل
نريون اضطهاد أيام يف األصقاع تلك إىل هاجروا — رومية جماعات بقايا من وهم —
طلبًا رومية فغادروا تابعها، َمن جملة يف وكانوا املسيحية، للديانة وتراجان ودميسيان

بالدهم. إىل عادوا عنهم االضطهاد رفع َمن األحكام عىل جاء ملا ثم للنجاة،

ذلك سبيل يف قاسته وما املسيحية للديانة املاسونية انتصار (3)

باالنتصار وجاهروا رومية البنائنييف اإلخوة من كثري املسيحية الديانة اعتنق ١٦٦ سنة ويف
وشدَّد االضطهاد فأعاد أسالفه آثار فاقتفى أورال، مارك اإلمرباطور عىل ذلك فشق لها،
إخوانهم هناك القاهم حيث بريطانيا إىل والتجئوا وغريها غاليا من كثريون فهاجر النكري،

مثواهم. وأكرموا
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كان مما فراًرا واملقابر الكهوف يأوون فكانوا رومية يف املتنرصون البناءون أما
ولم به، عليهم محكوًما كان الذي اإلعدام من فنجوا واالضطهادات، املخاوف من يتهددهم
التي املدافن جعلوا حتى أورال مارك حكم تحت االضطهاد من سنوات عرش عليهم تمِض
قبور عىل مذابحها وأقاموا النقوش، بأنواع مزينة الصنعة بديعة هياكل إليها يأوون كانوا
فوق يبنون كانوا إنهم حتى الشهداء عدد زاد ثم الدين. سبيل يف منهم استشهدوا الذين
نسوا إنهم حتى املسيحية للديانة االنتصار يف البناءون وبالغ العظيمة، الكنائس مدافنهم
يتزايد كان الذي واالضطهاد للقتل بأرواحهم يعرضون فكانوا سبيلها، يف ومالهم ذواتهم

والحق. الصواب فيه يعتقدون كانوا ملا انتصاًرا ذلك كل فيوًما، يوًما
الصحيحة؛ املبادئ ونرش الحق نرصة يف رغبة إال ذلك يفعلون كانوا نظنهم وال
تابعوا أنهم وسرتى العهد. ذلك يف سائدة كانت التي املزعجة األوثان عبادة من تخلًصا
لنرش وسيلة أقوى كانوا إنهم قولنا يمنع ما لدينا يَُعْد لم إنه بحيث السبيل، هذا يف سريهم

املظلمة. األعرص تلك يف املسيحية الديانة
اإلمرباطور هذا وبالغ االضطهاد، استؤنف ١٨٠ب.م سنة طيت اإلمرباطور عهد ويف
البنائني يف فأقام الديانة، لتلك االنتصار أو االنتماء عنه عرف َمن كلِّ دماء أباح حتى ذلك يف
البناء صناعة فانحطت املرشق، إىل الفرار لهم أتيح الذين إال منهم يَنُْج ولم واألرس، القتل

رومية. يف
من يشء إىل الصناعة تلك عادت ١٩٣ سنة سافار إسكندر اإلمرباطور عهد ويف
عدة َم فرمَّ ا، رسٍّ املسيحيني عن يدافع وكان لها، منشًطا كان اإلمرباطور ذلك ألن الظهور؛
عن أوقف لكنه للمسيح، معبد إقامة نيته يف وكان الدمار، وشك عىل كانت قديمة هياكل

الهياكل. سائر خراب إىل ساعيٍّا يكون إنما ذلك فعل إذا أنه الشعب بدعوى عزمه
شمايل بريطانيا يف جديد سور بناء إىل اإلمرباطور هذا سعى ٢٠٠ب.م سنة ويف
ذلك إلتمام ُكْفئًا يكونوا لم الرومانيني البنائني أن غري فيها، ألمالكه حمايًة القديم السور
وأن البالد، تلك أبناء من بريطانية أخوية بإنشاء التسليم إىل فاضطروا عددهم، لقلة نظًرا

الزمن. سالف يف لهم كانت كالتي وحقوًقا امتيازات لهم يجعلوا
فعادت املسيحيني، عىل االضطهاد عاد وفايريوس ديسيوس اإلمرباطوَريْن عهد ويف
كان حيث وبريطانيا، غاليا إىل يلتجئون كانوا البنائني ألن الخمول؛ إىل البناء صناعة
اختفاءً واملقابر الكهوف إىل العود من ا بدٍّ يروا لم أنهم عىل عليهم. وطأًة أخف االضطهاد

املضطهدين. وجه من
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تلبًسا الفنون بجمعيات دعوها لجمعياتهم فروًعا البناءون أنشأ ٢٦٠ب.م سنة ويف
أوروبا يف الجمعيات هذه مثل يزال وال الصناعة، وممارسة الظهور يمكنهم لكي لدعواهم،

والفنون. الصنائع بجمعيات يُعَرف
لبناء أنفسهم وكرَّسوا وبريطانيا غاليا يف املسيحيون البناءون قام ٢٧٠ب.م سنة ويف

غاليا. من مختلفة أماكن يف منها عدًدا فأقاموا الكنائس،
وباملري هليوس َهيَْكَيلْ أورليان اإلمرباطور بأمر البناءون اإلخوة بنى ٢٧٥م سنة ويف
بينها عموًدا، ٤٦٤ عىل قائم أكربهما ألن وإتقانهما؛ بعظمهما مشهوران وهما (تدمر)،
عليها أقيم التي الُعُمد ومجمل الرخام، من واحدة قطعة من مصنوع هو ما الُعُمد من
أورليان اإلمرباطور وكان عموًدا. ١٤٥٠ وغريها الرواقات من يلحقهما وما الهيكالن
أيامه يف املشهورين البنائني جملة من وكان رومية، يف البناية تنشيط يف جهده صارًفا

«القسطنطينية». بيزانس يف البناء مدارس تلميذَا وأثيناكوس كليوداماس
الربيطانيني البنائني مشاهري من ديوقليتوسفئًة اإلمرباطور استدعى ٢٨٠م سنة ويف

غاليا. يف األبنية إلقامة
ي وُسمِّ ،٢٨٧ سنة يف بريطانيا عىل الرومانية العمارة قائد كاروسيوس استوىل وملا
القديمة االمتيازات جميع البان» «سان إقامته محل البنائنييف ألخوية أقرَّ عليها، إمرباطوًرا
«فريماسون»، األحرار البنائني الحني ذلك من ودعاهم بومبيليوس، نوما من لهم املمنوحة

الغاية. هذه إىل االسم بهذا يُعَرفون ويزالون
العهد ذلك يف األكرب رئيسها ألبانوس أن إال امللك، ذلك عهد يف املاسونية فأزهرت
املسيحي، الدين إىل ويرشده كاروسيوس اإلمرباطور يعظ أن إىل منيته فقادته ا، مرتدٍّ كان
بريطانيا يف املاسونية شهداء أول األعظم الرئيس هذا فكان رأسه، بقطع وأمر منه فاغتاظ

.٢٩٣ سنة يف
٢٩٦ سنة ففي البنائني، من املهرة مرجع بريطانيا أعمال من يورك مدينة وكانت
وفاة بعد ليتملكها بريطانيا فجاء لرحاله، محطٍّا اإلمرباطور نائب كونستانس اختارها
خمسمائة ٣٠٠ سنة يف رومية يف وكان نرصائه. أشد يد يف فريسة ذهب الذي كاروسيوس
صنع من وكلها وغريها، والتماثيل واملسالت والرتع واملراسح الجسور من وكثري هيكل

البنائني. جماعات
املسيحيني عىل االضطهاد وطأة الروماني ديوقليتوس اإلمرباطور شدَّد ٣٠٣ سنة ويف
مسيحيي إن حتى مملكته، جميع يف غزيرة دماء منهم وأهرق عنه، مشهور هو كما
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إىل فهاجروا االضطهاد، ذلك من ينجوا لم البنائني أخوية من غالبًا كانوا الذين بريطانيا
البناء. وصناعة املسيحية الديانة معهم ونقلوا أركاديا، وجزائر اسكوتالندا

عدد منهم وهلك واملدافن، املغر إىل والتجئوا املرشق، إىل فهاجروا رومية بنَّاءُو ا أمَّ
غفري.

القسطنطيني والنمط القسطنطينية يف املاسونية

قسطنطني أيام حتى االضطهاد هذا مثل يف البناءون بالحري أو املسيحيون زال وما
نيقيا مجمع رتَّبه الذي األسلوب عىل مملكته كل يف الديانة هذه باتباع أمر الذي األكرب،
يف سيما وال العالم، سائر يف تعاليمهم وانترشت بالدهم، إىل البناءون فعاد ،٣٢٥ سنة
سنة أُِقيمت كنيسة وأول املذكور، قسطنطني بأمر العظيمة الكنائس أقاموا حيث رومية،
جملتها من القديمة، الوثنية الهياكل بقايا عىل غريها كثريًا بنوا ثم التران، يف كانت ٣٢٣

الصليب. شكل عىل الفاتيكان يف أقيمت التي بولس القديس كنيسة
القسطنطينية ودعاها مللكه رسيًرا بيزانس األكرب قسطنطني جعل ٣٣٠ سنة ويف
أقيمت كنيسة وأول ومعابدها، وحصونها معاقلها ليقيموا البنَّائني إليها وجمع إليه، نسبًة
غريها، كثريًا بنى ثم ،٣٢٦ سنة بنائها يف ابتدأ الشهرية، صوفيا القديسة كنيسة فيها
ممزوًجا الروماني النمط عىل البناء فيها يعلم للبنَّائني مدرسة القسطنطينية يف وجعل
الثامن. الجيل إىل متَّبًَعا هذا زال وما القسطنطيني، النمط منهما فتولَّد العربي، بالنمط
ورودس وأثينا رومية ثروات جميع إليها فنقل الجديدة، بعاصمته وُشِغفقسطنطني

صيتها. وطار وعظمت فازدهت وسيسيليا، وقربص وشيوس
إىل فيهما فلبثوا االضطهاد، أيام وفلسطني سوريا إىل هاجروا الذين املاسونيون أما
استخدمهم — كان ما املسيحية للديانة انتصاره من —وكان هذا توىلَّ وملا قسطنطني، أيام
أمر ثم لحم، وبيت أورشليم يف كان منها أقيم ما وأول األنحاء، تلك يف الكنائس بناء يف

وغريها. أنطاكية يف أخرى وكنائس أورشليم يف املقدَّس القرب ببناء
وبلغت وفلسطني، سوريا فمألت الرشق، يف ذاك إذ البنَّائني اإلخوة جمعيات وانترشت

الرومانية. الدولة أمالك وراء ما إىل العرب جزيرة شبه
ويف إال ٣٤٠ سنة تأِت لم حتى أيًضا، القسطنطينية يف تعظم الجمعيات هذه وكانت

صنعها. من كنيسة ٢٣ العاصمة تلك
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املاسونية وتبعثُر الرومانية الدولة انحطاط

لم أنها إال ،٣٦٠ سنة جوليان اإلمرباطور حكم تحت غاليا يف ذلك مثل شأنها وكان
الجرمانيني غزوات من الرومانية اململكة قاست ملا شملها تشتَّت حتى ٣٨٠ سنة تأِت
فالتجأ البناء، سيما وال الصناعة فانحطت وغريهم، األلينيني غزوات ثم والسكسونيني،

ونظريٍّا. عمليٍّا فيها وتمكَّنُوا الكهنة أرسارهم يف فدخل األديرة، إىل البنَّاءون
بريطانيا، يف الرومانيني راحة سلب عن والبيكت السكسونيون ينفك لم ٤١٠ سنة ويف
،٤٢٦ سنة آخرون وقال ،٤١١ سنة قهروهم حتى زالوا وما وحصونهم، أسوارهم فهدموا
غاليا إىل يلتجئوا أن — الوطنيني من يسريًا عدًدا وكانوا — البنَّاءون اإلخوة فاضطر
مع املسيحية، الديانة ونَْرش مبادئهم بث عن أقاموا حيث ينفكوا لم ولكنهم واسكوتالندا،

قديًما. املؤسسة محافلهم طقوس عىل املحافظة
سنة حتى الرومانية اململكة عىل تتواىل زالت ما بربًرا املدعوين الشعوب غزوات إن ثم
فهاجر لها، نصري ال املاسونية فأصبحت معابدها، وإحراق تدمريها عىل جاءوا إذ ،٤٧٦

سوريا. يف منهم عظيم قسم وقطن ومرص، واليونان املرشق أنحاء إىل أعضاؤها

وانتشارها املاسونية نهضة

اجتماعات فأنشئوا همتهم، البنائنيوجدَّدوا من رومية يف بقي بعضَمن قام ٥٠٠ سنة ويف
وبناء الوثنية الهياكل تدمري يف وأخذوا غاليا يف كان َمن بهم اقتدى ثم حالتهم، ونظَّموا

القديمة. امتيازاتهم بجميع متمتعني وكانوا املسيحية، الهياكل
العظيمة، البنايات وشادوا أمرهم، فعظم سوريا يف أقاموا الذين املاسونيون وأما
املعاقل لبناء منهم فئة فانتدبت فارس، يف الساسانية العائلة مسامع فبلغ صيتهم واتسع
والبيزانتية، واليونانية الرومانية النمط امتزاج عن ناتج جديد نمط عىل والتماثيل واملعابد

.٥٣٠ سنة وذلك
البنَّائني من فئًة القسطنطينية يف األول جوستنيان اإلمرباطور أمر ٥٥٠ سنة ويف

أركانها. هدَّ حريق إثر عىل صوفيا القديسة كنيسة موا يرمِّ أن األحرار
جامع إىل — وصوفيا أجيا بكنيسة ُعِرفت أن بعد — اآلن الكنيسة هذه تحوَّلت وقد

العرص. ذلك بنايات أعظم من بالحقيقة وهو ملوكي، إسالمي
ورسدينيا إيطاليا أنحاء سائر إىل ذاك إذ البنَّائني جماعة انترشت القسطنطينية ومن
أجيا كنيسة مثال عىل املسيحية املعابد فيها فشادوا أفريقيا، من وجانب وسيسيليا
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ضياًعا جميعها ذهبت املباني هذه أن غري الشعب، بني الديانة هذه مبادئ وبثوا وصوفيا،
.٧٢٦ سنة اإليكونوكالستيني امللوك أيام يف

التبشري غرضه ومن ماسونيٍّا، وكان أوستني القسيس إنكلرتا جاء ٥٥٧ سنة ويف
عىل العمل عىل مًعا واتحدوا هناك املاسون جماعة عىل َّس فرتأ األصقاع، تلك يف باملسيحية

إنكلرتا. يف الجمعية تلك فانتعشت املقدسة، تعاليمهم نرش
يكونوا لم أنهم إال بريطانيا، يف غفلتهم من املاسون نهض حتى ٥٨٠ سنة تأِت ولم
املسيحية الديانة انتشار من البالد حالة اقتضتها التي البنايات جميع لبناء كافيًا عدًدا
املجيء يريد بَمن معهم يأتون البناء، مواد الستحضار رومية إىل ساروا إذا فكانوا بينهم،

الصناعات. ذوي من شاكلهم وَمن اشني والنقَّ رين واملصوِّ البنَّائني من
ذلك وبعد إنكلرتا، يف املشهورتان وروشسرت كنرتبري كنيستَا تأسست ٦٠٢ سنة ويف
وال العاصمة، تلك كنائس أعظم من وهي لندرا، يف بولس القديس كنيسة تأسست بسنتني
وإتقانه. بنائها لهول يعجب شاهدها َمن وكل اليوم، هذا إىل املتفرجني من مقصودة تزال
الصالة قاعة واتساع واالرتفاع الصنع دقة من فيها فرأيت يسري، منذ زيارتها يل أتيح وقد
حيث العاصمة، عىل للتفرج قبتها إىل يصعدون هناك والقوم بااللتفات، جدير هو ما
من فيها ما قدَّرُت فقد الصالة قاعة أما مبانيها. أرفع من ألنها واحدة دفعة الناظر يراها
آالف عرشة تََسَع أن يمكن أنها فرأيت ذلك، فوق تسعه أن يمكن وما واملقاعد، الكرايس

ازدحام. بغري جلوًسا واحدة دفعة شخص
ذلك بعد ُعِرف ثم األحرار، للبنَّائني ا عامٍّ مفتًشا وكان أوستني تويف ٦١٠ سنة ويف

أوغسطني. بالقديس يظن ما عىل

األكلريوس رئاسة تحت املاسونية

بألقاب بون يُلقَّ وكانوا الدينية، األمور يف املاسونية الجماعات اهتمام زاد ٦٢٠ سنة ويف
بمدارس مثًال إيطاليا يف يُعَرفون فكانوا فيها؛ يقيمون التي األماكن حسب مختلفة
املاسونيني، اإلخوة باسم غاليا يف يُعَرفون وكانوا املاسونية، األخوية أو البنَّائني أو املهندسني
إشارًة األحرار باملاسون بون يُلقَّ كانوا بريطانيا ويف الحرة، الجمعيات أو األحبار، اإلخوة أو
املبادئ بث يف واحدة يًدا الجماعات هذه جميع وكانت لهم. أُعِطيت التي االمتيازات إىل
نعني روحيون، رؤساء محافلهم يف يرأسهم األديرة يف يجتمعون وكانوا واألدبية، الدينية
لقب وهو «محرتم»، كلمة املحفل رئيس اسم إىل أضيف الحني ذلك ومن األكلريوس، بهم
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املحفل عىل يرتأس الذي األخ يدعون العهد هذا إىل املاسون يزال وال يخفى، ال كما أكلريكي
إثر عىل البالد اضطراب حال يف املاسونيني مأوى األديرة فكانت املحرتم»، «األخ املاسوني
بينهم واشتهر واألحبار. القسس من كثري إليهم ينضم وكان اضطهاد، أو حرب أو ثورة
هذا. يومنا إىل العبادة شعائر لهم تقدَّم تزال وال القداسة، بألقاب ذلك بعد ُعِرفوا كثريون

املعابد. ببناء يشتغلون فكانوا اإلخوة من العامليون وأما
بغري يزالون ال أوستني وفاة بعد بريطانيا يف األحرار املاسون كان ٦٨٠ سنة ويف
ويرال األب لهم فأقام املاسونية، نرصاء أعظم من وكان موريس ملك بذلك فاهتَمَّ رئيس،

ا. عامٍّ مفتًِّشا

الخلفاء عهد يف املاسون (4)

اكتسبوا فإنهم القسطنطينية، يف جماعة منهم وكان املرشق، جاءوا الذين املاسون فئات أما
املعاقل لبناء وسوريا العرب وبالد فارس أنحاء من امللوك يدعوهم وكان عظيمًة، شهرًة
بناء يف للهجرة ٨٨ سنة استعملهم امللك عبد بن الوليد الخليفة أن ذلك من واملعابد.
ذلك؛ من يشء إىل يشري ما العرب مؤرخو ذكر وقد وأورشليم، ودمشق املدينة يف املساجد
عبد بن عمر إمارة يف املدينة مسجد بناء يصف قوله خلدون ابن العالمة تاريخ يف ورد فقد
املؤمنني أمهات حجر يدخل أن ثماٍن سنة العزيز) عبد بن عمر (إىل إليه كتب «ثم العزيز:
وَمن القبلة، وقدم مثلها يف ذراع مائتي يجعله حتى نواحيه يف ما ويشرتي املسجد، يف
عمر يف ولك امللك، عليه واهدم الثمن إليه وادفع عدل قيمة فقومه ملكه يعطيك أن أبي
(يف الروم ملك إىل الوليد وبعث بأثمانها، منها أحب ما األمالك أهل فأعطاه أسوة. وعثمان
الذهب من مثقال ألف بمائة الروم ملك إليه فبعث املسجد، بناء يريد أنه القسطنطينية)
العزيز، عبد بن عمر إىل كله بذلك وبعث الفسيفساء، من حمًال وأربعني الَفَعَلة، من ومائة
بناء عند فعل ذلك ومثل ا.ه.2 عمارته.» يف عمر ورشع الشام، َفَعَلة من معهم واستكثر

وأورشليم.3 الشام مسجدي
حتى وغاليا اسكوتالندا يف نطاًقا تتسع األحرار البنائني اإلخوة جمعيات زالت وما
فانحطت ،٧١٨ سنة اإلسالمية الفتوحات أيام إىل الثامن، وبداية السابع الجيل نهاية

.٢ / ٦٠ خلدون ابن 2
.٢٤١ املقدمة 3
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تلك فازدهت بغداد، وبُنِيت العباسيني الخلفاء أيام جاءت إذا حتى شوكتها. وضعفت
انتقلت املاسونية وكأنَّ البناء، صناعة سيما وال برمتها، الصناعة إليها وصارت العاصمة
البنائني جماعات وأصبحت اإلسالمي، التمدن إثر عىل آسيا إىل أوروبا من القرن ذلك يف
من كثري سلكها يف فانتظم العرب، وبالد والعراق سوريا يف والصولة الكثرة من جانب عىل
كيفية عن التاريخ ُكتُب يف ورد مما ذلك من يشء عىل ويُستَدل واألمراء. والفقهاء العلماء
«وكتب نصه: ما بغداد بناء عن تكلُّمه عند األثري ابن تاريخ يف جاء فقد بغداد؛ مدينة بناء
والَفَعَلة، الصنَّاع إنفاذ معنى يف والبرصة وواسط والكوفة والجبل الشام إىل «املنصور»
الفضل ذوي من قوم باختيار وأمر والفقه، والعدالة الفضل ذوي من قوم باختيار وأمر
أُحِرض ن ممَّ فكان بالهندسة، واملعرفة األمانة ذوي من قوم باختيار وأمر والفقه، والعدالة
اللبن ب وُرضِ األساس وُحِفر املدينة فُخطَِّت وأمر حنيفة، وأبو أرطاة بن الحجاج لذلك
حنيفة أبا ووكَّل بربع، قائد كل القواد، من أربعة عليها «ووكَّل قال: أن إىل «. اآلُجرُّ وُطِبخ

واللَِّبن.» اآلُجرِّ بعدد
أو سور أو بلدة بناء عىل تألفوا إذا البنَّائني اإلخوة عادة من أن َمرَّ فيما َم تقدَّ وقد
والرقاد للطعام فيها يقيمون البناء، ذلك بجوار الخشب من منازلهم يجعلون شاكل، ما
يسمحون ال وكانوا ذلك، وغري الَعَمَلة ومحاسبة اإلعالمات لتبليغ الرسية ولالجتماعات
البناء، يتم حتى كذلك يزالون وال أعمالهم، عىل يطَِّلع أو يطرقهم أن الخوارج من ألحد

حقوقه. منهم كلٌّ ينال أن بعد عنه فينرصفون
وإن بصدده، نحن ما عىل يدل يشء يُْستَنْتَج بغداد مدينة بناء كيفية مراجعة فمن
يف األسواق «وكانت ونصه: أيًضا األثري ابن قاله ما ذلك من رصيحة، غري بعبارة يكن
كيف فقال: املدينة، يف به فطاف الربيع فأمر الروم، مللك رسوٌل فجاء (بغداد)، املدينة
الرسول عاد فلما السوقة. وهم معك، أعداءك رأيت أني إال حسنًا، بناء رأيت قال: رأيتَها؟
ويبيتون يطرقونها العرباء ألن أخرجهم إنما وقيل الكوخ، ناحية إىل بإخراجهم أمر عنه
يومه يعمل البنَّائني من األستاذ «وكان قال: أن إىل «… الجاسوس فيهم كان وربما فيها،

بحبتني.» والروزكاري فضة بقرياط
عىل أعثر فلم العربية القواميس من كثريًا قلبت قد «الروزكاري»؟ قوله معنى فما
وجدُت وقد أعجمية، كلمة إذن فهي القرينة، من يؤخذ ما إال معناها أفهم ولم الكلمة، هذه
العاَلم أو الزمان أو الدنيا «الروزكاري» ومعناها «روزكار»، كلمة الفارسية املعجمات يف
يُقَصد لقب وهو «الزماني»، أو «العاملي» معناها يكون هذه إىل نسبًة كانت فإذا البخت. أو

43



العام املاسونية تاريخ

الكلمة هذه فاستعمال العهد. هذا إىل استعماله هذا يزال وال الكهنة»، الناسغري «عامة به
البنَّائني. اإلخوة غري هم الذين الناس عامة منها يستفاد البنَّائني عن التكلم معرض يف
وهو األجنبي، أو بالخارجي جمعيتهم من ليس هو َمن يدعون اليوم هذا إىل واملاسون

ذكره.4 املتقدم التعبري يشبه
البنَّائني اإلخوة من كانوا بغداد مدينة بنوا الذين البنائني أن َم تقدَّ ما كل من فيستنتج

َم. تقدَّ ما عىل املرشق أقايص يف ذاك إذ منترشين كانوا الذين األحرار،
حكم يف ذاك إذ وهي «األندلس»، إسبانيا إىل البناء صناعة انتقلت ٧٧٥ سنة ويف
أرسل له مقاًما وجعلها قرطبة افتتح ملا األول الرحمن عبد أن ذلك وكيفية املسلمني،
فيها فأقام املدينة، هذه لبناء البنَّائني منها يطلب بغداد، سيما وال الرشقية، األمصار إىل
القسطنطيني، البناء شكل عىل شاكل وما وحصون ومساجد جوامع بني الشاهقة البنايات
واشتهرت واالمتيازات. الحقوق من لهم ما عىل املحافظة مع للبنَّائني مدارس فيها وأنشأ
الطالبون وكان البناء، صناعة سيما وال العموم، عىل والصناعة بالعلم قرطبة ذلك بعد

والصنائع. العلوم الكتساب العالم أنحاء سائر من إليها يَقدمون

فرنسا يف املاسونية (5)

حسنًا؛ انتشاًرا فرنسا يف املاسونية انترشت ٧٨٠ سنة الشهري فرنسا ملك شارملان أيام ويف
األحرار البنَّاءون وكان عنه، مشهور هو كما والفضيلة، والصناعة للعلم منشًطا كان ألنه
بسبب ُهدمت التي والتماثيل الهياكل من كثريًا موا ورمَّ الحجارة». «ناحتي أيامه يف يُدَعون

الدانوا. قبائل هجمات

املاسونية، الجمعية بمبادئها تشبه رسية لجمعية أعضاء الروزكاريني أن الذهن إىل يتبادر وقد 4

تُدَعى الجمعية وهذه وارتباطات. عالقات املاسونية وبني وبينها االنتشار، كثرية العرص ذلك يف وكانت
عىل يطرأ ما اعتُِرب إذا التشابه، من وتلك اللفظة هذه بني ما يخفى وال (Rosicrucian) الروزكريسيان
الجمعية هذه أعضاء جملة يف كان وقد آَخر. إىل لسان ومن أخرى إىل لغة من انتقاله يف التغيري من اللفظ
بن وخالد الشهري، الفلكي سهل بن والفضل الشهري، العاِلم الفارابي منهم املشهورين، املشارقة من كثري

وغريهم. واملورباني برمك،
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بريطانيا يف املاسونية (6)

سيما وال الصناعة، أزهرت السكسونيني ملوك أشهر األكرب ألفريد أيام يف ٨٧٥ سنة ويف
عهدها تقادم التي البنايات إقامة عىل البناءون فتآَلف عظيًما، شأًوا بلغت فإنها البناية،

العدو. يد رتها دمَّ والتي
ألخيه بعده امللك يكون أن ألفريد بعد السكسونيني ملك إدوار أوىص ٩٠٠ سنة ويف
بل األحرار، البنائني اإلخوة من وهما البناء، بصناعة عارفني وكانا اثرد، وصهره اثلوارد

رؤسائهم. من
تستحق التي املدن من واحدة مدينة هناك يَُعْد لم إنه حتى ٩٢٥ سنة تأِت فلم
من يحصل كان ملا يتم لم الحظ أن إال حرَّة. بنائية مدرسة فيها تقم لم إنكلرتا يف الذكر

األهليَّة. الحروب وإقامة السالح وإشهار الخصام أوجب مما املتواصلة؛ االنقسامات
يف محفوظة كانت التي الكثرية أوراقها العهد ذلك إىل وخرسته املاسونية قاسته ومما
الحروب أثناء حرًقا جميعها فقدتها فإنها العالم، لغات من شتى لغات يف مدوَّنة مكاتبها،
هذا توىلَّ وملا األكرب، ألفريد حفيد أولستون املاسونية أعضاء جملة يف وكان الدانوا. مع
فإنه إدون، بابنه ذلك مثل فعل وقد درجاتها، يف وارتقى أرسارها يف ق تعمَّ امللك زمام

لها. أعظم أستاذًا أخريًا انتخب حتى أرسارها يف اه رقَّ
جميع يورك يف إليه جمع ألنه املاسونية؛ تاريخ يف عظيم شأن «إدون» الرجل ولهذا
املحافل رؤساء إليه وجمع باملاسونية، يتعلق مما العهد ذلك إىل باقية كانت التي األوراق
واملعلومات األوراق من لديهم مما يستخلصوا لكي محافلهم، عن بالنيابة العالم أنحاء من

كلمتها. د ويوحِّ شتاتها يجمع للماسونية قانونًا
ما عىل مبنيَّة الئحة وكتبوا هذا، إدون رئاسة تحت ٩٢٦ سنة املؤتمر ذلك فاجتمع
مركز الحني ذلك من «إنكلرتا» يف يورك مدينة وأصبحت املاسونية، األوراق من لديهم كان
املؤتمر ذلك وضعها التي الالئحة ُدِعيت وقد عموًما. املحافل ومرجع الحر املاسوني العالم
االسم. بهذا اآلن إىل تُعَرف تزال وال السادس، هنري امللك ذلك بعد وثبتها يورك»، «الئحة

الالئحة: لتلك األساسية املواد نص وهاَك
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يورك الئحة

اإللهية الرشائع ألنها نوح5 رشائع واتِّبَاع هللا احرتام يف تُخِلص أن واجباتك أول (١)
تكون فال الفاسدة، التعاليم تجتنب أن يجب عليه وبناءً البرش، كل يتبعها أن يجب التي

هللا. طريق يف معثرة لك
وإذا خيانة تَأِْت ال ُوِجدت. حيثما حكَّامك ألوامر وأذعن لسلطانك مخلًصا ُكْن (٢)

به. القضاء أعلن نواها بَمن علمت
واألمانة، واإلخالص املحبة عرى معهم واشُدْد حولك، هم الذين لكل نافًعا ُكْن (٣)

الدينية. معتقداتهم عن النظر بقطع
تَْسَع وال صناعته، يف وساعده وعلِّمه املاسوني ألخيك الخصوص عىل مخلًصا ُكْن (٤)
انصحه، عوًجا أخيك من رأيت وإذا اآلخرون. يعاملك أن أنت تريد بما عامله بل رضه، إىل

مشوراته. من واستفد إليه أصغ نصحك وإذا
واكتم إخوانك. أشغال يف البحث يف وساعد املحافل، اجتماعات حضور عىل واظب (٥)

املاسونيني. اإلخوان من ليسوا هم ن عمَّ األرسار
الصيت وألن اإلخوة، تقوم ال االستقامة وبدون بدونها إذ أخ؛ كل عىل واجبة األمانة (٦)
بكل تخدمه الذي أستاذك مصالح تالحظ أن عليك فيجب الخصب؛ العقار خري الحسن

ورشف. ذمة بكل الشغل من إليك يعهد ما تنجز وأن ثبات،
املاسونية. العشرية َقْدر من يحطُّ أمًرا تَأِْت ال وباإلجمال عليك ما أَْوِف (٧)

عموم عىل عائد العار فإن وإال إلتمامه، ُكْفئًا يكن لم ما ألستاذ شغل يعهد أالَّ يلزم (٨)
وبما باحتياجاتهم للقيام كافية وتكون معتدلة، أجوًرا يطلبوا أن األساتذة وعىل العشرية.

للرفقاء. يدفعونه
يف يرتكه أن يجب بل آَخر، يد من الشغل اختالس إىل يسعى أن ألحد يجوز ال (٩)

القياِم. َحقَّ به للقيام ُكْفئًا يكن لم إذا إال شغله،
يُدِخله وأالَّ سنوات، سبع ملدة إال أجنبيٍّا طالبًا يقبل أن األساتذة من ألستاذ يجوز ال (١٠)

اإلخوان. سائر ومصادقة مشورة وبعد املدة، هذه رصف بعد إال املاسونية أرسار يف
يكن لم إذا املاسونية، يف أحٍد قبول يف عوًضا يَْقبَل أن الرفيق أو لألستاذ يجوز ال (١١)

حسنة. وأهلية سليمة أعضاء ذا السرية، وحسن الوالدة حر الطالب

املاسونية. للرشائع واضع أول هو نوًحا أن بعضهم ظن إىل إشارًة 5
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مراتب يف منه أرفع كان إذا إال شغله، يف أخاه يعنِّف أن للماسوني يجوز ال (١٢)
املاسونية.

الرفقاء، أحد األستاذ عنَّف أو األساتذة، أحد املحفل) (رئيس املهندس عنَّف إذا (١٣)
له. ُرِسم ما عىل ويسري خطأه، ويصلح له يقال ملا يصغي أن املعنَّف فعىل

نشاط بكل به يأمرونهم ما كل وينفذوا لرؤسائهم يذعنوا أن عموًما املاسون عىل (١٤)
وغرية.

أن بعد بعيدة، بالد من إليهم يأتون الذين بالرفاق يرتحبوا أن املاسون وعىل (١٥)
عندما اإلخوان جميع يساعدوا وأن بمصالحهم، يهتموا وأن املاسونية، اإلشارة يعطوهم

ساعة. ربع مسافة عىل كانوا إذا املساعدة إىل باحتياجهم يعلمون
كونه يتأكد لم إذا املحفل، إىل أحد بدخول يسمح أن املاسون اإلخوة ألحد ينبغي ال (١٦)

والفادن. واملربعات النحت صناعة عىل يطلع ال لكي ماسونيٍّا؛

رؤساء بإقرار القوانني من مناسبًا يجدونه ما إضافة يف الحق البنَّائني ولإلخوة هذا
السواء. عىل بها مشرتكني اإلخوان جميع يكون لكي املحافل،

العالم إىل إنكلرتا من املاسونية انتشار

٩٣٠ سنة ففي والرشق، أوروبا أنحاء إىل املاسونية األخويات تنترش أخذت إنكلرتا ومن
له يبنوا لكي املاسون من جماعات إنكلرتا من يطلب جرامانيا ملك األول هنري أرسل

وغريها. مكدمربج كنيسة منها العظيمة، البنايات
األمري بأمر املشهور امللوكي القرص بناء يف إسبانيا يف البنَّاءون أخذ ٩٣٦ سنة ويف
الثمني، النقي الرخام من عمود وثالثمائة آالف أربعة عىل قائمة رساي وهي الرحمن، عبد
البنَّائني؛ مهرة من جماعات والقسطنطينية بغداد من استجلب األمري هذا أن ذلك وكيفية

الشاهق. األثر ذلك بناء يف بالده بنَّائي مع يتعاونوا لكي
ومضت إنكلرتا، من وتفرقهم البنَّائني انتشار كثر ٩٦٠ سنة أدلستون امللك وفاة وبعد
بطريرك «دنستان» رئاسة تحت ذاك إذ وكانت يُذَكر، عمٌل منها ينتج ولم ادكار حكم مدة

دنستان. القديس بعدئٍذ أصبح الذي بري كنرت
القديس أخوية اسم تحت هناك واستقرت أملانيا، إىل املاسون من كثرية جماعة فسار

يوحنا.
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١٠٠٠ب.م–١٧١٧ب.م من

عىل سيما وال العالم، عىل األجيال سائر من وطأة أشد كان العارش الجيل أن يخفى ال
الكون هذا عقدة انحالل ينتظرون يوم كل يف كانوا أوروبا يف الناس فإن املسيحيني،
صناعة سيما وال فيوًما، يوًما تبيد وصنائعهم تنحط هممهم كانت ولذلك العالم، وانقضاء
تنحل كادت حتى العارش القرن آِخر عليها يَأِْت ولم الحرة، البناية فتقهقرت البناء؛
أعضائها بني كان وكوم، وبايف لومبارديا جهات يف تلتئم كانت التي املحافل أن إال عروتها،
املرصيني، الكهنة شأن كان كما وغريه، كالفلك والعلم بالصناعة اشتهروا الذين بعض
ألنهم فيهم؛ ذلك يؤثر لم البناء، صناعة لتوقُّف الخمول من َم تقدَّ ما املاسونية أصاب فلما
الجمعيات نسق عىل عموًما والعلوم الصناعة وتعليم املاسونية املبادئ نرش عىل استمروا

القديمة. الرسية
الحديث التمدن أن وبالحقيقة التمدن، من جديد دور يف العالم ابتدأ ١٠٠٣ سنة فمن
من ُرِفع أن بعد والصناعة، العلم طلب إىل عموًما العاَلم نهض إذ السنة، هذه من يبتدئ
بعُد. فما ١٠٠٥ سنة من وابتنائها الكنائس ترميم يف فأخذوا الساعة، اقرتاب أَْمر أذهانهم
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لومبارديا يف املاسونية (1)

لتعلُّم إيطاليا يف البنَّائني مدارس يف املسيحيني الكهنة من جماعة دخل ١٠١٠ سنة ويف
املاسونية املدارس فأنشئت التمدن، مركز ذاك إذ لومبارديا وكانت املسيحية، البناء صناعة
ودعوا وحقوقهم، امتيازاتهم املاسونيون وُمِنَح بومبيليوس، نوما مدارس بقايا عىل
الجمعيات تلك وأشهر األحرار، جمعيات أو الحرة املدارس الحني ذلك من جمعياتهم
ما كان البنائني ألقاب أرشف إن حتى بالبناية، الجمعيات هذه واشتهرت «كوم». جمعية
وكان لهم، خصوصية ورشائعهم وقوانينهم رسية جميعها تعاليمهم وكانت إليها، يُنَسب
الكتساب الجمعيات هذه إىل واملرشق واليونان إسبانيا أنحاء سائر من البناءون يأتي

والصناعة. العلم يف جديدة تعاليم
البنائني بناء من العظيمة املباني من إيطاليا امتألت حتى ١٠٤٠ سنة تَأِْت ولم
فاجتمعوا يشغلهم، ما األشغال من هناك يَُعْد لم إنه حتى هؤالء، عدد وكثر األحرار،
الديانة فيها املنترشة األماكن يف تجول جمعية منهم يؤلفوا أن فيه قرَّروا عموميٍّا اجتماًعا
عىل لهم يقر أن البابا إىل فطلبوا واألديرة، والكنائس املعابد لها يُِقيموا لكي املسيحية،
البناء صناعة تُحَرص أن وأمر طلبهم فاستجاب قديًما، لهم املمنوحة والحمايات االمتيازات
ومن البلدية، والقوانني امللوكية واألوامر املدنية الرشائع جميع من وحرَّرهم فيهم، املقدسة
جميع االمتيازات هذه عىل وصادق فيها، يقيمون التي املدن أهايل عىل موضوع هو ما كل

العرص. ذلك ملوك
ونورمانديا وفرنسا أملانيا إىل لومبارديا من البنائني جمعيات انترشت ١٠٦٠ سنة ويف

البالد. تلك سائر يف والكنائس واألديرة املعابد ويقيمون مون يرمِّ وجعلوا وبريطانيا،

األيوبي الدين وصالح األسد ريكاردسقلب

للمحافل أعظم أستاذًا ليكون األسد ريكاردسقلب البناءون اإلخوة انتخب ١١٥٥ سنة ويف
رئيًسا زال وما الدعوة، فقبل الهيكليني، لجماعات أعظم أستاذًا وكان إنكلرتا، يف املاسونية

تويف. حتى للجمعيتني
الدين صالح والسلطان البطل هذا بني حصلت التي املشهورة الحادثة من ويستلمح
ألن املاسونية، من يشء عىل كان األخري هذا أن سوريا؛ يف الصليبية الحروب أثناء األيوبي
ودينه، وطنه أعداء من كونه حال لريكاردس الدين صالح السلطان عاملها التي املعاملة
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رابطة وهي أََال الوطنية، رابطة من متانًة أشد داخيل ارتباط عن إال تحدث أن يمكن ال
أعلم. وهللا املاسونية، األخوية

سوريا، من أصلها البنَّائني جمعيات من جمعية أوروبا يف السنة تلك نحو وظهر
األعرص. تلك يف املاسونية الجمعيات من كثريًا وشهرتها ُصنْعها ة بِدقَّ فاقت ولكنها

بنايات عدة إتمام عىل املاسونية األخوية أتت حتى عرش الثاني القرن ختام يَأِْت ولم
ذكرها. يف فائدة أرى ال وإيطاليا، وأملانيا والبلجيك وفرنسا إنكلرتا يف مشهورة

يف املركزية البناء مدرسة إيطاليا) أعمال (من لومبارديا يف كانت ١٢٢٥ سنة ونحو
فنِّهم. يف الحديثة االخرتاعات الكتساب إليها يأتون البنَّائني َمَهَرة فكان أوروبا،

مع فكانوا قرطبة، مدرسة وتالمذة القسطنطينية وصنَّاع اسكوتالندا بناءُو أما
أن عىل كثرية، بأمور لومبارديا بمدرسة يقتدون البناء صنعة من وتمكُّنهم براعتهم
نمطهم فمزجوا منهم، ويستفيدون أولئك صنعة يستحسنون كانوا أنفسهم اللومبارديني
التي املقدسة البنايات وجميع الغوتي، بالنمط ُعِرف جديد نمط فتولََّد بنمطهم، البناء من

ذكره. املتقدم النمط عىل كانت عرش الخامس القرن إىل الحني ذلك بعد بُنِيت
هو الكنائس؛ لبناء جديد رسم إىل البنَّاءون اهتدى عرش الثالث القرن منتصف ويف
وباريس وكولوني سرتاسبورج كنائس سوا أسَّ وقد العهد، ذلك إىل معروًفا كان ما أبدع

أجزائه. وتناُسب البناء بِسَعة الرسم هذا ويمتاز مثاله، عىل وغريها
دي «أودس الشهري البنَّاء فرنسا ملك التاسع لويس استدعى ١٢٥١ سنة ويف
الصليبية، الحروب إثر عىل «سوريا»، يافا ملدنية واالستحكامات الحصون لبناء مونرتايل»

البنَّائني. من عدد ورافقه فسار

بريطانيا يف املاسونية (2)

جيفار األعظم األستاذ إدارة تحت إنكلرتا، يف وستمنسرت دير بناء تم ١٢٧٢ سنة ويف
يورك. مدينة بطريرك

هذه كنيسة أن وذلك سرتاسبورج، يف املاسون من كبري مجمع التأََم ١٢٧٥ سنة ويف
بعيدة أنحاء من البناءون فانتدب ذكره، املتقدم الرسم عىل بنائها تجديد أريد املدينة
وكيفية الشهرية الكنيسة هذه أمر يف للمداولة ستاينباك؛ دي إروين الشهري البنَّاء بإيعاز
وهناك املعتاد، حسب عىل لسكانهم الخشب من بيوتًا الكنيسة بقرب فابتنوا رسمها،
ستاينباك دي إروين رئاسة تحت اإلعالمات ويبلغون األجور ويفرقون يلتئمون كانوا
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سيف، يده يف مظلة تحت جالًسا إروين يرأسها جلستهم التأمت إذا فكانوا املذكور.
الكلمات هذه وبعض بينهم، فيما بها ليتعارفوا خصوصية وملسات كلمات وضعوا وقد
باحتفاالت واألساتذة والرفقاء التالمذة يستقبلون وكانوا اإلنكليز، عن مأخوذ واللمسات

القديمة. الحرة البناية تعاليم إىل عائد رمزي وجميعها بدرجاتهم، تليق
التي واملباني فيها البنَّاءون رشع التي املباني عدد كان عرش، الثالث القرن نهاية ويف

السابق. القرن يف بُنِيت التي من أكرب أتموها
األعظم «املحفل ١١٥٠ سنة س تأسَّ الذي كيلونينغ محفل ي ُسمِّ ١٣١٤ سنة ويف

منها: اإلخوة، عليها أَقرَّ رشوط تحت اسكوتالندا، ملك بروس روبرت بأمر امللوكي»،

حياته. مدة املحفل لهذا أعظم رئيًسا يكون بروس روبرت امللك أن (١)
من أو الكهنة من يُنتََخب العمومية املاسونية االجتماعات يحرض الذي نائبه أن (٢)

بمصادقته. إال يتم ال االنتخاب ذلك وأن األرشاف،

يورك الئحة تحوير

ُكِتبت أنها َم تقدَّ التي يورك الئحة ر تُحوَّ أن إنكلرتا ملك الثالث إدوار أمر ١٣٥٠ سنة ويف
اآلتية: البنود إليها وأضيفت تحويرها، عىل هو وصادق فُحوِّرت ،٩٢٦ سنة

املاسونية. واللوائح القوانني تُتَىل أن يجب حديث أخ َقبول عند (١)
أهًال كانوا إذا ليُعَلم امتحانهم من بد ال العمل أساتذة أو املاسونيني األساتذة إن (٢)
وعىل الفن هذا عىلرشف محافظًة ذلك كل ووضيعهم؛ رفيعهم املعتربين، أسيادهم لخدمة

أشغالهم. نجاز إليهم يعهدون الذين أعني أسيادهم، صوالح
أو املدينة حاكم أو املقاطعة وايل فعىل محفل، يف واملنبهان الرئيس اجتمع متى (٣)
ليساعده الرئيس، من قريبًا االقتضاء عند يكون أن املحفل فيها يجتمع التي البلد شيخ

حقوقها. املاسونية العشرية ونوال العصاة جماح كبح يف
لصوًصا ليسوا أنهم عنهم يتحقق أن بعد إال يُقبَلون ال البنَّائني مؤاخاة طالبي إن (٤)
أجلها من يستوجبون بأمانٍة يشتغلوا أن قبولهم بعد يجب وإنهم لصوص، حاميي أو
وللعشرية إنكلرتا مللك مخلصني يكونوا وأن كأنفسهم، رفقاءهم يحبوا وأن أجورهم، نوال

وللمحفل. املاسونية
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منهم رأَوا فإذا الرفقاء، أو األساتذة أعمال عن اجتماعاتها يف تبحث أن املحافل عىل (٥)
وأبى للمرافعة املتهمني أحد طلب فإذا يحاكمونهم. عليها املتفق البنود من بيشء إخالًال
يحظر وأن املاسونية، الحقوق من تجريده وجوب يقرِّر أن ذاك إذ املحفل فعىل الحضور،
عليه يحجز أن املدني الحاكم فعىل معاطاتها، إال أبَى فإذا البناء، صناعة معاطاة عليه
إليه يحتاج ما محصوالتها من يعطيه أن يف الخيار وللملك امللك، إىل ممتلكاته كل ويسلِّم
حقه، حقٍّ ذي كل ينال َم تقدَّ ما وعىل بالكلية. بها االنتفاع من يمنعه أن أو عوزه، لسد
اإلنكليزية، اململكة كل يف البنائني صنعة يف السواء وعىل أمانة بكل تسري األشغال إن بحيث

والصعاليك. الرشفاء بني

منها تخلو تكد فلم أملانيا، يف الخصوص عىل املاسونية انترشت ١٣٦٠ سنة ويف
أقامت وقد ماسونيٍّا، محفًال فيها يقيمون كنيسة أقاموا حيثما كانوا البنائني ألن مدينة؛
ثم كولون، محفل وأعظمها أعمالها، عىل ترتأس عظمى محافل بينها من املحافل هذه

السفىل. أملانيا عىل واآلَخر العليا أملانيا عىل أحدهما فكان سرتاسبورج، محفل أنشئ

األندلس يف قرصالحمراء بناء

هذا ويعدُّ األندلس، بالد من غرناطة يف وقرصها الحمراء حصن بناء تم ١٣٨٠ سنة ويف
بدائعه، يف القرصفريد ذلك فإن العهد، ذلك إىل «إسبانيا» األندلس مباني أجمل من البناء
يكن فلم ذلك بعد أما امليالد، بعد الثالث القرن يف متَّبًَعا كان روماني نمط عىل بُنِي وقد
جمعية بنتها قد غرناطة يف مثله من وغريه البناء هذا أن والظاهر يشء، عنه معروًفا
إلينا يصل فلم أوراقها فقدت ثم إسبانيا، يف وكانت النمط، ذلك عىل حافظت ماسونية

خربها. عن يُنِبئنا ما منها

الربملان تقرير

املاسونية، االجتماعات بإبطال يقيض تقريًرا اإلنجليزي الربملان رفع ١٤٢٥ سنة ويف
تشوِّش كانت السنوية اجتماعاتهم يف املاسون يقيمها كان التي االحتفاالت أن بدعوى
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سنة يورك يف عموميٍّا اجتماًعا املاسون فالتأََم إلخ. … عموًما الَعَمَلة أعمال وتعرقل النظام
نتيجة.1 تحصل ولم التقرير، ذلك عىل الحجة وأقاموا ،١٤٢٧

جديد قرار

اجتماًعا املاسونية األخوية اجتمعت اسكوتالندا، ملك الثاني جاك حكم يف ١٤٣٧ سنة ويف
للحكومة يدفع االنتخاب عليه يقع الذي األعظم األستاذ «أن وقرَّرت كيلوينينغ، يف ا عامٍّ
ورسًما ماسوني، أستاذ كل عن االسكوتالندية، النقود من جنيهات أربعة مقداره رسًما
كل عىل نافذة تكون األعظم األستاذ سلطة وأن حديث؛ ماسوني أٍخ كل عن يدفعه آَخر

الرئيسية. اسكوتالندا مدن سائر يف خصوصية محاكم جاك لهم وأقام املاسون».
أعظم، أستاذ وحقوق لقب وورثته روسلن» «بارون سانكالر لغيليوم امللك هذا ومنح
يف األعظم املحفل س أُسِّ عندما ١٧٣٦ سنة إىل العائلة لهذه الحقوق هذه زالت وما

أيدنربج.2

للماسونية إنكلرتا ملك الرابع هنري انتصار (3)

البناء علم ودرس املاسونية، الجمعية إىل إنكلرتا ملك الرابع هنري انضم ١٤٤٢ سنة ويف
أن الطلبة قبولهم عند يرصحون ذاك إذ املاسون وكان مجلسه، كرباء جميُع به واقتدى
سيما وال ونواميسها، وحوادثها الطبيعة «معرفة هو إنما األسايس الجمعية هذه موضوع
ملا األشياء جميع لتكييف الحقيقية، الكيفية واكتشاف واملقاييس واألوزان األعداد علم

مفيدة». أخرى وأمور األنواع، كل من واملعابد املساكن وإقامة اإلنسان، يناسب

الحجة. لتلك األصلية الالتينية النسخة إنكلرتا يف أكسفورد مكتبة يف يوجد 1
أيدنربج. يف املحامني مكتبة يف اآلن هي الحقوق، هذه العائلة هذه بمنح األمر وصورة 2
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املاسونية موضوع يف تغيري (4)

رئيس دوتزنجر جوبس بأمر التئاًما «أملانيا» راتسبون يف املاسون التأََم ١٤٥٩ سنة ويف
بأمور األعضاء فتداول أملانيا؛ يف للماسون أستاذًا كونه بصفة سرتاسبورج، كنيسة بنَّائي
الرشوع بعد األبنية من كثري إتمام دون تحول التي املصاعب أهمها بالبناء، تتعلق كثرية
وأقروا سنوات بسبع الحني ذلك قبل ُوِضعت التي سرتاسبورج الئحة يف فنظروا فيها،
ونظامات «قوانني بعنوان وتُعَرف واإليطاليني، اإلنكليز رشائع عىل مؤسسة وهي عليها،

سرتاسبورج». يف الحجارة ناحتي أخوية
أخصها كثرية شئون يف وتباحثوا راتسبون، يف أيًضا املاسون التأم ١٤٦٤ سنة ويف
عىل وأقروا أوروبا، أنحاء سائر يف العمل تحت تزال ال والتي انتهت، التي الدينية البنايات

ذلك. يف متبادلة حقوق العظمى3 املحافل لسائر يكون أن
األنحاء يف املاسونية األخويات أحوال يف للبحث سبري يف املاسون التأم ١٤٦٩ سنة ويف
بالنسبة وواجباتها املحافل حقوق وعن بناؤها، ف توقَّ التي الدينية األبنية وعن املختلفة،

بعض. إىل بعضها
مبلًغا املقدسة البنايات سبيل يف التضحيات بلغت عرش الخامس القرن أواخر ويف
فتور فنتج العهد، ذلك يف املسيحية الديانة قادة ف ترصُّ سوء إليها وأضيف الحد، فائق
إتمام عن توقفوا — جديدة ببنايات رشوعهم عدم عن فضًال — إنهم حتى الناس، يف تام
جميع وذهب األحوال، وضاقت األعمال ذلك بسبب فقلَّت فيها، شارعني كانوا التي البنايات
الرياح، أدراج للماسونية ١٤٩٨ سنة مكسيميليان اإلمرباطور جدَّدها التي االمتيازات
أخذ الصناعية، األعمال خال العظيمة الفوائد من لها ملا ونظًرا ما. نوع عىل همتها ففرتت

القوم. كبار من كثريون بنارصها
والفالسفة العلماء من كبري عدد سلكها يف انتظم عرش السادس القرن أوائل ويف
العميل، موضوعها عن مغضني األدبية األعمال فيها يعملون وجعلوا رشف، أعضاء بصفة
حملها ما القرن هذا أوائل يف اضطهادها من كان وقد ورموزها، أرسارها عىل املحافظة مع

التسرت. زيادة عىل

وماجدبورج. وفينا وبرن وسرتاسبورج كولون محافل وهي خمسة، ذاك إذ العظمى املحافل 3
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اضطهادات

فزادت املاسونية، الجمعيات غري كثرية رسية جمعيات أوروبا يف ظهرت ١٥٣٥ سنة ويف
انتشار من رأوا ملا وجهًرا ا رسٍّ منها يشكون فكانوا واضطهاًدا، للماسونية كرًها الكهنة
املاسون من عدًدا رأوا ألنهم البنَّائني؛ جماعة من كان الرجل هذا أن بدعوى لوثري، تعاليم
ويف فساًدا الكنيسة يف ساعية أنها وأشاعوا املاسونية، عىل النكري الكهنة د فشدَّ دعاته، بني
وال باألرض، تلحقه حتى الدين عن تنفك ال حدها عند توقف لم إذا وأنها تقويًضا، الدولة
وجوب قرروا حتى ذلك، مثل يف الكهنة أولئك زال وما أيديهم. يف ما تسلب حتى امللوك عن
كولونيا، أسقف الخامس هرمن رئاسة تحت عموميٍّا اجتماًعا املاسونية زعماء اجتماع
بني بثَّها يمنع ما فيها رأى إذا حتى تعاليمهم، عىل ويطلعوه غاياتهم كنه فيه يبينون
املجمع ذلك فاجتمع العالم. من أخرى أماكن يف وتعليمها نقلها عىل يحملهم ظهرانيهم،

كولونيا. الئحة تُدَعى عمومية الئحة عىل وأقر ،١٥٣٥ سنة (حزيران) يونيو ٢٤ يف
األعمال، قلة لداعي فرنسا يف األحرار املاسون جمعيات انحلت ١٥٣٩ سنة ويف
اجتماعاتهم كانت وملا والفضيلة. العلم لبث علمي أسلوب عىل تنظيمها إعادة فحاولوا
عىل فرنسا ملك األول فرنسيس فأغروا منها، خيفًة الكهنة أوجس رسية، ذلك سبيل يف

الصناعة. جمعيات كل بإبطال أمره فأصدر إيقافها،
أعظم أستاذًا وكان ديسكس»، «كونت كرومويل توماس ُقِتل ١٥٤٠ سنة ويف

مكانه. أنديل اللورد فانتُِخب للماسون
توقيف فنتج الكثلكة، دعائم لها اهتزت حتى لوثري تعاليم انترشت ذلك أثناء ويف
إنكلرتا. يف إال املمالك، سائر يف كثريًا القرن ذلك يف املاسونية فانحطت الدينية، البنايات

٢٧ يف فأنفذت البنائني، مجتمعات يف إنكلرتا ملكة اليصابات ارتابت ١٥٦١ سنة ويف
يورك، مدينة يف املاسونية االجتماعات عقد لحل الجنود من فرقة األول) (كانون ديسمرب
نُِسب مما املاسون يربِّئ تقريًرا امللكة إىل رفعوا األمر حقيقة واستطلعوا املدينة بلغوا فلما
تلك إلغاء عىل امللكة حمل الذي األمر االجتماعات، تلكم مقاصد بحسن وأطنبوا إليهم،

لهم. نصرية أكرب ذلك بعد وأصبحت األوامر،
بدًال املاسونية ألحكامهم مركًزا سرتاسبورج محفل املاسون اتخذ ١٥٦٣ سنة ويف
له، يرتاءى بما ويحكم فيها ينظر وهو العمومية التقارير فيه تقدم فكانت كولونيا، من

لحكمه. استئناف وال
جاك امللك حماية تحت إنكلرتا يف املاسونية أزهرت عرش السابع القرن غرة ويف
رونًقا زادها ومما الدولة. ورجال البالد رساة من غفري عدد سلكها يف فانتظم األول،
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الخصوص عىل فيها ونشطت ملحافلها، أعظم إينيغوجونسأستاذًا املهندسالشهري انتخاب
فزاد اإليطالية، العلمية املجامع كإحدى أصبحت حتى والروحية، واألدبية العلمية التعاليم
االختالط. ذلك عىل البقاء معه ممكنًا يَُعْد لم حدٍّ إىل العمليني البنَّائني غري األعضاء عدد

يف اإلرث حقَّ روسلني دي بارون ألعقاب اسكوتالندا ماسونيو أقر ١٦٣٠ سنة ويف
نوَّابهم،4 من ممضيَّة الئحة بمقتىض االسكوتالندية، للمحافل املاسونية العظمى الرئاسة
العظيمة. لخداماته مكافأًة األول جاك امللك من العظيم الرجل لهذا ل خوِّ الذي الحق وهو

إلياسأشمول

سلكها يف انتظم َمن لكثرة رمزيًة؛ ما نوٍع عىل إنكلرتا يف املاسونية أصبحت ١٦٤٦ سنة ويف
االجتماعات فأُهِملت يشء، عىل العملية البناية من ليسوا الذين املناصب وذوي العلماء من
س أسَّ الذي وهو املشهور، القديمة اآلثار عاِلم أشمول إلياس األثناء تلك يف وظهر العملية،
قوانني بتصحيح اعتنى املاسونية الجمعية سلك يف انتظم أن وبعد أوكسفورد. متحف
األحرار، البنَّائني قاعة يف تجتمع وكانت لندرا، يف ست أُسِّ التي الوردي، الصليب جمعية
أساس عىل مبنيَّة طرق عىل الطالبني قبول يف عاملة كانت الجمعية هذه أن ذلك وتفصيل
إلياس فيها فأدخل املاسونية، اإلشارات تشبه فيها التعارف إشارات وكانت تاريخي،

التغيري. من شيئًا أشمول
طقوسها، يف فغريَّ املاسونية، يف التحوير هذا مثل يُدِخل أن له الَح ذلك له تأتَّى وملا
األنجلوسكسونيني جمعيات يف متَّبًَعا كان ما مثال عىل الواحدة الجهة من وجعلها
الطقوس وهي املرصية، الرسية الجمعيات مثال عىل األخرى الجهة ومن والسوريني،

العهد. هذا إىل إنكلرتا محافل سائر يف متَّبَعة تزال ال التي

أيدنريج. يف املحامني مكتبة يف اآلن الالئحة هذه من نسخة يُوَجد 4
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للماسونية الثاني شارلس انتصار

— إنكلرتا ماسونيي أن وذلك سياسيٍّا، منزًعا إنكلرتا يف املاسونية اتخذت ١٦٥٠ سنة ويف
ا رسٍّ يسعون األول شارلس قتل بعد أخذوا — ستبورت متشيعي االسكوتالنديني سيما وال
يجعلهم ما مجتمعاتهم حول يجعلون وكانوا كرومويل، نزعها كان التي السلطة إعادة إىل
يكونوا لم البرشية، الطبيعة بضعف لعلمهم نظًرا أنهم إال أخبارهم، استطالع من مأمن يف
كانت التي املاسونية الدرجات فوق فجعلوا هذه، مقاصدهم عىل ماسوني كل يُطِلعون
ملا وميلهم إخالصهم يتأكدون الذين إال إليها ون يضمُّ يكونوا لم أخرى، درجات عندهم

إليه. ساعون هم
شارلس امللك تنصيب من أعضائهم بني والنفوذ السيادة ذوي تعداد مع بذلك فتمكَّنوا
«الصناعة املاسونية دعا الذي وهو جمعيتهم، إىل انضم أن بعد ،١٦٦٠ سنة الثاني

امللوكية».
رئاسة تحت يورك مدينة يف ا عامٍّ التئاًما إنكلرتا ماسونيُّو التأم ١٦٦٣ سنة ويف
البان» سانت «كونت جرمن هنري األخ شارلس امللك أقرَّ الجلسة تلك ويف الثاني، شارلس
اإلخوة سائر مع باملشاركة أيًضا وأقرَّ الباث،5 من نيشانًا عليه وخلع العظمى، الرئاسة عىل
واملكان. الزمان من الحال اقتضتها تنظيمات فوضعوا بالعشرية، تختص كثرية أمور عىل

لندرا حريق

كنيسة، و٨٦ بيت، ألف أربعني من نحًوا َر دمَّ هائل حريٌق لندرا يف حصل ١٦٦٦ سنة ويف
ُكْفئًا بأنفسهم يكونوا لم إنكلرتا بنَّائي أن إال لالشتغال، كبري باٌب العمليني للبنَّائني فُفِتَح
وافتتحوا أولئك من عدة فجاء األخرى، البالد من البنَّائني استجالب إىل فاضطروا للعمل،
رئاسة تحت كان الذي الرئييس املحفل رعاية تحت جميًعا وكانوا إنكلرتا، يف محافلهم
هذه لندرا بناء َهنَْدَس الذي وهو الشهرية، بولس القديس كنيسة مهندس رين كريستوف

املرة.

رفيعة. إنكليزية رتبة 5
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إثر عىل السقوط من منحدر يف عموًما إنكلرتا يف كانت العملية املاسونية أن عىل
داعيًا كان الهائل الحريق ذلك أن إال البالد، بتلك تذهب كادت التي األهلية الحروب

ونهوضها. لتنشيطها

َف��َواِئ��ُد َق��ْوٍم ِع��نْ��َد َق��ْوٍم َم��َص��اِئ��ُب أَْه��ِل��َه��ا بَ��يْ��َن اْألَيَّ��اُم َق��َض��ِت بَ��ذَا

َم. تقدَّ كما الثاني شارلس امللك حماية أيًضا ساعدتها وقد

واملاسون الثاني جاك

أندريا»، القديس «شفاليه درجة املاسونيَّة إىل الثاني جاك امللك أدخل ١٦٨٥ سنة ويف
ملك — بروس روبرت جعلها التي ِكلوينينغ هريودوم لطريقة أعظم أستاذًا ذاك إذ وكان

أجله. من جاهدوا الذين للماسونيني مكافأًة ١٣١٤ سنة — اسكوتالندا
التامة الحرية أعطى لكنه الكاثوليكي، املذهب دعوة عىل الثاني جاك امللك وكان
يبايل، وال ضمريه إليه يدعوه ما يتبع أن ُدَعاتها من لكلٍّ ح ورصَّ واملذاهب، األديان لسائر
فكانت املاسونية، ضمنها ومن املسيحية الطوائف بني انشقاق التظاهر ذلك من فنتج
السياسية؛ األعمال يف التداخل يحاول كان منهما وكل عظيمني، حزبني عىل ذاك إذ إنكلرتا
أخرى وبعبارة الثاني، جاك للملك تشيَّعوا االسكوتالنديون املاسون وهم الواحد فالحزب
وكان امللك، ذلك خلع غرضهم ومن اإلنكليز املاسون من كان اآلَخر والحزب للجزويت،
الثاني جاك وفرَّ اإلنكليزيون املاسون فاز وأخريًا لنفسه، الفوز يحاول الطرفني من كلٌّ

واألعيان. الجزويت من وكثري

واملاسونية الثالث غيليوم

الداخلية، السياسية الحوادث من عليها طرأ ملا نوًعا املاسونية ذبلت ١٦٩٥ سنة ويف
سلكها يف انتظم ألنه رونقها؛ إىل فعادت رعايته، تحت كانت الثالث غيليوم أيام يف لكنها

كورت. همتون محفل يف كثرية مرات عليها َّس وترأ
أن كيف رأيت وقد الذكر، تستحق بناية تَبِْن لم عرش السابع الجيل يف واملاسونية
املناصب ذوي من سلكها يف انتظم َمن لكثرة الرمزي إىل العميل من ينقلب كاد موضوعها
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وهو أََال الغايات، وأسمى األعمال أفضل تعمل كانت أنها عىل العلم. ورجال العالية،
الفضيلة. روح وبث العقول تهذيب

باملزايا اشتهروا الذين لإلخوة ذلك كل يف الفضل أن لنا يتبنيَّ قليًال ْلنا تأمَّ وإذا
إنكلرتا يف األخوية هذه أعمال عىل َّس ترأ وبعضهم والهمة، والفضيلة العلم من الشخصية
األفاضل، أولئك بعض أسماء ِذْكر عىل الكتاب هذا آِخر يف وسنأتي الخصوص، عىل

املاسوني. العالم يف ظهورهم زمن بحسب

الرمزية املاسونية نحو خطوة

عن رغًما بالتناقص املاسون عدد أخذ ،١٧٠٣ سنة نحو عرش الثامن الجيل أوائل ويف
أربعة لندرا يف وكان السنوية، االحتفاالت فأهملوا رين؛ كريستوف األعظم األستاذ اجتهاد
اآلثار محفل اآلن ويُدَعى — بوليس القديس محفل فارتأى السقوط، قاربت قد محافل
األساليب عىل بسريها املاسونية خرسته ما به يسرتجع جديًدا أسلوبًا يتخذ أن — القديمة
وصاعًدا اآلن من تكون لن املاسونية االمتيازات «إن مآله: منشوًرا فأصدر األخرى،
سلك يف ينتظم َمن وبني بينهم مشرتكة ستكون لكنها العمليني، البنَّائني يف محصورة
رسمية بطريقة قبوله عىل مصاَدًقا يكون أن برشط كانت، مهنة أي من الجمعية هذه

قانونية.»
املاسونية ألن واضعه؛ يظن كان مما أهمية أكثر الجديد األسلوب هذا إن وبالحقيقة
الهيئة بناء إىل البيوت بناء ومن العقول، نحت إىل الحجارة نحت من أجنحته عىل انتقلت

االجتماعية.
ملا ا، تامٍّ قبوًال لقبوله مستعدة تكن لم املاسونية ألن حاًال؛ تنفيذه يمكن لم أنه إال
الثورة ثم األعظم، األستاذ وشيخوخة جماعاتهم بني االنشقاق من ذلك دون يحول كان
ُكِتبت عندما ،١٧١٧ سنة حتى كذلك الحال زال وما ستيورت. جاك بسبب حصلت التي

سيجيء. كما لندرا الئحة
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األيام هذه إىل ١٧١٧ سنة من

املاسونية أصل هي التي العملية املاسونية تاريخ ملخص َم تقدَّ فيما علمت قد
اآلن. العالم يف املنترشة الرمزية

لها قيل وقد ،١٧١٧ سنة من الرمزية املاسونية أو الحديث املاسونية تاريخ ويبتدئ
العمليون البنَّاءون كان وقد العميل. بالبناء تختص فيها تُستعَمل التي األدوات ألن رمزية؛
الفضيلة إىل البناء صناعة من الجمعية هذه موضوع انتقل فلما البناء، يف يستعملونها
القديمة، األساسية القوانني من كثري وعىل البناء، أدوات عىل حافظوا سرتى، كما والعلم
كالفضيلة البرشي، العمران أدوات عن بها يرمزون رمزية مدلوالتها جعلوا لكنهم

شاكل. وما والرب واالستقامة
إنكليزي طورين: إىل الرمزية املاسونية أو الحديث املاسونية تاريخ م ويُقسَّ

وجرماني.
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١٧١٧–١٧٨٧ب.م سنة من

أثناءه كانت إنكلرتا أن إىل إشارًة إنكليزيٍّا؛ الرمزية املاسونية من الطور هذا دعونا قد
ومرجًعا لتعاليمها مصدًرا املدة تلك كل يف وكانت انترشت، ومنها نشأت فيها مهدها،

ألحكامها.

الرمزية املاسونية تأسيس (1)

التي لألسباب الضعف من عرش الثامن القرن أوائل يف املاسونية كانت كيف َم تقدَّ قد
العمليني، البنَّائني من أخالًطا ذاك إذ كانوا أعضاءها أن أيًضا َم تقدَّ وقد هناك، ذكرناها
رشف، أعضاء بصفة سلكها يف انتظموا العظماء، ورجالها البالد رساة من أخرى وفئة
محفل فَسنَّ بك. َمرَّ ما عىل البناء صناعة انحطت عندما سيما وال فيها، تداخلوا ثم
مهنة أي من طالب كل َقبول مقتضاها من لندرا»، «الئحة هي الئحًة بوليس القديس

قانوني. محفل يف لياقته عىل يصادق أن برشط كانت،
اجتمع حينما ،١٧١٧ سنة أوائل حتى اإلهمال زوايا من قربيٍّا املنشور هذا زال وما

ديازاغليه.1 ثيوفيلوس الدكتور رئاسة تحت املاسون كبار بعض

امللك لرضا حائًزا وكان امللوكي، العلمي املجمع يف وعضًوا الطبيعيني، الفالسفة مشاهري من كان 1

فلسفية. بأمور ويحادثه يجالسه أن إليه يطلب كان إنه بحيث منه، ومعتربًا ومحبوبًا
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أندرسون جيمس والدكتور القديمة اآلثار علماء من باين جورج األَخَوان معه وكان
وبعد األربعة، لندرا محافل باتحاد أعظم محفل إنشاء أمر يف فتداولوا مساعدين، بصفة

املحافل. اتحدت عليها واملصادقة األولية املواد تقرير
شارلس يف املاسون قدماء من جماعة اجتمع السنة تلك من (شباط) فرباير ويف
ألنفسهم قرَّروا األصوات، بأغلبية مؤقتًا رئيًسا أقدمهم أقاموا أن وبعد «لندرا»، سرتيت
االجتماعات ذلك ومثل كانت، كما املحافل مخابرة إعادة وقرَّروا أعضاؤه، هم أعظم محفًال
يستلم َمن لهم يتأتَّى لبينما بينهم، من أعظم أستاذ انتخاب ووجوب السنوية، واالحتفاالت
املذكورة السنة من (حزيران)2 يونيو ٢٤ كان إذا حتى ْؤَدد، السُّ ذوي من الرئاسة تلك
وبعد للماسون، أعظم أستاذًا ساير أنطوني مسرت انتخاب باألغلبية وقرروا اإلخوة اجتمع
يوسف كبتن فانتخب املاسون، وهنَّأه املاسونية الطغراي له وُسلِّمت رسميٍّا ب نُصِّ حني

«محافظني». منبهني ملبول يعقوب واملسرت إليوت
محافظتهم مع الرمزية، الطريقة نحو املاسونيون خطاها التي األوىل الخطوة هذه
فيها، كانت التي والتسميات التقاليد ذلك ومثل القديم، األسايس والقانون األنموذج عىل
وجماًال، رونًقا زادتها رمزية حلة ألبسوها أنهم إال الهياكل، بناء يف منها بد ال مما

العمران. جسم يف الفائدة زيادة من ومكَّنتها
ا، تامٍّ انفصاًال الحقيقية العملية البناية من الرمزية الحرة املاسونية فانفصلت
يَُعْد فلم الفضيلة؛ دعائم أقوى عىل مؤسسة محضة أدبية وأبحاثها مواضيعها وأصبحت
اختالف عىل البرش أصناف سائر وبني الكرة أقسام سائر يف االنتشار من يمنعها ما
— وأمست فيه، الفضيلة روح وبث العمران هيكل تشييد واجباتها وأصبحت نزعاتهم،

األخالق. وتهذب العقول تنحت — الحجارة وتهذيب نحت من بدًال

يجتمعون يوًما سنة كل من اليوم هذا ذلك بعد املاسون وجعل املعمدان، يوحنا القديس يوم وهو 2

١٧٢٧ سنة حتى كذلك زالوا وما العشرية، تهم بأمور وللمداولة الرمزية املاسونية لتأسيس تذكاًرا فيه
يف هذا سنة. كل من األول) (كانون ديسمرب ٢٧ يف يقع الذي اإلنجييل، يوحنا القديس بيوم فأبدلوه
ثم ،١٧٢٧ سنة حتى املعمدان يوحنا القديس يوم يف يجتمعون زالوا فما اسكوتالندا يف أما إنكلرتا،

أندراوس. القديس بيوم أبدلوه
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ماسونية وكتابات ونظامات قرارات (2)

من برباءة إال تُفتَح ال املاسونية املحافل أن تقرَّر لندرا يف األعظم املحفل التئام وعند
دون مدينة يف ينحرص ال فتحها وأن األعظم، املحفل رئيس هو الذي األعظم األستاذ

أخرى.
لندن، ضواحي يف عديدة محافل ست فأُسِّ تنترش، الحني ذلك من املاسونية فأخذت
ويقدمون األعظم، املحفل اجتماعات إىل يحرضون ومنبهوها املحافل هذه رؤساء وكان
أو أعمالهم يف إدخاله لهم يخطر فيما ويستشريونه أعمالها عن تقارير األعظم لألستاذ

قديًما. املؤسسة القواعد يخالف ما املاسونية يف يُدِخلون ال إنهم بحيث قوانينهم،
أي َسنَّ ومنعوا األبد، إىل بها تتمتع امتيازات لندرا يف التي األربعة للمحافل وجعلوا

االمتيازات. تلك من شيئًا املحافل تلك أعضاء أحد يسلب جديد قانون
أعظم، أستاذًا باين جورج األخ انتُِخب ١٧١٨ سنة (حزيران) يونيو ٢٤ اجتماع ويف
تاريخ استخراج عىل فعمل املاسونية، شأن ترقية ه همَّ جعل املنصب ذلك توىلَّ وملا
كان َمن كلَّ أن العمومية األعظم املحفل جلسات إحدى يف رسميٍّا اإلخوان فأمر املاسونية،
تتعلق آَخر نوع من معلومات أو قوانينها أو املاسونية تقارير من قديمة أوراق لديه
غوتية، أكثرها العهد قديمة كثرية بلوائح منهم كثريون فجاء إليه؛ بها َفْليأِت باملاسونية،

التاريخ. منها واستخرج فجمعها
٢٤ يف أْي سنة، كل الجتماعه املعني الوقت يف األعظم املحفل التأم ١٧١٩ سنة ويف
إىل فانضم أعظم، أستاذًا ديزاغليه توماس األخ انتُِخب االجتماع هذا ويف (حزيران)، يونيو
اإلخوان رس رشب أدخل الذي وهو جديدة، محافل ست وأُسِّ األرشاف من كثري املاسونية

املاسونية. املأدبات يف
األوامر فجمع العظمى، للرئاسة باين جورج األخ انتُِخب ١٧٢٠ سنة اجتماع ويف
مؤلَّفة قوانني الئحة شكل عىل وجعلها حها ونقَّ األعظم، املحفل من الصادرة الرسمية
تعنيَّ أن بعد التالية، السنة يف خلفه الذي األعظم األستاذ عليها صاَدق مادة، ٣١ من
تكون إنها بحيث عليها، وتطبيقها القديمة والتقاليد باملنشورات ملقابلتها أندرسن األخ
بالقوانني القوانني هذه ُدِعيت وقد وضواحيها. لندرا محافل يف لالستعمال صالحة
املاسونية خرست السنة هذه ويف ذلك. بعد أُِضيفت التي القوانني عن لها تمييًزا القديمة
قد كانوا ألنهم إفشائها، من خوًفا أعضائها؛ بعض بيد حرًقا الرسية أوراقها من كثريًا

بذلك. ُهدِّدوا
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دوك جون انتُِخب لندرا يف بولس القديس كنيسة يف املنعقدة ١٧٢١ سنة جلسة ويف
مونتاغيو َ وعنيَّ األرشاف، من املنصب لهذا انتُِخب َمن أول وهو أعظم، أستاذًا مونتاغيو
«وهو موريس وتوماس الترشيفات»، «رئيس فيالنو وجونس له، نائبًا بيل جون الدكتور
مونتاغيو خطب الصورة هذه عىل االنتخاب إتمام وبعد «محافظني»، منبَهنْي عميل» بناء

املاسونية. يف خطابًا

الحرة املاسونية النظامات

واألوامر اللوائح لتنقيح أندرسن األخ تعنيَّ السنة تلك من (أيلول) سبتمرب ٢٩ ويف
القديمة القوانني احتوته ما حاوية الئحة منها يستخرج وأن الغوتية، العمومية والقوانني
السنة تلك من األول) (كانون ديسمرب ٢٧ يَأِْت ولم األحوال. يناسب ما عىل تنويعها مع
تعيَّنت املاسون علماء من ١٤ من مؤلَّفة لجنة إىل الالئحة فقدَّم به، أُِمر ما أنهى حتى
املحفل إىل لها يرتاءى ما وتقرير أندرسن األخ الئحة يف للنظر األعظم، األستاذ بأمر

استحسانها. عىل فأقرت األعظم،
األعظم، للمحفل التابعة املحافل نوَّاب التأم ١٧٢٣ سنة الثاني) (كانون يناير ١٧ ويف
«النظامات عنوان تحت ونُِرشت ُطِبعت ثم عليها، فصادقوا الالئحة عليهم فُعِرضت

الحرة». املاسونية
املاسونية؛ أخالق وكرم شهامة عىل ورائه من يُستدل ما ذلك خالل يف حدث وقد
وكان أعظم، أستاذًا ١٧٢٢ سنة الثاني) (كانون يناير يف انتُِخب مونتاغيو دوك أن وذلك
جماعة إليه فجمع االنتخاب، ذلك فساءه هوارتن، دوك املنصب لهذا املرتشحني جملة يف
رسميٍّا معتربًا يكن لم التعيني ذلك أن إال املنصب، ذلك يف تسميته وقرروا أحزابه من
الرئاسة عن فيها تناَزَل رسمية جلسة فعقد مونتاغيو، األعظم األستاذ فعلم املحافل، من
لهذا مني أليق هوارتن األخ أن شك «ال قائًال: للخصام، حسًما هوارتن ملناظره العظمى
أما فائدة.» وأعظم وهمة نشاًطا أكثر يكون أنه ريب فال فيه، رغبًة أشد ألنه املنصب؛
وندم مقصده، عن وارتجع فه ترصُّ سوء من خجل األِبيَّة النفس تلك رأى فلما هوارتن

وتقاريرها. الجمعية لقوانني خاضع أول الحني ذلك من وأصبح منه، فرط ما عىل
رسمية بصفة املنصب ذلك يف بعدئٍذ عيَّنته فإنها حقه، تبخسه لم الجمعية أن غري

له. نائبًا ديزاغليو وعيَّنت ماسونيٍّا، محفًال ٢٥ بمصادقة

66



اإلنكليزي األول: الطور

منبه بصفة طمسن األخ قدم َم، تقدَّ كما ١٧٢٣ سنة املحافل نوَّاب اجتماع يوم ويف
محفًال، عرشين من عليها فصودق الجديدة، النظامات الئحة من مطبوعة نسخة أول
والتجار األرشاف من كبري عدد إليها فانضم دائرتها، واتسعت رونًقا املاسونية فازدادت
التقلب عالم من لهم منجاة أفضل املاسوني املحفل يرون كانوا الذين العلم ورجال
تلك يزور األعظم األستاذ وكان كثريًا، املحافل عدد فازداد وغريها، السياسية والدسائس
أعاله إليها املشار النظامات الئحة وأصبحت واملنبهان، نائبه ومعه أسبوع كل املحافل
العظمى الرئاسة عىل هوارتن دوك وخلف للماسونية، كربى وأهمية عظيم شأن ذات
وهو ريتشموند، دوك لنوكس شارلس ١٧٢٤ سنة يف هذا وخلف دلكيت، أرل فرنسيس
وكانت الزمن، عليهم جار الذين اإلخوان مساعدة وموضوعها اإلحسان جمعية شكَّل الذي
عضًدا وكانت ذلك، مثل يف تزال وال سنويٍّا الجنيهات من آالف عدة تنفق الجمعية هذه

املاسونية. للمحافل كبريًا

األسايس للقانون إضايف بند

األعظم املحفل عىل بايسيل اللورد األخ اقرتح ١٧٢٥ سنة الثاني) (ترشين نوفمرب ٢٧ ويف
إذا ومنبَهيْه املحفل رئيس «أن مقتضاه: من األسايس القانون عىل واحد بند إضافة
الرفيق، درجة إىل التلميذ األخ ترقية يمكنهم األعضاء، من محدود عدد مع اجتمعوا
فوافقوه األعظم، للمحفل إال قبُل من مسوًغا ذلك يكن ولم األستاذ». درجة إىل والرفيق
العهد ذلك إىل تزال ال الرمزية املاسونية وكانت العشرية، نطاق فاتسع اقرتاحه، عىل

خدرها. من برزت ذاك إذ لكنها رأسها، مسقط بريطانيا يف محصورة
إشارًة العامة؛ باملاسونية بت لُقِّ ثم باريس، يف األول املحفل س تأسَّ ١٧٢٥ سنة ويف
متعاونني اء، والرضَّ اء الرسَّ عىل متحدين الناس أصناف سائر من أعضاء عىل اشتمالها إىل

والعلم. الفضيلة بث عىل

املاسونية الدرجات

هناك يكن ولم ،١٧٢٠ سنة إىل معروفة تكن لم الرمزية املاسونية الدرجات أن يظهر
عليهم يرتأس َمن الدرجة تلك أبناء بني من يختارون وكانوا «التلميذ»، األوىل الدرجة إال
درجات الثالث أن ١٧٢٠ سنة نظامات بنود بعض من يستفاد وإنما أعمالهم، ويدير
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والثالثة. الثانية الدرجتني إىل يرقي أن األعظم للمحفل إال يكن لم إنما معروفة، كانت
املحافل ترأسوا الذين األعضاء بعض إىل الرأي بادئ يف ُمِنحت األستاذ درجة أن والظاهر
ذلك بعد فأُدِخلت الثانية الدرجة أما إنعام، بصفة لهم فكانت ،١٧١٧–١٧٢٠ سنة من

العلمية. املاسونية درجات لثالث تمثيًال درجات؛ الثالث إلتمام
.١٧٤٤ سنة إىل معروفة تكن فلم الثالثة، فوق العالية الدرجات أما

تحت األعظم املحفل اجتمع إنكلرتا، ملك الثاني جورج تويل بعد ١٧٢٧ سنة ويف
السابقني للمنبهني تكون األعظم املحفل يف االنتخاب حقوق أن وقرَّر إنشكوين، أرل رئاسة

السابقني. والنوَّاب السابقني الِعَظام األساتذة يف محصورة كانت وقد أيًضا،

اإلقليميون الِعَظام األساتذة

يف عظمى محافل لتأليف إقليميني ِعَظام أساتذة تعيني االجتماع ذلك يف أيًضا وقرَّروا
جورج األخ تعنيَّ ثم وتقرَّر، مدريد يف محفل تشكيل ُطِلب ثم لندرا، خارج األقاليم

املنصب. هذا تقلَّد َمن أول وهو إقليميٍّا، أعظم أستاذًا بومفريت
يناير ٢٩ ويف كنستون، فيسكونت اللورد ١٧٢٩ سنة يف العظمى الرئاسة عىل وكان
يف رغبته لداعي نورفولك دوك لخلفه الرئاسة زمام سلَّم ١٧٣٠ سنة الثاني) (كانون
أبريل ٦ يف وذلك دبلني، يف أعظم ملحفل رئيًسا فانتُِخب إليها فسار أيرالندا، إىل التوجه

العهد. ذلك إىل أعظم محفل أيرلندا يف يكن ولم ،١٧٣١ سنة (نيسان)

املحفل مالبسمتوظفي

حتى الزينة أدوات من مجردة كانت فقد املحافل، يف الوظائف أصحاب مالبس وأما
أدلفوس غوستافوس سيف األكرب املحفل أهدى فهذا نورفولك، دوك األعظم األستاذ أيام
األمة. سيف بمثابة املحفل فاستعملهما فنيسيا، من ويمور برنارد دوك الباسل وسيف
١٧٣١ سنة ففي ملبوساتهم؛ يف املصوغات استخدام إىل اإلخوة مال الحني ذلك ومن
مصاغهم يلبسوا أن ومنبهيه ونائبه األعظم األستاذ غري ألحد يجوز ال أنه رسميٍّا تقرَّر
عليه أبيض بجلد يأتزروا وأن األزرق، الحرير من بأطواق أعناقهم يف يتقلدونه مذهبًا،

أزرق. حرير
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القوانني وتنقيح املاسونية انتشار

فأزهرت مونتاغيو فيسكونت اللورد يد يف العظمى الرئاسة كانت ١٧٣٢ سنة ويف
لندرا يف محفًال ١٨ واحدة سنة يف س فتأسَّ املحافل، تأسيس وكثر رئاسته تحت املاسونية

إنكلرتا. من أخرى أماكن يف محافل و٧ وحدها،
يوحنا األخ منبهيه أحد وكان سرتاتمور، إرل املنصب لهذا انتُِخب ١٧٣٣ سنة ويف

املاسونيتني. والهمة بالغرية املمتازين ِمن وهو ورد،
ذكرها، املتقدم اإلحسان جمعية امتيازات دائرة اتسعت ١٧٣٣ سنة أواخر نحو ويف
االجتماع لها ًصا مرخَّ كان فقد السيادة، من شيئًا األعظم للمحفل ترتك لم إنها بحيث
املحفل حقوق تسلب لم بذلك فهي أحد، مشورة بدون بها والقطع مهمة أمور يف والبحث

اإلخوة. بني املساواة ميزانية أيًضا سلبت لكنها فقط، األعظم
جرمانيا. يف األول املحفل س أُسِّ سرتاتمور األخ أيام ويف

عىل الغرية شديد وكان كروفورد، إرل األعظم املحفل عىل ترأس ١٧٣٤ سنة ويف
ذلك يتم ولم النظامات، كتاب َطبْع إعادة يف لينظر أندرسن جيمس األخ فأمر املاسونية،
ودرهام لنكشري يف إقليميني ِعَظام أساتذة ٣ َ ُعنيِّ كروفورد رئاسة ويف .١٧٣٨ سنة يف إال

ونورثمربالند.
سلك يف ويلس أوف فريديك الربنس انتظم دارنيل إرل رئاسة تحت ١٧٣٧ سنة ويف
مساعداته كل يتم لم وهو ،١٧٥١ سنة تويف لكنه مصالحها، عىل غيوًرا وكان املاسونية،

لها.
األول. املنشور وهو املاسونية ضد منشوًرا البابا أصدرا ١٧٣٨ سنة ويف
وأمريكا. وروسيا جرمانيا يف املاسونية انترشت التاريخ هذا نحو ويف

أحدث أنه بدعوى اإلنكليزي، األعظم املحفل عىل اإلخوة بعض ر تذمَّ ١٧٣٩ سنة ويف
ملندوبيه ذلك فوق وأجاز الطقوس، وغريَّ االحتفاالت، أبطل وأنه األساسية، القوانني يف
فنتج اليوركي، األعظم املحفل رعاية تحت هي التي املدن يف إقليمية عظمى محافل افتتاح
تابعي من كثريون وانحاز الغربية، ومحافلها الرشقية إنكلرتا محافل بني انقسام ذلك من
إنكلرتا يف أعظم محفًال واستحدثوا اليوركي،3 األعظم املحفل إىل اإلنكليزي األعظم املحفل

غري من أعضاء سلكه يف انتظم وقد العملية، املاسونية املحافل بقايا من املعروف الوحيد املحفل هو 3

اإلنكليزي. األعظم املحفل رعاية تحت يكن لم أنه إال الَعَمَلة،
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وصادقت القديم، الطقس عىل سوه أسَّ أنهم إىل إشارًة القدماء»؛ املاسون «محفل َدَعوه
عىل سة املؤسَّ املحافل مع مخابراتها وقطعت العظمى، وأيرلندا اسكوتالندا محافل عليه

الحديثة. الطقوس
الطقس «ذي اإلنكليزي األعظم للمحفل التابعة املحافل ازدادت ١٧٤٠ سنة ويف
وأعضاؤها إفادًة، وتعاليمها انتشاًرا، تزيد املاسونية زالت وما ونشاًطا، عدًدا الحديث»
املنشورات حقها يف وأصدروا والكهنة الحكام جماعة فخافها ،١٧٥١ سنة حتى وقوًة عدًدا
االضطهاد زاد كلما وكانت أوروبا، أقطار سائر يف وترهيب تهديد بني تَْرتَى واألوامر
عىل تنِو لم ذلك كل يف وهي الحق، إحقاق منتظرة املمكن باألمر تدافع وثباتًا، قوًة زادت

ا. رشٍّ بفئة تقصد ولم سوءًا، أحد
ينكرون ن ممَّ منهم جماعة تخلو ال أن هللا قدَّر وقد بالطبع، ضعيفون البرش ولكن
حدوثه يخىش ملا فمالفاًة رض. بهم يلحق أو حقوقهم تمس أن خيفة يعلمون وهم الحق،
تحت ،١٧٥٤ سنة دائًما» الحديث به «نعني اإلنكليزي األعظم املحفل التأََم ذلك بسبب
والحزم، الهمة بعلو اشتهر الذي ماننهام، توماس األخ ونيابة كارنارڤون ماركيز رئاسة
قد كان منها كثريًا أن إال عمومي، سجل يف مدوَّنة إنكلرتا يف املاسونية املحافل وكانت
قراًرا ماننهام فأصدر كلية، االشتغال أبطل وبعضها األعظم، املحفل مع العالقة أبطل
من يطلب «أنه مآله: ١٧٥٤ سنة (حزيران) يونيو ٢٧ بتاريخ األعظم األستاذ باسم
بأن الفرعية، املحافل وأعمال ترصف عن بنفسه يتحرى أن استطاعته» «حسب أخ كل
محفل كل وأن له، يرتاءى عما تقريًرا عنها ويقدم أعمالها، ويالحظ اجتماعاتها يحرض
من اسمه يُشَطب القانون، عىل ومحافظته العمل عىل مواظبته يثبت ما بحقه يقدِّم ال

املاسوني.» السجل
األحوال، اقتضتها التي البنود بعض وإضافة النظامات الئحة تحوير تقرَّر ثم

واملعرفة. االطالع ذوي من اإلخوة وبعض األعظم الرئيس من لجنة لذلك وتعينت
غري عىل محفًال سوا أسَّ قد اإلخوة من عدًدا أن بالبحث األعظم املحفل ووجد
هذا محفلهم أن مآله منشوًرا حقهم يف فأصدر يرعووا، فلم بالشطب فتهددهم سنَّته،
جميع وأن زائرين، بصفة محافله يف يُقبَلون ال أعضاءه وأن قانوني، غري محفًال يُعتَرب
من وممضيَّة املاسوني بالختم مختومة تكون أن يجب ذلك بعد املاسونية الدبلومات

األعظم. السكرتري
أربعون أثناءها أنشئ سنوات ثالث كارنارڤون بيد األعظم املحفل رئاسة وبقيت

إقليميون. عظام أساتذة تسعة وتعنيَّ محفًال،
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عليها زال وما الربدود، اللورد عىل العظمى الرئاسة انتخاب وقع ١٧٥٨ سنة ويف
إقليميٍّا. أعظم أستاذًا ١٣ تعيني وتقرَّر كثرية، محافل أيامه يف وتشكَّل ،١٧٦٢ سنة إىل
املاسونية فتقهقرت مقداًما، يكن ولم للرئاسة فرر اللورد انتُِخب ١٧٦٢ سنة ويف
االسكوتالندي األعظم املحفل إىل رسميٍّا حرَّروا لندرا يف اإلخوة بعض إن ويقال أيامه. يف
طلبهم؛ يرفض أن رئيسه سياسة من فكان رعايته، تحت محفل إلنشاء الرباءة يطلبون

اإلنكليزي. األعظم املحفل بأعمال يتداخلوا أن خيفة
فيها وبقي العظمى، للرئاسة بالني اللورد انتُِخب ١٧٦٤ سنة (أيار) مايو ٨ ويف

إقليميٍّا. أعظم أستاذًا ١٢ وتعنيَّ محفًال، ٧١ أثناءها س تأسَّ سنوات، أربع
دخل السنة هذه ويف جديدة، طبعة النظامات الئحة َطبْع تقرر ١٧٦٧ سنة ويف

برلني. يف يورك ودوك لندرا، يف كمربالند ودوك غلوسسرت دوك املاسونية
وأزهرت بوفروت، دوك العظمى للرئاسة انتُِخب ١٧٦٧ (نيسان) أبريل ٢٧ ويف

أيامه. يف املاسونية

املاسونية توحيد محاولة

توحيد محاولُة الذكر يستحق مما األعظم األستاذ هذا أيام يف حصلت التي الحوادث ومن
التوحيد، ذلك يف يرغب بوفورت دوك أن عامًلا كان األعظم األستاذ نائب أن وذلك املاسونية،
يف عمل إنه ثم ذلك، عن الناجمة الفوائد ِعَظم له وأظهر األعظم املحفل عىل األمر فعرض
التمس أنه أخربهم ثم عليها، وصادقوا فاستحسنوها األعضاء، عىل وعَرَضها الئحًة ذلك
البتياع األعظم للمحفل ماسونية قاعة لبناء مبلًغا تجمع أن املاسونية اإلحسان جمعية من
األصيل، رأسمالها غري من شاكل، وما ومصاغ ومالبس أثاث من لها الالزمة األدوات
من ستجمع املطلوبة الدراهم ألن التوحيد؛ ذلك يف الرشوع بمثابة الطريقة تلك وكانت
وطبعوا االلتماس، ذلك عىل األعظم املحفل فأقر نزعاتهم، اختالف عىل املاسونيني اإلخوان
تصادق لم التي املحافل أما محفًال، ١٦٨ بها فقبل املحافل، يف وفرَّقوها التوحيد الئحة

باألغلبية. التوحيد وجوب فتقرَّر محفًال، ٤٣ فكانت عليها
نائب بواسطة اإلنكليزي للربملان التوحيد الئحة من نسخة ُقدِّمت ١٧٧١ سنة ويف
للمرة تالوتها وعند عليها، ويصادق فيها ينظر لكي ديلون؛ شارلس األعظم األستاذ
تأجيل ديلون فطلب اإلخوة، بعض ووافقه الربملان أعضاء أحد عليها اعرتض الثانية

الرياح. أدراج وذهبت ديلون مساعي فحبطت معيَّنة، غري ملدة فيها البحث
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االجتماع قاعة بناء

تقرَّر عينها االنتخاب جلسة ويف العظمى، للرئاسة بيرت اللورد انتُِخب ١٧٧٢ سنة ويف
بناء يف للنظر لجنٌة وتعيَّنت املاسونيَّة، املمتلكات حفظ يف الثانويَّة البنود بعض إضافة

ماسونيَّة. قاعة
ويف برلني. يف األعظم جرمانيا محفل مع للمخابرات باب فتح تقرَّر ١٧٧٣ سنة ويف

إنكلرتا. إىل امللوكيَّة» «القنطرة أرش الرويال درجة أُدِخلت ١٧٧٤ سنة
البنود. بعض النظامات كتاب إىل أضيف ١٧٧٥ سنة ويف

ويف املاسونيَّة، للقاعة األسايس الحجر ُوِضع السنة تلك من (أيار) مايو أول ويف
ماسوني. تقويم نرش تقرَّر التالية السنة

رسميٍّا وتكرست إليها، املشار القاعة بناء تم السنة هذه من (أيار) مايو ٢٣ ويف
واإلحسان. والرب الفضيلة باسم اإلخوة من غفري وعدد بيرت األعظم األستاذ بحضور

للرئاسة كمربالند دوك فريدريك هنري انتُِخب ١٧٨٢ سنة (أيار) مايو أول ويف
انفصل السنة هذه ويف مقامه. ليقوم أفنغام إرل ُعنيِّ مؤقتًا لغيابه ونظًرا العظمى،

اإلنكليزي. األعظم املحفل من القديمة» «اآلثار محفل

أيرلندا يف املاسونية (3)

من يُستَدل كما بأجيال، الرمزية أيام قبل أيرلندا يف كانت العملية املاسونية أن يظهر
طريق عن ١٧٣٠ سنة إال تدخلها فلم الرمزية املاسونية أما تركتها. التي البنائية اآلثار
ليس إذ عنها؛ الطرف نغض أهميتها لقلة ونظًرا ما، نوٍع عىل فيها تقدَّمت وقد إنكلرتا،

التطويل. كتابنا غرض من

اسكوتالندا يف املاسونية (4)

علمت قد كما شأن، فيها لها كان وقد اسكوتالندا، يف معروفة العملية املاسونية كانت قد
بك. َمرَّ مما

األربعة لندرا محافل اتحاد عند أنه ذلك وكيفية ،١٧٣٦ سنة فدخلتها الرمزية أما
فلما اسكوتالندا، يف معروفة تزال ال العملية املحافل كانت ،١٧١٧ سنة أعظم محفل إىل
وقد تعاليمه، وانتشار اإلنكليزي، األعظم املحفل ِم تقدُّ من كان ما االسكوتالنديون رأى
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إال مثاله، عىل محفل إنشاء يف رغبوا املحفل؛ ذلك سلك يف منتظمني منهم البعض كان
يف باإلرث محصورة كانت عندهم العظمى الرئاسة ألن ذلك؛ يستطيعون يكونوا لم أنهم
أعضاء آِخر سانكالر وليم أن غري طريقهم، يف عثرة ذلك فكان روسلن، سانكالر عائلة
أوالد، له يكن ولم يده، يف العظمى الرئاسة وكانت غيوًرا، عاقًال رجًال كان العائلة تلك
أيدنربج يف املحافل أعضاء إليه جمع خالية وفاته بعد الرئاسة كريس تبقى أن فخيفة
أعظم أستاذًا بينهم من يختاروا أن إليهم وطلب ،١٧٣٦ سنة أكتوبر ١٥ يف وضواحيها
فيه؛ له التي والحقوق االمتيازات كل عن يتخىل أن مستعد وأنه منه، بدًال باملنصب يليق
لالجتماع اسكوتالندا يف املحافل سائر إىل عمومية دعوات نُِرشت الطلب ذلك عىل وبناء

االنتخاب. ألجل
٣٢ من نحو وعددها االسكوتالندية، املحافل التأََمِت ١٧٣٦ سنة نوفمرب ٣٠ ففي
األستاذ استعفاء الجلسة عىل فتُِيلَ مريم، القديسة كنيسة محفل رئاسة تحت محفًال،
أظهر أن بعد سيما وال منه، أليق يجدوا فلم مقامه، يقوم َمن النتخاب تقدَّموا ثم األعظم،
أعظم أستاذًا ليكون عليه االنتخاب فوقع املاسونية، لصالح والغرية الحميَّة من أظهره ما
املرة رئاسته غري هي املرة هذه رئاسته أن يخفى وال اسكوتالندا، يف املاسونية كل عىل

الوراثة. حقوق من فيها لتجرده املاضية؛
املحافل قدَّمت التايل االجتماع ويف االجتماع، ارفضَّ الصورة هذه عىل االنتخاب تم فلما
فاعترب بمقتضاها، لتسري رسمية جديدة لوائح فيها تطلب التماسات عموًما االسكوتالندية
مرخًصا كان معظمها ألن القديمة؛ الحقوق عن التنازل بمثابة الطلبات تلك األعظم املحفل
اللوائح لها فأُعِطيت العملية، املاسونية قانون بحسب رسميٍّا منظمة وهي االشتغال، لها
دَخَل َمن كلُّ يدفع أن مقتضاها ومن الحديثة، الطريقة حسب الجديدة والنظامات
اإلخوة احتياج يف تَُرصف املجموعة املبالغ وأن ، معنيَّ مقداره تكريٍس رسم املاسونية
باالستفادة الحق لهم يكون فال الرسم ذلك يدفعون ال الذين أما الدهر. عليهم أثقل الذين

املجموع. املال من
فجعلها سنة، كل من (حزيران) يونيو ٢٤ يف تجتمع أن املحافل عادة من وكان

الثاني). (ترشين نوفمرب ٣٠ يف االسكوتالنديون
(وهي اسكندرونه يف قاطنًا كان الذي دريموند، إسكندر لألخ أُِجيز ١٧٤٧ سنة ويف
من كان بلٍد أي يف ماسونية محافل س يؤسِّ أن األناضول)؛ وبر سوريا بني الفاصل
من إقليمي أعظم أستاذ أول دريموند وكان املتوسط، البحر سواحل عىل وآسيا أوروبا

اسكوتالندا. ِقبَل
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املصاريف من تكبَّده ِلَما االسكوتالندي األعظم املحفل مالية قلَّت ١٧٤٩ سنة ويف
وتثبيت جديدة محافل بإنشاء القوة إىل عادت أنها إال أعضائه، من للمحتاجني الباهظة

للمحافل. القديمة الرباءات
بحضور أيدنربج، يف اكستشنج الرويال لبناء األول الحجر ُوِضع ١٧٥٢ سنة ويف
ثالثة الحجر ذلك تحت وجعلوا الرسمية، باملالبس اإلخوة من غفرٍي وَجمٍّ األعظم األستاذ
نيشانًا وضع كلما وكان األعظم، األستاذ بيد اآلَخر بعد الواحد وضعوها ماسونية، نياشني
حافًال احتفاًال فكان فاخرة، بمأدبة املساء عند التدشني وختموا مقدسة، بعبارة ينطق

املاسونية. األعمال ووقار هيبة فيه تتجىل
للنيابة دالرمبل واألخ العظمى، للرئاسة فورب جيمس األخ انتُِخب ١٧٥٤ سنة ويف
القديسة كنيسة من باملشاعيل اإلخوة من ٤٠٠ نحو سار االنتخاب تم وملا العظمى،
األعظم للمحفل االعتيادية االجتماعات أن الجلسة هذه يف وتقرَّر العليا، املدرسة إىل مريم
ومايو (شباط)، فرباير أشهر من األول اإلثنني يوم يف تكون أشهر، ثالثة كلَّ تلتئم التي

الثاني). (ترشين ونوفمرب (آب)، وأوغسطس (أيار)،
اإلخوة بعض عرض ذاك وإذ ،١٧٦٢ سنة إىل َم تقدَّ ما عىل جارية األحوال زالت وما
— الجن إرل شارلس األخ برئاسة وهو — االسكوتالندي األعظم املحفل إىل لندرا يف
التداخل من تخلًُّصا طلبهم يقبل فلم لندرا، يف رايته تحت محفل إلنشاء الرباءة يطلبون

ذلك. َم تقدَّ وقد األعظم، لندرا محفل حقوق يف
فعمل — عنه يشء تقدََّم وقد — املشهور كالر سان وليم األخ تويف ١٧٧٨ سنة ويف
خطبة فورب السري فيه خطب عظيًما، ماسونيٍّا احتفاًال االسكوتالندي األعظم املحفل له
أخ. أربعمائة من نحو االجتماع ذلك وحرض ومناقبه، األخ هذا فضائل فيها َد عدَّ طويلة
املحافل وقوانني نظامات من ا جدٍّ فقريبة اسكوتالندا محافل ونظامات قوانني أما
وضواحيها أيدنربج يف املحافل أن مثل ببعضاألمور، إال عنها تختلف ال الحالية، اإلنكليزية
فيما أما فوق، فما عضًوا وعرشين واحد من تألفت متى إال االجتماع لها يجوز يكن لم

تكفي. أعضاء فسبعة خالها
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١٧٢٦–١٧٨٢ب.م سنة من فرنسا يف املاسونية (5)

رعاية تحت واإلخوة» «املحبة وُدِعي دينكرك، يف ١٧٢١ سنة فرنسا يف محفل أول س تأسَّ
اإلنكليزي. األعظم املحفل

وأخوين واترس درفانت اللورد بسعي باريس يف محفل أول س تأسَّ ١٧٢٥ سنة ويف
رسمية برباءة فرنسا يف ماسونيٍّا محفًال س أسَّ َمن أول هو اللورد هذا إن ويقال إنكليزيني،

أخرى. محافل أيًضا س أسَّ وقد اإلنكليزي، األعظم املحفل من
تحت باريس، يف توما القديس محفل س تأسَّ ١٧٢٦ سنة (حزيران) يونيو ١٢ ويف

أيًضا. اإلنكليزي األعظم املحفل رعاية
دارجان، لويس محفل منها باريس، يف أخرى محافل ست تأسَّ ١٧٢٩ سنة ويف
أبريل أول يف واآلَخر (أيار) مايو ٧ يف س تأسَّ األول، مرغريتا القديسة فنون ومحفل

(نيسان).
أومون. بمحفل ويُعَرف بييس، محفل س تأسَّ ١٧٣٢ سنة ويف

أربعة اتحاد من تألَّف إقليمي أعظم محفل باريس يف س تأسَّ ١٧٣٦ سنة ويف
رميس. دي البارون رئاسة وتحت االسكوتالندية، الطريقة عىل محافل

هو رميس دي والبارون فرنسا، يف اإلنكليزي األعظم املحفل س تأسَّ ١٧٣٨ سنة ويف
فيها. رسميٍّا ي ُسمِّ أعظم أستاذ أول

ورساة واألرشاف العلماء إال فيها يُقبَل ال فرنسا يف عهدها أول عند املاسونية وكانت
اجتماعاتها. يكدر يشء ال معززة فكانت واالستقامة، بالفضيلة اشتهروا الذين البالد

الخامسعرشللماسونية لويس اضطهاد

الفساد سموم فتطرقت بها، االلتحاق واألسافل لألواسط أجيز حتى كذلك زالت وما
لويس إىل فويش السيادة، وذوي األمر أويل إىل بها الوشاية ألعدائها فأتيح مادتها، إىل
من البالد عىل ويُخىش الناس، يف مفسدة جمعية أنها الخاص كاهنه من عرش الخامس
املاسونية األرسار عىل الكلية املحافظة «أن مآله: ١٧٣٧ سنة منشوًرا فأصدر رشها،
التداخل من ممنوعون األمناء الرعايا فكل مخيفة، مقاصد وراءها أن يف الظن أوجبت
يف الحضور من باملاسونية امللتحقني األرشاف جميع ومنع إليها». االنضمام أو فيها،
التمسك يف رغبة األرشاف أولئك لتزيد إال تكن لم االضطهادات هذه أن إال مجلسه،
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بنارصها أخذ وقد فيوًما، يوًما يزداد الطالبني وعدد ا رسٍّ تجتمع املحافل فكانت بحبالها،
بعضهم إن حتى جسارتهم، يف وبالغوا باريس، يف املقيمون اإلنكليز الخصوصأغنياء عىل
أعظم أستاذ النتخاب كذا يوم يف سيجتمع األعظم املحفل أن بالترصيح يبالون ال كانوا
يف جلساتهم إحدى يف اإلخوة فيها باغت فرصًة فاغتنم ذلك، من يشء البوليس فبلغ مثًال،
ونرشها جلساتهم «وقائع» لوحات إحدى عىل وقبض ،١٧٣٧ سنة (أيلول) سبتمرب ١٠

فوًرا. دفعوه نقديٍّا جزاء عليهم فرض أن بعد العموم، عىل
االجتماعات عن الجمعية هذه إليقاف كافية تكن لم املعامالت هذه مثل إن نعم،
الذي األمر أعضائها، عدد تكثري وراء السعي عىل حملتها أنها إال اإلخاء، شعائر وتبادل
من يشء عىل يكونوا لم الذين األعضاء فيها فكثر الطالبني، انتقاء يف تساهلها أوجب
فتنحى للرئاسة، أهًال يكن لم َمن عليها ترأس ثم الفساد، فساد الجمعية، هذه مقاصد

القوم. وَسَفَلة الرعاع أيدي يف ألعوبة فأمست واألرشاف، العلماء األعضاء عنها
الجرائد إحدى يف ظهر ألنه عرش؛ الخامس لويس ألوامر تذعن لم ذلك مع لكنها
فاخًرا احتفاًال احتفلت املاسونية الجمعية أن ١٧٣٨ سنة (شباط) فرباير ١٢ بتاريخ
األعظم األستاذ استعفاء فيه حصل السنة، تلك من (حزيران) يونيو ٢٤ يف لينفيل يف

منه. بدًال أوتني دوك وانتخاب هرنوسرت
إال تشتغل وال اإلنكليزية، املحافل ألشغال مشابهة املحافل هذه أشغال وكانت

الرمزية. الثالث بالدرجات

للماسونية رومية أحبار اضطهاد

البابا فإن بعيدة؛ أنحاء إىل امتد لكنه نشأته، محل يف املاسونية اضطهاد ينحرص ولم
املاسونية، االجتماعات أمر يف للبحث كرديناليته من مؤتمًرا شكَّل عرش الثاني أكليمندس
وغري الكهنة فيه تهدد الوطأة شديد منشوًرا أصدر ١٧٣٨ سنة (نيسان) أبريل ٢٨ ويف
يف نرشها إىل سعوا أو بنارصها، أخذوا أو الجمعية، تلك إىل انضموا إذا بالحرم الكهنة
وربما فرنسا، يف الرياح أدراج ذهب قد املنشور هذا أن إال أشغالهم، محل يف أو بيوتهم
البابا منشور نصيب كان ذلك ومثل لها. بروسيا ملك األعظم فريدريك النتصار ذلك كان

عرش. الرابع بنيدكت
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األعمال يف واختالل أخرى اضطهادات

نوح» «جمعية َدَعوها جمعية ١٧٣٥ سنة أنشئوا قد كانوا فرنسا يف البوليس وجماعة
من املاسونية تسلسل إثبات فيها بتعاليمهم حاولوا وقد املاسونية، عن للناس إشغاًال
فيه حاول ١٧٤٠ سنة خطابًا خطب رميس أندرو ميشال إن ثم الصليبيني. اجتماعات
لها تعزيًزا العليا الدرجات إليها وأدخل باملاسونية، إيقاًعا الجمعية هذه فائدة إيضاح
األعضاء، بني للتعارف وكلمات عالمات فأحدث اإلخوة، من األرشاف أعني عىل وبرقشة

منشطيها. أشد من رميس وكان املاسونية، يف العليا الدرجات نشأت ذلك مثل وعىل
محفًال. ١٦ رؤساء بأصوات كلريمون كونت منه بدًال وانتُِخب لوتني دوك تويف ثم
من علمت ما عىل وهي — املاسونية عىل ترأس كلريمون الكونت أن يخفى وال
من ويُكِثر الطالبني، انتقاء يف دقيًقا تحريٍّا يتحرى فجعل — اإلصالح إىل االحتياج
النفقات يف اإلمكان بقدر واقتصد حديثة، محافل إلنشاء الرباءات منح يف التشديد
ِمن ما كلِّ إىل يسعى جعل وبالجملة والوالئم، االحتفاالت يف تُبذَل كانت التي الباهظة
واالستقامة. واملواظبة النظام من أحوالها سابق إىل وإرجاعها املاسونية إصالح شأنه

وقد جلساتهم، وقائع يدوِّنون يكونوا لم أنهم املحافل يف جاريًا كان ما جملة ومن
كريس عىل يقيموا وأن شاءوا، كيف وماليته املحفل إدارة يف يترصفوا أن للرؤساء كان
إىل املاسونية يف سائًدا الفساد كان فقد أهليته. من شيئًا يالحظون ال كان أيٍّا الرئاسة
هو مما أقدم تاريخها ويجعلون تزويًرا، والرباءات املنشورات يُصِدرون كانوا أنهم حد
جعلها وبعضهم ،١٥٠٠ سنة براءته تاريخ جعل املحافل فبعض السنني، من بمئات
واألستاذ سلطته، تنفيذ عىل يقوى يكن لم األعظم املحفل أن والسبب ذلك، من أقدم

املاسونية. سبيل يف بالعمل املظاهرة عىل يجرس يكن لم كلريمون الكونت األعظم

والقوانني النظامات َسنُّ

فعنيَّ جديد، قانون َسنَّ فرنسا يف اإلنكليزي األعظم املحفل قرَّر ١٧٤٤ سنة نحو ويف
من مأخوذة ١٩ منها مادة، عرشين من مؤلًَّفا فكان فكتبوه، األعضاء أفاضل من لجنة
إصالحها مع َم، تقدَّ كما ١٧٣٨ وسنة ١٧٢٣ سنة ُكِتبت التي اإلنكليزية النظامات الئحة
مقتىض عىل بناءً ُوِضعت قد مستحدثة العرشون واملادة واملكان، الزمان يناسب ما عىل

ها: ونصُّ الحال،
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بمقتىض وطلبهم اسكوتالنديون، أساتذة أنهم اإلخوة من كثري َعاء ادِّ عىل بناءً
أثًرا له نََر لم الذي األمر خصوصية، محافل يف رسمية وامتيازات حقوق ذلك
ومالفاًة األرضية، الكرة سطح عىل املحافل كل يف املنترشة القديمة السجالت يف
األحرار، البنَّائني اإلخوة بني منه بد ال الذي للنظام وحفًظا الخطب لتفاقم
يطلبونه بما لهم التسليم يمكن وال دعواهم، تُقبَل ال املدَِّعني أولئك أن ح نرصِّ
أو األعظم املحفل يف معينة بوظائف اشتغالهم بعد إال املقدسة الحقوق من
والرفاق، التالمذة وبني بينهم فرق ال فإنهم وإال الفرعية، األخرى املحافل

عنهم. به يتميزون ما لهم وليس

السكوتسية بالدرجات يسمونه ما أن عىل رصيحة داللة تدل العبارات هذه ومثل
لها يوجد ال القديمة واملنشورات التقارير جميع وبمراجعة العهد، ذلك يف إال تظهر لم
يف الدرجة هذه يسمون وكانوا .١٧٤٤ سنة ألقاه خطاٍب يف رميس إليه ملَّح ما إال ذكر،

الرابعة. الدرجة املاسونية
معروف فغري بالتدقيق نشأتها أصل أن إال العليا، الدرجات نشأت ذلك مثال وعىل
لكن ذلك. من يشء إىل بها االهتداء يمكن كان التي املاسونية األوراق لفقدان تماًما؛
العائلة هذه إعادة إىل يسعون كانوا الجزويت، وفيهم ستيورت، عائلة دعاة أن املظنون
استبداله، إىل والسعي ملكها خيانة فأَبَْت املاسونية، فاستنجدوا اسكوتالندا، يف التملك إىل
وأن املاسونيني، من دعوتهم عىل كان َمن إليهم يجمعوا أن من أوىل أولئك يََر فلم
طريقة فاستحدثوا االعتيادية، املاسونية االجتماعات حالة غري حالٍة يف مًعا يجتمعوا
البعيدة، األنحاء إىل سطوتهم يمدون وجعلوا ،١٧٣٦ سنة وذلك العليا، بالدرجات َدَعوها
وسفالة االنحطاط من علمت ما عىل فيها كانت ألنها فرنسا؛ من أنسب لها يجدوا فلم
تلك يف االشرتاك عىل الفرنساويون فأقدم ملرشوعهم، نجاًحا صادفوا وقد األعضاء،
االجتماعات، تلك ط ونشَّ فخطب هناك، املشهور الخطيب رميس وجود واتفق الدرجات،
االخرتاعات؛ تلك أتموا ذلك بعد جاءوا الذين إن ثم األمر. يف رغبة الفرنساويون فازداد

ليون. مدينة يف قادوش درجة عت اخُرتِ ١٧٤٣ سنة ففي
لكنها ،١٣١١ سنة وأُلِغيت الصليبيني أيام يف فكانت الهيكليني الفرسان درجة أما
باالشرتاك تهمتهم لداعي مالطا فرسان نُِفي عندما ،١٧٤٠ سنة نحو يف الظهور إىل عادت

املاسونيني. مع
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وكان املاسونية، يف استُحِدثت التي العالية الدرجات من كثريًا َم تقدَّ ما عىل وِقْس
وربما بعض، عىل بعضها تنطبق ال أنها باملقابلة ترى ولذلك حينه، يف غرض منها لكلٍّ
املاسونيني لغري يجعل الذي األمر الحقيقية، املاسونية مبادئ األحوال بعض يف خالفت

والتنديد. لالنتقاد بابًا
هناك املاسون لها ففتح فرنسا، يف عظيًما ترحابًا الدرجات هذه صادقت وقد
املاسونية الدرجات بالحقيقة هي التي األصلية الثالث الدرجات وأغفلوا رحبة، صدوًرا
الدرجات عىل فعكفوا منها؛ املقصود الرشيف الغرض لجهلهم ذلك كان وربما الحقة،
ودرجة ،٣٣ ودرجة ،٣ × ٣ وهي ٩ درجة لهم فكانت وجمعوها، األثالث فرضبوا العليا،
يف الناس فرغب خصوصية، ورموز وكلمات إشارات الدرجات هذه من لكلٍّ وجعلوا ،٩٠

اليوم. هذا إىل كثريين يف شديدة الرغبة تلك تزال وال إليها، االنضمام
ال ذلك أن عىل أُنِشئت، الغايات هذه وملثل العليا، الدرجات نشأت َم تقدَّ ما مثل فعىل
مقاصدها فتختلف األفراد، من مؤلَّفة الجماعات ألن ذُِكر؛ ما خالف عىل اآلن كونها يمنع

األفراد. أولئك مقاصد باختالف
البوليس رأينا إذا نعجب ال َم، تقدَّ ما عىل فرنسا يف الحرة املاسونية شأن كان فإذا
أكثر ١٧٤٤ سنة (حزيران) يونيو ٥ يف فإنه العثرات، طريقها يف ويجعل خطواتها يتتبع

أعضائه. شمل شتَّت باريس يف اجتماًعا فباغت االجتماعات، عن التحريات من
بالتداخل تتهمها عديدة منشوراٌت املاسونية حق يف نُِرشت ١٧٤٤–١٧٤٧ سنة ويف
االضطهاد. من ذلك تبع ما كلُّ بُنِي املنشورات هذه وعىل والدينية. السياسية األعمال يف
املاسونية، واملدارس املحافل تعداد فرنسا يف االضطرابات تلك نتائج من كان وقد
الهيكليني، الفرسان نظام مثل عىل العليا الدرجات من مجمٌع4 س أُسِّ ١٧٥٤ سنة ففي
كلريمون»؛ «مجمع باسم يُعَرف وكان الدولة، ورجال البالد رساة من عدة إليه انضم
يف طوىل باٌع للجزويت وكان الجزويتية، كلريمون مدرسة يف تلتئم كانت اجتماعاته ألن

املجمع. ذلك تأسيس

ومن «محفًال»، الرمزية الثالث الدرجات من املاسون جماعة أدعو أن الكتاب هذا يف اصطلحت قد 4

«مجمًعا». العليا الدرجات
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يف القائم اإلنكليزي األعظم املحفل رعاية تحت العهد ذلك إىل فرنسا محافل وكانت
الفرنساوي»، األعظم «املحفل تسميته عىل أقروا ١٧٥٥ سنة (تموز) يوليو ٤ ففي باريس.
القانون الئحة قبول عىل الجلسة تلك يف وأقروا قانونية، رسمية جلسة يف اآلراء باجتماع
نصوص من ويستدل االسكوتالنديني، درجات وفيها مادة، ٤٤ عىل تشتمل وهي الجديد،
تعميد يُوِجب الثانية املادة ونص الكثلكة، نرش يف املساعدة موضوعها من أن املواد بعض

الطالبني.
ومن املرشق»، «فارس اسم تحت الفرنساوي األول املجمع تشكَّل ١٧٥٦ سنة ويف

وسالطني. أمراء يُدَعون أعضاءه أن قوانينه
دعا مجمع منه وتألَّف درجة، ٢٥ من مؤلَّف جديد مذهب نشأ ١٧٥٨ سنة ويف
ماسونيون، وأمراء ملوك وأعضاؤه واملغرب»، املرشق إمرباطوري شورى «مجلس نفسه

أوروبا. من كثرية أنحاء يف املذهب هذا وانترش
هذا درجات نرش يف متس يف الكندور محفل رئيس بنسمايل أخذ ١٧٦٣ سنة ويف
يف مستحدثة وهي الوردي» «الصليب ودرجة امللوكية» «القنطرة درجة وبينها املذهب،
شيئًا ليست الوردي» الصليب «يعني الدرجة هذه إن املؤرخني أحد قال وقد الوقت، ذلك

الدرجة. شكل عىل منتظًما الكاثوليك الروم مذهب سوى آَخر

داخلية اختالفات

انقسام فنشأ بينهم، فيما ينقسموا أن وأمراؤهما واملغرب املرشق إمرباطورو أخذ ثم
أوغسطس ٢٤ يف عاليًا أمًرا الفرنساوي األعظم املحفل أصدر للعاقبة ومالفاًة املحافل.
من الرمزية املحافل ومنع ومجامعها، العليا الدرجات مقاومة مآله: ،١٧٦٦ سنة (آب)
عليه، فصادق اإلنكليزي األعظم املحفل إىل القرار هذا وأرسل رسمية، بصفة اعتبارها
ح يرصِّ ال أن مآلها: معاهدة عقد إىل آَلْت رسمية مخابرات ١٧٦٧ سنة يف بينهما وجرت
أن إال اآلَخر. رعاية تحت هي التي البالد يف رعايته تحت فرعية محافل بإنشاء أحدهما
انقسامها وزاد الفرنساوية، املحافل يف الخطب تفاقم أن قبل تظهر تََكْد لم املعاهدة هذه
بالقحة، بالغ الحزبني من كالٍّ أن ذلك وكيفية ثاني. أعظم محفل إنشاء إىل األمر فآَل
املحلية الحكومة فتداخلت العمومية، املطبوعات يف جهاًرا باآلَخر يطعن جعل إنه حتى
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لم ذلك أن غري االجتماع، عن تتوقف أن املحافل جميع األعظم املحفل فأمر املسألة، يف
إما أخرى، محافل تأسست حتى ١٧٧١ سنة تَأِْت فلم ا؛ رسٍّ االجتماع من بعضها يمنع
الفرعية، املحافل رؤساء من بإقرار أو األعظم، األستاذ من برخصة أو ذاتها، تلقاء من
فرنسا يف اإلخوة من كثريًا أن يخفى وال وأقاليمها، باريس يف محفًال ٣٠ من نحو فنشأ
فأنشئوا عليهم، سيادتها يعتربون كانوا بل إنكلرتا، مع عالقتهم يتذكرون يزالون ال كانوا

طويًال. يمكث لم ثانيًا أعظم محفًال
لم وهو كلريمون، كونت األعظم األستاذ تويف السنة تلك من (حزيران) يونيو ويف
األرشاف من القدماء اإلخوة من كثريون تمكن وفاته وقبل اإلصالح. من يشء عىل يَأِْت
من كثري وتقرََّب التثبيت، بعض الفرنساوي األعظم املحفل تثبيت من الربملان وأعضاء
بإصالح وأملهم إخالصهم وأَبَْدوا مختلفة، بوسائط األعظم املحفل من املنفيني اإلخوة
بعض األعظم املحفل َقِبل ١٧٧١ سنة من (حزيران) يونيو ٢١ اجتماع ويف األحوال.
األساتذة اإلخوة من ثالثة رئاسة تحت ُعِقد اجتماٍع يف حضنه، إىل وأعادهم اإلخوة هؤالء

أعظم. أستاذ انتخاب عىل اإلعمال وجوب االجتماع ذلك يف وقرَّروا القدماء،

واملجامع املحافل واتفاق جديدة تنظيمات

تلك يف وُقدِّم األعظم، املحفل موظفو انتُِخب (١٧٧١) السنة تلك من أوغسطس ١٤ ففي
األعظم. النائب عليها َع ووقَّ قبولها فتقرر مادة، و٤١ ٥٣ من مؤلَّفة قوانني الئحة الجلسة
واتحاد التنويب، طريقة باعتماد قبلها كانت التي عن الالئحة هذه مواد وتختلف

القانون. عىل املبنية العمومية املسائل تقرير يف املحافل
إقليميني، أعظم رقيبًا ٢٢ تعيني تقرَّر السنة تلك من األول) (كانون ديسمرب ١٧ ويف
ومراقبة املحافل، فزيارة واجباتهم أما متتابعة. سنوات ثالث الوظيفة تلك يف يبقوا أن عىل
عند أشهر ثالثة كل يقدِّموا وأن منها، كلٍّ شغل مقدار تعيني مع فيها، القوانني تنفيذ

وعرفوه. راقبوه فيما تقريًرا األعظم املحفل اجتماع
يف العظمى للرئاسة شارترس دوك انتُِخب ١٧٧٢ سنة (نيسان) أبريل ٥ ويف
مقاصده تكن ولم املاسونية، الدولة توحيد نية عىل الوظيفة تلك َقِبل وقد األعظم، املحفل
التي العليا الدرجات ملجامع شاملة كانت ولكنها فقط، األعظم املحفل يف محصورة
(آب) أوغسطس ٩ يف مرغوبه حسب ذلك تقرَّر وقد واملغرب، املرشق إمرباطورو يرأسها

السنة. تلك من
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بعض يف للنظر اإلخوة قدماء من لجنة تعيَّنت رأيت ما عىل أوغسطس ٩ قرار تمَّ وملَّا
الرشور. من وقوعه يُخَىش كان مما تخلًُّصا اإلصالحات؛

الذي االنقسام فيه يُنَسب منشوٌر املحافل يف تفرَّق السنة تلك من سبتمرب ١٧ ويف
يف املحافل تلك فبحثت خصوصية، امتيازات العليا الدرجات تطلُّب إىل حاصًال كان
االمتيازات. إعادة بشأن وضعت التي باملواد ١٧٧٣ سنة أثناء انعقدت التي جلساتها

عىل وصادق لكسمربج، دوك رئاسة تحت األعظم املحفل التأََم (آذار) مارس ٩ ويف
الوطني». األعظم «املحفَل الفئتني اتحاد من تألََّف الذي املحفل ذلك تسمية

ُطِبعت كثرية بنوًدا قرَّر وقد بانتظام. يجتمع الوطني األعظم املحفل زال وما
وفيها الفرنساوية، اململكة سائر يف املحافل يف تفرَّقت أعماله، ملخص فيها ومنشورات

نصه: ما

رئيًسا شارترس دوك سمو تعيني بلَّغتكم قد الباريسية املحافل رؤساء إن
عىل وبناءً فرنسا. يف للماسونية ا عامٍّ مدبًرا لكسمربج دوك الشهري واألخ أعظم،
باريس، يف الرؤساء بإقرار مندوبني ثمانية من لجنٌة تعيَّنَْت قد األحوال اقتضاء
إن ثم البحث. مجال يف وهي أشهر ستة عليها َمرَّ قد قضيٍة يف ينظروا لكي
مندوبوكم حرض فقد اللجنة، يف لالجتماع باملنشور ُدِعيتموها التي الدعوة
يف ثم .١٧٧٣ سنة (آذار) مارس ٥ اجتماع يف والتأموا أهليتهم، وأظهروا إليها
وصادقوا قبولهم، أظهروا املذكور الشهر من ٨ يف انعقد الذي التايل االجتماع
إخوانهم مع أقروا وقد العام، املدبر وحرضة األعظم األستاذ سمو انتخاب عىل
مجلس اجتمع منه ٩ ويف العشرية. خري فيه بما الشديد السعي عىل باريس يف
املنتخبني املندوبني مع وتداولوا األعظم، املدبر رئاسة تحت األقاليم نوَّاب من
املدبر رئاسة تحت اإلخوة من سبعة سار ثم باريس، يف املحافل رؤساء من
الجلسة عىل فعرضوا فنالوها، مصادقته يطلبون األعظم األستاذ إىل األعظم
إخوة تسعة من لجنٌة فتعيَّنت باريس، محافل مندبو ألَّفها كان التي القوانني
سبيل يف العمل يف ورغبتهم باريس، يف املحرتمني غرية لشدة ونظًرا لتفحصها.
لينوبوا مندوبًا؛ عرش أربعة لتعيني أقسام خمسة يف اجتمعوا قد العام، النفع
ونوَّاب األقاليم نوَّاب مع املندوبون هؤالء فاجتمع العام، االجتماع يف عنهم

82



اإلنكليزي األول: الطور

األعظم للمحفل التابعني الفرنساويني املاسون جميع عن بالنيابة باريس
مالفاة إىل تئول أنها عىل اعتماًدا القوانني تلك استحسان وقرَّروا الوطني،
األول غرضهم وكان السابقة، اإلدارة إىل تطرُّقها يَُظن كان التي التهورات
حققوهم عىل االستيالء يف ملشاركتهم األقاليم رؤساء فاستدعوا الحد، إقامة

وامتيازاتهم.

األول، للمدبر تركوه االتفاق يكدِّر ما املتوظفني انتخاب تجديد يف يكون أن وخشية
فها وَرصْ مبالغ جمع وقرَّروا املالية، أمر يف نظروا ثم االجتماعات، كل يف األفضلية له الذي
وقد الفرنساوي، الوطني األعظم املحفل تحت هي التي املحافل احتياجات سبيل يف
األعظم كاألستاذ األرشاف، من عدد املذكور الوطني األعظم املحفل موظفي بني كان
الكونت األعظم واملحافظ لكسنربج، مرنيس مونت دوك األعظم واملدبر شارترس، دوك
الشفالري، دي بارون األعظم والخطيب روجان، الربنس األعظم األستاذ ونائب بوزنسوا،
األعظم املحفل ِقبَل من ١٧٧٠ سنة تعنيَّ األخري وهذا ، بكناِتيلِّ الربنس األعظم واملرشد

وغريهما. وسيسيليا نابويل يف أعظم أستاذًا اإلنكليزي
ح ورصَّ الحجة، إقامة إىل القديم األعظم املحفل نهض (آب) أوغسطس ٣٠ ويف
مشرتكون املحافل عىل املرتأسني األساتذة وأن قانوني، غري الوطني األعظم املحفل أن
بقطع سيما وال الوطني، املحفل طريق يف عثرة القديم األعظم املحفل فكان بذلك، معه
والسجالت الدفاتر وكانت حديثًا، إليه املنضمني اإلخوة يعرفون يكونوا لم ألنهم املخابرات؛
وسع يف يكن لم ولذلك القديم، األعظم املحفل رس كاتب مكتب يف تزال ال املهمة واملذكرات
األوراق. تلك من املحافل عنه تسأله كانت مما يشء عىل اإلجابة الوطني األعظم املحفل

اآلَخر األعظم املحفل أعضاء مع مختلفة بوسائط الوطني األعظم املحفل اجتهد وقد
الرياح، أدراج مساعيه كل فذهبت األوراق، تلك يسلموا لكي وتهديد استعطاف بني
إليه وطلب البوليس، وكيل إىل لكسمربج اللورد ه فتوجَّ الحكومة، تداخل إىل األمر فآَل
غريه، األعضاء من كثري مع السجن يف ويُلِقيه األعظم املحفل ختم أمني عىل يقبض أن
أُطِلق ثم املحافل. من كثري وسقوط الجانبني بني العداوة زيادة إالَّ النتيجة تكن ولم

األوراق. تسليم يف التوقف عىل إرصارهم زاد وقد املسجونون
إنكلرتا يف ذلك مثل عىل كانت وقد ،١٧٧٣ سنة فرنسا يف املاسونيَّة حالة هذه

وجرمانيا.
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األعظم األستاذ مصادقة بدون يزاالن ال مارس ٥ وقرار القوانني الئحة كانت وقد
األعظم األستاذ ملقابلة هوا توجَّ متوظفني إخوة أربعة من لجنة فتعيَّنت شارترس، دوك
استالمه عند االستهزاء من حقه يف سبق ملا انتقاًما مقابلتهم فرفض مصادقته، وطلب
١٤ حتى غرضهم إىل يسعون زالوا وما أيًضا. فرفض ثانية، إليه فعادوا الرئاسة، زمام
من جاءوا ما عرضوا قابلوه وملا جديد، له بمولوٍد تهنئته بحيلة إليه جاءوا إذ أكتوبر؛

لذلك. أكتوبر ٢٢ يوم فُعنيِّ تنصيبه، ألجل مخصوص يوم تعيني إليه وطلبوا أجله
فثبَّتهم إخالصهم، عىل املوظفون وأقسم التنصيب، احتفال حصل املعنيَّ اليوم ويف

بختمه. وختمها القرارات وسائر الالئحة عىل صادق ثم األعظم الرئيس
عنه وُعوِّض الوطني»، األعظم «املحفل اسم أُبِْطل األعظم األستاذ تنصيب يوم ومن
فقرَّر املاسونية، شئون تنظيم يف الحني ذلك من فأخذ الفرنساوي»، األعظم «الرشق باسم
كثري فاضطر قانونية، تُعتَرب ال األعظم الرشق من براءة لديها يكون ال التي املحافل أن

براءتها. تجدِّد أن القديمة املحافل من
أن إال لجنة، لذلك وعيَّنوا العليا، الدرجة تحوير أمر يف النظر لإلخوة تراءى ثم
فقط، الثالث الرمزية بالدرجات كانت رغبتهم وإنما ذلك، يف رغبة لها يكن لم املحافل
النساء. لقبول محافل إنشاء األعظم الرشق قرَّر ١٧٧٤ سنة (حزيران) يونيو ١٠ ويف

له استأجروا ثم اإلخوة، بعض بيوت يف يلتئم الرأي بادئ يف األعظم الرشق وكان
.١٧٧٤ سنة (آب) أوغسطس ١٢ يف إليه وانتقلوا للجزويت، مدرسًة كان كبريًا بناءً

إقليمية محافل

إقليمية محافل تأسيس وجوب الفرنساوي األعظم الرشق قرَّر ١٧٧٤ سنة أكتوبر ٢٢ ويف
عموًما فرنسا أن مقتضاها من واحدًة، منها فاختار عديدة لوائح له فُقدِّمت فاستشار،
للمحفل مركًزا تكون األقاليم هذه من كلٍّ وعاصمة إقليم، أو مقاطعة ٣٢ إىل م تُقسَّ
وبعض والسابقني الحاليني املحافل رؤساء من يتألف املحفل وهذا اإلقليمي، األعظم
بإرسال الحق اإلقليمية العظمى املحافل من ولكلٍّ مقاطعته. يف هي التي املحافل مندوبي
يف تنظر لجنة تتألف النواب هؤالء مجتمع ومن األعظم، الرشق أمام عنه ينوب نائب
وتراقب اإلصالح، من إليه تحتاج فيما وتبحث سريها تنتقد عامٍّ، بوجٍه املاسونية أحوال
ولهذه األعظم، الرشق ألوامر وتنفيذها القوانني عىل محافظتها وتالحظ املحافل أعمال
لتعيني االستعداد وعليها واملحافل، اإلخوة بني النزاع من يقع ما بفصل الحق اللجنة
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تقابل وهي ذلك. وغري أمامها تُلَقى التي املذكرات يف وللنظر املعني الوقت يف املوظفني
املرصي. األعظم الرشق يف املستديمة اللجنة

فلم تنشيًطا. صادقت قلما أنها إال األعظم، الرشق مصادقة الالئحة هذه فصادفت
األعظم الرشق وأصبح ليون، محفل أقدمها إقليمية محافل خمسة أو أربعة إال ينشأ
أبطلها. ١٨١٠ سنة األول) (كانون ديسمرب ٢٩ ويف االرتياب. نظر الالئحة تلك إىل ينظر
األعظم، األستاذ إال حياتهم، مدة وظائفهم يالزمون األعظم الرشق موظفو كان وقد
لكسمربج فاستدعى األعظم، الرشق التأََم ١٧٧٤ سنة األول) (كانون ديسمرب ٢٧ ففي
فقط، سنوات ثالث ملدة الوظائف تلك يف تعيينهم يجعل أن املوظفني من كثريون ووافقه
إنه األعظم األستاذ فقال ذلك، وتقرَّر خالفهم ينتخب أن ذلك بعد األعظم للرشق وأن
لذلك واحرتاًما االجتماع بذلك واحتفاًال يوافقوه. فلم تعيينه، يف ذلك مثل يطلب أيًضا هو
من عليهم كان ما دفع يف لتأخرهم ُسِجنوا الذين اإلخوة من مسجونًا ٣٥ أُطِلق القرار

عنهم. أُفِرج القصاص طائلة تحت كانوا وآخرون وغريها، بيوتهم مصاريف
لتكريس بنفسه األعظم األستاذ حرض ١٧٧٥ سنة األول) (كانون ديسمرب ٢٥ ويف

باريس. يف الكاندرو محفل

ودسائس مقاومات

كانت املقاصد، مختلفة جمعيات من كبرية دسائس ذلك بعد قاست املاسونية إن ثم
ملقاومة سوها أسَّ الجزويت إن يقال أوبرسفانس» «سرتيكت جمعية منها بها، تتلبس
إلغفال ذلك كل أرادوا. ما عىل يأتوا لم ولكنهم عروتها، فصم إىل بها وسعوا املاسونية،

قوانينهم. من األساسية القواعد مراعاة املاسونيني
ُدِعي ثم بلسمو، يوسف يُدَعى كان رجل أنشأها جمعية الجمعيات هذه ومن
إيطاليا أعمال من بالرمو يف ُولِد كثرية. أخرى وألقاب بأسماء أيًضا وُدِعي كاليوسرتو،
بعد وغريها، طبيعية وفلسفة كيمياء من الطبيعية املبادئ درس َشبَّ وملا ،١٧٤٣ سنة
يدعي وكان بطرسربج إىل سافر ثم بالجمال، املشهورة بلورنزا رومية يف ج تزوَّ أن
كونت يُدَعى كان األغلب يف ولكن فيلكس، الكونت وتارًة بلليجريني، ماركيس تارًة نفسه
إىل املعجزات، إتيان أو الذهب استخراج وطوًرا السحر تارًة ِعي يدَّ وكان كاليوسرتو،
بعض حوله فالتف الناس؛ مال لسلب وسيلًة يتخذها كان التي الخزعبالت من ذلك غري
معلومة، مآكل إال يأكلوا ال أن عليهم ويشرتط تعاليمه، من فيهم ينفث وكان الطلبة
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ما كل ذلك يكن ولم العيش، حاجيات وسائر واللباس الرشب يف ذلك مثل عليهم واشرتط
باملاسونية، االلتحاق إىل النفوذ من اكتسبه وما بمساعيه تطرَّق فإنه الرجل، هذا اقرتفه
تعاليم من يشء عىل منه يطَِّلعون أنهم نية عىل لندرا محافل أحد يف ١٧٧٠ سنة فُقِبل
معه امرأته وأَْدَخل واحدة، ليلة يف الثالث الدرجات ى فتلقَّ الروسيكروسيان، جمعية
بمحفل تعرَّف وهناك جرمانيا إىل سار ثم مقاصده. يف له معضدة تكون أن أمل عىل
املاسونية املنشورات ببعض مصحوبًا سافر ثم إليه فانضم برسفانس»، أو «سرتيكت
واستحدث جديًدا، تعليًما الناس يف يعلِّم وجعل الخداع، ُسبُل ببعض عليها تحصل التي
عىل تعاليمها انترشت جمعية عليها أنشأ املرصية»، «الطريقة دعاها ماسونية طريقة
الكهنوت لقب وهو األعظم»، «الكوفتا واسمه رئيسها هو وكان فرنسا، يف الخصوص
بالكوفتا يُعَرفون كانوا الجمعية هذه وأعضاء العظمى»، «الكوفتني وامرأته مرص، يف
كاليوسرتو وكان للنساء، وآَخر للرجال فرع فرعني عىل كانت الجمعية ألن والكوفتني؛
شبا». «ملكة تُدَعى النساء محفل رئيسة وكانت النساء، تكرِّس وامرأتُه الرجال يكرِّس
ينتحلون وكانوا العمر، فإطالة الجمعية هذه سلك يف املنتظمون ينتظره كان ما أما
حجر أحيانًا يستخدم كاليوسرتو وكان ونساء، رجاًال مختلفة طرًقا عليه للحصول
من درهًما ل يحصِّ يكن لم لكنه الذهب، إىل املعادن سائر فيحوِّل زعمه، عىل الفالسفة

دراهم. أربعة قيمة تحويله عىل ينفق أن بعد إال الذهب
مقابلة إىل ل وتوصَّ محافل، عدة فيها س وأسَّ كورالند إىل سار ١٧٧٩ سنة ويف
من كان ما بها اتصل ملا أنها إال إليزا، الكونتس بواسطة روسيا إمرباطورة كاترينا
هناك فالقى فرنسا إىل فعاد الروسية، اللغة إىل تُرِجمت بمنشورات أمره أشهرت نفاقه،
بونه يلقِّ كانوا إنهم حتى تعظيمه، يف الفرنساويون وبالغ به، ترحابًا مفتوحة صدوًرا
قالدة فيجعلونها الرشفاء، سيما ال بصورته يتربكون وكانوا اإللهي، بكاليوسرتو أحيانًا

وأدواتهم. مصاغهم وسائر لخواتمهم زينة امرأته وصورة أعناقهم، يف
«محفل ودعاه الرئييس، املرصي املحفل س أسَّ وهناك ليون، إىل سار ١٧٨٢ سنة ويف

كثريًا. ماًال بها نال عدة محافل نشأت املحفل هذا ومن الحكمة». انتصار
إىل بكليتهم تاقوا ليون، يف الرجل هذا نفوذ من كان ما الباريسيون رأى فلما
يرتأس أن نفسه ثته فحدَّ عظيًما، إكراًما بينهم فالقى ذلك، من فتمكَّنوا إليهم، استجالبه
فرتصده خزعبالته ظهرت أن قبل ق يتحقَّ لم هذا حدسه لكن املاسونية، املحافل كل عىل
وهناك رومية، إىل ومنها لندرا، إىل وسار الفرنساوية الثورة قبل فرنسا من فَفرَّ البوليس،
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املحاكمة وبعد .١٧٨٩ سنة األول) (كانون ديسمرب ٢٧ يف السجن وأُودِع عليه ُقِبض
مدة الشاقة األشغال إىل الحكم فتحول البابا، عنه فعفا باإلعدام، عليه ُحِكم طويلة مدة

.١٧٩٥ سنة فتويف الحياة،

أشهر الستة وكلمة الرشعي السن

٢١ يف فالتأََم جديدة، قوانني وضع إىل األعظم الرشق اضطر الحوادث هذه ملثل فمالفاًة
وقرَّر: ،١٧٧٧ سنة (شباط) فرباير

عليه. مصادقته قبل وتنرشه شيئًا تطبع أن املاسونية للمحافل يجوز ال أنه (١)
سنة. ٢٥ ولألستاذ سنة، ٢٣ وللرفيق سنة، ٢١ التلميذ لألخ الرشعي نَّ السِّ أن (٢)

إىل الدسائس تطرق يمنع وطيد رابط اتخاذ ذلك بعد األعظم األستاذ رأى ثم
يتلقنها أشهر، الستة كلمة دعاها مخصوصة كلمة عىل ا رسٍّ يُتََّفق أن فارتأى العشرية،
أنه يُعَرف وبواستطها املحافل، زيادة يمكنه وبها أشهر، ستة كل وتُستبَدل اإلخوة

وقرَّرته. فاستحسنته الجلسة عىل رأيه فعرض حقيقي، ماسوني

باملاسونية ڤولتري الفيلسوف التحاق

أخوات»، «التسع محفل يف املاسونية إىل فولتري الشهري الفيلسوف انضم ١٧٧٨ سنة ويف
مسائل بعض عىل مقصورة امتحاناته وكانت جبلني، وكونت فرنكلني الهيكل إىل قدَّمه
الرشق إىل نُِقل بيسري انضمامه بعد االعتيادية، األخرى االمتحانات إغفال مع أدبية
األبحاث يف شديدة رغبة عىل ذلك بعد املحافل وأصبحت أعضائه، أهم من وكان األعظم،
الفلسفية باألبحاث األعضاء فيها ويجول إال جلسة تنعقد تكن فلم والفلسفية، العلمية
جلساتهم يف يجمعون وكانوا الخري، عمل يف رغبتهم وازدادت والصناعية، والتاريخية

الرب. سبيل يف تُنَفق النقود من وافرة كميات
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األعظم الرشق يف عليا درجات إدخال

أسماء نرش وجوب القديم األعظم املحفل قرَّر ١٧٨٨ سنة الثاني) (كانون يناير ١٨ ويف
أخرى محافل نشأت ثم ذلك. بعد عليه واستمروا االنتخاب، بعد الجرائد يف موظفيه
الفرنساوي، األعظم الرشق بسلطة يعرتفون ال وكانوا بيشء، املاسونية من ليس أكثرها
التي الخطة يتخذ أن محفل لكل ح فرصَّ لسلطته، ا حدٍّ يجعل أن األعظم الرشق فاضطر
فعل وقد الفرنساوية، للطريقة التابعة املحافل يف محصورة سلطته فأصبحت يريدها،
ال كان أنه إال األخرى، للجمعيات بمعارضته التهم من نحوه ًها موجَّ كان ملا َدْفًعا ذلك

وتعاليمه. سلطته تعميم إىل الخفاء طي تحت ساعيًا يزال
لها أصبح حتى رويًدا، رويًدا االنتشار يف آِخذة العليا الدرجات كانت ذلك أثناء ويف
وأن عليه، ا ُمِرصٍّ كان فيما التساهل إىل الفرنساوي األعظم الرشق فاضطر رفيع، شأن
لم لذلك تعيَّنت التي اللجنة أن إال نظاماته، تحوير شأن يف فبحث العليا، الدرجات يقبل

شيئًا. تحور فلم العليا، الدرجات باعتماد راضية تكن
العليا الدرجات لتفحص الدرجات» «مجلس اسم تحت لجنة تعيَّنت ١٧٨٢ سنة ويف
الرشق إىل عملها نتيجة عرضت سنوات خمس مدة والتحري البحث وبعد جيًدا، فحًصا

وهي: منها، أربع انتخاب وقرَّرت األعظم،

«املنتخب». درجة (١)
املرشق». «شفاليه درجة (٢)

«اسكوتسيا». درجة (٣)
الوردي». الصليب «شفاليه درجة (٤)

األعظم الرشق فصاَدق املاسونية، بالتعاليم شبيهة تعاليمها أن عىل مبني وانتخابها
الرشق يقبلها التي العليا الدرجات هي األربع الدرجات هذه أن ح ورصَّ اللجنة، قرار عىل

قانونية. بصفة رعايته تحت األعظم
ذلك اعتربت للرشق التابعة املحافل بعض ألن حسنة؛ بعواقب يَأِْت لم ذلك أن إال
إباحًة اعتربوه العليا الدرجات مجامع وأعضاء ورؤساء تحتها، طائل ال بدعًة الترصيح
خطته، عن يتحول لم األعظم الرشق أن إال الجانني. من متبادًال الرفض فكان ألرسارهم،
أن وطلب لجانبه، تعزيًزا معه االتحاد عىل األخرى الطرق رؤساء من كثريين وحمل
طرق يف مطلًقا يتداخل ال أن د وتعهَّ فرنسا، يف الرمزية املحافل عىل املرتئِّس هو يكون
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ذلك يكن ولم طرقها. من العليا الدرجات يف بالتبنية الترصيح من يمنعها وال اشتغالها،
كثريون إليه وانضم أعدائه، عدد قلَّل بأنه ذلك من استفاد أنه عىل املاء، عىل كالكتابة إال
.١٧٨١ سنة شبابه جدَّد الذي األعظم املحفل مع موازاة عىل فكان الطرق، رؤساء من

هو ما تتضمن الئحًة املحافل من تحته ما إىل األعظم املحفل نرش ١٧٨٣ سنة ويف
املرشوعات. من اتخاذه مزمع

الثورة أتت أن إىل األعظم، واملحفل األعظم الرشق بني قائًما الخصام زال وما
قسمني. إىل املاسونية الفرق أيًضا مت قسَّ لكنها املشاكل، لهذه ا حدٍّ فوضعت الفرنساوية

١٧٢٦–١٧٨٢ سنة من جرمانيا يف املاسونية (6)

ألن إنكلرتا؛ يف هنوفر امللك تولية بعد إال جرمانيا يف وتتأيد تظهر أن للماسونية يكن لم
دون يحول كان ملا جرمانيا يف بها التظاهر يستطيعون يكونوا لم الجرمانيني املاسون
من األمتني بني تجدَّد وما هنوفر تولية بعد أما الشديد، والحرمان االضطهاد من ذلك
سنة نحو فكانوا التظاهر، بعض يتظاهروا أن لهم َ تيرسَّ وغريها، التجارية العالقات
اجتمعوا حيثما وكانوا والغربية، الشمالية وأنحائها املركزية جرمانيا يف منترشين ١٧٣٠
أفئدتهم. يف تتوقد كانت التي اإلخاء شعائر ويتبادلون املحفل هيئة يشبه ما يشكِّلون
يف واملذاكرة الرشائع، كتاب تالوة عىل مقصورة فكانت االجتماعات، تلك يف أعمالهم أما

املاسونية. التعاليم
من أًخا عرش ألحد سرتاتمور اللورد األخ األعظم األستاذ أجاز ١٧٣٣ سنة ويف
بعد أمره من تم ماذا نعلم ال ولكنا همربج، يف ماسونيٍّا محفًال يأسسوا أن الجرمانيني
يف — ُدِعي محفل املدينة تلك يف س تأسَّ ١٧٣٧ سنة يف أنه نعلمه الذي إنما الحني، ذلك
أعظم أستاذًا لوتمان األخ ي ُسمِّ ١٧٤٠ سنة ويف شالوم»، أبي «محفَل — ١٧٤١ سنة
١٧٤١ سنة ومنذ املحفل. ذلك عىل َّس وترأ اإلنكليزي، األعظم املحفل من برباءة إقليميٍّا
أول وهو السفىل، وسكسونيا همربج يف إقليميٍّا أعظم محفًال رسميٍّا املحفل هذا ي ُسمِّ

جرمانيا. يف الصفة بهذه ُعِرف محفل
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للماسونية وانتصاره األعظم فريدريك انضمام

الذي إليها، فريدريك الربنس بروسيا عهد ويل انضمام ومنعة رشًفا املاسونية زاد ومما
املاسونية استطاعت ما ولواله األعظم، فريدريك أو الثاني فريدريك امللك ذلك بعد صار
بالده أمراء به اقتدى سلكها يف انتظم ملا ولكنه الديار، تلك يف حضيضها من النهوض
رشًفا املاسونية أصبحت حتى سنني السبع حرب تنتِه ولم األرشاف، من كثريون وتابعهم

ورساتها. البالد أرشاُف إليها باالنضمام يتباهى
يََر ولم َرِعيَّته، يف وبثهما والعلم الفضيلة يف شديدة رغبٌة الثاني لفريدريك وكان
بحضور برونسويك مدينة يف فكان تكريسه أما الغاية، لهذه املاسونية من أفضل وسيلة

ذكره. املتقدم شالوم أبي محفل من لجنة
يف رئاستها أمر فتوىلَّ املاسونية، نرصة يف رغبًة زاد ١٧٤٠ سنة األحكام توىلَّ وملا
س أسَّ منها سبتمرب ١٣ ويف شارلتنربج. قلعة يف السنة تلك من (حزيران) يونيو ٢٠
محفًال ١٧٤٤ سنة املحفل ذلك وأصبح عوالم»، الثالثة «محفل دعاه برلني يف محفًال

رئيسيٍّا.
لكنه سنني، السبع حرب أثناء حتى العظمى الرئاسة عىل األعظم فريدريك زال وما
مشاغل من يتجاذبه كان ملا بنفسه، مبارشًة املاسونية األعمال معاطاة يستطيع يكن لم
للرئاسة، نائبًا بك هلستني دوك ١٧٤٧ سنة فعنيَّ يسريًا، املحفل داخلية فاضطربت األمة؛

املالية. وضبط االجتماع محل ونظَّم القوانني ر فحوَّ

للماسونية النمسا إمرباطور انتصار

ُولِد أوسرتيا. يف األول فرنسيس اإلمرباطور كان بروسيا، يف األعظم فريدريك كان وكما
١٧٣١ سنة املاسونية إىل وانضم ،١٧٠٨ سنة األول) (كانون ديسمرب ٨ يف اإلمرباطور هذا
شسرتفيلد، دوك الرئاسة كريس عىل وكان ينجن، لوثر دوك ذاك إذ واسمه «هجيو»، يف

ينجن. لوثر األخ الحني ذلك من ي وُسمِّ لندرا يف األستاذ درجة إىل ارتقى ثم
يمنع لم ذلك أن إال االرتياب، نظر املاسونية إىل تنظر تريزا ماريَّا امرأته وكانت

أخرى. وأماكن أوسرتيا مدن يف كثرية محافل ست فأُسِّ انتشارها،
ونرش شأنها ى فرقَّ والكيمياء، الجميلة الفنون إىل امليل شديد األول فرنسيس وكان
إنه حتى إعالتهم، يف الرغبة شديَد واملساكني، للفقراء محبٍّا وكان الدين، وأيَّد الفضيلة
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وكان الدانوب. وفيضان ڤينا حريق يف املساكني بعض إلنقاذ مراًرا زوجته بحياة خاطر
نصه: ما تهذيبه إليه عهد الذي ابنه ويص إىل كتب فقد قدره، حقَّ التاريخ علم يقدِّر
العالم رؤساء رشور عن الغطاء له يكشف درًسا التاريخ يدرس أن ينبغي هذا ابني «إن

فضائلهم.» عن له يكشف كما وأغالطهم،
الذي االضطهاد بإبطال يكتِف فلم توسكانا، دوكية عىل استوىل ١٧٣٧ سنة ويف

نرصائها. أقوى من وكان جانبها أخذ ولكنه بالده، يف املاسونية يتهدد كان

جرمانيا يف أخرى محافل إنشاء

وكان بريوت5 أمري فإن انتشاًرا؛ أرسع املاسونية فكانت جرمانيا بالد من بقي فيما أما
س أسَّ ١٧٤٤ سنة ويف الشمس»، «محفل دعاه محفًال مدينته يف س أسَّ برلني، يف متكرًسا
سنة ويف دراسدن. يف كثرية أخرى محافل ست تأسَّ ثم هنوفر، يف «فريدريك» محفل

ليبسك. يف نخالت» الثالث «مينارڤا محفل س تأسَّ ١٧٤١
الجرمانية املحافل تكن ولم فرنكفورت، يف «الوحدة» محفل س تأسَّ ١٧٤٢ سنة ويف
اإلنكليزي، النظامات كتاب أعمالها أساس وكان الرمزية، الثالث بالدرجات إال تشتغل
باحتياجهم شعروا حتى حني بعد لبثوا ما أنهم عىل أحكامها، مرجع كان وحده وإليه
عليها يشتغلون كانوا التي الطريقة أما ظروفهم. مقتضيات عىل تَُسنُّ محلية قوانني إىل
دون كان َمن أما األساتذة، إال محافلهم أعضاء عداد يف يكن ولم بريتشارد، طريقة فهي
منها كلٌّ فيقرر بأعمالها، مستقلة املحافل وكانت العضوية. حق له يكن فلم الدرجة هذه

وقوانينها. نظاماتها يف تبايُن ذلك من فنتج ويستحسنه، له يرتاءى بما
مقالة سنة كلَّ الواحد يقدِّم أن أعضائه عىل تفِرض نومربج يف املحافل وكانت
وتبحث ١٧٦٣ سنة أسبوعيٍّا تنعقد املحافل فكانت برونسويك يف أما األقل. عىل علمية
رساة من كثري املاسونية إىل انضمَّ الزمن هذا نحو ويف علمية، كلها مختلفة مواضيع يف
العمل إليه يحتاج ما لكثرة األغنياء إال املحافل يف يشتغل يكن ولم ووجهائها، البالد
املاسونية انحصار إىل األمر فآَل شاكل، وما ووالئم مساعدات بني الباهظة النفقات من
إجحاف وهذا ومعارف. لياقة ذوو هم ن ممَّ كثريين وحرمان الثروة، وذوي األرشاف يف

جرمانيا. مدن إحدى 5
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أن عن فضًال كثريًا، ذلك من أرشف وأعمالها املاسونية واجبات ألن عليه؛ يُساَمحون ال
الصف من القوانني عىل واملحافظة النظام ِحْفظ عىل أقدر الناس من األوسط الصف

األعىل.
إىل انتقلت حتى فرنسا يف انترشت أن لبثت ما العليا املاسونية الدرجات إن ثم
يف عموًما املاسونية انتشار كيفية يف ننظر دخولها كيفية يف النظر وقبل جرمانيا.

جرمانيا.

جرمانيا يف املاسونية انتشار

املحفل خطة أعماله يف متَِّبًعا عوالم» «الثالث واسمه برلني يف امللوكي األعظم املحفل كان
يف املحفل هذا مثل وكان — القهارمة» «محفل دعاه محفًال س فأسَّ اإلنكليزي، األعظم
البذخ إىل ذلك فآَل مداخيلها، وزيادة املحافل مالية ضبط يف النظر ألجل — إنكلرتا
عنهم. والتحري الطالبني اختيار يف املحافل بعض فتساهل املالية، فنفدت الوالئم يف
وفرنكفورت همربج محافل اجتمعت املستحقني بغري املستحقني اختالط من فتخلًُّصا
استحداث األعضاء بعض فاقرتح الخطب، ملالفاة اتخاذه يجب فيما وتباحثت وغريها،
فينفصلون بها فيتعارفون للمستحقني، إال بها يبيحون وال املحافل عليها تتَِّفق عالمة
الرئييس للمحفل يُجَعل أن فرنكفورت محافل من آَخرون واقرتح املستحقني، غري من
األعظم األستاذ توقيع الختم ملحل املخاِلف الوجه عىل ويجعل الشهادات، به تُختَم ختٌم

منها. شيئًا يقرِّروا لم أخرى اقرتاحات وتقدَّمت ومنبهيه.
وقته، لضيق بنفسه؛ املحافل أشغال يف النظر يستطيع يَُعْد لم البالد ملك أن وبما
ڤون األخ فانتخبوا رئيس، بدون ١٧٥٥ سنة األعظم املحفل أصبح نائبه لوفاة ونظًرا
الخالف فوقع املحافل، كل مصادقة يصادف لم االنتخاب هذا أن إال للرئاسة، رملسربج

نشاط. بكل الوظيفة تلك تعاطي من يمنعه لم ذلك لكن بينها،
وغريها. وستتن ودانسك وهوشربج إرشسلبن يف كثرية محافل ست أُسِّ ثم

وفرنكفورت. هنوفر محافل يف حصل االضطراب ذلك ومثل
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عرش الثامن الجيل أواسط يف جرمانيا حالة

محافلها؛ يف الفرنساوية اللغة الجرمانية املحافل اتخذت عرش الثامن الجيل متوسط ويف
وكانت فرنساوية، بأسماء املحافُل ى تسمَّ وكانت الناس، من العليا الطبقة لغة كانت ألنها
وكانت القبيل. هذا من دونهما تزال ال فكانت الجرمانية أما العلماء، لغة الالتينية اللغة
وعمرانها، وتجارتها لعلومها خارجي ُمصِلح إىل باحتياج جرمانيا يف االجتماعية الهيئة
الجرمانيني شأن ترقية يف للفرنساويني كان وقد عرش، الثامن الجيل أوائل يف سيما وال
ورقوا الشعب فعلَّموا العلم، وحب باالجتهاد تفرَّدوا أفراد جرمانيا يف ظهر ثم بيضاء، يد
شأن ترقية إىل فسعى املاسونية، املبادئ ب ترشَّ الذي األعظم فريدريك جاء ثم أفكارهم،
حرية فأطلق وعلميٍّا، سياسيٍّا البالد فأصلح الدواء، فوصف الداء عرف أن بعد أمته
هذا إن باإلجمال ويقال األجنبية، الدول ثقة واكتسب والصنائع، الفنون ط ونشَّ التعليم،
العمران، من مرتفع إىل الجهل حضيض من جرمانيا أنهض الذي هو العظيم الرجل
ملرشوعاته. مساعد أكرب هو ما مبادئها من رأى ملا ذلك الخصوص؛ عىل املاسونية ط ونشَّ

اضطهادات

العاقلة الفئة وإقبال لها، البالد ملك انتصار من القته ما مع جرمانيا يف املاسونية أن عىل
نظر إليها نظروا فإنهم الدين، رجال اضطهاد من تَنُْج لم فإنها إليها، االنضمام عىل
والربوتستانت إنكلرتا، بروتستانت قبيل من ظنوها فالكاثوليك إلغاءها؛ فطلبوا االرتياب
العموم. وجه عىل وللديانة بل املسيحية، وللديانة هللا لعبادة مناقضة يعتربونها كانوا
أعماًال إليها ونسبوا سلطان، من بها هللا أنزل ما أكاذيب الناس عامة عليها واختلق
شدة فيها القوم ارتياب زاد ومما اضطهادها. عىل الجميع فأجمع وخزعبالت، سحرية
املشهور كان وقد اجتماعاتهم. ومحالت أوراقهم وإخفاء أرسارهم عىل األعضاء حرص
يف الناس د فرتدَّ مخصوص، بيشء االعرتاف الطالب عىل تشرتط ال أنها املاسونية عن
وأنهم طبيعيون، جميعهم املاسونيني أن اعتقادهم عن ينفكوا لم أنهم عىل عليها، حكمهم
غري آخرون إليهم ونسب باطنًا، يحتقرونه ولكنهم الدين، عن بالحيادة يتظاهرون إنما
بنارصها، أخذ َمن املاسون غري الجيل ذلك َكتَبَة من تُحَرم لم املاسونية أن عىل ذلك.
لها َدْخَل ال أنها أثبت ما األساسية قواعدها من واستخرج التَُّهم، تلك من براءٌ أنها َ وبنيَّ

الكلمة. توحيد يف املقاصد أرشف ذلك أن َ وبنيَّ اإلطالق، عىل الدين أمر يف
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املاسونية الرموز حل

يكن ولم املاسونية، الرموز حل يطلبون طويًال جرمانيا يف أنفسهم املاسون اشتغل وقد
يف يجتمعون أمرهم أول يف كانوا وقد األوىل، الدرجات رموز إال الرأي بادئ يف لديهم
ثم غايتها. من يشء إىل يفقهون ال ميكانيكيٍّا، استعماًال الرموز تلك ويستعملون املحافل
كلٌّ جعل املاسونية، بتاريخ معرفة لديهم يكن لم وملَّا حلها، يف فكرته أجهد َمن بينهم قام
الحوادث؛ من اعتاده ما عىل أقواله ويبني عقله، إليه يقوده ما مقتىض عىل يفرسها منهم
والالهوتي املوسيقى ذلك ومثل صنعته، يوافق ما إىل يفرسها مثًال الكيماوي فكان
غرو؛ وال وغريهم. والفلكي والريايض العقيل والفيلسوف القديمة اآلثار وعاِلم والتاريخي

أصلها. يف اآلراء الختالف ُعْرضة تكون تاريخها تجهل التي العشرية فإن

العليا الدرجات

جمعية مثل ملقاومتها، قامت التي العديدة الجمعيات املاسونية وجه تشويه يف ساعد وقد
قامت أنه أيًضا ننكر وال وغريهم. والروزيكروسني، والجزويت، الهيكليني، الفرسان
مقاوميها، وقاومت بنارصها فأخذت املاسونية، من فروًعا كونها تشبه أخرى جمعيات
عرش. الثامن الجيل أواخر يف عقدتها انحلت وقد «املستنريين»، األيلوميناتي جماعة منها

وأمريكا أوروبا أنحاء سائر يف املاسونية (7)

وأمريكا، أوروبا أنحاء يف الرمزية املاسونية انترشت املختلفة السبل من َم تقدَّ ما مثل وعىل
البالد نذكر باالختصار وحبٍّا والعلم. الفضيلة نرش إال لها ديدن ال أحوالها كل يف وكانت
تاريخ ذكر مع ذكره َم تقدَّ ما غري األول، طورها يف الرمزية املاسونية دخلتها التي

دخولها:

١٧٤٣ سنة الدنمارك
١٧٣٦ سنة بوالندا
١٧٣١ سنة روسيا
١٧٣٥ سنة أسوج
١٧٣٧ سنة سويرسا
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١٧٣٣ سنة إيطاليا
١٧٢٧ سنة إسبانيا
١٧٣٥ سنة بورتغال
١٧٣٢ سنة أمريكا

فئات من جسيمة، واضطهادات عظيمة مشاق مبادئها نرش سبيل يف اعرتضها وقد
تكن لم ذلك كل مع واملاسونية لشأنها. حطة املاسونية شأن رفع يف ترى كانت كثرية
تنتهز تكمن وطوًرا تنزل، وطوًرا تصعد، تارًة فكانت ُقَواها، تضعف أو عزمها ليتحول

للنهوض. فرصًة
امللوك من العظماء صدور يف الرتحاب، من القته بما اإلقرار إال يسعها ال أنها عىل

مكان. كل يف العلم ورجال واألمراء

الرمزية املاسونية من األول الطور تاريخ يف عام نظر (8)

و١٧٨٣، ١٧١٧ سنة بني املاسونية عىل توالت التي الحوادث من بنا َمرَّ بما تأملنا إذا
إىل ١٧١٧ سنة من أْي — أمرها أول يف الحية األجسام من كغريها كانت أنها نرى
نطاقها واتسع فانترشت واملقاومات، األتعاب من معزل يف النمو رسيعة — ١٧٤٧ سنة
النزعات اختالف األرضعىل عظماء بها فاستظل املعمور، العالم بأنحاء فروعها واتصلت
وأحلوها شأنها ورفعوا أزرها شدُّوا وقد وغريهم، وعلماء وفالسفة ورشفاء ملوك بني
خدموها. كما خدمتهم وقد بمنافعها، االجتزاء من حقهم تبخسهم فلم هي أما َعِليٍّا. مكانًا
ونظاماتها رشائعها قبول عدم تقرِّر أن حياتها مستقبل عىل للتأمني عليها كان وقد
اإلباحة مع األسايس القانون عىل واملحافظة الجوهرية، األمور يف الوحدة ووجوب التغيري،

ذلك. خال بما الحرية ألعضائها
مثل عن وتغافله بإهماله الواحدة الجهة من اإلنكليزي األعظم املحفل أخطأ فقد
األعظم أيرالندا فمحفل ره؛ تأخُّ إىل آَلْت كثرية أمور يف الترصف ساء وقد األمور، هذه
عالئق وبدون بل األعظم، إنكلرتا محفل عن باالستقالل أُنِشئَا األعظم سكوتالندا ومحفل
فلم عموًما، املاسوني الجسم حياة لحفظ وال لنموهما مناسبًا ذلك يكن ولم بينها، حبية
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وأقام العشرية، عموم يف حلَّْت وانشقاقات انقسامات إىل األمر آَل حتى يسرية مدة تَْمِض
جسمها. يف مرضيٍّا نماءً ذلك فكان لندرا، يف ثانيًا أعظم محفًال املنشقون

إليه دعت وما العليا، الدرجات أمر من كان بما فرنسا من عليها الرضبات جاءت ثم
واألكاذيب، النفاق ُسبُل من إليها ل التوصُّ يف استعمل وما األغراض، اختالف من الحال
مع املاسونية باتحاد فقالوا سلطان، من بها هللا أنزل ما التي األقوال من عليها ق لُفِّ وما
وتعاليم رموًزا إليها وأدخلوا الصليبية، الحروب أيام يف ُوِجدت وأنها الهيكليني، جماعة
املاسونية لوجه مشوِّهة وأمريكا أوروبا وسائر جرمانيا يف ونمت انترشت مستحدثة
من وكم سقطت، مثلها من وكم نشأت، عظمى وغري عظمى محافل من فكم الحقة.
قبلت وقد ونقضت. أقيمت معاهدات من وكم ُهدمت، وقديمة انترشت مستحدثة مذاهب
أحيانًا مبادئها يف واستحدثوا فيها فأفسدوا لها، أهًال ليسوا هم ن ممَّ كثريين أحضانها يف

والثلب. الطعن إىل وتعريضها والقالقل، املتاعب إىل آَل ما
وتهذيب واإلحسان بالرب والقيام والعلم الفضيلة نرصة عن تنفك لم أيًضا ولكنها
الفضيلة تحمل الكمال، وعنوان االجتماعية الهيئة دعامة كانت إنها وباإلجمال األخالق.
غري شديد، وعزم ثابتة بَقَدٍم ذلك كل تفعل وكانت أمة، إىل أمة ومن بلد، إىل بلد من

االضطهاد. من يتهددها كان بما مبالية
تتمكَّن لم لكنها إنكلرتا، يف هيئتها يف التأثري من العليا للدرجات كان عما نغفل وال
التي األماكن يف حالتها إىل ا عامٍّ نظًرا نظرنا وإذا وفرنسا، جرمانيا يف تمكَّنته ما هناك
تقصريًا ذلك يكن فلم ظهرانيها، بني هي التي األمة باختالف تختلف كانت نراها احتلتها،

الظروف. مقتضيات من هو إنما مبادئها، يف فساًدا أو منها
البساطة من حالها إىل عادت أنها الثاني الطور عن الكالم عند يأتي فيما وسرتى

والتقدم. اإلصالح طور فإنه قديًما، عليها كانت التي
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أنحاء سائر إىل منها وامتدت إنكلرتا يف نشأت الرمزية املاسونية أن َمرَّ فيما رأيت قد
ما عىل املحافظة من تتمكن لم أنها إال ذلك، يف الفضل وحدها وإلنكلرتا وغريها، أوروبا
ومبادئهم، عوائدهم يف األمم وتهذيب التعاليم ترقية من غايتها هو وما توحيدها، يضمن
يف الرغبة تلك إعادة من به لتتمكن العشرية هذه تاريخ يف الالزم البحث تبحث ولم
يأتي. فيما ذلك سيتضح كما ه لتُِتمَّ لجرمانيا عمًدا تُِرك قد ذلك وكأنَّ كلمتها، توحيد

األيام هذه إىل ١٧٨٧ سنة من لندرا يف املاسونية (1)

أهملوا أنهم إال وتعاليمها، العشرية قوانني عىل محافظني ١٧٨٤ سنة إىل اإلنكليز يزل لم
انتقاء يف فتساهلوا األساسية، غايتها عن معزل يف البعض أصبح حتى حيويتها من شيئًا
أعمالها يف قارصة ١٧٨٧ سنة إىل زالت وما الفساد، من يشء عنرصها يف فدخل الطالبني،
امللوكية» «القنطرة إال العليا الدرجات من ثَمَّ يكن ولم الثالث، الرمزية الدرجات عىل

هريودوم. درجة السنة تلك من يناير ٤ يف إليها فأضيف ارش»، «رويال
تعليمهن وموضوعها املاسونيني، اإلخوة بنات مدرسة ست تأسَّ ١٧٨٨ سنة ويف
العائلة ومساَعَدة راسبيني األخ بمساعي تأسيسها كان وقد ماسونيٍّا، تهذيبًا وتهذيبهن
كمربلند «مدرسة املدرسة تلك فُدِعيت كمربلند، أوف دوتشس الخصوص وعىل امللوكية،
هذه وتُدَعى تالمذتها، وكثر نطاقها اتََّسع حتى يسرية مدة عليها تَْمِض ولم امللوكية»،
إنكلرتا ملكة جاللة حماية تحت وهي امللوكية، املاسونية البنات مدرسة اليوم املدرسة
سن من املاسون بنات فيها وتقبل وايلس، أوف والربنسس وايلس، أوف الربنس ورئاسة

والعلم. التهذيب كل أتممن وقد ١٦ سن يف وتخرجهن سنوات، ثماني
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ثم فرديريك، وأوغسطس كنت دوك العشرية سلك يف انتظم ١٧٩٠ سنة فرباير ويف
،١٧٩٠ سنة مكانه يف وايلس أوف الربنس انتُِخب كمربلند دوك تويف وملا سسكس. دوك
الحني ذلك ومن السنة، تلك من مايو ٢ يف إال املصلحة تلك يف رسميٍّا يكرس لم ولكنه
وسادت املحلية، السلطة واحرتام املاسونية القوانني عىل املحافظة يف اإلخوة اهتمام زاد

واالتحاد. واألخوَّة الرب هي التي الحقة املاسونية املبادئ فانترشت الحرية،
مللك ُشْكر عريضة تقديم عىل األنحاء سائر يف اإلخوة أجمع ١٧٩٣ سنة فرباير ٨ ويف
١٧٩٨ سنة ويف وايلس. لوف الربنس األعظم رئيسهم بواسطة فقدَّموها «إنكلرتا»، البالد
لندرا يف اليوم هذا إىل قائمة تزال وال املاسون، أبناء لتعليم ماسونية مدرسة ست تأسَّ
الربنس ورئاسة امللكة جاللة رعاية تحت ألنها امللوكية»؛ املاسون أبناء «مدرسة باسم
سنة، ١٥ سن إىل بتعليمهم فتقوم سنوات، ٧ سن من الصبيان إليها يدخل وايلس، أوف

لندرا. يف اآلن عظيم شأن املدرسة ولهذه

العظيمني إنكلرتا محفَيلْ توحيد

حتى األعظم، رئيسها وايلس أوف الربنس رعاية تحت انتظام يف املحافل زالت وما
األعظم اإلنكليزي املحفل بني االنقسام أن إال املاضية، األزمنة سائر أعضائها بعدد فاقت
التاسع القرن أوائل إىل سائًدا يزال ال كان القديم، دعوناه الذي األعظم واملحفل الحديث
يطول مقدماٌت التوحيد ذلك َم تقدَّ وقد املحفالن، َد وتوحَّ عروته انَحلَّْت ذلك وعند عرش،
من مؤلَّفة لجنة كتبتها بمعاهدة ١٨١٣ سنة نوفمرب ٢٥ يف تم بأنه نكتفي رشحها،
ديسمرب أول يف املحفالن عليها صادق عليها عوا وقَّ أن وبعد املحفَلنْي، من كلٍّ من ثالثة
املحفلني من فتألَّف منها، الخامسة املادة من يسريًا شيئًا روا حوَّ أن بعد السنة، تلك من
منه ٢٧ يف االتحاد بذلك احتفاءً وأقاموا املتحد»، األعظم إنكلرتا «محفل دعوه محفل
أيرلندا محافل إىل الدعوات وأرسلت إنكلرتا، من املاسون كبار جميع فيه اجتمع احتفاًال
وإرسالها الالزمة اللجان لتعيني يكفي ما الوقت من لديهم يكن لم ملَّا أنه إال واسكوتالندا،
يف املتحد املحفل إىل أرسلوها تهنئة بتحارير استعاضوا االحتفال، ذلك يف عنهم لتنوب
أعظم رئيًسا سسكس دوك انتخبوا الحني ذلك ويف التكريس. جلسة يف تُِليت لندرا،
بني املصالحة سبيل يف الساعني أول من وكانَا كنت، دوك استعفى أن بعد التالية، للسنة
االنتخاب أمر من كان ا عمَّ واسكوتالندا أيرالندا محافل أعلنت ثم وتوحيدهما. املحفلني
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والحق، والفضيلة اإلصالح يف واحدة بيد يعملون اإلخوة جعل الحني ذلك ومن الجديد،
كان. خرب يف واألقديمني الحديثني املاسون بني االختالف من كان ما كلُّ فأصبح

من كان ما نيس وقد والنظامات، القوانني تحوير عىل املتحد املحفل عكف ثم
واجباتهم. أهم إليه تدعوهم الذي العمل إىل اإلخوة غ فتفرَّ والتحزُّب، التضارب

عىل الخريية ومساعيها املاسونية إحسانات ازدادت سسكس دوك رئاسة ويف
ملا يتخللها الفساد جعل ثم ،١٨٢٩ سنة إىل ونشاط سعي يف زالت وما الخصوص،
عىل امللل فاستوىل بواجباتها، للقيام أهًال ليسوا هم الذين الطالبني من فيها يُقبَل كان
اجتماعاتها يف املحافل أعمال جملة من وجعلوا الهمة ذوي من بعضهم فنهض األعضاء،

للهمة. وإنهاًضا الفضيلة عىل حثٍّا املاسونية؛ الخطب إلقاء
«فريماسون دعاها ماسونية كروسفيكسجريدة الدكتور األخ أصدر ١٨٣٤ سنة ويف
اإلخوة من املرىضواملعوزون إليه يلجأ مستشفى بناء إىل يسعى أخذ ثم ريفيو»، كوارتريل
تحت ذاك إذ وهو املرشوع، هذا معاضدة وجوب عىل األعظم املحفل يحث فجعل وغريهم،
افرتاءات ذلك عىل وِزْد جمة، صعوبات صادف لكنه َم، تقدَّ ما عىل سسكس دوك رئاسة
لجنة له فتعيَّنت عمومي، اجتماع يف األعظم األستاذ امتهن أنه بدعوى حقه يف وردت
ستة مدة األعمال عن باإليقاف عليه فُحِكم رأته، ما فقررت الدعوى، تتحرى مخصوصة

.١٨٤٠ سنة ذلك وكان أشهر،
أرض ما الغضب متصعدات من هو مما جريدته يف نرش أنه إال األخ هذا من كان فما
إىل فدعوه فيه، كانت ملا اإلخوة ثقة عادت ١٨٤١ سنة ويف عليه. تعصبًا اإلخوة وزاد به
املستشفى أساس وضع من تمكَّن السنة تلك ويف شكر. هدية له وقدَّموا فاخرة مأدبة
عليه املرض الشتداد بالنسبة أنه إال بنائه، عىل التحريض عن مطلًقا يفرت ال كان الذي
يف عموًما املاسونية أما ،١٨٥٠ سنة (فرباير) شباط ٢٥ يف فتويف غرسه، ثمار يْجِن لم

تام. نظام يف سائرة زالت فما إنكلرتا
وكثرت الخريية، املدارس ست وأُسِّ األعظم، املحفل دين تصفية تمت ١٨٣٦ سنة ويف

ماسونية. مكتبة إنشاء إىل اإلخوة سعى ١٨٣٩ سنة ويف الخريية، الجمعيات إيرادات
جرت سنني بضع وبعد األحوال، مقتضيات عىل القوانني روا حوَّ ١٨٤٠ سنة ويف
لياقتهم، وتتضح املاسونية إىل االنضمام يطلبون الذين اإلرسائيليني قبول بشأن املخابرات
األخرى، الجهة من وبروسيا الواحدة الجهة من جرمانيا محافل بني بذلك املخابرة وطالت
املاسونية أن بدليل قبولهم، يمنع ما لديه يكن فلم املتحد اإلنكليزي األعظم املحفل أما
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البرشي النفع بها يُقَصد عمومية هي وإنما البرش، فئات من أخرى دون بفئة تتعلق ال
العام.

رجًال وكان مكانه، يف زتالند أرل فانتُِخب سسكس، دوك تويف ١٨٤٤ سنة ويف
البنايات وأُِقيمت املحافل، عدد كثر أيامه ويف للعشرية، محبٍّا مخلًصا صادًقا حازًما
ويف .١٨٧٠ سنة إىل الرئاسة هذه عىل األرل هذا زال وما املحافل، احتفاالت ألجل العظيمة
منحرصة مواضيعه جعلوا مجمًعا سوا وأسَّ العلماء اإلخوة من عدة اجتمع ١٨٦٨ سنة
وأن شاكل، وما وقدميتها وتاريخها ماهيتها حيث من فيها، والبحث املاسونية اآلثار يف
تحت حدة عىل يطبعوها ثم مغازين»، ماسنس «فري جريدة يف أعمالهم كل ينرشوا
أعضاء بصفة املجمع هذا يف لالشرتاك بابًا وفتحوا املاسونية»، اآلثار مجمع «أعمال اسم
كل عن واحدة دفعة جنيهات خمسة أو سنة، كل جنيه نصف الواحد يدفع بأن رشف،

الحياة.
فكثرت وتقوَّت الخريية، املاسونية املرشوعات تعدَّدت حتى ١٨٦٩ سنة تأِت ولم
بدًال فيها تجتمع بنايات ألنفسها ابتنت املحافل أن ذاك إذ كان ما أهم ومن إيراداتها.

الخصوصية. والبيوت الفنادق من
أوف املاركيس ثم غري، دي أرل األخ العظمى للرئاسة انتُِخب ١٨٧٠ سنة ويف
سمو االحرتام الكيل األخ لها فانتخبوا ،١٨٧٤ إىل الرئاسة عىل هذا زال وما ريبون،
اليوم. هذا إىل رئيسها يزال ال وهو إنكلرتا، ملكة جاللة عهد ويل وايلس أوف الربنس

١٨٨٨ لسنة املتحد األعظم املحفل موظفو

السنة: لهذه املتحد اإلنكليزي األعظم املحفل موظفي أسماء وهاك

العهد ويل وايلس أوف الربنس األعظم األستاذ
كارنرفون أرل األعظم األستاذ نائب

الثوم أرل ثاني نائب
فيكتور ألربت الربنس أعظم أول منبه

واسيل فيسكونت جنرال أعظم ثاني منبه
كالرك شدويل كولونيل أعظم رس كاتب
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اليوم األعظم املتحد املحفل سلطة

فروع له فنبتت العالم، أنحاء سائر يف املتحد اإلنكليزي األعظم املحفل سلطة انترشت وقد
تبلغ املحفل هذا رعاية تحت اليوم هذا إىل أُنِشئت التي املحافل وجملة املمالك، سائر يف

رمزية. جميعها محفًال، وثالثني وأربعة ومائتني ألفني
ما وإىل ضواحيها، يف هو ما وإىل عينها، لندرا يف هو ما إىل املحافل هذه م وتُقسَّ
يف التي املحافل فعدد املدن، من وغريهما وأوسرتاليا كالهند اإلنكليزية املستعمرات يف هو
والنظامات املبادئ تعليم ألجل أْي تعليميٍّا، محفًال ١٥٠ منها محفًال، ٣٥٠ وحدها لندرا
اإلنكليزية واملستعمرات إنكلرتا ضواحي يف املحافل أما التقاليد. عىل والتمرين املاسونية
املستعمرات يف و٦١١ إنكلرتا، ضواحي يف ١١٩ فمنه بقي وما إقليميٍّا، محفًال ٨٣ فمنها

األخرى. واملدن
امللوكية، القنطرة بمجامع فتُعَرف — العليا الدرجات محافل أْي — املجامع أما
لندرا يف كثرية مجامع وتحته األعظم، باملجمع يُعَرف لندرا يف لها الرئييس واملجمع
لندرا، يف ٣٧ منها مجمًعا، ٧٥٠ من نحًوا عددها يبلغ واملستعمرات، إنكلرتا وضواحي

األخرى. واملدن املستعمرات يف و١٨٥ ضواحيها، يف و٤٣٨

اسكوتالندا يف املاسونية (2)

أفراد عليها ََّس وترأ اسكوتالندا، يف أينعت املدة هذه أثناء املاسونية إن باإلجمال يقال
عىل بناء فقط؛ الثالث الرمزية الدرجات عىل املحافظة عىل ْت وأرصَّ امللوكية، العائلة من
مايو ٣٠ ويف عليها. داخلٌة العالية الدرجات وأن الحقيقية، املاسونية الدرجات هي أنها

األعظم. إنكلرتا ومحفل األعظم اسكوتالندا محفل بني االتحاد تمَّ ١٨٠٣ سنة (أيار)

األيام هذه إىل ١٧٨٤ سنة من فرنسا يف املاسونية (3)

فرنسا، يف عرش الثامن القرن أواخر يف العليا الدرجات من املاسونية املجامع كثرت
اتحد ١٧٨٧ سنة ويف الفرنساوي، األعظم املجمع َدَعوه رئيسيٍّا أعظم مجمًعا فأنشئوا

األعظم. الرشق مع املجمع هذا
ذاك إذ الناس أوقع وقد الفرنساوية. الثورة أيام حتى كذلك الحال زال وما
بعد أثبتت والقرائن الحجة أن عىل الثورة، تلك أسباب يف املداخلة إليها ونسبوا باملاسونية
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وإعالة الثورة إخماد حيث من إال السياسة، أمر من يشء يف تتداخل لم املاسونية أن ذلك
لالضطهاد ُعْرضة — ثوروية رشارة أول طارت منذ — برحت ما ولكنها والوطن، األمة
إىل بأعضائها الخوف آَل حتى اجتماعها، َشْمل وتشتَّت أعمالها فتوقفت واملقاومات،
ما بذلك وكتب العموم، بوجه املاسونية مع عالقاته بقطع أورليان دوك األستاذ ترصيح

.١٧٩٣ سنة فرباير ٢٤ يف األعظم للرشق وقدَّمه االستعفاء، يشبه
سواه انتخاب َل وأجَّ استعفاءه، األعظم الرشق َقِبل السنة تلك من أوغسطس ويف
معظمه، عىل كان واالضطهاد نادًرا، إال تجتمع تكن لم املحافل أن منها: أسباٍب، لجملة
أن إال االضطهاد. ذلك ضحية ذهبوا اإلخوان من وكثريًا نفسه أورليان دوك إن حتى

و١٧٩٤. ١٧٩٣ سنة بني قليلة اجتماعات يجتمع كان األعظم الرشق
فاعتُِرب تنويس ثم رسم، بال اسًما األعظم الرشق أصبح حتى ١٧٩٥ سنة تأِت ولم
وجدَّد روتر األخ نهض أن إىل جرف، شفا عىل فرنسا يف املاسونية وأصبحت ، منحالٍّ
ينفك لم لكنه متهًما، عليه ُقِبض وقد األعظم، الرشق أعضاء من وكان بسعيه، شبابها
له أتيح حتى والحزم، الثبات فيهم عرف الذين اإلخوة بعض مخابرة عن السجن يف وهو

املاسونية. األعمال يف االشتغال عىل فعكف السجن، من الخروج
أعادا اجتماًعا فعقدا روتر، مع عامًال وكان الغيور، مراكاديه األخ أثره عىل وسار
لم أنه إال العظمى، للرئاسة روتر األخ انتخاب اإلخوة فأحب األعظم، الرشق أعمال فيه
املاسونية الطرق جميع يجعل أن عزمه يف وكان أعظم، محرتًما ي فُسمِّ الوظيفة، يقبل

القديم. األعظم املحفل إليه يضم وأن األعظم، الرشق رعاية تحت
فرنسا يف يَُعْد ولم املعاهدة، فُكِتبت ذلك، يف غرضه من تمكَّن ١٧٩٩ سنة مايو ويف
رئاسة تحت السنة تلك من يونيو ٢٨ يف عموميٍّا احتفاًال بذلك فاحتفل األعظم، الرشق إال

روتر.
عامًال، محفًال ٧٤ األعظم الرشق رعاية تحت أصبح حتى ١٨٠٠ سنة تأِت ولم
الدرجات وطبعوا عليها، تسري جديدة قوانني لها فوضعوا ،١١٤ صارت ١٨٠٢ سنة ويف

بمقتضاها. للسري املحافل يف وفرَّقوها والعلمية الرمزية املاسونية
وكثر االسكوتالندية، الطريقة تعاليُم فرنسا يف الحني ذلك قبل انترشت قد وكانت
تولية بعد ١٨٠٤ سنة ديسمرب ويف أعظم. محفًال لها فأنشأت محافلها، وتعدَّدت دعاتها
عليها ع وقَّ رسمية بمعاهدة األعظم بالرشق املحفل هذا اتََّحد بسنة، األول نابوليون

الفرنساوي. العايل املجلس س تأسَّ منه ٢٢ ويف الطرفان،

102



األيام هذه إىل ١٧٨٧ سنة من الثاني الطور

امللك توىلَّ فلما قنصًال، كان منذ سوءًا املاسونية يف يظن بونابرت نابوليون كان وقد
فأجاز فوائدها، وعظيم مبادئها صحة فعلم وتعاليمها، غورها سرب من ِقبَله من َ عنيَّ
وجعل نابوليون، يوسف ابنه عليها َّس ترأ ١٨٠٥ سنة ويف إليها. االنضمام وآِله لذويه
نطاق فاتسع املخلصني، نابوليون وأصدقاء الدولة عظماء أحد كمباسرييه عنه نائبًا

محافلها. وتعدَّدت أزرها واشتدَّ املاسونية
أركانها، وزعزعت السياسية الحوادث فصدمتها ،١٨١٤ سنة إىل كذلك زالت وما
الرئاسة مركز كان وقد رونقها. إىل وأعادها حاًال بنارصها أخذ ن ممَّ تعدم لم أنها عىل
َ ُعنيِّ يشغله َمن امللوكية العائلة من يكن لم وملا االضطراب، ذلك بسبب خاليًا العظمى
روتر األخ وجعلوا األعظم، األستاذ بأعمال يقومون عظام محافظني بصفة إخوة ثالثة
السابق رئيسهم فأعادوا البا، جزيرة من األول نابوليون عاد أن إىل األعمال يف عنهم نائبًا

.١٨١٥ سنة وذلك أحوالهم، وانتظمت عليهم
ادََّعى «مرصايم»، تُدَعى ماسونية طريقة باريس يف ظهرت ١٨١٦ سنة أوائل ويف
األعظم الرشق أن إال األول، مرص ملك مرصايم أيام من اإلخوة قدماء بقية أنهم أهلها
الجمعيات جميع عىل فرنسا يف الكهنة جماعة ثار ذلك وبعد الصفة. بهذه يعتربهم لم
أشبه موضوعها «اكلري»، َدَعوها جريدة ونرشوا والربوتستانت، املاسون سيما وال الرسية،
البورد دي إسكندر األخ انتُِخب ١٨٣٢ سنة ويف األيام. هذه يف الجزويت بشري بموضوع
من نياشني يعطي أن األعظم الرشق قرَّر ١٨٣٨ سنة ويف األعظم، الرشق عىل رئيًسا
بيت بناء إىل وسعوا املاسونية، نحو خصوصية بخدامات يمتازون الذين لإلخوة فضة

.١٨٤٠ سنة هذا مرشوعهم تم وقد املساعدة»، «بيت َدَعوه
ولم العايل، واملجلس األعظم الرشق بني متسلًطا الحني ذلك إىل يزال ال الخالف وكان
١٨٤١ سنة اإلخوة فسعى العايل، املجلس أعضاء زيارة بَقبول األعظم الرشق يسمح يكن
هذا اتفاقهم يتجاوز ولم املتبادلة، زياراتهم قبول من أخريًا فتمكَّنوا الدولتني، توفيق إىل

الحد.
بسبب املاسونية، يف تطعن فرنسا يف العمومية الجرائد جعلت ١٨٤٨ ثورة وبعد
وسيلًة اإلخوة يََر فلم النكري، عليها وشدَّدت إليها، الثورة تلك زعماء معظم انضمام
امللوكية، العائلة أعضاء األمراء أحد عليهم يرئِّسوا أن من أفضل الحكومة ثقة الكتساب
لوسيان الربنس له فانتخبوا أعظم، أستاذ من خلوٍّا ١٨١٤ سنة منذ األعظم الرشق وكان
من ستة من لجنة تعينت االنتخاب يوم ثاني ويف نابوليون، لويس الربنس أخ ابن مورات
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لتبلغيه مورات الربنس إىل وساروا األعظم، النائب برفبل األخ رئاسة تحت املوظفني كبار
لتكريسه، مخصوص بيوم واحتفلوا منه للشكر أخرى لجنة فعيَّنوا فقبل، االنتخاب ذلك

استقبال. بحسن املاسونية فاستبرشت
ليجعلوها اإلخوة فسعى أوروبا، يف السياسية األعمال محور ذاك إذ فرنسا وكانت
نوَّاب من مؤلَّف ماسوني مؤتمر َسنٍَة كلَّ فيها يلتئم وأن أيًضا، املاسونية األعمال محور
سنة يونيو ٨ يف األول املؤتمر بعقد الرأي بادئ يف ففازوا أوروبا، أنحاء سائر يف املحافل

طويًال. يَُدْم لم ذلك أن إال باريس، يف ١٨٥٥
١٨٦٢ سنة األمر آَل حتى العشرية، هذه مبادئ تتخلل أخذت الفساد جراثيم إن ثم
رئيًسا مانيان املدُعوَّ جيشه رسدارية أحد اإلمرباطور فعنيَّ الحاكمة، القوة تداخل إىل

شئونها. فاصطلحت األعظم، الرشق عىل أعظم
امتيازاتهم للماسون يُِعيد أن فرنسا إمرباطور من طلب أنه الرئيس هذا مساعي ومن
لكنه العظمى، للرئاسة االنتخاب عليه وقع ١٨٦٥ سنة ويف ففعل. االنتخاب، يف القديمة

ملينت. الجنرال مكانه َ فُعنيِّ األول، االجتماع قبل تويف
السنة ويف املحافل، يف نرشها جديدة نظامات األعظم الرشق قرَّر ١٨٦٧ سنة ويف
تقاسيه كانت عما رغًما ذلك مثل عىل زالت وما محفًال، ٢٧ فرنسا يف س تأسَّ التالية

الفاتيكان. مقاومات من املاسونية
عليها يواِفقه لم بدعة الفرنساوي األعظم الرشق استحدث ١٨٧٦ سنة سبتمرب ويف
مستهالت من الجاللة اسم إغفال وهي العظمى، املحافل من محفل وال الرشوق، من رشق

النفس. بخلود القائلة املاسونية املحافل لسائر خالًفا وأعماله، كتاباته
الفرنساوي، العايل املجلس حتى الجميع فخطَّأَه املاسوني، العالم يف هذا رأيه فأظهر
يف البدعة هذه اتِّبَاع وجوب قرَّر ١٨٧٧ سنة من سبتمرب ويف رأيه، عن ينفك فلم هو أما

له. التابعة املحافل جميع
سائران االسكوتالندية الطريقة عىل العايل واملجلس األعظم الرشق فرنسا يف واآلن
محافل الفرنساوية املاسونية وللدولة درجة. ٣٣ األخري ولهذا اآلَخر، بجانب الواحد
والرئيس محفل، ستمائة نحو مًعا وعددها العالم، من كثرية أنحاء يف فرعية ومجامع

دسمون. األخ األعظم الرشق عىل السنة لهذه األعظم
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األيام هذه إىل ١٧٨٤ سنة من جرمانيا يف املاسونية (4)

من تحتها وما اإلقليمية العظمى املحافل عىل مقترصة كانت جرمانيا يف املاسونية إن
الفرعية. املحافل

باتحاد فرانكفورت، يف االنتخابية للطريقة األعظم املحفل س تأسَّ ١٧٨٣ سنة ويف
ولهلمستاد، يف ُعِقد ماسونيٍّ مؤتمٍر إثر عىل اإلقليميني العظيمني ووزلر فرانكفورت محفَيلْ
االنتخابية»، «الطريقة دعاها األفضلية فيها رأى جديدة طريقة األعظم املحفل هذا ووضع
الدرجات أصحاب من الشيع بتكاثر تخلََّلها قد فساًدا املاسونية يف َرأَوا أنهم ذلك وسبب
التي الثالث الرمزية الدرجات إهمال إىل العاقبة وتعود البالء يعم أن فخشوا العليا،
الجرمانية املحافل إىل منشورات ونرشا املحفالن هذان فاتفق املاسونية؛ يف أصلية هي

وهي: اآلتية، األساسية األمور يف معهما الوفاق إىل يدعوانها

املاسونية القواعد عىل باملحافظة تتعهد املنشورات تلك عىل تواِفق التي املحافل أن (١)
الرمزية. بالدرجات يتعلق ما سيما وال القديمة، األساسية

فيه يظن ما العليا الدرجات من يختار أن استحسانه بحسب الحق محفل لكل (٢)
غريها. عىل التحامل عدم مع الفائدة،

الحدود. هذه ضمن متسلطة تكون االنتخابي للمجمع التابعة املحافل جميع أن (٣)

منها وتألَّف فانضمت الجرمانية، املحافل من كثري املنشورات هذه فاستحسن
الفساد وداعيات الرتََّهات من كثري من املاسونية فتخلصت الجرماني»، االنتخابي «املجمع
التي النظامات إىل العود الرشوط تلك ضمن ومن مخالطتها، من تمكَّنت قد كانت التي

.١٧٢٣ سنة األعظم إنكلرتا محفل َسنَّها
االجتماعات بمنع يقيض فرمانًا الثاني يوسف اإلمرباطور أصدر ١٧٨٩ سنة ويف
وقد ذلك، مخالفة يحاول مَلن الصارمة بالقصاصات التهديد مع اإلطالق، عىل املاسونية
إال جميعها منعها ثم املحافل، من معلوم عدد اجتماع من منع قد ١٧٨٥ سنة يف كان
تحاول ذلك بعد املحافل أخذت ثم املنع. م عمَّ املرة هذه أنه إال بروكسيل، يف محافل ثالثة
نهض قد بعضها وكان ،١٧٩٧ سنة إىل السياسية الشئون تغيري منتظرة النهوض
املحفل إعادة وجوب وقرَّروا اإلخوة كبار من عدة فاجتمع حديثًا، س تأسَّ اآلَخر والبعض
النظامات تحوير يف إليه تعود الجرمانية للمحافل دعامة يكون لكي الوطني، األعظم

مرشوعهم. وتَمَّ فقبلت املحافل عىل ذلك وعرضوا وغريها، والطقوس
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كبار من سبعة فاختاروا القديمة، االسكوتالندية الطريقة تمكني إىل هؤالء سعى ثم
محفًال سوا وأسَّ ففعلوا القديمة»، االسكوتالندية «اإلدارة إلحياء بالرتب املتساويني اإلخوة
أن املحفل هذا وواجبات بروسيا»، ملمالك الوطني األعظم الرئييس «املحفل َدَعوه رئيسيٍّا
نوَّاب من ويُؤلَّف وماديٍّا، أدبيٍّا الحقيقية املاسونية املبادئ إحياء شأنه من ما كلَّ يدبر
ويف والقوانني. الرشائع ووضع الرمزية األوامر إصدار واجباته ومن الرمزية، املحافل
لتفسري وكتاب املاسونية لألخوية تاريخ وضع إىل املذكور املحفل سعى السنة تلك أواخر

ذلك. وغري رموزها
الرسية االجتماعات كلَّ يمنع منشوًرا الحكومة أصدرت ١٧٩٨ سنة أكتوبر ٢٦ ويف
أعظم. محفًال نفسه تثبيت من امللوكي يورك محفل تمكَّن السنة تلك ويف االلتئام، من

مجامع كل يشمل عامٍّ ماسوني مجمع إنشاء إىل اإلخوة سعى ١٨٠١ سنة ويف
من فتمكَّن فسلر، األخ بمساعي ذلك وكان أوروبا، مجامع كل أمكن وإذا جرمانيا،

وهنوفر. وهمربج برلني مجامع مع ذلك عىل التعاهد وتمَّ مرغوبه
العلمية الدرجات لها أثبت ألنه املاسونية؛ عىل الفضل أصحاب اإلخوة من هذا وفسلر

الرمزية. لتفسري
أواخرها عند كانت ،١٨٢٤ سنة إىل شتى أحوال جرمانيا يف املاسونية عىل وتقلَّبت
تأسيس إىل اإلخوان سعى ١٨٣١ سنة ويف فشيئًا. شيئًا ترعرعت ثم الضعف، من يشء يف
وفازوا الجرمانية، املاسونية املحافل بني العالقات تمكني وفائدته ماسوني، مخابرات قلم
وما السياسية، القالقل بسبب اإلخوة همة فرتت ثم ليبسك. القلم ذلك مركز وجعلوا بذلك

.١٨٣٧ سنة إىل الفرتة تلك يف زالوا
تذكاًرا عظيم احتفال عموًما جرمانيا يف حصل السنة تلك من ديسمرب ٦ ويف
كما ١٧٣٧ س تأسَّ الذي شالوم أبي محفل به نعني فيها، ماسوني محفل أول لتأسيس
العالم من شتى أنحاء من فيه اجتمعوا اإلخوة ألن عظيم؛ شأن االحتفال لهذا وكان ، َمرَّ
يكون، ما أمتن إىل وفروعها العظمى املحافل بني الروابط فعادت همربج، إىل املاسوني
هذا وحرض مورات، األخ رئاسة تحت االحتفال ذلك يف همربج يف األعظم املحفل وكان
األمة رجال من كثريٌ ذلك بسبب إليها وانَضمَّ وأمرائها، البالد رساة من كثري االجتماع

رشف. أعضاء بصفة
يف وخَطَب كلوس، األخ رئاسة تحت فرانكفورت يف األعظم املحفل فعل ذلك ومثل

همتهم. نهض ما الَجْمع
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تنىس وجعلت جديد، دور يف دخلت الثاني، قرنها يف الجرمانية املاسونية دخلت وملا
الهمة. د وتجدِّ الروابط وتُِعيد واالضطهاد، الخمول من كان ما

إليه؛ املحافل نوَّاب حضور وجوب همربج يف األعظم املحفل قرَّر ١٨٣٨ سنة ففي
املاسونية. عموم مصالح يف للتداول

من كان ما ينسون وجعلوا بروسيا، يف العظمى املحافل بني الروابط عادت ثم
التفاهم. سوء عن نتجت التي االختالفات

يف وتكرَّس الثالث، فردريك بن وليم الربنس املاسونية إىل انضمَّ ١٨٤٠ سنة ويف
عن بالبحث علم أن بعد وذلك اإلخوة، أرشاف من عدد بحضور األعظم يورك محفل
الوطني األعظم املحفل وكان شأنها. ورفع كلمتها فجمع الجمعية، هذه مقاصد رشيف
مقتضيات حسب ١٨٤١ سنة أخرى مرة أيًضا رها وحوَّ ،١٨٣٨ سنة قوانني ر حوَّ قد
َمن لكلِّ ذلك بعد بها سمحوا ثم األساتذة، اإلخوة عىل وتوزيعها بطبعها وأمر األحوال،

حديثًا. يُقبَل
الجرماني العالم عموم من املاسونيني اإلخوة اجتماع وجوب تقرَّر ١٨٤٥ سنة ويف
ستاينباخ يف األول اجتماعهم اإلخوة واجتمع األخوية، للعالقات توطيًدا واحد؛ منتدى يف
هذا تبع ثم عموًما، املاسونية صالح فيه بما وتباحثوا السنة، تلك من أوغسطس يف

املحافل. لسائر رسمية بدعوات أخرى أماكن يف أخرى اجتماعات االجتماع
رت توفَّ إذا األديان كل من الطالبني قبول من املنع عدم تقرَّر الحني ذلك نحو ويف
قبول جواز يف طويل جدال نتيجة اإلقرار ذلك وكان املطلوبة، املاسونية الصفات فيهم
عشريتهم يف إصالحات بعض إجراء إىل اإلخوة سعى ثم املاسونية. املحافل يف اإلرسائيليني
بعضهم َّس وترأ املاسونية، إىل امللوكية العائلة من كثريين انضماُم ذلك عَقَب ثم ففعلوا،
املاسونية اُد ُحسَّ فكثر الكتاب. هذا ذيل مخصوصيف جدول يف هؤالء ِذْكر وسيأتي عليها،
ففازت، الحزم إالَّ أبَْت لكنَّها فيها، يوقعون وجعلوا االلتفات، هذا مثل من نالته ما بسبب
بني وقام املحافل، تشييد كثر ١٨٥٩ سنة ففي وانتشاًرا؛ سطوة إالَّ تزيد تكن ولم
وونزر، وكلر، سيديل، اإلخوة: منهم نذكر بكتاباتهم، شأنها رفعوا ماهرون َكتَبَة اإلخوة
عدد كثر حتى ١٨٦١ سنة تنتِه ولم وغريهم، وزيل، ومازدورف، ومارباخ، وشوبارغ،
لها جعل ما الرابطة، وشدة األلفة من جانب عىل العهد لذلك املاسونية وكانت املحافل،
ألجل مستشفى الخريية مرشوعاتهم جملة من وكان عموًما. العالم أعني يف اعتبار عظيم
يف سنويٍّا تجتمع الجرمانية الجمعية أسسوا ١٨٦١ سنة ويف واألرامل. واأليتام الفقراء

107



العام املاسونية تاريخ

وتوطيد ونرشها املاسونية والعلوم املعارف نطاق توسيع وموضوعها مختلفة، أماكن
فذهب الكمال، نحو الرسيع سريها عن املاسونية إيقاف إىل الوشاة فسعى األخوَّة، عالئق
تحوير إىل فقاموا قواهم، تنشيط إال السعي ذلك من املحافل يلحق ولم عبثًا، سعيهم
أوسرتيا بني ١٨٦٦ سنة حصلت التي السياسية الحوادث إن ثم تعاليمهم. ونرش قوانينهم
زالت وما جديدة، محافل فأسست خطتها إىل عادت انتهت وملا نوًعا، شغلتها وبروسيا
لم فإنها ،١٨٦٦ سنة يف إال العمومية لألعمال سنويٍّا تلتئم الجرمانية املاسونية الجمعية
سنة ففي بعُد؛ فيما اجتماعاتها إىل عادت لكنها السياسية، الحوادث بسبب ذلك تستطع
ونرشت األساسية القوانني بعض وضعت االجتماع هذا ويف ورمس، يف التأمت ١٨٦٧
ضيق لوال أود وكنُت العالم، أنحاء سائر يف العليا املحافل سائر إىل به بعثت منشوًرا
وفيه الحقيقية، الحرة األخوية باإلحساسات مفعم إنه أقول إنما نصه، عىل أتي أن املقام
وهي املقدسة، الواجبات سبيل يف النفيس بذل عىل يحمله ما املاسوني للجسم الحياة من
نحو والسعي والخري الفضيلة يف بالعمل مؤازرتها إىل العالم محافل جميع فيه تدعو

املاسونية. بالواجبات وقياًما لإلنسانية خدمًة الكمال؛
بعًضا فحوَّرت ونظاماتها، قوانينها أمر يف تنظر جرمانيا يف املاسونية جعلت ثم
هللا جزاها الكمال، وراء َسْعٍي يف تزال وال زالت وما آَخر، بعًضا وأضافت بعًضا وحذفت

خريًا.
جرمانيا: يف العظمى املحافل أسماء وهاَك

برلني. يف عوالم الثالثة ذو الوطني األعظم املحفل (١)
(برلني). األعظم الضواحي محفل (٢)

(برلني). امللوكي اليوركي األعظم املحفل (٣)
بريوت. «جرمانيا» األعظم الشمس محفل (٤)

حماية تحت وجميعها السبعمائة، تفوق فرعية محافل العظمى املحافل هذه وتحت
أملانيا. إمرباطور جاللة
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أمريكا ويف أوروبا أنحاء باقي يف املاسونية (5)

أوروبا بالد سائر يف وحوادثها املاسونية سري عن القول نستطرد أن الخاطر يف كان وقد
املاسونية تاريخ لتفصيل الخصوص عىل مجعوًال الكتاب هذا لكون نظًرا أننا إال وأمريكا،
أن عىل البالد، تلك حوادث من بقي ما أغفلنا قد وسوريا، مرص سيما وال املرشق يف
نية صدق يف ثقة يزيده ما فريى ذُِكر، ما عىل تُِرك ما يقيس أن عليه يصعب ال القارئ

عموًما. العالم عىل فضلها مقدار ومعرفة الجمعية هذه
عظيًما، امتداًدا فيها امتدت فإنها أمريكا، يف املاسونية إىل خصوًصا االلتفات ه ونوجِّ

محفل. آالف العرشة عن ينوف ما بلغ فيها املحافل عدد إن بحيث

سوريا يف املاسونية (6)

العملية املاسونية

التاريخ أوائل يف سوريا أنحاء يف انترشت العملية املاسونية أن بك َمرَّ فيما رأيت قد
اآلن إىل آثارها تزال ال عديدة بنايات األحرار البنَّاءون بنى وقد الهجرة، وأوائل املسيحي

واألسوار. والقالع والجوامع الكنائس من
وجه من فراًرا واملغر الكهوف يقطنون أمرهم أول يف كانوا أنهم كيف َم تقدَّ وقد
بعض يف بنائية آثار عىل يكتشفون السورية اآلثار يف الباحثون يزال وال االضطهاد،
مشهورين سوريا بناءو كان وقد ذلك. من يشء عىل منها يستدل األرض تحت األماكن
وغريها الفرس كدولة املجاورة األمم كانت ما وكثريًا النمط، وجمال الصنعة بدقة
العبايس املنصور الخليفة أن كيف رأيت وقد واألسوار. واملعاقل املعابد لبناء تستدعيهم

بغداد. مدينة لبناء البنائني جملة يف استدعاهم
يف مضطهدين يكونوا لم سوريا يف املاسونيني أن َم تقدَّ ما مراجعة من ويظهر
كانوا كيف رأيت قد ألنك قبلها، الرومانية الدولة أيام يف كانوا كما اإلسالمية الدولة أيام
انَضمَّ وقد واملعاقل، واملدن املعابد بناء إليهم ويعهدون شتى أماكن من يستدعونهم

وعلمائهم. أفاضلهم من كثريون إليهم
أحوالها، تفصيل يمكنا فال عنَّا، املاسونية األعرص تلك أخبار النقطاع نأسف أننا عىل
وقد املسيحي، التاريخ أوائل يف سوريا بلغت العملية املاسونية إن باإلجمال نقول لكننا
منذ انفكت ما سوريا أن بالك من يربح وال ذلك. إىل يشري أثًرا وتركت فيها انترشت
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وغريه الكرباء مجمع أن بك َمرَّ وقد املقدسة، الرسية للتعاليم مباءً الرشقي التمدن ظهور
التعاليم من لكثري مصدًرا فكان العالم، أنحاء إىل منها وامتدَّ فيها نشأ الرسية املجامع من

والحديث. القديم الغربي التمدن دعائم أقوى من أصبحت التي

سوريا يف الرمزية املاسونية

بريوت مدينة يف س تأسَّ محفل أول ألن فيها؛ ا جدٍّ حديثة أنها فيظهر الرمزية املاسونية أما
فلسطني برشق االسكوتالندي األعظم الرشق رعاية تحت ١٨٦٢م سنة تأسيسه كان
إنكلرتا، دولة جنرال قنصل جملتهم من األفاضل اإلخوة من كثري عليه َّس وترأ ،٤١٥ نمرة
إال يشتغل وال وأجانب، وطنيني من ورساتها البالد أعيان من غفري عدد سلكه يف وانتظم

فالفرنساوية. الرسمية لغته أما الرمزية، بالدرجات
مقامه، يقوم َمن وجود وعدم رئيسه لغياب نظًرا أعماله توقفت ١٨٦٨ سنة ويف
لذلك وكان العمل، إىل وعاد ثانية الرخصة له فتجددت ،١٨٨٨ سنة إىل نائًما زال وما

األنحاء. سائر من األعضاء من غفري عدد حرضه رسمي عظيم احتفال التجديد
الفرنساوي األعظم الرشق رعاية تحت آَخر محفل بريوت يف س تأسَّ ١٨٦٩ سنة ويف
فبالفرنساوية، الفرنساوي الرشق مع مخابرته أما العربية، الرسمية ولغته لبنان، برشق
اختالف عىل حكومتها ورجال وعلمائها البالد أعيان من كثريون انضمَّ املحفل هذا وإىل
عىل قدموا ما فكثريًا الخريية، األعمال عىل لهم ناهًضا لكلمتهم رابًطا فكان مذاهبهم،
من غريه «كعيب عيبه وإنما شأنهما. ورفع واألمة الدولة تأييد إىل تعود عظيمة مرشوعات
الخارجي العالم من يرى فال الخفاء، طي تحت يفعله ما يفعل أنه املاسونية» الجماعات
من االضطهاد إليه يقود عما فضًال املرشوع، إتمام دون يحوالن واضطهاًدا مقاومًة إال

الهمة. وفتور القنوط
الغرضوغريه لهذا أنشئوا وقد الجزويت، جماعة سوريا يف املاسونية مقاومي وأشد
واألديان املذاهب كل مقاومة وموضوعها البشري، جريدة دعوها بريوت يف دينية جريدة
غرض من وليس الجزويت، جماعة إال الجماعات بكل واإليقاع الكاثوليكي، املذهب إال

ذلك. وراء عما التكلُّم كتابنا
األسقام وذوي املساكني عىل تفرَّقت وإحسانات كثرية خريية أعمال املحفل ولهذا

وغريهم. اإلخوة من
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فاحتاجت بنكبة أُِصيبت سوريا يف املسيحية الطوائف إحدى أن يُحَكى ما غريب ومن
من كان فما ملساعدتها، النقود من مبلغ رصف لبنان محفل فقرَّر الرب، أهل ملساعدة
املبالغ، تلك من شيئًا يقبل َمن كلِّ عىل صارًما حرًما وضعوا أنهم إال الطائفة تلك رؤساء
عن فأغىض املحفل أما إليه، االحتياج أشد يف هم ما قبول عن املحتاجون أولئك فَكفَّ
املنكوبني، أولئك إىل املبالغ تلك إيصال بها يمكنه طريٍق يف يسعى وجعل املعاملة تلك
أصحابها، إىل يوصلها وهو املتعصبني، غري الطائفة تلك أبناء أحد يد يف يجعلها أن فرأى

حصل. وهكذا
هذه مثل من املاسونية طريق يف أقيم بما ْل وتأمَّ مثله، من كثريًا هذا عىل فِقْس
ُغِرس عما تسأل فال العامة أما األعمال. أجلها من وتُكَره الهمم لها تخور التي العقبات
ألدنى مراِدًفا اسمهم أصبح حتى املاسون، لجماعة واالحتقار الكره من أذهانهم يف
املنافقني، أو الكفرة أحد وصف يف املبالغة أرادوا إذا فكانوا عندهم، االحتقار صفات
مرادفة عندهم فهي ضمريهم، يف عما لإلفادة «فارماسون» قولهم من أنسب يجدون ال
ما أقواًال املاسون اجتماعات عن يقولون وكانوا شاكل، وما مختلس منافق كافر لقولنا
ذَّج السُّ عقول عىل بها يموهون األغراض، ذوي اختالق كلها سلطان، من بها هللا أنزل
أولئك، خداع عن الغطاء يكشف ما مبادئها يف كان ربما التي الجمعية بتلك لهم تكريًها
غياهب من أفكارهم عىل تلبد ملا األعمى، انقياَد األراجيف تلك إىل يَنَْقادون العامة وكان
— سوريا أزهرت وقد اآلن أما الحقيقة، إبصارهم دون يحول مما والتقاليد الجهل
والجرائد، املدارس فيها وتعدَّدت والفلسفة، بالعلم — بريوت مدينة الخصوص وعىل
عىل السوريون يَُعْد فلم الحقيقية، باملبادئ العامة واستنار األفكار حرية فيها وانترشت
وإىل االعتبار، نظر املاسونية إىل ينظرون أصبحوا لكنهم َم، تقدَّ ما مثل من عليه كانوا ما
يتسرتون األعضاء هؤالء كان أن وبعد النفوذ، وأصحاب العلم رجال إىل نظرهم أبنائها
اللقب بذلك يفتخرون أصبحوا تربَّءُوا، اتُِّهموا وإذا تجاهلوا، ُسِئلوا وإذا اجتماعاتهم، يف
ذلك من ليجتزئوا عدادهم يف أنهم لو يودون الخوارج وأصبح األلقاب، بأرشف افتخارهم
فكان الباطل أما إحقاقه، من بد وال عليه، يُعَىل وال يعلو الحق ألن إال ذلك وما الرشف.

زهوًقا.
وحلب وحمص دمشق يف عديدة محافل أقيمت فقد بريوت، مدينة خال فيما أما
األعظم للرشق تابع معظمها أو جميعها وأطنة، وأنطاكية واإلسكندرونة وعيناب
ألن االضطهاد؛ أخصها مختلفة ألسباب األشغال عن متعطل منها وكثري اإليطالياني،
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من املجردة الحقيقة إدراك من تؤهلهم االستنارة من درجًة يبلغوا لم املدن تلك عامة
هللا. بإذن قريبًا تبلغها ولعلها األغراض،

دمشق يف املاسونية

القادر عبد األمري له املغفور الذكر الطيب بمساعي دمشق إىل الرمزية املاسونية دخلت
إيطاليا رشق تحت دمشق برشق سوريا محفل هو فيها س تأسَّ محفل وأول الجزائري،
البالد أعيان من كثريون عليه َّس ترأ وقد املحفل، هذا غري دمشق يف يوجد وال األعظم،
بمساعي فثبت الصعوبات، كل عىل تغلََّب أنه إال قليًال، اضطهاًدا القى وقد وأمرائها.

وتنشيطهم. اإلخوة

فلسطني يف املاسونية (7)

سنة (أيار) مايو يف الرشيف القدس يف س تأسَّ فلسطني يف رمزي ماسوني محفل أول
نمرة األسايس امللوكي سليمان محفل واسمه إنكليزية، ولغته كنادا، رشق تحت ١٨٧٣
أوشك كان وقد فلسطني، يف والوحيد األول املحفل وهو اآلن، إىل عامًال يزال وال ،٢٩٣
فإنه خياط، أسعد وليم املحرتم األخ الحايل رئيسه همة لوال األخرية السنني يف السقوط

األخرية. سنوات ِلْألربع املحفل هذا رئاسة عهدته عىل أخذ قد

تركيا يف املاسونية (8)

قسطنطني اإلمرباطور وأن القسطنطينية، يف سائدة كانت العملية املاسونية أن علمت قد
قسطنطني، عهد قبل كذلك كانت أنها عىل نرصائها، أشد من كان العاصمة تلك باني
بالنمط يُعَرف نمٌط البناء نمط بني وكان بيزانتني، باسم تُعَرف تزال ال كانت عندما

بك. َمرَّ كما البيزانتيني
املدنية الحكومة أمام ولهم وجمعيات، مدارس القسطنطينية يف للبنَّائني وكان
وأورشليم املدينة جوامع لبناء منهم جماعة استُْدِعي الخلفاء أيام ويف وامتيازات. حقوق

علمت. قد كما بغداد مدينة بناء يف املنصور فعل ذلك ومثل وغريهما،
رعاية تحت كورفو، يف ١٧٣٨ سنة تركيا يف ظهرت فقد الرمزية املاسونية أما
يف كان منها س تأسَّ إنكليزي محفل أول أن عليه املعول أن غري اإلنكليزي، األعظم املحفل
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أماكن يف أخرى محافل بعده ست تأسَّ ثم فيثاغورس، محفل واسمه ،١٨٣٧ سنة كورفو
الرشق رعاية تحت غريها س وتأسَّ املتحد، اإلنكليزي األعظم املحفل رعاية تحت أخرى

ذلك. تفصيل وهاك وغريه، الفرنساوي األعظم

األستانة

االحرتام الكيل األخ سه أسَّ الوطني، الوحيد املجمع وهو ، تركيٌّ عاٍل مجلس األستانة يف
الحياة. طول رئيسه وهو باشا، حليم الربنس

محافل وتحته املتحد، األعظم للمحفل تابع إقليمي محفل ففيها هذا خال ما أما
هي: األستانة يف منها فالتي تركيا، من مختلفة أماكن يف فرعية

.١٨٥٦ سنة س تأسَّ ،٦٨٧ نمرة الرشقي املحفل (١)
.١٨٦١ سنة س تأسَّ ،٨٩١ نمرة البلور محفل (٢)

.١٨٦٤ سنة س تأسَّ ،١٠٤١ نمرة الفضيلة محفل (٣)

وهي: الفرنساوي، األعظم للرشق تابعة محافل األستانة ويف

البوسفور. كوكب محفل (١)
املحبة. محفل (٢)
النجاح. محفل (٣)

وهي: اإليطالياني، األعظم للرشق تابعة محافل وفيها

إيطاليا. كبيتولو سوفرانو (١)
ريزورتا. إيطاليا (٢)

يُدَعى: األيرالندي األعظم للمحفل تابع محفل وفيها

النيسرت. (١)

وهما: فاثنان، العليا الدرجات مجامع أما

(اسكوتالندي). املرشق «ثل» مجمع (١)
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(إنكليزي). الرشقي املجمع (٢)

األعظم للمحفل تابعة منها ثالثة ،٩ األستانة يف الرمزية املحافل مجمل فيكون
إيطاليا لرشق تابعان واثنان الفرنساوي، األعظم للرشق تابعة وثالثة املتحد، اإلنكليزي

األعظم. أيرالندا ملحفل تابع وواحد األعظم،
إنكليزي. واآلَخر اسكوتالندي الواحد فقط، فاثنان العليا الدرجات مجامع أما

أزمري

مختلفة ماسونية لدول تابعة وهي ا، عدٍّ األستانة محافل تساوي فمحافلها أزمري، أما
أيًضا.

األستانة، يف اإلقليمي األعظم للمحفل تابعة جميعها إنكليزية ستة محافل ففيها
أسماؤها: وهذه

سنة س تأسَّ نمرة

١٨٦٠ ٨٠٦ هومريوس محفل (١)
١٨٦٢ ٨٩٦ النرص محفل (٢)
١٨٦٣ ٩٥٢ يوحنا القديس محفل (٣)
١٨٦٤ ١٠١٤ ديكران محفل (٤)
١٨٦٤ ١٠١٥ جورج القديس محفل (٥)
١٨٦٩ ١٣٤٠ صهيون محفل (٦)

محفالن فمنها اإليطاليانية أما أزمري. يف موجودة فغري الفرنساوية املحافل أما
وهما: اإليطالياني، األعظم للرشق تابعان

كبيتولو. سوفرانو محفل (١)
فينيس. محفل (٢)

يونيا. ستاال يُدَعى اإليطالياني األعظم للمحفل تابع أيرلندي آَخر محفل وهناك
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وهما: أزمري، يف اثنان فمنها العليا الدرجات مجامع أما

(اسكوتالندي). هومريوس مجمع (١)
(أمريكي). املجمع (٢)

اثنني. واملجامع تسعة، أزمري يف الرمزية املحافل مجموع فيكون

كورفو

نمرة فيثاغورس محفل واسمه اإلنكليزي، األعظم للمحفل تابع واحد محفل كورفو يف
ذكره. َم تقدَّ وقد ،٤٤٧

له يقال إنكلرتا رعاية تحت مجمًعا وفيها وطنيٍّا، أعظم محفًال كورفو يف إن ويقال
أيًضا. فيثاغورس مجمع

زانته جزيرة

يُدَعى املتحد، اإلنكليزي األعظم للمحفل تابع واحد محفل وفيها اليونان، جزائر من وهي
.١٨٦١ سنة س تأسَّ ،٨٢٠ نمرة الرشق كوكب

أفسس

سنة س تأسَّ ،٩٧٨ نمرة الوسينيان محفل له يقال إنكليزي واحد محفل أفسس ويف
.١٨٦٣

العامة قبيل من هذا البالد، سائر يف فشأنها تركيا يف عموًما املاسونية شأن أما
من تكن وإن مطلًقا، رسمية مقاومة تصادف فلم الدولة قبيل من أما واعتقاداتهم،
من ريبة يف كان قد املؤمنني أمري موالنا أن عىل كبريًا، تنشيًطا تصادف لم الثانية الجهة
وقد والوطن، األمة ولسائر لجاللته وإخالصها مبادئها صحة مؤخًرا علم لكنه أمرها،

عنها. برضائه فت ترشَّ
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يفمرص املاسونية (9)

العميل الطور

الرسية الجمعيات أحوال عن يشء بك َمرَّ وقد النيل، وادي يف قديم التمدن أن نعلم كلنا
هذا أن منه يُستَدل ما فيها، الراغبني وقبول تعليمها وُطُرق تنظيمها كيفية وعن فيه
والفالسفة، للعلماء ومقرٍّا والفضيلة، للعلم منشأ الِقَدم منذ برح ما الخصب الوادي
املرشق أنحاء سائر يف قديًما تمدنت التي األمم سائر منه استَقْت قد ا عامٍّ ومصدًرا
وكل وصنائعها. وعلومها الرسية وغري الرسية تعاليمها األمم تلك أخذت ومنه واملغرب،

جمعياته. مثال عىل نُِسجت إنما فيها أُنِشئت التي الرسية الجمعيات
أنحاء سائر يف فروع له نبت نموُّه تمَّ وملا التمدن، غرس نبت النيل ضفاف فعىل
قديمة نراها وتعاليمها، مبادئها حيث من ا عامٍّ نظًرا املاسونية إىل نظرنا فإذا العالم،
زمن قبل مرص يف كانت املاسونية التعاليم أن نرى أخرى وبعبارة مرص، يف العهد
يقرب ما تعلِّم كانت الرسية املرصية الجمعيات ألن عديدة؛ بأجيال رومية يف ظهورها

غايتها. مثل ولغاية أسلوبها من قريب أسلوب وعىل املاسونية، تعاليم من كثريًا
كانت والهندسة البناء صناعة أن العهد هذا إىل الباقية املرصية اآلثار من ويظهر
األبنية تلك يرسمون كانوا الذين أن تواريخهم من ويُستَدل اإلتقان، غاية عىل عندهم
لعامة الصناعة هذه يعلمون يكونوا ولم الكهنة، من فئة هم إنما بنائها عىل ويناظرون
من ويختارون أماكنها، من وَقْطعها األحجار نقل يف يستخدمونهم كانوا وإنما الشعب،
بعضهم حمل الذي األمر األحرار، البنَّائني جماعة مثل عىل نحتها إليه يعهدون َمن بينهم
دعواهم صدق عىل واستدلوا املرصية، الكهانة من فرع املاسونية الجمعية بأن القول عىل
َم تقدَّ ألسباب صحتها تقتضيه بما التسليم يمكننا وال ذكرها، إىل حاجة ال كثرية بأدلة

املاسونية. منشأ عن كالمنا عند ِذْكرها
العلم شأن بارتفاع ترتفع السعيد، القطر هذا يف منترشة التعاليم هذه زالت وما
إثر عىل املرشق إىل وجاءت املغرب من املاسونية أرشقت حتى بانحطاطه، وتنحط
األولية وغايتها عملية تزال ال وكانت منها، حظٌّ ملرص فكان ، َمرَّ كما الديني االضطهاد
إىل الخلفاء عهد يف املرصية الحكومة فعهدت شاكل، وما والقالع واألسوار املباني إقامة
طولون بن أحمد عهد ففي واألسوار؛ والقالع الجوامع من كثرٍي وبناءَ هندسَة منهم فئات
يزال ال الذي طولون، ابن جامع هندسة أحدهم إىل عهد للهجرة الثالث الجيل أواسط يف
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أراد «فلما قوله: الجامع هذا بناء عن املقريزي ذكره ومما مرص. يف الغاية هذه إىل قائًما
إىل تنفذ أو تجدها ما له فقيل عموٍد، ثالثمائة له قدَّر الجامع بناء طولون بن أحمد
قلبه وتعذب يخرته ولم ذلك فأنكر ذلك، فتحمل الخراب والضياع األرياف يف الكنائس
ورضبه عليه غضب قد وكان العني، بناء له توىلَّ الذي — النرصانيَّ وبلغ أمره، يف بالفكر
إال عمد بال وتختار تحب كما لك أبنيه أنا يقول: إليه فكتب الخربُ، — املطبق يف ورماه
تقول ما ويحك له: فقال وجهه، عىل نزل حتى شعره طال وقد فأحرضه القبلة. عمودي
الِقبْلة. عموَدي إال عمد بال عيانًا يراه حتى لألمري أصوره أنا فقال: الجامع؟! بناء يف
وخلع وأطلقه واستحسنه فأعجبه له، ره وصوَّ فأحرضت الجلود، له تحرض بأن فأمر
إلخ.»1 … البناء يف يده النرصاني فوضع … دينار ألف مائة عليه للنفقة له وأطلق عليه،
واحًدا رجًال إال أراد ما عىل الجامع له يبني َمن مرص كل يف يجد لم أنه كيف ْل فتأمَّ
اإلسالمي بالتمدن مستنرية ذاك إذ مرص كانت وقد بأمره، ومسجونًا منه مضطَهًدا كان
األفراد، بعض يف محصورة كانت أنها فيظهر البناء صناعة أما والعلوم. الصنائع وفيها
قد كانوا األحرار البنائني جماعة أن وبما أحًدا، بها يكاشفون ال ضمائرهم يف مستكنة
لم أننا عىل منهم، واحًدا كان البنَّاء ذلك أن يرجح العرص، ذلك نحو املرشق يف انترشوا
أخبارها وُطِمست ُوِجدت ولعلها مرص، يف البنَّائني أولئك من منظمة جمعية بوجود نعلم

أعلم. وهللا غريها، كثري أخبار ُطِمس كما

الرمزي الطور

الفرنساوية. الحملة أثناء أْي ،١٧٩٨ سنة قبل مرص يف تظهر فلم الرمزية املاسونية أما
نخبة مِعيَّته يف كان وافتتحها، املرصية الديار جاء ملا بونابرت نابوليون أن ذلك وتفصيل
بونابرت اتََّفق القاهرة وصلوا فلما املشهور، كالبر الجنرال وفيهم فرنسا، رجال من
محفل تأسيس عىل — املاسونيني اإلخوة من وكانوا — الضباط من وعدة كالبر والجنرال
«محفل ودعوه القاهرة، مدينة يف السنة تلك من أوغسطس يف سوه فأسَّ إليه، يجتمعون
بذلك قصدوا ولعلهم ممفيس، طريقة نابوليون دعاها طريقة عىل يشتغل وهو إيزيس»،
نابوليون أن والظاهر ورجالها، البالد عمد من كثريًا فيه أدخلوا ألنهم سياسيٍّا؛ مقصًدا

.٢٠٥ صفحة األول، الجزء الحديث، مرص تاريخ كتابنا انظر 1
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بونابرت بارح ملا ثم لقدمه. تمكينًا مفتتًحا نزل حيثما ذلك مثل يفعل كان بونابرت
عراه. انَحلَّْت بالحري أو املحفل أشغال توقفت كالبر، الجنرال وُقِتل مرص،

حنس، صموئيل ويُدَعى الوطنيني، من املحفل هذا أعضاء أحد أن ذكره يليق ومما
ففي بها، مغرًما املاسونية املبادئ نرش إىل ميَّاًال زال ما إيزيس محفل عرى انفصمت ملا
١٣ يف املمفيسية الطريقة عىل محفًال أمبو مونت يف وأنشأ فرنسا إىل سافر ١٨١٤ سنة
واملاركيس دوماس والبارون مركونيس متى جربائيل األخ بمساعدة ،١٨١٥ سنة أبريل
من (أيار) مايو ٢٣ ويف ممفيس». تالمذة «محفل َدَعوه البرونيه، وهيبوليت الروك دي
كانت كثرية أخرى محافل فرنسا يف املحفل هذا من تفرَّع وقد رسميٍّا. كرَّسوه السنة تلك
وفيه عاٍل، ومجلس أعظم محفل فرنسا يف لها أقيم حتى املمفيسية، الطريقة عىل تشتغل

العالية. الدرجات كل
الطريقة عىل وكانوا اإليطاليني اإلخوة بعض مرص جاء ١٨٣٠ سنة ويف
أنهم إال إليه، يجتمعون جعلوا قانونيٍّا محفًال اإلسكندرية يف سوا فأسَّ االسكوتالندية،
العمل عىل املواظبة يف زالوا وما االضطهاد، من خوًفا التظاهر يستطيعون يكونوا لم
فاشتدَّ البالد، وجهاء من جماعة فيهم وكان الُقْطر، أنحاء يف وانترشوا عددهم كثر حتى
رعاية تحت محفل القاهرة يف س تأسَّ ١٨٣٨ سنة ويف للعمل. ونشطوا بهم املحفل أزر

مينيس. واسمه الفرنساوي، املمفييس العايل املجلس
محفل الفرنساوي األعظم الرشق رعاية تحت اإلسكندرية يف س تأسَّ ١٨٤٥ سنة ويف
والنزعات، الطوائف جميع من املاسونيني اإلخوة من كثريون إليه انضم «األهرام»، اسمه
بما يبايل وال اضطهاًدا يخىش ال املحلية الحكومة بعلم يشتغل وكان أعضاؤه، وكثر
التعاليم بث يف األعظم الفضل بالحقيقة املحفل ولهذا هدى، غري عىل القائلون يقوله
وأجانب، وطنيني من البالد رجال من عظيم قسم به والتحق املرصي، الُقْطر يف املاسونية
القادر عبد واألمري باشا، عيل محمد الجنان ساكن ابن باشا حليم الربنس جملتهم ويف
الحقة، املاسونية الصفات هي التي النفس، وعزة والحلم بالفضل املشهور الجزائري
بالده يف األمري هذا أتاه بما علًما القارئ نزيد وال الرجل. هذا شخص يف تمثلت وقد
كرم من أبداه وما الغرب، يف الفرنساويني مع حربه يف والحزم الهمة وعلو البسالة من
املسيحيني من ألوًفا كنفه يف حمى فإنه املشهورة، الشام حادثة أثناء والشهامة األخالق
املحفل ذلك إىل وانضم لهم. رساة ال فوىض ذاك إذ والناس دماؤهم، لُهِدرت لواله الذين
املحفل هذا واشتهر هنا. لذكرهم محل ال والهمة الفضل ذوي من آَخرون كثريون أيًضا
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ينفقها وكان الرب، عمل ألجل النقود إليه خاصيجمع صندوق له فكان الخريية، باألعمال
عرشة خمس املحفل هذا تأسيس عىل تَْمِض ولم العام، الخري سبيل يف ومئات عرشات
سولوتوري االحرتام الكيل األخ جملتهم ويف األلف، نحو أعضائه عدد أصبح حتى سنة
املرصي األعظم واملحفل األعظم للرشق أعظم أستاذًا ذلك بعد أصبح الذي زوال، افنتوري
الطريقة عىل اإليطالياني األول املحفل س تأسَّ ١٨٤٩ سنة أواسط ويف سيجيء. كما

اإليطالياني. العايل املجلس رعاية تحت اإلسكندرية، يف االسكوتالندية
يف ليقيم رسمية برباءة مندوبًا فرنسا املمفييسيف العايل املجلس أنفذ ١٨٥٦ سنة ويف
تحت فرعية محافل يُنِشئ أن إليه وفوَّض طريقته، عىل إقليميٍّا عاليًا مجلًسا اإلسكندرية
العايل املجلس رعاية تحت أخرى محافل و١٨٦٢ ١٨٥٩ سنة بني فيما س وتأسَّ رعايته.
ست وتأسَّ اإلسكندرية، يف جميعها بمباي ومحفل كايوغراكو محفل منها اإليطالياني،
منف أهرامي محفل منها القاهرة، يف املجلس هذا رعاية تحت أخرى محافل أيًضا

وغريهما. الكون ومحفل
املتقدم والفرنساوي األهرام محفل مع تام وفاق يف املحافل هذه جميع كانت وقد

ِذْكره.
االسكوتالندية الطريقة عىل الفرنساوي العايل املجلس أنشأ املدة تلك أثناء ويف
ومثل مرص، من أخرى أماكن يف أخرى ومحافل اإلسكندرية، يف ١٦٦ نمرة محفًال
واإلسماعيلية والسويس بورسعيد يف محافل فأنشأ الفرنساوي، األعظم الرشق فعل ذلك

وغريها.
يف يشتغل مجمًعا اإلسكندرية يف اإليطالياني العايل املجلس س أسَّ ١٨٦٤ سنة ويف
درجة إىل الدرجات بهذه تشتغل أخرى مجامع يقيم أن إليه وفوَّض العليا، الدرجات

الُقْطر. من مختلفة أنحاء يف مجامع عدة فأنشئت فعل وقد ،٣٣
محافل ولها حسنًا، انتشاًرا املرصي القطر يف منترشة السنة تلك يف املاسونية فكانت
ما ومنها اإليطالياني، العايل املجلس تحت هو ما منها املرصية، األقاليم أكثر يف ومجامع
كلها الفرنساوي، األعظم الرشق تحت هو ما ومنها الفرنساوي، العايل املجلس تحت هو

األفكار. وتهذيب املاسونية التعاليم بثِّ عىل عاملة
تحت رمزية محافل القاهرة يف اإلنكليزي األعظم املحفل أنشأ ١٨٦٧ سنة ويف
يف يشتغالن حيٍّا كالهما يزال وال البلور، ومحفل الكونكورديا محفيل منها رعايته،
محافل ست أُسِّ ذلك وبعد اإلنكليزي، الجيش ضباط من ثانيهما أعضاء معظم القاهرة،

الرشق. كوكب محفل جملتها يف أخرى

119



العام املاسونية تاريخ

الدرجات عىل الحائزين اإلخوة قدماء من سبعة اجتمع ١٨٦٤ سنة سبتمرب ٤ ويف
عىل عاٍل مجلس إنشاء وجوب وقرَّروا سوريون، وبعضهم إيطاليون بعضهم العليا،
املرصي، األعظم الرشق أو املرصي العايل املجلس يدعوه وأن االسكوتالندية، الطريقة
ينجحوا، ولم ،١٨٦٨ سنة إىل وسعي اجتهاد يف زالوا وما هذا قرارهم تنفيذ حاولوا ثم
املرصي. الُقْطر من مختلفة أماكن يف إيطاليانية محافل عدة املدة هذه أثناء يف ست وتأسَّ

اإلسكندرية املمفييسيف العايل املجلس تأسيس

إنشاء رسمية برباءة األساتذة أحد إىل عهد فرنسا يف املمفييس العايل املجلس أن َم تقدَّ قد
فعًال، ينشأ لم املجلس ذلك أن غري اإلسكندرية، يف طريقته عىل إقليمي عاٍل مجلس
األخ رأى ينجحوا، ولم االسكوتالندي العايل املجلس تأسيس اإلخوة بعض حاول فلما
ممفيسيٍّا، عاليًا مجلًسا س يؤسِّ أن — يده يف الرباءة تلك وكانت — بورغارد دي املاركيس
املجلس ذلك تأسيس وقرَّروا اإلسكندرية، يف رسميٍّا والتأموا آخرين إخوة ستة إليه فجمع
مركزه يكون وأن ممفيس، لكهنة العايل املجلس أو الوطني األعظم بالرشق وتسميته
باشا حليم الربنس االحرتام الكيل األخ يكون أن االجتماع ذلك يف وقرَّروا اإلسكندرية. يف
هذا يف إليه املشار الربنس ى يُسمَّ يََكْد ولم املجلس، ذلك أعمال يرتأس أعظم أستاذًا
أعمال فتوقفت سياسية، لدواٍع حاًال املرصي الُقْطر يبارح أن إليه أُوِعَز حتى املنصب

املجلس. ذلك

االسكوتالندي العايل املجلس تأسيس

من تسعة اتحد السنة تلك من نوفمرب ٨ ففي ،١٨٧١ سنة إىل كذلك الحال زالت وما
عىل عاٍل مجلس تأسيس يف ثانيًة االجتهاد وقرَّروا عنهم اإلشارة تقدَّمت الذين اإلخوة
أما ينجحوا، ولم الحني ذلك قبل تأسيسه حاولوا الذي وهو االسكوتالندية، الطريقة
عليها تحصل وقد أحدهم، يد يف كانت املجلس ذلك بإنشاء الرباءة ألن ففازوا املرة هذه
هؤالء فاجتمع نابويل؛ يف االسكوتالندي العايل املجلس من سنوات بسبع الحني ذلك قبل
ثم ،٣٣ درجة إىل االسكوتالندية الطريقة عىل املجلس هذا تأسيس وجوب وقرروا اإلخوة

شاروني. دومانيكو األخ رئاسة تحت وتثبيته لتأسيسه رسميٍّا اجتماًعا اجتمعوا

120



األيام هذه إىل ١٧٨٧ سنة من الثاني الطور

املرصية املاسونية توحيد

العايل املجلس إحياء إىل بورغارد دي املاركيس األخ نهض التاريخ ذلك نحو ويف
العايل واملجلس املجلسان هذان اتحد ثم الفلسفي، العايل املجلس س تأسَّ ثم املمفييس،
األعظم الرشق جميًعا اتحداها من فتألَّف التالية، السنة من سبتمرب ١٥ يف االسكوتالندي
والطريقة املمفيسية الطريقة وتحته املرصية املاسونية الدولة وهو املرصي، الوطني
تحت املرصية الوطنية املحافل أصبحت حتى وجيزة مدة تمِض ولم االسكوتالندية.
لجميع شامًال جدوًال الكتاب هذا ذيل يف وسرتى عديدة، املرصي األعظم الرشق رعاية
إىل عمدوا األعظم الرشق تثبيت وبعد أعدادها. مع املرصي األعظم للرشق التابعة املحافل
املتقدم زوال االحرتام الكيل األخ عىل االنتخاب فوقع أعماله، يرأس أعظم أستاذ انتخاب
ميض وبعد األعمال، ليخترب فقط أشهر لثالثة مدته تكون أن رشط عىل فقبل ِذْكره،
عىل الرئاسة زمام واستلم الثاني االنتخاب قبل ولكنه املركز، بصعوبة علم املذكورة املدة

.١٨٧٣ سنة مارس ٢١ يف األعظم الرشق

البالد أمري حماية

أقامت، حيث النَِّعم والة بحماية متمتعة نشأتها منذ انفكت ما املاسونية أن هلل الحمد
وعىل والدولة، والوطن لألمة بإخالصها ولعلمهم مبادئها بصحة لثقتهم إال ذلك وما
ملوك ورعاية حماية من القت ما بك َمرَّ فيما رأيت فقد الرمزية. املاسونية الخصوص
بوضع يكتفوا لم َمن امللوك أولئك عظماء من أن أيًضا علمت وقد وغريهم، أوروبا
أعمالها. عىل والرتؤُّس بها واالشتغال إليها باالنضمام رشفوها لكنهم عليها، حمايتهم

عنايتهم، بعني ورعوها بحمايتهم، العشرية هذه رشفوا الذين العظام الرجال ومن
بني مثل األعظم األستاذ األخ أن ذلك وكيفية األفخم، باشا إسماعيل السابق الخديوي سمو
العبودية، واجب وقدَّم األعظم الرشق عن بالنيابة ١٨٧٣ سنة أبريل ٢٩ يف سموه يدي
أمري لحماية كيل احتياج يف أنها وبنيَّ الحسنة، املقاصد من العشرية لهذه عما وأعرب
مخالًفا أمًرا تتعاطى ال أن عليها مشرتًطا بالحماية ح ورصَّ ذاك إذ سموه فتعطف البالد،
بعض ُدِعي أو ُدِعيت إذا إال السياسة يف تتداخل ال وأن والوطن، والدولة األمة لصالح
فعىل العام، الصالح إىل يعود فيما للمساعدة حكومته من أو البالد أمري من أعضائها

حاًال. وسعه يف بما الدعوة يلبي أن ذاك إذ املدعو
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وعىل سموه، اشرتط كما إال تسري ال املاسونية أن بالرشف األعظم األستاذ فتعهد
يف واحدة يًدا القوتان وأصبحت املاسونية، والدولة املدنية الحكومة بني التعاضد تم ذلك

الفضيلة. منار ورفع األمة شأن ترقية

املرصي الوطني األعظم املحفل إنشاء

أما واالسكوتالندية، املمفيسية الطريقتني عىل قائًما املرصي األعظم الرشق كان وقد
عدم عىل بَنَْت وقد قانونية، أصولية تعتربها املاسونية الدول تكن فلم املمفيسية الطريقة
اإلنكليزية العظمى املحافل سيما وال ِته، برمَّ األعظم للرشق اعتبارها عدَم إياها اعتبارها
األعظم الرشق فتشاور األمريكانية. العظمى املحافل ومعظم واالسكوتالندية واأليرلندية
االسكوتالندية، الطريقة وحفظ املمفيسية الطريقة إغفال عىل فأقرَّ األمر، يف املرصي
مرص يف العهد ذلك إىل يكن ولم املرصية، املاسونية الدولة دعامة وحدها تكون بحيث
تأسيس عىل فأقروا تعددت، قد كانت الفرعية الرمزية املحافل أن مع رمزي، أعظم محفل
وجعلوا الفرعية، الرمزية املحافل سائر عىل والسلطة السيادة له تكون أعظم محفل
الدول عموم إىل هذا قرارهم فأعلنوا العليا. الدرجات يف محصورة العليا املجالس سلطة
الرشق هذا وباعتبارها عليه، بمصادقتها وأجابتهم فاستحسنته العالم، يف املاسونية
وقد رسمية. قانونية بصفة الحني ذلك من املاسونية الجماعات من تحته وما األعظم

نصه: هذا عاٍل أمر األعظم املحفل بإنشاء صدر

(٧٧ (نمرة عاٍل أمر
الطريقة ورئيس املرصي، الوطني األعظم الرشق أعظم أستاذ زوال نحن
األعظم الرشق يف اليوم هذا إىل الجارية اإلدارية األعمال يف النظر بعد املستقلة،
الطريقة اتخاذ عىل املرصية الفرعية املحافل إلجماع وبالنظر املرصي، الوطني

ألعمالها. أساًسا االسكوتالندية
العليا؛ الدرجات من الرمزية الثالث الدرجات فصل يف رغبتنا عىل وبناءً
من لكلٍّ فاصل حدٍّ وضع ويف الحقيقية، للماسونية الحقيقي األساس هي ألنها
املرصية املاسونية والرشائع القوانني وبمراجعة املاسونية، واملجامع املحافل
السلطة، من لنا ل ُخوِّ ما عىل وبناءً املستقلة، بالطريقة املتعلقة الرشائع وجميع

آٍت: هو بما ونأمر أمرنا قد
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مؤلًَّفا سيكون قطعيٍّا املؤسس الرمزي الوطني األعظم املحفل أن األوىل: املادة
جميع من — الرسمي املنشور يف املذكورين العظام املوظفني عن عدا —
بمقتىض مؤقتًا فتجري وأحكامه أحواله وأما املرصية، املحافل رؤساء
املحافل سائر عن مستقل فهو وطقوسه بإدارته أما املسنون. القانون
،١٨٧٩ سنة من السنوي باالنتخاب يرشع أن له وسيكون األخرى، واملجامع
كل مرًة اعتياديٍّا اجتماًعا ويجتمع األمر، هذا تاريخ من سنوات ثالث بعد أْي
املرصية، الرمزية املحافل جميع عىل نافذة فتكون سلطته أما أشهر، ثالثة

سواها. عىل سلطة له وليس الرمزية، الثالث بالدرجات يتعلق ما وكل
بالكلية منفصلة تكون املستقلة للطريقة العليا املجالس أن الثانية: املادة
التي الفرعية املحافل وعن الرمزي، األعظم املحفل عن وإدارتها بطقوسها
تحتها هي التي املحافل عىل بمقتىضقوانينها السلطة املجالس ولهذه تحته،
إىل الرابعة الدرجة من أْي الكمال، بدرجات املعروفة بالدرجات يتعلق بما

العليا. الدرجات من هنالك ما آِخر
املرصية، املاسونية الدولة هو املرصي الوطني األعظم الرشق أن الثالثة: املادة
الذي وهو فقط، اإلدارة حيث من املاسونية االجتماعات جميع تشمل وسلطته
العمومي، اإلحسان صندوق إدارة وله املحلية، الحكومة أمام عنها ينوب
وجه عىل املاسونية الجماعات مع واملخابرات باملخاطبات القيام وعليه
أعضاء من مؤلَّف وهو الدعاوى، وفصل الخالف مرجع وإليه العموم،
للطريقة العليا واملجالس األعظم املحفل أعضاء من متساويًا عدًدا ينتخبون
األعظم املحفل رؤساء من األعضاء بانتخاب ب يُنصَّ ورئيسه املستقلة،
سنوات الثالث ميض بعد سنويٍّا يكون االنتخاب وهذا العليا، واملجالس

شهر. كل مرة ويجتمع ،١٨٧٩ سنة منذ أْي أعاله، إليها املشار
وعليه متبًعا يكون األمر هذا صدور قبل املسنون القانون أن الرابعة: املادة

األمر. هذا نص يخالف فيما إال االعتماد،
األعظم والرشق العليا واملجالس األعظم املحفل موظفي أن الخامسة: املادة
إىل الرسمي املنشور يف سيُنَرش الذي الجدول بمقتىض مراكزهم يف أُِقرُّوا قد

.١٨٧٩ سنة الجديد االنتخاب
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العايل األمر هذا بموجب لتسنَّ لجنًة ِقبَلنا من عيَّنَّا قد السادسة: املادة
مدة ميض بعد ستُنَرش التي العمومية القوانني لجميع أساًسا يكون قانونًا

سنوات». ٣» الجديد لالنتخاب االستعداد
املاسوني، الرسمي املنشور يف سيُنَرش العايل األمر هذا أن السابعة: املادة
دي يوسف ماركيس املحرتم األخ األعظم نائبنا بحرضة تنفيذه ويناط

بورغارد.
الدارج. التاريخ من ١٨٧٦ سنة مايو ٨ يف األعظم، الرشق مجلس يف ُكِتب
التوقيع
املستقلة الطريقة ورئيس األعظم األستاذ
زوال افنتوري سوليتوري

للتنفيذ
األعظم األستاذ نائب
بورغارد دي يوسف

األعظم السيكريتار
أودي فردينان فرنسيس

األعظم الختم أمني
ديلباروغيل بانديل

باسم عنها املعربَّ املرصية املاسونية الدولة أصبحت ١٨٧٦ سنة مايو ٨ تاريخ فمن
مؤلَّفة: املرصي، األعظم الرشق

س تأسَّ ونظاماته قوانينه وعىل االسكوتالندية، العليا للدرجات العايل املجلس من (١)
األمر. نص يف رأيت كما املرصي الوطني األعظم املحفل

الرمزية. بالدرجات إال يشتغل وال املرصي، الوطني األعظم املحفل من (٢)
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يف وكانت األجنبية، املاسونية الدول من معتَربة تكن ولم املمفيسية، الطريقة من (٣)
رسم. بال اسًما األعظم الرشق

األجنبية املاسونية الدول إىل نرش رأيت، ما عىل األعظم املحفل إنشاء تمَّ أن وبعد
ومصادقتها به بقبولها منبئة منها الرسمية التحارير إليه فوردت بذلك، ينبئها منشورات
عىل صادقت التي والرشوق العظمى املحافل أسماء يتضمن جدوًال وهاك إجراءاته، عىل

املرصي. الوطني األعظم املحفل إنشاء

املرصي األعظم املحفل إنشاء عىل صادقت التي املرصية الدول

لندرا املتحد اإلنكليزي األعظم املحفل (١)
«سويرسا» برن، البينا األعظم املحفل (٢)
أمريكا قرطاجنة، نيوجرانادينو األعظم الرشق (٣)
أمريكا «مكسيكو»، املكسيكي األعظم الرشق (٤)
أمريكا فيالدلفيا، بنسلفانيا األعظم املحفل (٥)
أمريكا جكسون، ملسسيبي األعظم املحفل (٦)

أمريكا غومري، مونت ألالباما األعظم املحفل (٧)
أمريكا ليما، لربي العايل املجلس (٨)
أملانيا بريوت، األعظم الشمس محفل (٩)

اسوج ستوكوملا، ونروج السوج األعظم املحفل (١٠)
أملانيا برلني، عوالم الثالثة األعظم املحفل (١١)
أملانيا جريا، األعظم أماستجريا محفل (١٢)
هوالندا أجا، الهوالندي األعظم الرشق (١٣)

بلجيك بروكسل، البلجيكي األعظم الرشق (١٤)
سويرسا لوسانا، السويرسي العايل املجلس (١٥)

أمريكا بايزو، ريودي املتحد الربازييل األعظم الرشق (١٦)
أيرالندا دبلني، األيرالندي العايل املجلس (١٧)

أمريكا نيويورك، األعظم نيويورك محفل (١٨)
أمريكا بروفيدانس، األعظم رودايالند محفل (١٩)
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أمريكا ستي، سولتالك األعظم أوانا محفل (٢٠)
أمريكا كونكورد، األعظم نيوهمشري محفل (٢١)
أمريكا وشنتون، األعظم كولومبيا محفل (٢٢)
أمريكا ويلمنتون، األعظم ديلوير محفل (٢٣)
أمريكا أوماها، األعظم بنراسكا محفل (٢٤)

أمريكا شنشناتي، األعظم أوهيو محفل (٢٥)
أمريكا ميلوناكي، األعظم ويسكونسيني محفل (٢٦)
أمريكا فيالدلفيا، األعظم بنسلفانيا مجمع (٢٧)
أمريكا هيالنة، األعظم فونتانا محفل (٢٨)

أمريكا أنديانوبوليس، األعظم أنويانا محفل (٢٩)
أمريكا جون، سان األعظم نيوبرونسيك محفل (٣٠)

أمريكا أوملبيا، األعظم تريوسنتون محفل (٣١)
أمريكا هافانا، األعظم كوبا محفل (٣٢)

أمريكا مونرتيال، األعظم كويبك محفل (٣٣)
أمريكا رابيد، جزيرة األعظم ميتشيفان محفل (٣٤)

أمريكا روك، ينل األعظم ساك أركان محفل (٣٥)
أمريكا بوند، إيلك األعظم داكوتا محفل (٣٦)

أمريكا سربينكفيلد، األعظم أيدينو محفل (٣٧)
أمريكا نيواورليانس، األعظم لوسبانا محفل (٣٨)

أمريكا سالم، األعظم أوريجون محفل (٣٩)
أمريكا إيفانستون، األعظم ويومن محفل (٤٠)
أمريكا جولدهيل، األعظم نافادا محفل (٤١)
أمريكا هرتفود، األعظم كوفيتيكوت محفل (٤٢)

أمريكا ،C. N. كادو األعظم انديان تريا محفل (٤٣)
أمريكا وياندوت، األعظم كوساس محفل (٤٤)
أمريكا بورتالند، األعظم ماين محفل (٤٥)
أمريكا بوستون، األعظم ماساشوستس محفل (٤٦)
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أمريكا سانبول، األعظم مينوسوتا محفل (٤٧)
أمريكا فه، سانت األعظم املكسيك شمايل محفل (٤٨)
أمريكا ترينتون، األعظم جريس شمايل محفل (٤٩)
أمريكا رايلغ، األعظم كارلني شمايل محفل (٥٠)

أمريكا رشلستون، األعظم كارلني جنوبي محفل (٥١)
أمريكا ناشفيل، األعظم تنيس محفل (٥٢)
أمريكا هوستون، األعظم تكساس محفل (٥٣)
أمريكا روتالند، األعظم فارموند محفل (٥٤)
أمريكا تشموند، األعظم فرجينيا محفل (٥٥)

أمريكا شارستون، األعظم فرجينيا جنوبي محفل (٥٦)
أمريكا فيكتوريا، األعظم الربيطانية كولومبيا محفل (٥٧)

أمريكا تون، جورج األعظم كولورادو محفل (٥٨)
أمريكا فيلد، جاكسون األعظم فلوردا محفل (٥٩)

أمريكا بلتيمور، األعظم ماريالند محفل (٦٠)
أمريكا وينبيج، األعظم الربيطانية ماينتوبا محفل (٦١)

أمريكا فيلد، شارلس إدوارد الربنس جزيرة محفل (٦٢)
األعظم

«هونجاريا» بواديست، الهونجاري األعظم الرشق (٦٣)
«إسبانيا» مدريد، األسبانيويل األعظم الرشق (٦٤)
«برتغال» لسبون، اللوسيتاني األعظم الرشق (٦٥)

«أملانيا» لكسمبورج، لكسمبورج العايل املجلس (٦٦)
«إيطاليا» رومية، اإليطالياني األعظم الرشق (٦٧)

سكوتالندا إيدنبورج، األعظم اسكوتالندا محفل (٦٨)
أيرلندا دبلني، األعظم أيرالندا محفل (٦٩)

دنمارك كوبنهاجن، الوطني األعظم الدنيمارك محفل (٧٠)
أمريكا اتالندا، األعظم جورجيا محفل (٧١)

أمريكا ساكرمنتو، كليفورنا محفل (٧٢)
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أمريكا ستي، جفرسون األعظم ميسوري محفل (٧٣)
أمريكا مني، دي األعظم فويا محفل (٧٤)

األعظم أيداهو محفل (٧٥)
أمريكا فرنكفورت، األعظم كنتوكي محفل (٧٦)

واملندوبني املوظفني بحضور وكرس األعظم املحفل التأََم ١٨٧٦ سنة أكتوبر ٨ ويف
العايل األمر صدر التالية السنة من أوغسطس ٢ ويف األجنبية، العظمى املحافل ِقبَل من
طنطا، ومركزه الوسطي ملرص أحدهما إقليمني: عظيمني محفلني بتأسيس ١٢٦ نمرة
مونوبولو أيكو املحرتم األخ رئاسة تحت وكالهما القاهرة، ومركزه العليا ملرص واآلَخر
يف املرصي األعظم املحفل تحت فكانت السفيل مرص أما ، إقليميٍّ أعظم أستاٍذ بصفة

محافل. وأوقفت محافل ذلك أثناء وأُنِشئت اإلسكندرية،

القاهرة إىل الوطني األعظم املحفل انتقال

فقرَّر اإلسكندرية، من بدًال القاهرة مركزه يجعل أن األعظم املحفل ذلك بعد وارتأى
العايل األمر صدر القرار هذا وبموجب ،١٨٧٧ سنة سبتمرب ١٥ جلسة يف ذلك وجوب
،١٨٧٨ سنة مايو ٥ يف األول اجتماعه واجتمع القاهرة، إىل األعظم املحفل فانتقل بذلك،
تزال وال زوال، االحرتام الكيل األخ األعظم األستاذ رئاسة تحت املاراتونا محفل قاعة يف

األيام. هذه إىل مركزه القاهرة

للمحفل التابعة املرصية املحافل وأعداد أسماء يف فصل
املرصي الوطني األعظم

املحفل نمرة إنشائها زمن حسب مرتَّبَة

١ عيل محمد محفل
٢ ممفيس محفل
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املحفل نمرة إنشائها زمن حسب مرتَّبَة

٣ إيزيس محفل
٤ طيبة محفل
٥ ماركونيس محفل
٦ فيلوي محفل
٧ أينوديوس محفل
٨ الشفق محفل
٩ اإلنساني النجاح محفل
١٠ مينارفا محفل
١١ الحقيقيني اإلسينيني محفل
١٢ اإلسكندرية محفل
١٣ التوفيق محفل
١٤ فيثاغورس محفل
١٥ اإلبراهيمية محفل
١٦ القديمة طيبة محفل
١٧ الشمس محفل
١٨ الكون محفل
١٩ املاراتونا محفل
٢٠ الحقيقة محفل
٢١ النجاح محفل
٢٢ مرص حياة محفل
٢٣ مرص روح محفل
٢٤ الكمال محفل
٢٥ الثبات محفل
٢٦ اإلخالص محفل
٢٧ االتحاد محفل
٢٨ الهالل محفل
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املحفل نمرة إنشائها زمن حسب مرتَّبَة

٢٩ الوداد محفل

عظيم قسم تعطَّل وقد فيه، وأقامت املرصي القطر يف أنشئت املحافل هذه جميع
إىل األعظم املحفل انتقال بعد أما اإلسكندرية، يف معظمها كان وقد األعمال. عن منها
عامل واحد محفل منها يَبَْق لم حتى زالت وما إليها، األكثرية تتحول فجعلت القاهرة،
مرص يف وواحد السفىل، مرص يف وبعضها القاهرة، يف معظمها وأصبح اإلسكندرية، يف

مؤخًرا. أنشئ قد العليا

املرصي2 القطر يف األجنبية واملجامع املحافل

العظمى واملحافل للرشوق تابعة كثرية ومجامع محافل املرصي القطر يف أنشئ قد
فتعطل إنشائه بعد أما املرصي، الوطني األعظم الرشق تأسيس قبل سيما وال األجنبية،
عاملة تزال ال التي واملجامع املحافل أسماء وهاك املاسونية، الجماعات تلك من كثري

لها. هي التابعة املاسونية الدولة حسب مرتَّبًَة

الفرنساوي األعظم للرشق التابعة املحافل

مقامه املحفل اسم

اإلسكندرية األهرام محفل
اإلسكندرية دلف محفل
اإلسكندرية أوبردوك محفل
اإلسكندرية إيجبت محفل

ون يعربِّ الذي وهو «مجمًعا»، العليا بالدرجات يشتغل الذي املحفل ندعو أن الكتاب هذا يف اصطلحنا قد 2

.Chapitre بكلمة باإلفرنجية عنه
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مقامه املحفل اسم

مرص طيبة محفل
مرص العدل محفل
مرص النجاح أصحاب محفل
مرص الشمس محفل
السويس البحرين مجمع محفل

املتحد اإلنكليزي األعظم للمحفل التابعة املحافل

س تأسَّ نمرة

١٨٦٩ ١٢٩١ إسكندرية إدوارد ألربت محفل
١٨٦٧ ١١٥٧ إسكندرية زتالند محفل
١٨٦٥ ١٠٦٨ مرص البلور محفل
١٨٧١ ١٣٥٥ مرص الرشق كوكب محفل
١٨٦٦ ١١٠٥ مرص اليونان محفل

«معطل»
١٨٦٨ ١٢٢٦ مرص الكونكورديا محفل

اإليطالياني للرشق التابعة املحافل

إسكندرية اإلسكندري الكوكب
إسكندرية بومبيا نوفا
إسكندرية الشنشتاتو
مرص السالم
مرص الرشق نور
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فمنها: العليا الدرجات مجامع أما

إنكليزي اإلسكندرية يف زتالند مجمع
إنكليزي مرص البلور مجمع
إنكليزي مرص املارك مجمع
إنكليزي مرص ارش الروياو مجمع
إنكليزي مرص الفسطاط مجمع
إنكليزي اإلسكندرية رعمسيس مجمع
إنكليزي اإلسكندرية أريوباج مجمع

معطَّلة جميعها أنها إال األجنبية، واملجامع املحافل من هذه غري كثري ُوِجد وربما
مختلفة. ألسباب

اليوم إىل عهدها أول من املاسونية والرشائع القوانني لوائح (10)

امليالد قبل ٧١٥ سنة رومية الئحة

نوما سها أسَّ التي البنَّائني ملدارس ٧١٥ق.م سنة ُوِضعت املاسونية الرشائع أول
الرومانية الرشائع ألواح من الثامن اللوح يف مندرجة وهي رومية، يف بومبيليوس

رومية. الئحة لها ويقال ٤٥١ق.م سنة ظهرت التي

٢٩٠ب.م سنة البان سانت الئحة

الذي وهو رومية، الئحة بمقتىض البان سانت األعظم األستاذ وضعها التي الرشائع وهي
ديوفليتوس. اإلمرباطور بأمر شهيًدا ذهب وقد يقال، ما عىل إنكلرتا إىل املاسونية أدخل
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٩٢٦ب.م سنة يورك الئحة

املاسونية. لألخوية أساسية قواعد عىل تشتمل ِذْكرها، َم تقدَّ التي الالئحة وهي

١٢٥٠ب.م سنة الثالث إدوارد الئحة

التي البنود بعض وإضافة طفيًفا، تحويًرا تحويرها بعد يورك الئحة عن عبارة وهي
الِعَظام. األساتذة بحقوق تتعلق

١٤٢٩ب.م سنة اسكوتالندا الئحة

ويتعلق الئحة، اسم عليه يصدق مما أكثر شهادة اسم عليه يصدق منشور وهي
إىل الثاني جاك من املمنوحة األعظم األستاذ بحقوق أُلِحقت التي والواجبات باالمتيازات

إليها. اإلشارة تقدمت وقد ،١٤٣٠ سنة وألعقابه رسلن دي بارون سانكالر وليم

١٤٥٩–١٥٦٢ب.م سنة سرتاسبورج الئحة

الحجارة. ناِحِتي أخوية ونظامات قوانني مًعا ُدِعيتا وقد يورك، الئحة عىل مؤسستان وهما

١٥٢٥ب.م سنة كولونيا الئحة

لهذه التأََمْت جمعية وضعتها وقد الفلسفية، املاسونية وتعاليم رشائع عن عبارة وهي
كولونيا. يف الغاية

١٦٢٠ب.م سنة الثانية اسكوتالندا الئحة

ِذْكرها، املتقدم األوىل االسكوتالندية الالئحة تثبيت سوى آَخر شيئًا ليست الالئحة وهذه
وقد رسلن، دي بارون سانكالر لوليم ُمِنحت التي واالمتيازات الحقوق عىل املحتوية

اسكوتالندا. محافل ثبتتها
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١٧١٧ب.م سنة لندرا الئحة

أدبية فلسفية تعاليم وجميعها الرمزية، املاسونية بمقتضاها ست أُسِّ التي الالئحة وهي
وعلمية.

املاسونية املؤتمرات أهم (11)

٩٢٦ب.م سنة يورك مؤتمر

إعادة وقرَّر ،٩٢٦ سنة إنكلرتا ملك اثلستان بن ادون الربنس بأمر املؤتمر هذا التأم
ِذْكرها. املتقدم يورك الئحَة فَسنَّ املاسونية، والرشائع النظامات

١٢٧٥ب.م سنة سرتاسبورج مؤتمر

سرتاسبورج، كنيسة أعمال عىل االستمرار أمر يف وبحث سرتاسبورج، يف اروين بأمر التأََم
واللومبارديني، واإلنكليز األملانيني والَفَعَلة املهندسني من غفري جمع االجتماع ذلك يف وكان

القديمة. النظامات عىل املحافظة عىل جميعهم وأقسموا

١٤٥٩ب.م سنة راتسبونن مؤتمر

املاسونية أعمال يف أوًال وبحث سرتاسبورج، كنيسة أستاذ دونرتانجر جوبس بأمر اجتمع
يف املستحدثة الرشائع يف ثانيًا وجمعياتها. بالبناية يتعلق فيما العموم، وجه عىل

عليها. وصادق ،١٤٥٢ سنة سرتاسبورج

١٤٦٤ب.م سنة راتسبون مؤتمر

تحديد يف ثانيٍّا العمومية. األعمال يف أوًال وبحث األعظم، سرتاسبورج محفل بأمر اجتمع
مواضيع يف ثالثًا وبرن. وفينا وسرتاسبورج كولونيا محافل وهي األربعة، املحافل حقوق

كولونيا. يف أعظم أستاذًا كوين كونراد تسمية يف مختلفة
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١٤٦٩ب.م سنة سبري مؤتمر

البنايات حالة بشأن املخابرات أوًال ومواضيعه األعظم سرتاسبورج محفل بأمر اجتمع
يف األخوية حالة ثانيًا بناؤها. َف توقَّ أو البناء تحت تزال ال والتي تمت، التي الدينية

ببعض. بعضها املحافل عالقات ثالثًا وأملانيا. ولومبارديا وغاليا إنكلرتا

١٥٢٥ب.م سنة كولونيا مؤتمر

تتهدد كانت التي واألخطار التشكيات أمر يف للبحث كولونيا أسقف هرمن بأمر اجتمع
املاسونية.

١٥٦٢ب.م سنة بال مؤتمر

البناية حالة يف العام النظر أوًال ومواضيعه: األعظم، سرتاسبورج محفل بأمر اجتمع
ملحفل التابعة املحافل بني قائًما كان الذي الخالف أمر يف البحث ثانيًا واألخوية.
بأمر املعينة اللجنة رتها حوَّ التي القوانني عىل اإلقرار ثالثًا وتسويته. األعظم سرتاسبورج

.١٥٦٣ سنة بتاريخ األعظم املحفل ذلك

١٥٦٤ب.م سنة سرتاسبورج مؤتمر

تسويًة املحافل بني الخالف تسوية يف أوًال للبحث األعظم سرتاسبورج محفل بأمر التأََم
سرتاسبورج محفل يُعَرضعىل بعُد فيما الخالف من يحدث ما كل أن عىل واإلقرار نهائيًة،
استمرار يف ثانيًا لحكمه. استئناف وال له يرتاءى بما ويحكم فيه ينظر وهو األعظم،

أخرى. أمور يف ثالثًا االتحاد.

١٧١٧ب.م سنة لندرا مؤتمر

وقد القديم، بولس القديس محفل يرأسها كان التي األربعة لندرا محافل بأمر التأََم
الحقوق أن وملخصه ،١٧٠٣ سنة اجتماعه يف املحفل ذلك قرره ما عىل املصادقة قرر
تمنحها وإنما العمليني، البنَّائني بفئة محصورة الحني ذلك من تكون لن املاسونية
تأسيس املصادقة هذه عىل املؤتمر وبنى قانوني، محفل يف لياقته عىل يصادق َمن لكل
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اتحاد من املؤلَّف األعظم إنكلرتا محفل لها ي ُسمِّ أعظم محفل وأول الرمزية، املاسونية
األربعة. املحافل

١٧٢٩ب.م سنة دوبلني مؤتمر

سنة إنكلرتا يف لها أقيمت التي الدعائم عىل املاسونية لتثبيت دوبلني محافل بإيعاز اجتمع
كنستون فيكونت اللورد له وانتُِخب س فتأسَّ أليرالندا، أعظم محفل ولتأسيس ،١٧١٧

أعظم. أستاذًا

١٧٢٦ب.م سنة أيدنبورج مؤتمر

محفلهم وكان اسكوتالندا، يف املاسون أعظم رئيس رسلن دي سانكالر البارون بأمر التأم
الوراثية حقوقه عن فيه ليتنازل املؤتمر هذا عقد البارون طلب وقد كيلوينينغ، يف األعظم
امللك بأمر ١٤٣٠ سنة رسلن لعائلة ُمِنحت التي االمتيازات جميع وعن العظمى، للرئاسة
املؤتمر ذلك يف فاجتمع الحديثة. القواعد عىل ذلك بعد املاسونية وليؤسس الثاني، جاك
املشار البارون وانتخبوا الحديث، األعظم اسكوتالندا محفل سوا وأسَّ محفًال، ٣٢ من نحو

.١٧٣٧ سنة له رئيًسا إليه

١٧٥٦ سنة هاي مؤتمر

وطني أعظم محفل تأسيس ألجل امللوكي الرئييس هاي محفل بإيعاز املؤتمر هذا اجتمع
من صادر عاٍل بأمر ذلك قرَّروا وقد األعظم، إنكلرتا محفل رعاية تحت املتحدة للواليات
بريين أرسن البارون وانتُِخب االجتماع، ذلك يف التأََمْت التي املحافل وهي محفًال، ١٣

أعظم. أستاذًا

١٧٧٥ سنة برونسويك مؤتمر

من كثري عقد ولحلِّ اإلصالحات، بعض يف للنظر بروتسويك دوك فردينان بأمر التأََم
لنفسه. األفضلية يدَِّعي منها كلٌّ كان التي الطرق
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١٧٨٢ سنة ويلهلمستاد مؤتمر

ثانيًا العموم. وجه عىل املاسونية إصالح أوًال ومواضيعه: فردينان، بأمر أيًضا هذا التأََم
حديثة جمعية املاسونية هل يف البحث أخرى وبعبارة ومذاهبها، وطرقها قوانينها تنقيح
املشتقة الجمعية هي فما اآلخر َصحَّ وإذا قديمة؟ جمعية من مشتقة هي أم الوضع
ُوِجدت وهل َمِزيَّتهم؟ هي وما هم؟ وَمن عموميون؟ رؤساء للماسونية وهل منها؟ هي
فيها بحث وقد املؤتمر، هذا أمام ُوِضعت املسائل فهذه للتعليم؟ أم لإلفادة املاسونية
يف تحويٍر عن املؤتمر هذا اجتماعات شفت وقد حلها، عىل يأِت ولم جلسة ثالثني أثناء

االنتخابية. الطريقة وإنشاء الرسية املذاهب من عدة

١٧٨٥ سنة األول باريز مؤتمر

إىل االنتباه استلفات وموضوعه باريز، يف املتحدين األصدقاء محفل أعضاء بأمر التأََم
هو ما بإغفال وتنقيحها بليًغا، رضًرا بها وألحقت املاسونية يف استُْخِدمت التي املذاهب

نتيجة. تحصل لم البحث وبعد منه، فائدة وال دخيل

١٧٨٧ سنة الثاني باريز مؤتمر

وبعد السابق، املؤتمر يف فيه النظر سبق فيما النظر إلعادة املذكور املحفل بأمر اجتمع
يريدون. كانوا ما عىل املشاكل حلُّ يمكنهم لم الطويل البحث

كثريًا أغفلنا وقد العهد، هذا إىل املاسونية نشأة منذ التأََمْت التي املؤتمرات أهم هذه
العموم. بوجه للماسونية بالنظر أهميتها لعدم غريها

باملراكز أو والفضل بالعلم امتازوا الذين املاسونيني اإلخوة أسماء يف فصل (12)
العهد هذا إىل املسيحي التاريخ أول من واألدبية، السياسية

ب.م سنة

١٠ مؤلف روماني مهندس بوليو فرتيفيوس
٥٠ روماني مهندس ستاليوس وماركوس كايوس
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ب.م سنة

٢٩٢ ومهندس قسيس اببالوس
٦١٠ عام ومفتش قسيس أوغسطني» «القديس أوغسطني

بريطانيا يف للماسونية
٦١١ عام» «مفتش ويرال كهنة رئيس بنيت
٦٦٠ ومهندس نوايون أسقف الوا» القديس «اليوم الوا
٦٨٠ ليمورج أسقف فريول» القديس «اليوم فريول

ومهندس ليموج
٦٩٠ ومهندس رودس أسقف دملك
٨٧٦ بريطانيا ومهندس سوتني» القديس «اليوم سوتني
٨٧٢ األنجلوسكسونيني ملك األعظم الفريد
٩٠٠ إدوارد امللك صهر اثرد
٩١٠ إدوارد امللك ابن اثلوارد
٩٢٦ األنجلوسكسونيني ملك اثلستون
٩٤٠ اثلستان بن ادون
٩٥٩ بطريرك دونستان» القديس «اليوم دونستان

أعظم وأستاذ كانرتبري
١٤١٠ إنكلرتا ملك املعرتف إدوارد
١١٠٠ إنكلرتا ملك األول هنري
١١٣٥ إنكلرتا ملك إدوارد
١١٥٠ اسكوتالندا ملك الثالث إسكندر
١١٥٥ إنكلرتا ملك الثاني هنري
١١٦٠ أعظم أستاذ األسد قلب ريكاردس
١٣١٤ اسكوتالندا ملك بروس روبرت
١٣٢٧ إنكلرتا ملك الثالث إدوارد
١٣٢٩ اسكوتالندا ملك الثاني إدوار
١٣٩٠ اسكوتالندا ملك الثالث روبرت
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ب.م سنة

١٣٩٨ إنكلرتا ملك الرابع هنري
١٤١٢ إنكلرتا ملك الخامس هنري
١٤٢٤ اسكوتالندا ملك األول جاك
١٤٢٧ اسكوتالندا ملك الثاني جاك
١٤٥٨ اسكوتالندا ملك الثالث جاك
١٤٧٠ إنكلرتا ملك الثالث إدوارد
١٤٨٥ إنكلرتا ملك السابع هنري
١٤٨٨ اسكوتالندا ملك الرابع جاك
١٥٠٩ أعظم أستاذ ووليس كردينال
١٦١٣ اسكوتالندا ملك الخامس جاك
١٥٢٠ املشهور املصور سانزيو روفائيل
١٦٠٥ إنكلرتا ملك األول جاك
١٦٢٩ اإلنكليزي الفيلسوف باكون
١٦٤٩ وإنكلرتا اسكوتالندا ملك األول شارلس
١٦٤٦ القديمة اآلثار علماء من اشمول إلياس
١٦٦٠ وإنكلرتا اسكوتالندا ملك الثاني شارلس
١٦٨٥ وإنكلرتا اسكوتالندا ملك الثاني جاك
١٧١٤ إنكلرتا ملك األول جورج
١٧٢٩ إنكليزي فيلسوف كالرك صموئيل
١٧٣١ توسكانا دي كراندوك األول فرنسيس
١٧٣٨ فريدريك صار «ثم بروسيا عهد ويل وليم فريدريك

األعظم»
١٧٣٩ ريمون لورد
١٧٤٠ رميس دي بارون
١٧٤٦ بريون لورد
١٧٤٧ ستيوارت إدوارد شارلس
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ب.م سنة

١٧٦٦ إنكلرتا ملك الثالث جورج
١٧٧٥ الشهري الفيلسوف فلوتري
١٧٨٥ باريس برملانت رئيس هريكورت
١٧٩١ املرصية الطريقة مؤسس بلسمو يوسف
١٧٩٢ اسوج ملك الثالث جستاف
١٧٩٣ اسوج ملك الرابع جستاف
١٧٩٧ بروسيا ملك الثاني وليم فريدريك
١٧٩٩ أمريكا جمهورية مؤسس واشنطون جورج
١٨٠٣ روسيا إمرباطور إسكندر
١٨٠٣ فرنساوي فيلسوف مرتني سان
١٨٠٥ بونابرت يوسف الربنس
١٨٠٨ العجم إمرباطور عم خان عسكري
١٨١٠ اسوج ملك شارلس
١٨٣١ املشهور األملاني الفيلسوف هيكل
١٨٧٤ إنكلرتا عهد ويل ويلس أوف الربنس
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ختام

رافق وما والنعيم، البؤس أيام من عليها َمرَّ ما املاسونية أطوار من بك َمرَّ فيما رأيت قد
وما األمر، أويل ومقاومة األديان قادة اضطهاد من ونيف قرنًا وعرشين ستة أثناء سريها
لم أنها علًما نزيدك وال األنفس، وشق املشاق من الحقة مبادئها نرصة سبيل يف قاسته
األمور والة من مبدئها، تأييد إىل ويسعى بنارصها يأخذ كان ن ممَّ حال كل يف تحرم
أن إىل أعمالها، عىل والرتؤُّس سياستها إدارة أنفسهم عىل أخذوا الذين الدين، ورجال
إال تَُعدُّ ال محافلها فأصبحت االنتشار، وتعميم النطاق سعة من اآلن عليه هي ما بلغت
وبينهم مليونًا، عرش خمسة من نحًوا سلكها يف املنتظمني عدد ويبلغ اآلالف، بعرشات

والنزعات. التبعات اختالف عىل الفضيلة ورجال والعلماء والفالسفة امللوك
أسباب من شيئًا نبنيِّ أن قبل تاريخها من املخترص هذا نختتم أن بنا يليق وال
بواجب وقياًما االختبار، لنا ويجلوه القياس إليه يقودنا ما مقتىض عىل االختالف ذلك

الثالث. دعائمها أفضل هي التي والحرية اإلخالص
بما نعرتف أن أيًضا يجب الرشيفة، الجمعية هذه مبدأ بصحة نعتقد أننا وكما
شأن رقت التي املقدسة، والتعاليم الحقة املبادئ من الصحيحة األديان عليه أقيمت
أنفسهم عىل أخذوا الذين أن أيًضا يفوتنا وال أفرادها، عقول وهذَّبت االجتماعية الهيئة
خشونة من ذلك دون يحول بما يعلمون ما مع — التعاليم تلك وتعليم املبادئ تلك بث
تعضيد إال يهمهم ال العمل، يف املخلصني األنام نخبة من هم — املسلك ووعرة الطبيعة

أجله. من أقيموا ملا أُِقيم مرشوع كل
الكمال وأن الفساد، إىل بكليتها ميَّالة البرشية الطبيعة أن عن نتغافل ال لكننا
الذي السبيل تجاهلوا أو جهلوا قد َمن الدينية املبادئ نرصاء بني يكون فقد منها، معدوم
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نرصاء يف ذلك مثل ننكر ال أننا كما إليها، سائرون هم التي والغاية يسلكوه، أن يجب
فئة عىل تُبِْق لم التي الطبيعية، األميال لجواذب ُعْرضة البرش كسائر هم الذين املاسونية،

منها. عمل نجا فقلما أعمالها، وتخلَّلت إال الناس من
قامت أجلها من التي األسباب لنا تتجىل البرشية، يف الحاالت هذه تذكرنا فإذا
اضطهاد معنى فما وإال املاسونية، ونرصاء الدين نرصاء بني واملقاومات االختالفات
طبيعة يف الختالف ذلك يكن أََلْم اليوم. لها وانتصارهم أمس للماسونية الدين رجال
تينك وتعليم مبادئ إىل متطرًِّقا االختالف كان إذا أما الفئتني؟ زمام عىل القابضني
واحدة منهما كلٍّ مبادئ فإن يوًما. توافقهما اتفق وملا دائًما، اختالفهما َلوجب الفئتني،

املبادئ. تلك بث يتولون الذين فالرجال املغري وأما واملكان، الزمان اختالف عىل
تتأيد أزمنة منهما لكلٍّ َلرأينا حدة، عىل الفئتني تينك من كلٍّ سري تتبعنا لو أننا عىل
الحضيض إىل تنحط وأزمنة العمران، روح فيها ويكون تعاليمها، وتنترش مبادئها فيها
هي هي لرأيناها ومبادئها تعاليمها إىل جئنا ولو العمران. هذا لجسم مفسد أول وتكون

البتة. تغيري يلحقها لم مسطورة الحالني يف
األخذ من واملاسونيني الدين رجال بني ويقوم قام ملا نعجب ال َم تقدَّ ما اتضح فإذا
بما يسلم أن الجانبني من كلٍّ من يُطَلب وإنما وإثبات، وإنكار وتعيري تفنيد بني والرد

اآلَخر. الجانب يف أو جانبه يف كان سواء الحق، هو
الدين أركان لهد تسعى إنما وأنها بالكفر، املاسونيَة الدين رجال بعُض اتََّهم فقد
يقيننا ومع التهمة، تلك عن الجمعية هذه إجاللنا فمع نحن أما الفضيلة، شمل وتشتيت
تلك عليهم تصح ربما قليلني أفراًدا أعضائها بني أن اإلنكار يسعنا ال منها، براء أنها

الدين. رجال يف املاسون يقوله ربما ما عليه وِقْس التهمة،
عىل نثبت بمقابلتنا ألننا الفئتني؛ هاتني مبادئ بني مقابلة جعلنا إذا نخطئ أننا عىل
إذ ذلك؛ خالف والحال الدين، ملبادئ مخالفة أو مناقضة املاسونية املبادئ أن ما نوٍع
مًعا ساعيتان الفئتني ألن بك؛ َمرَّ ا ممَّ علمت قد كما تخالف وال تناقض األمرين بني ليس
إليه تسعى ملا مخاِلف سبيل وعىل جهة، من إليها ساٍع منهما كلٌّ إنما واحدة، غاية نحو

تامٍّ. وفاٍق عىل وهما متخالفتان أنهما ن املتمعِّ لغري فيظهر األخرى،
ونتعلم واجباتنا، حقيقة إدراك فيمكننا الكمال، من فيه نقرتب الذي اليوم فحبذا

علينا. كان ولو للحق ونذعن بقصورنا نعرتف كيف
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ختام

ِذْكرها: اآلتي املمالك من كلٍّ يف الرمزية املاسونية ظهور تاريخ

سنة أوروبا

١٧١٧ إنكلرتا
١٧٢٠ أيرلندا
١٧٢١ اسكوتالندا
١٧٢١ فرنسا
١٧٢١ بلجيكا
١٧٢٥ هوالندا
١٧٢٦ طارق جبل
١٧٢٨ إسبانيا
١٧٣٠ همبورج
١٧٣١ أسوج
١٧٣١ نابويل
١٧٣٢ توسكانا
١٧٣٢ روسيا
١٧٣٣ فلورانسا
١٧٣٣ البورتغال
١٧٣٦ سويرسا
١٧٣٧ رسدينيا
١٧٣٨ ساكسونيا
١٧٣٨ بافاريا
١٧٣٨ بروسيا
١٧٣٨ أوسرتيا
١٧٣٨ تركيا
١٧٣٩ بولونيا
١٧٤١ مالطا
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العام املاسونية تاريخ

سنة أوروبا

١٧٤٢ دنمارك
١٧٤٢ رومية
١٧٤٤ بوهيميا
١٧٤٤ هونجاريا
١٧٤٧ نروج
١٧٥٣ غورنس
١٧٥٣ جريس
١٧٥٤ هنوفر

سنة آسيا

١٧٢٧ بنغال
١٧٢٨ بومباي
١٧٣٨ تركيا
١٧٥٢ مدراس
١٧٧١ سيالن
١٧٧١ سورات
١٧٨٠ غال دي برنس جزائر
١٧٨٠ غرناطة
١٨٠٠ العجم
١٨٢٠ بونديرشي
١٨٦٢ سوريا
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ختام

سنة أوسيانيا

١٧٣٠ يافا
١٧٧٢ سومطرا
١٨٢٨ الجنوبية نيوغال
١٨٤٠ نيوزيالند

سنة أفريقيا

١٧٣٣ الصالح الرجاء رأس
١٧٣٦ الرجاء رأس شطوط
١٧٣٦ غمبيا
١٧٧٤ بوربون جزيرة
١٧٧٨ فرنسا جزيرة
١٧٩٨ هيالنة القديسة جزيرة
١٧٩٨ مرص
١٨١٩ سرياليون
١٨٢٢ سينيغال
١٨٢٣ كناريا جزائر
١٨٣٠ الغرب جزائر

سنة أمريكا

١٧٢١ كندا
١٧٣٣ ماساشوستس
١٧٣٤ جورجيا
١٧٣٦ الجنوبية كارولني
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العام املاسونية تاريخ

سنة أمريكا

١٧٣٧ نيويورك
١٧٣٨ كريستوف سان
١٧٣٨ مارتينيك
١٧٤٢ انتيغوا
١٧٤٣ جامايكا
١٧٤٥ امللوكية الجزيرة
١٧٤٥ فنسان سان
١٧٤٦ بورتوريكو
١٧٤٦ دومينكو سان
١٧٥٣ بنسلفاينا
١٧٥٠ بارباد
١٧٥١ غاديلوب
١٧٥٣ أوستاش سان
١٧٦٠ الثالوث
١٧٦٢ الجديدة اسكوتالندا
١٧٦٤ غرناطا
١٧٦٤ فرجينيا
١٧٦٥ الجديدة األرض
١٧٧٠ الهولندية غيان
١٧٧١ برمود
١٧٨٠ لوسيانا
١٧٨١ الند ماري
١٧٧٨ الشمالية كارولني
١٧٧ فرمونت
١٨١٥ توما القديس
١٨١٩ هوندوراس
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سنة أمريكا

١٨٢١ كوبا
١٨٢٢ دومينيك
١٨٢٢ برازيل
١٨٢٣ هايتي
١٨٢٤ كولومبيا
١٨٢٥ املكسيك
١٨٢٧ الفرنساوية غيانا
١٢٢٨ الجنوبية نيوغال
١٨٤٠ نيوزيالند
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