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 دهیچک

تی  جمع یهاآموزه و تجارب بر هیتک با7171در که گراستنخبه و روش نهان یالتیتشک یفراماسونر

 توانس ت  و شد تأسیس جهان بر طرهیس منظور به وکاباال روزنکروتس معبد، یهاهیشوال رینظ یمخف یها

 و گ رفتن  ق در   ب ا . اوردی  ب وج ود  به هانیسرزم گرید به نفوذ جهت را یدیجد نظم اروپا در گسترش با

 توج ه  م ورد  آن ب ازار  و قیم ت  ذى من اب   ب ه  دسترس    ب راى  شرق استعمار اروپا، در بورژوازى حاکمیت

 اب اارى  عن وان  ب ه  غربی ان،  تک اپوى  از برهه این در فراماسونرى تشکیال . گرفت قرار غرب  بورژوازى

 تخبگ ان  تربی ت  و ج ذب  ب ا  توانست و شد زمینمشرق وارد شرق جوام  نخبگان جذب وظیفه با کارآمد

 ب ه  ای ران . نمای د  ف راهم  را غ رب  اس تعمار  گرى سلطه هاى زمینه جوام  این فرهنگ  اقتصادى، سیاس ،

 ق رار  اس تعمارگر  کش ورهاى  توج ه  مورد سخت دوره این در الجیش  سوق موقعیت داراى کشورى عنوان

 انگلستان و فرانسه به ایران سیاس  فرستادگان اوّلین روسیه و ایران اوّل دوره هاىجنگ اثناى در. گرفت

 ش دند  اروپ ا  عازم که دیگرى سیاس  هاى هیأ  و محصالن آنان، پ  در و شدند فراماسونرى لژهاى وارد

 ایج اد  ب راى  را زمین ه  ای ران،  در س ازمان  ای ن  اعضاى تعداد شیافاا درآمدند، مابور سازمان عضویت به

 ب ه  ایران بیدارى لژ تیآدم جام  و ملکم رزایم فراموشخانه از پس. ساخت فراهم تشکیال  آن هاى شعبه

 شدن سوار با توانست لژ نیا. گردید دایر تهران در قمرى 7231 در فراماسونرى رسم  لژ نخستین عنوان

 را آن و خارج خود یمنطق ریمس از را بارگ نهضت آن رانیا مردم یخواهمشروطه و یطلبعدالت امواج بر

 ازکودت ا  پ س . اوردی  ب در س ر  یرض اخان  یکت اتور ید از ت ا  ینها ک ه  کن د  یسرانجامیب یهایریدرگ دچار

 یکت اتور ید» عن وان  آن ب ه  ک ه  اول یپهل و  تیحاکم خشونت و ازرعب استفاده با توانستند هاماسونفرا



 

 ۲ 

 و ن د ینما ف راهم  رانی  ا در را یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ گسترده را ییتغ جادیا نهیزم بودند داده« منور

 در ماس ون  فرا لژه اى  تأس یس  کن د  رون د . ندینما مبادر  رانیا در خود ال یتشک گسترش به همامان

 در ای ران  بارگ لژ تأسیس. گرفت سرعت بسیار رژیم آن عمر پایان  دهه ویژه به پهلوى دوران در ایران،

 مختل    درج ا   در ماس ون  فرا محفل هفتاد از بیش بر که 7211 در اسکات  آیین عال  شوراى و 7211

 ای ن  در. اس ت  عص ر  آن ایران در فراماسونرى تشکیال  روزافاون رشد بیانگر داشتند حاکمیت و نظار 

 سازمان این تکاپوى ایران، در فراماسونرى اوّلیه هاىفعالیت از اى مقدمه ذکر با که شود م  سع  پژوهش

 .بگیرد قرار بررس  مورد پهلوى رژیم تیتثب و تیمشروط انحراف در

 ،یپهل و  ه،ی  قاجار ران،ی  ا اس تعمار،  ،ینظ ر  یمبان و اصول ،یبورژواز غرب، ،یفراماسونر :دواژهیکل

 یمنورالفکر
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.شوديممطرحروشانتخابليدل

 مقدمه پژوهش. 9-9

يافتاه   كارى كه در سرتاسر جهان گسترش سازمانى است مبتنى بر نهان روشى و پنهان فراماسونرى

هاى رايج در بين اعضاى آن به اوايل  است. پيشينه اين سازمان به طور روشن و به دور از اوهام و افسانه

گاردد. نضاج گارفتن ايان ساازمان در آن اياام در ارتبااط تنگاتنا  باا           سده هجدهم ميالدى باازمى 

رخاندان هانووردر انگلستان و رشد بورژوازى در غرب و تكاپوهاى آن براى در دست گرفتن قادرت  ظهو

الت يخانادان هاانور بار انگلساتان و ساپس اساكاتلند. تشاك       در جامعه فئودالى اروپاا اسات. باا غلباه    

ا ر كشاوره يالت خود متوجاه ساا  يدا كرد و به قصد اشاعه تفكر و تشكيپ يشتريز قوام بين يفراماسونر

نظام   يو بارادر  ي، برابار يشدكه با شعار آزاد يالتين منزلگاه تشكيكا و آلمان نخستيشد. فرانسه، آمر

را در جهان مستقر  ينينظم نو ييده بود و با راه انداختن انقالبات بورژوايحاكم بر اروپا را به چالش كش

ق يا از طر يماساون فراالت يز در بر گرفت و تشاك ين را نيزممشرق ين تفكر به زوديساخت. امواج ايم

 هاا شاد. حضاور   نيوارد آن سرزم يربوميو غ يممالك بوم ياسي، تجار و كارگزاران سيمحصالن اعزام

انه آنها يجوو رفتار مداخله يياروپا ياسيس يهاتيدر رأس ه يوابسته به فراماسونر ياسيس يهاچهره



 

 ٥ 

را باه ذهان    ياساتعمار  يهاا و دولت يماسونفراالت ين تشكيب يهماهنگ يگر نوعيد يهانيدر سرزم

گار كشاورها در   يد يو فرهنگا  ياسا يباه جاذب نخبگاان س    يياروپاا  يصرار كشاورها ساخت. ايمتبادر م

 يمنسجم فراماسون يهاپراكنده و در گام بعد تشكل يهاتيجمع يريگمنجر به شكل يماسونفراالت يتشك

ت يرش عضويو ورود در چرخه قدرت، پذ ياسيمدارج س يكه الزمه رشد و ط يكشورها شد. به نحو درآن

را مجااب باه    ياز عاده يا ن يماساون فراشعارها و تفكارات   يهاكه جاذبهنيشد. مضافاً ا يماسونفرا يدر لژها

دوره  ياز ابتادا  يماساون فراالت يز روناد ورود باه تشاك   يران نيالت نمود. در اين تشكيت در ايرش عضويپذ

الت ضامن  ين تشاك يا ا يم پهلاو يا د. با ظهور رژيرس يالتيانسجام تشكت به يقاجار آغاز و در دوره مشروط

 ت برخوردار شد.يقابل قبول در نزد حاكم يتيالعاده از رسمر فوقيتكث

 ف مسئلهی. تعر9-2

هاى سرّى است كه از زمان پيادايش آن تااكنون باه علات     ها و جمعيتفراماسونرى ازجمله انجمن

بسيارى را برانگيخته است. طرفداران و اعضاى اين جمعيت هاى الت بحثين تشكيهاى خاص اويژگي

دانند كه با هدف تربيت انسان در راستاى تحقق زندگى شارافتمندانه   آن را يك دستگاه نوعدوستى مى

دانناد كاه در    كند و مخالفين، اين جمعيت را دساتگاه پررماز و رازى ماى    و اعتالى بشريت حركت مى

كناد و باا ارائاه شاعارهاى فريبناده       پرياليسم و صهيونيزم فعاليت مىراستاى تحقق اهداف استعمار، ام

ا و يا تانيدولات بر  ياساتعمار  يسعى در ايجاد وابستگى به استعمار جهانى و صاهيونيزم دارد. تكاپوهاا  

الرأس آن كه مسقط يالت فراماسونريشاخص دولت ودربارآن كشور در تشك يهار چهرهيحضور چشمگ

 يرخنه استعمار در كشورها يبرا يابزار يالت فراماسونريدگاه را كه تشكين ديباشد ايز انگلستان مين

دگاه معتقدناد ايجااد و رشاد و توساعه ايان تشاكيالت در       يا ن دين ايد. قائلينمايت ميگر است تقويد

هااى  كشورهاى جهان سوم رابطه تنگاتنگى با توساعه و نفاوذ اساتعمار در جهاان داردج ايجااد كاانون      

ها ودر آفريقاى جنوبى و  مصر در پى اشغال اين كشور توسط ناپلئون به دست فرانسوى فراماسونرى در

هاى بارز و آشكار اين ارتباط است. در ايران نياز در پاى    هند در پى سلطه يافتن انگلستان و... از نمونه

راساتاى   شاه با انگلستان و فرانسه برقارار شاد، ايان كشاورها در    هايى كه از زمان فتحعلى اولين تماس
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تحقق اهداف خود كه مبتنى بر تضعيف ايران جهت تضمين سلطه بر هندوستان و ديگار نقااط آسايا    

خاان   هاى زيادى جهت جذب رجال ايرانى به اين سازمان به عمال آورناد. ميارزا ابوالحسان    بود، تالش

تاى هماين  ... ازجملاه افارادى بودناد كاه در راسا     خاان  ميرزا ملكم عسگرخان افشار ارومى و ،ايلچى، 

ماسونى درآمدند از آن زمان كشور ما عرصه فعاليات جمعيتاى شاد كاه     فراسياست به عضويت لژهاى 

ده يا عق ياگر عاده يد يرفته بر تمامى اركان سياسى، اقتصادى، فرهنگى آن پنجه درافكند. از سورفته

چ يآماده اسات و ها   رخواهاناه باه وجاود    يد و با اهداف خيجد يت انسانيترب يالت براين تشكيدارند ا

 ينظر يغرب و انگلستان ندارد. هدف اين رساله بحث درباره مبان ياستعمار يكردهايهم با رو يارتباط

ران و نقش آن در تحوالت يهاى مختلف فعاليت جمعيت مزبور در ا الت و روشن كردن جنبهين تشكيا

تمايز اين رساله شده است. وجه ايران است كه با اتكاى به منابع و اسناد به جا مانده گردآورى ياسيس

العااده   هاى پژوهشى انجام شده در اين زمينه اتكاى آن بر اسناد موجود است. نقش فوقبا ساير فعاليت

ماسونى در تحوالت دويست ساله اخير ايران، عدم منابع روشن و گويا در زميناه فعاليات   فراتشكيالت 

 يزه اصال يانگ زم در زمينه ماهيت و فعاليت تشكيالت،شناخت ال نبودها در ايران و در نتيجه ماسونفرا

 ق است.ين تحقيا

 ن پژوهشیضرورت انجام ا ت وی. اهم9-3

ت يالعاده فراماسونرى در تحوالت تاريخ معاصر ايران و عضويت سران كشور پس ازمشروط تأثير فوق

بخشيده باود، باه نحاوى كاه نظارات       يو دوره پهلوى در تشكيالت مزبور به اين سازمان اهميت زياد

هااى  گياري  ماسونى و تصميمات متخذه در لژها تأثير زيادى در روند وقايع و تصميمفرارؤساى لژهاى 

آن دوره داشت. لذا براى درك بهتر تاريخ دوران قاجار و پهلوى ناگزير هساتيم كاه شاناخت جاامع و     

انگارى دو آفتى است كه ممكن  نمايى و ساده گكاملى از تشكيالت فراماسونرى داشته باشيم. البته بزر

 بايست جدا از آنها پرهيز نمود. است دامنگير هر پژوهشگر تاريخ فراماسونرى گردد كه مى

 يريا گران و شكليخ معاصر ايدر تحوالت تار يالت فراماسونريتشك ينيآفرن با توجه به نقشيبنابرا

كشور ما باه   يبرا يجد يهاصر مؤثر بوده و چالشران معايا يا فرهنگ  ياسيكه درمسائل س ياناتيجر
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بار ارائاه    يآنان مبن يد ادعاينمايم يان ضرورين جريا يفكر يايق زوايوجود آورده است شناخت دق

را در  يايران تحاوالت جاد  يا در ا يگار سكوالر از حكومت يو ارائه مدل ياز هست يستياومان يريتفس

مواجه ساخت كه  يراتييرا با مشكالت و تغ يرانيسال جامعه اران موجب شد و به مدت هشتاد و پنج يا

ن يا ا يفكار  يهاا را رها نكرده است.  نشان دادن مؤلفه يرانيآن تاكنون دامن جامعه ا يتبعات فرهنگ

 بكاهد. يرانيمحتمل بر جامعه ا يهابيزان آسيتواند از ميم ياديان و نحوء عملكرد آن تا حدود زيجر

 . اهداف پژوهش9-4

ايجاد شده در  يح و نقد اصول و تعاليم آن، معرفى لژهايالت فراماسونرى، تشرين ماهيت تشكييتب 

ت هشتاد و پنج ساله يبا توجه به حاكم يران و نقش آنان در تحوالت كشور در دوره مشروطه و پهلويا

 ران. يدر ا يفراماسونر

 . قلمرو پژوهش9-5

ـقلمرومكان ممالاك   ياسيو س يپژوهش است اما به تحوالت فرهنگ نيا يران قلمرو اصليا:يالف

 ز توجه خواهدشد.يران نيو تحوالت ا يژه انگلستان در ارتباط با فراماسونريوبه يغرب

 ق(يدق ي)بررس1357-1285( ي)نگاه كل1285-1275:يبـقلمروزمان

 يدر عصر مشروطه و پهلو يفراماسونر ياسيو س يفرهنگ يهاتيفعال  :يجـقلمروموضوع

 . پرسشهاى اساسى پژوهش9-6

ـپرسشاصل  يبار رو  يريماسونى و اصول و تعاليم آن چيست و چه تاأث فراماهيت لژهاى  :يالف

 داشته است؟ يرانينخبگان و جامعه ا

زان باوده  يت چه ميران پس از مشروطيا ياسيدر تحوالت س ينقش فراماسونر :يبـپرسشفرع

 ايا وآ ران چگوناه باوده اسات؟   يت آن در ايساله فعال 85ن تشكل در دوران يا يسازمان ريو گستره تكث

 انقطاع شده است؟  دچار ن سازمان تداوم داشته يايت ايفعال يدوره پهلو نكه دريا
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 . فرضیه پژوهش9-7

 فرضيه اساسى اين پژوهش عبارت است از:

اسات   يستيونيصه يهاآموزه و يروشنهان  بر يمبتن يفرهنگ و ياسيس يسازمان يفراماسونر .1

 ياسا يو س يرات گسترده  فرهنگييجاد تغيا يت آنان برايز ظرفاتوانست  يرانيبا جذب نخبگان ا كه

و  يران فرهنگا يد. با توجه به جذب اغلب ماد ياستفاده نما يرانيجامعه ا بر استعمارسلطه  وران يدر ا

يبا  ينقشا  يالت ماسوني، تشكيدر دوران مشروطه و پهلو يرماسونفراالت يكشور در تشك ياسيس

ن راساتا باا   يفاا نماوده اسات و در هما    يمزبور ا يهاران دردورهيا يفرهنگ ياسيل در تحوالت سيبد

ن يا باه ا  رد.يا حاكم را به دسات بگ  يفرهنگ ياسيانات سيالت خود توانست نبض جريگسترش تشك

وساته درطاول دوران   يپ نبوده بلكه به طاور  يانقطاع شاهدران يا در تنهانه يماسونفرا يب تكاپويترت

 است. آن حاصل نشده يمبان در يرييتغ و كرده دايگسترش پ تداوم و يپهلو و قاجار

ت انساان و  يا ترب ياست كه صرفاً بارا  يو اخالق ياسيرسيغ يتيجمع يفراماسونر ب:يهرقي.فرض2

الت از ين تشكيشده است. اتأسيس  در جهان يو برابر يه برادريالمنفعه وگسترش روحانجام امور عام

 باشاد.كه در يدر غرب و شارق عاالم ما    يو انسان ينه برخوردار و وارث همه مكاتب اخالقيريد يقدمت

 شده است. ياساس يتحول دچار يبه دوره پهلو ورود ران بايا

 . پیشینة پژوهش9-8

در زمينه تشكيالت فراماسونرى در ايران و جهان، كتب و مقاالت مختلفى به چاپ رسيده است كه  

 1347عمدتاً به بحث فراماسونرى در جهان و اندكى به بحث فراماسونرى در جهاان و اياران تاا ساال     

 ترين اين منابع عبارتند از:اند. مهم شمسى پرداخته

. اين كتااب در واقاع   ران،تأليفاسماعيلرائيندرسهجلدالف:فراموشخانهوفراماسونرىدراي

باشاد. اثار مزباور     ترين اثر در زمينه تاريخ فراماسونرى در جهاان و اياران باه زباان فارساى ماى       عمده

ترين اثر باه   رغم اينكه جامع مورد بررسى قرار داده است و على 1347تشكيالت فراماسونرى را تا سال 
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اى از آنها در اين پژوهش  باشد كه به پاره هايى نيز مىباشد، داراى كاستي ه مىزبان فارسى در اين زمين

 رائين تا حدودى از اعتبار علمى اين اثر كاسته است. ياشاره شده است. مالحظات سياسى و شخص

الفت اين كتااب را   ب:فرانماسونرىچيست؟اثرابراهيمالفت)ازاعضاىتشكيالتفراماسونرى(

هاايى نظيار الروس و   المعاارف  كتاب رائين تهيه نماوده اسات و مناابع اصالى آن را دائاره      در پاسخ به 

دهد. اثر الفت كه قرار بود در دو جلد چاپ شود، قبل از انقالب منحصراً در اختيار  بريتانيكا تشكيل مى

جلد دوم باه   ها قرار گرفت و فقط جلد اوّل آن به چاپ رسيد. نويسنده وعده داده بود كه درماسونفرا

كه اين وعده عملى نشد. اين كتاب اثرى اسات   خواهد پرداختمعرفى تشكيالت فراماسونرى در ايران 

 جانبدارانه از فراماسونرى.

 1347اين كتاب كه همزمان با انتشار كتاب رائاين در   د:فراماسونرىدرايران،تأليفمحمودكتيرايى.

قمارى   1324منتشر شده به بررسى تاريخ فراماساونرى در اياران تاا تشاكيل لاژ بيادارى اياران در ساال         

 دهد. پردازد. كتيرايى اطالعات مفيد ولى ناقصى از چگونگى تشكيل لژ بيدارى ايران را ارائه مى مى

تهاران توساط چااپ     در1352ن كتاب دريا ه.ياله يوسف يف وليلأت ،يفراماسونر يجهانسازمان:ه

 در يالت فراماساونر يدوم باه تشاك   جلد در و منتشر جلد دو كتاب در بود قرار ظاهراً زهره منتشرشد.

 ن كتاب،ينقص عمده ا د.يبه چاپ رس 1352 ن كتاب درياول ا فقط جلد اما عمالً ران پرداخته شود،يا

 كاهد.ياتقان مطالب كتاب م ارجاع دادن است كه از قواعد ت اصول ويعدم رعا ارجاع به منابع و يكم

 ن ويل رائا ياساماع  ران اثريا در يفراماسونر فراموشخانه و رينظ يمنابع سنده ازينو يسيرونو گريد راديا

به تكرارمطالاب   يخچه فراماسونريان تاريسنده دربياست.نو و... محمود محمود ،يملك ساسانخان آثار

 ورزد. يدميا ان تاكيا ن جريل ايدرتشك يوبرنقش صنوف معمارپردازد ين خصوص ميا در هافراماسون

كاه باه روم    شاوند يما  يمان معرفا يكاارگران معبدسال   يايان روم به عنوان بقايه بناياتحاد 32ص در

تيجمع را يفراماسونر منشاء 298صفحه  در يو ان گذاشتند.يبن را يالت فراماسونريتشك بازگشته و

سنده ينو ين كتاب گفتگوين بخش ايترجالب كند.يم يه معرفيلياسماع رين نظيمشرق زم يسر يها

 و يچهارده يمدرس يبهبود زيپرو ن،يع اميشف ريران نظيا در يالت فراماسونريتشك ياعضاز ا يبرخ با

 در يبخاش فراماساونر   در (.83-81)صاص  سات ين ياطاالع مهما   يرضازاده شفق است كه البته حاو
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يم كاره ب يخچه فراماسونريل تاريتكم يشود كه براياهل فن ارائه م يبرا يز اطالعات خوبيفرانسه ن

يبا  انگريا كاه ب  (32-31)صاص شاده   ذكار  يمطالب زين يفراماسونر يهاقتيطر درباره درجات و د.يآ

 و كناد يسه درجه عنوان م و يس را يدرجات فراماسونر يو باشد.ين مقوالت ميا سنده ازينو ياطالع

 باشديدرجه هجده سخت م هجده آسان، تا درجه چهار از است گذراندن سه درجه اول سخت، يمدع

قابال   تعاداد  سات و ين گوناه ن يا كاه ا  يحاال  در شود.يداده م يمعدود به افراد زيسه ن و يدرجه س و

 يآساان  و يلحاظ ساخت  درجات از يبندرتبه .دارند ن درجه رايا ين اسكاتيآئ يهااز فراماسون يتوجه

 «اود» مربوط به موقوفه يهابخش سه درجه رواج دارد. و يس ين اسكاتيآئ فقط در و است. مبنايب زين

 محماود  ،يملاك ساساان  خاان  يآرا برگرفتاه از  تمامااً  زين ين اسدآباديالدجمال ديس هندوستان و در

 (385-341 و 312 )صص ندارد يتيچ سنديه موارد از ياپاره ن است كه دريرائ محمود و

اى اسات از حاماد الگاار. وى در طاى ايان       عنوان مقاله درآمدىبرتاريخفراماسونرىدرايران.و:

مقاله به بررسى پيشينه ورود فراماسونرى به ايران پرداخته و مطالبى را در خصوص فراموشخانه ملكم، 

 نمايد. جامع آدميت و لژ بيدارى ايران ارائه مى

. اين كتاب پس از انقالب چاپ شده و به علات  تشكيالتفراماسونرىدرايران،اثرحسينمير:ز

دسترسى نويسنده به بخش اندكى از اسناد بجا مانده از تشكيالت شوراى عالى آياين اساكاتى حااوى    

 باشد. متأسفانه عدم اطالع كامل نويسنده از ماهيت و تكاپوى فراماساونرى موجاب   اطالعات جالبى مى

شده است كه اشتباهات مختلفى در زمينه جايگاه شاوراى عاالى در ساازمان جهاانى فراماساونرى در      

 هاى ايشان بروز نمايد.تحليل

هاوتكاپوهاىفراماسونگرىدركشورهاىاسالمى:تـأليفدكتـرعبـدالهادى:تاريخجنبشح

اپوى فراماساونرى در  مرحوم دكتر حائرى در اين اثر ساعى داشات كاه تصاويرى كلاى از تكا       حائرى.

كشورهاى اسالمى ارائه دهد. لذا اطالعات ارائه شده در اين كتاب بسيار كلى است. حسن اين كتاب در 

اين است كه نويسنده محترم آن براى اولين بار تكاپوى فراماسونرى را در مجموعه كشورهاى اساالمى  

 ب بر حسن اثر افزوده است.مورد توجه قرار داده است. استفاده ايشان از برخى منابع نايا
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ناه  ين اثار در زم يدتريا جد يفعبـدا شـهبازيجلدچهارمتـأليهوديوي:زرساالرانپارسط

 يرازآلود يهود يهاالت و ارتباط آن با فرقهين تشكيساالر اهيو سرما يهودياست به منشأ  يفراماسونر

ل نموده يتبد ين منابع فارسير در بينظيب ين اثر را به منبعيا يژگين ويپرداخته است. هم يحيو مس

 ران شده است.يدر ا يماسونفرا يار گذرا بر تكاپويبس ين كتاب اشاراتياست. در ا

 ينه فراماساونر ياست كه در زم يگرياثر درنجاتينوشتهاميوفراماسونريسريهاتي:جمعي

در  يماسونفرا يعضو لژها سنده كتاب خود و پدرش محمد نجاتيمنتشر شده است. نو يبه زبان فارس

الت ين تشاك يا رامون ايپ يفراماسونران مخالف يبه مسائل مطروحه از سو ييباسخگو يران بوده و برايا

گساتره   يو حتا  يخنگاار يتار يهاا ن اثر فاقد اطالعات الزم درباره روشيسنده اين شده است. نويتدو

فراوان و تناقضاات موجاود در اثار،    نه دست به قلم برده است. اشتباهات ياست كه در آن زم يموضوع

و  يسار  يهاا تيا ف كتااب جمع يسندگان مختلاف و اعتمااد باه آثاار ضاع     ين آراء نوير شدن در بياس

كه  يپرداختن به مسائل عموم يسنده اگر به جايل نموده است. نويف تبديضع يرا به اثر يفراماسونر

كه در آن  ييو لژها يماسونرمطرح شد خاطرات خود و پدرش را در خصوص فرا يرتخصصيبه شكل غ

 داد.يمندان قرار مه ار عالقيرا در اخت يديكرد حداقل اطالعات جديت داشتند ذكر ميعضو

 يماسونفراالت يگر عضو تشكيد ،ينروحانيالدران،اثرعالءيايخفراماسونريازتارييها:گوشهک

سات و  يق نيا كناد كاه اهال تحق   يم سنده در ابتدا اعترافيف شده است. نوياست كه بعد از انقالب تأل

ن كتاب برگرفته ير درآورده است. عمده اطالعات ارائه شده در ايخود را به رشته تحر ياطالعات شخص

ز باه  يا از ماوارد ن  ياشاد. در پااره  يار اعضا گذاشته ميدر اخت يماسونفرا ياست كه در لژها ياز جزوات

از كتااب باه    يسنده در فصاول ياست. نو يفاقد نوآورشودكه يگر ارجاع داده ميمنابع د ياطالعات برخ

ژه در بخاش  يا ودهاد باه  يمندان قارار ما  هار عالقيرا در اخت يخاطرات خود اشاره دارد و اطالعات خوب

از  ياسا ير سيو غ ياخالق ياسنده نشان دادن چهرهيپس از انقالب. تمام تالش نو يت فراماسونريوضع

 يهاا باه حكومات   يو وابساتگ  يو ناآگااه  يبه دشمن يراماسونرن فاو متهم نمودن مخالف يفراماسونر

 و... است. يكتاتوريد



 

 ۱۲ 

ـدراينفراماسـونريخآغازيتاريجلد5:مجموعهل اسات كاه در خصاوص     يگار ياثار د  راني

لاژ   ين مجموعه كاه اختصااص باه معرفا    يران منتشر شده است. جلد اول ايدر ا يماسونفرا يتكاپوها

منتشر شد. دو جلاد اول باه   1378در   يغات اسالميسازمان تبل يحوزه هنرران دارد توسط يا يداريب

ن شاده  يش تادو يا بخشايآر ييحي يبه كوشش آقا يو مجلدات بعد يآباددرضا شاهيحم يكوشش آقا

ر بوده ينظين بار بياول يبرا يدارين مجموعه در نوع خود با توجه به انتشار گسترده اسناد لژ بياست. ا

 يز معرفا يا و ن يداريا خچه لاژ ب يروشن شدن نكات مطروحه در اسناد و تار ينگران برايو كوشش تدو

توان بر استنساا   ياست كه م يرادياسناد ا يآن افزوده است. عدم دقت در خوانش برخ ياعضا بر غنا

به دست آمده  يفروغ يخانه محمدعلن مجموعه ازياسناد وارد دانست. مجموعه اسناد منتشر شده در ا

 باشد.يدهنده اصالت منشأ اسناد مه نشاناست ك

 1381در ياسا يس يهاا توسط مؤسسه مطالعات و پاژوهش  رانكهدردوجلديدراي:اسنادفراماسونرم

دربردارناده مجموعاه    ين اثار دو جلاد  يا ده است. اين گردين حوزه تدوياست كه در ا يگريمنتشر شد اثر د

ه ار عالقا يرا در اخت يران است كه به نوبه خود اطالعات خوبيدر ا يالت فراماسونرياسناد ساواك درباره تشك

م يا و نحوء تعامل رژ يتيو امن ياز نگاه اطالعات يزين مجموعه به نكات ريگذارد. با خواندن اسناد ايمندان م

يمغلوط ما  يو در مواقع يا مأموران ساواك سطحهاز گزارش يم. هرچند برخيبريم يپ يبا فراماسونر يپهلو

 توان گذشت.ين مجموعه نميت اسناد اياشد اما از اهمب

 پژوهش ید بودن و نوآوری. جنبة جد9-1

ز اساتفاده گساترده از اساناد و    يا و ن يرانا يبر جامعه و نخبگاان ا  يفراماسونر يرات فرهنگين پژوهش بر تأثيد ايتأك  

 سازد.يز مينه متمايزمن ير آثار در ايران است كه آن را از سايالت در اين تشكيمنابع دست اول ا

 ن روش یل انتخاب ای. روش پژوهش و دل9-91

و  يريرپاذ يهاا نسابت باه تأث   فراماساون  يت موضوع و تحاشين پژوهش با توجه به عدم شفافيدر ا

ن موضوع ييتب يبرا يو استنباط يخيمستندات از روش تار يارتباط با غرب استعمارگر پس از گردآور

 استفاده خواهد شد.



 

 ۳۳ 

نه لذا با ين زميمؤثر در ا يهاتيبه  شخص يموضوع و عدم امكان دسترس يخيبه جنبه تار با توجه

يوجو در منابع دست اول، مآخذ معتبر و اسناد متقن بجا مانده تاالش ما  مراجعه به آثار آنان و جست

 مستند و در خور داده شود. يشود به سؤاالت مطروحه در طرحنامه پاسخ

و  يدر اين پژوهش ابتدا كليه اسناد و منابع مورد نظر )اعم از چاپ العات:فنونوابزارگردآورىاط

بردارى و تنظيم موضوعى گردياده اسات. همچناين باا چناد تان از        و مطالعه، فيش ي( بررسيريتصو

 اعضاى سابق تشكيالت فراماسونرى مصاحبه به عمل آمده است.
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 مقدمه. 2-9

منابع موجود در خصوص فراماسونرى و تاريخچه آن به زبان فارسى تاا قبال از انقاالب اساالمى از     

كند و متأسفانه هيچ كدام از جامعيت الزم برخاوردار نيساتند، اگار از     تعداد انگشتان دست تجاوز نمى

ى سياساى  اشاره پراكنده مطبوعات آن دوره كه عمدتاً اشاراتى گذرا و مابهم و بعضااً در حاد افشااگر    

فراماسونرى در اياران  گردد بگذريم كتاب  شود و در راستاى منافع رژيم گذشته تفسير مى محسوب مى

فراموشـخانهونشر يافت، كتااب ساه جلادى     1347اثر محمود كتيرائى كه توسط انتشارات اقبال در 

منتشر شاد   1347اثر اسماعيل رائين كه توسط مؤسسه تحقيقاتى رائين در سال  فراماسونرىدرايران

تاوان ناام بارد كاه بيشاترين       را مى 1349و كتاب فرانماسونرى چيست اثر ابراهيم الفت، نشر امير در 

اطالعات را در زمينه تاريخچه فراماسونرى در ايران و جهان به زبان فارسى در برداشات. البتاه كتااب    

توان  چاپ شد را نيز مى 1352در اللّه يوسفيه كه توسط نشر زهره  سازمان جهانى فراماسونرى، اثر ولى

گسايختگى   در زمره كتب مزبور به حساب آورد. منابع نشر شده پس از انقالب نيز عمادتاً دچاار ازهام   


