
رى
سون

راما
مه ف

ه نا
ويژ

 / 2
ه 0

مار
ش

68

رى
سون

راما
مه ف

ه نا
ويژ

 / 2
ه 0

مار
ش

68

اشاره:

ــان با تمدن  ــنايي و ارتباط ايراني آش

غرب در دو سده اخير، تبعات بسياري 

ــته اســت . مشــاهده  را به دنبال داش

پيشــرفت هاي فني، اقتصــادي و.... 

ــا و فاصله موجــود ميان  ــي ه اروپاي

ــتعمار گر و استعمار  كشــورهاي اس

زده، موجب شــكل گيري احســاس 

خــود باختگــي شــديد در محصلينا 

ــش  ــن دان ــد، اي ــرب گردي عزاميبهغ

ــنايي محدود با  آموختگان در كنار آش

ــاي نوين ، به يادگيري اصول  دانش ه

ــه هاي اساســي فرهنگ غربي  و مولف

پرداخته و عمدتا در بازگشت از ديار 

ــگ ، به مبلغي چيره دســت براي  فرن

فرهنگ غربي و سازمان هاي جاسوسي 

و سياسي غرب تبديل شدند .
گان 
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نقاب

لى َجَ
سين َب

الم ح
غ



رى
سون

راما
مه ف

ه نا
ويژ

 / 2
ه 0

مار
ش

69

ــمت  ــرعت به س ــي كه اروپا به س     هنگام
ــى و اجتماعى حركت مى كرد،  انقالب صنعت
ايران تحت سلطنت قاجار، در منجالب نادانى 
ــردم گرفتار فقر و  ــود غوطه ور بود و م و رك
ــتى، بى عدالتى و خمود فكرى بودند.  تنگدس
ــاهاِن از همه جا بي خبر و  ــن برهه، ش در همي
ــگذران قاجار، ناگهان دربار خود را در  خوش
معرض يورش سفراى دول بزرگ استعمارى 
ــك از آنان به گونه اى درصدد  يافتند كه هر ي
ــتعمارى خويش  تحقق آمال و آرمان هاى اس

بودند.
ــن ايران و  ــاز روابط ديپلماتيك بي گرچه آغ
كشورهاى اروپايى به حدود دهه هاى نخستين 
سده دهم هـ. ق / هفدهم ميالدى؛  يعنى اندكى 
ــكيل دولت  ــال هاى تش ــتين س پيش از نخس
ــن آق قويونلو  ــد اوزون حس صفوى، در عه
ــنايى در دوره  برمى گردد.1 و هر چند اين آش
ــت، اما با  صفويان، اندكى رو به فزونى گذاش
ــكالت عديده اى چون  ــال به دليل مش اين ح
صعوبت راه ها، حضور دشمن سرسختى چون 
عثمانى ها در آسياى صغير و درياى مديترانه و 
غيره، روابط غرب و ايران تا آغاز قرن سيزده 
ــد. به  هـ.ق به صورت جدى پيگيرى نمى ش
عقيده اكثر محققان تاريخ معاصر ايران، ناكامى 
ــت هاى مكرر آن در  ايران در هرات و شكس
مقابل روس ها، فتحعلى شاه و عباس ميرزا را به 
اين فكر واداشت كه اگر بخواهند گرجستان و 
ــت رفته را باز پس گيرند، راهى  مناطق از دس
ــالح هاى مدرن و آشنايى با  جز استفاده از س
ــى ندارند و لذا تصميم  روش هاى نوين نظام
ــنايى با  ــزام محّصل به غرب، براى آش ــه اع ب
دستاوردهاى جديد كشورهاى غربى گرفتند.2
ــل روس ها و نيز  ــاى نظامى در مقاب ناكامى ه
ــورهاى اروپايى،  ــط بيش از پيش با كش رواب
تنها نتيجه اى كه به دنبال داشت، آگاهى تعداد 
معدودى از ايرانيان به برترى روزافزون تمدن 
ــى ايران از كاروان  جديد اروپا و عقب ماندگ
ــتين  تمدن جهانى بود. با آن كه اقدامات نخس
عباس ميرزا نايب السلطنه، در اعزام محصالن 
ــى از عالقه او بر آگاهى به اسرار  به اروپا، ناش
ــتوار  ــرفت هاى نظامى اروپا اس ــوز پيش و رم
ــان اعزامى را با  ــر، ايراني ــود، ولى همين ام ب
ساير عناصر فرهنگى و تمدنى اروپا نيز آشنا 
ــى ايران و  ــرد. رفت وآمد نمايندگان سياس ك
محصالن اعزامى به اروپا، ايرانيان را با عقايد 
ــى و  آزادى خواهى و آيين حكومتى دموكراس
ــرده و اروپارفته ها را به اين  ــنا ك پارلمانى آش

نكته معتقد كرد كه بقاء و حيات ايران، مستلزم 
آن است كه اوالً تمدن غربى در ايران راه يافته 
ــور ترويج بشود،  و ترقيّات جديد در اين كش
ثانياً اصول حكومت بر پايه قانون قرار گيرد.3
به عقيده دكتر فريدون آدميت، روشنفكران كه 
ــدگان جّدى به  ــى در زمره درس خوان جملگ
ــمار مى رفتند، نماينده تعقل سياسى غربى  ش

بودند.4
آشنايى ايرانيان با فراماسونرى

ــرق و  ــد كه ايرانيان از طرف ش     به نظر مى رس
ــور هندوستان كه انگليسى ها در سال  از طرف كش
ــتين بار، لژ  ــراى نخس ـــ. ق / 1730 م، ب 1143 ه
ــاده بودند، با  ــود را در آن بنياد نه ــونرى خ فراماس
ــنا گرديده اند. پاره اى از ايرانيان به  فراماسونرى آش
ــى از بازرگانان كه به هند مى رفتند، در  ويژه گروه
دام تنيده انگليسى ها گرفتار و به اين لژها راه يافته 
ــه پخش و پراكندن  ــت به ايران، زمين و در بازگش
ــروه معينى از  ــونى را در ميان گ ــه هاى ماس انديش
مردم فراهم مى كردند. شوشترى يكى از ايرانيانى 
ــنا شده،  كه براى اولين بار با اين پديده در هند آش
ــت: «...  ــته اس ــونى چنين نوش در توصيف فراماس
ــهوره ِفَرق فرنگ، خاصه  ديگر از جمله قوانين مش
فرانسيسان، فرامسين است و فريمسن نيز گويند و 
آن در لغت به معنى بنا و معمار است، چه واضع اين 
ــخصى بّنا بوده است...»عالوه بر شرق و  قوانين ش
ــمت شمال يعنى  غرب، تعدادى از ايرانيان نيز از س
ــونرى آشنا شدند كه از  ــرزمين روسيه با فراماس س
ــى آخونداوف يا  ــه مى توان به ميرزافتحعل آن جمل

آخوندزاده (1295-1227) اشاره كرد.
به اين ترتيب اولين برخورد جدى تحصيل كردگان 
ــتن آن ها به  ــى با فرهنگ غربى، زمينه پيوس ايران
ــدن هر يك به مبلّغى  لژهاى ماسونى و تبديل ش
چيره دست براى ارزش هاى ماسونى را فراهم كرده، 
ــده محمود محمود «از آغاز  به گونه اى كه به عقي
ــده نوزدهم، پاى هر ايرانى كه به اروپا و به ويژه  س
انگلستان رسيد، او را به انجمن ماسونى خواندند و 
بردند، برادر و برابرش ناميدند، راز مگو را به گوش 

فرد خواندند و دهانش را ُمهر كردند و دوختند.»6
علل گرايش به فراماسونرى

ــش ايرانيان به  ــل و عوامل گراي ــه عل     مجموع
فراماسونرى را شايد بتوان به طور اختصار در موارد 

زير خالصه كرد:
ــى به خاطر هميارى ها و قرابت هايى كه در  1. برخ
ميان فراماسون ها مشاهده كرده و همچنين حيرتى 
كه از نظاره پيشرفت و توسعه غرب به آن ها دست 
ــونرى گرديدند. يكى از اين  داده بود، جلب فراماس
افراد ميرعبداللطيف شوشترى است كه در ستايش 
از فوايد فراماسونرى مى نويسد: «...و فايده اين كار 
اين است كه در شدايد يار و ياور يكديگر باشند. اگر 
ــيد و بى چيز گرديد  يكى را از روزگار صدمه اى رس
برادران هر يك از خالصه خود به او چيزى مى دهند 
تا صاحب سرمايه معقول گردد و در قضايا و دعاوى 
ــت يكديگر  ــند، اعان ــته باش به هر چه قدرت داش

نمايند... .»7

2. گروه دوم كسانى بودند كه راه تجدد و اصالحات 
در ايران را از دريچه ورود به تشكيالت فراماسونرى 
ــن گروه  ــد. در رأس اي ــت در آن مى ديدن و عضوي
ــى موفق به اخذ امتياز  ــهورترين آنان كه حت و مش
ــونرى از طرف ناصرالدين شاه  ــيس لژ فراماس تأس
ــت. او  ــى» اس ــان ارمن ــرزا ملكم خ ــد، «مي گردي
ــكيالت فراماسونرى است  بنيان گذار نخستين تش
ــاه و با حمايت  ــب اجازه از ناصرالدين ش كه با كس
ميرزا آقا خان صدر اعظم (از حاميان فراماسونرى) 

با نام «فراموشخانه» شروع به فعاليت نمود.
ــتمدار انگليسى،  ــناس و سياس بلنت، مصرش
راجع به علل ايجاد فراموشخانه و تشكيل لژ 
ــرار تصرف مصر  آدميت در كتاب «تاريخ اس
ــتان» از زبان ملكم چنين نقل  به دست انگلس
ــال از عمر  ــت س مى كند: «هنوز بيش از بيس
ــدرت و نفوذ  ــته بود كه صاحب ق من نگذش
ــدم. چون بدى آيين  ــى در ايران ش مخصوص
مملكت دارى و عقب افتادگى وسايل زندگانى 
ــه اصالح  مادى مردم ايران را ديدم، به انديش
ــا رفتم و در آن جا به  ــاع افتادم و به اروپ اوض
مبادى و اصول دين و اجتماع و سياست – كه 
با عقايد عيسوى آميخته بود – از راه تحصيل 
آشنا شدم و كيفيت تربيت و تنظيم انجمن هاى 
ــكيل محافل ماسونى را  مخفى و سرى و تش
آموختم. سپس در ميان فلسفه سياسى اروپا و 
ــيا سازش دادم و دريافتم كه  حكمت دينى آس
سعى و تالش براى انتظام امور ايران به شيوه 
ممالك اروپايى كار بيهوده خواهد بود و از اين 
ــت نقش عمل خويش را در لفافه دين كه  جه
با روحيات مردم سازگارتر بود، پوشيدم... .»8

ــت كه  ــم، مبيّن اين مطلب اس ــن بيان ملك اي
غرض اصلى او از ايجاد فراموشخانه، تأسيس 
ــى براى تربيت افراد و آماده  يك انجمن مخف
ــالح و تحول  ــراى قبول اص ــان ب كردن ايش

اوضاع در جامعه ايران بوده است.

رمز و ابهامى كه فراموشخانه را در بر گرفته و 
شهرت اسرارآميزى كه فراماسونرى از مدتى 
ــل در ايران به هم زده بود، باعث گرديد كه  قب
بسيارى از نخبگان عصر قاجار براى ورود به 
ــتياق نشان داده، به گونه اى كه  آن شوق و اش
خود ملكم در آمارى دور از ذهن، مدعى بود 
كه توانسته است سى هزار نفر مريد را به خود 

به عقيده محمود محمود «از آغاز سده 
نوزدهم، پاى هر ايرانى كه به اروپا و به ويژه 
ــيد، او را به انجمن ماسونى  انگلســتان رس
ــد و بردند، برادر و برابرش ناميدند،  خواندن
راز مگو را به گوش فرد خواندند و دهانش 

را ُمهر كردند و دوختند.»

لژهاى ماســونى، چون فراموشــخانه 
ــدارى و ...  ــت، لژ بي ــع آدمي ملكــم، مجم
ــگاه خــود،  همواره  ــا هــدف تثبيت جاي ب
ــالش مى كرده اند كه اعضاى سرشــناس  ت
ــن رو موفق  خــود را افزايش داده و از اي
شــدند بســيارى از رجال سرشناس كشور 
چــون دكتر محمد مصــدق، ميرزا فتحعلى 
حكيم الملك  ابراهيم خان  آخوندزاده،  ميرزا 
(طبيب مظفرالدين شاه)، شيخ ابراهيم زنجانى، 
حســن تقى زاده و ... را جذب فعاليت هاى 

خود كنند.



رى
سون

راما
مه ف

ه نا
ويژ

 / 2
ه 0

مار
ش

70

جلب كند.9 البته توجه به اين مطلب ضرورى 
ــونى، چون فراموشخانه  است كه لژهاى ماس
ملكم، مجمع آدميت، لژ بيدارى و ... با هدف 
تثبيت جايگاه خود،  همواره تالش مى كرده اند 
ــود را افزايش داده  ــناس خ كه اعضاى سرش
ــيارى از رجال  ــدند بس و از اين رو موفق ش
ــور چون دكتر محمد مصدق،  سرشناس كش
ــدزاده،  ميرزا ابراهيم خان  ميرزا فتحعلى آخون
شيخ  ــاه)،  مظفرالدين ش (طبيب  حكيم الملك 
ابراهيم زنجانى، حسن تقى زاده و ... را جذب 

فعاليت هاى خود كنند.
ــاى اصلى تأثيرگذار بر  اينان خود، از چهره ه
ــده نهضت عدالتخانه و  ــكوالريزه ش روند س
انحراف انقالب مشروطه هستند كه با اجتماع 
ــم و رسم دار و نيز چند  در چندين حزب اس
ــتقبال  ــونرى و اس لژ و انجمن مخفى فراماس
ــركوب  از ديكتاتورى رضاخانى، موجبات س
ــالب را فراهم آوردند.  رهبران اصلى اين انق
ــتناد  ــان تاريخ معاصر، به اس برخى از محقق
ــيدجمال الدين اسدآبادى  شواهد و قرائن، س
را نيز كه يكى از مشهورترين شخصيت ها در 
كشورهاى اسالمى در زمينه مبارزه با استبداد 
و رژيم هاى استبدادى به شمار مى آيد، طرفدار 
ــكيل مجامع فراماسونرى در جهت انتقال  تش
فرهنگ جديد به كشورهاى اسالمى مى دانند.

تقى زاده در مقابله «سيد جمال الدين اسدآبادى» 
معروف به افغانى، در اين باره مى گويد: «... در 
ــد كه وى در آن جا در محفل  ــنيده ش مصر ش
ــوده و در آن جا بر ضد  ــون ها داخل ب فراماس
ــود. در بعضى جرايد  ــرف زده ب ــس ح انگلي
ــود بانى و  ــد كه او خ ــه نظر مى رس ــى ب غرب
ــس محفل فراماسونى بود كه سيصد نفر  مؤس
ــت.»10 در كتاب مجموعه اسناد و  عضو داش
ــده درباره سيد جمال الدين  مدارك چاپ نش
ــى دال بر  ــز، مدارك ــه افغانى11 ني ــهور ب مش
عضويت وى در لژهاى ماسونى ارائه گرديده 
است كه غالباً به نوعى مخدوش مى باشند،12 
به گونه اى كه به ذهن متبادر مى سازد كه هدف 
ــان دادن سيد جمال الدين در  از فراماسون نش
ــت  زمان حاكميت رژيم پهلوى، اين بوده اس
كه به مخاطبان القا شود كه يك رهبر روحانى 
قدرتمند و پرتالش و سياسى، عامل بيگانه و 
مزدور اجنبى است تا در ذهن مردم، روحانيت 
و رهبرى روحانى مخدوش گردد. با اين حال 
ــتر پيرامون رد يا اثبات اين ادعا  تحقيقات بيش

ضرورى به نظر مى رسد.
ــانى كه ملبّس به لباس روحانيت  در ميان كس
بوده اند نيز از افرادى كه به فراموشخانه توجه 
و عالقه نشان داده و بعضاً به عضويت لژهاى 
ــده است كه  ــونى در آمده اند، نام برده ش ماس
مى توان از شيخ هادى نجم آبادى، سيدمحمد 
طباطبايى و حاج ميرزا زين العابدين امام جمعه 
كه عمًال به مجامع فراماسونرى پيوسته بودند، 
نام برد. البته برخى مانند سيدمحمد طباطبايى 
از ماهيت واقعى لژهاى ماسونى بى خبر بوده 
و لذا در ادامه از همكارى خود اعالم پشيمانى 

مى كنند.13
3. در اين ميان برخى از شخصيت هاى عصر 
قاجار از جمله شاهزادگانى چون ساالرالدوله، 
ــر  ــام الدوله، پس ــرزا، احتش ــلطان اويس مي س
ــرزا معتمدالدوله، ورود به  ــاهزاده فرهاد مي ش
ــّخص اجتماعى و  ــونرى را نوعى تش فراماس

شهروندى مى دانسته اند.14
ــر از متجّددين و اصالح طلبان  4. عده اى ديگ
ــه ديكتاتورزده  ــد در جامع ــه دريافته بودن ك
ــت آزادانه به انتقال  ــنتى نخواهند توانس و س
الگوها و عناصر تمدنى غرب به درون جامعه 
ــيه و  ــدام نمايند، خود را نيازمند يك حاش اق
چتر امنيتى ديده و لذا ورود به لژهاى ماسونى 
ــان ماندن از  ــراى در ام ــن ب ــى مطمئ را راه
غضب اصحاب حكومت، يافته و به آن اقدام 

كردند.15
ــى و  ــات انگليس ــى مقام ــورد عاطف 5. برخ
ظاهرآرايى جامعه آن ها و آزادى زنان و مردان 
و خوشگذرانى رده هاى باالى جامعه انگليسى 
ــى نيز،  ــِت بودن با زيبارويان انگليس و جذابي
ــن خان ايلچى را  ــرادى مانند ميرزا ابوالحس اف
ــونى كرده بود؛ به  ــه و مرام ماس جذب انديش
ــفرنامه  گونه اى كه مطالب قابل توجهى از س
ــاص دارد «...  ــه بيان اين مطلب اختص وى، ب
ــين، زن شاه با چهار دختر و  در باالى شاه نش
سه پسر ايستاده به تماشاى هيوالى من و من 
در تماشاى طاق و منظر بودم. چون چشم به 
ــتوره افتاده، نامه مهد عليا و ستر كبرى  آن مس
ــه، از راه ادب پيش رفتم و  ــت گرفت را به دس
ــز از روى تعظيم پيش آمده به  ــتوره ني آن مس
ــت آن نامه نامى را برداشته، اول بر  هر دو دس
سر و بعد از آن به سينه نهاده... سوز عشق آن 
دختر موصوف از كانون سينه ام سر زده ... در 
اين وقت بود كه من بى اختيار از عشق آن يار 
ــد:  «...  مى گريم.»16 و در جاى ديگر مى نويس
لرد مذكور كمال مهربانى به من نمود و محبت 
ــيار به ظهور رسانيده كه من هم فريميسن  بس
ــون) شدم و نهايت خشنودى حاصل  (فراماس

نمودم...»17
ــه علل و عوامل فوق،  به اين ترتيب مجموع
ــت  ــى و همكارى طبقه فرادس زمينه همراه
ــا لژهاى  ــار را ب ــر قاج ــى عص ــه ايران جامع
ــونى فراهم آورده و سرآغاز برخوردهاى  ماس

بى پايان ميان انديشه اسالمى ايرانى با فرهنگ 
ــه قابل توجه  ــى گرديد. نكت ــون زده غرب ماس
اينكه، فراماسون ها در ايران، عموماً وابسته به 
دولت هاى غربى به خصوص انگلستان بوده و 
عمده فعاليت هاى آن ها در جهت حفظ منافع 
اين دولت ها بود. از همين روست كه بر خالف 
ــون ها،  روند وابستگى  ادعاى ظاهرى فراماس
ــته  ــه غرب با ورود اولين دس ــه ايران ب جامع
ــونرى كه در آغاز  از ايرانيان به مجامع فراماس
ــفرا و محصالن اعزامى به اروپا  منحصر به س
بود، تشديد شد و رفته رفته با گسترش يافتن 
شبكه لژهاى ماسونى و افزايش اعضاى آن كه 
ــى،  عمدتاً از ميان طبقات صاحب نفوذ سياس
ــدند، ابعاد  اقتصادى، اجتماعى گزينش مى ش
گسترده ترى يافته و شبكه اى مخوف از عناصر 
ــد جامعه را در بر گرفت كه على رغم  قدرتمن
ادعاى عدم مداخله در امور سياسى، به نحوى 

فعال در كليه امور مداخله مى نمودند.
ــناد موجود در لژ بيدارى، گواه اين مطلب  اس
ــم محلى با  ــى تعيين يك حاك ــت كه حت اس
ــت. مثالً   ــده اس ــد لژ بيدارى انجام مى ش تأيي
ــه از لژ  ــى در يك نام ــك فراهان اديب الممال
ــا  ــهر فس ــازه مى گيرد كه من را حاكم ش اج
ــه؟ بعد هر اتفاقى  ــد، آيا من بروم يا ن كرده ان
ــزارش مى دهد.18  ــه آن جا مى افتد، به لژ گ ك
ذلّت بارترين قراردادها در تاريخ اين مملكت، 
ــده است؛ مانند  ــط فراماسون ها بسته ش توس
ــه آن را ميرزا ملكم خان و  ــرارداد «رويتر» ك ق
ــن خان سپهساالر با شخصى به نام  ميرزا حس
«اسرائيل يوسفات» يك يهودى ظاهراً هندى 
ــد كه در طى آن  ــتان منعقد مى كنن تابع انگلس
ــى و روى زمينى ايران به مدت  منابع زيرزمين
70 سال در اختيار بيگانگان قرار داده مى شود؛ 
ــتان هم آن را  ــه حتى امپراتور انگلس كارى ك
باور نمى كرد كه واقعاً چطور ممكن است يك 

حكومتى چنين كارى بكند؟!
ــخ  ــا تاري ــران، ب ــون ها در اي ــخ فراماس تاري
ــت... نه تنها  ــز بى ارتباط نيس ــروطيت ني مش
ــتقيماً در مشروطيت دخالت  فراماسون ها مس
داشتند، بلكه انجمن هاى فرعى و وابسته آن ها 
ــكل ظاهرى شان شباهتى با سازمان هاى  كه ش
ماسونى نداشته نيز علناً در مشروطيت دخالت 
ــرك را در ترتيب  ــن تح ــه اوج اي ــتند ك داش
ــاهده  ــفارت انگليس مش دادن تحصن در س
ــونى؛  مى كنيم كه اعضاى افراطى مجامع ماس
ــان عمواوغلى  ــير جى و حيدرخ نظير اردش

صحنه گردان آن بودند.19

اى 
اى 

ــس به لباس  در ميان كســانى كه ملبّ
ــرادى كه به  ــز از اف ــد ني ــت بوده ان روحاني
فراموشخانه توجه و عالقه نشان داده و بعضًا 
به عضويت لژهاى ماســونى در آمده اند، نام 
برده شــده اســت كه مى توان از شيخ هادى 
ــيدمحمد طباطبايى و حاج  ــادى و س نجم آب
ــام جمعه كه عمًال به  ميرزا زين العابدين ام

مجامع فراماسونرى پيوسته بودند، نام برد.

تشكيالت فراماسونرى در عصر پهلوى 
دوم به حداكثر نفوذ خود در كشــور رسيد، 
به طورى كه عضويت در فراماسونرى شرط 
ضرورى براى تصــّرف مقام هاى وزارت و 

وكالت بود.
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ــالمى در بهمن 57،  ــا انقالب اس از آن روز ت
ــون ها  ــش را نديد. فراماس ــران روى آرام اي
ــترده  همواره با توطئه گرى باعث دخالت گس
انگليس و روسيه در ايران شدند و با تحصن 
در سفارت روسيه و انگليس، ماهيت غيربومى 
ــروطه ايران دادند و  و غيرملى به انقالب مش
ــت  ــح تهران عمًال كنترل ايران را به دس با فت

آوردند.
فراماسونرى در دوره پهلوى

ــالف  ــوى برخ ــا پهل     در دوره محمدرض
ــترش روابط سياسى  ــاه، با گس دوران رضاش
ــتان، لژهاى  ــوص انگلس ــه خص ــا غرب ب ب
ــيس شد و  ــونرى فراوان در ايران تأس فراماس
ــون ها در سياست ايران به شدت  نفوذ فراماس
ــيارى از رجال سياسى،  گسترش يافت و بس
ــت وزيران، وزيران، نمايندگان مجلسين  نخس
و فعاالن سياسى، اعضاى خاندان سلطنتى20 
ــون هاى  همچون اميرعباس هويدا، از فراماس

سرشناس بودند.
تشكيالت فراماسونرى در عصر پهلوى دوم به 
حداكثر نفوذ خود در كشور رسيد، به طورى 
ــونرى شرط ضرورى  كه عضويت در فراماس
ــاى وزارت و وكالت  ــّرف مقام ه ــراى تص ب

بود.21
ــط  ــدرت از پهلوى اول به دوم توس انتقال ق
ــى فروغى  ــه نام محمدعل ــونر ب يك فراماس
ــى لژ گراند  ــرد.22 قانون اساس ــام مى گي انج
ــال 1912 م. نيز توسط  ــه در س اوريان فرانس
فروغى،  ــك  ذكاء المل محمدعلى خان  ــرزا  مي
ــيدنصراهللا تقوى و ميرزا حسين خان  دبيرالملك به فارسى ترجمه شد.23حاج س
از تاريخ 1324 هجرى، فراماسونرى در ايران 
به دو شاخه تقسيم مى شود؛ اعتدالى و افراطى. 
ــقلى خان آدميت اداره  شاخه اعتدالى را عباس

مى كند و شاخه افراطى را اردشير جى.
ــته اول براى آرام  ــروطه، دس در گيرودار مش
ــمت مذاكره با محمدعلى  كردن جامعه به س
شاه مى روند و تحوالت را در درازمدت دنبال 
ــه تحت عنوان  ــاخه افراطى ك مى كنند، اما ش
ــد، معتقد به  ــن حقوق» فعاليت مى كنن «انجم
ــترده و اساسى در ايران بودند.  يك تغيير گس
ــتّت و به  اختالف بين اين دو گروه باعث تش
هم ريختگى جامع آدميت مى شود كه انشعاب 
در جامع آدميت و تأسيس لژ بيدارى ايرانيان 
ــت. لژ بيدارى تا سال 1314 يا  از نتايج آن اس

ــه داد. برخى  ــه فعاليت خود ادام 1319 ش ب
ــران اين لژ از ياران رضاخان در جريان  از س

كودتا بودند.24
در سال 1327 و 28، فردى به نام محمدخليل 
ــعى مى كند  ــران مى آيد و س ــرى به اي جواه
ــونرى از نوع فرانسوى را  ــكيالت فراماس تش
ــران  در ايران احيا كند.25 به همين دليل با س
ــرد و تقاضاى كمك  ــژ بيدارى تماس مى گي ل
مى كند، اما چون فرانسوى ها آمادگى نداشتند، 
ــوريه هماهنگى مى كند و  ــا لژ مصر و س او ب
ــون را به وجود مى آورد  لژ پهلوى يا لژ هماي
ــو اين لژ بود.  ــه محمدرضا پهلوى نيز عض ك
ــاه در سوئيس،  ــت پرون، همكالسى ش ارنس
ــين لژ  احمد هومن و محمود هومن (مؤسس
ــا هدايت محمدخليل  ــوى در ايران) كه ب پهل
جواهرى شعبانى در خرمشهر، اهواز، آبادان، 
ــد، موفق  ــيس مى كنن ــز و تهران لژ تأس تبري
ــدى از ايرانيان را به  ــت و ان ــوند دويس مى ش

عضويت لژهاى خود درآورند.26
ــى ها اقدام به تأسيس لژ  ــال 1337 انگليس س
جديدى به نام تهران مى نمايند كه ويژگى مهم 
ــمى آن فارسى  ــت كه زبان رس اين لژ اين اس
ــت كه تا پيش از آن،  ــت. اين در حالى اس اس
ــمى در لژ ها، انگليسى و فرانسه بود.  زبان رس
اين كار با هدف جذب بيشتر نخبگان و مقابله 
ــد.27 از  با نفوذ فزاينده آمريكايى ها انجام ش
سال 1344 با تحريك شاه و با صحنه گردانى 
ــين  ــين عالء و سيدحس لژهاى آلمانى، حس
ــيس لژ بزرگ ملى  ــى زاده تالش براى تأس تق
ــروع مى كنند كه با مخالفت لژ انگلستان  را ش

مواجه مى شوند.
ــتيبانى  ــران به پش ــژ بزرگ اي ــال 1347 ل س
ــال 1948  ــيس مى شود. س ــى ها تأس انگليس
ــه 50، 60 لژ  ــب ب ــكاتى و قري ــژ عالى اس ل
ــتند كه  ــر ايران، فعال هس ــونرى ديگ فراماس
ــته و در همه  ــدود پنج هزار نفر عضو داش ح
ــنا،  ــه نمايندگان س ــى از جمل اركان حكومت
ــگاه ها، وزراى كابينه و  مجلس، رؤساى دانش
ــفرا و ... حضور  حتى در ميان بازرگانان و س

دارند.28
در سال هاى 1349 تا 1355 ما شاهد گرايش 
گسترده نخبگان ايرانى به فراماسونرى هستيم. 
اين افراد پى برده بودند كه اگر بخواهند مدارج 
ــونرى  عالى را طى كنند، بايد وارد لژ فراماس
ــوند. برخى نيز چنان كه گفته شد، جذب  ش
ــون ها شده و  ــعارهاى روشنفكرانه فراماس ش
خيلى ها هم با انگيزه هاى اقتصادى و سياسى 

به اين تشكيالت پيوسته بودند.
ــالمى، طومار  به هر روى، با ظهور انقالب اس
ــونرى در ايران پيچيده شد  تشكيالت فراماس
ــر، بنابر  ــونى حداقل در ظاه ــاى ماس و لژه
ــون انگليس در  ــارات كانال چهار تلويزي اظه
نهم مه 1988 (19 ارديبهشت 1367) به ايالت 

كاليفرنيا در آمريكا انتقال يافت.29
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ــن خان ايلچى، سفرنامه ميرزا ابوالحسن به  16. ابوالحس
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29. كيهان هوايى، ش 777، ص 11.

ــه  ــدام ب ســال 1337 انگليســى ها اق
تأســيس لژ جديدى به نام تهران مى نمايند 
كه ويژگى مهم اين لژ اين اســت كه زبان 
رســمى آن فارســى اســت. اين در حالى 
اســت كه تا پيش از آن، زبان رســمى در 
لژ ها، انگليســى و فرانســه بود. اين كار با 
هدف جذب بيشتر نخبگان و مقابله با نفوذ 

فزاينده آمريكايى ها انجام شد.


