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 چشم انداز تاریخی تشکیالت فراماسونری در دوره پهلوی دوم

 چکیده

. ساختار و ماهیت این تشکیالت با تحوالت تاریخی  گرددمی بازاوایل دوره قاجار  بهریشه تشکیالت ماسونی در ایران 

در ایران پا  مرداد 82کودتای لژهای فراماسونری بعد ازشهریور بیست و  .فلسفه سیاسی و حاکمیت گره خورده است

های ها و کنشدارای وابستگی ،تشکیالت ماسونی بمثابه قدرتهای پنهان و در سایه .به حوزه های نفوذ پیوستند و گرفتند

  .اندمختلفی بوده

دارای  هسالسی و هفت فراماسونری در این دوره  .دوره پهلوی دوم عصر تکوین واقعی تشکیالت ماسونی در ایران است

 ک،یآکادم یبررس مقاله، نیا نگارش از هدف.تاریخ مغفول مانده است طولدر ابعاد و زوایای پنهان و متناقضی است که 

 در و یلیتحل -یفیتوص روش با پژوهشگر است کهسونری ایران در عصر پهلوی دوم تشکیالت فراما یخیتارتبیین  و رصد

 .باشدمی پژوهش ابهامات به ییپاسخگو درصدد ایکتابخانه و یویآرش اسناد بر هیتک با و یخیتار مطالعات چارچوب

 فتنداشکیالت فراماسونری در طول سه دهه از عمر پهلوی دوم هم به ساختار هویتی مستقل دست یتها بر این است که یافته

این تشکیالت در روابط و کشمکشهای درباری چه در  .های قدرت بصورت علنی ظاهر شدنددر مقام یکی از مؤلفه و

در این دوره حوزه  .سطح داخلی و هم بعنوان عناصر وابسته قدرتهای فرامحلی و جهانی دارای کارکردهای متعددی بودند

 اولیای قدرت مناسبات درون و کشوری یافته و کانونهای وابسته از انفعال خارج شدند وسعتی ی فراماسونریلژهانفوذ 

 .تشکیالتی را هدفمند و سازماندهی نمودند

 .فراماسون ،تبیین تاریخی ،لژهای فراماسونری ،پهلوی: کلیدی واژگان

 مقدمه

ا در لندن تا هخانهاست. از گشایش اولین تاریکبرخوردار  از تاریخی ویژه و منحصر سرگذشت ورود افکار نوین به ایران

حضور نمایندگان آن در مشرق زمین، جغرافیای ایران تحت تأثیر این جریانات قرار داشته است. بیشتر مورخین برآنند که 

تشکیالت پنهان ماسونی در سده نوزدهم بتدریج در ایران ظاهر شدند و با تأسیس دولت مدرن بدنبال پایگاههایی در این 

ا وقوع فرهنگی؛ از اوایل دهه بیست شمسی ت -حال سیر تاریخی حضور این تشکیالت متنوع فکریاند؛ با اینکشور بوده

های کمی فراوانی در این حوزه باقی مانده، ولیکن از سامان و انقالب اسالمی، چندان روشن و گویا نیست. هر چند داده

 نظام علمی چندانی برخوردار نیستند.   

رصد سیر تاریخی، تحوالت، تأثیر و تأثرات تشکیالت فراماسونری را در دوره پهلوی دوم ی حاضر قصد دارد که با نوشته

ی پهلوی دوم از آن جهت حائز توجه ی مغفول را به نگارش در بیاورد. دورههای این حوزهمورد بررسی قرار داده و ناگفته

ای گذار، بسیاری از ساختارهای پنهان قدرت در ایران است که در این دوره سی و هفت ساله، بمثابه عصری میانی و دوره
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در مقام ابزار یا کنشگر جدی، فعال شدند و تشکیالت ماسونی نیز در این دوره در ارتباط با حاکمیت درونی و قدرتهای 

غرب؛ نقش پویا و غیرقابل انکاری داشتند، مخصوصًا بعد از کودتای بیست و هشت مرداد، این تشکیالت با جهانی در 

های فرهنگی بومی و ایرانی پیش رفتند، و یارگیری آنها به اوج خود حفظ چارچوبهای جهانی خود بسمت مظاهر و مؤلفه

گونه فراماسونری در ایران دانست. در این دوره، قارچ باید عصر رشدها و به ویژه پهلوی دوم را میعصر پهلویرسید. 

د شای که در رأس حکومت میمند و هدفدار به کار خود ادامه داد، بگونهاندیشة فراماسونری، به شکل بسیار نظام

وزیر توزیر رضاشاه و اولین نخسالملک که به عنوان نخستهای زیادی را دید. محمدعلی فروغی مشهور به ذکاءفراماسون

هرچند افراد سرشناس خانواده فت. رهای نامی آن دوران به شمار میرفت، خود از فراماسونمحمدرضا شاه به شمار می

فراماسونری نبودند ولی بسیاری از رجال سیاسی، نخست وزیران، وزیران، طور رسمی عضو هیچ لژ پهلوی دست کم به

 .بودند معروفهای نمایندگان مجلسین و فعاالن سیاسی از فراماسون

  ی پژوهشسابقه

اط سری بودن این جمعیتها و ارتب چرا که از پیچیدگی خاصی برخوردار است. فراماسونری یدرباره پژوهشبطور کلی 

 بزرگ و عضویت بسیاری از رجال و سیاستمداران مشهور ایران در این گروهها نیز مسأله اعضای آن با سیاست ایران و دول

 علیرغم تمام کاستیهای آن و تمامی مالحظاتی که درمورد آن وجود داردتحقیقاتی نظیر آثاررائین کرده است.  دشواررا 

 موضوع باشد  تواند راهگشای تحقیق دربارۀ ایناسناد مهمی است که بررسی آنها می یهدربردارند

اند؛ با رآوردهر فضای انقالبی و گفتمانی سر بکتب و مقاالتی در این باب در سه دهه گذشته انتشار یافته که بیشتر آنها د

عدم انتشار اسناد مراکز اطالعاتی ومجامع پنهانی مؤثر در وقایع از جمله اسناد مربوط به این حال آنچه قابل توجه بوده، 

دتای وو یا اسناد روابط غرب با پهلوی دوم از سوی دولت آمریکا مخصوصاً در ک انگلستان انقالب مشروطه از سوی دولت

 را ارتقاء و غنا ببخشد.  فراماسونریمرداد و تحوالت بعد از آن است که می توانست پژوهشهای حوزه  82

در « ویپهل رژیم تحکیم و ظهور در فراماسونری نقش»نامه کارشناسی ارشد با عنوان پژوهشهای دانشگاهی مانند پایان 

 انقالب غداد،ب پیمان نفت، شدنملی نهضت تهران، ها در کنفرانسنفوذ ماسون به چهارم آن فصل دانشگاه امام صادق که در

پرداخته است، محل تأمل می باشد، هرچند که  در این پژوهش  آنها در هافراماسون نقش و کاپیتوالسیون قضیه و سفید

 : فصل چهارم(. 3131ی این امر تاریخی )حقیقت، بیشتر سیر کرونولوژیک توصیفی مدنظر  قرار گرفته تا تحلیل چندجانبه

مؤسسه  رنتیکه در درگاه اینت« های شطرنج فراماسونریبازی شاه با مهره»اسماعیل شیخانی در گفتاری با عنوان محمد

به نقش شاه در تقویت سخت افزاری تشکیالت فراماسونری پرداخته و از فعالیت  مطالعات و پژوهشهای سیاسی منتشر شده

در واقع سیاست اصلی محمدرضا شاه در این شطرنج این بود نوماسونهای  یهودی در ایران پرده برمی دارد. او برآنست که 
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داشت تا جناح وابسته به شریف امامی را در مقابل جناح قدیمی حسین عالء که  که وی با این مداخله و حمایت، قصد

 (.80: 3011)شیخانی،  دیگر فراماسون قهار دوره پهلوی دوم بود تقویت کند

 منظر از لالملبین عرصه در اول پهلوی و قاجار عصر در فراماسونری نقش بررسی»مصطفی الماسی در گفتاری با عنوان 

های ایرانی را به روی دروازه اری و برخورد ایران با دنیای غربمعتقد است که ضرورتهای ساخت« سیاسی و حقوقی

تشکیالت فراماسونری گشود. وی سعی دارد در این گفتار به نقش حقوقی این تشکیالت در ایران قاجار و پهلوی اول 

 (.28-73: 3013بپردازد )الماسی، 

با رویکردی متفاوت برآنست که اصحاب فراموشخانه بر « ها و الینزهای ایرانارینروت فراماسونرها،» نویسنده کتاب

مدعی است که با تغییر حکومت و استقرار دولت  نهضتهای عدالت خواهانه و مشروطه در ایران تأثیر جدی داشته. و

کاری تغییر ظهبه محاف البیگریاندیشه فراماسونری نیز از روند انق های حکومتی غربی،مبتنی بر اصول و شیوه آزادیخواه

 (.183-117: 3133)حقانی،  کندپیدا می

معاصر ایران مسئله حساس و شایان توجهی همچون فراماسونری که رابطه غیرقابل انکاری با تاریخ نگاری در بطور کلی 

گی ساده بگاهانه و در مواردی آگاهانه مورد بی توجهی قرار گرفته و از کنار آن والت تاریخ معاصر ایران دارد، ناآتح

عبور شده است این امر نه تنها در بررسی تحوالت بلکه در شرح حال نویسی معاصر نیز مورد غفلت واقع شده است؛ این 

ه در ک گفتاری مبسوط در بی توجهی در بعضی از مطالعات تاریخی با صراحت قید شده است، چنانکه موسی حقانی

: گونه نوشته استدر این باره اینو  به دالیل این بی توجهی پرداخته منتشر گردید 3127خرداد  80روزنامه کیهان در 

معتقد است که در کنار ضعف منابع و اسناد، فقدان یک مفهوم روشن از فراماسونری در بین افراد جامعه و حتی مجامع »

ر اظهارات نمایی دگویی، ساده انگاری و بزرگهی است که منجر به کلیت دیگر این بی توجانشگاهی از تبعاعلمی و د

کنند و در ذکر مصادیق آن به سازمانی پیچیده و مخوف توصیف می و مکتوبات شده است. عده ای فراماسونری را

کنند می فراماسونری را مثبت تلقییالت ای اصل تشکنمایی و افراط می شوند، عدهپردازند و یا دچار بزرگگویی میکلی

ان فراد را نیز مختص به ایرانیپیمایند و عیب اای نیز راه افراط میدهند، عدهافراد و اعضا نسبت می عیوب را بهو تمامی 

اجتماعی آن در  -دانند، این آشفتگی بیانگر فقدان یک تحلیل جامع و صحیح از مبانی فراماسونری و تکاپوی سیاسیمی

 (. 31: 3127)فقیه حقانی،  «است ایران

هند، بنیان نهاده شد و این مکان، محلی جهت ترویج  هنخستین لژ فراماسونری در کلکتم.، 3312که در سال بعد از آن

ر بازگشت یافتند و دها راه میرفتند، در این لژفراماسونری در آسیا و به ویژه ایران گردید، برخی از ایرانیان که به هند می

ز های ماسونی را آن هم بیشتر در میان گروهی معین اپخش و پراکندن اندیشه یهن، بیشتر در فارس و اصفهان، زمینبه ایرا

با  رفتند، در آن اماکن،گروهی دیگر از ایرانیان که برای بازرگانی، به خاک عثمانی و مصر می .کردندمردم فراهم می
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گشتند و می دادند، به ایران بازنان میهایی که بداشدند و در قاهره و استانبول، با آموزشهای فرانسوی آشنا میفراماسون

ا پ، برز ایرانیان مقیم آن دیار بوددر روسیه نیز افرادی مانند میرزا فتحعلی آخونداوف که ا. شدندگر فراماسونری میآوازه

در ایران، به جای فراماسونری،  (.20: 3172)حائری،  پنداشتردهای ایران مید یههای ماسونی را چارکردن انجمن

فراموشان، فراموشخانه، مجمع فرامیسان و کارخانه و به جای فراماسون، فرامیسین و فرامیسن  اصطالح مجمع فراموشان، خانة

 (.73: 3132)شاه آبادی،  به کار رفته است

الدوله را شاید از جمله اشخاصی بدانیم که از پیشقدمان و متقدمین حوزه تشکیالت روشنگرانه، تجدد و مساوات ظهیر

ی حکمای ایرانی قرن چهارم )اخوان الصفاء( و عقاید صوفیان را با هم درآمیخته و با وارد باشد، او سعی داشت افکار طبقه

 (.223: 3113کردن فراماسونهای ایرانی در انجمن اخوت پایه نویی برای توسعه فراماسونری بریزد )ظهیرالدوله، 

 «:ها و الینزهای ایرانفراماسونرها، روتاین»از نظر نویسندگان کتاب  های تکوین و تکامل فراماسونری در ایران،دوره

دوره قاجار و مشروطه که فراماسونری واکنشی بود در برابر وضعیت حاکم بر ایران و شکست از روسیه که در  -3

نان چاین دوره اکثریت ماسونها از روشنفکران و نخبگان جامعه بودند؛ وابستگی آنها به سایر قدرتهای غربی 

 مشخص نیست.

باشد که نویسنده از آن بعنوان دوران ش.، می3118دوره دوم دوره تکاپوی فراماسونری در ایران عصر رضاشاه تا  -8

فترت یاد کرده است و معتقد است که که لژهای ماسونی در این دوره رونقی نداشته و ایرانیان حق عضویت در 

 (.88: 3133، مراسانلژها را نداشتند )

ش.، ادامه 3123ش.، تا انقالب 3118مرداد  82باشد که از کودتای ی تکاپوی فراماسونری میسوم دورهدوره  -1

دارد؛ در این دوره بزرگترین لژهای فراماسونری غرب در ایران فعال بودند، سه مادر لژ اروپایی بنامهای لژ گراند 

 ای آلمانی.تان(، اتحادیه بزرگ لژهتحده انگلساوریان فرانسه، لژ بزرگ لندن و اسکاتلند انگلستان )لژ بیداری م

ی ی جنگ جهانی دوم با موافقت دستگاه حاکمهو بخصوص پس از خاتمه ش.،3181فعالیت فراماسونری بعد از شهریور

های کرد تأسیس لژسونری به این علت بود که تصور می؛ شاید موافقت شاه با تأسیس لژهای فراماایران شروع شد

ور داخلی ایران در ام )شوروی( حزب توده و دخالت کشور شوراهادر مقابل  را ایران ممکن است سدیدر فراماسونری 

فراماسونری به این امید موافقت شد که فراماسونری در همه کشورهای تأسیس تشکیالت  با از طرف دیگر بوجود بیاورد؛

اشتباه  کر بزعم بسیاری از مورخان فراماسونریاین تف هر چند؛ بوده استسلطنتی طرفدار و تقویت کننده رژیم سلطنتی 

لستان و از تشکیالت و لژهای انگ معتقدند که شاه بعدها از این رأی برگشت« عالء الدین روحانی»بوده و حتی کسانی چون 

 (.00: 3320روحانی، ) و دستور داد تا رائین کتاب سه جلدی را در مذمت ماسونها بنویسد و فرانسه ناراضی بود
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 قدرت در تشکیالت فراماسونری انارباب

در عصر پهلوی دوم، ساختارهای ماسونی بصورت علنی ظاهر شده و نقش تشکیالتی آنها با کانونهای قدرت، از جمله 

اب شاه در جریان انتخ تا جایی که خود محمدرضا شاه در انتصابات اعالی این تشکیالت دخالت نمود، دربار گره خورد.

یم نمود شد؛ دخالت مستقاستاد اعظم لژهای بزرگ ایران؛ که باید زیر نظر استادان ارجمند تشکیالت ماسونی انتخاب می

الوزرا م، فقط پنج رئیس3303-3181در حوادث بعد از شهریور بطور کلی  و شریف امامی برای این امر در نظر گرفته شد.

 (.88/3: 3123رائین، : از عبدالحسین هژیر، علی رزم آرا، زاهدی، علم و دکتر امینی )ان عبارت بودنداسن نبودند که اینفرام

کنند که منابع تاریخی شواهدی را ارائه میوزیران دوره پهلوی در ساختارهای فراماسونی درباره نقش و نفوذ نخستالبته 

 (.371: 3173)عاقلی، کنند مصدق در این تشکیالت اشاره می پرداختن به آنها محل بحث است؛ از جمله به نفوذ دکتر

ریف امامی هندس شبا انتخاب م ؛ شاهفراماسونریظم از بین سه نفر کاندیدای لژهای دلیل اینکه در انتخاب استاد اعشاید 

سیاری از مورخان بموافقت دستگاه حاکمه مقدور نبود. اطالع و که فعالیت و گسترش فراماسونری بیاین بود  موافقت کرد

به « رانهای سری در ایفراماسونری و جمعیت»نویسنده کتاب  نیا،ابراهیم صادقیکتیرایی و این دوره از جمله امیر نجات، 

به  در زمان تحصیل محمدرضا «له روزه» آکادمی  پرون خدمتکاری بود که درد، نکناشاره می« ارنست پرون»شخصی بنام 

وی که دارای معلومات بسیار باالیی در ادبیات و فلسفه بود به سرعت مورد توجه ولیعهد ایران قرار گرفت  ،کار مشغول شد

. هرچند رضاشاه مخالف حضور وی در دربار ایران بود (01 :3133 ؛ صادقی نیا،213 :3123 )نجات، و با وی به ایران آمد

بود که به  لژ پهلوی از بنیانگذاران پرونبا ولیعهد وی را به دربار ایران راه داد.  او دانست ولی دوستیو وی را جاسوس می

 (.807: 3133فردوست، )ه محمدرضا پهلوی تأسیس شده بودگفته فردوست با اجاز

کان وزیر مملکت محصور نماند، بلکه سایر ارحد و حصر فراماسونری در ایران، تنها در حصار نفوذ پادشاه و نخستنفوذ بی

ز بیشتر نمایندگان نی ند. حتی در مجلس زداز پادشاه خود، به گسترش این تفکر و تشکیالت دامن می یتکشور نیز به تبع

ساواک،  38/3/3102ها انتخاب شدند. سند مورخ ریاست مجلس، از بین فراماسون و های وقتمجلس و رؤسای کمیسیون

های وابسته به گروه در انتخابات داخلی سال گذشته مجلس شورای ملّی، عماًل همه فراماسون» :مؤید این مدعا است

ونی ها را حائز گردیدند که این موضوع در میان نمایندگان غیر فراماست رئیسه کمیسیوناکثریت، مقامات هیئت رئیسه و هیئ

شود که در انتخابات سال جاری نیز همه مقامات مذکور را در العاده بدی به جای گذارده و اکنون نیز گفته میاثر فوق

سامی نمایندگان فراماسونری به شرح زیر معروض ها اشغال خواهند نمود. ضمناً ادرجة اول، نمایندگان وابسته به فراماسون

ها عبداهلل ریاضی، رئیس مجلس شورای ملّی قرار گرفته و مدت دو سال است که به گروه فراماسونری و در رأس آن

 (.033:3133، )فردوست «می رئیس مجلس سنا پیوسته استاماشریف

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%98_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%98_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1


6 
 

دوم  یهدر کابینکه ای جهت جوالن دادن فراماسونرها دانست، به ویژه آنوزیران را نیز باید معرکهأت غیر از مجلس، هی

نفوذ و . آمدندحدود هفت وزیر کابینة وی از اعضای رسمی فراماسونری به شمار می ش.،3123امامی در تابستان  شریف

ش.، هشت نفر از 3123گسترده بود، چنانکه در سال مهم مملکتی در دوره پهلوی بسیار حضور ماسونها و تصاحب مناصب

اعضای مجلس سنا که در رأس آنها شریف امامی قرار داشت، پنجاه و چهار نفر از وکالی مجلس شورای ملی، بیست و 

چهار نفر از اعضای وزارت خارجه اعم از وزیر )عباس خلعتبری( و سفرا و مدیران کل، عضو لژهای فراماسونری و لژ 

 (.88033-33 مپس، شران بودند )بزرگ ای

نفر از فراماسونهای زنده ایران در عصر پهلوی دوم دست زده و معتقد  هشتصدوپنچاهرائین در جلد سوم کتابش به معرفی 

هایشان متفاوت باشد و یا نوع وابستگیشان به لژهای جهانی مختلف باشد، لیک از است که این افراد شاید روشها و فعالیت

مدت، جملگی در یک راستا بوده و همگی در حفظ اسرار محرمانه و کوشش در مبانی محتوایی و کارکردهای بلند لحاظ

مخفی نگه داشتن اسناد و مدارک، و چگونگی فعالیت سازمانهای خویش و بخصوص اسامی و مشخصات افراد و اعضای 

مانهای فراماسونری تکذیب یت خود را در سازلژها، اتفاق نظر دارند و همه حتی با وجود ارائه سند و مدرک، عضو

 (.013/1 :3123رائین، اند )کردهمی

 شد،می شناخته پهلوی دوران اواخر در رسمی حزب تنها و شد ش.، تأسیس 3121 سال اسفند 33 در که رستاخیز حزب

 جمعیت لژ عضو رستاخیز، حزب موقت اجرایی هیأتمدیر  فرد، زهتاب کریم. کامالً تحت تأثیر جریانات ماسونی بود

 حزب موقت اجرایی هیأت عضو پنجاه و پنج اسامی 33/8/3120 تاریخ در آیندگان روزنامه. است بوده الینز باشگاه و یاران

 افخمی، زمهنا آموزگار، جمشید امیرارجمند، لیلی: که اهم برجستگان این هیأت شامل نمود معرفی را ایران ملت رستاخیز

 دیمه قطبی، رضا قریشی، احمد فرد، زهتاب رحیم حریری، محمدرضا تجدد، حسین الموتی، مصطفی آزمون، منوچهر

 قاسم مهر، فرهنگ منصور، جواد باهری، معتضد محمد همایون، داریوش الجوردی، قاسم گنجی، منوچهر قاسمی،

 نج نفرهپنجاه و پ اعضای از وبودند  یگانه ناصر خانلری، ناتل پرویز نهاوندی، هوشنگ مژدهی، مقتدر نصراهلل معتمدی،

 هاباشگاه یا و فراماسونری لژهای در عضویت سابقه نفر بیست و شش حداقل رستاخیز، حزب موقت اجرایی هیأت اولین

  (.2: 3120)آیندگان،  داشتند را الینز و روتاری

 ضعیت تشکیالت و لژهای فراماسونریو

ه مراتبی لسلس نظامو  سازماناین تشکیالت با مادر لژهای غربی بود؛ فراماسونری در ایران کامالً تحت امر و  متأثر از ساختار 

ش.، نزدیک به چهل و دو لژ در ایران تشکیل یافت 3110پس از انحالل لژ پهلوی در سال کردند. خود در ایران فعالیت می

از روزی که نخستین ایرانی در پاریس وارد سازمان فراماسونری شد؛ تا این . ایران بودکه از جمله آنها، لژ روشنایی در 

دوره )پهلوی دوم(، تمامی افراد و سازمانهای این فرقه در پرده خفا باقی مانده بودند، و هیچکس از افراد و اعمال آنها 
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اطالعی پیدا نکرده بود، خود ماسنها نیز از معرفی خود امتناع داشتند. در این دوره برای اولین بار رهبر قدیمی ماسونهای 

ش.، در 3117آبان ماه  2تهران بصورت علنی و بدون ترس در جراید و مطبوعات خود را معرفی نمود، او در روز یکشنبه 

بمناسبت شهادت »بدین شرح منتشر کرد:  (G)را با عالمت فراماسنها و کلمه روزنامه اطالعات، اعالن درگذشت پسر خود 

، در اثر تصادف با کامیون پیسی کوال در راه خرمشهر برای قبول تسلیت برادران امم بیست و هفت سالهیگانه فرزند ناکا

باشم. رهبر ماسونهای قدیمی یخود در روز سه شنبه هفتم آبانماه از ساعت چهار الی هشت بعد از ظهر در منزل آماده م

 (.3002: شماره3117جواهری، ) «ایران محمد خلیل جواهری

 من به فروغی مرحوم زمامداری و. م3303./ ش3181 شهریور»نویسد: می جواهری محمدخلیل از نقل به رائین اسماعیل

 مرحوم ریزمامدا از بعد ماه چند رو این از. کنم مطالعه ایران در فراماسونری فعالیت امکان درباره دیگر بار تا داد فرصتی

 افکارم از خوشوقتی ابراز ضمن فروغی. کردم گفتگو لژ فعالیت درباره وی با و نمودم مالقات را مرحوم آن روزی فروغی،

او ، «نمک کار آن با توانم می هم من و اندکرده فعالیت به شروع مجدداً ایران بیداری لژ اعضای قبل ماه دو از که گفت

رفی کرده و در اطاق را در تشکیالت ماسونی کسب کرده بود، خود را مع 11خلیل جواهری( که درجه مافوق )محمد

 (. 3/1 :3123 رائین،)اش نیز فرمانها و عکسهای خویش را در لباس ماسونی بمعرض تماشا گذاشت پذیرائی خانه

اع اوضتهران آمد و بعد از مطالعه کامل  به« راشذحنا بو»ی از ماسونهای معروف مصری بنام م( یک3321)ش 3183در سال 

نهای قدیمی تصمیم گرفت موافقت خود را با تأسیس لژ جدید اعالم کند، خبر وای از ماسی ایران و مالقات با عدهاجتماع

 (.132ره : شما3183)دهقان،  مصور بازتاب یافت ی تهرانورود این مقام عالی ماسونی با شدت و حدتی تمام در نشریه

ظم لژ مه و دستور صریح استاد اعبعد از بازگشت این شخص نماینده دیگری )خلیل ابوالخدود( با دست داشتن اعتبارنا

ش( در هتل گیالن شش نفر از افرادی 3111) -م3323به تهران آمد و در نیمه دوم سال « المحفل االکبر المثالی العالمی»

را برای ایرانیان گرفت و فرمان  02و 3بعد از بازگشت به مصر اجازه تأسیس لژ شرق عضویت لژ درآورد، او ه سرشناس را ب

و به امضاء رسید؛ چون  صادربود  شمسی3111و سال 2323که مطابق با سال فراماسنی  3323نوامبر  80تشکیل لژ در روز 

عنوان جواهری بخلیل تغییر یافت و محمد «نهمایو»ی استاد اعظم قاهره نام آن به نام لژ مورد اعتراض واقع گردید، با اجازه

 (.30/1، 3123رائین، ) نامه قید شدرئیس در این اجازه

یکی از بزرگترین موفقیتهای لژ همایون، شناسایی این لژ بوسیله لژهای وابسته به گرانداوریان در سراسر جهان بود، این 

ها و تلگرافهای تهنیت ژهای وابسته به گرانداوریان نامهم.، صورت گرفت و از طرف همه گراندل 3302شناسایی در سال 

ه لژهای برای اینکه اهمیت بیشتری ب« گراند اوریان»دبیر کل گراند لژ « مونیر»و استاد اعظم آن رسید و ژنرال  آمیز برای لژ

، سازمان ن ایران فرستادای رسمی را برای لژ همایوش.(، دعوتنامه3118)اول اسفند  3320فوریه  33ایرانی بدهد در تاریخ 

کرد یمدر ایران به پیروی از لژهای جهانی به اعضای آموزش دیده خود دیپلم اعطا  فراماسونری لژ همایون برای اولین بار
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لم با یافت؛ این دیپات )شاگرد، رفیق و استاد( دست میشد که عضو مورد نظر به یکی از درجو این مجوز زمانی داده می

  (.1/70-01: 3123)رائین،  گردیدژ و مافوقهای خارجی آن مهر مین لتأیید مؤسسی

 مهمترین لژهای فعال فراماسونری در ایران اشاره شده است: به ش.،3102بولتن فراماسونری و تشکیالت آن در سال در 

سته به افزایش لژهای وابلژ اعظم ناحیه ایران )ل.ا.ن.ا( که پس از  الف( لژهای وابسته به لژ بزرگ اسکاتلند )انگلستان(:

موضوع تشکیل لژ اعظم  ،ش.، به ایران3100پروس )استاد بزرگ لژ اسکاتلند( در سال  گراندلژ اسکاتلند و مسافرت لرد

 و این گراند لژ وظیفه داشت بر تمام لژهای وابسته به ناحیه ایران مورد تصویب مقامات گراندلژ اسکاتلند واقع گردید

یان ایران که محل تشکیل جلسات آن کلیسای مسیح )روشنایی( لژ الیتهمچنین  .ایران نظارت کندگراندلژ اسکاتلند در 

این اولین لژ فراماسونری با اجازه انگلیس در ایران بود که می توان آن را قدیمیترین  واقع در خیابان قوام السلطنه تهران بود.

. این لژ معروف شد(، Light in Shiraz« )روشنایی شیراز»بنام  و بود  نظامیان انگلیسیدر واقع از آن  لژ  این لژ دانست،

ه.ش(، در شهر شیراز بوسیله افسران و گروهبانان ارتش 3113بموجب فرمان گراند لژ اسکاتلند در روز بیستم فوریه )

، خیام، آریا، ؛ لژهای تهران، کوروشرائین آن را از اهداف استعماری بریتانیا دانسته است انگلیس تشکیل شد ومستعمراتی 

 نیز وابسته به ماسون بریتانیا بودند. اصفهانژهای اهواز و لژاندارک، نور و 

، لژ ، لژ مولوی، لژ سعدی، لژ کسریلژ بزرگ ناحیه ایرانکه شامل  ب( لژهای وابسته به گراند اوریان )شرق اعظم( فرانسه

 بودند. لژ حافظو  لژ شمس تبریزی مزدا، لژ فروغی، لژ فرانس،

م، در محل کلوپ 3378این لژ در سال  یوابسته به فراماسونری آمریکا، اولین جلسه 031پ( لژ ایران چاپیتر شماره 

نسوی، اموجب دستور مقامات امنیت سفارت آمریکا، اعضای این لژ از شرکت در لژهای فره آمریکاییان تشکیل گردیده و ب

 .آلمانی و انگلیسی محروم بودند

ت یاطاعلت رعایت حداکثر احته لژهای فراماسونری وابسته به گراند لژ آلمان که ب ت( لژهای وابسته به گراند لژ آلمان:

 بودند. ابندهلژ ت ، لژ ناهید وبا مسئولیت جعفر شریف امامی : لژ ستاره سحرشامل، نامیدندحفاظتی آنها را لژهای بسته می

این لژها در بدو امر به گراند لژ آلمان وابستگی داشته و بعد از رایزنی ، آفتاب، صفا و وفا(ث( لژهای مستقل ایران: )مهر، 

شریف امامی با گراند لژ آلمان، کماکان وابستگی خود را به آن حفظ کرده و در نتیجه به این دلیل که موافقتنامه مذکور 

رقانونی غی چهارگانه فوق الذکر از نظر مقررات ماسونیبرخالف قوانین فراماسونری جهانی تشخیص داده شد، لذا لژهای 

حذف نام این چهار لژ از منطم مشهور گردیدند. بطوریکه عالوه بر قطع ارتباطات معمولی و اعالم و به لژهای غیر

امه فصلن) های فراماسونی جهانی، مالقاتهای خصوصی ماسونهای جهانی نیز با اعضای لژهای چهارگانه قطع گردیداساسنامه

 (.38-37: 3133، خرداد 32
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برای ایران بطور رسمی تأسیس و « آیین اسکاتی کهن پذیرفته شده»ش.، شورای عالی 3102م اردیبهشت در تاریخ ده

با اختیار شورای عالی ایران برای مدت پنج سال با رأی اعضای شورای  ن فرمانروابعنوان اولی «محمود هومن»تقدیس شد و 

 این دوره (. در28 :3320روحانی، )اروپایی در سمت خود مستقر گردید  هیأتعالی ایران برگزیده شد و بوسیله سه 

ن دایر تشکیالت در ایرااین و دهها محفل مربوط به  ، چندین لژ وابسته به لژ بزرگ ایرانماسونیشورای عالی  ش(،3103)

 (.03: 3133 حقانی،فقیه گردید )

توان گفت که نظام تشکیالتی و ساختار مراکز وابسته به فراماسونری در دو دهه سی عنایت به متون و منابع مذکور، میبا 

 ی مخفی خارج و رنگگیریهای درباری؛ از پوستهی جهتیابی و استقالل پیش رفت و در سایهبسمت هویتو چهل، 

 علنی بخود گرفت. 

 رد عمومی جامعه در برابر ماسونهارویک

بود که هر کدام دارای خاستگاه و پایگاهی مشخص بودند.  طبقاتیها و در دوره پهلوی دوم متشکل از الیهجامعه ایرانی 

 سید حسن امامی امام جمعه تهراناظهارات و اعضای فراماسونری با امام جمعه تهران یکی از گزارش ساواک از مالقات 

در باره تشکیالت فراماسونری محل توجه و تأمل جدی است، چرا که نوع تقابل جامعه مذهبی ایران با تشکیالت ماسونی، 

دکتر عباس ریاضی کرمانی که با امام جمعه در دهه سی و چهل برخالف آنچه که تصور می شود؛ آنچنان عمیق نیست؛  

  :گفتاسونری مالقات کرده میخصوص فرام تهران در

یت آن کنیم تشکیالت آن را علنی کنیم و فعالازمان خطرناکی نیست و ما کوشش میامام جمعه گفته است فراماسونری س»

د هر کس با هر مذهب و هر را توسعه دهیم. امام جمعه گفته است چون فراماسونری به مذهب و ملیت افراد کاری ندار

 صورتی که واجد شرایط مخصوصی باشد در این سازمان عضویت پیدا کند مانند سازمان تسلیح اخالقیتواند در ملیت می

 کاند. امام جمعه گفته است سازمان سیا یکردهه تاکنون به صورت علنی فعالیت میروتاری ک کلوب و« سازمان الینز»و 

 (.8333، س، شمپ) «ق به کشور بخصوصی نیستباشد در حالی که فراماسونری متعلسازمان جاسوسی به نفع آمریکا می

 ان،داشتند، کانون نویسندگ گاه متناقضیی دیگر گروههایی که نسبت به تشکیالت فراماسونری مواضع از جمله

سعید نفیسی از جمله کسانی است که معتقد به روابط . های سی و چهل بودنددهه در ایران ، روزنامه نگارانروشنفکران

زیسته بریتانیا در جهان سوم و ماهیت وابستگی لژهای فراماسونری به انگلستان است، او که در این دوره میطولی قدرت 

رابطه  یدستگاه جاسوسی انگلیس همواره با فراماسونهای فرانسوی و انگلیس»نویسد: کتاب نیمه راه بهشت می است در

ورانه کد بکار انداخته است و آنها را کورای ایران بنفع خودستی خاصی فراماسونها را در هر جعجیب داشته است و با زبر

به اطاعت و فرمانبرداری محض درآورده است، فراماسونها همیشه در همه جای جهان در پی مردم متوسط، اندک همت، 

 (.13-28: 3118)نفیسی،  «اندوته نظر، و ظاهر پرست گشتهک
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دوران سرسپرده های حاکمه مزهیأت»گوید: ایران چنین میراماسنهای درباره ف« حوادث»کتاب نژاد در میمندی

)میمندی نژاد،  باشدنفوذ انگلستان در ایران می اساس و پایه ،االختیار و بیسوادی اکثریت مردم ایرانفراماسونهای مسلوب

3111 :73.) 

شر کند. او صدها تیتر علیه فراماسونی منتنگاران از فراماسونها انتقاد میصادق بهداد مدیر روزنامه جهان بیش از همه روزنامه

  نویسد:می« کمونیسمداوری ضد»له در مطلبی انتقادی تحت عنوان کرد، از جم

ونالیستها اسیشود. چون هنوز در مدت این بیست سال، نحزب کمونیست روز بروز زیادتر می در ایران خطر نفوذ بیشتر»

های سوسیالیست یاو مکتب سیاسی انگلیسی های کردهفراماسونها و تحصیلیی هم که هااند، حکومتدولتی تشکیل نداده

 (.3127: شماره 3103)بهداد،  «رند و نمی تواند جلو آن را بگیرددهند در برابر کمونیسم قدرتی ندامتعصب تشکیل می

یله شسرای عالی بوساداره داندر باره « عالی تا انحالل دانشگاه از انحالل دانشسرای»دکتر عبدالرسول عظیمی در مقاله 

و  اندتهن مراکز آموزشی نقش مستقیم داشنویسد و معتقد است که ایادی انگلیسی و ماسونی در تعطیلی ایمی فراماسونرها

 (.101: شماره3101)عظیمی،  وزیر فرهنگ خواسته یا ناخواسته مجری سیاستهای فراماسونی است «درخشش»بزعم او آقای 

مریکا باید دولت آ» نویسد:ران و اشغال پست سفارت آمریکا میسفیر آمریکا به ته« هولمز»بمناسبت ورود آژنگ روزنامه 

بداند که ایران دویست سال است که زیر پنجه سیاست انگلیسی قرار گرفته و هرچه سیاستمدار و رجال و دیپلمات و وکیل 

 ما هنوز کسی را و اصالً اندبه سیاست انگلیس تعلیم گرفتهته وابسهای و داریم، غالباً در یکی از مکتب و سناتور داشته

 (.37شماره :3101آژنگ، )ده باشد هایی را ندیاینچنین مکتبشناسیم که بجایی رشیده باشد و نمی

نیز در یک سری از شمارات به تفصیل مسأله فراماسونری، ماسونهای ایرانی، دستهای پشت پرده و  «ایران ما»روزنامه 

تفضلی در این مقاالت سعی داشت با دیدی انتقادی زوایای افکار و افعال ماسونها را جهانگیر تشکیالت آنها پرداخت؛ 

 (.020: 3112)تفضلی،  کالبد شکافی کند

نشین همیشه از سیاستهای خانه دیپلماتو امین در مجلس شانزدهم مجلس شورای ملی زاده نماینده وررضا آشتیانی

فت و نقش شمسی درباره مسأله ن 3111مهر  82روز  331او در جلسه کرد؛ ر قبال تشکیالت ماسونی انتقاد میحاکمیت د

تر مصدق دلی و حسن نیت دکسادهآشتی کردند، من از روزی که آقای دکتر مصدق با فراماسونها »فراماسونها چنین گفت: 

و تذکر دادم که بیعت با فراماسونها اتحاد آب و آتش است و باالخره یکی از این دو دیگری را از میان  تعجب کردم 

دکتر مصدق تمام تالشهای خودش را متوجه نفت کرده و از روی تختخواب و گوشه اطاقش در تهران تکان خواهد برد. 

کرد، شاید بدون اینکه خودش متوجه باشد، یکایک فراماسونهای نشاندار را دیگر مداخله نمیکارهای ه خورد و بنمی



11 
 

که اول بر ضد خود دولت و بعد بر ضد کلیه کسانی ،وزرای او در تمام مقامات حساس مملکت قرار دادند و با نقشه ماهرانه

 .(331: جلسه3111، مشروح)لوح  «اند مشغول فعالیت شدندبر آستان لژ گراند اوریان نسپردهسر 

ی با موضوع ساواک در گزارشنفوذ تشکیالت ماسونی مخصوصاً لژ انگلستان در میان ایالت و عشایر نیز قابل تأمل است؛ 

اکثر رجال فارس و سران عشایر این منطقه غالبًا فراماسون : »نویسدمی 3103اردیبهشت  13مورخ « فعالیت مخالفین دولت»

روز به عنوان  7ن هستند و طبعاً تابع نظر دستورات آقای عالء خواهند بود و قرار است آقای عالء مدت و تابع لژ بزرگ لند

بازدید تخت جمشید در آنجا اقامت نموده، جلساتی با حضور دوستان خود تشکیل داده و سپس به کازرون و بوشهر و 

)مرکز مطالعات و تحقیقات  «ولت فراهم نمایندالرستان عزیمت نموده و به این طریق مقدمات شورش عشایر را علیه د

  (.3013: 08خرداد  32فرهنگ و ادب پایداری، تارنمای 

 تقابل و تنش

ولین تمرد انوعی تقابل و کشمکش بین لژهای قدرتهای اروپایی در ایران وجود داشت؛ شاید بتوان بصراحت گفت که 

ینان ها و مبارزانی که لژنشآلمانها سر دادند، دامنه مخالفت راعلنی و جهانی درباره حاکمیت لژهای انگلیسی و فرانسوی 

« ستاره سحر»ژ تا جائیکه چهل نفر از اعضای لانگلیسی و فرانسوی علیه متمردین در پیش گرفتند، به ایران نیز کشیده شد 

لژهای »ر به د بار دیگموفق شدن بطور پنهانی با لژهای انگلیسی و فرانسوی سازش کرده و با کمک کارگردانان این لژها

 (.213/1 :3123)رائین،  ملحق گردند و زیر نظر آنان فعالیت خود را ادامه دهند« متحده آلمان

های مستقر دیگر لژ اعضا بارا مشروط به فقدان هر نوع ارتباطی از جانب د لژهای آمریکایی نیز عضویت قانونی اعضای خو

ساختارهای کالن و لژها نبودند؛ در داخل ایران نیز همیشه نوعی تنش و کشمکشها فقط محدود به در ایران کرده بودند.

لی بخود الیتها گهگاهی صورت عممخالفت جامعه در برابر این فع تقابل بر فعالیت و اقدامات این تشکیالت حاکم بود.

ه تبلیغ ب در جراید و نشریاتماسونهای دولتی در این دوره براحتی  گردید.تیترهای جراید منتشر می گرفت و در نطقها ومی

مجله یادگار با تیتری  31، و از این مواضع آشکار نیز ابایی نداشتند؛ تقی زاده در شماره پرداختندفراماسونری و آرای آن می

معیت فراماسون شکیل جنسبتاً مفصل به نقش تشکیالت ماسونی و اهمیت آن در جامعه پرداخته و تنها راه نجات مملکت را ت

 (.31: شماره 3182)تقی زاده،  تازدع تا حدودی به مخالفان آن نیز میگیری این اجتما؛ او در تبیین شکلداندران میدر ای

شد؛ و حتی این ی گهگاهی به تشنج و تنش کشیده میفضای عمومی کشور متأثر از فعالیت تشکیالت متعدد فراماسونر

ر سال چنانچه د رسید؛شورای ملی میته و به صحنه مجلس فراتر رفد تقابل و کشمکشها از صفحات روزنامه ها و جرائ

صورت گرفت، وی که از طرف عباس اسکندری شدیدترین حمالت علیه فراماسونها در مجلس شورای ملی ش.، 3183

فرقه  هکه درباره نفوذ استعماری بریتانیای کبیر بوسیل شورای ملی هنگامی 312ام دیماه و در جلسه در استیضاح روز سی
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ا ر الملکمله: حکیم الملک، تقی زاده و نجم، نام عده ای از فراماسونهای ایرانی از جکندفراماسون در ایران بحث می

 (.122: 3113) اسکندری،  تازدبرد و به آنها میمی

دهم و میچه راجع خودم است جواب مختصری حاال فقط نسبت به آن»گوید: می 3183ه هفتم بهمن ماه زاده در جلستقی

با حرفهای دیگر ایشان که قسمت اعظم آن پاک افسانه بود و بس، مانند داستان موهوم فراماسون و حمله به اشخاص صالح 

 :3183لوح مشروح، از ابرار و اخیار مملکت هستند، یا قصه های جن و پری دیگر کاری ندارم )که درجه اول این مملکت 

 (.1جلسه 

 قدرت نقش فراماسونرها درمناسبات

اصرار ماسونها بر عدم نشر هر خبر و اثری درباره تشکیالت ماسونی باعث شده بود که آنان با چاپ در دوره پهلوی دوم 

وان به تد؛ برای نمونه میآثاری از سوی خود ماسونها نیز که با هدف دفاع از این جمعیت تألیف می شد مخالفت نماین

یار آوری شد و فقط در اختجمعاشاره کرد که به دستور شریف امامی  «الفتابراهیم »اثر « فراماسونری چیست؟»کتاب 

  (.38: 3127ماسونها قرار گرفت )فقیه حقانی،

در ایران فراهم شد، این قضیه مقارن با نهضت  «جواهری محمدخلیل»بوسیله « پهلوی»نام مقدمات لژی به  ش.،3182در سال 

ملی شدن صنعت نفت و بروز اختالف ایران و انگلستان بر سر این موضوع بود. دخالتهای گسترده لژ پهلوی در دعوای 

 رساند که لژ پهلوی اساساً برای مبارزه با نهضت ملی شدن نفت ایران بوجود آمده بود.مزبور بنفع انگلستان به اثبات می

س را ای از افراد مورد نظر سفارت انگلیقتصادی سفارت انگلیس( توانست عده)وابسته ا جواهری با کمک میجر جاکسن

در تأسیس لژ از مساعدتهای حسین عال و محمد ساعد، ارنست پرون و  وی (.312/1 ،3123، رائینوارد لژ پهلوی کند )

 .(3131ش  :3111 ،متما)اوره شاه انجام می داد مششخص شاه نیز برخوردار بود و تمامی امور لژ را با 

 های لژ، بیانگر دخالتهایق و حل و فصل کارهای مهم در جلسهاعتراف صریح جواهری به مبارزه علیه دولت دکتر مصد

 .(83/1 :3123باشد )رائین، نهای اجتماعی و سیاسی آن مقطع میپنهانی لژ مزبور در جریا

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پس از سقوط دولت دکتر مصدق نیز همچنان تا عرصهالت لژهای فراماسونری در دخ

از جمله دخالتهای مشخص این جریانات در اتفاقات مجلس بیستم شورای ملی  پیروزی انقالب اسالمی ادامه پیدا کرد.

اً لژ روشنایی ژهای انگلیسی و مشخصکه بر اثر مخالفت ماسونها با دکتر اقبال، که از فرمانبرداری کامل از دستورهای ل است

تهران خودداری کرده بود، روی داد؛ در دومین سال نخست وزیری اقبال، مسئوالن لژ تهران به او پیام دادند تا تعدادی و لژ 

این  ؛؛ اما آنها با جواب سرد و تند اقبال مواجه شدنداز افراد مورد نظر این لژ در پستهایی مهم و حساس بکار گمارده شوند

ی از سوی عوامل فراماسون گردید، تا حدی که اقبال مجبور شد که هایی جدسرد اقبال منجر به ایجاد مزاحمت واکنش
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برای ادامه کار عقب نشینی کند و حتی در مقام ضعف برای لژهای روشنایی و تهران پیام دوستی دهد که با پیام صریح 

در  اندازی و اختاللسنگلژها علیه اقبال آنقدر باال گرفت که جهت  فعالیتها و اقدامات این؛ مخالفت آنها روبرو شد

مظفر »همکاری حزب زحمتکشان به رهبری  با« سازمان نظارت بر آزادی انتخابات»، مرکزی با عنوان وزیرکارهای نخست

ین یله حسزم بوسمخارج محل و خرید لوا انتشارات دکتر بقائی، و در این مدت کلیه مخارج چاپ، تأسیس گردید« بقائی

شد، و برای اینکه کمکهای نقدی و خانه مکتوم بماند، قبوض مختلف بین دوستان و شقاقی )ماسون فعال( پرداخت می

 (.033181-30 ش مپس،)شد میقبوض نوشته و به نام آنها وجوه  اطرافیان بقایی پخش شد

انی پژوهشگر و موسی حق مجلس بیستم خاتمه یافتالذکر با شکست دکتر اقبال و انحالل اختالفات و درگیریهای فوق

آنها را وا داشت  ،حوزه فراماسونری معتقد است که تغییر در سیاستهای انگلستان و اقدام در جهت موازنه قوا با آمریکائیان

)نجفی  ردندک تا با اهرم لژیونی بر دولت اقبال فشار بیاورند و زمانی که این اقدامات ثمری نداشت پای نخست وزیر را خالی

 (.712-733 :3122و حقانی،

م.، دانست که قرار بود در تهران برگزار 3333ایران را کنفرانس بین المللی شاید آخرین تحول مهم در تاریخ فراماسونری 

، تقاضای ورود به کارگاههای عالی را نکرده بود، با اطالع از اینکه ش.3127شود؛ بهمین دلیل شریف امامی که تا تاریخ 

نین چتقاضای عضویت درجات عالی را نمود، قاعدتاً در  بعنوان استاد اعظم باید بتواند در جلسات رسمی شرکت کند،

و در یک جلسه بطور خالصه طی مراسمی به استاد  توانست از اختیارات خود استفاده کندشرایطی شورای عالی ایران می

، موافقت شد که شریف امامی بعلت مشغله زیاد از سیر در همه بدهد، پس از بحث در شورای عالی ایران 11ظم درجه عا

 درجات که طوالنی است، معاف شود. اما روزی که قرار بود کنفرانس اروپایی در تهران برگزار شود، شریف امامی رئیس

ی و ایسوخت. روز بعد دولت شریف امامی سقوط کرد. تعداد کمی از مدعوین اروپدولت بود و شهر تهران در آتش می

دو سه نفر از کشور آمریکا برای شرکت در کنفرانس تهران، وارد شهری شدند که در آن حکومت نظامی برقرار بود و 

ارجی. بهر حال کنفرانس به کوتاهی و فشرده برگزار شد رفت و آمد در آن بسیار دشوار بود؛ بخصوص برای مسافران خ

بودند، ابطال شدند و مسافرتهای میهمانان به شهرهای اصفهان و شیراز نیز بینی شده های رسمی که پیشی میهمانیو همه

کنند  د به کشورهای خود مراجعتانجام نگرفت. تعداد قلیل میهمانانی که به ایران آمده بودند، طی یکی دو روز موفق شدن

 (.22: 3320)روحانی، 

 گیری نتیجه

هانی و شرایط جروابط قدرت، متأثر از فضای سیاسی،  ،دوم ی پهلویتشکیالت فراماسونری در دوره سی و هفت ساله

به  کالن جهانیهای ی تقابلگرایی حرکت کرد و در سایهانعطاف و تمرکزیابی، بسوی هویتکنشهای ذاتی خود؛ 

  جستجوی پایگاههای جدید در ایران پرداخت.
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ه به قدرتی کنگرش ارباب و اولیای قدرت به فراماسونرهای دهه سی و چهل، همیشه تابعی بود از ماهیت کنشها و نوع 

ها دهی؛ چرا که لژها بمثابه کانونهای وابسته، مجری احال نوسان بود دائم درو این رویکرد مارپیچی  کردند.جامعه تزریق می

خرده لژهای وابسته به ایران نامید؛ که در توان دوره هجوم اواخر دهه سی را می؛ حساب و فرامین دنیای غرب بودند؛ با این

 گزینی، به تکثیر و رشد انبوه رسیدند و یارگیری آنها با نظم و ارگان مشخصی انجام گرفت.تحت سیاست بومی دهه چهل

غیان در طکشمکشها و سیاستهای فشل دربار ایران، منجر به نوعی تقابل و رقابتهای طولی )مادر لژهای جهانی( تحت تأثیر 

الب پنجاه و با ظهور انقمیان نخبگان؛ روحانیون و جامعه روشنفکری در برابر تشکیالت فراماسونری در ایران گردید که 

 به سایر گفتمانها و جریانات مخالف حکومت پهلوی پیوست.هفت 

 کتابنامه

 . 131831)ساکما(: ، ش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

 ..ه3 / 7607: ش بازیابی مرکز بررسی اسناد تاریخی

 .312/ 139: ش بازیابی مرکز بررسی اسناد تاریخی

 .88033-33)مپس(: ش. بازیابی مؤسسه  مطالعات و پژوهشهای سیاسی

 .3131)متما(: ش بازیابی سند  مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 .033102/383: )مپس(: ش  مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

 .8333)مپس(: ش بازیابی  مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

 .77/033130)مپس(: ش بازیابی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

 .3113اقبالی، ، تهران، عباس نفت و بحرین در خدمت مجلس پانزدهماسکندری، عباس، 

ناد ، تهران، مرکز اسها و الینزهای ایرانفراماسونرها، روتاینجمعی از محققین مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

 .3133انقالب اسالمی، 

تان قدس آس ،، مشهدو تکاپوهای فراماسونری در کشورهای اسالمی هاجنبش تاریخ ،حائری، عبدالهادی 

 .3172، رضوی
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، ارشد( نامه کارشناسی)پایان پهلوی رژیم تحکیم و ظهور در فراماسونری نقشحقیقت، محمدناصر، 

 .3131تهران، دانشگاه امام صادق، 

 .3123، تهران، امیرکبیر، 3، جفراموشخانه و فراماسونری در ایرانرائین، اسماعیل، 

 .3320، ، نیویورکهایی از تاریخ فراماسونری در ایرانگوشهروحانی، عالءالدین، 

سازمان : ، تهرانتاریخ آغازین فراماسونری در ایران بر اساس اسناد منتشر نشده، آبادی، حمیدرضاشاه

 .3132، تبلیغات اسالمی

 .3133، تهران، هیرمند، های سری در ایرانفراماسونری و جمعیتابراهیم،  صادقی نیا،

 .3173، علمینشر، تهران: 0231ذکاء الملك فروغی و شهریور  عاقلی، باقر،

 .3133، انتشارات اطالعات ،، تهران8؛ ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، فردوست، حسین

 ملی، شورای مجلس دوره 3۲ مذاکرات مشروح ، لوح مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسالمی

 .3138، تهران،انتشارات مجلس شورای اسالمی، اسالمی شورای مجلس ۷ تا 0 های دوره مذاکرات مشروح

 .3111جا، ، تهران، بیحوادثمیمندی نژاد، محمد حسین، 

 .3123، آمریکا، شرکت کتاب، سازمانهای سری و فراماسونرینجات، امیر،  

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر  تهران،، 7 چ، تاریخ تحوالت سیاسی ایراننجفی، موسی؛ فقیه حقانی، موسی، 

 . 3122ایران، 

 .3118، تهران، ماهریس، ، نیمه راه بهشتنفیسی، سعید

الملل از منظر حقوقی و فراماسونری در عصر قاجار و پهلوی اول در عرصه بین بررسی نقش»الماسی، مصطفی، 

 .3013، بهار 81، شفقه، حقوق و علوم جزا، «سیاسی

 .3101خردادماه  81، 37، ش روزنامه آژنگ، «سفر هولمز به ایران»آژنگ، 

 .3103آذر  2، 3127، ش جهان روزنامه، «داروی ضدکمونیسم»بهداد، صادق، 

 .3133، خرداد 88، س پنجم، ش خرداد 01 فصلنامه، «ش3102فراماسونری و تشکیالت آن در سال » بی نام،

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1874909/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1874909/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C


16 
 

 .3112خرداد  0، 020، ش ایران ما« جفا ببینیم و منت داشته باشیم»تفضلی، جهانگیر، 

 .3182، بهمن 2، س  31، ش یادگار، «اهمیت ماسون در جامعه»تقی زاده، حسن، 

 .3117، پنجم آبانماه 3002ش  ،اطالعات روزنامه، «گواهی ترحیم»جواهری، محمد خلیل، 

 .3183اسفند  33، 132، شمصور تهران جریده، «خبر ورود حنا بوراشذ به تهران»دهقان، 

تارنمای مؤسسه مطالعات و پژوهشهای ، های شطرنج فراماسونریازی شاه با مهرهشیخانی، محمداسماعیل، ب

 .3011فروردین  30، سیاسی

 .3113، 32، شماره31، س مجله یغما، «انجمنهای صوفیه»ظهیرالدوله، 

 .3101دیماه  82،  101، ش نشریه پیغام امروز« از انحالل دانشسرای عالی تا انحالل دانشگاه»عظیمی، عبدالرسول، 

یخ معاصر مجله تار، «توجه به ضرورت نقش پنهان فراماسونری در تحوالت تاریخ معاصر ایران»فقیه حقانی، موسی، 

 .37، تابستان 8، ش3، سایران

 33شنبه  ،32281، ش کیهان روزنامه، «دستهای پنهان فراماسونری در تاریخ ایران تاریخ ایران»فقیه حقانی، موسی، 

 .3127خرداد 

، معاصر ایران تاریخ، «نگاری فراماسونری ایراننویسی در تاریخشناسی آشفتهکتاب و کتاب»موسی، فقیه حقانی، 

 .33، زمستان 2، ش8س

: ۲3خرداد  01تارنمای « سیاست مستقل ملی، افسانه یا واقعیت؟»مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری، 

 .3013اردیبهشت  13

 .3120، اسفند 2، ش روزنامه آیندگان، «اسامی نمایندگان حزب رستاخیر»هیأت تحریریه، 
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 ضمائم و اسناد آرشیوی

 (.3131ش، متماراند اوریان با موافقت شاه ایران )(: اعزام ارنست پرون به کنگره لژ گ3سند شماره )
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ئیس مجلس سنا( و عبداهلل ریاضی )رئیس مجلس شورای )ر آقایان شریف امامیاذعان دکتر منوچهر اقبال به عضویت خود و  :(8)شماره  سند

 (.خرداد 81: 3013، مورخ historydocuments.ir) (31/18/3102) ملی( در تشکیالت فراماسونری
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م 3373شانزدهم ژانویه ( به منوچهر تسلیمی در 30، دیپلم 11اعطای درجه دیپلم عالی از جانب شورای عالی فرانسه )درجه (: 1سند شماره)

 (. 131831ساکما، ش )
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، مورخ historydocuments.ir؛ 033102/383  ش مپس،) ش82/10/3103 ایران در از ساخت لژ فراماسونریشاه (: حمایت 0) سند شماره

 بهمن(. 83: 3132
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 (.77/033130  ش مپس،) اعضای هیأت دولت وابسته به فراماسونری ایران (:2سند شماره )
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)نام مستعار( در ایران  و دعوت از وی جهت همکاری از جانب انجمن  IHA(: نامه ارسال بولتن داخلی لژ بین المللی به آقای 7سند شماره )

   (. 131831ساکما، ش ) 3371مارس  13خانه بین المللی )لژ جهانی( در نیویورک در 




