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  مقدمه
هادهاي ترين ن گيري تصوف، اين جريان به مثابه يكي از مهم  برخالف تصور عاميانه از گوشه    

عصر قاجار و بـه خـصوص       . نقش داشته است  ايران  هاي گوناگون تاريخ      اجتماعي در برهه  
شـود و در ايـن ميـان،          ي ناصري به بعد، زماني است كه تجددطلبي به ايران وارد مـي              دوره

انجمـن  يكي از آشكارترين موارد اين تحول، تشكيل        . شود  تصوف نيز دستخوش تحول مي    
پرسش اصلي اين مقاله نـاظر      . قاجار ملقب به ظهيرالدوله است    خان     به كوشش علي   اخوت

هاي مشابه آن از يـك سـو و از سـوي              بر چيستي نسبت انجمن اخوت با تصوف و جريان        
توصيف و گزارشـي از ايـده و كـنش ظهيرالدولـه در پيـدايش               . ديگر، با فراماسونري است   

نري هدف اصلي اين مقاله     انجمن اخوت، اهداف آن و تعيين نسبت آن با تصوف و فراموسو           
  .است

هايي درباره ظهيرالدوله و انجمن اخوت ارائه         هاي متعددي از دانسته     پيش از اين، نوشته   
 بـر  تحليلـي «:  و چند مقاله علمي ـ پژوهشي به رشته تحرير درآمده است؛ از جملـه  1شده

 علم حمدرضااز م  »اسناد بر تكيه با بوشهر منطقه در اخوت انجمن رويكردهاي و ها  فعاليت
                                                 

 صرف نظر از هر ترجيح و اولويتي، برخي از منابعي كه اطالعاتي درباره ظهيرالدوله ارائه كرده اند، بـدين                    .1
  :قرارند
 دوسـتعلي    وقايع الزمـان   ، رجال عصر ناصري و     ابراهيم صفايي  رهبران مشروطه الملك،    افضل التواريخ  افضل

الدوله مشهور به ملكه  هاي فروغ نامه و مقدمه ايرج افشار در خاطرات و اسناد ظهيرالدولهخان معيرالممالك، 
 مقدمه اسماعيل رضواني در سـفرنامه ظهيرالدولـه       ،  هاي ظهيرالدوله     مقدمه جهانگير قائم مقامي در نامه     ،  ايران

هاي ميرزا محمد عليخان فريدالملك همـداني،          روزنوشت اطرات فريد خهمراه مظفرالدين شاه به فرنگستان،      
 نورالـدين   هاي صوفيه ايران و سـيري در تـصوف          سلسلهالصدر شيرازي،     محمد معصوم نايب   طرائق الحقايق 

 تـصوف  جديد تاريخ در رساله دو مسعود همايوني،    اللهيه  هاي طريقه نعمت    تاريخ سلسله مدرسي چهاردهي،   
 ايـران  بيـداري  لـژ  تـشكيل  تـا  آغاز از ايران در فراماسونري،  )سها(عي و منوچهر صدوقي     كيوان سمي ايران  

 اسـماعيل   مـشروطيت و فراموشـخانه و فراماسـونري در ايـران           انقالب در سري انجمنهايمحمود كتيرايي،   
 و انهـدام  و طريقـت،  و سياسـت  اخـوت  انجمن حامد الگار،    درآمدي بر تاريخ فراماسونري در ايران      رائين؛
عقيلـي و    نـوراهللا  پهلوي دوران كارگزاران و فراماسونري اخوت انجمنحسيني؛   محمد اخوت انجمن غارت
 . عبدالهادي حائريها و تكاپوهاي فراماسونگري در كشورهاي اسالمي جنبشتاريخ 
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 ي  دوره در مـدني  نهادهـاي  اولـين  پيـدايش  حاجياني، كه انجمن اخوت را طليعه      فاطمه و
 جنــبش بــه اللهيــه نعمــت طريقــت شــعب عملكــرد و واكــنش «1،كنــد قاجــارمعرفي مــي

 از اللهيـه   نعمـت  طريقـت  شعبه چهار گيري  جهت به كه پيروزان، هادي از »خواهيمشروطه
 انجمـن  گويد اعـضاي   پرداخته و مي   جنبش مشروطه  به تنسب عليشاهيصفي طريقه جمله
 از بـاال،  از اصـالحات  لزوم و سياسي امور بر فرهنگي كار اولويت و نبودند انقالبي اخوت
نقش ظهيرالدوله  : انقالب و صوفي برجسته   « مقاله    و ديگر  2بود اين انجمن  كلي هاي  سياست

ـ      3،اثر ليود ريدگون  » خواهي  در جنبش مشروطه   طـور مـستقل بـه موضـوع          ه   اسـت كـه ب
 انجمـن «: توصيف ريدگون از انجمن، بدين قرار اسـت       . ظهيرالدوله و تصوف پرداخته است    

 در داد، امـا    مـي  نشان دربار در رفرميستي گرايشات در را گري  صوفي نوعي احتماالً گرچه
 تـرويج  در ظهيرالدوله تالش زياد احتمال به انجمن هدف بود، سودمند همگان براي نهايت
  4.»است بوده گري صوفي از خاص نوعي

 اين است كه انجمن اخوت، كانوني بود براي تربيـت و اصـالح              مدعاي پژوهش حاضر  
اجتماعي كه از يك سو، از سنت و تصوف سرچشمه گرفته و از سوي ديگر، متوجه ترقـي                  

 اگر چه انجمن با اعضاي ماسون از ساختار و تشكيالت ماسوني در ساختار و             . و تجدد بود  
سازماندهي و برخي شعارها تأثير پذيرفته بود، ولي ماسوني نبود و اهداف اخالقي و تربيت               

توان انجمـن اخـوت    اجتماعي ايرانيان را بيش از مقاصد سياسي يا ماسوني دنبال كرد و مي      
عليـشاه و بـه خـصوص         را حركتي در نوسازي تصوف در عصر قاجار تلقي كرد، كه صـفي            

  .گذاري كردند ظهيرالدوله آن را پايه

                                                 
 با ربوشه منطقه در اخوت انجمن رويكردهاي و ها  فعاليت بر تحليلي« حاجياني، فاطمه و علم محمدرضا .1

  .116، ص1393، 9 شاسالم، از بعد ايران نامه تاريخ ،»اسناد بر تكيه
 هـاي   پژوهش ،»خواهي مشروطه جنبش به اللهيه  نعمت طريقت شعب عملكرد و واكنش«پيروزان،    هادي .2

 .108، ص1392 ،18ش تاريخي،
3. Lioyd Ridgone 

 مـشروطه  انقالب ،»خواهي  مشروطه جنبش در ظهيرالدوله نقش: برجسته صوفي و انقالب « ليود ريدگون،  .4
 .267، ص1392 پارسه، :تهران فتاحي، محمدابراهيم ترجمه ايران،
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  ظهيرالدوله، صوفي متجدد. 1
، از نوادگان سردار محمدابراهيم خان طايفه دولوي قاجار        )1342-1281( 1خان قاجار   علي

ـ         كـه نـسل آن بـه         اشـرافي   اي  او در خـانواده   . ه بـود  و فرزند محمدناصـر خـان ظهيرالدول
هيرالدولـه  پس از مرگ محمدناصـرخان ظ     . رسيد پرورش يافت    محمدخان ايلخاني مي    جان

 سال داشت به سمت وزير تـشريفات        14خان را كه      ، ناصرالدين شاه قاجار، علي    )ق1294(
نـام    دليل وفاداري، يكي از دختـران خـود بـه             دربار گمارد و به ظهيرالدوله ملقب كرد و به        

درآورد و   به عقـدش  .ق1297الدوله و ملكه ايران را در         ملقب به فروغ  ) م1335(آغا    تومان
  2.ار او افزودبر اعتب

  
 قاجار دوره روشنفكري جريان و  ظهيرالدوله.1ـ1

، از مشايخ سلـسله     )ق1316-1251(عليشاه    كه ميرزا حسن اصفهاني مشهور به صفي        زماني
، نظر بسياري را به خـود جلـب كـرد؛ از آن جملـه               ).ق1288(اللهيه، وارد تهران شد       نعمت

طـور رسـمي بـه حلقـه فقـر مـشرف              بـه عليـشاه،     ظهيرالدوله با ديدن اخالق و منش صفي      
عليشاه براي پر كردن فاصله ميان درباريـان           صفي 3.عليشاه شد   و از مريدان صفي   ) ق1303(

و مردم، به جذب مريداني از اشراف مبادرت ورزيد تا ميان دارا و ندار عهد اخوت بـسته و                   
شـاه    نپـس از كـشته شـدن ناصـرالدي         4.گونه سـنت برابـري و بـرادري را رواج دهـد             اين

چنان در سمت وزير تشريفات       ، و بر تخت نشستن مظفرالدين شاه، ظهيرالدوله هم        )ق1313(
به حكمراني شـهرهاي    ) ق1341( تا دوره سلطنت آخرين شاه قاجار        1319باقي ماند و از     

مختلف منصوب شد و اغلب از او با نام حكمراني معتدل و نيك انديش با فطرتـي پـاك و                    
 فرهنگـي،  هـاي   فعاليـت  انجـام  به حكومتش دوران در  او 5. است روحي آزادمنش ياد شده   

                                                 
 .هاي متن مقاله، قمري يا ميالدي است  تمامي تاريخ.1

  .زرين، ص شانزده: تهران افشار، ايرج كوشش به ،ظهيرالدوله اسناد و خاطرات، )1367 (علي ظهيرالدوله .2
 .ص پنجاه وشش همان، .3

 .86ص سها،: تهران ،كرمانشاه در سري هاي انجمن و سياسي احزاب ،)1379( محمدعلي سلطاني.4

 .35جيبي، ص  هاي كتاب: تهران ،مشروطيت جنبش در گيالن ،)1352( ابراهيم فخرايي.5
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 1.كرد مقابله ها روحاني و خوانين هاي كارشكني با و اقدام اجتماعي و سياسي

ظهيرالدوله در طول دوره حيات خود، دو تحول عظـيم فكـري را تجربـه كـرد؛ يكـي،                   
ي، سـفر بـه اروپـا       عليشاه كه خود مردي سفر كرده و آموخته بود و ديگـر             آشنايي با صفي  

او طي اين سفر، با برخي روشنفكران و فعاالن سياسـي           ). ق1317(همراه با مظفرالدين شاه     
السلطنه، ميرزا كريم خان رشتي و افرادي ديگر از اين قبيـل              از جمله ميرزا ملكم خان، قوام     

مراودات داشت و در طول اقامتش، اروپاييان را براي وضعيت خـوب فرهنگـي، اجتمـاعي          
پـس از بازگـشت    2.هـاي افراطـي ايـشان مخـالف بـود       جويي  كرد، ولي با لذت     سين مي تح

مانـدگي   ظهيرالدوله به ايران، او با يك چالش دروني كه ناشي از درماندگي در قبـال عقـب      
  :ايران بود، مواجه شد
  اــــد نوبت در اروپـــبرفتم چن           اــر و تماشـــبراي گردش و سي

  وييــــنرفته است و نباشد گفتگ           ه از اسالم بوييـــكدر آن ملكت     
  ...وانـــها بهر حي بيني انجمن تو           انـــر ولي در كافرستـــهمه كاف    
  ...ياورستيم صاحب و بي سگ بي            وان كمترستيمـــا ز حيــخدايا م    
  3ا رفتـــبر اين بيغوله ويران چه            مسلماني چه شد، ايران كجا رفت    

دوسـتي را   دوسـتي و مـيهن   پرسـت، شـاه   ظهيرالدوله كه پيش از اين به عنوان يك وطن     
دانست، و مانند ساير صوفيان به تقديرگرايي تمايل داشت، زبان به نقـد               ديگر مي   معادل يك 

باريـان،  وسـيله شـاه و در       شاهان، وزرا و اميران گشود و با پايمال شدن حقـوق مـردم بـه              
غيرتي فرنگي مĤبان، شدت عمل و دخالت روحانيون در امـور غيرمـرتبط بـا ايـشان و                    بي

  .تجاوز و دخالت كشورهاي بيگانه مخالفت كرد

                                                 
  .زرين: هرانت افشار، ايرج كوشش به ،ظهيرالدوله اسناد و خاطرات، )1367 (علي ظهيرالدوله:  نك.1
 كوشـش   به ،فرنگستان به شاه  مظفرالدين همراه ظهيرالدوله سفرنامه ،)1371(بن محمدناصر ظهيرالدوله    علي .2

 .225ص  مستوفي،: تهران رضواني، اسماعيل

وحيـد،  : مجموعه اشعار ظهيرالدوله و ظهيرالسلطان، تهـران      » واردات«،  )1363( ميرزا عليخان ظهيرالدوله   .3
  .323، 324ص 
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 ز ظلـــم و جـــور شـــاهند و وزيرنـــد
  

ــد     ــاج و فقيرن ــه محت ــه جمل ــر ن  و گ
  

ــردن   ــم كـ ــول ظلـ ــود قبـ ــد خـ  نبايـ
  

 ...بـــه بنـــد بنـــدگي گـــردن نهـــادن  
  

ــا ط  ــت ماه ــر وق ــا ه ــتيمو ت ــب اس  ال
  

 1...ز ظالم ظلم را خـود جالـب اسـتيم           
  

ظهيرالدوله با وجود اهداف مشتركي چون برابري و برادري، عقايد روشـنفكراني چـون              
طور مطلق پذيرا نبود؛ ولي براي اصالح جامعه به شرط پايبندي بـه                را به  2ميرزا ملكم خان  

س از واقعه بـه تـوپ بـستن    خواه بود و پ     او فردي مشروطه  . كرد  هاي وطني تالش مي     سنت
مجلس پيش از انتصابش به حكومت كرمانشاه، با دستان خود به تعمير عمـارت بهارسـتان                

را براي ظهيرالدوله استفاده كـرد،      ) روشنفكر( نخستين كسي كه لفظ منورالفكر     3.همت گمارد 
ادي، شـد كـه آز       بود، در آن دوره منورالفكر به كساني گفته مي         4محمدعلي تهراني كاتوزيان  

هاي اروپا و آشـنايي بـا آراي          برابري و برادري را شعار خود ساخته و با مشاهده پيشرفت          
روشنفكران فرانسوي آموختند كه پيشرفت ايران به سـه شـرط؛ گسـستن زنجيـر اسـتبداد                 

 ظهيرالدولـه   5.سلطنتي، تعصب روحانيت و امپرياليسم كشورهاي بيگانه قابل حصول اسـت          
هـاي   كـرد و فعاليـت    براي رسيدن به اين سه شـرط تـالش مـي          نيز از طريق انجمن اخوت    

عنوان يـك صـوفي روشـنفكر           اي كه به    گونه  نوگرايانه او به حوزه تصوف نيز كشيده شد؛ به        
هـاي تـصوف و       گرايانه خود از درهم شكستن برخـي سـنت          براي رسيدن به اهداف اصالح    

  .احياي آن در قالبي نو استفاده كرد
  :ياگر فتوت و مجدد تصوف اح؛ ظهيرالدوله.2ـ1

                                                 
  .296ـ301 ظهيرالسلطان، ص و ظهيرالدوله اشعار مجموعه، »واردات «.1
 همـا نـاطق   30، 39، 40، ص1353، آذر 115، نگين، ش »هاي ما   خان  ما و ميرزا ملكم   «هما ناطق،   :  نك .2

 .خان را مردي غيرقابل اعتماد و عوام فريب معرفي كرده است هم با نقل عباراتي تند از محمد قزويني، ملكم

 .1، ص 42، ص بيست و پنج، به نقل از روزنامه نسيم شمال شخاطرات و اسناد ظهيرالدوله .3

، بـه نقـل از   »ظهيرالدوله شخصي منورالفكر و بي غرض و غير طمـاع بـود         «:  محمدعلي تهراني كاتوزيان   .4
 .382كتاب مشاهدات و تحليل اجتماعي و سياسي از تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ص

، ترجمـه كـاظم فيروزمنـد،       ايران بين دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمي        ،  )1378( يرواند ابراهاميان  .5
  .56مركز، ص: چي، تهران آوري و محسن مديري شانه حسن شمس
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پيمـود و بنيـان    عليـشاه را مـي   ظهيرالدوله با لقب طريقتي صفاعليشاه در تصوف، راه صـفي      
عليشاه و    شك صفي   بي. تصوف خود را بر اخالق، انسانيت و خدمت به خلق استوار ساخت           

 ظهيرالدوله نخستين صوفياني نبودند كه اخالق را اساس تصوف خود قرار دادند و پـيش از               
كـه اولـي بـه      » يكسو نگريستن و يكسان نگريستن    «ايشان، دو گروه مالمتيه و فتيان براي        

در  1.معناي اخالص و ديگري به معناي فتوت و جوانمردي است اهميت ويژه قائـل بودنـد               
بايد به نهادهاي كهن فتـوت و         عليشاه، مي   خصوص پيشينه سنت عرفاني ظهيرالدوله و صفي      

ها پيش از اسالم، در ايران شكل گرفـت، پـس از     ين فتوت قرن  گرچه آي . تصوف اشاره كرد  
اسالم هم بر حيات جوامع اسالمي و بقاي سنت بومي پيشين و ايستادگي در برابر بيگانگان                

 در   حتـي  2.انـد    يـاد كـرده    تصوف مدني اي كه برخي از فتوت با نام          تأثيرگذار بود؛ به گونه   
دست آوردن رياسـت فتيـان را         ، سعي در به   اواخر دوره عباسيان خلفا براي تقويت خالفت      

  به همين علت ابوالعبـاس 3داشتند؛ زيرا تشكيالت اصناف در ميان طبقات مردم نفوذ داشت؛ 
چنين بـود     اين. از خلفاي عباسي در قرن ششم، به كسوت فتيان درآمد         ) م622(ناصر   احمد

هـور دوره صـفويه      و تا ظ   4هاي آسياي صغير گسترش يافت      كه آيين فتوت در اكثر سرزمين     
دستور شاهان صفوي، تشكيالت ايـشان از ميـان           رفته رفته از قدرت ايشان كاسته شد و به        

 و  6دسـت صـوفيان جاللـي، خاكـساري         كه دگربـار ميـراث ايـشان بـه           تا اين  5برداشته شد 
  .عليشاهي و اهل حق در دوره قاجار زنده شد اللهي صفي نعمت

صوف، اين بود كه عرفان را به خدمت اجتماع         ترين خدمت ظهيرالدوله در حوزه ت       بزرگ
گونه كه ابراهيم صفايي اشاره كرده اسـت، ظهيرالدولـه تـصوف را از گوشـه                  همان. درآورد

                                                 
  .126ـ127سينا، ص  بوعلي دانشگاه: همدان ،صوفيه ادبيات شناسي جامعه ،)1386( مهدي شريفيان.1
 .132فروغي، ص: تهران ،ايران در تصوف سرچشمه ،)1343(سعيد نفيسي .2

فارسي،  ادب و زبان غنايي و تعليمي ، تحقيقات »تصوف مدني : فتوت«محمد مؤذني و فاطمه مهري،         علي .3
 .164ـ168، ص 3 ش ،1379

 .170ص اميركبير، :تهران ،صوفيه ميراث ارزش ،)1389(كوب  عبدالحسين زرين.4

  .132، صيرانسرچشمه تصوف در ا .5
  .357ص اميركبير،: تهران ايران، تصوف در جستجو ،)1388(كوب  عبدالحسين زرين.6
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ها به مراكز حساس اجتماع آورد و موجب بيداري افكار و تربيـت اخـالق و تعلـيم                    خانقاه
شيدن لباس درويشي منـع     عليشاه، مريدانش را از پو      او مانند صفي  . برابري و برادري گرديد   

 و  1كرد و معتقد بود كه لباس و كسوت درويشي، مانع اشتغال به امـور اجتمـاعي اسـت،                   مي
كشي مخالف بود و رياضت را خدمت بـه خلـق             شدت با انزواطلبي و رياضت      مانند فتيان به  

گونه كه اهل فتوت افرادي اجتماعي بودند و نيت خـود را از اشـتغال بـه                    همان 2دانست؛  مي
  3.كردند خصوص اخوان بيان مي وري، ياري به ديگران به امور دنيوي و پيشه

تواند به  گذاري مي  كه علت اين نام الصفا نيز شهرت داشت     انجمن اخوان انجمن اخوت به    
اي باشد بر شباهت انجمن اخـوت بـا            بازگردد يا اشاره   صفالقب درويشي ظهيرالدوله يعني     

 جمعيت سري و مخفي و داراي مراتبي بودنـد كـه در قـرن               الصفا،  اخوان. الصفا  مجمع اخوان 
 پيشرفت علـوم، فـساد      4هاي مختلف،   ها و تمدن    چهارم، در دوران آشنايي و تعامل فرهنگ      

گير جامعه شده و اختالفات       سياسي دستگاه خالفت و در شرايطي كه انحطاط اخالقي دامن         
تند تـا علـم و شـريعت را در          ديني و مشاجرات كالمي و فلسفي شدت يافته بود، ظهور ياف          

هم درآميزند و با اصالح اخالق فردي، تمام شئون جامعـه             يك تركيب عرفاني و اخالقي به     
 و در راه رسيدن به اين هدف، نـاگزير بـه طـرح يـك                5از جمله حكومت را اصالح نمايند     

ود  ايشان خ  6سازمان مبتني بر سياست بودند و انقالبي فرهنگي را در عصر خود رقم زدند؛             
 و مانند فتيان و جـوانمردان كـه تصوفـشان جنبـه             7داشتند  را به خلصاء صوفيه منسوب مي     

                                                 
  .10ـ11ص  شرق،: تهران ،)ظهيرالدوله (پنجم جزوه مشروطه، رهبران ،)1343( ابراهيم صفايي.1
 .339، صظهيرالسلطان و ظهيرالدوله اشعار مجموعه .2

 .168، ص»تصوف مدني: فتوت« .3

، تـاريخ و تمـدن   »الـصفا  اخوان اثار در تمدن و فرهنگ هاي مؤلفه« سمانه عسكري و سيدعباس ذهبي،  .4
  .3، ص 1390، 13اسالمي، ش

 .170، ص1387، 32، نامه فرهنگ، ش»هاي اخوان الصفا بررسي انديشه«پور،   حسين فرزانه.5

 .272اميركبير، ص: هران، تدنباله جستجو در تصوف ايران، )1389( عبدالحسين زرين كوب.6

  .122ـ123، صارزش ميراث صوفيه .7
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 بـه   1خـورد؛   اخالقي داشت، در تمام رسايل ايشان نشاني از اخالق صوفيانه به چـشم مـي              
هاي اخوت تاريخ معاصر نيز از همـين روح           كوب، مجامع فراماسونري و انجمن      عقيده زرين 

  2.اند ه برد عرفان اخالقي بهره
توان به اين نكته اشاره كرد كـه          الصفا گفته شد، مي     با توجه به آن چه درخصوص اخوان      

انجمـن  . ديگـر، ظهـور يافتنـد       الصفا و انجمن اخوت در شرايط و دوراني مشابه يك           اخوان
اي مختلف، مـشكالت سياسـي، فـساد          هاي فرقه   اخوت نيز در شرايطي كه ايران دچار نزاع       

يـافتن بـه       مردم، نفوذ فرهنگ و تمدن اروپا و پيشرفت علـوم و دسـت             اخالقي درباريان و  
هاي نوين بود شكل گرفت، تا با اصالح قشر عالي و نخبه اجتمـاع، تمـام طبقـات                    فناوري

جامعه را با اصول اخالقي و انساني آشنا سازد و شكاف طبقاتي و اعتقادي ايجاد شـده در                  
ز ميـان بـردارد؛ و شـايد يكـي از وجـوه تمـايز             جامعه را با ايجاد روح برادري و برابري ا        

  .عليشاه به ميزان تأكيد ايشان به اين اصول بازگردد ظهيرالدوله و صفي
 
  گيري انجمن اخوت جنبش فراماسونري در ايران و شكل. 2

آشنايي مردم ايران با فراماسونري، از دو طريق رخ داد؛ يكي، ورود استعمارگران اروپـايي               
 و ديگري، سفر متنفذين مسلمان به هند، عثماني و كشورهاي اروپايي       به كشورهاي مسلمان  

كه نخستين لژ فراماسونري در كـشورهاي شـرقي يـا اسـالمي                زماني 3.شاه  از زمان فتحعلي  
ميـرزا   در هندگسترش يافت، ايرانيان مقيم هند مانند         .ق1141توسط لژ بزرگ انگليس در      

 سـپس در   4.ساني بودند كه به اين لژ پيوسـتند       ، از اولين ك   )ق1221(ابوطالب خان اصفهاني    
خانه توسط ميرزاملكم خان، در ايران تأسـيس          نام فراموش    نخستين لژ ماسوني به    .ق1275

                                                 
 .180، ص»هاي اخوان الصفا بررسي انديشه« .1

 .169، صارزش ميراث صوفيه .2

، درآمـدي بـر تـاريخ فراماسـونري در ايـران          : 6هاي تاريخ ايران      مجموعه پژوهش ،  )1360( حامد الگار  .3
 .29گستره، ص: تهران آژند، يعقوب ترجمه

: مـشهد  ،اسـالمي  كـشورهاي  در فراماسونگري تكاپوهاي و ها  جنبش تاريخ ،)1368( عبدالهادي حائري  .4
 .161، 167ص رضوي، قدس آستان
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) ق1278(خانه ملكم خان مستعجل بود و به فرمان ناصرالدين شاه              ولي عمر فراموش   1شد؛
 رمزآلـود بـودن، داشـتن       هاي نو و    ها با توجه به آرمان       در واقع رؤساي دولت    2برچيده شد؛ 

هاي كليدي اعضاي لژ و پيوند اخوت و وفـاداري خـاص ميـان ايـشان، نـسبت بـه                      سمت
شد   البته تشكيالت ميرزاملكم خان سازماني شبه ماسوني تلقي مي        . فراماسونري بدبين بودند  

هـاي ملكـم خـان شـكل          و پس از آن، مجمع آدميت و جامع آدميت به پيروي از انديـشه             
ها نيز گرچه مؤسسان آن از اعضاي لژهاي فراماسونري فرانـسه و               اين سازمان  گرفتند؛ ولي 

يك از تشكيالت ايشان در جامعـه فراماسـونري جهـاني بـه               ديگر كشورها بودند ولي هيچ    
 و بهتر است از لفـظ شـبه ـ    3دانستند هاي غيرمجاز مي ها را فرقه رسميت شناخته نشد و آن

 . هايي استفاده شود  ي چنين سازمان برا4ماسوني يا ماسوني ـ دروغين 

طور رسمي در تهران شكل گرفت و زيرنظر لژ اعظم شـرق              نخستين لژي كه در ايران به     
 و در بيداري مردم ايران و آشنا كـردن          5)ق1326( بود   لژ بيداري ايران  فرانسه قرار داشت،    

ال سياسـي   ايشان به حقوق خود كوشيد و از آن جهت كه اعضاي اين انجمن را بيشتر رجـ                
گرفت؛ اگرچـه يكـي از       رنگ سياسي به خود مي    دادند گاهي گفتگوهاي ايشان       تشكيل مي 

 6.هاي فراماسونري عدم دخالت در امور سياسي بود سنت

خانه و نيز مالحظـات سياسـي و          عالوه بر سفر رجال ايراني به اروپا، تأسيس فراموش        
هـا بـا     مانند وجود برخي شـباهت    هاي سياحان اروپايي علل ديگري نيز         ها و توصيف    گفته

 تصوف در پذيرش و نضج فراماسونري در        7.نمود  تصوف، ايرانيان را به فراماسونري جذب       
                                                 

زبانان بوده است، كه به اشتباه        جاي فريميسن توسط فارسي     گذاري تلفظ فراموشان به      احتماالً علت اين نام    .1
 !اند رود به لژهاي فراماسوني عنوان كردهبرخي دليل آن را فراموشي افراد پس از و

 .40، صدرآمدي بر تاريخ فراماسونري در ايران: 6هاي تاريخ ايران  مجموعه پژوهش .2

 .48، ص 1، جهاي سري در كرمانشاه احزاب سياسي و انجمن .3

4   . Pseudo-Masonic 

 .125ص  اقبال،: ، تهراناري ايرانفراماسونري در ايران از آغاز تا لژ پيد، )1355( محمود كتيرايي.5

 .550ص ،1328 ، 22ش يغما، ،»ها فراماسون « محمود عرفان،.6

  .58ـ60، صدرآمدي بر تاريخ فراماسونري در ايران: 6هاي تاريخ ايران   مجموعه پژوهش.7
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ايران نقش مهمي داشته و علت آن تشابهي است كه ميان اين دو وجود دارد؛ زيـرا تعـديل                   
احساسات فرق و مذاهب، ترويج آزادگي و حريت فكري، ترويج روح بـرادري و رعايـت                

 بـا  1.ترين خدمات صوفيان به جامعه بـشري اسـت    مساوات و ايثار و تهذيب اخالق از مهم       
اي جهات با تصوف شباهت دارد، بـرخالف صـوفيان            وجود اين، گرچه فراماسونري از پاره     

بنا شده است تا با اسـتفاده        كنند اساس ماسوني بر توجه به دنيا        كه اغلب از دنيا اعراض مي     
 البته بايد توجه داشت كـه تـرويج         2ي به تنظيم امور دنيوي بپردازند؛     از اجراي اصول اخالق   

تعاليم فراماسونري به وسيله تصوف، خاص ايران نبوده است، و گروهـي از صـوفيان غيـر                 
ايراني نيز به عضويت لژهاي فراماسونري درآمدند و تصوفي بـا صـبغه فراماسـونري ارائـه        

ـ   نمودند؛ از جمله عبدالقادر بن سيد محـي        در سـوريه و سـيد      ) 1223زاده  (دين الحـسني    ال
 3.گذار جنبش سنوسيان در آفريقاي شمالي بنيان) م1275(بن علي السنوسي  محمد

در اين ميان گرچه صوفيان ايراني و غير ايراني در قرن سيزدهم بـا فراماسـونري آشـنا          
يرالدولـه   آميخـت ظه    گري را در ايران با هم       بودند؛ ولي نخستين كسي كه تصوف و ماسوني       

 ولي پيش از عضويت در ايـن لـژ بـا لژهـاي              4بود؛ او يكي از اعضاي لژ بيداري ايران بود        
انجمـن بـه   ) آرم(فراماسونري آشنا بوده است؛ زيرا تأسيس انجمن اخوت و انتخاب نـشان   

رود كه در سفري كه بـه         گردد و احتمال مي     پيش از تاريخ بازگشايي لژ بيداري ايران بازمي       
الدولـه بـا     نظـام  خـان  ملكـم  واسطه آشنايي با روشنفكراني چـون ميـرزا         ه و به  اروپا داشت 

هاي فراماسونري آشنا شده است و سندي مبنـي بـر عـضويت او در لـژي در اروپـا                     آموزه
  .وجود ندارد

 و در اواخـر دوره      .ق1305عليـشاه در      ش از آن توسـط صـفي      اساس انجمن اخوت پي   
بار با حـضور      اي يك   طور پنهاني هفته    جلسات آن به  . شاه بنيان نهاده شد     سلطنت ناصرالدين 

رتبه دولتي بودند، به رياسـت        عليشاه، كه اغلب مقامات عالي      اي از مريدان خاص صفي      عده
                                                 

 .163ـ165، صارزش ميراث صوفيه .1

 .441ـ442، ص»ها فراماسون« .2

 .131ـ132 ص كاپوهاي فراماسونگري در كشورهاي اسالمي،ها و ت تاريخ جنبش .3

  .548ص ،1328 ، 22ش يغما، ،»ها فراماسون « محمود عرفان،.4
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عليـشاه بـا صـدور فرمـان      سال پس از مرگ صـفي  كه يك  تا اين 1ظهيرالدوله شكل گرفت،  
رالدوله در مقام جانشين او،     شاه و ايجاد فضاي باز سياسي، ظهي        مشروطيت توسط مظفرالدين  
شاه، انجمن اخـوت را كـه اسـاس آن تلفيقـي بـود از افكـار                   با موافقت شخص مظفرالدين   

گونه كه    ماسوني، علني ساخت و آن      الصفا و عقايد صوفيانه در قالب يك سازمان شبه          اخوان
  2.تطور رسمي در ايران شكل گرف دارد نخستين انجمني بود كه به معيرالممالك بيان مي

پس از رسميت يافتن انجمن اخوت، ظهيرالدوله بخـشي از بـاغ منـزل خـود را بـراي                   
 نفـر از افـراد      110تشكيل جلسات انجمـن اختـصاص و جلـسات انجمـن را بـا حـضور                 

فكر تشكيل داد، كه رياست آن را خود به عهده داشت و اعـضاي    سرشناس، بانفوذ و روشن   
شـكل كـه      هـايي يـك     آمدند و بر صندلي     هم مي اي دو بار در محل انجمن گرد          انجمن هفته 

 مركزي هسته به عنوان را نفر 11  او3نشستند؛ نامشان بر آن حك شده بود در يك سطح مي
 سيدمحمدخان از بودند عبارت كه برگزيد داشتند برعهده را مشاوران هيئت سمت كه انجمن
 حكيمــي ابــراهيم ،)الملــك امــين (مرزبــان اســماعيل 4،)الــسلطنه انتظــام (وزيــري انتظــام

 نـوه  (الدولـه   سـيف  شـيرازي،  نيرالملـك  ،)الملـك   فطن (جاللي الدين شمس ،)الملك  حكيم(
 ،)ايـران  بيداري لژ دار  خزانه (سياح همايون ،)مختارالملك (صبا نصراهللا ،)قاجار شاه  فتحعلي
  5.)الملك صفاء (صفايي اهللا فتح قريب، محسن اسفندياري، يمين اسداهللا
 تنظيم كرد كه اعضاي 6اي نامه  مرام.ق1327ها، در    ي از سنت فراماسون   وچنين به پير    هم

عليشاهي ملزم بودند هميشه آن را بـا خـود همـراه داشـته و تمـام                   انجمن و دراويش صفي   
ريـدگون مبنـاي     .بندهاي آن را رعايت كننند و مجاز نبودند كه آن را به اغيار نشان دهنـد               

                                                 
 .40فرهنگي، ص و علمي: تهران ،ايران صوفيه هاي سلسله ،)1382(چهاردهي،  نورالدين مدرسي.1

  .102ص ايران، ختاري :، تهرانرجال عصر ناصري، )1390(خان معيرالممالك  دوستعلي.2
  .497ـ505ص ،»ها فراماسون «.3
 خـدمت  اواخـر  در و شـهرباني  رياسـت  مدتي كه است قاجار رجال از علي  بينش به ملقب السلطنه   انتظام .4

 .اسـت  انتظـام  نـصراهللا  و عبـداهللا  پـدر  او. داشـت  عهده به را كشور داخلي وزارت كل مديريت خود دولتي
 )13، صرهبران مشروطه(

 .495ـ496ص رائين،: تهران ،ايران در فراماسونري و فراموشخانه ،)1378(سماعيل رائين ا.5

 نامه نامه يا اساس  نظام.6



 113نوسازي تصوف با اغراض تجدد در انجمن اخوت : ظهيرالدوله

داند كه بر مواردي چون پوشش رسـمي،          عليشاه مي   ينامه انجمن اخوت را تعاليم صف       اساس
برخورداري از شغل، رعايت اصول اخالقي، آداب صوفيه و روابط صـحيح انـساني تأكيـد                

كه بر بينش عرفاني استوار باشد بر روابط بين دراويـش و بعـد                دارد و توجه آن بيش از آن      
  1.انساني انجمن است

خي به اشتباه و با استناد به گفته كتيرايي و ، بر)ق1317(در مورد تأسيس انجمن اخوت 
اند كه هـدف آن      اي از خاور بزرگ فرانسه دانسته       يك انجمن فراماسوني، شاخه    رائين آن را  

 است كه لژ بيداري ايران نخـستين لـژ           رواج فراماسونري در ايران بوده است؛ اين در حالي        
حامـد الگـار    ). ق1326( شد  سال پس از آن تأسيس     9رسمي فراماسونري در ايران بود و       

را تلفيقي از فراماسونري و تصوف و انجمني شبه ـ   برخالف كتيرايي و رائين، انجمن اخوت
يكي، تبليغ و   : كرده است   داند كه با تأكيد بر اصول اخالقي دو هدف را دنبال مي             ماسوني مي 

ـ                صوف و  پشتيباني از دولت مشروطه و ديگري، تالش براي كنار گذاشتن سـاختار سـنتي ت
   2.حركت در راستاي الگوي فراماسونري

كرد و  انجمن اخوت، صرفاً يك انجمن سياسي نبود؛ ولي با توجه به اهدافي كه دنبال مي
هـاي آن بـه       نيز اعضاي متنفذ آن كه از رجال سياسي ايران بودند ناگزير بخشي از فعاليـت              

ي برخـي، انجمنـي     چه موجب شد تا انجمن اخـوت از سـو           ميدان سياست كشيده شد و آن     
صرفاً سياسي تلقي شود ارتباط اعضاي آن با لـژ فراماسـونري بيـداري ايـران و عـضويت                   

 كه زمينه را براي بـه تـوپ بـستن انجمـن در              خواه در انجمن بود     البيون مشروطه برخي انق 
در دوره  اخـوت  با وجود اين، انجمـن .  فراهم ساخت3والديمير لياخوف  به دست    .ق1326

 فـصل  و حـل  در مؤثر و معتبر مدني نهاد يك عنوان به حكومت و مجلس رنظ احمدشاه از 
  4.بود پذيرش مورد اجتماعي مسائل
 

                                                 
  .269، صخواهي نقش ظهيرالدوله در جنبش مشروطه: انقالب و صوفي برجسته .1

2. Algar, Hamid, An introduction to the history of freemasonry in Iran, Middle Eastern 
Studies, p 276-296. 
3. Vladimir Liakhov, (1919). 

 .116ص ،»اسناد بر تكيه با بوشهر منطقه در اخوت انجمن رويكردهاي و ها فعاليت بر تحليلي« .4
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 هاي فرهنگي انجمن اخوت نوگرايي در فعاليت. 3

  :توان در موارد زير مالحظه كرد هاي فرهنگي انجمن اخوت را مي عمده فعاليت
 مجموعه اخالقتغيير در ادبيات و انتشار مجله . 1ـ3

هيرالدوله معتقد بود كه سخن گفتن از عرفان به تكرار بيهوده است؛ پس بايد سخني تـازه                 ظ
او بهتـرين   . گفت و اثري از خود برجاي گذاشت كه در زمان خود مورد نياز جامعـه باشـد                

 به  1كند كه چشم و گوش مردم را باز كند و ايشان را آگاه سازد؛               سخن را سخني معرفي مي    
به روش عرفاي پيشين را در شرايطي كه مـردم بـه انـواع رذايـل                همين خاطر سخن گفتن     

گيـري     و از روي ناداني به خرافه و جن         برداري و مانند آن آلوده شده       اخالقي، دزدي و كاله   
دانست و معتقد بود مشايخ كه هريك راه خـود را صـراط مـستقيم                 اند، روا نمي    روي آورده 
گويي و بزرگ نمودن معجزات قرآن و روايت    فهكنند، با سخن گفتن به مجاز، خرا        معرفي مي 

 اگرچه اساس تفكر ظهيرالدوله بـر  2.شوند و ادعاي كرامات، موجب گمراهي بيشتر مردم مي       
هاي او اثـري      عليشاه و عشق و محبت استوار بود؛ ولي سفر به اروپا، بر انديشه              تعاليم صفي 

عليشاه در جدال با عـشق         صفي اي كه چراغ عقلي كه پس از آشنايي با          گونه  شگرف نهاد؛ به  
  : روشن شدواردات در اثر ديگر او 3 آمدهصفا  سبحهخاموش كرده بود و شرح آن در 

ــست   ــمش واردات ــع و اس ــودم جم  نم
  

 خيـــالي نيـــست، جملـــه شاهداتـــست  
  

ــواني    ــت بخ ــت و فرص ــا دق ــر ب  اگ
  

 ســـــليقه و اعتقـــــادم را بـــــداني    
  

 نــه عرفــان بــافي اســت و عــشقبازي
  

  نـــي مجـــازيبـــود جملـــه حقيقـــت،  
  

ــان نظــم  ــه چن ــدارم ب ــر رغبــت ن  دگ
  

 ...بس است آنسان كه كهنه گـشته آن رزم          
  

 سـو   ها را كنون بـر نـه بـه يـك            تو آن 
  

 4نظـــر بـــر اقتـــضاي وقـــت بـــر گـــو  
  

هاي ادبيات دوران مشروطه را  بر همين اساس اشعار او پس از بازگشت از اروپا ويژگي     
                                                 

 .340، صمجموعه اشعار ظهيرالدوله و ظهيرالسلطان .1

 .311ـ312، صمجموعه اشعار ظهيرالدوله و ظهيرالسلطان .2

  .18ـ29، صانهم .3
 .296، صهمان .4
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هاي سياسي، اجتماعي     مايه  ن عامه مردم و درون    نويسي، مخاطب قرار داد     مانند ميل به ساده   
 تحول انديشه اين متفكران و سخن راندن از آزادي، برابـري و             1.و ناسيوناليستي را داراست   

برادري، انقالبي فرهنگي و اجتماعي را در پي داشت كه در نهايـت منجـر بـه تغييـر نظـام                     
ايـن آشـنايي، سـاختار       ولـي پـيش از       2.سياسي از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه شد       

 دوره صـفويه بـود كـه سـلطنت مطلقـه،            نگي ايران فرهنگي دوره قاجار ادامه ساختار فره     
  3.كرد فرمايي مي اي بر جامعه حكم اقتصاد سنتي و فرهنگ قبيله

ظهيرالدوله با الگوبرداري از لژهاي فراماسونري، عالوه بـر انتخـاب يـك نـشان بـراي        
، 1323درمجموعـه اخـالق     نـام     اي نيز بـه     تسبيح نشريه انجمن به شكل تبرزين، كشكول و       

اكبرخـان    براي تهذيب اخالق جامعه با موضوع مساوات و برادري به مديريت ميـرزا علـي              
  .بار به چاپ رساند  پانزده روز يكسروش هر

  
  :هاي موسيقي اقدام به برگزاري كنسرت. 2ـ3

قي پس از دو قرن رو نهان       هاي انجمن اخوت در حوزه موسيقي موجب شد تا موسي           فعاليت
 يـاد شـده كـه از        كانون فرهنگي مترقـي    و از انجمن اخوت با نام        4كند  كردن، دوباره جلوه    

. بـرد    سود مي  6آوري اعانه    و جمع  5هايش براي ابراز عقايد     ها و نمايش    ها، سخنراني   كنسرت
ن صـبا در    وصيت و دفن شماري از موسيقيدانان ايراني مانند درويش خان و استاد ابوالحس            
  .آرامگاه ظهيرالدوله نيز حاكي از تعلق خاطر آنان به انجمن و ظهيرالدوله است

                                                 
 .267ـ270ص ويج، ايران: تهران قاجار، دوره در ايران مردم تاريخ ،)1392( رضا دهقاني.1

 و اجتمـاعي  تحليـل  و مـشاهدات  (ايـران  مـشروطيت  انقالب تاريخ ،)1388(كاتوزيان  محمدعلي تهراني  .2
 .19ص نشر، شركت سهامي: تهران يان،كاتوز ناصر مقدمه ،)ايران مشروطيت انقالب تاريخ از سياسي

 .21 همان، ص.3

 .273 صتاريخ مردم ايران در دوره قاجار، .4

  .33ص توس،: تهران ،2ج ايران، در نمايشي ادبيات ،)1385(پور  جمشيد ملك.5
 .25، صرهبران مشروطه .6
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 :برگزاري نمايش و پانتوميم. 3ـ3
بـار   رود، او براي اولـين  شمار مي نامه نويس دوره مشروطه نيز به  ظهيرالدوله نخستين نمايش  

 نـام  تياتر سياسـي   يا    سياسي دراماين نمايش،   . در تاريخ ايران نمايش پانتوميم را اجرا كرد       
هاي مشروطيت، سلطه استعمارگران و زيرپا گذاشتن منافع          داشت و نقدي بر انحراف آرمان     

نامه كه توسط ظهيرالدوله نوشته و         دومين نمايش  1.شاه و درباريان بود    ملي توسط محمدعلي  
 كـه بـه      نـام داشـت    كابوس استبداد يا گناهكـاران    در انجمن اخوت در سه پرده اجرا شد،         

نامه ديگري كـه توسـط     نمايش2.پرداخت وضعيت سياسي ايران پس از انقالب مشروطه مي    
شود به سرگذشت فـردي        اجرا و از آن ياد شده است مربوط مي         .ق1327انجمن اخوت در    

عنوان نمود كاملي از ظلم، اجحـاف، تقلـب، اخـالق و كـردار             به يوسف كارگزار نام ميرزا     به
انگيز را نشانه بيداري و ترقي ايران در امـور             اين نمايش عبرت   ران نو اي كه روزنامه    3زشت،

هاي سـنتي پـيش از اجـراي پـانتوميم انجمـن               گرچه نمايش  4.اجتماعي معرفي كرده است   
  .ها را تغيير داد شدند؛ ولي ظهيرالدوله كاركرد اين نمايش اخوت در ايران اجرا مي

  

  :تأسيس مدارس .4ـ3
سـبك    مـدارس بـه    تأسـيس  اخـوت  انجمن توجه قابل فرهنگي تچنين از ديگر اقداما     هم

 موانع ترين مهم از يكي را دوره اين در آموزشي نظام ركود اخوت انجمن زيرا بود؛ 5ئياروپا
  6.دانست مي منطقه اجتماعي و سياسي توسعه

                                                 
 بر نقد روابـط اجتمـاعي در        انقالب مشروطه و آثار دراماتيك فارسي، مروري      ،  )1392( علي ميرانصاري  .1

، مجموعه مقاالت انقالب مشروطه ايران، ترجمه محمدابراهيم فتاحي،         هاي عصر مشروطه خواهي     نامه  نمايش
 .400پارسه، ص: تهران

 .208، صادبيات نمايشي در ايران .2

 .34ـ35 همان، ص.3

 .1ـ4، ص1327، 103، ش1 روزنامه ايران نو، س.4

نشردانـشگاهي،  : بانيـان و پيـشروان، تهـران      : ، مدارس جديد در دوره قاجاريه     )1377(يا اقبال قاسمي پو   .5
  .319ص
 .117، 119، ص»اسناد بر تكيه با بوشهر منطقه در اخوت انجمن رويكردهاي و ها فعاليت بر تحليلي« .6
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  :تغيير از رياست مطلقه به نظام شورايي. 5ـ3
 داد، رخ صـوفيه  سالسـل  بـه  نـسبت  اخـوت  انجمـن  در كـه  اي  اساسي تغييرهاي از ديگر 

 از پس روند اين 1.بود شيخ مطلقه زعامت و قطب رياست جاي به شورايي نظام جايگزيني
 از داشت عهده بر را شورا رياست السلطنه انتظام كه  اين با و يافت ادامه هم ظهيرالدوله مرگ
  2.گرفت فاصله تصوف بود در كه پيشيني و سنتي شكل

  
  : خانقاه صفي و انجمن اخوتحضور زنان در. 6ـ3

 بـه  برابـري،  خواهـان  روشنفكر يك عنوان به و عليشاه صفي سنت از پيروي با ظهيرالدوله
 هـاي   نامـه  داد و برخي    مي را عليشاه  صفي خانقاه و انجمن كارهاي در مشاركت اجازه زنان

 چنـين   هـم  و 3كـرد   مـي  رسـيدگي  انجمـن  امـور  به او غياب در كه دهد مي نشان همسرش
  4.داشت گيري دست نزد اهل ارشاد اجازه ظهيرالدوله، الملوك، دختر روغف
  
  :آرامگاه ظهيرالدوله. 7ـ3

، او در آرامگاهي نزديك باغ خود در شـمال          )ق1342/ش1303(پس از مرگ ظهيرالدوله     
هاي فرهنگي ظهيرالدوله، عالوه بر صـوفيان و          در نتيجه فعاليت  . تجريش در تهران دفن شد    

، گـروه زيـادي از مـشاهير ادب و هنـر از شـاعران و هنرمنـدان بـه جمـع                      مداران  سياست
 در مـرگ  از پـس  تـا  كردنـد  وصيت اي كه شماري از ايشان      گونه  ارادتمندان او پيوستند، به   

 ميـراث  سـازمان  توسط .ق1378 كه در  تاريخي شوند، آرامگاهي  دفن ظهيرالدوله آرامگاه
 بـه  را  آن و رسـيد  ثبـت  به كشور ملى ارآث فهرست در تهران استان گردشگرى و فرهنگى

                                                 
 پاژنـگ،  :تهـران  دو رساله در تاريخ جديد تصوف ايران،، )1372)(سها( كيوان سميعي و منوچهر صدوقي       .1

  .108ص 
 تـا  قمـري  هجري 1190 سال از ايران در اللهيه  نعمت طريقه هاي  سلسله تاريخ ،)1355( مسعود همايوني  .2

  .215ص ايران، عرفان  مكتب:تهران ،قمري هجري 1396 سال
 .65 ، صايران مشروطه وقايع تاريخي اسناد، »ظهيرالدوله هاي نامه« ، ظهيرالدوله.3

 .108 ص، ناصري عصر رجال، خان دوستعلي، يرالممالكمع:  نك.4
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انجمـن اخـوت،    كـه     آندر نهايـت     2.اند  شبيه دانسته  در پاريس،  1پرـ الشز  آرامگاه مشاهير 
 و شـئونات  تمـام  توانست با تأكيد بـر ارتقـاي فرهنـگ جامعـه،           مي كه بود انجمني سازنده 

 تحت را اش  انيحكمر شيوه تا خواهي  مشروطه از فرد يك فرهنگي و اجتماعي   هاي  فعاليت
در  نوين تصوف مؤسس را ظهيرالدوله كه است آن دهد، به همين علت بهتر     قرار خود تأثير

  .هاي اروپايي مانند فراماسونري دانست قالب نهاد فرهنگي نوگرا و مقتبس از انجمن
  

   نتيجه
 يشسفرها و عليشاه  صفي با آشنايي. بود پيشرو و انديش نيك زاده،  اشراف فردي ظهيرالدوله

 و برابـري  مـردم،  حقـوق  مـدافع  و درويشي منش با منصب صاحب فردي به را او اروپا به
 نـوين  تـصوفي  گيري  شكل راستاي در ظهيرالدوله كه اصالحاتي ترين مهم. كرد بدل برادري

  :است زير قرار به زد دست ها بدان اخوت انجمن ساختار در
. تجـدد  و ترقـي  اجتمـاعي،  مـصالح  بـه  اهتمـام  دنيا، به توجه ميزان در نگرش تغيير .1

 و رعايـا  جايگـاه  بـاالبردن  يكي داد، انجام كار دو نابرابري بردن ميان از براي ظهيرالدوله
 بـراي  ظهيرالدولـه  فعاليـت  تـرين   مهم. روحانيان و درباريان اشراف، مقام از كاستن ديگري
 انجمن نام  به ايران در رسمي انجمن نخستين تأسيس تصوف، و درويشي نوين اخالق ترويج
 تـرين   مهم از جامعه مختلف اقشار ميان برادري و برابري ايجاد و مداري  اخالق. بود اخوت
  .بود انجمن اين اهداف
 همـسويي  براي ظهيرالدوله. سنتي تصوف به نسبت مجالس محتواي و ساختار تغيير. 2

 كه نو البيق در آن احياي و تصوف هاي  سنت برخي شكستن درهم از دنيا، روز تحوالت با
، مجـازگويي ،  كـشي   رياضـت ،  كرامات بيان از او. كرد  نمي خودداري باشد جامعه نياز مورد

 بـه  اعتنايي  بي و گرايي  خرافه،  گريزي  عقل،  جبرگرايي،  تأهل ترك،  گريزي  خلق و انزواطلبي
 نظـام  كـردن  جايگزين با مشروطه انقالب با راستا  هم طور  همين و داشت پرهيز آموزي  علم

 او تـصوف  در. كـرد  احتـراز  صـوفي  شـيخي  مطلقـه  رياسـت  از اخوت انجمن در شورايي
 ماهيت تغيير برادري انجمن به خانقاه و اخالق مجله و اجتماعي اشعار به عاشقانه شعرهاي

                                                 
1. Cimetière du Père-Lachaise 
2 .www.zahirdowleh.com/aramgah.htm  
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 و تكـدي  جـايگزين  آن از حاصـل  درآمـد  و سماع جايگزين موسيقي هاي  كنسرت،  دادند
  .شد صوفيان فتوحات

 فراماسوني لژهاي توسط هرگز اخوت انجمن. فراماسوني از اخوت تمايزهاي انجمن . 3
 به توجه و عمومي هاي جلسه از ها، ماسون روشي نهان برخالف و نشد تاييد كشور از خارج
 از خـدوم  افـرادي  اخالقـي  تربيت و نگرش بهبود كه انجمن اصلي هدف. نكرد پرهيز عامه

. يافـت  ادامـه  انجمـن  فعاليـت  يـان پا تـا  عليشاه صفي زمان از بود، مستعد عوام و اشراف
 ولـي  بـود؛  ها  حكومت هجمه و انكار مورد تاسيس زمان از غربي كشورهاي در فراماسوني

 انجمن. برآمد اشراف و اعيان هاي حمايت و حكومت اجازه با و دربار دل از اخوت انجمن
ـ  در ماسوني رسمي لژ بيداري ـ اولين  لژ تشكيل از پيش اخوت   بـا شـكل گرفـت و   ايران 
 در بـرادري  و برابـري  آزادي، شـعار  كـه   اين ديگر. داد ادامه خود فعاليت به استقالل حفظ
از  فكران  روشن بلكه نداشت؛ ها  ماسون به اختصاص تنها اروپايي كشورهاي ديگر و فرانسه

 برادري و آزادي ريشه را فرانسه در قرن نوزدهم برابري     مردم توده و جمله ژان ژاك روسو   
 معناي به لزوماً ها  آرمان اين از استفاده و دانستند  مي آن به رسيدن براي ستگيهمب عامل را

  .نيست ماسوني تشكيالت با پيوستگي
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