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(( معماری در باطل و حق جدال  )) 

 جهان معاصر معماری گیری شکل در شیطانی و مذهبی های نماد گذاری تاثیر نسبت بررسی
 

 3پرویز پور امین زاده،  2گلستانیسعید ،  1مرتضی حسنی کبوترخانی

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات کرمان -1

 ماری دانشگاه آزاد کرماندانشجوی کارشناسی مع -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات کرمان -3

 
 

mail:kermanmemar7661@gmail.com 

  دهیچک
 انکتار وشترجدال خیتر بتی  همیشت  و استت داشته  قرار بدی و شر ، خوبی هر برابر در جهان و بشر خلقت اول از

 عتواملی و نیروهتا اند بوده اند کرده می دعوت خیر سوی ب  ک  عواملی و نیروها ابربر در همیش . است بوده ناپذیری

 با همزمان باطل و حق جبه  نظامی آرایش. اند بوده وبدی شر سمت ب  کننده دعوت و اند داشه  می باز خیر از ک 

 ،جهتان شتود متی متدرن و جدیتد استهااده مورد ابزارهای و برده بهره مدرنیه  از آن با همسو و جهان شدن مدرن

 نتر  پنجت  و دستت آن با و روبرو تهاجم جدید های ابزار و جدید های تهاجم با دارد قرار آن در ک  انسانی و مدرن

 .کند می

 جهتت ابتزاری عنتوان ب  تواند می هم و باشد داشه  خیر و خوب اسهااده انسان برای تواند می هم جدیدی علم هر

 همزمان ک  علومی از یکی عنوان ب  نیز نیست،معماری مسهثنی موضوع ای  از علمی هیچ و شود اسهااده بدی و شر

 نمادهتای وجود پذیرد می تاثیر آن از و شده موضوع ای  درگیر گیرد می خود ب  جدید شکلی جهان شدن مدرن با

 بت  عرصت   ایت در را ناپتذیر انکتار جتدایی صتنه  ومذهبی حق های نماد مقابل در باطل جبه  در پرسهی شیطان

 عرصت  در وباطل حق جبه  های نماد بررسی ب  خالص  و کوتاه چند هر آنیم بر پژوهش ای  در.  گذارد می نمایش

 بت  جهتان معاصتر معماری گیری شکل در ها نماد ای  از گروه هر گذاری تاثیر نسبت مقایس  با و پرداخه  معماری

 کنیم پیدا دست مطلوب نهیج 
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  مقدمه .1

معماری دنیایی از ناگفته هاست که در قالب خشت و گل و امروزه بتن حرفای زیادی برای گفتن دارد .معماری دنیای مفهوم  
موی هاست ،هر بنای معماری در دل خمد هزاران مفهم  را جای داده است که بوه بیوان دیوهگاه و یوا ننظوه ناوری خوا  

پردازدگاه معماری بر این دیهگاه ها اثر گذاشته و رونه رشه و شکل گیری یک تفکر را تغییر می دهه و ههایت می کنه و لوی 
در بیشتر مماقع این مفهم  ها و دیهگاه ها هستنه که رونه شکل گیری یک بنا را تحت تاثیر قرار داده و باعث شوکل گیوری 

 مد آمهن سبک خاصی از معماری می شمد معماری خا  در یک بنا و گاها به وج
ایهولمژی و ایهه پردازی در زنهگی روزمره انسان جایگاه خاصی دارد جایگاهی که اصمل بنیادی زنهگی انسان را شوامل موی 

دین مهاری و دین محمری نیز از آنجایی که انسان فظرتا خها جم آفریهه شهه است محمر زنهگی انسانی را تشکیل موی شمد 
دنیای امروز عالوه بر دین محمری وجمد فرقه های انحرافی و نمظهمر انسان را از فظرت حنینی خمیش دور می کنه  دهه در

تا جایی که مساله ای به نا  دین گریزی در جامعه بشری شکل می گیرد دین گریزی آننهر پیشرفت موی کنوه کهکوه خوها 
پرستش وعبادت قرار می گرد مساله نمظهومری بوه نوا  شویظان ننظه منابل ذات اقهس باری تعالی یعنی شیظان لعین ممرد 

پرستی در جمامع بشری نممد پیها می کنه ،وجمد دارنه افرادی که نه تنها تالشی برای عبادت و قرب و نزدیکی به پروردگوار 
در گواه ابوهیت را  خمد نمی کننه بلکه با انجا  اعمال و نیت های زد الهی سعی در قرب و نزدیگی به شلظان رانوهه شوهه از 

 می گذارد .دارنه و به طمر حتم این اعمال و نیت ها در زنهگی روزمره و جمامع بشری نیر تاثیر سمء 
این تاثیر ها گاه از بعه فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی هستنه و گاه پیشرفته تر شهه و در قالب نماد ها و المان ها در معمواری و 

. هر گروه بسته به عنایه خمد یک سری نماد ها و المان هایی دارد کوه در می کنه  شکل و ننش ساختمان های شهری بروز
مفاهیمی که شکل گرفته و برخماسته از خماسوته هوا و آرموان هوای آن قالب آنها مفاهیم خاصی را به جامعه منتنل می کنه 

 گروه هستنه 
پر رنگ تر از هر زمان دیگری بروز می کننه و حال این سمال در جامعه امروز ما نیز این مفاهیم و المان ها تاثیر گذار بمده و 

 پیش می آیه :
آیا وقت آن نرسیهه است که ما به عنمان جبهه حق و خها جم سعی در شناخت نمادهای جبهه باطل و تاثیر ات مخرب آن در 

 زنهگی بکنیم و با این آگاهی خمد را از اثرات سمء آن در امان بهاریم ؟
به بررسی نماد های حق و باطل تاثیر گذار در معماری ایران و جهان پرداخته شمد و با شناخت عی می شمد در این پژوهش س

 این نماد ها میزان تاثیر گذاری آنها در معماری روز دنیا را ممرد بررسی قرار دهیم

 سواالت پژوهش :
 نماد های مذهبی تاثیر گذار در معماری معاصر جهان کهامنه؟ -

 نی تاثیر گذار در معماری معاصر جهان کهامنه؟نماد های شیظا -

 نحمه تاثیر پذیری معماری معاصر از نمادهای مذهبی و شیظانی به چه صمرت بمده است؟ -

 مفهممی نمادهای مذهبی و شیظانی در معماری معاصر جهان چگمنه و به چه انهازه بمده است؟گذاری نسبت تاثیر  -

 روش تحقیق:
 آزاد انهیشی از روش تحنیق ))تحلیلی و منایسه ای (( با تمجه به مبانی علمی انجا  شهه است این مناله بر اساس پارادایم
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 بررسی نماد های مذهبی معماری جهان : -2

در اینجا به دلیل کم بمدن مجال بحث هر چنه با تمجه به ادیان الهی نماد های مذهبی زیادی در معماری جهوان وجومد دارد 
های ممجمد در دو دین اسال  و مسیحیت که بیشترین پیروان را در بین ادیان جهان دارا هستنه بحث  ولی فنط در ممرد نماد

 می کنیم

 الف :نمادهای اسالمی معماری جهان-2

 مسجد، نمونه کامل نشانه شناسی نماد های معماری اسالمی:

جه اسالمی می تمان یافت. مساجه اسالمی، بهترین نممد این تاثیر پذیری از منابع و اثر گذاری در جان مخاطب را در مسا
جلمه ای از زیباییهای بصری و نممنه بارزی از تلفیق فرمهای نمادین با باور های عمیق اعتنادی است. این معانی همچمن 

ی به منابع الهامشان جز با سمبلها و تشبیهات به بیان در نمی آینه، چنان که قرآن و دیگر متمن دینی برای بیان حنایق معنم
 (.481-481، 4831زبان رمز و اشاره سخن می گمینه ) احمه ملکی، 

این عناصر نمادین قادر هستنه از تعالی فردی و وحهت لحاه ای با المهیات حمایت کنه یا واسظه آن شمد. برخی  
شانی از آن یافت صاحبناران، چنین هنری را عرفان دیهاری قلمهاد کرده انه، ویژگی ای که فنط در هنر دینی می تمان ن

 (. 414، 4831)رضایی، 

 این منهمات، مهخلی مناسب برای بررسی عناصر ساختاری معماری مسجه و مفاهیم نمادین آن است.

 عناصر ساختاری معماری مسجد:

 در:

و مفهم  نمادین آن راهی است که ملکمت خهاونه گشمده می شمد. « در » اولین عنصر ساختاری در بهو ورود به مسجه 
است، « زمانی و دوری» که اساسا گذرگاهی از جهانی به  جهانی دیگر می باشه، بیشتر از منمله « در » الگمی کیهانی 

(.در اصظالحات 11، 4838درهای آسمان، یعنی درهای شمسی، درهای گشمده بر زمان یا اننظاعهای دوری است ) مهدپمر، 
ه و تکاپم در سیر به سمی خها و تمکین از احکا  سلمک و ایثار وجمد در نممدی از مظالعه و محم اعمال گذشت« در » عرفانی 

(. باب االبماب نیز در تعابیری عرفانی به معنای تمبه است، زیرا تمبه، نخستین چیزی 134، 4831راه محبمب است ) سجادی، 
 (.433، 4831است که انسان به وسیله آن وارد در قرب کبریایی می شمد )سجادی، 
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  محراب:

محمری ترین بخش در معماری مسجه، محراب است. این واژه به معنای محل جنگ و جهاد است. از منار راغب اصفهانی در 
ل جهاد با المفردات، محراب از آن رو که محل نبرد با شیظان و همای نفس است، این نا  را به خمد گرفته است. اما محراب نه تنها مح

( و چنان که در قرآن مجیه این واژه در 831، 4833نفس که پناهگاه امن و قرارگاه سکمن جان و آسایش روح است ) بلخاری قهی، 
(. پیمنه میان محراب و مریم ما را به تعامالت میان دعا و دل 81-83تمصیف پناهگاه و مامنی برای مریم عذرا آمهه است ) آل عمران، 

 (. 111-111، 4831ازد، از آن رو بکر برای خمانهن خها به دل پناه می جمیه ) رضمی، رهنممن می س

 مقرنس:

راز آمیزترین و پر شکمه ترین عنصر تزیینی محراب، منرنس است. منرنس تمثیلی از فیضان نمر در عالم مخلمق خهاونه است که 
 سترانه. همچمن چهل چراغی، نمر رحمت و معنمیت را بر جان نمازگزارن می گ

  قوس:

وفمر و کثرت این عنصر در معماری مسجه، آن را به عنمان اصل الیتجزای معماری اسالمی تبهیل کرده است. ریشه یابی معنای این 
است. به معنای کمان  Archiو  Archواژه، پیمنه ماده و معنا را در معماری اسالمی به نمایش  می گذارد. معادل التینی دو لفظ 

به معنای معماری با عرش در زبان عربی و ارک، ارج و ارزش در  Archعربی بهان قمس می گمینه. قرابتهای لغمی  است که در
فارسی که همه آنها به معنای ساختن تنهس، سروری، بلنهی و پاکی است، نشان از رفعت و قهاست معماری مسجه دارد. برخی از عرفا، 

را ذات حق تعالی می داننه و این به دلیل مکانتی است که واژه عرش در قرآن دارد. بنابر  عرش را کالبه عالم و روح جاری در بظن آن
(. عرش در تاویل عرفانی، چمن خانه ای تصمر می شمد که صهر آن را منا  رحمانیت 1طه، « ) استَمَی العَرشِ عَلَی الرَّحمَن  » حکم آیه 

مصهاقی هم در زمین عالم جسمانی دارد که سایه و نایر یت حق است، حق تشکیل می دهه. عرش رحمانی که منا  استمای رحمان
 اهلل و اهلل اال الاله و الحمهاهلل و اهلل سبحان» اوست و آن کعبه است، از آنجا که عرش رحمان بنابر حهیثی از معصممین بر چهار رکن 

بهتر مصادیق عرش، اشاره به فرممده نبی اکر  ) ( نیز بنا شهه، خانه کعبه نیز چهار ضلع دارد. برای تکمیل این بحث و درک « اکبر 
که با استناد به این حهیث، عرفا قلب انسان کامل «. قلب مممن، عرش خهاست» ضروری می نمایه، آنجا که حضرت ) ( می فرماینه: 

یی را میان مسجه و انسان (. تحت تاثیر مضممن این حهیث برخی همسانیها831-833، 4833را عرش الهی دانسته انه ) بلخاری قهی، 
کامل یافته انه، انسان کاملی که تحت ههایت نفس مظمئنه از تالطمهای دنیا رسته و به منا  وصل نائل آمهه است. نممدی از این 

، 1، ج4831همسانیها را می تمان در کارکرد مسجه و انسان کامل به عنمان پناهگاه و مامن مرد  مشاههه کرد ) نمایی و دیگران، 
4881-4818.) 

 

 

 نمون  ای از قوس در معماری اسالمی -2تصویر
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 گنبد: 

گنبه، سمبل آسمان است و به دلیل انحنایش، نشانه روح و عالم مجردات تلنی می شمد. از قهیم االیا  در تمامی فرهنگها، دایره، 
اسی گنبه، استفاده از رنگ در جلمه های تمثیلی از جهان روحانی و نماد تمامیت و کمال بمده است. عامل مهم دیگر در زیباشن

زیباشناسانه آن است. رنگهای سرد و را  ) آبی، سفیه و جز آن( سبب تحریک قمه تخیل عنلنه و به نفس بیهاری می بخشه )بلخاری 
 (. 831، 4833قهی، 

(. سجمد، اعام 481، 4833ننی زاده، گنبه، قمس و طاق تمثیلی از انسان نماز گزار در دو حالت رکمع و سجمد نیز به شمار می آینه )
مراتب خشمع و بهترین درجات خضمع و بهترین درجات خضمع و ممجب قرب به حضرت ربمبی و وصمل به انمار رحمتهای نامتناهی 

 (.41)علق، « سجهه کن و نزدیک شم » (. چنان که در قرآن مجیه در آیه سجهه سمره علق آمهه که 414، 4813است ) دستغیب، 

نجا که بسیاری ازعناصر ساختاری و تزیینی مسجه با سجهه پیمنه معنایی دارد و مشتمل بر مفاهیم نمادین است، لذا اشاره ای از آ
مختصر به این نشانه های روحانی که نممدی از تنریب فیزیک و متافیزیک در معماری است، ضروری می نمایه. سجهه انسان با 

ز طبنات هفتگانه هستی و گردش هفت بار روح آدمی در عروج به آسمان است. این هفت، یاد گذاشتن هفت ممضع بر زمین، تمثیلی ا
آور هفت منا  در عرفان شامل تمبه، ورع، زهه، فنر، صبر، تمکل و رضا و هفت منزل عشق به تعبیر عظار یعنی: طلب، عشق، معرفت، 

ر منزل و هر منزل  و هر منزل، نممدی از یکی از اجزای عابهی است استغنا، تمحیه، حیرت و فنا است. در این تمثیل هر فلک، نممدار ه
 (. 831، 4833که در مسجه سر بر آستان حضرت او دارد ) بلخاری قهی، 

 

 

 نمون  ای از گنبد در معماری اسالمی-3تصویر

 مناره: 

بصری، هم متذکری شنیهاری و سمبل مناره عنصر مسلط بر کالبه شهر و نمادی از عروج، نمر و ههایت است. در واقع هم نمادی 
(. مناره، نامش نمر گرفته و نمر عنصری مهم در 481، 4833نخستین و اساسی ترین حالت نمازگزار )قیا ( به شمار می آیه )ننی زاده، 

بهین ترتیب، « األَرضِ  وَ السَّمَماتِ  ن مر  اهلل  » معماری است تا جایی که خهاونه نیز در بنای این جهان خمد را نمر زمین و آسمان خمانهه 
نمر عامل روشنایی و ههایت و مناره ها، جایگاه این نمر و روشنایی انه. عناصر تزیینی این محمل عروج بهشت را پیش چشمان نااره 

 (.131، 4831گران می آورد و انسان خاکی را به آسمان بی کران و واقیتهای روحانی آن رهنممن می سازد )همشیار، 

 :منبر

 نماد و شهه افزوده آن ارتفاع به زمان گذشت با که شهه حجاری ننمش به مزین و باریک پلکانی .است) (اسال  پیامبر سنت تهاو  برمن

 آن در نماز ی اقامه از پس جماعت اما  که است محلی منبر .دارد تمایل عرش به و شمد می شروع فانی زمین از که است نردبان جهان

 (.31، 4838) مهدپمر، است  اهلل حنینت همان یا و اعام اسم جایگاه زیرا شمد؛ می گذاشته خالی منبر خرین مرتبهآ اما .خمانه می خظبه
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 :وانیا

 بلنهی به رسیهن تا است خهاونه ذکر نماد و نمایه می تهاعی را محصمرکننهگی که عممدی های بهنه یکنماخت تکرار مساجه، صحن در
 مسیر این و باشه می معین مسیری در تعالی و حرکت از نمادی است، همراه حرکت جریان و آهنگ در رتغیی و مکث با که همماره ایمان
 مخاطب بصری دیه ابتهای در صحن تنارن محمر راستای در ایمان حضمر .قبله دیمار ی بیکرانه و محمر اصلی پیممدن جز نیست چیزی

 مشترک معنایی ارتباط نماز در رکمع با معناشناسی لحاظ به مسجه در ایمان .مسجه است معماری در فضاها یابی مکان اهمیت بر تأکیهی

 و بنهگی تمرین برای است اوجی ننظه تعالی، حق برابر در فرود آوردن سرتسلیم یا رکمع .هستنه برخمردار ربط و میانه حالتی از هردو دارد،

 می مظرح باز فضای عنمان به مسجه گردد، صحن می یکهیگر با تهپیمس فضای دو ارتباط باعث ایمان .دارد بینهایت به ره که طریق طی

)ننی گردیه منتهی فضای بسته به نهایت در و ایمان باز نیمه فضای به باز فضای از بایه فر  و حرکتی مراتب سلسله رونه ادامه برای و باشه
 . (481، 4833زاده، 

 

 

 

 

 نمون  ای از ایوان در معماری اسالمی -4تصویر

 نات:تزئی

 (.1، 4833دارد )فرشیه نیک، اسالمی و ایرانی فرهنگ اعماق در ریشه که است معنی فزاینهه و قهسی احساس بیان تکمیل تزئینات
 دو  سهه از .نباشه آن در تزئینی که باشه داشته وجمد مذهبی بنای کمتر شایه و است اسالمی در معماری عمهه و جهانشهنی جزء تزئینات

 نکته اما .شه ابهاع ها مناره و ها سنف ها، پمشش و در دیمارها تزئینی های فر  و طرح ها ترین غنی سلجمقیان ردرعص هجری سم  و

 به این و است نبمده آن الحاقی و بنا خمد از جز چیزی تزئینات طمری که به است، بنا در تزئینات و ساختار شهن یکی باره این در اصلی
 و سلینه خالقیت، نبمغ، به کامال و متنمع است بسیار تزئینات ایجاد (.اصمل11، 4833حاتم، ) است دهکر می کمک نیز بنا اصلی استحکا 
 با هنرمنه .است شهه ننش  پذیر بممی و محیظی عمامل به تمجه با منظنه هر در که است داشته بستگی کار تزئینات هنرمنه هنری تمانایی

 نممده می و اجرا ایجاد طرح در هایی نمآوری و نغییرات مذهب، و فرهنگ و اقلیم از ثرمتأ خمد زنهگی محل در ممجمد های طرح به تمجه
 به سمت وحهت از ها، آن زاینهه طبیعت انکشاف با زیرننش، مثابه به کلیهی اشکال از استفاده با معماری این یافته کمال هنهسه. است
 خمیش وحهانی جاذبه در و گردانه می باز منتار ذاتی وحهت به پرتنمعش، بمستان در گردش از پس را مخاطب و کنه می میل کثرت

 نمر با آغمشی هم و رنگ بخشی کمال .کنه می ایفا بخش حیات ظهمری با را خمیش حکیمانه ننش میان، این در نمر .بخشه آرامش می

 (. 13، 4831گردد) نهیمی،  می چنهان صه
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 ب : نمادهای مسیحیت در معماری :-2

های  شه تنمیت نمادین جایگاه کلیسا در محمر که نجایی آ از .متفاوت است معابه محمریابی به انیحیمس و سلمانانم نگرش نحمة
 شتر بی محمر، تضعیف یا شکل گیری بر مؤثّر عمامل مساجه، در .است داشته آن شکل گیری در بسزایی تأثیر مسحیان باورهای دارد،

 .شمد منجر مظلمب عبادی فضای ایحاد به که گیرد شکل می جهتی در مسلمانان یعباد فضای در محمر .دارنه جنبة کارکردی

 كلیسا در محور

 و ح استیمس و خها انسان، گاهیجا انگرینما سایکل .است تیّ حیمس نیدر د اعتنادات از مجسّم یانیب ،یلیتمث یا گمنه به سایکل لیشما
 ننش داشته انه، حیّتیمس یساهایکل یابیمحمر و اساس یریلگ شک در که یعمامل .سازد یم انیع را برتر گاهیجا به یابیدست ریمس

 عمامل نهان  به ةیال در و انیحیمس آشکار یباورها به انینما و یسظح ةیدر ال که چنان .هستنه یبررس قابل متفاوت یها هیال در

 .مکان است نیا در ههف کی و سریم کی وجمد افتی یحیمس در معابه تمان یم اول نگاه در چه آن .شمد می اشاره معنایی

 ا هاکليس محور گيری شكل در محسوس تأثيرنمادپردازی

 سایل دهنهة کلیتشک یها محمر و باشه بیصل شکل نگر اینما تمانه یه میال نیتر یسظح در سایکل :یسیع تیمصلمب یخیتار حادثة

  .گرفت نار در یذهبم  یخیتار یعنمان نماد به بیصل یمحمرها بر منظبق برداشت نیا با را

 ریمس یانتها در و عرصه نیتر یمیدن ریمس یابتها در .است آخرت ر بهیس یبرا یریمس وجمد است مشهمد سایکل ساختار در آنچه
 به ایمحمر دن یریگ شکل ممجب نییآ نیا در وآخرت ایدن نیب یوابستگ ارتباط و عه  .شمد می گذاشته شینما به عرصه نیتر یاخرو

  است شهه ساهایکل در آخرت

 

 

 

 

 

 

 سایکل در آخرت به ایدن ریمس: 1تصمیر شماره 
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     :شرق سمت به جهت گيری

 صمرت به ساهایکل تما  ی(. محمر اصل11، 4831)بمرکهات،  هانه کرد ریتعب ریتناپذ شکس هیبه خمرش را حیمس ت،یحیمس نییآ در

می   طلمع نجا آ از -شهه  دوباره زنهه یسایع لیتمث و نماد - هیمرشخ که دارنه آسمان از آننسمت به را خمد یریتگ جه یمماز
 (.81، 4831کنه)بمرکهات،

 :سايکل ینجوم ریتصو

 نناط ریتصم و البروج استما رةیدا برخمرد چمن هم را آن یها محمر و نگرنهی م یهگاه نجممید از را بیصل ناران صاحب یبرخ

 نممد را ینجمم یهارهایشناسانه، په جهان هگاهید در تمان می گذرد. می ننظه دو نیا از ناوببه ت انهیسال هیخمرش که هاننهی   یاعتهال

 شکل تمان می هگاهید نیدر ا (.11، 4831است)گنمن،  شهه منعکس معبه در که نار گرفت در کامل انسان یها یژگیو از یگار

 .است شهه منهس شمرده و کشف انسان تمسط و داشته تیممجمد عتیطب در کرد که یتلن تیبشر مافمق یامر را بیصل

   :خدا به ابیيدست یبرا واسطه

یدست یبرا که است آن انگریب ها و جهت روهاین تما  .سازد یم رهنممن یخاص شخص سمت به را جهت افراد ،یحیمس یمعمار در
 (.31، 4831نممد )بمرکهات،  یخاص تمجّه است، گرفته قرار مخصم  گاهیجا در که یربان یعشا به حضمر هیبا یاله فضل به یاب

 

 

 

 

 

 

 یانجیم شخص سمت به یمحمر یروهاین تمرکز: 1تصمیر شماره 

 

 

 

 

 بررسی نماد های ماسونی و شیطانی جهان-3
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 خمرد می چشم به ماسمنی لژهای سراسر در هیروگلیف های نمشته همچنین و ابمالهمل های مجسمه ٬ننمش اهرا   .4

 

 
 

 نماد مجسمه ابمالهمل-3تصمیر 

 

دعاهایی که ماسمن ها می خماننه مملم از عبارات مصری است که در زمان فراعنه از آنها استفاده می شهه است . مثل: مَعَت نِب مِن  .1

 .فراماسمنری روح است بزرگ ٬ فراماسمنری استاد است بزرگ=  آ بَ مَعَت ٬آ

 

 
 نممنه ای از دعاهای ماسمنی در معماری -3تصمیر

 

 

جهان بین است که به صمرت یک هر  و چشم در یکی از نمادهایی که در فراماسمنری بسیار کاربرد دارد نماد چشم .8
 انتهای آن می باشه این نماد مربمط به یکی از خهایان مصر باستان می باشه

 

 
 

 اد چشم جهان بیننم -1تصمیر
 
 
 
 
 

 

 عالمت ستاره شش گمش .1
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 نماد ستاره شش گمش -41تصمیر

 
هوم موی « مهر سولیمان » یا « اره ی داوود ست» شناخته شهه است و به آن « یهمدی ها»این عالمت در افکار عمممی به عنمان نماد 

گمینه؛ ولی در حنینت این نماد هم جزء نمادهای الحادی بمده که بر اساس تفکرات الحادی مصر باستان ساخته شهه است و نماد تعادل 

 ماننوه دیگور، ادیالحو هوای مکتب در مذکمر عالمت البته. است. …طبیعت بین زن و مرد، طبع سرد و گر ، الهه های ماه و خمرشیه و
کار می رود. نکته ی مهم این است که این تفکور تعوادل عوالم خلنوت،  به مشابهی مفاهیم با نیز شرقی های مکتب دیگر و هنهوییسم

متفاوت با دیهگاه اسال  است. در اسال  نیز مفهم  تعادل وجمد دارد، اما در دیهگاه اسالمی، این تعادل مخلمق خهاونه یکتاسوت. امّوا در 
کاتب شرک آمیز نامبرده، این تعادل را خهایان مختلفی با کمک هم ایجاد کرده انه. برای مثال در تفکر مصر باستان، از امتزاج قوهرت م

 ، تعادل در عالم خلنت ایجاد شهه استOsiris و Isisخهایان

 عالمت آنخ 5.
 نمان سمبل جنس زن و نشانه ی فمینیست هوااست و در لژهای ماسمنی به کار می رود. این عالمت امروزه به ع Isis نماد

(Feminists) نیز به کار می رود. 

 

 

 
 

 

ماسمن ها می باشه. )فمینیسم دیهگاه تساوی  رواج تفکر فمینیستی در جهان نیز مشکمک بمده و احتماالً تمطئه ای از جانب
حنمقی زن و مرد اسال  و سایر ادیان الهی را قبمل نهارد و به بهانه ی احناق حنمق زنان، در جهت اههاف استعماری قه  

 (.برمی دارد

 

 

 :(Obelisk) ستمن سنگی با نمک هرمی .1
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 .ت، در بناهای ماسمنی متعهدی به کار رفته استاین نماد که نماد زاینهگی و باروری در مصر باستان بمده اس

 

 

 
 نماد ستمن سنگی -44تصمیر

 

 (.گمنیا و پرگار)یکی از مهمترین و معروفترین عالمات -3

 

 
 نماد گمنیا و پرگار -41تصمیر

 
نمواد « بوز  = Goat »قرار گرفته است )بوه اعتنواد فراماسومنها،  G در وسط این دو عالمت، حرف نشان فراماسمنری، گمنیا و پرگار

ین که در برخی از لژ ها بر روی عالمت پرگار و گمنیا، عالمت چشم جهان بین نیز حک شهه اسوت شیظان است.نکته ی جالب دیگر، ا
 .که نشان دهنهه ی اهمیت فمق العاده ی عالمت چشم جهان بین در نزد ماسمن ها می باشه

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 گمشه ی معکمس  1ستاره ی .-3
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 .می باشه. در بین شیظان پرستان، بز نماد شیظان است Goat نشان دهنهه ی بز یا

 

 
 

 گمشه معکمس1نماد ستاره -48تصمیر

 

 .دست شیظان یا دست شاخهار .1

 
است و با حرکت دست خمد، شیظان را نمایش می دهنه. در این عالمت بایه  Cornuto ، شیظان شاخهاردر تفکر ماسمن ها و شیظان پرستان

 .روی دست به طرف شما باشه و در نشان دادن با دست چپ انگشت شصت بایه باز شمد! ولی با دست راست شصت هم بسته است

 

 

 
 نماد دست شیظان -48تصمیر 

 

 

 .عالمت شناخته شهه ی هیتلر و نازی ها:Swastika چلیپای شکسته )صلیب شکسته( یا.44

 

 
 

 لیپای شکستهنماد چ-41تصمیر
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 )شیطانی( تفاوت های معماری اسالمی و ماسونی -4

 :بارزترین این تفاوت ها به شرح زیر می باشه

  ههف و نیت سازنهگان و معماران با یکهیگر در تضاد هستنه، معماری اسالمی با ههف و نیت الهی و ارتبواط بوا نومر مظلوق
ارتباط با تاریکی مظلق شکل موی گیورد. و هموانظمر کوه تحنینوات شکل می گیرد اما معماری ماسمنی با ههفی شیظانی و 

 .نشان داده حتی مملکملهای آب نیز نسبت به نیت انسانها واکنش می دهنه

  در معماری اسالمی خظمط خمیهه )گنبه، محراب، مناره...( بمده و از شمایل نگاری پرهیز می شمد و در عمض از آیات قرآنی
اما در معماری ماسمنی خظمط شکسته بمده )هر ، مثلث( و شمایل و نمادهای خاصی در بناهوا بوه  بر بناها استفاده می گردد

 .کار برده می شمد

  تلفیق نمر در معماری اسالمی به گمنه ای است که سعی شهه بنا تا حه امکان پر نمر )با استفاده از آینه کاری و ...( باشه تا به
ستی باشه. اما در معماری ماسمنی سعی شهه نمر و تاریکی در یکهیگر پیمنه خمرد که نمعی تجلی گاه نمر مظلق و افریهگار ه

 .اشاره به ارتباط با اجنه و شیاطین است

  رنگ های ممرد استفاده در معماری اسالمی رنگ های شاد به ویژه آبی و سبز است که پیشتر خوما  ایون رنوگ هوا ذکور

 .استفاده نیست و بیشتر از رنگ های تیره استفاده می شمد گردیه. اما در معماری ماسمنی رنگ خاصی ممرد

  فضا در معماری اسالمی به گمنه ای است که فرد را به نمعی کشش و اشتیاق به عبادت خهاونه سومق موی دهوه و آراموش
رژی هوای خاصی را به همراه می آورد اما در معماری ماسمنی اینگمنه نیست. در واقع در معماری اسالمی فضوا آکنوهه از انو

 .مثبت و رحمانی است اما در معماری ماسمنی فضا مملم از انرژی های منفی و شیظانی است

 

 :نادیده گرفتن نماد های مذهبی تاثیر پذیری معماری معاصر از نمادهای شیطانی -6

 اسال   معماری مهرن و فراماسمنری در جهاننفمذ -الف -1

وار تاریخ، مظابق ساختار فرهنگی و اعتنادی اقما  بومده و هسوت. در گذشوته هوای نوه شهرسازی، کامل ترین عنصر تمهّنی در همة اد
چنهان دور، هر یک از اقما ، متناسب و هم نما با دریافت های کلّی و فرهنگ مظلمب خمد، شهرهای خمد را به گمنه ای می ساختنه که 

در آن حمزه سیر و سفر می کردنه، بلکه خمد را هم افق بوا بافوت در آن مرد  نه تنها همماره از گستره و حمزة فرهنگی منبمل و مظرح 

 .آن شهر می یافتنه. چنان که نسل در نسل شهر و انسان صمرت و سیرتی هماهنگ پیها میکرد

این نکتة ظریف از نگاه تیزبین هیچ یک از حکیمان و مشاوران و امینان اهل حکمت که گرداگرد حاکموان را داشوتنه دور نبومده اسوت. 
هیهات که این سنّت و این دورانهیشی طیّ سیصه و انهی سال گذشته و به تهریج از میانة شرق اسالمی بیرون رفت و در واقع، در طیّ 

تناسب با خاستگاه فکری، اعتنادی و فرهنگی شرقی و اسالمی ساخته نشهه اسوت. بوه عکوس، م  شهریاین قرون، به دست این اقما  
را ساختنه و به تبع آن، انسان ها را. انسان هایی هم افق با شهرها، معماران این شوهرها و خاسوتگاه هوا و معماران تمهّن غربی شهرها 

 .ایهئملمژی هایشان

آیا هیچ گاه به این ممضمع انهیشیهه ایه که گذشتگان ما، مساجه را در میانة شهر می ساختنه و همة اجزا و ارکان شوهر را در پیمنوه بوا 
 کرده و اجازه نمی دادنه که هیچ بنایی نسبت به مسجه ارتفاع و بلنهی پیها کنه؟مساجه مرکزی تعریف 
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در حمزة تمهّن اسالمی و شهر اسالمی، پیمنه ناگسستنی بین زنهگی مادّی و معنمی وجمد داشت. پیمنهی که امکان جها افتوادگی میوان 
ه و مناره هایش، در خطّ آسمان و ننش های هنهسی اش در بافت انسان ها، مذهب و تمهّن و شهر را نمی داد. از این رو، مساجه با گنب

شهر و قرارگیری اش در مهم ترین مفصل شهری، نه تنها تعادل شهر را برقرار می کردنه، بلکه امکان پیمنه انسان ها با عمالم مواورایی 
های معنمی و انرژی های مثبوت را بورای انسوان و نیروهای مثبت و معنمی منتشر را فراهم می آوردنه و مجال انتنال و تبادل این نیرو

های ساکن در شهر فراهم می ساختنه. در واقع، مساجه و ساختار ویژة معماری آنها، تما  شهر و سواکنانش را زیور چتوری از نیروهوای 

 .معنمی و آسمانی قرار داده و به آنها در برابر نیروها و ممجمدات منفی و شرور، مصمنیت می بخشیهنه

مملم از ممجمدات پیها و نهان شیظانی و رحمانی است که پیراممن انسان ها را گرفته انه و هر یک به نحمی و از طرینوی خماسوت عالم 
مثبت یا منفی خمد را در صمرت های مختلف بر حیات فردی و جمعی انسان ها مستملی می کننه. نیروهای شریر شویظانی و جنّوی بوه 

روهای رحمانی و روحانی به عنمان تنمیت کننهه و مصمنیت بخش جمامع انسانی را در سیر و سفر درازش عنمان مزاحم و باز دارنهه و نی
همراهی می کننه. انسان ها به رغم گذشتگان سنّت گرا، نه تنها از این همه غفلت می ورزنه بلکه، نادانسته خمد را در معرض تشعشعات 

 .نهو میهان عمل و حضمر نیروهای شیظانی قرار می ده

امّا، در همین نزدیکی ها، درست در سرزمینی که ما آن را نماد پیشرفته ترین نمع از حیات تکنملمژیک می شناسیم و ساکنان آن را منکر 
همة گفت وگمهای معنمی، ارتباط با عمالم غیبی، سحر و جادو می شناسیم. مردانی پنهان، با آگاهی از همة آنچه که در دایرة تصمّر موا 

آیه دست انهر کار حرکتی ظریف و ممذیانه انه تا نه تنها انسان ها از ارتباط معنمی و انرژی هوای روحوانی محورو  بماننوه در هم نمی 

 .عمض، از هر نمع حیله در میهان تشعشع نیروهای شرور و اهریمنی، منهمر آن نیروها و در خهمت آن نیروها درآینه

تی شرقی و اسالمی و جایگزین معماری مهرن با اشکال هنهسی مهرن انهیشوه کورده هیچ به تخریب تهریجی معماری و بافت های سنّ
 ایه؟

میان اشکال هنهسی منهّس، انرژی ها و نیروهای معنمی و روحانی و معماری رابظة ویژه ای وجمد دارد. در هماهنگی میان انسوان هوا، 
بارانی از نیروهای معنمی می بالنه و از دسترس نیروهای شرور در معماری های خا  و نیروهای معنمی و تناطع آنها، انسان ها در زیر 

امان می ماننه و به عکس، در میان اشکال هنهسی نامنهّس و تناطع آنها با نیروهای شرور شیظانی، انسان ها نوه تنهوا هموة نیروهوای 
وهوای اهریمنوی مسوتعهّ گنواه ، تردیوه دربوارة مثبت و روحانی را از دست می دهنه، بلکه در رگبار وسمسه ها، الهاموات و آزارهوای نیر

منهّسات، نفی باورها و قبمل بنهگی شیظان و خهمت به نیروهای اهریمنی می شمنه. چگمنه است که همة ما در صحن و سرای مساجه 
 و زیارتگاه ها و طبیعت احساس آرامش، امنیت و برخمرداری معنمی می کنیم؟

و معابه مذهبی شکلی یکسان، گنبهی و بر کشیهه شهه بر پایه های هشت وجهوی سواخته شوهه درصه همة مساجه، زیارتگاه ها 11چرا 
انه؟ این امر هیچ ربظی به شرایط اقلیمی و آب و همایی نهارد. آیا بروز نمعی خشم و عصبانیت، جهال و مرافعه، میول بوه گنواه، حیلوه و 

زن و مرد که دیگر به معمملی ترین عادت و شیمة جاری در میان مرد  دسیسه در سظح کمچه و خیابان و شهر و در میان پیر و جمان و 
ما شهه، شما را نمی آزارد؟ آیا آسیب پذیری شهیه جمانان در شهرهای بزرگ در برابر وسمسه ها شما را بوه انهیشوه وا نموی دارد؟ ایون 

جتماعی، سیاسی و اقتصادی رویکوردی دیگرگومن نیوز واقعه را چگمنه تحلیل می کنیه؟ آیا نمی تمان در کنار این همه تحلیل بی پایة ا
 داشت؟

بی آنکه بهانیم یا بخماهیم، نیروهایی مرممز و نادیهنی، در کار و بار ما وارد شهه انه. خمد را بر فضای عمممی کمچوه هوا، خیابوان هوا و 
ان ما هم از آن بی خبرنه چه، آنها همچمن موا از شهرهای ما حاکم ساخته انه و ما از آنها هیچ نمی دانیم. نه تنها ما، معماران و شهرساز

رابظة میان اشکال هنهسی، معماری، نیروهای رحمانی و شیظانی و حیات فردی و اجتماعی انسان ها و حرکات و سکناتشان بی اطّوالع 
مرش نموی تومان مربومط انه. این همه را تنها به کم رنگ شهن آداب و مناسک مذهبی و رفت و آمه به اماکن مذهبی و حتّی نان و خو

 .دانست
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مردانی پنهان و مأممر، با حیله و دسیسه، فضای پیراممنی و حیات ما را از طورق مختلوف آلومده سواخته و موا را در محاصورة نیروهوای 

 .شیظانی قرار داده انه و ما از آن بی خبریم و به تهریج نیز حلنه های محاصره را تنگ و تنگ تر می سازنه

اصّی از احجا  و معماری را در گمشه گمشه های شهر و دیار ما برکشیهه انه. احجامی خا  که نه تنها محیط پیراممنی آنها گمنه های خ

 .ما را از انرژی ها و نیروهای معنمی تهی می سازنه، در منابل از نیروهای شیظانی و اهریمنی نیز آکنهه می سازنه

وحهت و رحمانیت برنامه ریزی کرده و با پیش بینی الز  همة امکوان فرهنگوی و  همان طمر که ادیان برای ههایت انسان ها در مسیر
ا  مادّی را فراهم آورده انه. ائمة کفر، ساحران، جادوگران و شیظان پرستان نیز بیکار ننشسته و برای تأثیرگذاری بر انسان ها و ارسال پی

 .خا ّ هنهسی ممرد نار آنها، ابزاری هستنه برای این تأثیرگذاریهای شیظانی برنامه ریزی کرده انه. شهرسازی، معماری و احجا  

با این منهّمة طمالنی هیچ پرسیهه ایه که چرا و از کجا طی هشت و نه سال اخیر و به بهانة ساخت و سازهای مهرن، بخش عمهه ای از 
 فته انه؟گر خمد به  هرمیمراکز تجاری و اداری شهرهای بزرگ و کمچک، شکلی 

ن مذهبی، در سایه و زیر این اماکن تجاری فرو غلتیهه و در انزوا رفته انه؟ چرا در نناطی خا  بناهایی خا  و جملگی هرمی چرا اماک
 شکل و البتّه مشرف بر شهرها بر کشیهه شهه انه؟

 .شمال، غرب و مرکز تهران و اکثر شهرهای بزرگ مثل مشهه و شیراز در محاصرة این بناهای هرمی شکل انه

 این همه، حادثه و واقعه ای پیش بینی شهه نیست؟آیا 

به پشت اسکناس یک دالری آمریکا که تمسط فراماسمنرها طرّاحی شهه بنگریه تا به راز اهرا  مصر پی ببریه. حجم های هرمی، ستارة 
ز اعموال و مناسوک شش گمشه، چشمی در میانة یک مثلث، در زمرة قمی ترین عالمات شیظان پرستی هستنه کوه در کنوار بسویاری ا

 .ماسمنی و شیظان پرستی، جاذب نیروهای شرور شیظانی و غلبة آنها بر حاالت و احمال مرد  می شمنه

خمانهه شمنه، در حالی که سرشار از نمادهای ماسمنی میباشنه « شا خ های شیظان»برج های تجاری مکه )ابراج البیت(، که در واقع بایه 

 .انه، کار لرد فاستر، معمار و ماسمن نامهار است بنای کعبه را به محاصره گرفته

در اوج غفلت ما، کسانی دست در کار آوردنه تا در سکمت و خفا، جان مرد  شهر را در معرض انرژی ها و تشعشعات نیروهای اهریمنوی 
ایی علل بسیاری از ناهنجواری بیمار و آسیب پذیر کننه. این نیروها در شرایظی عمل می کننه که همة ما حیران و مات سر در پی شناس

های اخالقی رایج در میان مرد  می گردیم. این واقعه در عمم  نناط جهان اسال  رخ داده اسوت. هموة کسوانی کوه بوه دبوی و حتّوی 
عربستان سفر کرده انه این سخن را تأییه می کننه. مجتمع بزرگ تجاری وافی در دبی، دو برج شیظانی در دسوت سواخت مشورف بوه 

 .زرگ مسجه الحرا ، تنها نممنه هایی از این واقعه انهصحن ب

دستی پنهان، جان ما را آماج تیرهای شیظان قرار داده است و ما بی خبر از همه جا از تماشای این همه برج در اقصی نناط شهر خمد در 
اکن مذهبی مسولمانان سواخته انوه؟ چورا عجب می مانیم و بر سازنهه اش درود می فرستیم. بایه پرسیه چرا این برج ها را مشرف بر ام

مسجه الحرا ، چرا مشهه اما  رضا)ع(، چرا بر فراز شهر زیارتی شیراز؟ چرا مصلّای بزرگ تهران، چرا مشرف به مسوجه جوامع ارومیوه و 

 .صهها چرای بی پاسخ دیگر در این شهرهای بزرگ و بی دروازه

 نتیجه گیری : -7

 در جهان : ()شیطانی دالیل شیوع معماری ماسونی
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 الف : تغییر هویت معماری معاصر جهان از خدا محوری به انسان محوری

سنت عبارت از اصمل و ارزش هایی است که اوال ریشه در بواور هوا و همیت معماری در طمل گذر از سنت به مهرنیته تغییر کرده است .

ی در اثر ممارست و حنینت جمیی و نم گرایی ایرانیان در تمواس بوا اعتنادات آسمانی و معنمی ایرانیان داشته و ثانیا بهون اننظاع تاریخ

ایرانی و در بستر فرهنگ وبا پمیایی  و تصفیه کامل دائموی هوهایتگر و راهنموای پهیوهی  –سایر تمهن ها بر پایه جهان بینی اسالمی 

بت از آنها یاد کرد که البته همماره تفاسیر و تجلیا آورنهگان اثار بر جسته معماری و شهری بمده اسن و ثانیا می تمان به عنمان اصملی ثا

کالبهی نم و ممتناسب با زمان و مکان در آنها ظهمر و بروز نممده است . در عین حوال در مومرد مبوانی ناوری ایون معمواری منوابع و 

شاخص بظمر گوذرا اشواره مستنهات مکتمب قابل مالحضه ای در دست نیست و منابع انهک ممجمد و دردرتسرس نیز ویژگیهای مهم و 

 (31نممده انه . )تنی زاده ،هنر های زیبا ،

ویژگی هایی که به هر حال کهنه بردار و زوال پذیر نیستنه مثل مرد  واری ،پرهیز از بیهمدگی ،نیارش ،خمدبسونهگی و درونگراییبورای 

نمان شاخص های معماری ایرانی در دوره سونتی معماری سنتی ایرانی ذکرز می شمد و همین طمر تمازن و تعادل و کمال و وحهت به ع

 (31ذکر شهه انه)تنی زاده ،هنر های زیبا ،

معمار در معماری سنتی همه چیز را از خها می دانه و اگر بنایی به وسیله او طراحی و ساخته شهه است این را دلیل بر لظف خها نسوبت 

محمری را می گیرد انسان اگر بنوایی را طراحوی موی کنوه ان را موایع به خمد می دانه ولی در معماری مهرن انسان محمری جای خها 

مباهات و فخر خمد به دیگران می دانه در اینجاست که کم کم اصمل معماری ماسمنی جای اصمل زیبای معمواری سونتی و موذهبی را 

 می گیرد و در معماری جهان نفمذ پیها می کنه .

 ضاهای شهریب:انبوه سازی و حذف تدریجی نور طبیعی از ف
نیاز به ساخت و ساز و انبمه سازی کم کم زمینه ای را در شهر ها به وجمد می اورد که ارتفاع ساختما ن ها زیاد شهه و سایه سواختمان 

ها ساختمان های مجاور را تحت تاثیر قرار می دهه در اینجاست که نمر به عنمان یکی از اصولی تورین اصومل و نمواد هوای معمواری 

مامع حذف و کمرنگ می شمد و مجال برای طراحی تاریکی و ظلمت به وجمد می آیه و ایون خومد یکوی از دالیول اصولی مذهبی از ج

 معماری تاریکی یا مانمسی در جهان است 

 

 : انبوه سازی و باال رفتن ارتفاع ساختمان ها از بناهای مذهبیج
ن ها بمده اسوت دلیول و ای مذهبی بلنه تر از دیگر ساختماتمان ههمان گمنه که گفته شه در معماری مذهبی جهان معممال ارتفاع ساخ

مفهم  این ممضمع نزدیکی به خها بمد زیرا در ذهن اکثر افراد جایگاه خهاونه در آسمان ها و به این دلیول سوعی موی کردنوه بنوا هوا و 

بی در معماری جهان باعث عظمت مراکز موذهبی ازطر ف دیگر بلنه تر بمدن مراکز مذه مساجه یا کلیساها را تا حه امکان بلنه بسازنه 

و این  بزرگتر بمدن نمعی احترا  به مراکز مذهبی به شمار می رفت ولی در معمواری روز جهوان بوه دلیول نسبت به سایر بناها می شه 
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گورفتن مراکوز موذهبی و  انبمه سازی ارتفاع اکثر ساختمان ها از مراکز مذهبی بلنه تر شهه و این خمد یکی از بزرگترین دالیول نادیوهه

 شیمع معماری ماسمنی در جهان است .

 های توجه به مادیات در معماری و نادیده گرفتن معنویاتد:
اصمل و ارزش های معماری مذهبی در جهان همه دارای مفاهیم معنمی خاصی هستنه هیچ کوها  از عناصور معمواری موذهبی بوهون 

کثرا جنبه های خهایی و پرستش را در خمد جای داده انه همزمان با تغییر همیت معمواری از مفهم  بیان نشهه انه ،مفاهیمی که غالبا و ا

خها محمری به انسان محمری معنمیات کمرنگ تر شهه و مادیات در زنهگی روزمره بشری بیشتر دیهه می شمد در این حالت است کوه 

ری مذهبی که معنمیات را مه نار قرار داده است به مرور زمان دو قظب معماری جهان یعنی حق و باطل باز به جهال هم می رونه معما

 .کمرنگ تر شهه و معماری ماسمنی و شیظانی که اساس کار خمد را بر مادیات قرار داده است نممد بیشتری پیها می کنه 

 قدرت عامل نفوذ ماسون ها  –تک قطبی شدن جهان ه:
بی شناخته می شمد قظب اصلی این جهان را ابر قهرت ها و ثروتمنهان جهان جهان امروز جهانی است که به عنمان یک جهان تک قظ

تشکیل می دهنه وجمد دارنه انسان هایی که حتی به نان شب محتاجنهو این در حالی است که قهرتمنهان جهان روز به روز بوه ثوروت 

یات تشکیل داده و برای رسویهن بوه ثوروت  و قوهرت افزایی و دنیا پرستی مشغملنه . اساس کار ابر قهرت ها و ثروتمنهان جهان را ماد

بیشتر  هر کاری را انجا  می دهنه در اینجاست که مکاتب معنمی با خماسته های آنها همسم نیستنه و سعی در تاعیف انها دارنوه و در 

و این عجیب به ناور نموی ننظه منابل مکاتب مادی جهان را در حیظه قهرت خمد می گیرنه و سعی در شکمفایی و پرورش انها دارنه 

رسه که بسیاری از سیاستمهاران جهان خمد را در حیظه ماسمن جای داده و گه گاهی نماد های ماسمنی را در جلسات و سخنرانی های 

 خمد به نمایش می گذارنه و این خمد یکی از بزرگترین زنگ خظر ها در شیمع معماری ماسمنی و شیظان پرستی در جهان است 

 

 

 

 

 

 عیف واقعیت مکتب و مذهبظوجود امدن جریان های انحرافی در مکاتب مذهبی و ت بهو:

 
آنچه در جامعه امروز در حال وقمع است این است که جریان های شیظانی سعی در تاعیف جریان های مذهبی در دنیا دارنه به عنومان 

جریان های انجرافی به وجمد آمهه است که این دیون را  مثال در دین مسیحیت در طمل گذر از زمان با دخالت قهرتمنهان انحراف ها و

از اصل و مهار خمد به تهریج خارج می کنه وجمد چهار نمع نگارش از انجیل خمد شاههی بر این ماجراسوت در صومرت بوروز انحوراف 
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ایون معیوار هوای غیور واقوع معیارهای اصیل دینی نادیهه گرفته شهه و معیار های غیر واقع جانشین معیارهای اصیل می شمنه و گاهوا 

همسم با قهرت قهرتمنهان و ثروت ثروت انهوزان پیش می رونه . یعنی سعی می کننه دین را از معیار و ههف اصلی خمد خارج کورده و 

 به عنمان ابزاری در جهت اههاف خمد قرار دهنه.

ه وجمد اوردن فرقه های انحرافی ماننوه وهابیوت در این ممضمع در دین اسال  نیز رواج پیها کرده است دشمنان و مخالفان مذهب به ب

اهل تسنن و بهاییت در شیعه سعی در تاعیف و بهره برداری در جهت اههاف خمد هستنه نممنه بارز این ممضمع می تمان به  تخریوب 

هت از بین بردن نماد ها ج می دانه  گروهی که خمد را منتسب به اسال  اماکن تاریخی و گاها مذهبی در عراق تمسط داعش  به عنمان

و اصمل معماری  مذهبی در تاریخ جهان نا  بر  . وجمد این گروه ها و فرقه ها خمد کمکی به جریان شیظان پرستی در جهت گسترش 

 اههاف پلینهشان می باشه .

 معماری طبیعت گریز ،جانشین معماری طبیعت مدار ز:
گاها از دل خمد طبیعت بمده است در این حالت طبیعت موهاری خومد بوه عنومان  معممال معماری سنتی در جهان بر گرفته از طبیعت و

جنبه ای همسم با معماری مذهبی به شمار می رفته است زیرا طبیعت خم دلیلی بر پرستش خها بمده است و همچنین مصالح سواختمان 

منحنی هستنه و این همسم با فر  ها در معماری از دل طبیعت بمده است و از طرف دیگر معممال فر  ها در طبیعت بع صمرت خمیهه و 

 مذهبی می باشه زیرا همانگمنه گفتیم فر  ها در معماری مذهبی جهان اکثرا فر  های خمیهه و منحنی هستنه .

ولی با مرور زمان کم کم ننش طبیعت در معماری جهان کمرنگ شهه و به جایی می رسه که تخریب طبیعت و طبیعت گریوزی جوای 

هاری را می گیرد انسانی که برای رسیهن به خماسته های مادی خمد در معماری به تخریب جنگل ها و طبیعت اطوراف خومد طبیعت م

می پردازد یکی از جنبه ها و نشانه های خها پرستی در جهان که همان طبیعت می باشه را از بین می برد در این حالت است کوه فور  

ای فر  های منحنی ، نر  و انعظاف پذیر معمواری موذهبی جهوان را موی گیرنوه و معمواری های شکسته و تیز در معماری ماسمنی ج

 ماسمنی شیمع پیها می کنه .

و بسیاری ار دالیل دیگر که به نفمذ و گسترش این پهیهه شم  در معماری ایران و جهان منجر شهه است که در اینجا به دلیل محوهود 
 .بمدن حجم مناله از آوردن آنها معذوریم
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