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 در آمد
 العالم بزمانه ال تهجم عليه اللوابس:  مي فرمايندعليه السالمامام صادق 

هركس عالم به زمانش باشد مـورد هجـوم حـوادث نـاگـوار قـرار               
 .نمـي گيرد

 مشخص مي گردد كه تـا چـه          عليه السالم با اين روايت امام معصوم      
زيرا ممكن  .   اندازه آگاهي نسبت به مسائل روز جامعه مهم و اساسي است          

است انسان در گرداب مفاسد اجتماعي و انحرافات فكري و مـكـتـبـي                 
لذا بايد تمامـي حـواس انسـان        .   گرفتار شده، ولي خود از آن غافل باشد       

متوجه اين مطلب گردد كه در جامعه امروزي مسلح به سـالح عـلـم و              
 . بصيرت باشد تا مبادا قرباني اميال شوم طاغيان اعتقادي و فكري شود

در اين گذار يكي از معضالت فكري و مكتبي امـروز جـوامـع كـه                  
 متأسفانه با سرعت سرسام آوري در همه جـا شايع شده و جوامع اسالمي 
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خصوصاً كشور عزيز ما ايران را نيز درنورديده است، مكتب تغيـير شـكل              
غفلت از اين موضوع . است) شيطان پرستي(سيطنيسم  / Satanismيافته 

زماني اثرات خود را عيان مي نمايد كه كودكان، نوجوانان، جوانان و حتي             
افراد مسن تر را نيز آلوده كرده و ديگر شايد بـراي جـبران آن ديـر شـده              

هر چند كه اكنـون نيـز        .  بنابراين بايد اقدام پيشگيرانه صورت پذيرد .   باشد
زيرا آثار شوم اين مكتب پليد هم اكنون  .   زمان بسياري را از دست داده ايم      

پديدار شده و حتي بسياري از دستگاههاي فرهنگي كـشور را نـيز آلـوده               
 . كرده است

مطالعه اين مجموعه شما را با وضعيت كنوني جهان آشنا كـرده و در         
صدد است چهره واقعي شيطان را در عصر حاضر نمايان ساخته و ابزار او              

 . را براي مقابله با انسان و انسانيت، معرفي كند
خوشبختانه هميشه شيطان با افراطي گري، ضعفهاي خـود را نمايـان             
ساخته، و هر انسانِ آگاه و با بصيرت مي تواند با آن به مقابله برخاسـته و                 

چنانكه در زندگـي    .  او را از صحنه زندگي خود خارج ساخته و نابود كند      
مي بينيم، شيطان با تمام تالشي كه انجـام داد،     عليهم السالم ائمه معصومين   

 .نتوانست حتي كوچكترين خللي در زندگي اين بزرگواران ايجاد كند
 مي خوانيم، شخصي نزد حـضرت   عليه السالم در احواالت امام سجاد  

.  آمد و از ايشان درباره لقب سيد الـساجدين سـوال كـرد       عليه السالم رضا  
 عليه السالم روزي جدم حضرت سجاد  :    فرمودند عليه السالم حضرت رضا   

ناگهان از گوشه اي مار عظيـم الجثـه اي بـه سـمت                .   مشغول نماز بودند  
 . حضرت آمد و انگشتان پاي ايشان را نيش زد

  برافروخته شد و مشخـص بود كه بسيـار متألم عليه السالمامام سجاد 
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مـار  .   مشاهده نـشد   عليه السالمشده اند، اما تغييري در اذكار و حالت امام          
ناگهان صـاعقه اي از آسـمان آمـد و بـه مـار               .   بسيار حضرت را آزار داد    

. آنگاه مار به حال اوليه خود باز گشت، كه همان شيطان بـود         .   اصابت كرد 
و . حقيقتاً كه تو سرور عبادت كنندگان هستي: كنار حضرت ايستاد و گفت
 1.آنگاه از نظرها ناپديد شد. چنين نامي شايسته شماست

هـم نااميـد    عليـه الـسالم     آري، او از به انحراف كشـاندن امام معصوم         
اما مقاومت امام عزيز را ببينيـد كـه چگونـه شـيطان را درمانـده و                   .   نبود

لذا يكـي از راههـاي مقابلـه بـا           .   مستأصل كرده و او را منكوب مي نمايد       
 .شيطان، اصرار بر عبادت و ذكر خداوند است

كجاست طلب كننده خونهـاي     .   كجاست طلب كننده جگرهاي انبياء    « 
 2».بي گناه ريخته شده

به اميد .  به اميد روزي كه در هيچ نقطه دنيا اثري از پليدي يافت نشود   
روزي كه منكوب كننده شيطان رخ نمايد و زمين از لوس وجود شيطان و              

 . شيطان صفت پاك گردد
در اين راستا آنچه كه از حقير بر مي آيد، دادن اطالعاتي هر چند كـم   

شايد راهگشـاي محققين و دردمنـدان جامعـه      .   و ناقص در اين باره است     
قرار گرفته و فكري به حال اين معضـل پيــچيده اجتمـاعي، عقيـدتي و                

 . فكري بشود
اميد است با همكاري تمامي كساني كه درد ديـن و دنيـاي مـردم را                 
 دارند و به فكر اصالحـات سـازنده هستند، در اين زميـنه اقدام نموده و با 

 58 صفحه 46نقل از بحار االنوار جلد  -1
 دعاي ندبه -2
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مساعدت هاي فكري دست در دست هم به جهاد و مقابله با ايـن پديـده                
 .برآييم
 

  طي اين مرحله بي همرهي خضر مكن 
 ظلمات است بترس از خطر گمراهي  

اين مجموعه قصد دارد موضوعات مختلفي را درباره شيطان و شيطان           
. پرستي مورد مداقّه قرار داده و از جوانب گوناگون بررسي و بحـث كنـد               

باشد مفيد حال واقع شده و گره اي از گره هاي اين اجتماع در هم تنيـده            
 .باز كند

 

 علي صديقي پاشاكي
 ش. ه1386مرداد

 ق. ه1428رجب المرجب 
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 مقدمه
همگي ما تا حدودي اطالعاتي هر چند ناقص درباره شيطان داريـم و     

 .تا اندازه اي با اين موجود آشنا هستيم
موجودي كه در كتابهاي آسماني و اديان مادي و غـير مـادي بـه آن                 
اشاره شده و همواره او را موجودي وسوسه گـر و عامـل گنـاه و فـساد                

موجودي كه گاه در برخي از اديان و فرهنگ ها او را بـا              .   معرفي كرده اند  
 . چهره خاصي مي شناسند

عـده اي   .  گاهـي او را تقبيح كرده و گاهـي به ستايش او پرداخته اند           
از او برحذرند و او را از خود مي رانند، برخي ديگر با او هم پيمان شده و    

گاهي از او گريزانند و گاهي نيز به   .  يا او را به استخدام خود در مي آورند       
 .او پناه مي برند

 انه لكم عدو مبين : در قرآن از او با عنوان دشمـن آدمي ياد مي شود
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 168قرآن كريم، سوره بقره آيه  -1
 50قرآن كريم، سوره كهف آيه  -2
 112قرآن كريم، سوره انعام آيه  -3

 قـرآن او را از       .1»براي شما دشمني آشكار اسـت )   شيطان( همانا او   « 
گاهي هم .  2»او از دسته جنيان بود«.  كان من الجن:   دسته جنيان مي داند   

و كذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين  .   از او در غالب انسان ياد مي شود       
و اين چنين براي هر پيامبري دشمني از جن و از انـسان    «. االنس و الجن 

 3.»قرار داديم
عبـادت خـداونـد او را        .   او دشمـن انبياء و صالحـان در زمين است       

خــوشـحـال      را  او  كه  و چيـزي .   از مؤمـنين بيـزار است   .   نگـران مي كند  
 . مي كند گناه بندگان خدا است

وقتي انسان را كه گل سرسبد موجودات است، چنيـن در دام خــود           
گرفتار و اسيـر مي بيند؛ كه در منجـالب گناه دست و پنجـه نرم مي كنـد           
و مقهور گناه مي گردد، به خود مي بالد كه اشرف مخلوقات خداوند را از     

 .او جدا كرده و به عبادت خود وا داشته است
او كه حتي لياقت بندگي در درگاه خداوند را نداشـته، اكنـون مـورد              

چه چيز  .   پرستش قرار مي گيرد و احساس خداوندي به او دست مي دهد           
از اين لذت بخش تر است براي او كه، بدون زحمت صـاحب بردگـان و                
بندگاني شود كه خود در خلقت آنان نقشي نداشته و حاال همان موجودي           
. را كه قرار بود در برابر او سجده كند، سجده كننده در برابر خود مي بينـد            

چه بد مردماني هستند آنان كه شرافت خود را فرامـوش كـرده و تـن بـه                   
 .خواريِ سجده، در برابر پست تر از خود داده اند
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عده اي از مردم چنانكه خداوند در قرآن درباره آنان فرمـوده اسـت،               
واتبعوا ما تتلوا الـشياطين     .   خود را اسير شيطان كرده و از او تبعيت مي كنند          

عده اي از آنچه شياطين در عصر سليمان بـر مـردم     «  . . .سليمان  علي ملك 
 1»...مي خواندند، پيروي كردند

شيطان در زندگي مردم دخالت مي كند و حتي در بسياري از مـوارد           
. در والدت برخي انسانها دخالت كرده و در نطفه آنها شـريك مـي شـود                
: قرآن كريم چنين به اين مطلـب اشـاره نمــوده اسـت، كـه مـي فرمايـد                 
 واستفـزز من استطـعت منهم بصوتك و اجلـب عليهـم بخيلك و رجلك و
. شاركهم في االموال و االوالد و عدهم و ما يعدهم الشيطان اال غرورا      

هر كدام از آنها را مي تواني با صدايت تحريك كـن و لـشكر سـواره و            «
پياده ات را بر آنها گسيـل دار و در ثروت و فـرزندانشان شركت جـوي و  

ولي شيطان جز فريب و دروغ، وعده اي به      .   آنان را با وعده ها سرگرم كن      
 2».آنها نمي دهد

. در اين آيه شركت شيطان در مال و فرزنـدان انـسان مـشهود اسـت                
شيطان از هر راهي انسان را فريب مي دهد و مشخص است كـه در ايـن                 

 .راه تنها نيست بلكه ياران و ابزاري در اختيار دارد
. الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء        :   در آيه ديگري مي خوانيم    

شيطان شما را به فقر و      «  .واهللا يعدكم مغفره منه و فضالً و اهللا واسع عليم       
 اما . تهي دستي مي خواند و شما را به فحـشاء و بدي امر مي كند

 102قرآن كريم، سوره بقره آيه  -1
 64قرآن كريم،  سوره اسراء آيه -2
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و خداونـد   .  خداوند شما را به آمرزش و فزوني در روزي وعده مي دهـد        
 1».قدرتش وسيع و داناست

و اوست كه بـه واسـطه فقـر،         .   آري، فقرِ انسان از جانب شيطان است      
شيطان انسان را به چه امر مي كند و خداونـد       .   انسان را به گناه مي كشاند     

به چه چيز؟ شيطان به انسان چه مي دهد و خداوند چه؟ چه خيــره سـر                 
 !. هستـند كساني كه بـاز به دنبـال شيطـان به هـر سويي روان مي دوند

 !!!حال اين موجود
تا جايي كـه    .   شيطان همواره در تاريخ بشر همراه انسان بوده و هست         

 . همزيستي او با انسان بسيار مشهود مي باشد
در هيچ دوره اي نمي توان نامي از او نشنيد و يا اينكه انساني را بيابيم              

 .كه به نوعي با او مشغول و درگير نبوده است
معـامالت و     –جنگهـاي خانمـان سـوز جهـاني            –مبارزات عرفاني   

 .همگي بر عليه او يا به نفع او صورت گرفته است... مناقشات جهاني و
اكنون پس از ذكر اين موارد شايد برخي از خوانندگان گرامي اندكـي         

 هراسناك شده اند كه پس چه بر سر انسان خواهد آمد؟
آنچه انسان را اميدوار مي سازد و قوت قلب آدمي است توجه به نكته        
اساسي و لذت بخشي است كه، هم در قرآن و هم در انجيل و ساير كتـب           

و آن عاقبت و سرانجام كار شيطان، شيطان        .   مقدس به آن اشاره شده است     
 .به آيات ذيل توجه فرماييد. صفتان و شيطان پرستان است

 كمثل الشيطان اذ قال لالنسان اكفر فلما كفـر قال اني بـرئ منك اني 

 268قرآن كريم، سوره بقره آيه  -1
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 16سوره حشر آيه قرآن كريم،   -1
 17سوره حشر آيه قرآن كريم،   -2

كافر شو  :   مانند شيطان آن زمان كه به انسان گفت       « اخاف اهللا رب العالمين     
مـن از تـو     :  گفت)  به انسان (پس زماني كه انسان كفر ورزيد،   .   به خداوند 
 1».من از پروردگار عالم مي ترسم) زيرا. (دور هستم

پـس  «فكان عاقبتهما أَنهما في النار خالدين فيها و ذلك جزاء الظالمين        
اين است كـه هـر دو، در      )   شيطان و انسان كافر   ( عاقبت و سرانجام آن دو      

 2.جادوانه خواهند شد و آن كيفر ستمكاران است) جهنم(آتش 
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او قبل از خلقت انسان    .  آمده است كه شيطان از دسته جنيان مي باشد      
در ملكوت خداوند مشغول عبادت بوده و به خاطر قرب بيش از حدي كه     
پيدا كرده بود تا جايي پيش رفت كه در رديف مالئكـه الهـي در پـاكي و                   

 . طهارت روح قرار گرفته و با او مانند يك فرشته رفتار مي شد
امـا بـه    .   سال گفته انـد 6000عمر عبادت شيطان در درگاه خداوند را    

 عليـه الـسالم   خاطر تمرد از دستور خداوند و به دليل سجده نكردن بر آدم             
 .از ملكوت رانده شده و به زمين سقوط كرد

در .  اين نكته اي است كه حتي شيطان پرستان نيز به آن اذعـان دارنـد          
 : كتاب شطان پرستي درباره او چنين نوشته اند

در واقع او فـرشته اي      .   شيطان رئيس پليدي در جهـان غرب است      . . .   
بـود كـه در آسمانهـا كار مي كـرد و وظـيفه او گـزارش دادن تخـلـفـات                

 .تا اينكه چهاردهمين كشور نمايش خـود را آغاز كرد. انسانهـا به خدا بود
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 كتاب مقدس شيطان پرستي باب شيطان و خاك  -1
 112قرآن كريم، سوره انعام آيه  -2
 6 و 5قرآن كريم، سوره ناس آيات  -3
 10نهج البالغه خطبه  -4

به طوريكه خداي زشتي كه نفس نفس مـي زد و نوعـي حيـوان بـا                  
نـام  .  چهره اي شبيه بزغاله داراي شاخ بود، قبل از  مسيحيت او را فدا كرد              

 1...بود) ابليس(او شيطان 
شيطان هم مانند ساير جنيان ازدواج كـرده و همـسران و فرزندانـي                

لذا هميشه  .  چه قبل از رانده شدن از بهشتِ خداوند و چه بعد از آن       .   دارد
. دستياراني از نسل خود دارد كه او را در انجام كارهايش ياري مـي كننـد                

عـالوه بـر فـرزندان خـود او، كسان ديگـر از دسته جن يا حتي انسان هم         
 . از سربازان و ياران او مي باشند

 و كذلك جعلنـا لكـل        :قرآن به اين مسئله اشاره كرده و مي فرمايد       
و ايـن چنيـن قـرار داديـم بـراي هـر             «  نبي عدواً شياطين االنس و الجن    

 2»پيامبري دشمنان شيطاني از انسانها و جنيان
مـن  .  الذي يوسوس في صدور النـاس     ...  : و يا در آيه ديگر مي فرمايد 

كسي كه وسوسه ايجاد مي كند در دلهاي مـردم چـه از          . . .   « الجنه و الناس    
 3»جنيان و چه از انسانها

در اين كتـاب شـريف    .  نهج البالغه نيز به اين مسئله اشاره مي فرمايد  
أَالَ و إنَّ الشَّيطَانَ قَد جمع حِزْبه و استَجلَب خَيلَه و رجِلَــه،              :   مي خوانيم 

هاي    حـزب خود را جمـع كرده، و سـواره و پياده     آگاه باشيد كه شيطـان   « 
 4».لشگر خود را فرا خوانده است

 شيطان كيست؟
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 جنون شيطان پرستي

 43 آيه سوره انعامقرآن كريم،   -1

 53آيه  - يوسف قرآن كريم، سوره -2

قرآن در آيات بسياري به موضوع شيطان پرداخته و صفات و حـاالت        
مختلف او را بيان كرده است، كه در ميان خيل عظيم آيات فقط به تعدادي      

 .اشاره اي گذرا مي كنيم
از جمله اعمال شيطان ايـن اسـت كـه پـيروان خـود را بـا آراسـتن                     

سوره انعام مؤيـد    .   اعمالشان ياري كرده و به توجيه گناهان آنان مي پردازد         
و شيطــان   «و زين لهـم الـشيطان مـا كـانوا يعمــلون            .اين مطلب است 

 1».كارهايي را  كه انجام مي دهند، در نظرشان آراسته جلوه مي كند
البته نبايد فراموش كنيم كه در وجود آدمي نيروهايي وجـود دارد كـه              
زمينه رشد وسوسه هاي شيطاني را فراهم كرده و انسان را به سـربازي از             

 .سربازان شيطان و يا حتي يكي از شياطين بدل مي كند
 ان النفس الماره بالسوء:  قرآن به اين مطلب صحه گذاشته و مي فرمايد     

 2».همانا نفس دستور به بدي مي دهد«

اتَّخَذُوا الشَّيطَانَ لِـأَمرِهِم مِالَكـاً،     :   مي فرمايدعليه السالم حضرت علي  
         ،ـورِهِمجفي ح جردو بدو ،ورِهِمدفَرَّخَ فِي صو اضأَشْرَاكاً، فَب لَه ماتَّخَذَهو
فَنَظَرَ بِأَعينِهِم، ونَطَقَ بِأَلسِنَتِهِم، فَرَكِب بِهِم الزَّلَلَ، وزينَ لَهم الْخَطَلَ، فِعلَ مـنْ             

 !قَد شَرِكَه الشَّيطَانُ في سلْطَانِهِ، ونَطَقَ بِالباطِلِ علي لِسانِهِ

 معيار كار خود گرفتند، و شيطان نيز آنهـا را دام        منحرفان، شيطان را  « 
هـاي خـود را در        خود قرار داد، و در دلهـاي آنان تخم گذارد، و جوجــه    

 نگريست، و با زبانهاي آنان  پس با چشمهاي آنان مي. دامانشان پرورش داد
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 7نهج البالغه خطبه  -1
 17صحيفه سجاديه دعاي  -2

پس بـا يـاري آنهـا بـر مركـب گمراهـي سـوار شـد، و                   .  گفت  سخن مي 
مانند رفتار كسي كـه نـشان     .  كردارهاي زشت را در نظرشان زيبا جلوه داد   

و با زبان شيطان، بـه باطـل سـخن           .   داد در حكومت شيطان شريك است       
 1»گفت

 يكي از مؤسسات مـذهبي آمريكـا        اين سخن اريك هولمبرگ، رئيس    
هر كس در مقابل خداونـد      « :   مؤيد همين مطلب است، آنگاه كه مي گفت       

 ».مقاومت كند زمينه آماده اي براي رشد تخم فريب دارد
 در صحيفه سـجاديه بـه ايـن         عليه السالمو باالخره اينكه، امام سجاد   
در دلهاي ما راه ورودي براي     !   بار خدايا «:   مقوله اينگونه اشاره مي فرمايند    

 . شيـطان قرار مده و منزلگاهي برايش در آنچه نزد ماست آماده مكن
و .  آنچه را از باطل به ما جلوه مي دهد، به ما بشناسـان        !   بار پروردگارا 

از خـواب غفلـت كـه       .  نگه دار )  از انجام آن باطل  (چون شناساندي ما را     
 . موجب اعتماد به اوست، بيدارمان فرما

 . تسلط او را از ما دور كن و اميدش را از ما قطع نما! بار خدايا
گره مي زند، بگشا و آنچه را كـه        )   دركار ما ( آنچه را شيطان    !   خداوندا

آنگاه كه قصد اغفال مـا را دارد او          .   مي انديشد، باطل نما   )   براي فريب ما  ( 
 .سپاهش را شكست داده و مكرش را باطل فرما. را باز بدار

ما را در صف دشمنانش قرار ده و از دوستانش بركنار دار،        !   بار خدايا 
كـه وقتـي ما را مي خواند اطاعـتش نكنيم، و چـون مـا را فــرمان دهـد                  

 2».اجابتش نكنيم

 شيطان كيست؟
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البته خداوند خود به استجابت اين دعا، پيشاپيش وعده داده اسـت و              
و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجـز             :   مي فرمايد 

 الشيطان و ليربط علي قلوبكم و يثبت به االقدام
و از آسمان بر شما آبي فرو مي فرستد تا به سبب آن شـما را پـاك                   «

گرداند و پليدي شيطان را از شما بزدايد و دلهاي شما را به يكديگر پيوند               
 1».دهد و قدمهايتان را استوار گرداند

 به شخصي كه    عليه السالم در يكي از خطبه هاي نهج البالغه امام علي          
فما دلك عليك من صـفـتـه        :   از صفات خداوند سوال كرده بود، فرمودند      

فائتم به و استضيء بنور هدايته و ما كلفك الشيطان علمه مما لـيـس فـي                   
الكتاب عليك فرضه و ال في سنه النبي و ائمه الهدي اثره فكل علمه الي اهللا                

 سبحانه
هر صفتي را كه قرآن تو را بدان راهنمايي كرده قبول كن و آنچـه را            « 

كه شيطان به تو آموختنش را تكليف كرده ولي در كتاب خدا بر تو واجب      
 و اهـل بيـت      صلي اهللا عليه و آله و سلم نشده است و در سنت رسول خدا        

 2».معصوم او، از آن اثري نيست، واگذار
 نشان از آن دارد كـه گـاهي شـيطان            عليه الـسالم اين جمله امام علي     

ولي ممكن است انسان آن را بـا        .  انسان را به چيزي هايي دستور مي دهد   
اين گمـراهي در نتيجه عدم شناخت انسان       .   خواست خداوند اشتباه بگيرد   
 . و تأثير القائات شيطان است

 11قرآن كريم، سوره انفال آيه  -1
 91نهج البالغه خطبه  -2
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خداونـد امـور    .   خداوند امر به مااليطاق نمي كند، ولي شـيطان چـرا          
زندگي انسان را در جهت صالح كار آدمي در نظر گرفته، ولي شيطان بـه                
دنبال هدف خود بوده و اگر به چيزي امر مي كند و اموري را براي انـسان     

 .پيش مي آورد فقط به دنبال ايجاد فساد است نه صالح كار آدمي
 صلي اهللا عليه و آله و سلم    رسول خدا :  فرموده اندعليه السالمامام باقر  

يا ايها الناس انما هو اهللا و الشيطان، و الحـق و الباطـل، و                :   به مردم فرمودند  
الهـدي  و الضالله، و الرشـد و الغي، و العاجله و اآلجلـه، و الحســنات و                 

و ما كان من الحسنات فلله و ما كان من السيئات فللشيطان لعنـه       .   السيئات
 اهللا عليه 

اي مردم در جهان خدا و شيطان، حق و باطل، هدايت و گمراهـي،              « 
. پيشرفت و طغيان، دنيا و آخرت خوبي ها و بدي ها در برابـر يكديگرنـد               

پس هرچه خوبي است از جانب خدا و هـر چـه بـدي اسـت از جانـب                    
 1».شيطان است

اين نكته را باز هم متذكر مي شويم كه شيطان فقط ابليس رانده شـده       
بلكه هر كس كه فريب مردم را بر عهده دارد شيطان           .   از درگاه الهي نيست   

 .خواه انسان باشد، خواه جن. است
اعرفوا العقل و جنده و      :در حديثي فرموده اند عليه السالم امام صادق   

عقل و سپاهش را بشناسيد و جهـل و سـپاهش را         « الجهل و جنده تهتدوا     
 2».بشناسيد كه هدايت مي شويد

 2حديث 16 و 15 صفحه 2اصول كافي جلد  -1
 14 حديث 20 صفحه 1اصول كافي جلد  -2

 شيطان كيست؟
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 86قرآن كريم، سوره ص آيه  -1
 574 حديث 379روضه كافي صفحه  -2
 13 آيه 9انجيل متي باب  -3
 23قرآن كريم، سوره شوري آيه  -4

روايت كرده است كه پيـامبر خـدا    عليه السالم جابر جعفي از امام باقر  
و قال العداء اهللا اوليـاء الـشيطان، اهـل          :   فرمود صلي اهللا عليه و آله و سلم 

 1)ما اسئلكم عليه من اجر و ما انا مـن المتكلفيـن      :   ( التكذيب و االنكار قل   
به دشمنان خدا و دوستان شـيطان كـه اهـل تكـذيب و             :   خداوند فرمود «

من هيچ اجر و پاداشي از شما نمي خواهم و از جمله كساني   :   انكارند بگو 
 2».هم كه خود را به زحمت بياندازند نيستم

بـه  خطــاب   عليـه الـسالم     آيا باز عجـيب نيست كه حضــرت عيسي        
برويـد،  « :   علماي يهود كه سر دسته گمراهان در آن زمـان بودنـد، فرمـود             

من از شـما    :   كمي در مورد اين آيه كتاب آسماني فكر كنيد كه مي فرمايد           
 3... »هديه و قرباني نمي خواهم بلكه دلسوزي و ترحم مي خواهم

آنان كه در مسير مبارزه بـا شـيطان        ( آيا تصادفي است كه بزرگان دين       
، همگي كار خود را بي اجر از جانـب مـردم دانـسته، ولـي در                   ) بوده اند 

عوض از مردم محبت مي خواهند؟ همان كه خداوند در قرآن خطاب بـه               
 قل ال اسئلكم عليه اجراً اال الموده في القربي: پيامبر عزيز خود مي فرمايد

از شما براي رسالتم اجر و مزدي طلب نمي كنم، جز اينكه در مورد              «
 4».خاندانم مهربان و دلسوز باشيد

و آيا غير از اين است كه شيطان همواره در صـدد بـوده تـا مـردم را                    
 نسبت به بزرگان دين بدبين كرده تا محبت را از آنها دريغ دارند؟
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و يا حتي به .  صورت يك انسان ظاهر مي كندگاهي شيطان خود را به 
گاهي در ظـاهر يـك دوسـت، گاهـي          .  ظاهر حيوانات يا موجودات ديگر   

رواياتي در اسالم وجود دارد كه بر اين مطلب صحه .... خويشاوند و گاهي 
 . مي گذارد

 : از جمله اين موارد مي توان به اين روايت اشاره كرد كه
در جنگ بدر شيطان به شكل يكي از كفار مكه بـه نـام سـراقه بـن                  « 

مالك كه از قبيله بني كنانه بود، به سراغ مشركين رفته و به آنهـا اطمينـان                  
اما وقتي ورق جنـگ برگـشت و         .   داد كه در جنگ بدر پيروز خواهند شد       

كفار شكست خوردند، آنها به سراقه بن مالك اعـتراض كردنـد، ولـي او                
چه رسد به اينكه آنها . انكار كرد كه حتي در جنگ شركت هم نكرده است

 1».را تحريك كند

 201 صفحه 7تفسير نمونه جلد  -1
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 11 آيه 14 باب 2انجيل، كتاب قرنتيان  -1
 175خطبه ) قطب الدين كيذري( نهج البالغه شرح -2

الجـن يتـشكل    :  فرمودنـد )  ع(و مانند اين روايت مشهور كه معصوم        
جـن به هـر شكلي در مـي آيـد        «  باشكال المختلفه حتي الكلب و الخنزير  

 . و شيطان نيز يكي از جنيان است».حتي به شكل سگ و خوك
:  تأييد كرده و اين گونـه يـاد آور مـي شـود              انجيل نيز اين مطلب را    

شيطان خود را به فرشته نور مشابه ساخته و مي تواند خود را حتي مانند     « 
 1». ظاهر كندعليه السالمچهره مسيح 

شيطان مي توانـد از يـك        «:    هولمبرگ مي گويد   و باز هم اريك   .   بله
 ». خواننده محبوب، خواننده زيباي راك و يا حتي خود شما استفاده نمايد           

 . آري شيطان از درون انسان استفاده مي نمايد
ان في باطن االنسان ما :    مي فرمايند  عليه السالم چنانچه حضرت علي    

يجري مجري الكلب و هو الغضب و ما يجري مجري الخنزير و هو الـشره و             
 همانـا « الحرص، و ما يجري مجري الشيطان، و هذا الشيطان يوسوس دائما،ً            

در وجود انسان حالتي از حاالت سگ است، و آن هنگامي است كه انسان        
و حالتي از حاالت خوك است، و آن هنگامي است كه           .   عصباني مي گردد  
و حالتي از حاالت شيطان، و آن هنگامي است كه دائماً       .   حريص مي گردد  
 2».وسوسه مي كند

در قــرآن   .   مسلـم است شيطان دشمن شماره يك انسان اسـت      آنچه
 :مي خوانيم

 آدم ان ال تعبـدوا الشيطان انه لكم عدو  مبين الم اعهـد اليكم يا بنـي

 چهره شيطان
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؟ ! از شما اي فرزندان آدم پيمان نگرفتيم كه عبادت شيطان را نكنيد        آيا ما « 
 1».همانا كه او براي شما دشمني آشكار است

اينك لطف الهي را بنگريم كه براي ياري انسان، نيروهايي را گمـارده             
ولي بايد متوجه باشـيم، همـه        .   است كه در هر حالتي مراقب انسان باشند       

كمك ها در صورتي ياري گر انسان است كه ما خود را از مـسير كمـك                
 .الهي خارج نكنيم و همواره ارتباط خود را با خداوند حفظ نمائيم

است كه ايشان خـود را بـه چوپانـي            عليه السالم حديثي از امام علي     
افتري الراعـي ال يعـرف      .  انا الراعي، راعي االنام  : تشبيه كرده و فرموده اند 

 فقام الـيه جويـريه و قال يا اميـر المؤمنين فمـن غنمك؟ قال صـفر               غنمه؟
 الوجوه، ذبل الشفاه من ذكر اهللا

آيــا چوپــاني را مــي شناســيد كــه       .  چوپــان انــسانها .  مــن چوپــانم «
گوسفندانش را نشناسد؟ راوي ادامه مي دهد، شخـصي بـه نـام جويريـه                

: اي امير المؤمنين گوسفندان تو كيـستند؟ فرمـود        :  برخاست و عرض كرد 
بـه خاطـر    ( زرد و لبهايشان    )   بر اثر شب زنده داري    ( كساني كه چهره شان     

 2».خشكيده است) كثرت ذكر خدا

آنجا .  هم دارند   عليه السالم مشابه اين جمله شريف را حضرت عيسي        
 .كه در كتاب مقدس اشاره به اين جمله كرده اند

چون رضاي خاطر پدر شما در      .  پس اي گله كوچك من، نترسيد. ..  « 
 3» ...اين است كه ملكوت را به شما عطا فرمايد

 60 يس آيه قرآن كريم، سوره -1
 20 حديث 66فضائل الشيعه صفحه  -2
 32 آيه 12انجيل لوقا باب  -3
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چون .  امشب همه شما مرا تنها مي گذاريد«در جاي ديگر آمده است    
 1».خداوند چوپان را مي زند و گوسفندان گله پراكنده مي شوند

بـه حـضور خـدايي كـه        ...  «در جاي ديگر باز اشاره شده است كه          
خداوند ما عيسي را كه شبان اعظم گوسفندان است، پـس از مـرگ زنـده                

 2» .كرد و با خون او، پيمان ابدي را تأييد نمود
شيطاني را بـا    و باز آيا اتفاقي است كه در بسياري از موارد، نيروهاي            

حمله به جامعه بشـري        ظاهري شبيه گرگ نمايش مي دهند، كه در صدد        
و آيـا    .   بوده و قصد تخريب اعتقادات و حتي زندگي عادي مردم را دارند           

اين تعبيرات از بزرگان دين نيز اتفاقي است كه خود را چوپان دانستـه و                
حفاظت از توده مردم چه در بعد ديني و چه در بعد اجتماعي را وظـيـفـه                  

و مي خواهند مردم را از شر شياطين گرگ صفت رهـايـي             .   خود مي دانند  
 .بخشند

شيطان با انسان به قدري است كه از هر وسيله ممكن استفاده        دشمني  
از وسوسه هـاي روزانـه      .   مي كند، و انسان را به پرتگاه هالكت مي افكند         

و گاهي خود را نيز به صورت انسان       .   گرفته تا انحرافات جنسي و اخالقي     
براي نمونه به ايـن داسـتان كـه در           .   ظاهر كرده و انسان را گمراه مي كند       

روايات اسالمي و مسيحي كه هم در كتب تاريخي و هم در كتـب روايـي                
 .آمده و در بردارنده ماجراي تكان دهنده اي است توجه فرماييد

 31 آيه 26انجيل متي باب  -1
 20 آيه 13انجيل، كتاب عبرانيان باب  -2

 چهره شيطان
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 شيطان و قوم لوط
و شـيطان بـا تـالش سـختي در          .  قوم لوط از بهترين خلق خدا بودند    

متأسفانه .  و به دنبال راهي براي اين كار مي گشت    .   صدد گمراهي آنان بود   
قوم لوط با گذشت زمان رفته رفته به صفت زشت بخـل گرفتـار شـده و            
همين صفت زشت، در مورد شهوت جنسي درد بي درمان براي آنـان بـه             

به سرزمين شام وارد شد، مـردم     عليه السالم وقتي ابراهيم خليل   .   بار آورد 
در هفـت فرسـنگي او      .  آن ديار را به پرستش خدا و دين حق دعوت كرد     

شهـرهاي آباد حاصلخيـز و پر بركتي بود كه سر راه كاروانيان و مردم قرار   
به حدي كه هر كس از آنجا عبور مي كرد، از درختهـا و زراعـت             .   داشت

 . آنها استفاده مي كرد
لذا در صدد چاره جويي بر      .   اين ماجرا براي قوم لوط قابل تحمل نبود       

 شيطان از اين فـرصت . آمدند تا دست ديگران را از اموال خود كوتاه كنند
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: شيطان بـه آنهـا گفـت      .   استفاده كرد و به صورت پيرمردي نزد ايشان آمد        
كاري به شما ياد مي دهم كه اگر آن را انجام دهيد ديگر كسي به شهرهاي            

هر كس از اينجـا     :  مردم پرسيدند چه كاري؟ گفت  .   شما نزديك نمي شود   
 .عبور كرد، جامه هايش را از تن در آورده، عريانش كنيد و با او لواط كنيد

آنگاه خود به صورت پسري زيبا روي نزد آنان رفـت و بـه زراعـت                 
قوم لوط از اين كار خوشـشان    .  آنها نيز با وي لواط كردند.  آنها تعدي كرد 

. سپس با مردان و پسران ديگر قوم خود نيز اين عمل را انجام دادنـد            .   آمد
تا اينكه تدريجاً اين كار زشت در ميان آنها رواج يافت و سرانجام كارشان              
به جايي رسيد كه به كلي از زنان روي گردان شده و به پـسران و مـردان                

 . روي آوردند
شيطان كه ديد نقشه اش در مورد مردان آنها عملي شـده اسـت، بـه                 

اكنون كه مردانتان براي دفع شـهوت       :   سراغ زنان آنها رفت و به آنها گفت       
جنسي به يكديگر اكتفاء كرده اند شما هم براي دفع شهوت بـه يكديگـر               

  1.را به آنان آموخت) همجنس بازي زنان(و آنگاه مساحقه . اكتفاء كنيد
 اينك؛ تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

 140 صفحه 7 باب 12بحاراالنوار جلد  -1

 چهره شيطان
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 معني كلمه شيطان
در برخي روايات به اين نكته اشاره شده است كـه يكـي از نامهـاي                 

و وقتي از بهشت رانده  .  بود»  حارث«شيطان قبل از رانده شدن از بهشت        
و بعـد از آن بـود كـه         .  ابليس يعني مأيوس و نااميد    .   شد ابليس نام گرفت   

بوده اسـت و    »  لوسيفر«در فرهنگ اروپايي نام شيطان      .   شيطان نام گرفت  
 . ناميده شد» سيطن«بعد از رانده شدن از بهشت 

البته نام هاي متعددي از شيطان بيان شده كـه در جـاي خـود اشـاره             
 »شطن«از ماده   )  در پارسي كنوني ايران شِيطان( كلمه شَيطان   .   خواهد شد 

شـيطان بـه    .   اسـت  »خبيـث و پـست    « به معناى    » شاطن« گرفته شده و    
موجود رانده شده، سركش و متمرد اطالق مى شود و به معنى روح شرير              

 1.و دور از حق، نيز آمده است

 www.wikipedia.comدايره المعارف ويكي پديا  -1
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اسـم خـاص      »ابلــيس « اسم عـام است، در حـالي كـه        » شيطـان« 
و به عبارت ديگر شيطان به هر موجود موذى و منحرف كننـده             .   مـى باشد 

نام ابليـس  .  و طاغى و سركش، خواه انسانى يا غير انسانى اطالق مي گردد   
 .  را فريب دادعليه السالم است كه آدم »شيطان«در باورهاي اسالمي 

شيطان به هر موجود موذى و مضر گفته مى شود، مــوجودى كـه از               
راه راست بر كنار بوده و در صدد آزار ديگران است، موجودى كـه سـعى                

و اينكه به   .  مى كند ايجاد دو دستگى نمايد و اختالف و فساد به راه اندازد          
ابليس هم شيطان اطالق شده، بخاطر فـساد و شـرارتى اسـت كـه در او                

شيطان معانى مختلفى دارد، كه يكى از مصداقهاى روشـن آن           .   وجود دارد 
 1.ابليس و مصداق ديگر آن انسان هاى مفسد و منحرف كننده است

 

 شيطان از ديد اديان
تهمت « يا   »دشمن«شيطان در يهوديت، از جهت لغت به معناي   -1
اي است كه مـؤمنين را مـورد محـك             و همينطور نام فرشته   .    است » زننده

شيطان در آئين يهود، به عنوان دشمن خـدا شـناخته نـشده              .   دهد  قرار مي 
بلكه يك خادم خدا است كه وظيفه دارد ايمـان بـشريت را مـورد                .   است

لذا تورات او را مورد جسارت قرار نداده و كوچكترين        .   آزمايش قرار دهد  
 .برائتي از او ابراز نشده است

هـاي    در بـسياري از شـاخه     :  ديدگاهي شبيه اسالم دارد    مسيحيت  -2
 قبـل از آنكه از درگاه الـهي طرد شود، يـك ) لوسيفـر(مسيحيت، شـيطان 

 . 193 تا 191، صفحه 1تفسير نمونه، جلد -1

 چهره شيطان
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گفتـه  .   موجود روحاني يا فرشته بوده كه در خدمت خداوندگار بوده است          
شود شيطان از درگاه خداوند به دليل غرور بيش از حد و خودپرسـتي             مي

 . طرد شده است
همچنين گفته شده شيطان كسي بوده است كه به انـسان گفتـه اسـت         

تواند خدا شود، و موجب معصيت اصلي انسان در درگاه خدا شـده و           مي
از شـيطان در كتـاب يونانـي         .   در نتيجه از بهشت عدن اخراج شده اسـت        

، نام برده شده اسـت كـه بـه         »Devil«به عنوان روح پليد » ديابلـوس« 
كنـد،    يا كسي كـه به نـاحق ديگران را متهـم مـي      »   تهمت زننده « معنـاي  
انتقـال  «يـا   »  پـرت كـردن   «از فعلي به معناي   »  Devil«واژه . مي باشد 

مؤسـس فرقـه      (»الوِي«در حـالي كـه      .  نشئت گرفته شده اسـت    »   دادن
ادعا كرده است كه ايـن واژه از زبـان سانـسكريت              )   شيطان پرستي نوين  

 »devi  «گرچه اين ادعا نادرست به    (باشد  مشتق شده و به معناي الهه مي
 ).آيد  نظر مي
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شيطـان پرستي يكي از اعتقاداتي است كه به آن پيشينه هـزاران سـاله              
مي دهند و دليل آن را نيز پرستش هر موجود داراي قدرت، توسط مردمان  
هزاران سال پيش و يا در نظر گرفتن دو خداي ضد هم يعني خداي خيـر          

 . و خداي شر مي دانند
. اما شيطان پرستي مدرن آئيني است داراي شباهت هايي به اومانيـسم          

كه انسان را برتـرين موجود مي داند و او را تنهـا در برابر خـود مـسئول                  
 .مي داند

در ايــن بـاره     )   مـؤسس شيطان پرستي مدرن   ( آنتوان اس زاندر الوِي     
خداي با عظمت و با شكوهي وجود ندارد، و جهنمي كـه در              « :   مي گويد 

 . آن گناهكاران كباب مي شوند هم نيست
اينجا و حاال روز خــوشي   !  اينجا و حاال روز شكنجه و سختي ماست       

 اين روز و اين سـاعت را انتخـاب ! اينـجا و حـاال فـرصت ماست! ماست
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 1»!كن كه زندگي رهايي بخشي وجود ندارد
 را تنهـا    »شـيطان « جديد به خدايي اعتقاد ندارد و       »شيطان پرستي «

مي داند و اعتقاد دارد كه انسان به تنهايـي  )  archetype( نوعي كهن نماد    
به همين دليل هم اين اعتقاد .  مي تواند راه درست و غلط را تشخيص دهد        

 .بيشتر به عنوان يك اعتقاد فلسفي شناخته مي شود
 در اين اعتقاد نماد نيروي تاريكي، طبيعت شهواني و مرگ        »شيطان«
 .و بهترين نشانه قدرت و ضد مذهب بودن است. است

 )م.1969(كتاب مقدس شيطان پرستي نوشته آنتوان اس زاندرالوِي -1

 )1(شيطان پرستي 
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 اصول شيطان پرستي
 .خدايي در شيطان پرستي وجود ندارد: آته ايسم 

و هيـچ   .   روح و جـسم غيرقابـل ديـدن هـستند         :   دوگانه نگري منفي  
 .جنگي بين عالم خير و شر وجود ندارد

خدايي جز خود انسان وجـود نـدارد و هـر         ):  خود پرستي  (اتوديسم
 .انساني خود يك خداست

 اعتقاد به اصالت ماده: ماترياليسم
خصوصـاً در مـورد     .  خصومت با مـذاهب   ) :   ضد مذهب ( آنتي رليژن   

 .مذاهبي كه اعتقاد به زندگي پس از مرگ دارند
اعتقاد به استفاده از لذت در حد اعالي       ) :   لذت گرايي   ( ويسيروتينيسم

و اين خوشي هـا خصوصـاً        .  زيرا تمام لذات، در خوشي دنيايي است    .   آن
 .لذات جنسي انگيزه الزم را براي كارهاي روزانه فراهم مي كنند
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 .و به هر شكلي انجام آنها الزم و ضروري است
در بين حجم عظيم از مطالب، ديدگاه خود شيطان پرستان نسبت بـه             

البتـه  .  اين مكتب نگاهي ويژه است و در خود حقايقي را بـه همـراه دارد           
بايد اين  نكته را مد نظر قرار داد كه در اين ميـان، گـاهي مطـالبي كامـالً                 
صحيح و حتي در چهارچوب دين عرضه مي گردد كه بايد بـه آن توجـه                

چرا كه شيطان براي فريب مـردم از اعتقـادات مـسلم و              .   ويژه اي داشت  
صحيح آغاز كرده و در ابتداي راه خود را همراه اعتقادات مذهبي و دينـي        

آنگاه به تدريج آنان را به بيراهـه فـساد و جنايـت و         .   مردم نشان مي دهد   
 . كفر مي كشاند

براي نمونه نگاهي گذرا به قواعد يازده گانه شيطان پرستي مي توانـد      
 .مثال خوبي براي اين مطلب باشد

 قواعد يازده گانه شيطان پرستي در زمين
نبايد اعتقادات خود را به ديگـران بگويـي، مگـر آنكـه از تـو                   -1«
 .بپرسند

نبايد زحمتهايي را كه متحمل شده اي به ديگـران بگويـي، مگـر                -2
 .اينكه بخواهند بشنوند

هنگامي كه دروغ ديگران را مي بيني، يا به آنها احـترام بگـذار و                  -3
 .چيزي مگو، يا ديگر آنجا نرو

اگر ميهمان با دروغ تو را اذيت كرد، بي رحمانه به او حمله كـن               -4
 )حق او را كف دستش بگذار. (و به او اذيت برسان

در انجام عمل جنسي پيش قدم نشو، مگر اينكه كس مشخصي را          -5
 .براي همبستري پيدا كني

 )1(شيطان پرستي 
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چيـزي را كه مال تـو نيست برندار، مگـر اينكه هـزينه آن را بــه                -6
ديگران بپردازي يا فرياد بزني و صاحبش را بيابي و خود را خـالص              

 .كني

اگر آن را درست اسـتفاده   .  قبول كن قدرت از آن جادوگري است  -7
و اگر با وجود كاميابـي     .  كني، به هر چه بخواهي دست خواهي يافت    

در استفاده از قدرت جادو، آن را انكار كـني تمـام چيزهـايي را كـه                  
 .بدست آورده اي از دست خواهي داد

اين شما هستي كـه بايـد مـورد          .   نبايد به هر چيزي اعتراض كني       -8
 ).يعني فقط حق داري به خودت اعتراض كني(اعتراض قرار بگيري 

 .به كودكان نبايد هيچ آسيب كوچكي بزني -9

نبايد هيچ انسان يا حيواني را بكشي، مگر آنكه به تو حمله كرده    -10
 .يا اينكه مجبور باشي آن را بخوري

هنگامي كه خواستي در مناطق آزاد به گردش بـروي، بـه كـسي             -11
اگر بعضي افراد همراه تو زحمت مي كشند، بـه او بگـو             .   زحمت نده 

 1».اگر دست نگه نداشت آن را خراب كن. دست نگه دار

همانطور كه آشكار و هويداست برخي از اين اعتقادات درسـت، برخــي             
امـا هــر چـه كـه هـست،            .   پـوچ و يـاوه و بعضي نيـز خنثي مي باشـند         

بسياري از مردم فريب همين ساده گويي را خورده و نسبت به گرايش بـه               
آن افتخار كرده و خود را افرادي آگاه مي پندارند، كه اعتقـادات راسـخي             

 . دارند
 نمونه ديگـري كه مي تـوان در اين راستـا ارائه كرد، گناهـان نـه گانه 

 )م.1969(كتاب مقدس شيطان پرستي نوشته آنتوان اس زاندرالوِي -1
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اين گناهان تا حدودي بـا گناهـان مـذموم در سـاير              .   شيطان پرستي است  
اما آنچه كه جلب توجه مي كند، اين است كـه چـرا         .  اديان مشابهت دارد  

شيطان پرستان چنين حدودي را بـراي خـود قـرار داده و بـه آن معتقـد                   
 هستند؟ 

مگر نه اينكه اعتقاد دارند انسان نبايد هيچ نيرويي را به عنوان نـيروي            
!. و آزادي مطلق، با قبـول محـدوديت سـازگاري نـدارد       .   مافوق قبول كند  

 .تأمل در اين مسئله مي تواند بسياري از حقايق را روشن سازد
مـوارد مذكور، آنچنـان بـرخي را فـريب داده است كـه همـانطــور           
كه اشاره شد، عده اي شيطان پرستي را يكي از مذاهب و آئيني دانسته كه               

و در واقـع بعـدي از        .  مي توان در كنار ساير مذاهب به آن اعتقاد داشـت         
كه همه راهها، چـه راههـاي       .   مانيفيسم يا يونيورساليسم را ترويج مي كنند      

الهي و چه راههاي مادي و حتي راههـاي كفـر آمـيزي همچـون شـيطان                  
 . پرستي، همگي به سعادت بشر منجر مي شوند

 .با اين توصيف گناهان نه گانه شيطان پرستي را مالحظه فرماييد

 )1(شيطان پرستي 
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 گناهان نه گانه در آئين شيطان پرستي
. اين گناه بزرگترين گناه آئين شيطان پرستي است:   جهل و ناداني -1«

ولي جامعه .   جهل يك چيز است .   ناداني بد است، ولي زياد دردناك نيست      
. رسانه ها بايد جلوي ناداني را بگـيـرنـد         .   ما به سمت ناداني پيش مي رود      

 .شيطان پرست بايد بفهماند كه مي توان جلوي ناداني را گرفت
انسان نبايد خودنمايي كند، زيرا همه چيز ساخته ذهن         :   خودنمايي  -2

 .آدمي است
يكي از خطرناكترين چيزها براي شيطان پرسـت مـنـيـت             :   منيت  -3
. بعضي ها منتظرند مردم به آنها تعظيم كرده و احتـرام بـگـذارنـد         .   اوست

ما بايد  .   شيطان پرست بايد تالش كند تحكيم كند تقدم ديگران را بر خود           
. مبادا در عين آسودگي خيال لغـزش كـنـيـد           .   ثابت كنيم و هوشيار باشيم    

 اما متأسفانه ما از  .مسلماً مدينه فاضله جهان، تصويري در ميان ملت ماست
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 .آن نقطه اوج دور هستيم
اين گناه يكي از گناهان نه گانه است، ولي بايد مكرر :   خود فريبي   -4

 .تا مبادا كسي گرفتار آن گردد و خود را بفريبد. تكرار گردد
شايد همرنگي با جماعت براي شما سود       :   همرنگ جماعت شدن    -5

زيرا در   .   آور باشد، ولي فقط يك انسان احمق از جماعت پيروي مي كند           
 .اين صورت انسان فاقد شخصيت وجودي است

چقدر درد آور است براي يك شيطـان        :   نداشتن بصيرت و آگاهي     -6
شما هرگز نبايد بصيرت خـود را گـم           .   پرست كه بصيـرت نداشته باشد    

 . كنيد، و اينكه چه كسي هستيد يا اينكه چه چيزي شما را تهديد مي كند
ما در حال ساختن تـاريـخ       .   اين براي بقاي شما بسيار ضروري است      

و بايد تصوير و خوراك تاريخي و اجتماعي صحيحي در           .   درست هستيم 
 .اذهان، از خود به جاي بگذاريم

بايد آگاه بود كه اين مورد      :   فراموش كردن گذشته مكتب ارتدكس      -7
از كليدهايي است كه مردم را در قبول كردن چيزهاي جديد و متفـــاوت               

در مقابلِ چيزهايي كه يكباره مورد قبـول واقـع مي شونـد،           .   نگاه مي دارد  
 . اكنـون يك بسته تازه داده شده است

ما بايد منتظر ياوه گويي ها درباره نبوغ خالق خود باشيم و اصـل را                
 .فراموش نكنيم، كه اين سازه اي براي استفاده شدن در جامعه است

قانون شيطان پرستي اين    .  غرور اولين كلمه مهم است:  غرور بيجا -8
اگر شما كارخانه دار بزرگي هستيد، هنگامي كه كار به خـاطر شـما        :   است

متـوقف مي شود، در آن هنگـام شما خود را در گـوشه اي بـه تصــوير                 
 : مي كشيد كه تنها راه شما گفتن اين جمله است

 )1(شيطان پرستي 
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من اشتباه كردم، و مي خواهم كه ما به طريقي مصالحـه            .   من متأسفم « 
 » .كنيم

زيـبـا   .   اين خواست طبيعي، عامل توازن اسـت       :   نداشتن زيبا بيني    -9
ولي ما بايد بيشتر به آن اهـمـيـت        .   بيني در جادوگري كمتر اهميت دارد     

اين واضح است كه هيچ كس نمي تواند همه پولهاي دنيا را يك جا              .   دهيم
شيطان پرستي  .   در اين زمان بيشتر زيبايي ها دلسرد كننده است        .   جمع كند 

براي اين است كه سحر و جادو را بكار ببريم براي اثر بخشي به زيبـايـي                 
 .ذاتي

زيبا بيني چيزي است كه مشخصاً بازتاب طبيعي دارد، اما عمومـاً بـه          
 1».مي خواهيم آنرا كنار بگذاريم: دروغ مي گوييم

مالحظه مي فرماييد كه چگونه اعتقادات شـيطان پرسـتي، طعنـه بـه               
اعتقادات ساير اديـان مي زند و از اين رهگـذر خود را بـا آنـان همـسان                  

 . و همين مقدار براي فريب ساده لوحان كفايت مي كند. مـي پندارد
زيرا عده اي فقط به دنبال تبعيت از چيزي هستند كه در مواقعـي بـه          

 .و هيچگاه به محتوا كاري ندارند. كار آنان بيايد
با ذكر اين نمونه به بيان تاريخچه شيطان پرستي مدرن از ديدگاه خود   

 .آنان مي پردازيم
مطالبي كه در ادامه خواهد آمد نوشته خانم بالنـچ بورتـون، يكـي از             

 . كشيشيان و كاهنان سيطنيسم است

 )م.1969(كتاب مقدس شيطان پرستي نوشته آنتوان اس زاندرالوِي -1
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 تاريخچه شيطان پرستي از ديدگاه شيطان پرستان
) كليساي شيطان   (The church of Satanبالنچ بورتون در كتاب     

با اشاره به موضوعات مختلف، شيطان پرستي را از زواياي متعدد بررسـي             
در بخـشي از ايـن      .   كرده و براي آن آينده نگري خاصي را ترسيم مي كند          

كليـساي    (The church of Satanكتاب با عنوان اصلي كتـاب يعـني          
 :، مي نويسد)شيطان
 آپريل و روز يكم مـاه مـي، در          30آنتوان اس زاندر الوِي در شب     « 
م و در فصل بهار، كليساي شيطان را در حالي كـه جـادوگران           . 1966سال  

 .شيطاني در زمين پرسه مي زدند، بنيان نهاد
ماننـد مراسـم قـرون      ( الوِي در حالي كه سر خود را تراشـيده بـود،             

تشريفات را آغاز كرده و عده اي از جادوگران نيز بـراي منافـع              )   وسطايي
 .تا بتوانند نيروي شيطان را دريافت كنند. شخصي خود، دور او را گرفتند
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در جادوي تثليث، توجه معنوي بـه روح و فـداكاري بـراي جهنـم،                 
تراشيدن سر در مراسم شيطان، از فرامين اساسي اسـت          .   پيگيري مي گردد  

همانند تراشيدن سر با تيغ و شستشو با آب زمـزم در             .   كه بايد انجام گيرد   
 .اسالم، كه نخستين جريان برج هفتم شيطان است

ايـن  .  م اولين سال سلطنت شيطان بـر فرزنـدان آدم بـود            . 1966سال  
مكتب بزرگترين انقالب، در سرتاسر جهان تا به امروز است، كه مخلوطي            

 .منطق و دين مبتني بر شهوات است -از جادو
سـپس  .  شهوت در عوض انكار .  بعد جاهاي ديگر) آمريكا(حاال اينجا  

اين در زماني است كه زمين گسـسته   .  خودپسندي در حكم دوست داشتن 
 ».شود و همه به شيطان گرويده شوند

مي بينيد كه او در كتاب خود، حتي به آئين اسالم نيز اشـاره كـرده و                  
سعي مي كند اعمال شيطان پرستي را در مقايسه با اديان الهـي بـه نوعـي                  

 .آنگاه به فراگير بودن مكتب شيطان پرستي مي پردازد. توجيه كند
در (لذا هيچ عجيب نيست كه در كنار اعمال و مناسك شيطان پرستي،            

عكسها و گوشه هايي از مراسم قمه زني كـه    )   سايتهاي مربوط به اين فرقه    
 انجام مي پذيرد هم قرار گرفته عليه السالمبه مناسبت عزاداري امام حسين   

و آن را به نوعي به شيطان پرستي ملحق كـرده و بـا ايـن ترفنـد اعمـال                      
 .وحشيانه خود را توجيه مي كنند

در ادامه باب ديگـري گشوده شده و داليـل ايجــاد مكتـب شـيطان               
بورتون از ايـن بـاب بـا عنـوان           .   پرستي از نگاه الوِي را مطـرح مي سازد       

 »Modern Prometheus   «) يـاد مـي كنــد و       )  پـرومـتئـوس جـديد
 :مـي افزايد
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امـا  .  آنتوان الوِي هرگز انتظار بنيان گذاري آئين جديدي را نداشـت « 
او براي مردم احساس نياز كرد كه چيزي براي مقابله با ركـود مـسيحيت                

و فهميد كه اگر او نتواند آن را انجام دهد، هرگز كسي نخواهد     .   ايجاد كند 
 .يا شايد كمتر كسي شايستگي آن را داشته باشد. توانست

الوِي بايد نشان مي داد كه عدالت، برگرفته از رنـج و عـذاب بـراي                 
او شـروع كـرد بـه       .  و كسي بايد با نيرو در مقابل آن بايـستد         .   انسانهاست

او از ما براي پيشرفت علم و فلسفه استفاده كرد و بـه             .   تحقق بخشيدن آن  
و .  و آن فلسفه ايستادن در برابـر خـدا و كليـسا بـود              .   آن نيز دست يافت   

 . همچنين يك قرارداد جديد اجتماعي به وجود آورد
و نبايـد از    .  ما بايد نشان دهيم براي آن انقالب بزرگ آفريده شده ايم       

 .ورود آن به روح خود جلوگيري كنيم 
شيطان با يك نام يا نامهاي ديگر شبيه انسان است، كـه انـسان را بـا               

 .چشاندن لذات شيرين وسوسه مي كند
. شيطان، با پنهان كاري بيان مي كند كه او تنها نامزد خداوندي اسـت             

او كسي بود كه توانست براي پاداش، درخواست قدرت كند و چه كـسي              
و .  اشاره به رانده شـدن شـيطان از درگـاه خداونـد         .   (سزاوار پاداش است  

اينكه به خداوند عرض كرد كه خدايا در عوض عبادتهاي چند هزار سـاله              
 .)خداوند نيز به او قدرتهايي را بخشيد. قدرتهايي را به من عطا كن

شيطان در عوض خلقت معاصي و گناهـان، ضـمانت گناهكـاران را              
و او همان كسي بـود كـه         .  قبول كرد و تشويق كرد زياده روي و افراط را   
 ».خدا مي توانست ما را به سمت او هدايت كند

 توجه داشته باشيـد كه بورتون چگونه به دفاع از الوِي پـرداخته و او 
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و شيـطـان پرسـتي را مـوهبــتي الهــي         .   را توجيـه و تقـديس مـي كنـد     
 .مـي شمارد

در بخش ديگر كتاب با اشاره به حضور الوِي در پشت صـحنه فيلـم               
بـه  .  بچه رزماري، فيلم را به عنوان سرباز كليساي شيطان معرفي مـي كنـد    

 .اين بخش توجه فرماييد
»Hell on reels «)جهنم در حلقه هاي فيلم( 
م در حال سـاخت بـود،      . 1968هنگاميكه فيلم بچه رزماري در سال       « 

و جمعي از مسئولين فرهنگـي   .   الوِي در اين فيلم مشغول تمرين نقش بود       
در اين  .   از جمله رئيس اداره تبليغات آمريكا نيز نظاره گر فعاليت او بودند           

ميان همه متوجه الوِي بودند كه در حال تمرين اعمـال مـذهبي شـيطاني                
فيلم بچه رزماري بـراي كليـساي شـيطان مثـل           :  او درباره فيلم گفت.   بود

به عنوان يك )  سازمان سري سياه پوستان آمريكا  ( ku klux klanانجمن
 ».سرباز براي ملت آمريكاست

اين فيلم در كمال وقاحت آداب مـسيحيت را بـه سـخره گرفتـه و                  
و مفاهيم شـيطاني در     .   تصويري زشت از مريم مقدس به نمايش گذاشت       

 .آن به صورت كامالً آشكار ولي توجيه شده براي همگان به نمايش درآمد
 .باز در ادامه كتاب به بخش ديگري مي رسيم

»Lucifer rising «)طالع شيطان .( 
اين بخش به شرح آينده شيطان پرستي پرداخته و برخي آداب موبوط     

بخـشي از ايـن متـن را         .   به عضويت در كليساي شيطان را مطرح مي كند        
 .بخوانيد
 الوِي . عضويت در كليساي شيطان پيـوسته در حـال افـزايش است«
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 . براي اين عضويت شرايطي دارد
كـه جـزء اصـلي آن، تجمـع          .   اولين شرط، مالقات حضوري اسـت      

و مالقـات   .  كه هر كجا برود بركت را با خود مي برد     .   پيرامون گوي است  
 . در سرداب صورت مي گيرد

، بعد از گذشـت   )زمان آغاز به كار كليساي شيطان( الوِي در آن زمان     
و بعد از مـدتي همگـان از         .  چند سال كليساي شيطان را رسماً تثبيت كرد     

وجود كليساي شيطان آگاهي يافتند و روز به روز بر جمعيت پيروان الوِي       
 .افزوده شد

البتـه از دنيـاي بـيرون       .   اكنون كليساي شيطان وضعيتي مطلوب دارد     
تحت فشار قرار دارد، ولي با نيروي مضاعف و فشار كاري بيشتر و انجـام           

 ».تشريفات مذهبي، ديگران به پذيرش اين آئين تشويق خواهند شد
نويسنده كتاب باز نگاهي به گذشته اين مكتـب انداختـه و در ادامـه                

 :چنين يادآور مي شود
اما اين مقطع گذرا و كوتـاه       .  در دوره اي پيروزي نسبتاً با الوِي بود« 

بود و بـراي مدتي بيشتر مـراسمات مذهبـي، شبانه و در خفــا صــورت              
 .ولي به مرور بر پيروان شيطان پرستي افزوده شد. مي گرفت

م انجام مراسمات و سخنراني ها و رفتـار و عملكـرد             . 1970در سال   
م .1972در سال .  فردي الوِي، باعث شد، گرايش عمومي به او بيشتر گردد        

و اين به خاطر آن بود كه كليـساي       .  مراسمات در خانه سياه انجام مي شد      
شيطان ديگر مكان مناسـبي بـراي انجـام مراسـمات مـذهبي نبـود، لـذا                   

 . مراسمات در غار مركزي، معروف به خانه سياه انجام مي گرفت
 ) نام خانه سياه را الوِي براي اولين بار بر غار زير زميني مركزي نهاد(
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 .و تنها طبق دستور، كليساي شيطان را با پرده سياه پوشاندند
م مجدداً فعاليت كليساي شيطان آغاز گرديد و       . 1975سرانجام در سال    

اما تعاليم كفـر    .   كساني كه با الوِي تماس داشتند، دوباره فرا خوانده شدند         
لكـن تحـت    .   آميز مسيحيت، به شدت فعاليت الوِي را محدود كرده بـود           

رهبري و هدايت الوِي، امور به سرعت انجام گرفت و الوِي بـراي قانـع                
در نتيجـه بـا تدبيـر       .   كردن ديگران نامه هايي را براي برخي افراد نوشـت         

 ».الوِي راهي براي پاكي خانه گشوده شد
 :بورتون در ادامه دوستان الوِي را دسته بندي كرده و مي نويسد

بسياري از كساني كه گرد الوِي جمـع شـده بودنـد، يـا بـه خاطـر             « 
و همچنين عـده اي     .  دوستي با او بوده يا به خاطر كسب شهرت و بزرگي    

 1».نيز براي كسب لباس مخصوص براي ورود به خانه شيطان
 مؤسس فرقه سيطنيسم سخن بـه ميـان آمـد، بـد        »الوي«حال كه از   

نيست كه درباره زندگي او و هم كيشانش، در صفحات آتي مطالبي ارائـه               
البته اين نگـاه مختصـر مي تواند تا حـدودي تنـاقض هـاي دنيـاي                .   كنيم

يك زندگي كامالً شهواني و دور از       .  تاريك شيطان پرستي را آشكار سازد   
 .انسانيت

 Hell's kitchenانتـشارات   )  كليـساي شـيطان     (The church of Satanكتاب    -1
 م نيويورك نويسنده بالنچ بورتون.1990سال ) آشپزخانه جهنم(
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 سران شيطان پرستي
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  آنتوان اس زاندر الوِي
Anton Szandor Lavey       ،مؤسس و كاهن اعظم كليساي شيطان ،

 11نويسنده كتاب انجيل شيطاني و بنيان گذار شيطان پرستي الويـي، در            
.  متولـد شـد     »ايلي نويز « ايالت   »شيكاگو«م در شهر    . 1930آوريل سال   

 نقل مكان كردند و بيشـتـر دوران          »سانفرانسيسكو«آنگاه خانواده اش به     
 .رشد وي همانجا سپري شد

 سـالـگـي،     17 پس از رها كردن دبيرستان و فرار از خانه در            »الوِي«
م . 1950وي در سـال .  ابتدا به سيرك پيوست و بعد به نوازندگي روي آورد 
 .به عنوان عكاس در دايره جنائي پليس استخدام شد

نتيـجـــه    .    ازدواج كرد  »كارول لَنسينگ «م با   . 1952 در سال    »الوِي«
ازدواج آنها بعد از  اينـكـه   .    بود »كالرا الوي «اين ازدواج اولين دختـر او      

 م منجـر .1960 شده بود، در سـال »داين هگارتي« بسيار شيفته »آنتوان«
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 هرگز ازدواج نكردند ولي رابطه آنـهـا          »داين« و   »آنتوان«.   به طالق شد  
 در سـال      »زيـنـا الوي    «بعد از سالهاي طوالني به تولد دختر دوم وي      

 .م منجر شد.1964
بـه  .   موفقيت هاي او به عنوان يك پيانيست، او را مشهـور سـاخـت              

 . بود»سانفرانسيسكو«طوري كه از مشهورترين افراد زمان خود در 
دايـره  «هاي سرّي خود در شبهاي جمعه را كـه         الوي ارائه سخنراني  

و يكي از اعضاي همـيـن حـلـقـه بـه               .    ناميده بود آغاز كرد    »اسرار آميز 
 . پيشنهاد تأسيس آيين جديد را داد»الوي«

بـه  (  سر خـود را        »الوي«م در حالي كه . 1966 آوريل سال 30در  
تراشيده بود، بنيان گذاري كليساي شـيـطـان را            )   عنوان رسم آئين جديد   

سـال اول      ( »آنو سيطنـس «م را به عنوان . 1966همچنين سال .   اعالم كرد 
 . ناميد»كليساي شيطان«و خود را كاهن اعظم . اعالم كرد) عصر شيطان

م بـه    . 1969 در سـال       »انجيل شيطاني «چندي بعد با انتشار كتاب      
شيطان فرمانـرواي   «اظهار تعاليم كليساي شيطان پرداخت و اظهار كرد كه          

 .»زمين است
آئـيـن پـرسـتـش        «در ادامه انتشار كتاب انجيل شيطاني الوي كتاب         

در اين كتاب جزئيات بيشتري از       .   م انتشار داد  . 1972 را در سال     »شيطاني
از جمله مـراسـم      ( آئين پرستش، رسوم و تشريفات ديني پرستش شيطان         

 .را ذكر كرد) عشاء تاريك
و آخـريـن   .   م از هم جدا شدند.1980و الوي در اوسط سال  هگارتي
كه نتيجه اين همراهي تنها پسـر الوي         .    بود »بالنچ بورتون «همراه الوي   

 . شد»سيتن سركيس كرنكي الوي«

 زندگي سران شيطان پرستي
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م در بـيـمـارسـتـان        . 1997 اكتبر سال 29 در »آنتوان الوي«سرنجام  
روز مـرگ الوي    .    شهر سانفرانسيسكو بر اثر تورم ريه مرد»سنت ماري «

در تدفين شيطاني الوي كه بـه       .   شود   شناخته مي  »هالووين«به عنوان روز    
خاكسترش دفـن نشـد،      .   صورت مخفي انجام شد، جسدش را سوزاندند      

و با اين فرض كه داراي قدرت اسرارآمـيـز          .   ولي بين وارثانش تقسيم شد    
 .شود است، در آئين پرستش اسرار آميز شيطاني استفاده مي

از جـملـه     .   آثاري كه منسوب به الوِي مي باشد، در چند قالب است          
 .آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد

 :كتابها
عيار يا وقتي پاكدمني شكـسـت    ساحره تمام  -) 1969(انجيل شيطاني  

گفتـگـوهـاي      -)   1972( آئين پرستش شيطاني      -)   1971( خورد چه كنيم    
 )1992(دفتر يادداشت شيطان  -) 1988(شيطان 

 :فيلمها
 -)   1970( عشاء رباني شيـطـان         -)   1969( نيايش برادر اهريمني من     

دكتـر دراكوال، اكا سـونگالي      -)   1977( اتـومبـيل    -)   1975( باران شيطان   
 -)   1989( مرگ در صحنه   -)   1989( سوپر استار كارلز منسون       -)   1981( 

 )1995(گفتگوي شيطان 
 :موسيقيها

 1.رود شيطان به تعطيالت مي -بيگانه  -مراسم عشاء شيطاني 

 دانشنامه دين و طبيعت. تشريح، فلسفه و توجيه شيطان پرستي -1
1- www.wikipedia.com 
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 مرلين منسون
و شايد به جرأت بتوان     .   مي باشد  »برايان هاگ وارنر  «نام اصلي او    

گفت، منسون يكي از خوانندگان راك است كه در توهين و جسارت به               
كه متأسفانه بسياري از جوانان     .  مقدسات سر آمد تمامي خوانندگان است     

 . ايراني نيز به اين خواننده عالقه خاصي دارند
البته غفلت اكثر جوانان، به خاطر اين است كه از راك و خوانندگان               

در مورد اين فرد سخنان ضد و نقيض بسياري          .  آن چيز زيادي نمي دانند    
او زني است كه نام مردان      :  تا اين حد كه عده اي مي گويند       .  مطرح است 

. در واقع او مردي زن نماست     .  بر خود گذارده و تغيير جنسيت داده است       
و حتي برخي از دنده هاي بدن خود را برداشته تا راحت تر دهانش به                  
آلت تناسليش برسد، تا اين چنين برخي مسايل خود ارضايي را انجام                

 .دهد
 منسـون به خاطـر فعاليتهاي زيادش در به وقاحت كشاندن شخصيت 

 زندگي سران شيطان پرستي
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انساني و توهين به مقدسات، و همچنين به پاس خدمات بسيارش به راك             
 عنوان كشيش افتخاري را        (church of satan)از كليساي شيطان      

 . و ضد مسيح را براي خود برگزيد666دريافت كرده و القاب وحش 
توهين به مقدسات از سوي منسون به حدي زياد است كه روي سن              
و در حال اجراي كنسرت، كتاب انجيل را كه از سوي حدود چهار ميليارد              

به قرآن و   .  انسان مورد احترام است و به آن عشق مي روزند، پاره مي كند            
اما همواره خود را يك خدا پرست       .  ساير كتابهاي آسماني توهين مي كند     

 . معرفي مي كند
 »هاليـوود« از آلبوم     »نوجوانان يكبار مصرف  «منسون در آهنـگ     

من هيچ وقت از خداي واقعي بدم نمي آيد، من از خداي              «:  مـي خواند 
 ».مردم متنفرم

: و حاال به اين سخن او توجه فرماييد كه در جايي ديگر گفته است               
  ».چرا بايد به خدايي ايمان داشته باشم كه به من ايمان ندارد«

 . دقت كنيد سخن از خداي مردم نيست
من «:   مـي خوانـد  »هاليوود« از آلبوم     »آواز جنگ «او در آهنگ     

خدا، خدا  «و يا اينكه در آهنـگ       .  »برده خدايي كه وجود ندارد نيستـم      
خداي عزيز مي داني كه اگر زنده       «:   از همين آلبوم مي خواند     »مي خورد 

 .»بودي خودمان تو را مي كشتيم
و اصالً چگونه   .  حال اين تضـاد و تناقض را چگـونه باور مي كنيد           

 !مي توان آن را توجيه كرد؟
ناگفته نماند كه اصوالً خوانندگان راك، هيچ اعتقاد ثابتي ندارند و به              

 .هر طرف كه سود سرشاري براي آنان داشته باشد مايل مي گردند
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او در بسياري   .  البته منسـون هيچگاه عقيده خود را انكار نكرده است         
از مصاحبه هايش به صـراحت اعالم كرده كه خـودش خداي خودش               

و چيزي به نام خدا فقط در ذهن انسانها نقش بسته است تا                .  مـي باشد 
 . اندكي خود را آرام كنند

زماني دم از   .  خوانندگان بسياري نيز مانند منسون اين كار را كرده اند          
خدا زده اند، و در جاي ديگر وجود او را انكار كرده و به او توهين                      

 .نمودند
كه در آهنگ   .  از جمله اين افراد مي توان به مايكل جكسون اشاره كرد 

و حتي در   .   از خداوند به بزرگي و رحمت ياد مي كند           »تشكر از خدا  «
كنار گويش التين به گويش عربي نيز جمالتي را در مدح خداوند بر زبان              

آنگاه بسياري از مسلمانان ساده لوح باور مي كنند كه اين            .  جاري مي كند  
آن هم فقط به اين خاطر كه در        .  خواننده شيطان پرست مسلمان شده است     

برخي مكانها با پوشش اسالمي ظاهر شده، و يا اينكه برادرش او را به                  
 .رسم مسلمانان تشييع جنازه كرده است

البته درباره جكسون بايد گفت، او زماني كه پرونده تجاوز جنسي اش            
به يك كودك افشا شد، به نوعي سعي در تطهير چهره خود داشته و اقدام               

تا اندكي افكار عمومي    .  به خواندن اشعاري با مضامين اسالمي كرده است       
و يا اينكه به نوعي انحرافش را به اسالم           .  را از اين مسئله منحرف كند      

 .و البته اين رفتار را از كسي چون او مي توان انتظار داشت. ارتباط دهد
متأسفانه با بي تدبيري مسئوالن، تعدادي از آهنگهاي اجرا شده توسط           

كه .  او، از صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران نيز پخش شده است               
 .خود جاي بسي درنگ دارد

 زندگي سران شيطان پرستي
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 پيتر گيلمور 
Peter H. Gilmore    م توسط موبده بالنچ بـورتـون   . 2001 در سال

و .   به عنوان كاهن اعظم كليساي شيطان تعيين شـد        )   معشوقه آنتوان الوِي  ( 
 .هم اكنون به عنوان موبد اعظم در كليساي شيطان فعاليت مي كند

هاي متعـددي كـه در          وي به عنوان نماينده كليساي شيطان در برنامه       
شود، حضور فـعـالـي        راديو و تلويزيون راجع به شيطان پرستي پخش مي        

 .دارد
 انتـشـار   »پگي ناراميا«م همراه با همسرش . 1989 در سال    »گيلمور«
م . 2005 در سـال      »گيلمور«همچنين  .    را آغاز كردند   »شعله سياه «مجله  
كـتـاب   «آخرين اثـر او       .   اي بر انجيل شيطاني آنتوان الوي نوشت        مقدمه

كـه در سـال       .   اسـت )   The Satanic Scriptures  ( »مقدس شيطاني 
 1.م منتشر شد.2007

 . تشريح، فلسفه و توجيه شيطان پرستي. دانشنامه دين و طبيعت  -1
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 مايكل آكينو 
Michael Aquino   سازمان جدا شـده از    ( »   معبد سِت« بنيانگذار

سـازمـان   « و     »ارتش آمريكا «همچنين او در    .   است)   » كليساي شيطان « 
 .مشغول فعاليت است) CIA (»سيا

م از او     . 1975 به خاطر اختالفاتش با آنتوان الوي، در سال          »آكينو«
 1. را تأسيس كرد»معبد سِت«جدا شده و 

 معبد سِت 
 )Temple of Set   (»يكي از مخوف ترين، مشهورترين »معبد ست 

معبد سِت اولين جـامـعـه       .   هاي شيطان پرستي است     و مخفي ترين سازمان   
و .   را دارد  »   طريقت دست چـپ    « مخفي است كه ادعاي رهبري جهاني       

 .تعاليم آن شامل فلسفه شيطان و تمرينات سحر و جادو است

1- www.wikipedia.com 

 زندگي سران شيطان پرستي
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 تاريخچه
 Michael( م توسط مـايـكـل آكـيـنـو              . 1975معبد ست در سال     

Aquino   (او و گروهـي ديـگـر از        .   در سانفرانسيسكو بنيان گذاري شد
كشيشان كليساي شيطان به خاطر اختالفات فلسفي و مديريتي، همچنـيـن            
به خاطر فساد موجود در كليساي شيطان، از آن جدا شده و سازمان معبـد               

 .ست را تشكيل دادند
در همان سال، معبد سِت به عنوان يك كليساي بي فايده در كاليفـرنيا             

 .به ثبت رسيد
 تفاوت ميان كليساي شيطان و معبد ست

و معبد )   Church of Satan(بارز ترين تفاوت ميان كليساي شيطان  
 .ست مربوط به مفهوم شيطان است

شونـد،    ، كه سِيطنيست ناميده مي    ) C.o.S( معتقدين به كليساي شيطان     
. بر اين باورند كه شيطان موجودي نمادين است، و وجود خارجي نـدارد             

آنها از شيطان براي نشان دادن توجهات و اعتراضات خود و به اسـتـهـزاء                
 .گيرند گرفتن مسيحيت بهره مي

نامـيـــده    )   Setians( در حـالي كه پيـروان معبـد سِـت كه سِتيانس         
پادشاه حقيقـي   « مي شوند معتقدند كه شيطان واقعي وجود دارد كه به آن            

 .گويند مي» )The true Prince of Darkness(تاريكي 
تفـاوت نگـاه اين دو فـرقه درباره شيـطان، در اين است كه سِيـطِـن             

 )Satan   (     نامي است مأخوذ از انجيل به عنوان پادشاه تاريكي؛ ولي سِـت
)Set (1.نام خداوند مرگ و عالم اموات در مصر باستان است 

 .تشريح، فلسفه و توجيه شيطان پرستي. دانشنامه دين و طبيعت  -1
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  از ديدگاه شيطان پرستانشيطان پرستي
شيطان پرستي به معني پرستش شيطان به عنوان قـدرتي فـوق العـاده              
. قوي و بسيار قويتر و مؤثرتر از نيروهاي خوب دنيوي همچون خدا است          

پرستي، شيطان به عنوان نماد قدرت و حاكميت بر روي زميـن              در شيطان 
قدرتي كه به عنوان برترين قدرت دو جهان مورد توجه و پرسـتش            .   است

و اين دنيايي را كـه بـه عنـوان دوزخ برشـمرده مـي شـود را                   .   قرار دارد 
در شيطان پرستي؛ غير از شيطان به عنوان قدرت تاريك        .   قانونمند مي كند  

و مطلق، از نيروها و اجنه و روح هاي پليد و شيطاني نيز براي رسيدن بـه        
پرسـتش  « و در نهايت معنـاي شـيطان پرسـتي،           .   اهداف استفاده مي شود   

 . است»پليدي قدرت

: قرآن كريم شيطان را بر پيروانش مسلط مـي دانـد و بيـان مـي دارد                
 . كساني كه واليت او را پذيرفته اند تحت سرپرستي او قرار مي گيرند
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 100قرآن كريم، سوره نحل آيه  -1
 19قرآن كريم، سوره مجادله آيه  -2

 .به اين آيه توجه فرماييد
جـز ايـن    «اِنما سلطانه علي الذين يتولونه و الذين هم بـه مـشركون         

بر كساني است كه او را به سرپرسـتي خـود           )   شيطان( نيست كه تسلط او     
 1».برگزيده اند و به واسطه او مشرك شده اند

لذا آنان شيطان را در عالم همه كاره دانسته و قدرت مطلق را از آن او 
زيرا قدرت ناچيز شيطان را با خود مقايسه كرده و آن را برتر از              .   مي دانند 

 .خود مي دانند
استحوذ عليهم الشيطان فانسهم ذكـر      :   باز قرآن در اين باره مي فرمايد      

 اهللا اولئك حزب الشيطن اال ان حزب الشيطن هم الخاسرون
آنها .   شيطان بر آنها مسلط شده و ياد خدا را از خاطر آنها برده است             « 

 2.»بدانيد حزب شيطان زيان كارانند. حزب شيطانند
اما آنچه درباره شيطان پرستي بايد بدان اشاره شود اين است كه، اين             

البته عده اي سعي مي كنند آن را       .  مكتب ريشه در تاريخ كهن بشري دارد      
يك مكتب نوظهور امروزي و مدرن قلمداد كرده و در اين گذار خـود را                

آن چه كه در غـرب به عنوان مدرنيته از آن ياد   .   به نوعي نوگرا نشان دهند    
مي شود، سرابي است كه هر نوع فرقه گمراه را در خود جاي مي دهـد و          

 .در اين گذار آنچه هيچ جايگاهي ندارد، خداوند است
غرب و مدرنيته با اعتقـادات و معتقـد بـودن مخالـف               !   اشتباه نكنيد 

 نيست، آنچه افيـون شناخته مي شود و مورد تشكيك قرار مي گيرد، اعتقاد 
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زيرا شـيطان پرسـتان نيـز      .  به خداوند يكتاست، نه خدا به معناي مطلق آن     
در غرب امروزي   .  شيطان را به عنوان خدا معرفي كرده و او را مي پرستند           
بلكه نهايت تمدن   .   توتم پرستي ديگر يك فرهنگ منحوط آفريقايي نيست       

 . است
جـا دارد در كنـار بررسي شيطـان پرســتي بـه بــرخي از مكــاتب                

بايسته است كـه ذهـن بيـدار هـر انـسان           .   منحط ديگر نيز اشاراتي داشت    
 . حقيقت گرا، به شقوق گوناگون فرق ضاله توجه نمايد

آنگاه است كه مشخص مي گردد، اين حجم عظيم از فرق گوناگون از     
مانيفيسم گرفته تا نهيليسم و سيطنيـسم، همگـي بـه طـرزي مـشخص و                 
هدفمند، در راستاي فاصله انداختن بين مردم و خداوند تأسـيس شـده و               
هيچ پوشيده نيست كه تمامي اين فرق همگي از يك مـسير و مجـرا وارد              

مروري بر تاريخچه اين فرق حقايقي را آشكار    .  شده و نشأت گرفته است 
 .مي سازد كه به راحتي نمي توان از كنار آن گذشت
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 هندوئيسم
هنـدوها فقـط    .    مكتبي است كه بنيانگذار خاصي نـدارد       »هندوئيسم«

البته اعتقادات هندوها با هم   .  كه منشأ آنها مشخص نيست   .   اعتقاداتي دارند 
تنها موردي كـه مـي تـوان از آن بـه عنـوان اعتقـاد ثابـت                    .   ثابت نيست 

كـه فـرق    .   هندوئيسم نام برد، قانون تثليث يا همان سه گانه پرستي اسـت           
 : خدايان سه گانه هندو عبارتند از. متعدد هندو ها به آن پايبند هستند

 »برهما  -3شيوا  -2ويشنو  -1«
.  هـم اشـاره كـرد      »كريـشنا «در كنار اين سه نام مي تـوان بـه نـام              

.  در زميـن اسـت     »ويـشنو «امـا تجـسم عيـني       .    خدا نيـست   »كريشنا«
 خـداي   »برهما«.   خداي خير و خوبي و نگهدارنده جهان است »ويشنو«

 . خداي مرگ و نابودي»شيوا«آفريننده جهان و باالخره 
 شاگردان ايـن . در مذاهب هندي، خداوندگاري را كالسيك نموده اند
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، پـس از      »يــوگـي  « و     »بودا«مكتب و مكتبهاي بـرآمده از آن مانند        
تشريفات خاصي كه در معابد و خانقاههاي خود در كنار رود گنگ انجـام              

كه به صورت مجسمه سنگي     »   ويشنو« مي دهند، در روز معيني در مقابل        
 . در روي ارابه سنگيني حركت مي كند قرار مي گيرند

اين شاگردان كه در معابد تعاليم مقدماتي را فرا گرفته انـد، در انظـار               
معاشقه كرده تا آنجا كه تعدادي از       »   ويشنو« عمومي، به تدريج با مجسمه      

 .مي نمايند» ويشنو«آنان، خود را زير ارابه انداخته و وجودشان را فداي 
اين آئين، با اضافات و ملحقـاتي كه دارد از دير زمـان در هند رايـج                

 و  »بودايـي «،  »جوكـي «بوده، تدريجاً در ابعاد كوچكـتر، در تمرينهـاي          
و افـراد ايـن معبـد هـاي هنـدي، در             .   به گونه اي وارد شده است »ذن«

 .اوقات معيني به رياضتهايي اشتغال دارند
با ورود مسيحيت به هند، خصوصاً در قرن نوزدهم ميالدي تفكـرات           

تئـو  « دچـار تحول عظيمي شده و فـرق جديــدي ماننـد        »هنـدوئيسم«
، »سـيك «از فرق كالسيك اين آئين مي توان بـه        .  پديد آمده اند»سوفي

 . اشاره كرد»كاست« و »برهمايي«
 

 يزيديه
از ميان آن گروه ها مي توان به فرقه يزيديان كه عموماً در كردسـتان          

مراسم حجي نيز در اللش واقـع در كردسـتان           .   عراق مي باشند اشاره كرد    
عـراق دارند و طبق گفته برخي، آيين خـشني ندارنـد و حيوانـات را در                 

اشاره اي مختصر به اين مـراسم خالي از لطف   .   مراسمشان قرباني مي كنند   
 چه اينكه بدانيـم آنها تا چه حـد در اعتقـادات پوچ خـود استـوار . نيست

 مكاتب و اديان انحرافي
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 . و حتي براي تشرف به آن مراسم خاصي دارند. هستند
 را به قبل از اسالم نسبت مي دهند و البته خود »يزيديان«برخي فرقه 

اما حقيقت، ايـن  .   هم قديمي تر است    » زرتشت« آنها اعتقاد دارند حتي از      
و مؤسـس آن    .  است كه اين فرقه مربوط به قرن پنجم هجري مـي باشـد          

 .  مي باشد»شيخ عدي بن مسافر«شخصي به نام 
ملـك  « نام شيطان در اين فرقه كه البته بسيار هم مورد احترام اسـت               

 . است»طاووس
 هم مثل بسيارى از پيروان اديان باستانى اعتقاد دارنـد كـه           » يزيديان« 

آب، بـاد، خـاك و      ( از چهار عنصر اصلى      » جهان و هر چه در آن است      « 
 . تركيب يافته است) آتش

 آفريد در حاليكه فرشتگان درگاه  »آب و خاك« خداوند انسان را از     «
و آتش به باور آنها بــر گـل برتـري و            .   هستند»آتش«او همه از جنس     

از جملـه ملـك     (وقتى خداونـد از فرشتــگان درگـاهش          .   ارجحيت دارد 
تعظيــم  )  آدم(مي خواهد كه در مقابل ساخته دست او،       )   مقرب، طاووس 

و از  .  كنند، ملك طـاووس از اين دستور نابجاى خداوندي سـر مي پيچـد      
شورشـى كـه تـا روز حـشر ادامـه            .   همان زمان سر به شورش مي گذارد      

  ».خواهد داشت و يزيديان آنرا شورشى بر حق و مقدس مي شناسند

 »يزيديان«مراسم حج فرقه 
.  برگزار مـي گـردد     »پرستشگاه اللش « مـراسم حج يزيديان هـر ساله در       

پرستشگاه اللـش كـه  .  عراق»كردستان« روستائى است در مركز »اللش« 
اى بنـا     اى بزرگ شبيه است، در مـركز اين روستـا بر فـراز تپه           به آتشكـده 

 . شده كه خيلى قديمى است
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مراسم حج در طول سه روز برگزار شده و چندين هـزار نفـر بـراي                 
نه تنها از كردستان عـراق كـه از سـوريه و           .   زيارت، آنجا جمع مي گردند    

ظـاهراً  .   (ايران و حتي اروپا نيز عده اي در اين مراسم شـركت مـي كننـد                
تعداد زيادي از پيروان اين دين در استانهاى كردسـتان و كرمانـشاه ايـران               

 ). زندگى مي كنند
شبستان، محــوطه   « :   پرستشگاه اللش از سه قسمت تشكيل مي شود       

). جـائيكه مـراسم حج در آن برگزار مـي شـود         ( » حيـاط و صحـن دوزخ   
 و نظاره     دور سالن بزرگ نشسته)  كه به شيخ معروف هستند  ( بزرگان فرقه   

از جمله موارد ديده شده در مراسم، پذيرايي با ماده اي           .   گر مراسم هستند  
اى رنگ به تيرگى قير است كه در استكان هائى به كوچكى انگشتانه،        قهوه

 . مي ريزند كه در تلخى نظير ندارد
از آداب اين مراسم اين است كه همه بايد بـا پـاي برهنـه در دوزخ               

 . حاضر گردند
سردر عمارت مربوطه مثل سردر همه مساجد و كليساها پر از نقش و     

 است كه بـه  »ملك طاووس« اما آنچه جلب توجه مي كند نام        .   نگار است 
 .صورت سنگ برجسته بر ديوار نقش بسته است

و اما دوزخى كه در پرستشگاه اللش ساخته شده، تنها چند دخمه غار 
با خمره هائى كه كنار هم چيده شده اند و رويـشان           .   مانند تار و تيره دارد    

درهاى دخمه آنقدر كوتاه   .  رنگ مشكى ريخته اند تا فضا را ترسناكتر كنند     
 . هستند كه بايد خميده از آنان عبور كرد

بخـش مهـم و تعيـين كننده اين مــراسم، جــدا از گــره زدن بـه                  
 و طواف كردن ) مثل دخيل بستن(اند  هائى كه به ستونهائى بسته شده پارچه

 مكاتب و اديان انحرافي
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، پرتـاب   ) كه گور شيخ عدي و برخي قديسين يزيدى است        ( اى    دور مقبره 
 . اى است كه از ديواره غار بيرون زده است دستمال به سنگ برجسته

ترين مرحله حاجى شدن اين است كه با چشمان بسته از فاصله             اصلى
هفت مترى دستمال سياهى را كه به بزرگى چارقد زنـان كـرد اسـت، بـه            

اگر در سه بار دستمال بـه برجـستگى سـنگ           .   طرف آن سنگ پرتاب كنند    
وگرنـه بايـد روز ديگـر برگردنـد و           .   آنان قبول شده اسـت     گير كند، حج  

 .در پايان، بعد از مراسم بايد گاوي را نيز قرباني نمايند. دوباره تالش كنند
 

 آئين بودا
اين آئين ابتدا در هند ظهور يافته، سپس به آسياي ميانه و بعد از آن                 

به آسياي شرقي كشيده شده و در چين و   عليه السالمدر زمان ظهور مسيح    
آئينهايي مانـنـد   .    فرق مختلفي دارد»آئين بودا«. ژاپن فراگير گرديده است 

 مي باشد، كه تـا اروپـاي        »بوديسم« از فرقه هاي     »يوگا« و   »جينيسم«
 يـكـي از       »بوديسم اروپايـي  «به طوري كه    .   غربي نيز كشيده شده است    

 .شناخته شده ترين آن فرقه هاست
همانطور كه در مكتب هندو گفته شـد، تـفـكـرات مسـيـحـي بـر                     

اين اتفـاق   .    شكل گرفت  »تئوسوفي« تأثير گذاشته و مكتب      »هندوئيسم«
 نيز افتاده و گرايشهاي اصالحي نيز در آن پديد آمـده و              »بوديسم«براي  

كه مـركـزيـت كـنـونـي آن در              .    گرديد »بوديسم غربي «منجر به تولد    
 . مي باشد»بريتانيا«

با انـدكي مالحظه در مي يابيم كه افراد متعددي در شكل گيري يـك               
 . و هر كس چيز جديدي به آن مي افزايد. مكتب نقش دارند
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اگـر  .   براستي آيا مي توان نقش شيطان را در انحرافات ناديده گرفـت           
 دين درستي باشد، چرا بايد در طول تاريخ و با ورود بـه              »بوديسم«واقعاً  

 .هر موقعيت جغرافيايي رنگ باخته و شكل ديگري به خود بگيرد
 وقتي وارد هر منطقه اي شد، آنجا را متـحـول            »اسالم«مگر نه اينكه    

اما چرا اديان ديگر به هر نطقه جغرافيايي وارد مي شونـد، خـود               .   ساخت
 رنگ مي پذيرند و متحول مي شوند؟

بسيارند كساني كه به دين، فقط از اين باب مي نگرند كه تنوعـي در                
 . زندگي انسان به وجود مي آورد و منشأ آن و هدف آن چندان مهم نيست

و چه بسيارند آنان كه همين نوگرايي هاي در اديان را نوعي فضيلـت              
حال آنكه نمي داننـد يـا        .   براي خـود دانسته و به آن نيـز افتخار مي كنند         

 .نمي خواهند بدانند كه عاقبت و آخرت كار آنان چه خواهد شد
پس واي به حـال جـامـعـه و            .   اين همان نگاه سطحي به دين است      

و چه به روز آنـان        .   مردمي كه دچار سطحي نگري و دگم انديشي شوند        
 خواهد آمد؟

 

 اودين
خداي اين دين همـان  .    مي باشد»اودين«يكي از اديان اسكانديناوي    

 بزرگتريـن خـدا     »اودين« است كه خداي جنگاوري مي باشد،     »اودين«
 .  بسيار محبوب بوده است»وايكينگها«بوده كه در ميان 

سـربازان بـر روي نيزه ها و سپـرهاي خـود نقـش اودين را حـك               
مي كـردند كه نشان خشم و حمله وحشيانه سپـاهيان بود كه با بي رحمي              

 . معروف است»وودن« به »ژرمن ها« در ميان »اودين«. مي جنگيدند

 مكاتب و اديان انحرافي
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 تمام قدرت خود را از راه جادوگري و ثروت بدست آورده            »اودين«
 . و با ارواح نيز در ارتباط بوده است

 
 دين هوپي

اين دين چـنـد     .   سرخپوستان آمريكاي شمالي به اين دين معتقد بودند       
 : برخي از خدايان اين دين عبارتند از. خدايي را به اوج رسانده است

 خداي آسمان: سوتونگ ناگو -1
 خداي خاك و مرگ: ماسوا -2
 خورشيد پير: تاوا -3
 1...ارواح نياكان و: كاچيناها -4
 

 دين بتَك توبا
 در قديم رايج بوده و اكنون       »اندونزي و سوماترا  «اين دين در حوالي     

از اعتقادات رسمي اين دين، اعتقاد به طبقات عالم است          .   نيز پيرواني دارد  
مـعـروف   »   مولـه جـادي    « در طبقه اول كه به نام       .   كه سه طبقه مي باشد    

طبقه وسط محل زندگي انسان     .   است، خداوند و پسرانش زندگي مي كنند      
 .اژدهاي عذاب است» ناگه پادوهه«است و طبقه زيرين محل زندگي 

كـه طـبـق      .   از رسوم اين دين و از پايه هاي آن، آدم خـواري اسـت        
اعتقادات آنان باعث مي شود، انسان قدرت هاي انسان خـورده شـده را                

  1.بدست آورد

 فرهنگ اديان جهان -1
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با نگاهي به سبك و سياق اديان غير الهي و مادي در مي يابـيـم كـه         
البته در طول تاريخ و بسـتـه بـه           .   همگي از يك آبشخور تغذيه مي شوند      

منطقه جغرافيايي اين اديان، گرايشات و اعتقادات متفاوتي در آنها وجـود            
 . اما نكته مشابه در تمامي آنها، شيطاني بودن آنهاست. دارد

و اگر بخواهيم اعتقاد    .   چه اينكه چند خدايي در الوهيت معنايي ندارد       
به خدا را به عنوان امر فطري بشري بپذيريم، بايد بدانيـم كـه خـداونـد                   

 .همخواني ندارد... و يكتايي نيز با چند خدايي و. يكتاست
، سوزاندن زن در صـورت فـوت           ) بوديسم( سوزاندن بدن مردگان    

، زنده دفن كردن زن در صـورت مـرگ             ) برخي فرق هندوئيسم  ( شوهر  
برخي قـبـايـل     ( ، زنده دفن كردن كنيزكان و غالمان        ) بوميان آفريقا ( همسر  

، ) اعراب جاهليـت  ( ، زنده بگور كردن دختران      ) آفريقايي و عرب جاهليت   
، قـربـانـي      ) قبيله اينكاهـا  ( قرباني كردن دختران خردسال در اعياد ساليانه        

هـمـگـي از      . . .   و)   قبايل اسكانديـنـاوي   ( كردن پسران در مراسمات آئيني      
 . رسوخ روحي شيطاني، در اديان غير الهي حكايت دارد

و اين چنين است كه با اندكي تأمل در مي يابيم، همگي آن اديان چه               
يا هـمـان    »   سيطنيسم« در گذشته و چه در حال حاضر، كه نمونه بازر آن            

چه اينـكـه    .   شيطان پرستي است، از يك مجرا وارد شده و تغذيه شده اند           
 .هنوز در مراسمات شيطان پرستان انسان را قرباني مي كنند

كـه  .   ممكن است برخي باور نداشته باشند، ولي واقعيتي است آشكـار          
 .امروز در جوامع به اصطالح متمدن آمريكايي و اروپايي در حال اجراست

 اگر بـرخي همچنـان مي خواهنـد چشم خود را بر حقايق ببندند و به 
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 . جانب داري از فرهنگ منحط غربي ادامه دهند، كاري نمي شود كرد
به ياد بياوريم كـه در       .   چرا كه آنان نمي خواهند حقايق را درك كنند        

ماجـراي تجاوز به دختران ايتاليايي در سالهاي نه چندان دور تــوسـط                
هـنـــوز    «:   سربازان آمريكايي، يكي از مـردم ايتاليا در مصاحبه اي گفـت          

. باورم نمي شـود كه اين آمـريكايي ها هستند كه چنـين كاري كرده انـد              
آيا مگـر مي توان قبول كرد كه آمريكايي هاي مهربان مرتـكـب تـجـاوز                 

  »!.شوند
كـه  .   مالحظه كنيد كه چگونه افكار مردم دنيا شستشو داده شده اسـت           

حال چـنـيـن      .   حتي فكر تجاوز يك آمريكايي هم براي آنها دشوار است         
مردمي را چگونه مي توان توجيه كرد كه، هنوز هم شيطان پرستان، انسـان              
را قرباني مي كنند، خون انسان مي نوشند، اندام بدن انسان را قطعه قطعـه               

آري تصورش هم سخت اسـت،      .   كرده و به نيت هاي مختلف مي خورند       
 .ولي واقعيت دارد

 بت پرسـتي    – مدفوع خواري    –لواط    -مرده گرايي     -شهوت كشتن   
 تجاوز بـه    – خود فروشي جنسي  – تغيير جنسيت – جماع با حيوانات  –

همگي عالئم يـك    . . .    عورت نمايي و   – اعمال اسفبار آزار جنسي      –عنف  
جامعه رو به اضمحالل و بيمار و همچنين از نشانه هاي جوامع در حـال                

 .گذار به مرحله انحراف هستند
جنون جنسي، دنياي انسانيت را به تاريكي فرو برده و اعمـال جنـسي              
شيطاني، با تشريفات خاص و اعتقـادات شـيطان پرسـتي، بـه روشـهاي                 

كه متأسفانه با توجه به شنيع و مستهجن بودن آن،      .   مختلفي انجام مي گيرد   
 اما ذكر يك نمونه مي تواند تا حدودي مبيـن . از ذكر موارد پرهيز مي كنيم
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 . اين مسئله باشد
آنان كه در دنياي تاريك شيطان پرستي سير مي كنند، و به تعبير قرآن       

، با توجه به دردهـاي بـسياري      1»از نور به سمت ظلمات رفته اند«كريم  
بـه  .  كه بر خود در اعمال جنسي وارد مي كنند، قرب شيطان را خواستارند           

و .   طوري كه گاه اين اعمال به قطع عضوي از اعضاي بدن منجر مي شود             
شايد تصور اين مطلب كمي سـخت    .  آن عضو را به شيطان هديه مي كنند 
 . باشد، اما شواهد بسياري وجود دارد

با ذكر نمونه زير بحث در اين زمينه را به پايـان بـرده و خواننـدگان               
 .عزيز را به كتابهاي مربوط ارجاع مي دهيم

زن و   «:   در باب تاريخچه شيطان پرستي در كشور نروژ آمده اسـت          
شوهري كه هر دو عضو كليساي شيطان شده بودند، در يكي از شـبـهـاي                

 از كـوهـي بـرفـي در            م. 90زمستان در نيمه شب سال نو در اويل دهه          

نزديكي خانه شان باال رفتند و در جايي در ميان درختان، شوهر به رسـم                
سينه هاي همسرش را بريد و خـون آن را روي بـرف               شيطان پرستها 

شدن دين نـروژ،       آنگاه هر دو با هم، هم قسم شدند كه تا عوض          .   ريخت
 2».دست بر ندارند از مبارزه

 257آن كريم، سوره بقره آيه قر -1
2-  www.phalls.org 
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 :انواع شيطان پرستي
 :Philosophical Satanismشيطان پرستي فلسفي  -1

 ايجاد شده است و مـراسـم        »آنتوان الوِي «اين شيطان پرستي توسط     
جادوگر قـرن هـفـدهـم         ( ،  »آليستر كراولي «آنها شبيه مراسم جادوگري     

 .مي باشد) ميالدي بريتانيا
اين نوع شيطان پرستي به شدت تحت تاثير افكار آليسـتـر كـراولـي،                
نيچه، رند، ماركوس دي سيد، ويندهام لويس، چارلز داروين، مارك تواين           

 .و ديگران بوجود آمده است
و در مقـابـل آن،       .   در شيطان پرستي الوِي، شيطان نيروي مثبت است       

اعمال كليساي مسيحيت مورد تمسخر قرار مي گيرد و اعمال دنـيـوي در       
 .مقامي باال فرض مي شوند

 به خاطر جو حاكم بر جوامع غربي ايـجـاد شـده        » ضدمذهب«   اين
  شـده و از »ديـن زده«كـه به خاطـر شـدت عمـل كليسـا، مـردم . است
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 .خداوند دور گشتند
 :Religious Satanismشيطان پرستي ديني  -2

اما بـا    .   اين نوع شيطان پرستي شبيه شيطان پرستي آنتون الوِي است         
. اين تفاوت كه در اين نوع، شيطان نوعي جنبه خدايي و متافيزيكـي دارد              

 . زيرا آئين هاي خاصي در آن اجرا مي شود كه شبيه اعمال الهي است
ممكن است پيروان اين مكتب، به يك خدا يا خدايان متعددي اعتقاد            
داشته باشند كه اين خدايان برگرفته شده از خدايان مصر و يونان و بـيـن                

 .النهرين مي باشند
از درگاه خـدا     »   لـوسيفر« گاهي خداي آنها همان فرشته رانده شده        

كه آنها اعتقاد دارند طغيان او در برابر خداوند كامالً درست بوده          .   مي باشد 
 .)دقيقاً همان مطلبي كه يزيديان درباره ملك طاووس مي گويند. (است

برخي از آنها اعتقاد دارند كه فرشتگان ديگر، با بـدگـويـي او نـزد                  
كالً اين گروه به آزادي فكر و عمـل         .   خداوند موجب رانده شدن او شدند     

 .و باال بردن خود به هر وسيله اي، حتي جادو اعتقاد دارند
خـدا بـه     ( اين گروه بر اساس آيه اي از تورات كه در آن اشاره شده              

انسان اجازه استفاده از ميوه درخت دانايي را نداد تا چشمانش باز گردد و              
، شيطان را عامل آگـاهـي       1) خوب و بد را ببيند و خود تبديل به خدا شود          

انسانها مي دانند و انسان را از پرستش خدايي كه مانع آگاهي و پيشـرفـت       
انسانهاست بر حذر مي دارند و انسان را براي شناخت مسير درست، كامل          

همچنين خداي مورد پرستش بشر را خدايي ظالم مي دانند، كـه            .   مي بينند 
 .چند بار در طول تاريخ ظلمهاي بزرگي به انسانها كرده است

 5 آيه 3تورات، سفر پيدايش باب  -1

 )2(شيطان پرستي 
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 : Gothic Satanismشيطان پرستي گوتيك  -3
. اين نوع شيطان پرستي همان شيطان پرستي عصر سلطه كليسا اسـت            

در اين نوع شيطان پرستي كودك خواري، قرباني كردن دختران، بز كشـي             
 .و تمام كارها و اعمال ضد كليسا انجام مي شود

و دنياي آن پـر از         .   شيطان پرستي نزديكي زيادي به جادوگري دارد      
افسانه هاي گوناگون، شياطين متعدد و افراد مختلف خصوصاً جادوگـران           

در دنياي امروز هم كشورهاي مختلفي داراي كلـيـسـاي شـيـطـان         .   است
 .  انگليس، آلمان و همچنين چين كشورهاي آمريكا،. هستند

بر خالف ادعاي شيطان پرستان جديد، كه بر اساس مـتـون كـتـاب                 
مقدس شيطان پـرستي، بر عـدم كودك آزاري و آزار حيوانات پـافشـاري             
مي كنند، وحشتناك ترين اعمال توسط آنها تنها براي مقابله با دسـتـورات              

 . الهي انجام مي شود
 Satanism Atheisticشيطان پرستي آته ايستيك  -4

خدايان همانقدر قـدرت دارنـد كـه           .   آته ايستها منكران خدا هستند    
خيلي از  .   قدرتي را قبول ندارد     هر آته ايستي هيچ خدايي با هر      .   پيروانشان

 . كاري به خرج مي دهند آته ايست ها در افكارشان محافظه
شـامـل     بينيم اعتقاد نداريم و اين قاعده ما به چيزي كه نمي  :   مي گويند 

از جمله اعتقادات اين گروه مي توان به موارد زير  . هم مي شود»شيطان«
 .اشاره كرد

ما اديان فريبكار و    .   در جهان زمين، چيزي براي هدايت نمي خواهيم       « 
تنها چيز خوبي كه در اديان يكتاپرست .   متظاهر و رياكارانه را نمي خواهيم    

 .  هستند»آدم بدها«يافت مي شود، 
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چيزي به اسم .   بدست داري  تو تنها كسي هستي كه كنترل زندگيت را    
  ». زندگيت را بهتر نمي كند»خدا«

 

 داليل شيطان پرستي
نكته قابل تأمل در اين باب اين است كه چرا مردم به پرستش شيطان       
روي مي آورند؟ و اصالً چگونه با وجود اعتقاد به خداوند، عبادت غير را              
ترجيح مي دهند؟ قبالً در اين باره سخن به ميان آمده اسـت كـه، شـيطان            

ولي با اين وجود، آنها عبادت شيطان را به  .  پرستان به خداوند اعتقاد دارند 
 !پرستش خداوند ترجيح مي دهند

 چرا مردم شيطان را پرستش مي كنند؟
شايد داليل مربوط به اين امر بسيار زياد باشد، اما چند نكته اساسـي             

 . مورد نظر، به اختصار بيان مي گردد
در .  نكته اول اينكه، هر كس مي خواهد عقيده خود را اظهار كنـد     -1

فرهنگ غرب هم عده اي براي ابراز عقيده و اعالم اينكه با روش زندگـي         
 . مسيحي مخالفند، به چنين روشي از زندگي روي آورده اند

در ضمن اين نوع پرستش خود يك جنبه فلـسفي از روش زندگـي             
كه البتـه به باور شيطـان پرستان، در كنار فلسفـه هـاي     .  انسان غربي است 

 .متفاوت زندگي قرار دارد
نكته ديگر اين است كه، در طبيعت انـسان تـرس وجـود دارد و                  -2

از طرفي شيطان نيز همـواره       .   انسان همواره با اين مسئله همراه بوده است       
ايـن مـسئله را در سـايتهاي         .   خود را ترسناك و مخوف نشان داده اسـت        

 مـربوط و تصاويـري كه از شيطـان ارائـه مي دهنـد، به وضـوح مي توان 

 )2(شيطان پرستي 
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  268سوره بقره آيه قرآن كريم،   -1

لـذا كساني كه از زندگي همراه با ترس پرهيــز مـي كننـد،            .   مشاهده كرد 
آنهـا  .  خود را در آغوش شيطان قرار مي دهند، تا از ترس او در امان باشند            

قدرت را در شيطان مي بينند، اما نفهميده اند كه قدرت از آن خداست نـه                
 . شيطان

زيرا از آغاز خلقت بشر همواره بـا         .   ترس از خدا نشانه حكمت است     
و عـشق بـه خـدا چـه          .   انسان بوده و نشانه عشق انسان به خداوند است        

آن زمان كه انسان به صحبت با خداوند مي پــردازد و جمـالت           .   زيباست
و چه كسي است كـه       .   عاشقـانه يكي پس از ديگـري رد و بدل مي شوند         

 از معاشقه سير شود؟
 ...ترس از دست دادن معشوق! آري عشق ترس آور است

فقر يكي از عواملي است كه شيطان پرسـتي       . نكته ديگر فقر است -3
 .را ترغيب مي كند

الشيطان يعدكم الفقر  :  قرآن به اين موضوع، اين گونه اشاره مي فرمايد     
شيطان شمـا را به فقر دعوت كرده و به فحـشا امــر            « و يأمركم بالفحشاء    

 1».مي كند
رفتار غلط كليسا نيز يكي ديگر از عوامل گـرايش غربـي هـا بـه              -4

همين رفتار باعث شد كه ووديسم، جينيسم، بوديسم،        .   شيطان پرستي است  
روح پرستي، شيطان پرستي، آلت پرستي و سايـر اديان خرافـي در غـرب              

 .رشد كرده و احساس ضد ديني در جوامع برانگيخته شود
در ميان موجودات دوپـاي اين عالـم، كساني يافت مي شـوند كـه از              
 مـوفقيت خـداوند نا امـيد شـده و احساس مي كنـند خداوند نمي تـواند 



87  

  

اينان به شيطان پرستي روي مي آورنـد و خداونـد را            .   مشكلي را حل كند   
 .ترك گفته و متوسل به دشمن خدا مي شوند

با اين وجود بازگشت پنهاني به جادوگري و عـادت دادن و متمايـل            
ساختن مردم، خصوصاً دختران خردسال بـه جـادو و جـادوگري چنـان                
خطرناك صورت مي گيرد كه در آينده اي نزديك، چيزي از اعتقاد به خدا          
در دختران، يا بهتر بگوييم، مادران فردا كه بايد فرزندان را تربيـت كننـد،                

اما ذكر يك مورد   .   در اين باره مثال براي گفتن بسيار زياد است        .   نمي بينيم 
 .كفايت مي كند

كـه واقعـاً    .   شده اسـت  »باربي«براي اينكار غرب متوسل به جادوي       
براي جلوگيري از اين معضل بـه    .  مشق خوبي براي انحراف دختران است 

و تمام كودكان مـا    )   خصوصاً( زبان بهتر، بايد بگويم اجازه بدهيم، دختران        
فقط كافي است به آنهـا     .  ، با اسباب بازي هاي معمولي بازي كنند    ) عموماً( 

زيرا كودكان ذاتاً سـاده خـواه و        .  اجازه بدهيم، نه آنكه آنها را مجبور كنيم       
 .بي تكلف هستند

در اين ميـان چيزي كه نگاه هاي بيـدار را به خود معطوف مي كنـد،        
. خيل عظيم اعتقادات گوناگون به شيطان، در غالب هـاي مختلـف اسـت              

فرهنگها و تمدنهاي بشري يكي پس از ديگري دستخوش تحوالت شده و            
از مسير اصلي و از پيش تعيين شده فاصله گرفته و گرفتار هجمـه شـديد                
اعتقـادات خـرافي قرار گرفته و به ورطه نابودي كـشيده شـده و از بيـن            

 . رفته اند

 )2(شيطان پرستي 
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شيـطـان   .   درباره تاريخچه شيطان پرستي نظريات مختلفي مطرح است       
پرستي در ميان ملل كهن وجود داشته و مستندات بسياري حكايت از اين             

 . دارد كه شيطان در طول تاريخ پرستش مي شده است
و ساير شياطين در فرهنگهاي مختلف      )   ابليس( البته درباره اين شيطان     

 .در جاي خود سخن به ميان خواهد آمد
از .   قرآن كريم در چند آيه به مسئله شيطان پرستي اشاره كـرده اسـت          

 .جمله آيات متعدد، مي توان به اين موارد اشاره كرد
آيا «   آدم ان ال تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين           اعهد اليكم يا بني    الم

 از شما اي فرزندان آدم پيمان نگرفتيم كه عبادت شيطان را نكنيد؟ همانا              ما
 1».كه او براي شما دشمني آشكار است

 60 يس آيه قرآن كريم، سوره   -1
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قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهـم             
بلكـه آنـان     ) .   جنيان( تنها تو ولي مايي نه آنها       .   منزهي تو :   گفتند« مؤمنون  

 1».ايمان داشتند) جنيان(جن را پرستش مي كردند و اكثرشان به آنها 
چشم اندازي اجمالي و گذرا به مقوله نامهاي شـيطان در فرهنگهـا و           

كه چگونه  .   آداب انسان كهن، خود بزرگترين مؤيد براي اين ادعا مي باشد          
انسان در طول تاريخ با توجه به خرافـات، پرسـتش شـيطان را در پيـش                  

 .گرفته و راه گمراهي را پيموده است
 

 نامهاي شيطان 
تمامي موارد مطروحه، از    :   مقدمتاً در باب نامهاي شيطان بايد گفت كه       

و .  ديد فرهنگها و عقايد غير اسالمي بوده و به هيچ وجه تأييد نمي گـردد              
. فقط از باب شناخت عمومي به مسئله و بيان ديدگاهها مطرح شده اسـت             

و در مواقع لزوم، اگر از نظر اسالم چيزي تأييد شده باشد، بـا ذكـر سـند           
 .ارائه مي گردد

 41سوره سبأ آيه قرآن كريم،  -1

 شيطان در گذر زمان
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Azazelعزازيل  
 
 
 
 
 
 
 

  بد زگستاخي كسوف آفتاب
 1شد عزازيلي ز جرأت رد باب

بوده )   Azazel( »   عزازيل« نام شيطان قبل از رانده شدن از بهشت،         « 
و اين نام براي اين به او اطالق مي شده كه او عزيز مالئكه الهـــي                 .   است

عزازيـل نام ديگر شيـطان قبل از رانـده شـدن از درگـاه                ( »   . بوده است 
 .)همانطور كه قبالً اشاره شد نام او حارث بود. خداوند است

از اينجا از زبان كتب مربوط به شيطان، در فرهنگ غيـر اسـالمـي و                  
 .همچنين از زبان تورات و انجيل بيان مي گردد

او شيطان، رئيس شيطنت و پليدي است كه در بيابان مانـنـد شـبـح           « 
در ميـان قبايل سـامي و عبراني قديم، بـراي او قربـانـي            .   زدگان مي گردد  

 .مي كردند
  قدح بـزرگي »عزازيل« Azazelدر كتاب عهد قديم نوشته شده كه 

 92مثنوي معنوي دفتر اول بيت  -1
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از آداب   .    كه ديو پر مو و كـركـيـن اسـت            «Se'irim»است، در دست    
مربوط به او، پرستش همراه با انجـام عمل جنسي با زنان، همراه بزغاله ها              

 .مي باشد
 «Se'irim» )ديو بزغاله اي شكل است كه همراه عـزازيـل     )   سيريم

 » .بوده و باعث خرابي ها و ويراني ها است
 :در انجيل درباره او چنين مي خوانيم

اين .  در اين هنگام جانور عجيبي را در رويا ديدم كه از دريا باال آمد« 
روي هر شاخ او يك تاج بود و روي           .   جانور هفت سر داشت و ده شاخ      

اين جانور شبيه پلنگ بـود، امـا         .   هر سر او يك نام كفر آميزي نوشته بود        
 . پاهايش مانند پاهاي خرس و دهانش مانند دهان شير بود

. اژدها تاج و تخت و قدرت و اختيارات خود را به او بخشيـده بـود                
يكي از سرهايش را ديدم كه زخم كشنده اي برداشته بود، ولي خـود بـه                 

 . خود خوب شد
آنگاه تمام مردم دنيا از اين معجزه غرق در حيرت شدند و جانور را               

آنان اژدها را كه چنين قدرتي به جـانـور           .   با ترس و احترام پيروي كردند     
كيست به بزرگي او، كه مي تواند بـا او           :   بخشيده بود ستايش كرده، گفتند    

بجنگد؟ سپس اژدها آن جانور را تحريك كرد تا به گزافه گويي بپردازد و              
 . به او اختيار داد تا امور دنيا را به مدت چهل و دو ماه به دست گيرد

در تمام اين مدت، به اسم خدا و خانه خدا و تمام كسانـي كـه در                   
 1»...و. آسمانند كفر مي گفت

 اين . سپس جانور عجيب ديگري ديدم كه از داخل زمين بيرون آمد«

 7 الي 1 آيات 13انجيل، مكاشفه يوحنا باب  -1
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جانور دو شاخ داشت، مانند شاخهاي بره و صداي وحشتـنـاكـش مـثـل                 
او تمام قدرت جانور اول را كه از زخم كشـنـده خـود               .   صداي اژدها بود  

خوب شده بود، به كار مي گرفت و از تمام دنيا مي خواست جانور اول را    
او پيش چشمان همه دست به معجزات باور نكردني مي زد و از         .   بپرستند

 1».آسمان آتش به زمين مي باريد
 : در تورات نيز درباره او چنين آمده است

حيوانات وحشي در ادوم گردش خواهند كرد و زوزه آنها در شـب،      « 
هيوالهاي شب بر سر يكديگر فرياد خواهنـد زد و    . همه جا خواهد پيچيد 

در آنجـا جغـد هـا آشـيانه          .   غولها براي استراحت به آنجا خواهند رفـت       
خواهند كرد، تخم خواهند گذاشت، جوجـه هايـشان را از تخـم بـيرون                 

 2...» خواهند آورد
ولـي  .  او بايد يك بز را ذبح كند و ديگري را در بيابان رها سـازد             « . . .   

آنگاه بزي را كه به قيـد قرعـه         .   براي اين كار الزم است اول قرعه بياندازد       
براي خداوند تعيين شده، بعنوان قرباني گناه ذبح كند و بز ديگر را زنده به       
حضور خداوند آورد و سپس به بيابان بفرستد تا گناه قـوم اسـرائيل را بـا        

 3».خود ببرد
است به تعبيـر تورات همان بزي      »   عزازيل« در واقع بـزي كه همراه      

» عزازيل«كه گـرفتار   .   است كه قرار بوده گناه بني اسرائيل را با خود ببرد          

 .شده و با او همراه گشته است

 13 الي 11 آيات 13انجيل، مكاشفه يوحنا باب  -1
 15 الي 14 آيات 34تورات، كتاب اشعيا باب  -2
 10 الي 8 آيات 16تورات، سفر الويان باب  -3
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Amdusiasآمدوسياس  
 
 
 
 
 
 
 . آمدوسياس فرمانده بيسـت و نهمين سپاه تاريكي است«

در افسانه هاي كهن آمده است، او جانوري شبيه تك شاخ افسانه اي     
 . اما در هيبت يك انسان ظاهر مي شود. است

او معمـوالً پيام خود را با آالت موسيقي و به حالت كنـسرت اعـالم                
 1».در ضمن درختان نيز با دستور او كرنش مي كنند. مي كند
 

Ahriman اهريمن  
 دشمن سرسـخت    »اهريمن«)   آئين زرتشتي ( در آئين كهن ايرانيان     « 

احتماالً اهريمن نخستين تجـسم شخـصيتي شـيطان          .    است »اهورا مزدا «
 . زيرا زرتشت نخستين دين است كه اعتقاد بر دوگانگي دارد. است

 يكي از بخـشهاي مهـم آئيـن زرتـشت            »مزدا پرستي«از طرفي هم    
 2». خداي شر و بدي است»اهريمن« خداي نيكي و »مزدا«. است

 م.1863دايره المعارف دوزخ نوشته كالين دِ پالنسي  -1
٢- www.deliriumsrealm.com 
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Andrasآندراس  
 
 
 
 
 

 

بدني شبيه انـسان دارد   . آندراس فرمانده سي امين سپاه تاريكي است« 
او سوار بر گرگ مي شود و يك شمـشير بلنـد         .  و سر او شبيه جغد است    

او مأمور جنگ و كشتار در جوامع اسـت و بـا همـه سـر               .   حمل مي كند  
 1».در برخي از نسخ گفته اند او سري شبيه كالغ دارد. ناسازگاري دارد

 
Cacus كاكيس  

، رب النوع آتــش و   )Vulcan( در افسانه هاي روم فرزند ذكور والكان        « 
و شبيه انسان قــوي هيكلـي اسـت كــه در غـار كـوه                  .   فلـزكاري است 

نيم بيشتر بدن او حيوان است و   .  زندگي مي كند)  Aventine( »   آونتين« 
كاكيس صدايي شبيه صـداي گـاو دارد و          .   همواره مانع تابش آفتاب است    

خـوي  .  كار او قتل و غارت و دستبرد زدن همراه با حيله و نيرنـگ اسـت        
 2».وحشي گريش، او را سرگردان كرده است

فرهنگ ديو شناسـي نوشـته        -م  .1863دايره المعارف دوزخ نوشته كالين دِ پالنسي   -1
 م.1583جان واير سال 

٢- www.deliriumsrealm.com 
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Beelzebub  بعلزبوب 
 
 
 
 
در انجيل نيز به آن اشـاره شـده     .  بعلزبوب شاهزاده اي از ديوهاست   « 

تهمـت ريـا      عليه الـسالم  است و او همان كسي بود كه به حضرت عيسي          
بـه معنـاي    )  (ball(در لغت از »  بعلزبوب«.  كاري زد و در برابر او ايستاد 

بعـد از   .  و ظـاهري شـبيه مگـس دارد        .  گرفته شده است  )   صداي گوسفند 
جهنـم    عليه الـسالم  او باالي سر عيسي    عليه السالم مصلوب شدن عيسي   

را داخل    عليه السالم را وارونه نشان داد و مي خواست در آن حال عيسي       
 . در گودال جهنم نشان دهـد

به آسمان باال رفت و وارد بهشت شد و در جهنـم    عليه السالم عيسي  
آنگاه شيطان در جهنم خبر را دريافت و خطاب به    .   شيطان را توبيخ كردند   

اي شاهزاده تبـاهي و رئيـس ويرانـي،          :  شاهـزاده زخم خورده آنجا گفت    
 در زمين مورد تمسخر فرشته نيكوكاري قـرار      Beelzebub»بعلزبوب«

 چرا تو چنين چيزي خواستي؟ . گرفته است
اينك .   تو او را با به صليب كشيـدن به پادشـاهي با جالل مبدل كردي            

اي پادشاه تـاريكي، بـراي ديـدن او حـاال            .   مرگ تو غنيمت بزرگي است    
 1»ناچاري با سرشكستگي در روشنايي پرواز كني و در زندان باقي  بماني

١- www.deliriumsrealm.com 
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 م.1898نقل از كتاب جادوي مقدس نوشته مك گريگور  -1
 م.1863تلخيص دايره المعارف دوزخ نوشته كالين دِ پالنسي  -2
٣- www.deliriumsrealm.com 

سرياني  و عـبري بـه          – در فرهنگ يوناني   Beelzebubبعلزبوب  « 
شخص يا مدير بد نام اطالق مي گردد و يا به ارباب پرنـده و در يونانـي                   

 شـيطان، از هميـن     (devil)و كلمه .   است»   روح شيطاني پرنده  « كنايه از   
 1».نام مشتق شده است

، موجـودي شـبيه مـار       Beelzebub»   بعلزبـوب « :   برخي گفته اند  « 
 2».است و ويژگيهاي زنانه داشته و قدي بسيار بلند دارد

 
Helهِل  

دختري است كه قدي بسيار   »   هل« :   در افسانه هاي اسكاتلندي آمده    « 
و .  او دو خواهر پير دارد كه مانند گرگ هستند   .   بلند و هيكلي نيرومند دارد    

يك مار بلند به رنگ صورتي دور كمـر او         .  از آن دو بزرگتر است »   هل« 
قسمتي از اندام او به رنگ سبز مايل به سياهي است كـه بـه              .   پيچيده است 

 . حالت پوسيدگي در آمده است
، خداي خـدايان، سـر دسـته        (Odin)»   اودين« پدر او و خواهرانش     

از خـدايان بـدنام     »   لوكي« برخي نيز او را دختر      .   خدايان آدم ربايي است   
 .مي دانند

، او را از نـزد خود بيرون كرده »اودين«بيمار شد، »  هِل« هنگامي كه   
نوكـر و كلفتـي     »   هِـل « .   و در تاريكي رها نموده تا در مرض خود بميرد         

 3».دارد كه به آهستگي و متانت تمام كارها را انجام مي دهند
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Izanami, Izanagi  ايزانامي و ايزاناگي 
ايزانامي و ايزاناگي در افسانه هاي ژاپـني دو خـداي جـوان بـراي                 « 

ايزاناگي بلند قـد و نيرومنـد، ماننـد          .   آوردن هرج و مرج در جهان هستند      
در حالي كه ايزانـامي، همـسر او در رفتـار و           .  درخت بيد جوان مي باشد   

همچنين بسيار زيباست و بـر       .  منش و سخن گفتن بسيار ظريف مي باشد  
اين دو فرزنـد زمـين هستند، و براي هرج و      .  فراز آسمانها پـرواز مي كند    

 .مرج آفريده شده اند
آن دو مصمم بودند جزيره اي را درست كنند و بعد از آن جزاير ديگر               

قرار بود كه مـرد در سـمـت          .   تا اينكه تمام دنياي خاكي را فتح كنند.   را
اما ايزانامي در مراسـم آتـش        .   راست و زن در سمت چپ حكومت كنند       

و ايزاناگي كه در سوگ او فرو رفته بود تصميم          .   سوخت و خيلي زود مرد    
 .گرفت به خاطر او به جهنم برود

او به جهنـم رفت، اما با خـواهش ايزانامي به جهـان برگشت تا طبق             
او دنيا را به قتل و اندوه مبتال ساخـت و زنـان و                 .   وعده شان عمل كند   

 1».كودكان بسياري را از بين برد
 

Jinnجن  
در افسانه ها گفتــه شـده در غارهـا، قبرسـتانها،             .   خداوند جن را آفريد   « 

در .  و مي توانند ازدواج كننـد      .   جاهاي تاريك و زيرزمين ها ساكن هستند      
 عليـه الـسالم   اسالم جن از انسانها و فرشتگان پست تر بوده و پيش از آدم        

 ».جن فريب دهنده انسان است. آفريده شده اند
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Mara آسيب زننده و خراب كار( مارا( 
مـرگ همـراه بـا تشــنگي    .  مارا از اعضاي اصلي گـروه مرگ است      « 

 او را اغوا كننـده       »بودا«در آئين .  او روح شريري است. در دستان اوست 
او در مدت كوتاهي زير يك درخت مكـث مـي كنـد، آنگـاه              .   مي خوانند 

و سعي مي كند آنها را به مسيري كـه خــود      . انسان ها را فـريب مي دهد 
 .مي خواهد بكشاند

 »مــارا «در آئين بودا با رياضت و مشقتهايي كه به خود مي دهند با              
 با آنهـا انسانها را فريب مي دهد به       »مـارا«ابـزارهايي كه   .   مقابله مي كنند  
 .شرح زير است

 .)كه بزرگترين سالح اوست(شهوت  -1
 نارضايتي  -2
 گرسنگي و تشنگي -3

 آرزوي نفساني -4

 تنبلي و كسالت و خواب آلودگي  -5

 نامردي -6
 شك و شبهه -7

 ريا كاري  -8
او به دروغ انسان را بلند كرده و ديگران را تحقير مي كنـد و آنگـاه                  

جنـگ و مـرگ،     .  انسان را به عنوان سرباز در ارتش خود قرار مـي دهـد             
 .بهترين زمان براي حضور اوست، تا انسان را به شكست بكشاند

او از فريب و اغواي   .    خداي آشكار فريب است    »مارا«در آئين بودا،    
 او با گـردباد حمله مي كند ولـي با طـوفان باران از . ديگران لذت مي برد
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. اما بار ديگر با رگبـار سنگ ظاهـر مي شـود    . بين مي رود و فرار مي كند 
و .  او در زمان طوفان و هنگام خاكـستر شـدن آتـش، حاضـر مـي شـود                  

تاريكي بهترين وسـيله  .  همچنين در ميان گل و لجن خود را ظاهر مي كند   
 . براي پنهان شدن اوست

 فرار كرده و بنـدرت ظاهـر     »مارا«و ظهور او،    »   بـودا« اما با آمـدن    
 بـي   »مـارا «.  دشمن مارا است  »  تفكر«زيرا بر اساس آئين بودا .  مي شود 

 .خانمان و سرگردان بوده و در ارابه هاي شكسته زندگي مي كند
او بـا   .   مظهر شرارت و مرگ اسـت »مارا«نيز »  هندوئيسم« در آئين   

در اساطير شرق آمده است كه او به شكل كركس   .   ديوها معاشرت مي كند   
 1».و الشخور ديده شده است

 
Luciferلوسيفر  

 
 
 
 
اين نام بـر سـتاره بامـدادي نيـز           .  او را فرزند صبح نيز خوانده اند      « 

باالخره :  هنگامي كه او بر زمين افتاد در دل خود گفت     .   گذارده شده است  
روزي به آسمان باال خواهم رفت و ستاره اي مافوق سـتارگان خداونـدي        

 .اين مفهوم در تورات اينگونه بيان شده است» .خواهم شد
 اي كـه بـر ! اي ستـاره درخشـان صبـح، چگـونه از آسمان افتـادي«
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در دل خـود    !   قومهـاي جهان مسلط بودي، چگونه بر زمين افكنده شـدي         
تا به آسمان باال خواهم رفت، تخت سلطنتم را بـاالي سـتارگان    :   مي گفتي 

خـدا خواهم نهـاد و بر قله كـوهي در شمال كه خدايـان بـر آن اجتمـاع            
به باالي ابرها خواهم رفت و ماننـد خـداي    .   مي كنند، جلوس خواهم كرد    

اما تو به دنياي مردگان كه در قعر زمين است، سرنگون           .   متعال خواهم شد  
 1»...شدي 

ولي مسيحيت نظر ديگـري در       .   مطالب فوق از تورات نقل شده است      
 . رابطه با لوسيفر دارد

در آيين صربها و مصريان باستان و بابلي ها، او مـار پرنـده آتـشين                 « 
 » .است كه در آسمان به صورت آذرخش حركت مي كند

تو در بهشت و باغ خدا بودي كه ديوارهاي آن با سنگهاي گرانبها    . . .   « 
، )سنگ يشمي (پرده هاي الجوردي و يشم  .   از جنس ياقوت و زبرجد بود     

 »...فيروزه، زمرد سبز و طال به خوبي به كار گرفته شده بود 
اما او قدر آن را ندانست و    .  اين ها خطاب به لوسيفر گفته شده است  

به خاطر شهوتراني از بهشت خدا رانده شـده و بـه زميـن افتـاد و بنـاي               
 . ناسازگاري با خداوند را گذاشت

. لوسيفر به عقيده برخي از جادوگران، فرمانرواي خدا در زمين بـود   « 
كـه  .  و بعد از رانده شدن از بهشت، پادشاه جهنم شد و شيطان نام گرفـت              

در ميان جادوگران يـك شـوخي را       .   رانده شدن او روز دوشنبه اتفاق افتاد      
 لوسيفر روزهاي تعطيـل شنبه و يكشنبه : مطرح مي كنند و آن اين است كه

 15 الي 12 آيات 14تورات، كتاب اشعيا باب  -1
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 1».سوار بر جاروي خود شده و زمين را مي گردد
صـورت او بـسيار     .   لوسيفر روبان قرمزي به بازوي خود مـي بنـدد         « 

اما هنگامي كه خـشمناك مـي گـردد          .   جوان و زيبا و مانند يك بچه است       
به عقيده عده اي او عاشق اجـراي عـدالت در            .   بسيار وحشتناك مي شود   

 !.جهنم است
 گرفتـه شـده     locifageاو حامل چراغ در آسمانهاست و از كلمـه           

 2».البته هرگز نبايد به او و چراغش نزديك شد. است
 

Nephilim نفيليم يا Watchers نگهبان( واچرز( 
 : مي گويند. نظريات مختلفي درباره اين موجود است

ولي از درگاه خداونـد رانـده    .  او فرشته اي از فرشتگان خداوند بود « 
در نتيجه .  گناه او اين بود كه فرشتگان را بر عليه خداوند تحريك كرد   .   شد

 .خداوند او را از بهشت بيرون راند
از او فرزندان زيـادي  .  او بر زمين افتاد و در آنجا شروع به زندگي كرد    

روزي فرزند دختري از او متولد شد كـه در نهايـت زيبايـي               .   متولد شدند 
بنـابراين بـه او جـادوگري آموخـت و           .   او را مطلوب ديد  »واچرز«.   بود

 . اجازه داد تا او فرزنداني بياورد
اين موجود از اختالط نسل ديوها و ارواح شرير پديد آمده و همـواره         

 .در صدد زيان و ضرر رساندن به آدمي است
 آنها . آنهـا در آسمانهـا زندگي مي كنـند و گـاهي هم به زمين مي آيند

 م .1863دايره المعارف دوزخ نوشته كالين دِ پالنسي  -1
 م.1898كتاب جادوي مقدس نوشته مك گريگور  -2
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همواره ظلم و ستم را رواج مي دهند و سـبب غـم و انـدوه اهـل زميـن                     
 . آنها هرگز غذا نمي خورند، امـا هميـشه تشنه هستند. هستند

ساير جنيان و ديـوها براي بقا و زنده ماندن، متوسل به آنها شده و از                
 ».آنها كمك مي گيرند

 :تورات به اين موضوع اين گونه اشاره مي كند
پـسران خـدا    .  در اين زمان تعداد انسانها روي زمين زيـاد مـي شـد            « 

مجذوب دختران زيبا روي انسانها شدند و هر كدام را كه پسنديدند، براي             
 .خود به زني گرفتند

روح من هميشه در انسان بـاقي نخواهـد مانـد،            :   آنگاه خداوند فرمود  
پـس صـد و بيـست سـال بـه او             .   زيرا او موجودي است فاني و نفساني      
 .فرصت مي دهم تا خود را اصالح كند

پس از آن پسران خدا و دختران انسانها با هم وصلت نمودند، مرداني       
معروف دوران قديم )  دالوران( اينان يالن   .   غول آسا از آنان به وجود آمدند      

 . هستند
هنگامي كه خدا ديد مردم غـرق در گناهند و دائماً به سوي زشتي هـا            

 1».و پليدي ها مي روند، از آفرينش انسان متأسف و محزون گشت
همچنين در برخي نسخ آمده است كه همين فرشـتگان يـا شـياطين               
بودند كه باعث به وجود آمدن طوفان نوح شدند و طوفان نوح بـه خاطـر        
شهوت پرستي آنان و تمايل شديد جنسيشان به زنان پديد آمده و دنيـا را                

 .نابود كرد
 :نام برخي از فرشتگان گنهكار به اين ترتيب است

 6 الي 1 آيات 6تورات، سفر پيدايش باب  -1
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 م.1863دايره المعارف دوزخ نوشته كالين دِ پالنسي  -2
 ) م.1583(ديوهاي دروغين نوشته جان واير  -3

فريب دهنده كودكان براي انجام (، اسبيل   ) گمراه كننده دختران  ( ياقون  
كودكان را براي نواختن موسيقي بـه جنگهـا         ( ، گاديريل   ) گناهان و شرارت  

پي نِمي، كازاديا، سِمياز، آريستاكيس، آرمِن، كوكبيـل، راميـال،       )   مي كشاند 
 1»...نيكوئيل، راموئيل و

اينها همه تنها تعدادي از فرشتگان گنهكار هستند كه همراه نفيليم بـه        
 .زمين رانده شدند

 
Naberius نابيريوس  

و فرمانده هنگ بيـست و نهـم سـپاه          .  او سگي داراي سه سر است     « 
 او سه سـر شبيه : البته بعضي گفته اند. تاريكي و مـرزبان جهنم است

ولي خودش صداي بسيار دلنـشين     .   او خراب كننده صداهاست   .   كالغ دارد 
 2».او همچنين هنر زندگي خير خواهانه را آموخته است. و زيبايي دارد

نابيريوس كالغي است كه بسيار شـجـــاع و           :   عده اي نيز گفته اند    « 
او بـا    .   دلير است و صداي او كمي گرفته است و بسيار حيله گـر اسـت               

همين حيله در ميان سپاه تاريكي رتبه نوزدهم را به خود اختصـاص داده               
 3».است

او مظهر حيله گري اسـت و نشـان او              :   درباره او چنين گفته اند    « 
  .يعني انسانهاي افسرده گرفتار نابيريوس شده اند 2».افسرده بودن اوست
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 م.1904مادر مك گريگور در سال  -1
 م.1863دايره المعارف دوزخ نوشته كالين دِ پالنسي  -2

Nybbasنيباس  
 
 
  
 
او چـشمها و    .  او از پست ترين كساني است كه در جهنم مي باشند         « 

لباسي از جنس پوست گاو مي پوشـد و بـسيار            .   خوابها را كنترل مي كند    
 1».زبان باز و شارالتان است

 
Orobas اوروباس  

 
 
 

 
 
اوروباس يا اوروبوس شاهزاده بزرگ جهنم و فرمانده بيستمين سپاه    « 

. و به شكل اسب بسيار زيبايي است كه ظاهري مردانه دارد       .   تاريكي است 
او مظهـر دروغ اسـت و دروغگــويان را يــاري            .   ذات او آسمـاني است   

 2».همچنين دوستي ها را به دشمني تبديل مي كند. مـي كند
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او را شاهزاده جهنم نيز معرفي كرده و ظاهر او را شبيه اسب ترسيم              « 
از اين رو مصداق خوبي براي بـت شـدن      . كرده اند كه پاهاي زيبايي دارد 

 .است
او در گذشته خود را به عنوان خدا معرفي كرده و عده اي نـيز او را                  

همچنين او مخـالف تمـام      .   مي پرستيدند و او را خالق جهان مي پنداشتند        
 1».يعني هيچ قانوني را بر نمي تابد. قوانين عالم است

مادر مك گريگور او را پنجمين روح شرير و مظهر كـذب و دروغ               « 
 2».دانسته است

 
Picollusپيكالوس  

 
 
 
در بين ساكنان قديم روسيه داراي احترام بـسيار زيـادي            پيكالوس    « 

سر او سر يك مرد مرده است كـه سـوختگي شـديدي در آن            .   بوده است 
او زخمي در بدن دارد كه تنها چيزي كه آن را تـسكين مـي دهـد                   .   است

 .خون انسان است
 پيكالـوس در فـرهنگ مردم ليتواني نه تنها ديو نيست، بلكه : گفته اند

 )م.1583(ديوهاي دروغين نوشته جان واير  -1
 م.1904مادر مك گريگور در سال  -2
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 م.1863دايره المعارف دوزخ نوشته كالين دِ پالنسي  -١
 ) م.1583(ديوهاي دروغين نوشته جان واير  -2
 م.1904مادر مك گريگور در سال  -3

: خدايان سه گانه در اين فرهنگ عباتند از     .  (يكي از خدايان سه گانه است   
perkunas ،پركيوناس patrimpas پِتريمپاس و pikulisپيكوليس  ( 

پيكالوس زمستان را از بين مي برد و بهـار را          .   او آفريدگار بهار است   
لذا زخم بدن .  او مانند خدايان ديگر از شيطان زخم خورده است   .   مي آورد 

او زخمي است كه شيطان به او زده است، پـس مـردم بايـد تـاوان آن را                 
 1».بپردازند

 
Phenex سيمرغ(فونيكس /  فِنِكس( 

كـار او جـادوگري     .  گفته اند كه صداي مظلومانه و كودكانه اي دارد        « 
عده اي چهــره او را،     .  است و اين كار را با آرامش خاصي انجام مي دهد     

 مـي تواننـد     »جن گيران «چهـره انساني مهربان تصوير كرده اند كه فقـط         
او مي تواند تمام صداها را توليد كرده و دانش استفاده از آنهـا            .   او را ببينند  
 .او شاعر فوق العاده اي است. را نيز دارد
 سـال بر تخت پادشاهـي خود مي نشــيند و حكمرانـي             1200او هر   

 2.»مي كند
او سي و هفتميـن     «:  مادر مك گريگور نيز او را چنين معرفي مي كند       
او دانش فوق العاده . روح شرير است و ظاهري به شكل مرغ و انسان دارد

 سال بر   1200و اميدوار است بعد از  . اي داشته و شاعر بسيار خوبي است 
 3».تخت پادشاهي تكيه بزند
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Sallosسالوس  
 
 
 
 

 
 .  هم مي نامند»زيباس« zaebosسالوس را به اسم «

و يك سرباز آرام است     .   اخالق خوبي دارد  .   او شمارشگر جهنم است   
 .كه تاجي بر سر داشته و سوار بر يك تمساح مي باشد

 را يك اشراف زاده دالور مي دانند كه صـلـح            »سالوس«عده اي نيز    
 1».را با خود به همراه مي آورد

 
Satan شيطان  

 .درباره اين موجود نيز در بخش جدا گانه مفصل بحث شده است
 

Tezcatlipocaتِزكات ليپوكا  
در يكـي از    .  درباره تِزكات ليپوكا نظريات متفاوتي بيان شـده اسـت          

 : نظريات آمده است
عده اي مي گويند او از نـژاد غولهـا     .  او فرزنـد مذكر خداوند است« 

او شـريك خداونـد     :  عده اي مي گويند  .  مـي باشد و به شكل پلنگ است     
 در خلقت آسمانها و خورشيـد است و عده اي او را ويـرانگر عالم هستي 
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نهايتاً عده اي او را با خوي وحشيگري مي شناسند كـه همـواره    .   مي دانند 
 .در صدد ضربه زدن و آسيب رساندن به مردم است

او باران هاي ويران گر آتشين      .   و باز بيان ديگري درباره او وجود دارد       
گفته اند .  و سرانجام يك چهارم جهان را از بين مي برد.   را هدايت مي كند   

او سيالبها را جاري مي كند و صداي درون زمين از طرف اوست، تا دنيـا        
 1».را ويران كند

 
Torngarsukتورن گارساك  

 
 
 
 
 

در فرهنگ اسكيموهاي آمريكا، تورن گارساك يك هيوال است، كـه           « 
برخي هـم او را يـك        .   شبيه خـرس با صورتي كوچك و قدي بلند است        

جادوگران اسكيــمو او را مــوجود نامرئـي          .   جانـور دريايـي دانسته انـد   
اگر چه برخي اوقـات    .   مـي پندارند، كه همه چيز طبيعت در اختيار اوست        

 .ظاهر مي شود، اما قبل از آمدنش نوري پديدار مي گردد
 دانسته اند كه در غـار زندگـي      »خرس سفيد «عده اي نيـز او را يك       

شبيه خرس است و حـاالت       .  او فرمانرواي قدرتمند هستي است .   مي كند 
 1».انساني دارد
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Vassago واسِگو  
او سومين روح شـريـر و          :   مادر مك گريگور درباره او مي گويد      « 

 1».او شبيه خوك است: و برخي نيز گفته اند. شاهزاده جهنم است
 

Uvallيووال  
 
 
 

 
 
يووال فرمانده سي وششمين سپاه تاريكي است و قـدرت بـسياري            « 
مـصري هـا اعتقـاد دارنـد او جنـون            .  او قدي بلند و ترسـناك دارد    .   دارد

 . مسافرت است
. او عالقه زيادي به زنان دارد  .    را شبيه يك انسان دانسته اند      »يووال«

همچنين او دوستي هـا را بـه      .  و از آنها براي فريب مردان استفاده مي كند       
 1».دشمني ها تبديل مي كند

 
Valeforوالفور  

عـده اي   .  او يـك ديو نيرومند است و فرمانده سپاه دهـم تـاريكي         « 
او مـشوق و مظهـر      .  بدن شير دارد ولي سر او شـبيه االغ اسـت     :   گفته اند 

 1».دزدي است
 ) م.1583(ديوهاي دروغين نوشته جان واير  -1
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Ukobachيوكوباچ  
 
 
 
 

 
او را يك ديو پست دانسته و وظيفه او را ريختن روغن و نفت زيـر                « 

عده اي هم او را سوزاننده خطاب كرده اند كه البته    .  ديگ عذاب مي دانند 
 1».حركت بدن او بسيار كند است

 
Vampire  روح تبهكاري، خون آشام( ومپاير( 

.  يكي از معروفترين شياطين در فرهنگ مغرب زميـن اسـت           »ومپاير«
شهرت او به حدي زياد است كه موضوع رفتارهاي او سر مشق بسياري از   

فيلمهـاي  .   فيلمنامه ها و نمايشنامه هـا و داسـتانهاي اهـالي غـرب اسـت               
سينمايي و سريالي متعددي درباره او سـاخته شـده و يكـي از مهمتريـن                 

 . اعتقادات بومي و سنتي منطقه اروپا و آمريكاست
اين موجود در بسياري از فرهنگ هاي غربي خصوصاً اروپايي جايگاه          

 . ويژه اي دارد، و در مورد او نظرات بسياري بيان شده است
مطلـب  ...   ياد مي شود  »دراكوال«در بـرخي از فرهنگها از او با عنوان   

 . زير نمونه اي از اعتقادات بيشمار مردم اين مناطق است
 مشتق شـده از    »ومپـاير«به عنوان نمونه در فرهنگ بـومي بلغارستان  

» «Viper) است) افعي، شرير. 
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ارواح مردگان انسان، بعد از مرگ سوار بر كشتي مـشروبات الكلـي             « 
مي شوند و براي مالقات آناني كه در اين كره خاكي جان سپرده اند سـفر     

 . اين مسافرت چهل روز طول مي كشد. مي كنند
هر چند كه مردگان صبح دفن مي شوند، ممكن است كه راهـشان بـه          

 »ومپاير«آنگاه مي توانند در اين عالم به صورت    .   عالم ديگر مسدود گردد   
مسلماً مردم مي توانند خودشان هـر كـدام يـك       .   باقي بمانند )   خون آشام ( 

 . خون آشام باشند
. عوام اعتقاد دارند كه او در خوردن خون بـسيار حـريص مـي باشـد               

 .همچنين او توانايي جلب مردم به خود را همراه صدا و همهمه دارد
معموالً روح بچه هايي كه قبل از تولد يا قبل از غـسل تعميـد مـرده                  

آنها معموالً بعد از   .   تبديل مي شود »ومپاير«باشند، به خون آشام يا همان       
و بايد دوباره بـه   .  ده سال تغذيه با خون، به انداره كافي نيرومند مي گردند    

 .زيرا نياز به استراحت دارند. قبر برگردند
و .   ، بايد از يك متخصص روحاني كمـك گرفـت         »ومپاير«براي دفع   

يك تيـرك چوبي برداشته در جايي كه مي خواهنـد         «روش آن اين است؛     
 عليـه الـسالم   خون آشان را بيابند نصب كرده و تصويري از عيسي مـسيح             

يـا    عليهـا الـسالم   البته از تصوير مـريم مقـدس        .   بر روي آن قرار مي دهند     
 . ديگر قديسين مسيحي هم مي توان استفاده كرد

آنگاه يك بطـري بزرگ بـرداشته داخل آن، غذاي مـورد عالقه خـون            
آشام كه همان خون است را داخل آن ريخته و به همراه چاشني مـاهي در    

زماني كه خون آشام آمد و داخل بطـري          .   كنار تيرك چوبي قرار مي دهند     
 ».شد، درب آن را مي بندند و سپس آن را آتش مي زنند

 شيطان در گذر زمان
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فقط توسط آتش  )  خون آشام  (»ومپاير«بر طبق اعتقادات مردم بومي،   
 1. يا خوردن خون انسان مرده از بين مي رود

 
Xaphanزافان  

 
 
 
 
زافان يكي از فرشتگاني است كه همراه شيطان از آسمانها بـه زميـن             « 
شهرت او به خـاطر داشـتن شـابلون آهنـي            .   او ديو رده دومي است    .   افتاد

 .است كه در دست دارد
او بعد از آنكه از آسمان اخراج شد، تصميم گرفت آسمان را به آتـش       

او گـردابي درست مي كند و در جاي ديگري آتش فـراهم كرده و             .   بكشد
 2».بـر آن مي دمد تا شعله اش عالم را بسوزاند

 
Yara-ma-yha-whoيارا ما يا هو  

در فرهنگ بومي شرق آسيا، او يك مرد كوچك قرمز رنـگ اسـت،              « 
او دندان نـدارد و تمـام        .  كه چهار چنگال بلند، با سر و دهاني بزرگ دارد  

انگشتان او مخزني دارد كـه حـالتي دوسـت         .   غذايش را يكمرتبه مي بلعد    
 1».داشتني براي اطفال است
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Yan-gant-y-tanيان گانت يي تَن  
 
 
 
 
او مظهر پليدي در ميـان اقـوام شـرق            .   او در شب سرگردان است    « 

او پنج شمع در هر پنج انگشتش دارد كه به نوبت هر كـدام              .   آسيايي است 
 1».از آنها يكي پس از ديگري روشن مي شود

 
Yenald looshiينالد لوشي  

او يك جادوگر شب گرد اسـت        :   در افسانه هاي ناواگويي گفته اند     « 
و فقـط نقاب و جواهرات به همراه دارد و در            .   كه برهنه ظاهر مي گردد    

 .سر او شباهتي به سر انسان دارد. غار زندگي مي كند
او نيرويي كشنده دارد و گاهي همراه همزاد خود كه مـؤنـث اسـت         

شخصيت او در نهايت پستي بوده و بر روي مـكـانـهـاي              .   فعاليت مي كند  
 »همجنس بازي «او مشوق مردم به     .   عمومي نجاست خود را رها مي كند      

او قدرت ايجاد گردباد را دارد و سخـتـي هـاي             .    است »مرده پرستي «و  
 . زيادي را براي كودكان ايجاد مي كند

همچنين او بـاعـث از       .   ظاهراً كار اجباري كودكان از اقدامات اوست      
 .هم پاشيدگي خانواده، اجتماع و مرگ و مير است

 شيطان در گذر زمان
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ينالد لوشي با حاالت عجيب و غريـبي ظـاهر مـي گـردد، و صـداي                  
او بـه صـورت گـرگ       .   وحشتناكي دارد و گاهي پوست سگ مـي پوشـد         

صحرايي ظاهر مي شود و مانند يك شكارچي رفتار كرده و با همسر خود      
 1».در بيابانها زندگي مي كند

 
Zambieزامبي  

به )  شمالي و جنوي  (زامبي يا زومبي اكثراً در كشورهاي قاره آمريكا     «
 به معناي جسم بدون »هائيتي«معناي خدا بوده و در برخي كشورها مانند     
البتــه گـويشهــاي ديگــري      .   روح و كارگرِ بـرده وار، اطالق شده است       

 »جـومبــي «مثـالً در تـرينـــيداد بـه او      .   نيـز درباره او بكـار رفته است     
 2».مـي گويند

 
Zaganزاگان  

زاگان پادشاه بزرگ دوزخ است و در بـيرون از جهنـم خـود را بـه           « 
او .  گـاهي اوقـات هـم شـبيه انـسان اسـت            .   شكل گاو نر نمايان مي كند     

. لذا شراب و انسان احمق با هم برابرنـد        .   فرمانرواي شراب در جهان است    
 .همچنين او سي و سومين فرمانده سپاه تاريكي است

مادر مك گريگور او را شصت و يكمين روح شـرير دانـسته و او را                 
 به طـوري كه از آب و خـون شـراب . سلطـان شـراب معـرفي كرده است
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 1».درست كرده و آنها را با هم مخلوط مي كند

Zeparزيپار  
 :  اينگونه معرفي شده است»زيپار«
او فرمانده بيست و ششمين سپاه تـاريكي اسـت و از شـاهزادگان            « 

او عالقه زنان ديگران را، در دلهاي مردان وارد مي كنـد و     .   جهنم مي باشد  
 2».همچنين او روح پستي، در ميان ارواح است. آنان را به فساد مي كشاند

 
نامهاي شيطان و موجودات شيطاني، در فرهنگها و آداب رسوم مـردم     
نقاط مختلف جهان، بسيار زياد است كه در اينجـا بـه طـور اختـصار بـه                

در اين بين نام موجودات و شياطين ديگري نيـز        .   بعضي از آنها اشاره شد    
 .ديده مي شوند كه فقط به نام آنها اشاره مي كنيم

نامهايي كه در ادامه مي خوانيد در كتاب مقـدس شـيطان پرسـتي بـا               
 .عنوان تاجداران جهنم براي شياطين برشمرده شده است

 

 م.1898كتاب جادوي مقدس نوشته مك گريگور  -1
 )م.1583(ديوهاي دروغين نوشته جان واير  -2

 شيطان در گذر زمان
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 تاجداران جهنم
Satan شيطان 

 دشمن روبرو و مالك آتش در جهنم جنوب

Locifer لوسيفر 
 روشنايي دهنده جهنم و آسمان و زمين

Belial لبليا 

 موجود پست و مستقل در زمين شمال
Leviathan ِويتَنل  

 .مار يا نهنگ دريايي كه در اعماق دريا زندگي مي كند
 

 نامهاي ديوهاي جهنم
Abaddon بادونآ 

 در فرهنگ عبري ويرانگر



119  

  

Adramelech آدرامِليچ 
 شيطان سومري ها

Ahpuchآپاچ  
 نام شيطان در ميان قوم مايان

Amonآمون  
 سلنخداي زندگي و توليد . در فرهنگ مصر خدايي با سر قوچ است

Apollyonآپولون  
 هم نام شيطان در فرهنگ يوناني

Asmodeusآسماديوس  
  شيطان مظهر شهوتراني و عياشي،در عبري

Astarothآستاروث  
) الهه شهوت و هـرزگـي     ( در فرهنگ فنيقي هاي باستان معادل ايشتر        

 است
Baalberith  ال بِريثب 

 در كنعان قديم ارباب بوده و هم پيمان شيطان
Ballaamباالم  

  در فرهنگ عبرانيشيطان حرص و طمع
Baphomet بافوميت  

 معبود فرقه اي در سرزمين فلسطين قديم و نمادي از شيطان
Bast ستب  

الهه خوشي و لذت و شهوتراني در مصر باستان كه مجسمه او شبيـه              
 .گربه بوده است

 شيطان در گذر زمان
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Behemoth بيهيموث  
عـده اي نـيز او را        .   نمادي از شيطان به شكل فيل در فرهنگ عبراني        

 .الهه شهوت و شبيه گربه مي دانند
Beherit بيهريت  

 .در فرهنگ و زبان سوريه قديم نام ديگري از شيطان است
Bile بايل  

و نام ديگـر شـيطان در        .  در نزد مردم سلتيك خداي جهنم بوده است     
 فرهنگ سورياني

Chemosh  ِماشك 
 شيطان و خداي طبيعت

Cimeries سيمِريس  
 شيطان سوار بر اسب سياه در فرهنگ بوميان آفريقا

Coyoteكايوت  
آمريكايي، كه به شكل گرگ صـحرايي      )   سرخ پوستان ( شيطان بوميان   

 .است

Dagonداگون  
 شيطان دريا و موجود هرزه و كينه جو در فرهنگ مردم فلسطين قديم

Damballa امباالد 

 مار و خداي جادو در فرهنگ آفريقايي
Demogorgonدِموگورگون  

 .در يوناني نامي از شيطان است كه تا زمـان مـرگ شناخته نمي شود
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Diabolus ايبالوسد 

 در يونان باستان شيطان سر بزير

Draculaدراكوال  
 نام رومانيايي شيطان

Emma-Oُاِما ا  
 فرمانرواي جهنم در فرهنگ ژاپني

Euronymousيورانيموس  

 ملك الموت يا پادشاه مرگ در فرهنگ يوناني 

Fenrizفِنريز  

 فرزند لوكي. شيطاني به شكل گرگ
Gorgoورگو گ 

 نامي از شيطان و روح پليد در فرهنگ يوناني

Haborym ابوريم ه 

 مترادف كلمه شيطان در فرهنگ عبراني

Hecate هِكيت  

 الهه جادوگري در دنياي پايين در فرهنگ يوناني

Ishtar آيشتر  

الهه حاصلخيزي خاك در فرهنگ بابلي ها، همچنيـن روح هرزگـي             
 .است

Kaliكالي  

دختر شيوا و كاهنه قتل در فرهنـگ هنـدوها كـه گـردن آويـزي از                  
 .سرهاي بريده دارد

 شيطان در گذر زمان
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Lilithليليث  

 و  عليـه الـسالم   همسر نخـستين آدم     . در فرهنگ عبراني همسر شيطان 
 .كسي كه طناب بافي را از شيطان آموخت

Lokiلوكي  

و در نـزد مـردم      ).  نژادي قديمي در آلمـان   ( شيطان در فرهنگ توتني     
همچنيـن خـداي دزدي و      .   قديم اسكانديناوي خداي شهوت بوده اسـت      

 .فريب است
Mammonمامون  

 )از تمدنهاي باستان(خداي خير و نفع در فرهنگ آرامي ها 
Maniaانيا م 

 خداي ديوانگي و الهه جهنم در فرهنگ اتريشي
Mantus انتوسم 

 خداي جهنم در فرهنگ اتريشي

Mardukورداك م 

 خداي شهر در فرهنگ بابليها

Mastemaِستيما م 

 مترادف شيطان در فرهنگ عبري
Melek Taus  سولك طاوم 

 آئين فرقه يزيديان كه اكثراً در عراق كنوني زندگي مي كننددر شيطان 
Mephistophelesمفيستافِليس  

 شيطان در فرهنگ يوناني و فرار كننده از روشنايي
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Metztliمتزتلي  
 الهه شب نزد مردم آمريكاي مركزي و جنوبي

Mictianميكسين  
يا همـان حـضرت عزرائيـل نـزد مـردم            )   ملك الموت ( خداي مرگ   

 آمريكاي مركزي و جنوبي
Midgardميجرِد  

 )فرزند لوكي. (شيطاني به شكل مار
Milcomيلكوم م 

 شيطان نزد مردم قبيله آمون

Molochوالك م 

 شيطان در فرهنگ فنيقي هاي باستان و كنعانيان

Mormoمورمو  

 پادشاه غولها و همسر هيكات الهه جادوگري در فرهنگ يوناني
Naamahناما  

 همسر شيطان و اغوا كننده در فرهنگ عبراني

Nergalنِرگال  

 خداوند جهنم اسفل در فرهنگ بابليها
Nihasaنياسا  

 شيطان در فرهنگ سرخ پوستان آمريكايي
Nijaنيجا  

 خداي عالم اموات در فرهنگ مردم لهستان

 شيطان در گذر زمان
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0-Yamaُياما ا  

 نامي از نامهاي شيطان و خداي مردگان در فرهنگ ژاپني

Panنپ  

 خداي شهوت و فرستنده به قلمرو شيطان در فرهنگ يوناني

Plutoپولوتو  

 خداي ديگر عالم اموات در فرهنگ يوناني
Proserpineراسرپين پ 

 ملكه عالم اموات در فرهنگ يوناني و دختر زاوش

Pwccaپوكا  

 نام شيطان در فرهنگ مردم ولز

Rimmonريمون  
 شيطان سورياني و معبود دمشق

Sabaziosسيبازيوس  

 خداي افيون شبيه مار در فرهنگ اروپايي
Saitanيطنس  

 همان شيطان در كتاب پيروان خنوخ نبي

Sammaelساموئل  
 .شيطان در فرهنگ عبراني كه شبيه عقرب است

Samnuسامنو  
 شيطان در فرهنگ آسياي ميانه

Seditصِديت  

 نام ديگر شيطان در فرهنگ سرخ پوستان  آمريكايي 
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Sekhmetِكميت س 

 الهه انتقام در مصر باستان

Setست  
 يكي از شياطين در فرهنگ مصر باستان

Shaitanيطان ش 
 نام عربي شيطان يا همان ابليس

Shivaشيوا  

البته گاهي به خـدايي كـه     .  ويرانگر و از نامهاي شيطان در آئين هندو   
 .جهان را براي نو سازي ويران مي كند نيز اطالق مي گردد

Supayسوپِي  
از اقـوام باسـتاني و اصـيل         ( خداي عالم اموات در فرهنگ اينكاهـا         

 )آمريكا
T’an-moي آن مو ت 

 همتاي شيطان و روح طمع كاري و آز در فرهنگ چين باستان
Tchortچورت  

 خداي سياه، نامي از شيطان در فرهنگ بومي روسيه

Thamuzثاموز  

او فرستنده ارواح به قلمـرو    .  خداوند در فرهنگ سومري هاي باستان     
 .شيطان است

Thothثاث  

 خداي جادوگري در مصر باستان

 شيطان در گذر زمان
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Tunridaتانريدا  

 شيطان زن در فرهنگ مردم سرزمين اسكانديناوي
Typhon ِيفونط 

 همانند و تمثال ديگري از شيطان در فرهنگ يوناني
Yaotzin ِئوت زيني 

 م در فرهنگ مردم آمريكاي مركزي و جنوبيخداي جهن
Yen.1 Wangنگين وان و  

 1حكمران جهنم در فرهنگ چين باستان
 

نا گفته نماند كه در ميان اقوام باستاني، خداوند فقط به قدرتهاي خيـر   
. بلكه تعدادي از خدايان، خـدايان شـرارت بـوده انـد            .   اطالق نمي گردد  

 .استفاده از واژه خداوند در موارد ياد شده از بعد منفي و شر آن است
 در فرهنگها و آئين هـاي       ،اينك با تـوجه به شناختي كه از ايـن موود        

كهن پيدا نموديم، به جاست كه افكار و عقايد شـيطان پرسـتان را مـورد              
 .بررسي قرار داده و با آن آشنا شويم

 كتاب مقدس شيطان پرستي باب جهنم و ابليس -1
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 آداب و رسوم شيطان پرستي
يكي از اصول اديان و مذاهب، چه مادي و چه الهي، مـراسـمـات و                 

 .آداب خاص آن است
شيطان پرستي، آنگونه كه پيروان آن اعتقاد دارند، يكـي از مـذاهـب            

 .لذا براي آن آدابي را در نظر گرفته اند. دنياي ماده است
صـرف نظـر از تمـامي آدابـي كه بـراي شيطـان پـرستـي عـنـــوان              
مـي شود، يك مقايسه تاريخي مي تواند، نمونه خوبي براي اثـبـات ايـن                

 . كه شيطان پرستي آن چيزي نيست كه خود آنان ادعا مي كنند. مدعا باشد
شيطان پرستان مكتب خود را يك مكتب نو ظهور مي پـنـدارنـد، در                

 .حالي كه آداب اين فرقه همان آداب گذشتگان آنان است
اين مراسم هـم در      .   يكي از اين آداب، مراسم قرباني يك انسان است        

گذشته و هم اينك، ساليانه انجام مي گيرد، كه البته بخشي از كتاب مقدس              
 . شيطان پرستي نيز به آن اختصاص دارد
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را ...   به اين مبحث بايد دعاها و ساير آداب از جمله عبادات و اذكار و 
 . هم اضافه كرد

اما مراسم قرباني كردن انسان كه تشريفات خاص خود را دارد، از               
در اينجا نمونه اي از مراسم قرباني انسان        .   اهميت ويژه اي برخوردار است    

را كه در ميان قبايل گذشته تاريخ اجرا مي گرديد را مـورد اشـاره قـرار                   
 .خواهيم داد

 تشريفات قرباني انسـان      »قبيله مايا «در ميان قبايل گذشته، از جمله       
شخـصي را كه بـايد قرباني شود، يـك سال پيـش انتـخـاب            «.   چنين بود 
مردم در طول سال او را مقدس مي شمردند و انواع امكـانـات              .   مي كردند 

سپس روز موعود او را در كـوچـه و      .   زندگي را برايش فراهم مي نمودند     
 .بازار مي گرداندند و سپس به سمت معبد مي بردند

پنج نفر از كاهنان ويژه با لباس سياه و با مـراسـم وحشـت زا، آن                    
چهار نفر دست و پاي او را        .   شخص را روي سنگ قربانگاه مي خواباندند      

و آنگاه كاهن بزرگ با لبـاس سـرخ،          .   و ديگري سرش را نگاه مي داشتند      
تيغ مخصوص خود را با يك ضربت ناگهاني بر سينه او مي كوفت و قلب               
او را بيرون مي آورد و آن را در حالي كه مي تپيد به پاي بت مي انداخـت   

 1».تا مورد قبول بت قرار گيرد كه مورد خشم و غضب قرار نگيرند
اما شيطان پرستي امروز كه مملو از دروغ و عوام فريبي اسـت، بـه                 

امـا  .   گونه اي مرموز اين سنت را نقد كرده و آن را به باد انتقاد مي گـيـرد                 
 چگـونه مي توان حقيقتـي را كه از مسلمـات اين آئين است پوشيده نگـاه 

  به نقل از كتاب تاريخ مذاهب جهان264تفسير نسيم حيات جزء هفتم صفحه  -1

 )3(شيطان پرستي 
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داشت؟ ببينيد الوِي چگونه حقيقت را وارونه جلوه مي دهد و قـربـانـي                
 .كردن انسان را قبيح مي داند

يك شيطان پرست، دنـيـا را        .   قرباني كردن انسان بسيار زشت است     «
زيبا مي بيند و همه انواع موجودات، چه انسان و چه حيـوان را مـقـدس                 

 1».مي شمرد

اينها سخنان كسي است كه در زندگي خود، در تمامـي مـراسـمـات                
قرباني كردن انسان در طول تاريخ شيطان پرستي كه خود او بنيان گـذارده              

 !چه مي شود گفت؟. شركت كرده و خود مستقيماً آنرا هدايت كرده است
 كه طبق اظهارات خود الوِي هـمـه         »شيطان پرست «جالب است كه    

چيز را سياه و تاريك مي بيند، در اينجا زيبا بين شده و همه را تـقـديـس                   
زيرا همانطور كـه قـبـالً        .   در حالي كه واقعيت چيز ديگري است      .   مي كند 

 1».از منظر شيطان پرست هيچ چيز مقدسي وجود ندارد«اشاره شد، 
اما اين تناقض آشكار را مالحظه فرمائيد، كه در همان كتاب، به بحث             

 .قرباني كردن انسان اشاره مي كند

زيـرا خـون     .   يكي از واجبات، قرباني كردن و ريختن خون اسـت          «
البته به شرط اينكه خون ريختـه شده، تازه        .   مظهـر زندگي و نيرو مي باشد     

اين كار بهترين روش بـراي    . باشد و يك جادوگر مجرب اين كار را بكند 
 .تسكين شياطين مي باشد

و اين مرگ زندگي را     .   اين عمـل باعث بخشيده شدن افـراد مي گردد       
 1».براي ديگران در پي دارد

 كتاب مقدس شيطان پرستي، كتاب لوسيفر، انتخاب يك انسان براي قرباني -1
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 .اگـر قرباني كردن انسان قبيح است، چرا اين عمل توجيه مي شود
يك شيطان پرست حتي نمي تواند به يك حيوان يا          «:   الوِي مي گويد  
  اما آيا مي توان باور كرد؟ ».كودك، آزاري برساند

پس چگونه است كه آزار جنسي كودكان و حـتـي آزار جـنـسـي                   
حيوانات در سراسر دنيا از سوي شيطان پرستان به طـور وحشـيـانـه اي           

 .صورت مي گيرد
اما هيچ كس از او سوال نكرد كـه،     .   الوِي قرباني انسان را قبيح خواند     

چرا در كليساي شيطان همه ساله، مراسم نمادين قـربانـي كـردن انسـان                
الوِي قرباني كردن انسان را يك شايـعـه از جـانـب               ! .   برگزار مي گردد؟  

دشمنان دانسته و آن را نشانه احساسات منفي بر شمرد، اما هيچگاه پاسـخ              
 !نداد كه چرا اين مراسمات با حضور خود او برگزار مي گرديد؟
 .مطالعه بحث آتي، بيشتر به فهم اين مطلب كمك مي كند

 )3(شيطان پرستي 
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 شيطان پرستانو اعتقادات افكار 
جالـب  .  شيطان پرستان اعتقاداتي دارند كه شديداً به آن پايبند هـستند      

از ميـان افكــار آنـان      .  است كـه آنان خود را تنهـا گـروه متفكر مي دانند  
 .مي توان به اين موارد اشاره كرد

ما با آگـاهي،  .  ايم ما كساني هستيم كه دانش را به جاي جهل پذيرفته    « 
ما سـيب   !.  راهي كه شيطان نشان داد  !   را انتخاب كرديم  »   درخت معرفت « 

ما كساني را كه حقـيقت را پايمال مي كنند        .   مي خوريم   درخت معرفت را  
 .مي كنيم محاكمه

. ما كساني را كه چيزي را كوركورانه دنبال مي كنند، سرزنش مي كنيم            
 ما مخالف خداگرايي هستيم، ما بيروني كردن گناه را نادرست و دردنـاك             

ما به جاي جمع كردن امتياز همراه با رياضت، براي رسيدن به   . . .   مي دانيم   
 ».دنيايي خوب بعد از مرگ، به شادي خويش و جسم معتقديم
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اين سخن فيلسوف غربي و از پايه گذاران شـيطان پرسـتي فلـسفي،               
 :گفت  چنين»نيك و بد«را فراموش نكنيم كه در فراسوي » نيچه«

شيطان بيشتـرين بينش را راجع به خدا دارد؛ زيـرا او از خـدا دور               « 
 .»است ترين دوستدار دانش شيطان قديمي در حقيقت .مي گردد

امـا ايـن    .   شيطان پرستان اعتقادات خود را بسيار سـياه مـي پندارنـد            
 :در ادامه اعتقادات آنان مي خوانيم. سياهي را دلنشين مي دانند

شيطان پرستي دنيايي را ترسيم مي كند كه هيچ روزنه اميدي بـراي         «
به همين جهت شيطـان پـرستي را جهــان تاريـك      .  آن تصـوير نمي شود  

 . مي نامند

شيطان پـرستي حقيقتي را جستجو مي كند كه آن را در ايـن جهـان                
مـي خـواهيم بـه      :  در توجيه خود كشي چنين مي گوينـد .   نمي توان يافت  

 ».حقيقت برسيم و حقيقت در اين دنيا به دست نمي آيد

 اين  سياه نمايي را به گونه اي ديگر و به صورت عمومي ارائه    و باز  
با نگاه به نوع كالم، مي توان تشخيص داد كه مؤسس اين فرقـه         .   مي دهند 

و .  و ساير  رهبران آن، در چه جامعه و چه موقعيتي زنـدگي مـي كردنـد                 
بـه  .     همـچنين مي تـوان نتيـجه گـرفت كـه در درون آنها چـه مي گـذرد            

 .قمست ديگري از اعتقادات شيطان پرستي توجه فرماييد
و همه باورهاي مـردم بـر پايـه       .  زندگي در دنيا بر پايه دروغ است   «

همه عادت كرده اند دروغ بگويند، لذا اگر      .   همين دروغ شكل گرفته است    
 .حرف راست هم بزنيد كسي آن را باور نمي كند

 ».شيطان پرستي آئيني است كه همه چيز را منفي ارائه مي دهد

 : الوِي مكتب خود را اينگونه معرفي مي كندآنتوان 

 )3(شيطان پرستي 
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ما همـه چـيز را      .  ما حتي خورشيد را مانع از تابش نور مي پنداريم         «
منفي مي خواهيم، اگر به باغ سيب برويم همه سيب ها را كال مي بينيم و                

 . اگر به تئاتر برويم همه بازيگر ها را الل مي پنداريم
شيطان پرستي معجوني است كه هر آدم گرفتاري را به وحشي گـري            

كوره راه و مسيري است كه به هيچ جا راه نداشته      .   و نفرت سوق مي دهد    
 ».و بن بست است

الوِي در بيان اعتقادات خود كه مي توان به جـرأت گفـت، آن را  از                  
 : مي گويد گرفته است، »نيچه«نظريات افرادي مانند 

شيطان پرسـت بايـد    .   رسماً اعالم مي كنم كه ما به مقصد نمي رسيم         «
بداند، جاده اي كه در آن قرار دارد پر از خط كشي هاي در هم و بـر هـم      

و او بايد در يافتن راه خروج تا سر حد جنون و ديوانگي پيش برود      .   است
و بايد بـا مـا تـا آخـر         .   و سر انجام مطمئن شود راه بازگشتي وجود ندارد        

 ».مرگ بماند

آنچه كه در اين ميان توجه بيشتري مي طلبد، سخنان آنتوان الوِي در              
اين كتاب كـه قـسمتهايي از آن را در           .   كتاب مقدس شيطان پرستي است    

 . صفحات گذشته آورده ايم، اصلي ترين ركن شيطان پرستي مدرن است
زيرا تمام اعتقادات و فرامين الوِي بـه عنـوان مؤسـس، و بـه تعبيـر                  

، در  »دستورالعمل هاي شيطان براي زندگي حيواني و شهواني       «صحيحتر  
اينك به بيان قسمتهايي از اين كتاب مي پردازيم تا          .   آن گنجانده شده است   

 . حقايقي ديگر از دنياي سياه شيطاني را مالحظه بفرماييد
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 اعتقادات بر پايه كتاب مقدس شيطان پرستي
با توجه به كتاب مقدس شيطان پرستي، اعتقادات شيطان پرسـتان بـه         

 .شرح ذيل است
با تمام روشهاي ممكن بايد اهميـت حكومـت و قـدرتمان را بـه                 «

همگان گوشزد و اعالم كنيم كساني كه به حكومت جهاني ما تسليم شوند           
 .از حمايتمان بر خوردارند

 .شيطان نماينده زياده روي به جاي پرهيز است -1
، بـه جـاي     )دنيـا (شيطان نشان مي دهد كه نيروي زندگي هستي           -2

 .معنويت، در داالن مرگ قرار دارد
شيطان مي فهماند كه استفاده از حكمت و عقـل، بـه جـاي ريـا                  -3

 .كاري و تزوير، خود نيرنگي بيش نيست

 شيطان نشان مي دهد كه لطـف و مهرباني به آنهـايي كه سـزاوار  -4

 )3(شيطان پرستي 
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 .آن هستند به جاي ابراز عشق، ظلم است
 .نه جويي و انتقام بهتر از گستاخي است كيشيطان بازگو مي كند -5
شيطان بازگو مي كند مسئوليت را به مسئولش محول كردن  بهتـر               -6

 .از افكار پليد در كنار خون آشامي است
البتـه    .  بازگو مي كند انسان فقط يـك نـوع حيـوان اسـت            شيطان -7

 .گاهي اوقات بهتر از آن
)  گناهـان (شيطان بازگو مي كند همـه چيزهـايي كـه بـه سـينس                  -8

حالت بي  عقلـي       چيزي نيست جز دگرگوني ذهن از       مشهور هستند، 
 .به صورت طبيعي ذهن، يا احساس بدي به حس خوشي

. شيطان قبال بهترين دوست كليسا بوده است و هميشه خواهد بود            -9
 چرا كه او كسب و كار كليسا را در تمام اين سالها حفظ كرده است 

 .)يعني اگر شيطان نبود مردم به كليساها پنـاه نمي بردند(
ضربه را با ضربه و تمسخر را با تمسخر و بد رفتاري را بـا بـد                    -10

. انتقام را با خواست مضاعف و آزادي انتخـاب كـن    .   رفتاري فرو ريز  
خود را براي كشتن و  ...  چشم را با چشم و دندان را با دندان پاسخ ده    

 . ترور مخالفانت محيا ساز
شيطان پرست واقعي، كسي است كه كنش ها و واكنشهاي جهان  -11

تفكـر او گمراهـي     .  اختيار همه چيز بـراي اوسـت     .   را در اختيار دارد   
 .نيست و او غمخوار همه كس است

غلـط مشهـوري در بين مـردم است كه شيطـان پرست به خـدا      -12
چنين تفسيري از كسي است كه سراسـر عمـرش را در             .   ايمان ندارد 
 .گذرانده است) بي ثباتي فكري(رنگارنگي 
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 .شيطان پرست به سادگي تعـريف مـورد نظر او را نمي پذيرد
كسي است كه همـواره خـدايش او را سـاخته،            »   خدا پرست «   -13

 . حال آنكه او سريعتر خدايش را مي سازد
از عوامل طبيعـي وحـشت      .   خدايي كه كمي مهربانتر از ديگران است      

ايـن  .  و نمي تواند از مخلوق خود اضطراب عذاب را بردارد         .   مي كند 
نيرومند نيرويش را از كدام مجرا وارد مي كند؟ تراز و بـاالنس او از            

 .)يعني نمي تواند در امور دنيا دخالت كند. (جهان دور است
همچنين فاقد صالحيت خوشبخت يا بـدبخت كـردن خويـشاوند و             
مخلوق خود است، بـر روي ايـن كـره كثيـف خـاكي كـه روي آن                  

 1».زندگي مي كنيم
 است كه مـسيحيان     عليه السالم منظور از خويشاوند حضرت عيسي      ( 

 ).او را پسر خدا مي دانند
طبق اعتقادات شيطان پرستان، مـرگ يگانـه حقيقـتي اسـت كـه راه                

لذا از نظر انتخاب نوع مرگ، شيطان پرسـتان بـه دو             .   فراري از آن نيست   
 .دسته بسيار عمده تقسيم مي شوند

كساني كه خودآگاهانه مرگ و ماندن در جهنم را ترجيـح          :   دسته اول   
 .مي دهند

و بـر ايـن گماننـد كـه          .   كساني كه منكر مرگ مي شـوند      :   دسته دوم 
پرستش شيطان كفايت مي كند تا او، آنان را از چنگال مرگ رهائي بخشد     

 .و عمري جاودان نصيب آنان گرداند

 )م.1969(كتاب مقدس شيطان پرستي نوشته آنتوان اس زاندرالوِي -1

 )3(شيطان پرستي 
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زيرا آگاهانه به جنگـي نامقـدس       .   از اين منظر، دسته اول خطرناكترند     
جنگي كه خود نيز مي دانند در آخر بـه           .   در برابر خداوند روي مي آورند     
 . شعلـه هاي آتش ختـم مي شود

و بـه مــرحله اي     .   آنـان گناه را زينت درونـي انسان تصـور مي كنند        
مي رسند كه ديگر گناه براي زندگي آنان از آب و نـان نيز ضـروري تــر       

 . تا درجـه اي كه ديگـر چيزي جز گناه نمي بينند. مي شود
ربا، قتل، دروغ، تهمـت، دزدي، شـرب         .   به هر گناهي دست مي زنند     

 ...خمر، هتاكي به مقدسات و مؤمنين، اعمال منافي عفت و
از .  وجه اشتراك بسياري در بين گروههاي شيطان پرستي وجـود دارد        
 .ميان آنان مي توان به رواج خشونت و فحشا در سطح جوامع اشاره كرد

متأسفانه اين مسئله بخشي از فرهنگ غربي است، كه در ساير جوامع            
 .نيز شيوع پيدا كرده و راسخ شده است

الوِي در بخشي ديگـر از سخنانش، درباره اعتقادات شـيطان پرسـتي         
بر .  به وجود خدا شك كند  كه جرأت دارد  من از نسلي هستم«   : مي گويد 

، او را انكار كنـد،      دنسلي كه جرأت دارد او را نقد كن       .   دتوانايي او شك كن   
 . بخواندش بر او بشورد و نادان

 چه اين ارباب معجزه بداند و چه تو را از .  نسلي كه اربابي نمي پذيرد    

 . جهنمش بترساند
كسي تو را بـه ايـن درجـه منـسوب              چه كسي تو را خدا ناميد؟ چه      

 ؟ جـز اين  !!كـرد؟ از كجا آمدي؟ كجـا زاده شدي؟ چه كسي تـو را آفريد        

 .!داست كه انسان تو را آفريد؟ و هم اوست كه تو را نابود مي كن
 كاري كه خدايان از انجام آن . انسان بيافرينيم. خدايان نابـود مي شوند
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 1».بودند عاجز
با توجه بـه خرافـات و كفريـات اشـاره شـده در اعتقـادات الوِي،                  
مشخص است كه هدف از فعاليتهاي ايـن فرقـه كفـر آلـود در جوامـع،                   

 چيست و چه انگيزه اي دارد؟

 يا به اصـطالح   »كتاب مقدس شيطان پرستي  «شايد يك نگاه كلي به      
و آنگاه جمالتـي ديگـر را        .   ، بهتر رساناي مقصود باشد    »انجيل شيطاني «

 .بررسي خواهيم نمود
 

 )م.1969(كتاب مقدس شيطان پرستي نوشته آنتوان اس زاندرالوِي -1

 )3(شيطان پرستي 
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 انجيل شيطاني يا كتاب مقدس شيطان پرستي 
تـوسـط آنـتـوان       )   The Satanic Bible( »   انجيل شيطاني « كتاب  

اين كتاب شامل بخشهـاي متـعـــددي    . م نـوشته شد.1969الوي در سال  
. مي باشد كه از مهمترين آنها مي توان به كتاب هاي چهارگانه اشاره كـرد              

 :كه نامهاي آنها عبارتند از
 آتش  (Satan) كتاب شيطان 1

 باد (Lucifer) كتاب لوسيفر 2

 زمين (Belial) كتاب بليال 3

 آب (Leviathan) كتاب لويتن 4
نامـيـده   )   چهار ارباب دوزخ    ( شيطان  4به نامهاي   )   فصل(  كتاب   4اين  
 .شده اند



141  

  

 )Satan(كتاب شيطان 
اي از مشخصات و تجاوزات شيطان پـرسـتـي، كـه                معرفي شاعرانه 

 .است) Ragnar Rebeard(برگرفته از عبارات رگنر ربيرد 
 )Lucifer (لوسيفركتاب 

 .روشنگري، مباني فلسفي و تصوري شيطان پرستي -
 . خدا، مرده يا زنده: خواسته -
 برخي شواهد عصر شيطاني جديد  -
 دوزخ، اهريمن و چگونه روح خود را واگذار كنيد  -
 عشق و نفرت  -
 روابط جنسي شيطاني  -
 مكند  همه خونخواران، خون نمي -
 لطف، نه اجبار  -
 انتخاب يك انسان براي قرباني  -
 زندگي پس از مرگ در طول تكميل ضمير نفس  -
 تعطيالت مذهبي  -
 مراسم عشاء تاريك  -

 )Belial (بليالكتاب 
شامل اصول نظري و تمرينات آئين پرستش شيطاني، جادوگري و             -

 .روانشناسانه
 ) تعريف و هدف(نظريه و تمرين سحر شيطاني  -
 انواع سه گانه آئين پرستش شيطان  -
 » اتاقك تشريح عقالني«آئين پرستش شيطان، يا  -

 )3(شيطان پرستي 
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 اجزاي كاربردي در سحر شيطاني  -
 آئين پرستش شيطاني  -

 )Leviathan(كتاب لِويتن 
 .هايي براي استفاده در آئين پرستش شيطان و دعاها شامل متن -

در .   آخرين بخش اين كتاب، فصل مربوط به كليدهاي رهايـي اسـت     
اين فصل، كليد هاي نوزده گانه شيطان پرستي از كتاب آنوسـيـان طـرح                

و شيطان پرستان براي رهايي بايد اين نوزده كلـيـد را در               .   گرديده است 
 .اختيار داشته باشند

اينك با توجه به مطالب ارائه شده از كتـاب مقـدس شـيطان پرسـتي          
خوب است نگاهي به برخي از صفحات داخلي اين كتـاب سراسـر كفـر            

بـا مالحظـه جمـالت      .  انداخته و جمالتي ديگر از آن را از نظر بگـذرانيم        
ايـن كتاب ضاله مي توان به انگيزه شيطان پي برد، كـه چگونـه عـده اي            
غافل را فريب داده تا از جانب او سخن گفته و اعتقـادات مردمـان را بـه              

 .بازي بگيرند
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 جسارت به حضرت عيسي عليه السالم 
در اين بيابان خشك و لم يزرع از فوالد و سنگ، مـن صـداي                  -1«

رو به سوي شرق و غرب و شـمـال و             .   خود را باال مي برم تا تو بشنوي       
 .مرگ بر ضعيفان و درود بر نيرومندان: جنوب اعالم مي كنم

و به من گوش كن .   چشمانت را باز كن و بنگر، اي مرد كوته فكر   -2
 !!!اي سرگروه گمراهان

و از تـو، از      .   من اينجا ايستاده ام و خرد تو را به مبارزه مي طلبم             -3
 .آن خدا سوال مي كنم

 داليل تو براي اثبات آن ده فرمان طاليي چيست؟ -4
 . هيچ گاه نمي تواني تصويري از بتهاي خود ارائه دهي -5
من انگشت سبابه خود را، در خون ريخته تو فرو مـي كـنـم و                    -6

 : ضعف تو را نمايان ساخته و باالي تاج خار  و روي ابروي تو مي نويسم

 )3(شيطان پرستي 
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 »شاهزاده واقعي نفرت، و پادشاه بردگان«

 :آنگاه الوي به كفريات خود ادامه مي دهد تا اينجا كه مي گويد
ترسناك تو خيره شـده و بـا           )   خداي( من به چشمهاي يهوه       -10«

و تبر پهن خود را باال آورده و جمجـمـه           .   شجاعت در مقابل او مي ايستم     
 1».كرم خورده او را خرد خواهم كرد

اين گـونـه   عليه السالم   در جايي ديگر جسارت را به شخصيت عيسي    
 :بيان مي كند

چه چيزي در آن مي بيني؟ بيچاره اي كـه بـر              .    به صليب نگاه كن    «
 2».درختي دار زده اند

به صليب عليه السالم متذكر مي شويم كه از نظر اسالم حضرت عيسي 
آنجـا كـه    .   و قـرآن نيـز بـر اين مطلب صراحت دارد       .   كشيده نشده است  

 ...و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم و... : مي فرمايد
او را نه كشتند و نه به صليب كشيدند، بلكه كسـي را شـبـيـه او                     «
 3».گرفتند

پيامبـر خـدا و       عليه السالم   اما به هر حال از آنجا كه حضرت عيسي       
يكي از انبيايي هستند كه اسالم نيـز ايشان را صاحب شأن و احترام زيادي           
دانسته و به نبوت ايشان قائل است، لذا جسارت به اين پـيـامـبـر عـزيـز                 

 . و از نظر اسالم قابل قبول نيست. جسارت به اسالم تلقي مي گردد

 10 الي 1 آيات 1كتاب مقدس شيطان پرستي فصل كتاب شيطان بخش آتش باب  -1
  1 آيه 2كتاب مقدس شيطان پرستي فصل كتاب شيطان بخش آتش باب  -2
 157قرآن كريم، سوره نساء آيه  -3
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كـه  .   بخش آخر كتاب شيطان پرستي بخش كليدهاي نوزده گانه است         
 .به عنوان نمونه دو مورد را ذكر مي كنيم

 كليد چهارم
من خدا  .   و زمين را بنگريد   .   بـرخيزيد، شما فرزندان لذت هستيد    . . .   «
به نام شيطان حـركـت      .   خداي شما كه زندگي ابدي براي من است       .   هستم

 »كه او را ستايش مي كنيد. كنيد و مـنجي خوش منظر خود را نشان دهيد
 كليد نهم

نگـهبـان نيـرومند آتش با شمشـير دولبـه كه آتش از آن زبـانــه               «
مـي كشد و غرب را در چنگال خود دارد، به همراه وزيرانـش بـر روي                  

و با چشماني حدقـه     .   و خزائن زمين را در اختيار دارد      .   زمين ايستاده است  
و مغز آنها چون سنگ مـرمـر        .   شده، مانند دريا خون از دهانشان جاريست      

 .سفت شده است
مي داني چرا؟ چـون    .   خـوشحال است و چهـره درهم نكشيده است  

او قـدم در راه      .   از آنها راضي و خوشنود است) شيطان(خداونـد عدالت  
 1».مي گذارد و شما اجازه داريد با او احساس راحتي و آرامش كنيد

. ، قضاوت را به خودتان واگذار مـي كـنـيـم             !!!»خداوند عدالت «
 ! چگونه مي توان شيطان را خداوند عدالت ناميد؟

 كتاب مقدس شيطان پرستي بخش كليدهاي رهايي آنوسيان -1
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 مقايسه دعاهاي اديان با شيطان پرستي 
در اين بخش قصد داريم يك مقايسه گذرا در باب دعـاهـا داشـتـه                  

 .باشيم
ولي چاره اي نيست، جز اينـكـه        .   البته شايد اين مقايسه درست نباشد     

براي بيان حقيقت، گاهي كالم حق در كنار كالم كفر قرار گرفته و مقايسه              
 . چه اينكه خداوند بندگان خود را اينگونه معرفي مي نمايد. شود

 : قرآن در اين باره مي فرمايد
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم اهللا و اولئك           

كساني كه سخنان را بشنوند و از نيكوترين آنها تبعـيـت            «هم اولوا االلباب    
آنها كساني هستند كه خداوند آنان را هـدايـت كـرده و آنـان                  .   مي كنند 

 1.»صاحبان عقل و خرد هستند

 18قرآن كريم، سوره زمر آيه  -1
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بنابراين اميدواريم كه اين مقايسه خود سبب ارج نهادن به كالم الهـي             
و صاحبان خرد و درايت با مطالعه و مقايسه اين دعاها حقيقـت را               .   شود

 . دريابند
ال اكراه في الدين قد تبين الـرشـد مـن            :   چه اينكه قرآن مي فرمايد    

حقيقتاً هدايت از گـمـراهـي      .   هيچ اجباري در پذيرفتن دين نيست    «الغي  
 1».آشكار است

اينك پيش از هر چيز نمونه هايي از دعاهاي كتاب مقدس شـيـطـان               
و آنگـاه در     .   پرستي و سپس  نمونه هايي از تورات و انجيل را مي آوريم            

مقايسه با كالم الهي مالحظه خواهيد فرمود كه چه تفاوتي ميان لفظ دعاي             
 .الهي و دعاي شيطان پرستي وجود دارد

 

 دعاهاي سيطنيسم
اي فـرمانرواي زمين، اي پادشـاه جهان، مـن گـردن          .   به نام شيطان    «

مي نهم نيرويي از تاريكي را كه امانت گذارده فرمانرواي دوزخي بر روي              
و برسـان اكنـون، از عمـق       .  باز كن پهناي دروازه هاي جهنم را.  دوش من 

 .و دوستت) خواهرت(وجودم سالمم را به برادرت 
 .ببخش مرا به خاطر سخنان زيادم كه از همه جا گفته ام

من زندگي .  چون كه بخشي از خود من است.  من تحير دارم از نام تو    
مي كنـم همانند چهارپايـان در مزرعـه و شـاد هـستم از ايـن زنــدگي                   

 .من طرفدار عدالتم و نفرين مي فرستم بر پوسيدگي. حيواني و شهواني

 256قرآن كريم، سوره بقره آيه  -1

 )3(شيطان پرستي 
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 كتاب مقدس شيطان پرستي، بخش نيايش با شيطان -1
 كتاب مقدس شيطان پرستي، نيايش براي درخواست شهوت -2

كنار تمام خدايان درون چاه؛ مـن گردن مي نهـم چيزهايي را كه بايد             
 . بگويم رخ خواهد داد

بيرون بيا و به نام خودت به اين نامـه و خواسـته هـاي مـن جـواب                    
 1.»بده

پيش بفرست پيامبر شهوت و لذت را و بگذار زشتي ها در تاريكـي              «
 .من جلوه گر شوند، تا بتوانم آنها را انجام دهم

اكنون مي خواهم، نشانه هاي خود را جمع آوري كنم و تـصويري از               
 . »اژدهاي بالدار منتظر رهايي است. آفرينش بكشم

الوِي دعا را تا اينجا ادامه مي دهد كه مرد و زن هر كدام بايد جمالت        
كه متأسفانه با توجه به مستهجن بودن مضامين   .   مخصوص خود را بگويند   
 2.دعا، آن را وا مي گذاريم

در يكي ديگـر از نيايشهاي كتاب شيطان پرستي در بـرابر شيـطـــان،              
 .مي توان به اين مورد اشاره كرد

با برآشفتگي از خشم و اضطراب ناشي از سكوت، فريادم را بـلـنـد               «
كه بپيچد همچون صاعقه در آسمان، تا همگان بشنوند؛ اي پنهـان        .   مي كنم 

شده در تاريكي، اي نگهبان جاده ها، اي كسي كه نيروي تو همه جا ظاهر               
كسي را كه اعتقـاد     .   مي گردد، آماده كن براي لطف خود، ارادتمند خود را         

 . به تو دارد و دچار عذاب شده است
نه به خـاطر  بــي  .   جدا كن او را بـراي خـودت و حفـاظت نما او را          

 كمك كـن او را در ميـان آتش و آب و . لياقتيش، و مضطـرب نسـاز او را
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قـوي كـن بـا آتـش،           .    زمين و باد، تا دوباره گمشده اش را باز يـابـد            
و در جاده هـاي تـنـگ          .   استخوانهاي ما را براي دوستي و همراهي خود       

اجازه بده از ميان نيروهاي شيطاني كه در زمـيـن از آن                 .   ياورمان باش 
و اجازه بده لذت آن را در آينده نيز         .   توست، هم اكنون لذت آن را دريابيم      

نيروي خود را به ما برگردان تا لذت بي پايان حكومت بر آنـچـه     .  بچشيم
 ».هست را بچشيم

 :در اينجا الوِي از طرف خود ادامه مي دهد
اين لطف شامل كسي مي شود كـه      .   به نام شيطان  .   اين است پيام ما   «

پس بايد نام شيطان را بر خـود قـرار            .   حكومت شيطان را بر خود بپذيرد     
و در رگ و گوشت خود جريان دهد، تا در زمين براي ابد زنـدگـي     .   داده

 1.»درود بر شيطان. كند، زيستني جاويد
 

 دعاهاي يهوديت
 اجابـت   مـرا   بـر مـي آورم،      فرياد  تو  نزد  من، وقتي   عادل  خداي  اي«

اكنـون    پـس   رسيدي،  من  داد  به  تو  بودم  تنگنا  و  در سختي   زماني كه .   فرما
 2».فرما اجابت را دعايم فرموده، رحم من بر نيز

 تـا   نمـا   مرا هـدايت    و  ده  نشان  من  به  را  خود راه عادل، خداوند اي«

 و  اسـت   دروغ  از  لبريـز   ايـشان   دهـان   .شوند  چيره  من  بر  نتوانند  دشمنانم
 . از شرارت مملو دلشان

 كتاب مقدس شيطان پرستي، نيايش براي درخواست لطف و شفقت شيطان -1
 1 آيه 4تورات، كتاب مزامير باب  -2

 )3(شيطان پرستي 
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. مي شـود    منتهـي  بـه مـرگ   و  است  فريب  و  تملق  از  پر  حرفهايشـان
 گرفتـار   دامهايـشان   در  خـود   بگـذار   و  محكـوم كـن     را  آنهـا   تـو   خدا،  اي

 1»!.شوند

 آنها  داد  به  و  مي بيني   مردم را  غم  و  رنج  تو.   مرا مي بيني    تو  خدا،  اي«

را   بـدكاران   اين  دست.  هستي  يتيمان  مددكار  بيچارگان و  اميد  تو.   مي رسي 
 2».بده پايان ظلم آنها به و برسان اعمالشان سزاي به را آنها. بشكن

 وقتـي .  آوردي  مادرم بـدنيا    رحم  از  مرا  بودي كه   تو  اين  خداوند،  اي«

 مادرم، تـو    شكم  از  . نمودي  مراقبت  تو از من    بودم،  مادرم  آغوش  در  هنوز

 زيـرا   مكـن،   مرا تـرك    نيز  اكنون  .حفظ كرده اي  مرا و .بوده اي خداي من 

 . برسد داد من به كه نيست تو كسي از غير و است در كمين خطر
 دهـان   درنده  شيران  همچون  . كرده اند   محاصره  مانند شير مرا    دشمنانم

بندهاي   تمام.  است  نمانده  در من   نيرويي.  بدرند  تا مرا  باز كرده اند  را  خود
 . شده اند جدا هم از استخوانهايم

و   شـده   خشك  گلي  ظرف  همچون  گلويم.  آب مي شود  موم  مانند  دلم
 . چسبيده كامم به منزبا

 احاطه  مرا  شرور  بدكار و   مردم.   گرفته اند   مرا  دور  سگ،  مانند  دشمنانم

 تمــام   الغـري  از فـرط .   كرده اند   مرا سـوراخ   پاهـاي  و  دستهـا.   نموده اند 

 رخت مـرا   .   اند  شده  چيره  من  بـر  بـدكاران  مي شوند؛   استخـوانهايم ديده 

 .قرعه انداختند من رداي بر و كردند تقسيم خود ميان در

  جانم. بشتاب من به ياري من، قوت اي مشـو؛ دور من از خداوند، اي

 10 الي 8 آيات 5تورات، كتاب مزامير باب  -1
 15 و 14 آيات 10تورات، كتاب مزامير باب  -2
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از   مـرا .  ده  نجـات   بدكاران  دست  از  مرا  عزيز   جان .برهان  شمشير  دم  از  را
 1!ده نجات گاوان وحشي اين شاخهاي از مرا برهان؛ شيران اين دهان

 

 :دعاهاي مسيحيت
 .اي پدر ما كه در آسماني، نام مقدس تو گرامي باد«

خواست تو آنچنـان كـه در آسـمان مـورد            .   ملكوت تو برقرار گردد   
 .اجراست، بر زمين نيز اجرا شود

خطاهـاي مـا را بيـامرز،       .   نان روزانه ما را امروز نيز به ما ارزانـي دار          
 .چنانكه ما نيز آنان را كه با ما بدي كرده اند، مي بخشيم

ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شيطان حفظ فرما؛ زيرا ملكـوت                
 2»آمين. و قدرت و جالل تا ابد از آن توست

اعتراف مي كنم به تو اي پروردگار يكتاي ما، كه نه تو را آغاز و نـه                 «
زيرا كه تو به رحمت خود به همه چيز آغـاز دادي و                .   تو را انجام است   

. ميان بشر همتايي نداري   .   زود باشد كه بعدل خود همه را نيز انجامي دهي         
بما رحـم كـن،       .   زيرا كه بجود خود دستخوش حركت و عوارض نيستي        
 3».چون تو ما را آفريده اي و ما ساخته شده دست توايم

اي پـروردگار تواناي مهربان، كه ما بندگان را بـه رحـمـت خـود                 «
آفريده اي، و به ما رتبه بشريت و آئين پيغمبر حقيقي خود را مـرحـمـت         

 و دوست داريم . نموده اي، همانا تو را شكر مي كنيم بـر تمـام انعامهـايت
 21 الي 9 آيات 22تورات، كتاب مزامير باب  -1
 13 الي 9 آيات 7انجيل متي باب  -2
 31 الي 27 آيات 83انجيل برنابا فصل  -3

 )3(شيطان پرستي 



 152 

 جنون شيطان پرستي

پس اي پرودگار، ما . . .   كه عبـادت كنيم تو را در تمام روزهاي زندگي مان           
چـنـانـكـه     .   را از شر شيطان و گرايش جسم و آرايش جهان نجـات بـده      

 1».برگزيده خود را نجات داده اي
 

 دعاها در اسالم
آيا دعاهاي صحيفه سجاديه را در ابتداي همين كتاب به خاطر داريد؟            

بـه  .   چه زيبا با خداوند صحبت فرموده بـودنـد        السالم،   عليه  كه امام سجاد    
راستي كدام يك از دعاهاي مذكور حتي از لحاظ ادبي ارزش دعـاهـاي                

حال قياس كنيد با ادعيه قرآن كه ديگر شاهكار كالم، در            .   صحيفه را دارد  
 .تمام تاريخ خلقت است

عـلـيـهـم     در اين مبحث، ابتدا به فـرازهايي از دعاهاي ائمه معصـومين      
تـا عـمـق      .   اشـاره كرده و سپس دعاهاي قرآن را يادآور مي شويم         السالم   

تا بر همگان مبرهن گردد كه چه تـفـاوتـي            .   كالم خداوند مشخص گردد   
، با سايـر    عليهم السالم ميان كالم خداوند و در ذيل آن كالم ائمه معصومين           

 !. دعاها وجود دارد
و نمي توان كــالم      .   هـر چند قياس در اين باره دور از انصاف است         

پوچ شيطان پرستان را در كنـار كالم خداوند عالـم قـرار داد، اما چاره اي              
عـذر  عليهـم السـالم          و پيشاپيش از محضر مقدس ائمه معصـومين       .   نيست

خداوندا «خواهي نموده و به خداوند تبارك و تعالي عرضه مي داريم كه،             
 آنچـه را كه خـود مي داني انجـام داده و قصـد جسارت به كـالم قـدسي

 26 الي 16 آيات 122انجيل برنابا فصل  -1
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 ».حضرتت را نداريم
 .حال به دعاها توجه فرماييد

خـداونـدا   .   بارخدايا بيامرز از من گناهاني را كه پرده ها را مي درند           «
خدايا بيامــرز از     .   بيامرز از من گناهاني را كه بدبختيها را فرو مي فرستند          

خدايا جـز تو آمرزنده اي را      . . .   من گناهاني را كه نعمتها را تغيير مي دهند          
 ... براي گناهانم و پوشاننده اي براي زشتيهايم نمي يابم 

به خودم ظلم كرده ام و بي       .   پاك و منزهي تو و به ستايش تو مشغولم        
پروردگارا به ضعف بدنـم و نـازكـي        ... پروايي كرده ام به واسطه نادانيم  

آيا باور كنم كه تو مرا عذاب كـنـي          .   پوستم و باريكي استخوانم، رحم كن     
و بعد  .   و بعد از اينكه در دل نهادم معرفت تو را         .   بعد از اعتقاد به يگانگيت    

 ... از اينكه زبانم به ذكر تو گويا بوده است 
اي معبود من، و اي پروردگار و آقاي و اي سرور من، بـراي كـدام                  

و براي كدام يك از آنها شيون و گريه كنم؟ بـراي             .   مورد به تو شكوه كنم    
دردمندي عذاب و سختي اش، يا براي طوالني بودن عذاب و مدتش، واي             
كه اگر مرا هـم رديف دشمنانت در عقوبتهـا قرار دهي و با اهـل بـاليـت                

 .جمع نمايي و بين من و دوستانت جدايي افكني
خدايا و اي سرور و موالي من و اي پروردگارم، گيرم كه بر عـذاب                

و گيرم كه بر حرارت آتـش       .   تو صبر كنم، چگـونه بر دوري تـو صبر كنم        
 1»...عذابت صبر كنم، چگونه بر چشم پوشي از كرامت تو صبر كنم

خداوندا مرا طوري قرار بده كه از هيبت تو هراسناك بـاشـم، گـو                «
 و بدبختم مگـردان . و خوشبختم كن به تقواي خودت. اينكه تو را مي بينم

 )3(شيطان پرستي 

 مفاتيح الجنان، دعاي كميل -1
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و به قدر خود  .   و بـرايم از تقدير خـودت خيـر قرار بده       .   بسبب معـصيتت 
خدايا بي نيازيم را در وجودم و يقين را در قلبم و اخالص را              . . .   بركتم ده   

در عملم و نور را در چشمم و بينايي را در دينم قرار بده  و مرا از توانايي                   
 .خودم بهره مندم نما

و زودتر اجابـت    .   خداوندا تو نزديك هر كسي هستي كه تو را بخواند         
و وسيعتر از هـر كـس         .   و كريمترين كسي هستي كه مي بخشد      .   مي كني 

و شنـونده ترين هستي براي كسي كه درخـواسـت           .   ديگري عطا مي كني   
 1»...اي بخشاينده در دنيا و آخرت و مهربان در هر دو. مي كند

اينك به دعاهـاي قرآن توجه فرمائيد، كه چه زيبا بر كرانه دل آدمـي               
 .مي نشيند

و .   پروردگارا همانا هر كه را به آتش افكني، او را خـوار ساخته اي             «
 . براي ستمكاران هيچ ياوري نيست

پـروردگارا ما صداي منادي تو را شنيديم كه به ايمان دعوت مي كرد،             
پروردگارا گنـاهـان    .    و ما ايمان آورديم    »به پروردگار خود ايمان بياوريد    «

 . ما را ببخش و بديهاي ما را بپوشان، و ما را با نيكان بميران
پروردگارا آنچه را بوسيله پيامبرانت به ما وعده فرمودي، به ما عطـــا      

زيرا تو هيچگاه از وعده خود      .   كن و ما را در روز رستاخيز رسـوا مگردان        
 2».تخلف نمي كني

و من و فرزندانم    .   را مكان امني قرار ده    )   مكه( خداوندا، اين شهر    . . .   «
 . را از پرستش بتها دور نگاه دار

 عليه السالممفاتيح الجنان، دعاي عرفه امام حسين  -1
 194 الي 192قرآن كريم، سوره آل عمران آيات  -2
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هر كس از   .   بسياري از مردم را گمراه ساخته اند      )   بتها( پروردگارا آنها   
من پيروي كند از من است و هر كس نا فرماني من كند، تو بخـشـنـده و                 

 .مهرباني
و .   پروردگارا، تو مي داني آنچه را ما پنهان و يا آشكار مـي كـنـيـم                  

 . چيزي در زمين و آسمان بر خداوند پوشيده نيست
پروردگارا مرا و فرزندانم را از بر پا كنندگان نماز قرار ده و دعاي مرا               

 .بپذير
پروردگارا، من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در آن روز كه حساب               

 1».بر پا مي شود بيامرز
خودتان قضاوت كنيد و تفاوت را دريابـيـد،         .   نيـازي به تفسير نيست   

كه چگونه دعـاهاي اسالم فراگير بوده و تمام جوانب زندگي را شـــامـل               
 .و چه روحي بر آنها حاكم است. مي شود

 41 الي 35قرآن كريم، سوره ابراهيم آيات  -1

 )3(شيطان پرستي 
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 عالئم و نمادهاي 
 شيطان پرستي
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 )دست شيطان(كرانادو 
يـا  )   دست خـفـاش     ( »كرانادو«از ديگر نمادهاي شيطان پرستي نماد       

 . دست شيطان است
در ايـن نماد، همانطـور كه در تصوير مشهود است، انگشت كوچـك            
و انگشت نشانه بـاز بوده و ساير انگشتان به ترتيب خاصي بستـه يا بـاز                

البته بسته به نـوع برخي از فرق و آئين هاي شيطاني، نماد هـا               .   مي باشند 
 .تغيير مي كنند كه در تصاوير به وضوح آشكار است

 مي باشد، مانند احترام نظاميان و       »پنتاگرام«اين نماد كه تداعي كننده      
براي ابراز شادي، احترام، سالم، خداحافـظـي        .   يا ساير عالئم دستي  است     

 . از اين عالمت  استفاده مي شود... و
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 )ستاره پنج پر وارونه(پنتاگرام 
 .اين عالمت در واقع نماد اصلي شيطان پرستي است

ستاره پنج پر يا پنتاگرام يكي از ماندگارترين سمبل ها در طول تاريـخ              
اين نماد در فرهنگها و تمدن هاي باستاني از جمله ماياهاي           .   بشر مي باشد  

آمريكاي التين، هند، چين، مصر و يونان از مهمترين و پرمعناترين عالمتها            
پنتاگرام هاي ابتدايي  بر روي ديوارهاي غارها در عصر حجـر            .   بوده است 

و در نقاشي هاي مردم بابل به عنوان الگوي ترسيم          .   كنده كاري شده بودند   
 . سياره ونوس به چشم مي خورد

اين نماد بسـيـار     .   پنتاگــرام، امروزه از نشانه هاي شيطان پرستي است       
و حكايت از جهان وارونـه  .   شبيه عالمت ماسون ها و فراماسونها مي باشد       

 .مي كند
و اين نـوع اسـتـفـاده از            .   پنتاگرام يك ستاره پنج پر با سر بز است        
در واقع پنتاگرام وارونه نماد     .   پنتاگرام در شيطان پرستي نوين متداول است      

مؤسس كـلـيـسـاي       »   آنتوان الوي « شيطان پرستي مدرن است كه توسط       
شيطان طراحي شده و نشاني از جادوي سياه است كه به معناي پـيـروزي               

 .انسان بر معنويات و خداست
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 666عالمت 
از جملـه عالئـم شيطان پـرستي كه بسيار هـم مـورد استفـاده قـرار           

اين عدد در غرب بسيار مشهور است و آن     .  است666مي گيرد، عالمت  
البته اين تفكر ريشه در انجيل دارد، كه در          .   را مخصوص شيطان مي دانند    

 : اين باره مي گويد
مگر .   و هيچ كس نمي توانست شغلي بدست آورد تا چيزي بخرد        . . .   «

اينكه عالمت مخصوص اين جانور، يعني اسم يا عدد او را بر خود داشتـه               
اين خود معمايي است و هر كه باهوش باشد مي تواند عدد جانـور              .   باشد

اين عدد اسم يك انسان است و مقدار عددي حروف اسم           .   را محاسبه كند  
 1.» مي رسد666او به 

عالقه خاص شيطان پرستان به اين نماد كه در همه جاي مراسمات و             
كنسرتها و حتي بر روي جواهر آالت وجود دارد، حكايت از اهميـت آن               

 .مي كند
 18 –17 آيات 13انجيل، مكاشفه يوحنا باب  -1



161  

  

هر جا كه شيطان پرستان حضور داشته باشنـد، مـحـال اسـت كـه                   
اين نماد را مي توان به صـورت  .    وجود نداشته باشد666تصويري از نماد  

 .منقوش بر ديوارها و تابلوهاي سطح شهرها به راحتي مشاهده كرد
نمونه هايي از اين عالمت بر ديوار هاي شهر تهران نيز، زنگ خطري             

هر چند كه عده اي آن را فقط نـوعي تقليد مي داننـد             .   براي جامعه ماست  
 .!!. و اهميتي براي آنچه در حال وقوع است قائل نيستند

 اما بنا بر وظيفه 
 آنچه از نيك خواهي و پند گر چه داني كه نشنوند بگو 
 به دو پاي اوفتاده اندر بند زود باشد كه خيره سر بيني 

 دريغ،نشنيدم حيث دانشمند مي زند دست بر دست كه 
 

 نماد جمجمه
يكي ديگر از عالئم شيطان پرستـي نـمـاد           

اين نماد كه بيشتر مـورد       .   جمجمه و گرز است   
استفاده گروه متاليكا قرار مي گيرد، خشـونـت          
ذاتي و هدف اصلي گروههاي شيطان پرستي را        

نوع نگارش كلمه متاليكا هم اضطراب زا بوده و بيانـگـر            .   آشكار مي سازد  
 .پليدي و اصالت شيطاني آن است

سعي در تلطيف چـهـره      )   متاليكا( هر چند در سالهاي اخير، اين گروه        
خود داشته و با اجراي كنسرتهاي مختلف جهت امور خيريه، بنا دارد خود           
را از سايـر گروههاي شيطان پرستي جدا كرده و خود را بريده از دنـيـا                  

 . نشان دهد

 عالئم و نمادهاي شيطان پرستي
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و .   ولي نبايد فراموش كنيم كه، شيطان از هر مسيري وارد مـي شـود              
اگر از طريق اِعمال خشونت نشد، از       .   خود را وارد زندگي انسانها مي كند      
 . طريق تلطيف چهره وارد مي شود

 

 نماد هاي شيطان در فيلمها
درباره بحث فيلمهاي شيطـان     
پرستي در بخش بعـد خـواهـيـم          

اما توجه به طور ضمنـي      .   نگاشت
نماد هاي شيطان در فيلـمـهـا را          

برخـي  .   مورد توجه قرار مي دهيم    
از اين نمادها، شيطان را شخصيت      
مثبت معرفي كرده و برخي نيز او        

ولي آنچه  .   را منفي جلوه مي دهند    
در تمام موارد مشـتـرك اسـت،          

 .يعني اينكه بايد از شيطان ترسيد. هيبت وحشتناك اوست
زيرا اكثر  .   القاء ترس از لوازم اصلي شيطان براي سيطره بر انسان است          

لذا براي فرار    .   مردم براي اينكه دچار ترس نشوند، از مقابل آن مي گريزند          
 .از شيطان فكر مقابله با او را هم نمي كنند

مگر شيطان چه مي خواهد؟ آيا جز اين است كه كسي با او مـقـابلـه       
 !نكند؟

 )اوبليسك(برج شيطان 
 يكي از نمادهاي شيطان پرستي كه در تمامي كشور هاي دنيا نمونه اي 
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اين برج از نظر    .    است »اوبليسك«از آن را مي بينيم، برج شيطان يا همان          
ظاهر، دقيقاً همان جمره مي باشد، كه حجاج در مراسم حج به آن سـنـگ                

 مـتـــر     30 تا   15بـا ايـن تفـاوت كه ارتفـاع اوبليسك حدوداً به       .   مي زنند 
 .و بسيار بلندتر و كشيده تر مي باشد. مـي رسد

متأسفانه غفلت اديان و حتي مردمان در جوامع مختلف باعث شـده،             
 . اين برج به برخي مراكز ديني نيز نفوذ كرده و به احتزاز در آيد

 
 
 
 
 

، كليساي مركزي كاتوليكها در واتيـكـان    ) سمت چپ ( در تصوير فوق    
مشهـود  )   كه مسلمانان در مراسم حج به آن سنگ مي زنند         ( در كنار جمره    

ناگفته نمـانـد    .   كه صليب كليسا بر روي اوبليسك نصب شده است        .   است
 ...اما. كه فعاليت كليساي واتيكان بر عليه شيطان بسيار زياد است

در صفحه بعد، برخي از نمونه هاي       
اين برج در كشورهاي  مختلـف نشـان          

آيا جاي سوال ندارد كه،     .   داده شده است  
چرا بايد در تمامي كشورهاي دنيا نمونه       
اين برج وجود داشته باشد؟ يا اينكه آيـا         
باز هم بايد خود را به غفلت بـزنـيـم و       

 اوبليسك واشنگتن در مقابل كاخ سفيد ! بگوئيم اين هم تصادفي است؟
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اوبليسك ميدان مركزي شهر  اوبليسك پاريس
 بوينس آيرس در آرژانتين

 اوبليسك استانبول تركيه

شواهد بسياري از فعاليت شيطان پرستان در ايران وجـود دارد، كـه               
متأسفانه غفلت مسـئـوالن     .   نمونه برج اُبليسك در كشور ما هم وجود دارد        

فرهنگي كشور در گذشته، باعث شده است، شيطان پرستان به راحتـي در       
 . كشور فعاليت كنند

نا گفته نماند كه اين برج با عنوان فانوس دريايي ساخته شده  و مـا                 
هم قصد نداريم بگوييم كه نيت خاص شيطان پرستي در ساخت آن دخيل   

اما نكته مورد تأمل اين است كه چرا بايد نمادي كه در تـمـام           .   بوده است 
 دنيا، شيطان پرستي را تـداعي مي كند، بـدون توجه به جـوانب قضيـه در 

 مجتمع فرهنگي رازي در تهران اوبليسك برزيل
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 !.كشور اسالمي ايران ساخته شود؟
عالوه بر برجهاي شيطان، مجسمه هايي كه براي شيطان و موجودات           
شيطاني، در دنياي مدرن غرب امروز ساخته مي شوند، هم قابـل تـوجـه                

سؤالي كه اذهان را به خود مشغول مي كند اين است كه، چرا بايـد               .   است
 مجسمه موجودات شيطاني ساخته شود؟ 

 
 
 
 
 

امثال اين مجسمه ها كه كم هم نيستند، در بسيـاري از شـهـرهـاي                  
 !.كشورهاي جهان ديده مي شوند
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 صليب وارونه
نشاني و    »ضد مسيح «   اين نماد، نماد جنبش   

از طغيان و سركشي در برابر فـرهنگ مسيحـيـت          
 .مي باشد

صليب شكسته حكايـت از وارونـه شـدن            
و عمدتاً براي به سخـره      .   اعتقادات مسيحيت دارد  

صليب وارونه در جواهر و زيـور آالت شـيـطـان         . گرفتن اين دين است 
پرستان بسيار مشاهده مي شود، كه حكايت از روح تمـرد و تـنـفـر از                    

خواننده هاي راك عموماً از انواع مختلف آن را استفاده          .   مسيحيت مي كند  
 .مي كنند و به همراه خود دارند

 
 نماد آنخ

 نوشته مي شود    Ankhاين نماد به انگليسي     
اين نمـاد   .   و سمبل شهوت راني و باروري است      

. به معناي روح شهوت زنانگي نيز تعبير مي شود        
امروزه نماد فمينيسم در واقع يك نماد برداشـت         

 .شده دقيقاً از سمبل شيطاني است
 

 نماد صليب شكسته يا چرخ خورشيد
چرخ خورشيد يك نماد باستاني است كه در        
برخي فرهنگ هاي ديني همچون كتيبه هاي بـر          
 جاي مانـده از بودايـي ها و مقبـره هاي سلتي و 
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الزم به توضيح است كه عالمت صليب شكسـتـه          . يوناني ديده شده است   
ليكن برخي براي به سخره گرفـتـن        .   سال ها بعد توسط هيتلر به كار رفت       

  .مسيحيت اين سمبل را وارد شيطان پرستي كردند
 

  هرج و مرج
اين نماد به معناي از بـيـن        .   نماد آنارشيسم 

و ايـن مفهــوم را      .   بـردن تمامي قـوانين است   
 . مي رساند كه همه چيز بايد تخريب شود

يك شيطان پرست هرگز هيچ قانوني را بـر         
 .اين نماد عمدتاً مورد استفاده گروه هاي هوي متال است. نمي تابد

 
 نماد يين يانگ 

. اين نماد از نماد هاي بسيار مشهور است       
بـه ايـن     .   كه سرگذشتي مشابه پنتاگـرام دارد      

صورت كه اين نماد يكي از نماد هاي كهن در          
چين باستان بوده اسـت و در بسـيـاري از               
گروههاي مذهبي حتي گروههاي ورزشـهـاي       

 .و نماد تعادل و نيروي زندگي و نشاط است. رزمي كاربرد داشته است
به اين مفهوم كـه  .   اما در فرقه شيطان پرستي معنايي كامالً متضاد دارد 

متأسفانـه  .    بوده كه در مسائل جنسي از آن بهره مي برند          69نمادي از عدد    
به خاطر شنيع بودن كاربرد اين نماد در شيطان پرستي، از توضيح بيشـتـر               

 .در اين زمينه خودداري مي گردد

 عالئم و نمادهاي شيطان پرستي
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عده اي از كساني كه غافل از امور جاري در جوامع هستند، و تغافـل               
و تجاهل را مشي خود در زندگي قرار داده اند، بر اين باورند كه شيـطـان                 

و شيطان پـرستان، شيطـان را پـرسـتـش      .   پرستي فقط يك اصطالح است  
 .نمي كنند

عالوه بر دو نماد مشهور شيطان پرستي كه در تصوير فـوق مشـهـود          
، يكي از شعارهاي شيطان پرستي نيز بـه          ) پنتاگرام و صليب وارونه   ( است  

و .   جمله اي كه به راحتي نمي توان  از كنار آن گـذشـت         .   چشم مي خورد  
و مراقبت بيشتر والدين از      .   اين خود هشداري جدي براي خانواده هاست      

چرا كه از كنار نقشه شوم شيطان براي فـريـب           .   فرزندان خود را مي طلبد    
 . كودكان از جانب شيطان پرستان و تفكر آنان را بيان مي كند

(Teach children to worship Satan)          بـه كـودكـان خــود 
 .پرستش شيطان را آموزش دهيد

و شـيـطـان      .   آيا باز هم مي توانيم بگوئيم كه آنها خدا را مي پرستنـد            
پرستي فقط يك مكتب اعتراضي، نسبت به وضعيت حاكم بـر جـوامـع                

 !!!.به خودتان پاسخ دهيد. است
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 دامهاي فريب شيطان
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در اين بخش عالوه بر تكميل بخشهايي از موضوعات گذشته بر آنيم             
كه عبارت است   .  تا شيطان پرستي را از منظر ديگري مورد دقت قرار دهيم          

 .از دامهاي فريب شيطان
بنا بر تحقيقات انجام شده توسط محققين، چه در داخل و چه در                 
. خارج از حوزه مباحث اسالمي، دامهاي فريب شيطان بسيار متنوع است            

البته قصد نداريم موضوعات را در غالب برخي كتب كه مشي داستاني را              
بلكه مي خواهيم موارد را به طور ملموس        .  در پيش گرفته اند، مطرح كنيم     

و با مصاديق عيني جوامع امروز بشري بيان كرده تا شايد از ورود به ورطه               
هالكت و ضاللت بر حذر بوده و راه مناسب را براي مقابله با آنها پي                   

 .بگيريم
مي تواند ما را با      )  ع(براي ورود به بحث اين روايت حضرت رضا           

 :اهميت مسئله آشنا نمايد كه فرمودند
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من اصغي الي ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن اهللا فقـد عبـد             
 اهللا و ان كان الناطق عن ابليس فقد عبد ابليس 

هر كس گوش دل به گوينده اي بسپارد، مسلماً او را پرستش كرده              «
پس اگر گوينده از قول خدا سخن گويد، شنونده قطعاً خدا را                 .  است

پرستش كرده؛ و اگر گوينده از قول ابليس سخن گويد، شنونده مسلماً                
 1.»ابليس را پرستش كرده است

آيا تا كنون به اين نكته توجه كرده ايد كه گوش دل به چه كسي                    
سپرده و تمام وجود خود را تحت تسخيـر چه كسي يا چه چيزي در                   

 آورده ايد؟
نا گفته پيداست كه دامها، ابزار و ادوات شيطان براي غلبه بر انسان،               

 -فيلم    -كه از جمله آنها مي توان به موسيقي         .  بسيار متنوع و متعدد است    
كه البته در جاي خود به آنها         .  آداب و رسوم خرافي و غيره اشاره كرد         

اما پر واضح است كه برخي از اين ابزار، بيشتر مورد              .  خواهيم پرداخت 
سوء استفاده قرار گرفته و اكثريت انسانها نيز خواسته يا ناخواسته، به آن               
ابزار گرايش و رغبت داشته و زمينه مناسب و مساعد براي فعاليت شيطان             

اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد        .  در درون انسان را فراهم مي سازند       
اين است كه، قدرت شيطان را بشناسيم و با ديد باز به مقابله با آن                      

 .برخيزيم
چرا كه مطالعه بدون دقت اين      .  در اينجا بايد به نكاتي چند توجه كرد       

 مجمـوعه، ممكـن است اين شبهـه را در ذهـن بوجود آورد كه انسـان در

 304 صفحه 1عيون اخبار الرضا جلد  -1
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پس .  مقابل شيطان كامالً خلع سالح بوده و قدرتي براي مقابله با او ندارد             
 . بايد با دقت مطالعه نموده و به ذهن سپرد

يا ايها الناس كلوا مما فى االرض حالالً طيباً و ال تتبعوا خطوات الشيطان               
 1انّه لكم عدو مبين 

اى مردم، از آن چيزهاى حالل و پاكيزه كه در زمين است بخوريد و              «
 » .پاى به جاى پاى شيطان مگذاريد كه دشمن آشكار شماست

پس در قدم نخست بايد استراتژي       .  غلبه بر شيطان امكان پذير است      
 :و بايد بدانيم كه. حمله را به جاي دفاع برگزينيم

قرآن .  پس مورد اعتماد نيست   .  شيطان دروغگوست و فريب كار       -1
كمثل الشيطان اذ قال لالنسان اكفر فلما كفر  :كريم در اين باره مي فرمايد

 2قال اني برئ منك اني اخاف اهللا رب العالمين
پس .  كافر شو به خداوند   :  مانند شيطان آن زمان كه به انسان گفت        «

) زيرا.  (من از تو دور هستم    :  گفت)  به انسان (زماني كه انسان كفر ورزيد،      
 ».من از پروردگار عالم مي ترسم

و قال الشيطان لما قضي األمر إن اهللا وعدكم وعد           :  و نيز مي فرمايد   
الحق و وعدتكم فاخلفتكم و ما كان لي عليكم من سلطان إال ان                   
دعوتكم فاستجبتم لي فال تلوموني و لوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم و أنتم                

 3 بمصرخي إني كفرت بما اشركتمونِ من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم

 168سوره بقره آيه  -1
 16سوره حشر آيه  -2
 22سوره ابراهيم آيه -1
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) اهل دورخ و بهشت جدا شدند     (و هنگامي كه حكم به پايان رسيد        «
همانا خداوند شما را به حق دعوت كرد و من شما را به                :  شيطان گفت 

جز اينكه شما را    .  و من در مورد شما هيچ اختياري ندارم       .  خالف و دروغ  
پس مرا مالمت نكنيد، بلكه خود را       .  دعوت كردم و شما نيز اجابت كرديد      

من فريادرس شما نيستم و شما نيز فريادرس من نخواهيد            .  مالمت كنيد 
همانا براي ستمكاران   .  من به شركي كه شما ورزيديد اعتقاد ندارم         .  بود

 ».عذابي دردناك است
 : حتي انجيل نيز به اين مسئله اشاره كرده و در اين باره مي گويد

او از آغاز قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت، زيرا هيچ حقيقتي              ...«
هرگاه دروغ مي گويد، از ذات خود مي گويد چرا كه           .  در وجود او نيست   

 1».او دروغگو و پدر همة دروغهاست
خداوند در اين   .  پس شكست پذير است    .  شيطان ضعيف است    -2

الَّذِينَ ءامنُواْ يقَاتِلُونَ فىِ سبِيلِ اللَّهِ و الَّذِينَ كَفَرُواْ يقَاتِلُونَ            :  باره مي فرمايد  
 2فىِ سبِيلِ الطَّغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَولِياء الشَّيطَانِ إِنَّ كَيد الشَّيطَانِ كاَنَ ضَعِيفًا

جنگند، و آنـان كه كافر        آنان كه ايمان آورده اند، در راه خدا مى          «
پس با هواداران شيطان قتال كنيد كه مكر شيطان          .  شده اند در راه شيطان    

 .ناچيز است
. پس نبايد مرعوب او  شد     .  قدرت شيطان در غـوغا ساالري است       -3

 3إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَانُ يخَُوف أَولِياءه فَلَا تخََافُوهم و خَافُونِ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ

 44 آيه 8انجيل يوحنا باب  -1
 76سوره نساء آيه  -2
 175سوره آل عمران آيه  -3
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اگر ايمان  .  افكند  آن شيطان است كه در دل دوستان خود بيم مى            «
 » .آورده ايد از آنها مترسيد، از من بترسيد

ولي در حقيقت بسيار حقير و      .  شيطان فقط ادعاي قدرتمندي دارد     -4
پس نبايد . چرا كه قدرت او در وعده هاي دروغ و فريب است. ذليل است

 1يعِدهم و يمنِّيهِم  و ما يعِدهم الشَّيطَنُ إِلَّا غُرُورا .  براي او احترامي قائل بود    
افكند و شيطان آنان را جز به         دهد و به آرزوشان مى      به آنها وعده مى   «

 . فريب وعده ندهد
با اذكـار و توكل و ايمان، حتي در حد بسيار متوسط هم مي توان                -5

و إِما ينزَغَنَّك مِنَ    .  پس اطمينان به پيروزي داشته باشيم     .  او را منكوب كرد   
         لِيمع مِيعس تَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهطَانِ نَزْغٌ فَاسالشَّي  .      طَائف ُمسهاْ ِإذَا مإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَو

 2منَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هم مبصِرُونَ 
اى پديد آمد به خدا پناه ببر،          و اگر از جانب شيطان در تو وسوسه        «

كنند چون از شيطان       كسانى كه پرهيزگارى مى    .  زيرا او شنوا و داناست     
 . كنند، و در دم بصيرت يابند اى به آنها برسد، خدا را ياد مى وسوسه

ولي در اين بين نبايد     .  البته نمي خواهيم دشمن را ضعيف تصور كنيم       
قدرت خود و قدرت ايمان را ناديده گرفته و از توانايي هاي خود غافل                

 .زيرا شيطان همين را از ما مي خواهد. باشيم
پس .  شيطان همان است كه مجبور به سجده در برابر انسان بود              -6

 قَالَ يا إِبلِيس ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْت . نبايـد در بـرابر او سجده كرد

 120سوره نساء آيه  -1
 201 و 200سوره اعراف آيات  -2
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 1  بِيدى  أَستَكْبرَْت أَم كُنت مِنَ الْعالِين
اى ابليس، چه چيز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من با              :  گفت«

ام منع كرد؟ آيا فخر فروختى يا مقامى ارجمند               دو دست خود آفريده    
 داشتى؟ 

شيطان همان است كه از درگه خداوند رانده شد، ولي انسان به                -7
 2 قالَ فَاخْرُج مِنْها فَإِنَّك رجيم. درگاه حق دعوت شد

 ».از اينجا بيرون شو كه تو مطرودى: گفت«
آري شيطان همان است كه لياقت بندگي در درگاه خداوند را از                 

ولي انسان در   .  دست داد و ديگر اجازه بندگي در حضور احديت را ندارد          
حتي اگر باز راه گناه را پيمود،       .  هر حالت مي تواند خداوند را عبادت كند       

 .بازگشت براي او ميسر است
و به اين دليل است كه دشمني انسان در دل شيطان جاي گرفته و                  

و چقدر مسرور است    .  قصد دارد انسان را مقهور ساخته و به ذلت بكشاند         
 .از اينكه مي بيند، بهتـر از خودش بر او سجده كرده، او را مي ستايد

 

 75سوره ص آيه  -1
 77سوره ص آيه   -2
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 ابزار شيطان براي غلبه بر انسان
اين دروغگوي بزرگ عالم خلقت، از هر ابزاري براي فريب انسان              

 .استفاده مي كند
وسوسه   –زيبايي    –جادوگري    –رمان    –كتاب    –فيلم    –موسيقي  

 ...      و
هر چند كه برخي از موارد خودبخود فاسد نيستند، اما به خاطر حالت             
خاص ظاهري و باطني، زمينه آماده اي براي تبديل شدن به ابزار شيطان،               

 . جهت فريب انسان را دارند
عقل سليم به انسان حكم مي كند كه در جنگ، نبايد بدون سالح وارد         

و نبايد در مقابل دشمن سپر انداخته و خود را كامالً در اختيار              .  ميدان شد 
 .دشمن قرار داد

 .حال با اين مقدمه به توضيح برخي موضوعات فوق مي پردازيم
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 موسيقي
در اين بخش قصد داريم به يكي از پيچيده ترين مقوالت عالم                  

ابزاري كه شيطان از آن بـراي فـريب انسانها استفـاده            .  خلقت بپردازيم 
همان كه اگر به سادگي از آن عبور كنيم، اندكي           .  آري موسيقي .  مـي كند 

حال .  بعد زخمهايي را در خود مي بينيم كه بر تن و روح ما نشسته اند                 
 . آنكه خود از آن ها بي خبر بوده ايم

 به  museموسيقي همانطور كه از نامش پيداست از واژه يوناني              
لذا ارتباط موسيقي با روح آدمي غير قابل         .  معناي روح گرفته شده است    

به خاطر  (استفاده شيطان از موسيقي و فريب به وسيله آن             .  انكار است 
زيرا موسيقي عالوه   .  به راحتي قابل شناسايي نيست    )  خصوصياتي كه دارد  

بر خصوصيات ظاهري، خصوصياتي در درون نيز دارد، كه تشخيص آن از            
و حتي برخي از كارشناسـان را نيز گمـراه          .  عهده هر كسي بر نمي آيد      

 لـذا بايد بسيار خبـره بـود تا بتوان اثـرات منفـي . كرده و فـريب مي دهد

 دامهاي فريب شيطان
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 .موسيقي را، تشخيص داد
موسيقي به خاطر ساختاري كه دارد و همچنين به دليل اثرات بسيار              
زيادي كه در روح انسان از خود به جا مي گذارد، به يكي از كار آمد ترين   

البته افراط شيطان در استفاده از      .  ابزار براي فريب انسان تبديل شده است      
اين ابزار به حدي زياد است كه هر انسان با تجربه اي مي تواند رد پاي                   

ولي متأسفانه بسياري از انسانها دانسته يا ندانسته به         .  شيطان را در آن بيابد    
 . پيـروي از شيطـان روي آورده و خـود را آلت دست او قرار مي دهند

براي درك بهتر اين مطلب الزم است به بيان نظرات كارشناسان اين              
صنعت يعني موسيقي پرداخته، تا خوانندگان گرامي به وضوح با تأثيرات            

هر چند كه عده اي سعي در انكار اين         .  و حقايق عالم موسيقي آشنا گردند     
اما بايد توجه داشت كه انكار حقايق چيزي از اثرات و               .  حقايق دارند 

چرا كه موسيقي تأثيري شگرف بر روان آدمي دارد         .  ابتالئات آن نمي كاهد   
و هرگز كسي نمي تواند خود را از تأثيرات موسيقي مبري دانسته و يا                  

 .اينكه آن را ناديده بگيرد
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 موسيقي در نگاه صاحب نظران
موسيقي قدرت شكل بخشيدن به شخصيت را       «:  مي گويد »  ارسطو«
وقتي شكل موسيقي تغيير مي كند،        «:  مي گويد »  افالطون« و   1».دارد

 ».اساس قوانين جامعه نيز با آن متحول مي شود
و فكر  .  مردم خود را با حماقتشان فريب مي دهند        «:  و باز مي گويد   

و بايد در مورد آن تنها بر اساس        .  مي كنند موسيقي داراي تأثير نمي باشد      
 . لذتي كه بوجود مي آورد قضاوت كرد

و .    ولي معيار موسيقي، خود آن نيست بلكه معيار، نتايج آن است             
فريب و آشفتگي است كه ممكن است با            –همچون روح قانون شكني      

 2».خود به همراه داشته باشد

 سياست نويسنده ارسطوكتاب  -1
 كتاب جمهوريت اثر افالطون كتاب سوم -2

 دامهاي فريب شيطان
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يكي از  «:  ديكتاتـور سابق شـوروي مي گويد      »  والديميـر لنين «
 1».سريعترين راهها براي نابودي يك جامعه، موسيقي است

واقعاً موسيقي قدرت عظيم و       «:  مي فرمايد »  )ره(شهيد مطهري    «
 2».فوق العاده اي خصوصاً از جهت پاره كردن پرده تقوا و عفت دارد

بايد به اين نكته نيز اشاره كرد، كه علي رغم اينكه در بين عموم                    
مشهور است كه موسيقي وسيله اي آرامش بخش است، و بسياري از                 

 .بيماريها به وسيله آن درمان مي شود، واقعيت چيز ديگريست
در غرب به   «:  كارشناس بيماريهاي رواني مي گويد    »  درچه اي «دكتر

اين نتيجه رسيده اند كه موسيقي عالوه بر اينكه در بهبود بيماريها تأثير                
لذا در بيمارستانهاي   .  فاحشي ندارد، در برخي موارد زيان آور هم هست         

... و  -نقاشي    -رواني غرب، اوقات بيكاري بيماران صرف كارهاي دستي        
و آنچه گفته مي شود كه موسيقي مؤثر است، در هيچ جا ثابت               .  مي شود 

و كالً در غرب     .  نشده و نتيجه قابل استنادي هم حاصل نشده است            
 3» .موسيقي از برنامه معالجات رواني حذف شده است

موسيقي «:  درباره موسيقي چنين عقيده دارد       »  آدام نِستي «دكتر  
حقيقتاً يك داروي مخدر قوي است و مي تواند شما را مسموم كند و نيز                
مي تواند روح شما را به پرواز در بياورد و يا حتي بدون اينكه بفهميد                   

 4».علت چيست شما را بيمار كند

 م.1974كتاب نوازنده دوره گرد كمونيست، نويسنده ديويد نوبل، چاپ سال  -1
 72-71كتاب تعليم و تربيت در اسالم، شهيد مطهري، صفحه  -2
 6نشريه مذهبي نور، شماره  -3
 م.1983 ژانويه 30هفته نامه خانواده، چاپ آمريكا،  -4
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آزمايش انجام شده بر روي موشها نيز بيان گر اين واقعيت است كه،              
خيلي دشوارتر مي توانند راه خود را       »  راك«موشها هنگام پخش موسيقي     

 .در مارپيچها پيدا كنند
رئيس جامعه موسيقي نويسان آمريكا در دهه هشتاد         »  ادي منسون «

ما مردم را همـيشه آلـت دست خود         «:  قرن بيستم است كه مـي گويد      
تمام آهنگسازان فيلمها، تجربيات و استعدادهايشان را به            .  مـي سازيم 

منظور فريب مردم تركيب مي كنند و آن قدرت ماكياولي را مستقيماً روي              
 1».مردم بكار مي گيرند

اين مطلب را به اثبات رسانده      »  دانشگاه استنفورد آمريكا  «تحقيقات  
است كه پرقدرت ترين محرك براي حالت شوق مانند در انسان و ساير               

 .موجودات زنده موسيقي است
من به  «:  در يكي از مصاحبه هاي خود اعالم كرد       »  ديويد كراوزبي «

وسيله موسيقي خود مي توانم معيارهاي شنوندگانم را تغيير دهم و آنها را             
 2».با تربيت والدينشان بيگانه كنم

در واقع اين مطلب بيان گر اين است كه مي توان با استفاده از                     
 .موسيقي وجدان انسانها را تغيير داد

من هر چيزي را با موسيقي بهتر        «:  اعالم كرد »  جيمي هنريكس «و  
شما مي توانيد مردم را با موسيقي هيپنوتيزم كنيد،          .  مي توانم توضيح دهم   

وقتي .  تا در موقعيتي كه وجدانشان آماده شكل گيري است قرار بگيرند             
 شما وجدان آنها بدين شكل فلج مي كنيد، مي تـوانيد هـر  چيـزي را كـه

 م.1983 ژانويه 30هفته نامه خانواده، چاپ آمريكا،  -1
 م.1981كتاب مصاحبه هاي مجله رولينگ استون، چاپ سال  -2
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 1».مي خواهيد به ضمير ناخودآگاه آنها انتقال دهيد
موسيقي در همه جا براي شرطي       «:  مي گويد »  ادي منسون «و باز   

موسيقي مي تواند مثل مواد مخدر و يا        .  كردن ذهن انسان استفاده مي شود     
چون هيچ كس تأثيرات موسيقي را      .  حتي خيلي بيشتر از آن خطرناك باشد      

 2».خيلي جدي نمي گيرد
و به همين   .  هيچ كس تأثيرات موسيقي را خيلي جدي نمي گيرد         .  بله

دليل است كه در هر جامعه اي كه موسيقي به سبك غرب امروزي جاري               
جرم و ناهنجاري هاي اجتماعي شايع تر         -تباهي    -و معمول است، فساد   

زيرا همه دامان موسيقي را از هر بدي پاك مي دانند، در حالي كه                .  است
 . تمامي واكنشهاي بشري متأثر از موسيقي است

. مـوسيقي زبـان زبانهاست  « اعتقاد دارد    »ديويد تـام «و آن چنـان كه     
مي توان گفت هيچ چيز ديگر در بين هنرها مانند موسيقي قدرت تأثير در              

 3».وجدان را ندارد و آن را تغيير نمي دهد
نمونه ديگري كه در اين باره مي توان ذكر كرد اين روايت تاريخي                

در زمان عبدالملك بن مروان يكي از خلفاي بني اميه كه لهو و             «:  است كه 
موسيقي خيلي رايج شده بود، به خليفه خبر دادند كه فالن كس خواننده               
است و كنيز زيبايي دارد كه او هم خواننده است و تمام جوانهاي مدينه را               
فـاسد كرده اند، و اگر جلوي او را نگيريد، اين زن تمـام مدينه را فاسد                 

 خليفه دستور داد كه غل به گردن آن مرد انداخته و آنها را به شام. مي كند
 1969 اكتبر سال 3» اليف«مصاحبه با مجله  -1
 م.1983 ژانويه 30 هفته نامه خانواده، چاپ آمريكا، -2
 كتاب قدرت پنهان موسيقي، نويسنده ديويد تام -3
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 . بردند
معلوم نيست آنچه او    :  وقتي به حضور خليفه نشستند آن مرد گفت         

 . و از خليفه خواست كه خودش امتحان كند. مي خواند موسيقي باشد
كمي كه  .  خليفه دستور داد كه كنيز بخواند و او شروع به خواندن كرد           

كم كم كار به جايي رسيد كه         .  خواند ديدند سر خليفه تكان مي خورد        
بيا جانم  :  خود خليفه شروع كرد به چهار دست و پا راه رفتن و مي گفت              

 1 ». !!!! .بر اين مركب خودت سوار شو
بشر براي ترغيب ديگران به جنگ از موسيقي استفاده مي كند، براي             
ابراز شادي موسيقي مي نوازد، در غم از دست دادن عزيزان از موسيقي                
بهره مي جويد، براي القاء گناه، اين موسيقي است كه مددكار شيطان است             

 .، از موسيقي تأثير مي پذيرد»شيطان«و باالخره انسان براي بردگيِ 
با اين توضيح مختصر درباره موسيقي و بيان نظرات كارشناسان در             

پرداخته »  راك«اين باب، بهتر است به موسيقي انحصاري شيطان يعني            
شده و البته در اين مقال از موسيقي هاي همسو با آن يعني موسيقي                    

 .نيز گوشه هايي بيان خواهد شد» پاپ«و » رپ«
اما قبل از هر چيز ذكر اين نكته الزم و ضروري مي باشد كه موسيقي               

اما همانطور كه در نظرات      .  تنها ابزار شيطان براي غلبه بر انسان نيست         
كارشناسان خبره موسيقي مشهود بود، اين وسيله مؤثرترين آنها بوده و               
شيطان با اين ابزار به بهترين شيوه ممكن عمل كرده، و از آنجايي كه                   
 انسان در مقـابل مـوسيقي، كامالً خـلع سالح بـوده و راهي براي فـرار از 

 72-71كتاب تعليم و تربيت در اسالم، شهيد مطهري، صفحه  -1
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اثرات آن وجود ندارد، در زمان پخش موسيقي و آنهم از نوع خاص خود               
كه در ادامه مطرح مي گردد، تسـلط شيطان بسيار زيـاد بـوده و به عبارت              

 .ديگر در اين هنگام انسان كامالً در اختيار شيطان قرار مي گيرد
و موسيقي هاي امثـال آن غـرب       »  راك«از آنجـايي كه خواستگاه      

مي باشد، فرهنگ غربي در آن بسيار تأثير گذاشته و آن را مطابق با جو                  
 . غرب پرورش داده و ارائه نموده است

اگر نمي تواني از خود     «:  غربيان مثلي دارند كه مضمون آن اين است       
 ».در مقابل متجاوز دفاع كني، به تجاوز تن بده تا از آن لذت ببري

و به همين دليل است كه پيروان شيطان از تجاوز به حريم آدمي لذت              
برده و بدون درنگ خود را در معرض انواع شكنجه و عذاب، چه روحي               

 . و اعتراضي هم نمي كنند. و چه جسمي قرار مي دهند
رفتـار »  شيطـان پرستـان «و اي كاش آدميان به هميـن انـدازه كه            

كه اگر چنين   .  مـي كنند، خود را در اختيار خداوند عالم قرار مي دانند             
كه اگر خداوند را براي پرستش انتخاب        .  بود، وضعيت عالم اينگونه نبود    

 .كرده بودند، يقيناً اين همه رنج و عذاب و سختي، در پيش نبود
 -پاپ  «به طور اجمال بايد گفت كه هر كدام از سبكهاي موسيقي               

البته در مورد    .  به نوعي به موضوع شيطان پرداخته اند         »  رپ و راك   
نخست شايد اگر كمي با اغماض به قضيه نگاه كنيم، در گام اول ارتباط                
آن با شيطان مشهود نباشد، اما با توجه به تعريفات و توضيحات ارائه شده              
نبايد فراموش كرد كه اين سبك، اگر چه ظاهراً به موضوعاتي نظير صلح              

مي پردازد، در باطن همان مفاهيم شيطاني را با شيوه اي              ...  و عشق و     
 .متفاوت و غير قابل تصور القاء مي كند
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و او پيامها و فريادهاي خود را       .  نماد و بلندگوي شيطان است   »  راك«
جز »  راك«در  .  با استفاده از همين سبك به هـوادارانش ابالغ مي كند            

شيطان، كسي يا چيزي مطرح نمي گردد و اين شيطان است كه همواره                
 .مدح شده و ستايش مي گردد

اينك به شرح ساختار اين سبك خاص پرداخته و در ادامه برخي                
 .آهنگهاي معروف از آلبومهاي مختلف را بررسي خواهيم كرد

  چيست؟»راك«اما ريشه 
همانگونه كه پيداست، آهنگهاي تند با ضربهاي ناموزون و صداي             

از )  كه البته صداي خواننده معموالً در بين آهنگ گم مي شود               (بلند،  
 .مشخات ظاهري آن است

عموماً اصالت در سبكهاي غربي با آالت و ادوات موسيقي است و              
نيز از همين سبك هاست و در آن محوريت با آالت موسيقي                »  راك«

بر خالف سبك هاي كالسيك و عموماً شرقي كه كالم             .  است نه كالم  
و خواننده سبك و دستگاه اجرا را تعيين مي كند و آالت              .  محور هستند 

 .موسيقي بيشتر در جهت همراهي با خواننده به كار گرفته مي شوند
آنچه مهم است حجم صداي ادوات است كه          »  راك«در موسيقي   

 . محوريت آن با گيتار است
مسلماً چنين تمهيداتي كه در اين سبك لحاظ مي شود، هيچ تناسبي             

 .با روح لطيف آدمي و اساس ذاتي موسيقي ندارد

 دامهاي فريب شيطان
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 راك  بلندگوي شيطان
از »  موزيك«همانطور كه قبالً اشاره شد، موسيقي يا واژه التين آن             

 گرفته شده و قاعدتاً بايد با تمايالت روحي          »يعني روح «  Museريشه  
اما در موسيقي    .  آدمي كه همان آرامش و سكون است، سازگار باشد            

و اصالً  .  تنها چيزي كه مورد توجه نيست، همين بعد قضيه است          »  راك«
بلكه برعكس، روح آدمي را با نا ماليمات         .  به آرامش روحي نمي پردازد    

همراه ساخته و همواره در جهت آشفته كردن روح و ذهن آدمي گام بر                 
، اين مسئله   »راك«و با نگاهي به كنسرتها و آهنگهاي اجرا شده          .  مي دارد 

هرگز با ذات موسيقي همخواني       »  راك«به ذهن متبادر مي گردد كه          
 .ندارد

همگي نشان از   ...  مفاهيم القايي در اين موسيقي، نوع ضرب آهنگها و        
عالوه بر اينها توجه به زندگي شخصي       .  يك نوع تالطم و ناهمگـوني دارد     

 ، اين سـوال را براي انسان پيش مي آورد كه واقعاً چه »راك«خـوانندگان 
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نهفته است كه حتي خوانندگان آن نيز، تحت تأثير             »  راك«چيزي در    
نكات منفي آن قرار گرفته و همانند شنوندگانش، متأثر از آن، معتاد به                 

خودكشي   -خشونت    -مرتكب رفتارهاي خطرناك جنسي     -مواد مخدر   
 .شده اند... و

بن «،  )هم جنس باز    (»مرلين منسون «براي نمونه مي توان به نام         
، )روابط نامشروع    (»ژانت جكسون  «،   )متجاوز به عنف      (»جووي

 .اشاره كرد... و) سكته قلبي در حال خواندن آواز روي سن  (»ماليبران«
چگونه در تضاد با     »  راك«با ذكر اين نمونه ها و با علم به اينكه              

روح آدمي حركت مي كند، بعضي از آهنگها و كنسرتهاي آن، معرفي شده             
 . و توضيح مختصري درباره آنها ارائه مي شود

باز ذكر اين نكته ضروري است كه به خاطر وقاحت برخي آهنگهاي             
اما تلويحـاً اشـاره   .  اجـرا شده از ترجمه و پـرداختن به آنها معـذوريم          

مـي گردد كه، بسياري از كنسرتها و آهنگهاي اجرا شده راك به طور                  
 .مستقيم، موضوع سكس و روابط شنيع جنسي را مطرح مي سازد

نكته ديگر اينكه در بسياري ديگر از آهنگها، ترويج اعتياد به مواد                
خود كشي و بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي و از همه مهمتر،              -مخدر  

توهين به مقدسات مذهبي به ويژه مقدسات مسيحيت، كه دين رايج در               
 .غرب است، محور اصلي سبكهاي موسيقي راك مي باشد

حضـرت «متأسفانه با وجود توهين آشكار به مسيحيت و شخص             
و همچنيـن به عمـوم جامعه مسيحيـان و حتي سايـر         »  عيسي عليه السالم  

اديان الهي، بسياري از مردم در نقاط مختلف جهان، جوانان و ساير اقشار              
 جامعه اعم از نوجوانان، كودكان و حتـي افراد مسن روي خـوش به راك

 دامهاي فريب شيطان
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تا حدي كه به اعتقادات     .  نشان داده و آن را با جان و دل قبول كرده اند             
القـايي شيطان دل بسته و آن را از اعتقادات مذهبي و ديني خود، بيشتر                 

 .مي شناسند و قبول دارند
در اين مجال، ابتدا برخي گروههاي راك و نمونه اي از آلبومهاي آنها              

» راك«را معـرفي نموده، سپس به بررسي برخي قسمتهـا از آهنگهـاي             

 .مي پردازيم

نگاهي به مضمون آهنگهاي اين گروهها ما را با اهدف و نوع نگاه                 
  در آهنگ »مرسيفال فِيت«به طور مثال خواننده گروه . آنان آشنا مي سازد

 نام گروه آلبوم

 AC, DC بزرگراهي به جهنم
 Alice Cooper برو به جهنم
 Kiss داغ تر از جهنم
 Cramps سرودي از جهنم
 Grim Reaper تو جهنم مي بينمت
 CJSS شهروند جهنم
 Rigor Mortis محكوم به جهنم
 Twisted Sister دورن جهنم بسوز

 Cheap Trick مي خواهم جهنم را بلند كنم
 Mercyful Fate شاهزادگان جهنم
 Raven نگهبان جهنم

 AC, DC ناقوسهاي جهنم
 Bon Jovi مرده يا زنده
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 :  مي خواند»سوگند«
و ايمان مسيحي را      من عيسي مسيح فريب دهنده را انكار مي كنم،         «

 ».رد مي كنم، و از تمام اعمال آن متنفرم
آن سر روي   « از آلبوم     »فريادهاي بچه و آواز خون     «يا در آهنگ     

 :  مي خواند»در
اگر اين خون چشمانم را پوشانده       .  من با خون مسيح فلج شده ام       «

 ».است، من باز نمي ايستم
 خواننده، خون مسيح را به       »ميليونها مسيحي لعنتي  «و يا در آلبوم      

 ».اين خون براي شماست«: آب جو تشبيه كرده است و مي گويد
 بنيانگذار مكتب شيطان پرستي نوين و سراينده آهنگ         »آنتوان الوِي «

 : در اشعارش مي گويد»صليب را بسوزان«
. پسر خدا از گناهانت توبه كن و روحت را در جهنم گرو بگذار               «

و منتظر  .  دعا كن تا شيطان وقتي خداي تو بر زمين مي افتد او را ببخشد               
خداي تو مرده و    .  مرگ آناني باش كه خدايت را از مدتها پيش مي پرستند          

 ».و باالخره شيطان حكومت خواهد كرد .حاال تو نيز خواهي مرد

 : از خوانندگان افراطي راك مي خواند»ون كانتي«
به .  سر خود را باال نگه داريد      .  به دروازه هاي بهشت حمله كنيد      «

 ».مستقيم به چشمهاي خدا نگاه كنيد. دروازه هاي بهشت حمله كنيد
 :، مي خواند»به جهنم خوش آمديد«  نيز در آلبوم »وِنُم«

اي خـدا ما مـرگ تـو را       .  مـا با تمـام ارواح شـرير تسخيـر شده ايم         «
ما بر روي برگزيده تو تف مي كنيم، و بر روي دست چپ              .  مـي خواهيم 

 ».شيطان مي نشينيم

 دامهاي فريب شيطان
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 : مي خواند»شايعات كفرآلود« نيز در آهنگ »دي پچ مود«همچنين 
اما فكر مي كنم    .  مـن نمي خواهم شايعات كفر آلودي را پخش كنم        «

خدا دارد با ما شوخي مسخره اي مي كند، و انتظار دارم وقتي ما مي ميريم         
 ».او را ببينم كه دارد به ما مي خندد

ضد « راك در آهنگ     »ضد مسيح « ستاره   »مرلين منسون «و باالخره   
 : مي خواند»مسيح
من هرگز  .  تو مرا از آرزوي جهنمي ات بوجود آوردي        :  ضد مسيح «

تو فقط  .  تو زحمت بيهوده اي كشيدي    .  مجبور نبودم تو را از دست بدهم      
 . توبه از سخنانم. كاري را كه آنها مي خواستند انجام دادي

كدام .  توبه از سخنانم  .  من براي تقليد كردن رنج بسياري مي كشم         
سرنگون كردن من آسان    .  رشدي سخت .  اشتباه؟؟ نقطه شروع را نابود كن     

. انگشتت را فرو ببر    .  هم اكنون تو مي تواني قهرمانت را ببيني          .  نيست
. فرشته بالهايش را باز مي كند     .  ماه بر خورشيد غلبه مي كند     .  درست است 

اين مسئله كامال   .  روزگار، خود را براي وقوع حوادثي تلخ آماده مي كند           
 . ضد مسيح ما تقريبا همينجاست. واضح است

 ».انجام شد

راهبه سكس،  «از خوانندگان فاسد راك، در آهنگ           »  نينا هگن «
 :مي خواند»  راهب راك

 ».و اي پسر كوچكم گوش كن، پدر تو خداست«

 نيـز در   »ناقـوسهاي جهنم « در آهنگ     »  AC, DC  «خواننده گروه   
 :وصف شيطان مي خواند

 من مانند طوفـاني . من گردبادي خروشانم، و باران را جاري مي كنم«
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تو جواني بيش   .  صاعقه من در طول آسمان مي درخشد       .  از راه مي رسم   
هيچ .  من هيچ اسيري نخواهم گرفت     .  اما به زودي خواهي مرد     .  نيستي

من .  هيچ كس جنگي را شروع نخواهد كرد      .  كس از دست من نمي گريزد     
 . من قصد دارم تو را به جهنم ببرم. ناقوس خود را گرفته ام

 ».شيطان تو را خواهد گرفت. مي خواهم تو را بگيرم

رنگ باختن به سوي      «همچنين خواننده گروه متاليكا در آهنگ           
 : مي خواند»بر آذرخش بران« از آلبوم »سياهي
هر روز بيشتر    .  زندگي انگار كمرنگ و كمرنگ تر مي شود             «

از درون گم گشته ام و سرگردان، ديگر هيچ          .  دستخوش پيشامد مي شود   
حقيقتاً چيز  .  من اراده زيستن را گم كرده ام      .  چيز و هيچ كس اهميتي ندارد     

نياز .  هيچ چيز ديگري براي من وجود ندارد       .  زيادي براي بخشيدن ندارم   
 ».دارم تا مرا رها سازد) مرگ(به پايان 

 بسيار است كه ما از باب       »راك«اينگونه مفاهيم شيطاني در موسيقي      
و البته بسياري از مفاهيم     .  اختصار در متن از ادامه آن صرف نظر مي كنيم          

و مضامين آهنگهاي اجرا شده به حدي مبتذل هستند كه امكان نشر آنها               
 . وجود ندارد

شايد در پس   .  بياييم اندكي به آنچه مي بينيم و مي شنويم بيانديشيم          
آن چهره كريه شيطاني باشد كه قسم به نابودي ما و فرهنگ و اصالت ما                 

 .اندكي بيانديشيم. خورده است
در ادامه به پديده اي اشاره مي گردد كه شايد كمتر كسي به آن توجه               

و آن چيزي نيست جز     .  در حالي بسيار مهم و اساسي مي باشد        .  مي كند 
 .، كه يكي از عجايب عالم موسيقي است»پديده معكوس«

 دامهاي فريب شيطان
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 پديده معكوس
تمام مواردي كه اشاره شد، تنها بخش كوچكي از موسيقي شيـطـانـي              

اما نمونه ديگري از القائات شيطان توسط اين موسيقي،         .    مي باشد  »راك«
ايـن پـديـده      .    اسـت »پديده معكوس«و »  صداي پس زمينه«استفاده از  

و از آنجايي كـه      .   مستقيماً بر روي ضمير ناخودآگاه انسان تأثير مي گذارد        
ذهن آدمي طبق فرايند خاصي عمل مي كند تمامي مراحل دريافت مفهوم،            
به صورت خودكار انجام شده و آنچه بايد منتقل شود، توسط مغز دريافت             

 .مي گردد
مـن  « :   را ياد آور مي شويم كه گفـت       »   جيم هنريكس « باز هم سخن    

 ».هر چيزي را با موسيقي بهتر مي توانم توضيح دهم
اين موسيقي از آنجايي كه به شدت تحت سيطره شيطان قرار گرفـتـه،    
با استفاده از القائات شيطاني به كار آمد ترين ابزار زرادخانه شيطان تبديـل    

 و فقـط كسانـي كه نا شنـوا هستـند مي توانـند نسبت بـه آن  . شـده است
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 .بي تفاوت باشند

به همه چيز بر عكـس      «:     به شاگردانش توصيه كرد     »آليستر كراولي «
او ادامه مي دهد، بگذاريد ديگران ياد بگيرند بر عكـس فـكـر               .   نگاه كنيد 

كنند، بر عكس ياد بگيرند، بر عكس قدم بزنند و در صورت امـكـان بـه                  
 1».فيلمها و آهنگها هميشه به صورت بر عكس توجه كنند

 پيش از هر چيز بايد توجه داشت كه مفـاهـيـم             »پديده معكوس «در  
شيطاني، به صورت بر عكس اجرا مي شوند و در مواقعي كـه مـنـاسـب                  
. باشد، خواننده آن را به اجرا مي گذارد كه اثر آن بسيار هم عميـق اسـت                 

شما مي توانيد آن را با دستگاه مخصوص، به صورت بر عـكـس گـوش                 
 نبايد چيزي را    »راك«لذا در موسيقي    .   كنيد، و به حقيقت ماجرا پي ببريد      

 .اتفاقي پنداشت و آن را بي اهميت دانست

 .شايد با ذكر نمونه ها بهتر بتوان اين فرآيند را توضيح داد
 . در دو نوع اجرا مي گردد»پديده معكوس«

در نوع اول از پديده معكوس كالم خواننده در جهت عادي نامفـهـوم              
است، اما زماني كه آهنگ را به صورت بر عكس گوش كنيم جمالتـي را                

براي نمونه به آهنـگ زيـر از          .   مي شنويم كه منظور اصلي خواننده است      
 . توجه فرمائيد»ونوم« اثر »به جهنم خوش آمديد«آلبوم 

ابتدا وقتي در جهت عادي گوش مي كنيم در بخشي از آهنگ چيـزي              
اما وقتي همان قسمت را بـه         .   نمي فهميم جز كلمات و عبارات نا مفهوم       
 :صورت معكوس گوش مي كنيم مي شنويم

 117كتاب جادوگري در تئوري و عمل صفحه  -1
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مي خواهم روح تو را به آتش         .  شيطان در جهنم برخواسته است     «
خون تو بايد براي من     .  استخوانهايت را خرد و تو را خونين كنم        .  بكشم

 ».ريخته شود
 صداي خواننده در هر دو جهت       »پديده معكوس «اما در نوع دوم از      

شايد .  قابل درك است  )  هم در حالت طبيعي و هم در جهت بر عكس           (
و !  تعجب آور باشد كه چگونه چنين چيزي مي تواند صحت داشته باشد            

اما واقعيت همان است كه      .  يا كسي تصور كند كه دچار توهم شده ايم          
 .البته مشابه اين مطلب را در كالم فارسي نيز مي توان يافت. طرح شد

 در حالي كه اگر اين كلمه را         »بابك«به عنوان مثال كسي مي گويد        
حال تصور كنيد با اين قبيل      .   شنيده مي شود   »كباب«برعكس كنيم كلمه    

 دقيقاً  »راك«در موسيقي   .  كلمات جمالتي تهيه و به شنونده القاء گردد         
 . و ما شاهد اين پديده هستيم. همين پديده حكمفرماست

و باز ممكن است پرسيده شود كه چطور ذهن يك انسان اين پيام                 
معكوس را دريافت مي كند؟ دريافت پيام معكوس توسط مغز پيچيده               

زيرا خصوصيت روان آدمي اين مسئله را       .  انسان اصالً امر دشواري نيست    
و آن را در ذهن به ظهور        .  با تـوجه به نيت خواننده آن دريافت مي كند         

 .مي رساند
اما مسئله مهم اين است كه چطور شيطان پرستان از اين پديده استفاده        

چرا كـه    .   مي كنند؟ و آيا اين مسئله تصادفي است؟ اين مورد منتفي است           
زيـرا  .    عمدي بودن آن واضـح اسـت          »پديده معكوس «در نوع اول از     

 . كلمات عمداً بر عكس خوانده مي شوند
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و دوم اينكه آيا اين مسئله از يك نيروي ماوراء الطبيعه نشأت گرفـتـه               
 نيروي خاص خود را بـه         »شيطان«در اين كه در اين مسئله       .   است؟ بله 

لذا شيطان پرستان با القاء نيروهاي شيطاني       .   پيروانش مي دهد شكي نيست    
و با مهارت خاصي اين مفاهيم را استخراج كرده و در آهنـگـهـاي خـود                  

 .استفاده مي كنند
 .حال به نمونه هاي زير توجه فرمائيد

 در   »رابرت پـالنـت    «  »لد زفلين «ابتدا وقتي صداي خواننده گروه      
:  را در حالت طبيعي گوش مي كنيم مي شنويم         »پلكاني به بهشت  «آهنگ  

اما بعد از طي يك مسافت .   بله دو راه است كه مي تواني در پيش بگيري         «
  .»طوالني هنوز وقت داري تا راهت را عوض كني

اما زماني كه آهنگ را به صورت بر عكس گوش دهيم متوجه چـيـز                
شيطان شيرين مـن،    «:   او در حالت بر عكس مي خواند      .   ديگري مي شويم  

. چون كه آن مرا غمگين مـي سـازد          .   هيچ كس راه ديگري نساخته است     
 ».شيطان قدرت كيست؟

 را به صورت بر عكس      »راش« از گروه    »آنتم«همچنين وقتي آهنگ    
بررسي مي كنيم، متوجه مي شويم كه خواننده اين عبارات را به شنـونـده               

مـن  . . .   اي شيطان، تو همـان كسي هستي كه مي درخشي           «:   القاء مي كند  
 .»مي دانم كه تو هميشه همان كسي هستي كه دوستش دارم

 بسيار زياد است، كه با بررسي   »راك«از اين دست موارد در موسيقي       
 . و اين موارد تنها نمونه اي بود از موارد فراوان. بيشتر آشكار مي گردد

هر چند كه عده اي نمي خواهند باور كنند، و در مقـابـل واقـعـيـت                   
 . موجود، راه انكار و تعصب را در پيش مي گيرند

 دامهاي فريب شيطان
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 فيلم

بعد از موسيقي شايد تأثير گذار ترين عامل انحراف انسانها،                   
متأسفانه درباره شيطان و قدرتهاي شيطاني فيلمهاي بسياري           .  سينماست

و مي توان گفت تمامي اين فيلمها از يك قاعده كلي             .  ساخته شده است  
 .و آن پيروزي نهايي شيطان است. تبعيت مي كنند

هر چند كه ظاهراً در اكثر آنها خير بر شر پيروز مي شود، ولي با                    
اندكي تأمل در مي يابيم كه نيروهاي خير در اين دست فيلمها به تنهايي                

بلكه حتماً توسط يك نيروي شيطاني از        .  قادر به شكست شيطان نيستند     
جنس خود شيطان مورد نظر در فيلم، ياري شده و در واقع شيطان خود                

و اين شيطان است كه پيروز        .  مقدمات شكست خود را فراهم مي كند        
 .واقعي اين ميدان است

 در عصـر جديد، علم، تكنولوژي، هنر، ورزش، آداب و رسوم و حتي 
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دين، در اختيار و كنترل شيطان در آمده و هر يك به اندازه خود، به                
 .ابزاري توانمند در خدمت شيطان براي فريب انسانها تبديل شده اند

. يك انسان معتقد، انساني خداپرست است       :  ديگر نمي توان گفت    
چرا كه اعتقادات بسياري از ابناء بشر، به سمت اعتقادات شيطاني متمايل             
گشته، و حتي برخي از كساني كه از دين سخن به ميان مي آورند نيز در                 

 .دام شيطان گرفتار گشته اند
از جمله مواردي كه بسيار مورد توجه است و شيطان از آن به خوبي              
استفاده كرده و از آن طريق پيروانش را هدايت مي كند، فيلمهاي سينمايي             

 .شايد تا كنون بسياري از اين دست فيلمها را ديده باشيد. است... و
ناگفته نماند بسياري از فيلمهايي كه تاكنون در موضوعات آخرالزمان          
ديده ايد با محوريت شيطان پرستي بوده اند و طبق خواست شيطان                  

 . پرستان ساخته شده اند
اگر بخواهيم واضح تر به اين مسئله نگاه كنيم، مي توانيم نتيجه                 
بگيريم كه هاليوود كه صنعت پردرآمد صهيونيست است، در كنترل شيطان        

و اگر حتي فيلمي هم ساخته شود كه در آن شيطان              .  پرستان مي باشد  
منكوب مي گردد و شكست مي خورد، باز به عوامل شكست شيطان كه               

بلكه عوامل  .  بنگريم مي بينيم كه او از جانب خدا شكست نخورده است           
ديگـري در شكست او دخيـل است، كه از جملـه عوامل مورد تـوجه               

 .مـي توان به موارد زير اشاره كرد
نه اينكه خدا   .  شيطان از نقطه ضعف خود شكست خورده است          -1

قدرت مافوق او بوده، بلكه اين خود شيطان است كه موجبات شكست               
 .خود را فراهم كرده است

 دامهاي فريب شيطان
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يك انسان خداپرست هرگز به تنهايي قادر به شكست شيطان                -2
خدا و انسان   (و اين دو    .  و خدا هم به تنهايي از پس او بر نمي آيد          .  نيست

بلكه آن دو به    .  با هم نيز قادر به شكست شيطان نخواهند بود      ) خدا پرست 
كمك يك نيروي شيطاني ديگر، توان شكست شيطان را بدست خواهند             

 ..آورد
با اين حساب بيننده در پايان فيلم چه نتيجه اي مي گيرد؟ جـز اين                
است كه، اين بـاور در او به وجـود مي آيد كه ايـن شيطـان است كـه                  

نه يك انسان خدا پرست و نه حتي خود         .  مـي تواند خود را شكست دهد     
ولي از  .  البته شايد در نگاه نخست اين مطلب، به ذهن متبادر نشود           !  خدا

آنجا كه ذهن پوياي آدمي پيامهاي غير مستقيم را به خوبي دريافت كرده و        
آن را در ضمير نا خود آگاه نقش مي كند، مي توان اثرات آن را در مراحل                

 .بعدي زندگي انسان مشاهده كرد
آن زمان كه انسان در زندگي خود دچار گرفتاري و استيصال شده و              
. نياز به كمك دارد، اين پديده به سراغ او آمده و او را به تباهي مي كشاند                

ديگر از دست   :  و اين جمله را شايد شنيده باشيد كه بسياري مي گويند            
 ! خدا هم كاري بر نمي آيد

و مبدأ آن    .  آري امثال اين نمونه ها در روزگار ما كم هم نيستند               
تفكرات را بايد در امثال فيلمها، موسيقي ها و نمونه هايي از اين دست                 

و چه خوب شيطان براي القاء قدرت خود دست به كار              .  جستجو كرد 
 .شده و انسانها را مي فريبد

و گاهي هم از زبان برخي       .  گاهي موسيقي، گاهي فيلم، گاهي رمان      
 و قدرت . بزرگان چه ديني و چه غير ديني قدرت خود را به رخ مي كشد
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 .ايمان را ضعيف نشان مي دهد
اينكه به بررسي برخي از فيلمهاي سينمايي و نمايشهاي اجرا شده در            

 .اين زمينه مي پردازيم
 
 
 
 
 
 »ون هلسينگ«

يكي از فيلمهايي كه در موضوع شيطان پرستي ساخته شده است،              
اين فيلم در فضايي خاص و مربوط به قرون            .  فيلم ون هلسينگ است    

و نبرد نيروهاي خير و شر در چنين فضايي            .  وسطي ساخته شده است    
در فيلم افرادي كه به نوعي خدا پرست هستند، هرگز           .  صورت مي گيرد  

و مـردي كه شيطان را از بين مي بـرد،   . نمي توانند شيطان را مقهور نمايند 
آن زمان مي تواند با شيطان به مقابله برخيزد كه لباس شيطاني خود را                  

تا قدرت الزم را براي     .  پوشيده و به يك موجود شيطاني تبديل شده باشد        
 . شكست شيطان به دست آورد

در واقع او با تبديل شدن به گرگ كه نمادي از نيروهاي شر است، و               
با قدرتي كه در درون آن نهفته است، قادر مي شود شيطان را از پاي                    

 . درآورد
آنچه كه در اين نقـد مورد نظـر ماست، نه فضاي فيلم است و نه                  

 و نه بازيگـران و نه چيـزهاي ديگر كه . جلوه هاي ويژه منحصر به فرد آن

 دامهاي فريب شيطان
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بلكه بحث پيرامون مقصد نهايي     .  در اكثر نقدها روي آنها بحث مي شود        
 . فيلم است

در پايان فيلم ون هلسينگ كه نماد خير است و چهره او بي شباهت                
 تصـوير تـرسيم شده در آثـار هنـري قرون ابتدايي (به مسيـح عليه السالم 

اما خود به   .  نيست، با شيطان درگير شده و به جنگ مي پردازد           )  ميالدي
و براي جنگ با او بايد از نيروي          .  تنهايي قادر به انجام اين كار نيست        

 . ديگري كمك بگيرد و اين همان نيروي شر است
در لحظه اي كه ماه كامل از پشت ابري بيرون مي آيد، او تبديل به                  
گرگ قوي و عظيم الجثه اي مي گردد كه شيطان در مقابل او ضعيف                   

نا گفته نماند كه گرگ در      .  گرديده و توانايي نبرد با او را از دست مي دهد          
 .اين فيلم و در ساير فيلمهاي هاليوودي نماد شيطان است

نهايتًا ون هاسينگ با قدرتي اهريمني، شيطان را نابود كرده و نور و                
 .روشنايي را به شهر باز مي گرداند

آيا مي توان گفت كه خير بر شر پيروز شده يا اينكه شر از ناحيه خود                
واقعاً هدف از ساخت چنين فيلمي چيست؟ آيا            !  آسيب ديده است؟   

!نمايش پيروزي نهايي خير يا به تصوير كشيدن خير در مقابل شر؟             در هر   ُ
صورت آنچه بايد در ضمير نا خود آگاه بيننده شكل بگيرد صورت                   

 .پذيرفته است
. آري پيام فيلم اين است كه در برابر مشكالت نبايد به خدا متكي بود             

بلكه همانطور كه در اكثر جوامع خصوصاً جامعه خودمان شاهد هستيم،             
بايد در گرفتاري ها براي حل مشكل از نيروهاي شيطاني همچون رمل و              

 .استفاده كرد... جادو و 
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 دراكوال
 .فيلم مشهوري كه شايد كمتر كسي از محتواي آن بي اطالع باشد

دراكوال مانند فيلمهـاي مشابهي كه در اين زمينه ساخته شده است، از            
موجودي كه سر از قبـر و تابـوت بر         .  يك ژانر مشخص پيروي مي كند      

شبها در ميان كوي و بـرزن مي گردد، و به هـر انساني كه بـر                .  مي آورد 
و مي تواند   .  مي خورد، گلوي او را به دندان گرفته و خون او را مي مكد              

و در نهايت فقط با      .  همان شخص را به موجودي شبيه خود تبديل كند          
 . آتش مخصوصي كه با شرايط خاصي فراهم مي شود، از بين خواهد رفت

زيرا آنها  .  تمامي ندارد )  خون آشام (اما مبارزه با دراكوال يا ومپاير         
 .و اگر يكي نابود شد، ديگران هستند. هميشه همه جا هستند

البته نمونه هاي ديگري كه از اين فيلم ساخته شده بسيار زياد است               
كه با توجه به . اشاره كرد... كه مي توان به ومپاير، مصاحبه با خون آشام، و

يكسان بودن محتواي آنها و رعايت اختصار از پرداختن به آنهـا اجتناب              
 .اما اصل مسلم تمامي آنها فراموش نشدني است. مي كنيم

آري ايجاد يك حس اضطراب و       .  خون آشام هميشه همه جا هست      
يعني اينكه حتي   .  نگراني دائمي كه بينندگان فيلمها با آن درگير هستند           

زيرا حتي كشيشان هم در دام       .  خداوند هم نمي تواند آنها را نجات دهد        
 . دراكوال و خون آشامها گرفتار مي شوند

 دامهاي فريب شيطان
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 نيز به سبك ديگري ارائه      »شهوت خون آشام  «همين مفهوم در فيلم     
 شيطان پرست   2فيلم  .  البته كمي از نظر محتوايي تفاوت دارد       .  مي گردد 

خون آشام را نشان مي دهد، كه آرام در عبادتگاه كوچك خود مشغول                 
نصب كردن مشعل بر روي محل مناسبي بودند كه روستائيان بر عليه آنها              

زيرا آتش نيز هيچ     .  خون آشامها هيچ ترسي ندارند      .  شورش مي كنند   
آنها پارچه سياه را در قربانگاه آويزان         .  آسيبي نمي تواند به آنها برساند      

 ... كرده و يك صليب وارونه درون شمعدان سياه قرار داده اند و
 
 
 

 زامبي
موجودي كه در اثـر تغييرات ژنتيكي به يك موجود آدمخوار تبديل             

 . و در كشتن انسان و خوردن خون آن حريص مي گردد. مي شود
و هر كس   .  زامبي انساني است كه بعد از مرگ دوباره زنده مي شود            

توسط او گزيده يا قسمتي از بدنش خورده شـود، خود تبديل به زامبي                
 .مي شود و بدين گونه تكثير مي شود تا اينكه تمام منطقه را آلوده كنند
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نيروي شر به قدري فراگير است كه حتي خداپرستان نيز نمي تواند از             
ساخت پي در پي و     .  آن فرار كند و نهايتاً در چنگال شر گرفتار مي شود           

مداوم نسخه هاي جديد اين فيلم يا فيلمهاي مشابه با عنوان اويل يا                   
باعث شده است كه بينندگان خود را در بند اوهام و             ...  رزيدنت اويل، و  

 .خياالت بدانند و هر لحظه منتظر اتفاق ناگواري باشند
حال يك انسان در محاصره اين همه خرافات و القائات شيطاني                

 .چگونه راه خود را باز يابد و در مسير زندگي صيحيح پيش رود
 

 مرد عنكبوتي
در ميان خيل عظيم فيلمهاي گوناگون كه با محوريت شيطان و                  
موجودات شيطاني ساخته مي شود، مرد عنكبوتي يكي از آثاري است كه             

انساني كه نيروي خارق العاده اي دارد و با         .  نگاهي ويژه به اين مقوله دارد     
 .ظاهر شيطاني خود، كارهاي خير انجام مي دهد

 .مشاهده كرد...  مشابه اين مفهوم را مي توان در آثاري مانند بت من و
! ؟.به راستي آيا مي توان بوسيله نيروهاي شيطاني كار خير انجام داد             

البته ساخت چنين فيلمهايي در فضاي منجي گرايانه غرب عجيب و دور              
اما آنچه عجيب است نوع نگاهي است كه به منجي مي             .  از انتظار نيست  

و اينكه چگونه اين تفكر در غر ب رايج شده كه منجي بشر و يا                  .  شود
حداقل منجي يك شهر يا كشور، حتماً بايد يكي نيروي ما فوق بشري و                

مگر نيروهاي الهي و خير چه ضعفي يا ايراداتي دارند كه             .  شيطاني باشد 
در خوش بينانه ترين حالت همانند آنچه كه در فيلم ون هلسينگ نمايش              

 .داده شده بايد در پس زمينه نيروي شيطاني قرار بگيرند

 دامهاي فريب شيطان
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 خون دراكوال
داستان فيلم درباره اشراف زاده فاسدي است كه به دنبال مردي از                

و با انجام اعمال عبادي شيطاني قصد دارد        .  طبقه متوسط جامعه مي گردد    
در اين فيلم كه با نظر مستقيم كليساي شيطان ساخته شده           .  او را زنده كند   

است، اعمال عبادي مانند غسل تعميد شيطان و قسمتهاي ديگر و همچنين           
 .قسمتي از قربانگاه شيطان با دقت خاصي نمايش داده مي شود

از اين نمونه فيلمها به وفور ساخته و اكران شده اند كه حتي نگارش               
اما اشاره به نام برخي از      .  نام آنها نيز در يك كتاب جدا گانه مقدور نيست         

 .آنها در ذيل مي آيد
هيوالي جهاني، سه گانه تيغ، سوپر من، سري فيلمهاي اره، سري               

 .همگي از اين دست هستند... فيلمهاي هري پاتر و
 

 انگيزه اصلي از ساخت فيلمهاي شيطاني
اما انگيزه سازندگان اين قبيل فيلمها نيز در جاي خود قابل توجه                 

كه با مالحظه به آنها مي توان تا حدودي از تأثيرات منفي آنها                  .  است
 .كاست
 .روح پاك جوانان را آلوده كرده و با دين بي گانه كنند -1
فساد اخالقي و رواني در بين جوانان خصوصاً دختران ايجاد كرده              -2

و آنها را از معنويت و اخالقيات دور كرده و با اين كار ضربه نهايي را بر                  
 .بنيان آينده مردمان ممالك وارد نمايند

اين كار به    .  ميل دادن جوانان و نوجوانان به شورش و تباهي             -3
 كه در . انجام مي گيرد... وسيله تفريحات ناسالم و شرارت و جادوگري و 
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 .مي توان اين معضالت را جستجو كرد... فيلمهاي هري پاتر و

آلوده نمودن جوانان به شرك و امور شرك آلود و القاء اينكه آنان                -4
انجام ....  مي توانند خود كارهاي عجيب مثل احضار ارواح، احضار جن و          

 )توليد قرصهاي روانگردان نيز به همين منظور صورت گرفته است. (دهند

خرافه گرايي و احضار ارواح توسط جوانان و تمام اقشار جامعه و  -5
 ... كشاندن جامعه به سوي طالع بيني و

با اين توضيح مي توانيد حدس بزنيد كه چه نقشه شومي از سوي                 
گردانندگان اين فرقه ها و حاميان آنها براي انحراف جوامع كشيده شده              

در بخش آتي مي توانيد رد پاي شيطان را در بخش هاي مختلف               .  است
 .مالحظه نماييد

 دامهاي فريب شيطان



 206 

 جنون شيطان پرستي

 

 



207  
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 تمسخر مقدسات در سيطنيسم
از مهمترين موضوعاتي كه در مكتب شيطان پرستي مورد تمسخر قرار           

و در مـراحـل       .   مي گيرند، در مرتبه نخست ذات مقدس خداوندي است        
و سـايـر     علـيـهـمـا السـالم          بعدي شخص حضرت عيسي و حضرت مريم        

 .قديسين مسيحي و در نهايت صليب؛ كه نشان مسيحيت است
اين تمسخر به حدي، جدي است كه از واجبات مكتب شيطان پرستي         
بوده و اگر كسي به مقدسات جسارت نكند، در واقع يك شيطان پـرسـت               

 .نيست
تصاوير فوق و ساير تصاوير، همگي دال بر همين نكتـه اسـت كـه                 
شيطان در اين جسارت، هيچ حريمي را رعايت نكرده و بي محابا به همـه               

 .چيز حمله مي كند
به عنوان اصل اصـيـل و ركـن            عليه السالم   تمسخر حضرت عيسي    

 .اساسي شيطان پرستي به اشكال گوناگون صورت مي گيرد
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در تصوير صفحه قبل، شيطان را نشان مي دهد كه با مسيح به صليب              
 .كشيده شده، به سوي مردم نشانه رفته است

با تاج خار بر روي صليـب ديـده     عليه السالم در تصوير ديگر عيسي  
اين تصوير كه طرح روي جلد آلبوم كنسرت مرلين منـسـون از              .   مي شود 

خوانندگان راك است، به صراحت پليدي خواننده را نشان داده و خبر از              
 .مفاهيم كفر آميز آن مي دهد

 قرار داده شده عليه السـالم در تصوير ديگري تاج خاري بر سر عيسي  
 .و در حالت مغموم بر تخته سنگي نشسته و در تفكر است

مورد تـمـسـخـر      عليه السالم   يا در تصوير ديگر به نوعي ديگر عيسي         
را عاشق شما معرفـي  عليه السالم در باالي تصوير عيسي    .   قرار گرفته است  

زيرا او مبـتـال   .   كرده، اما در پائين، هشدار مي دهد كه بايد از او پرهيز كرد         
 . به ويروس ايدز شده است

مانند يك خواننـده راك      عليه السالم     در يكي ديگر از تصاوير عيسي       
 .به طرف مقابل اشاره كرده و چهره او به يك دلقك تشبيه شده است

 رد پاي شيطان 
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را عـلـيـه السـالم         در تصوير ديگر كه بسيار جسارت آميز است، عيسي  
نشان مي دهد كه دستش را به جاي يك دست يك معتاد به مورفـيـن در                  

 اين جسارت را چگونه مي توان توجيه كرد؟. حال تزريق قرار داده  است
شبيه يك گوزن   عليه السالم       عيسي  .   و باالخره جسارت از نوعي ديگر     

چگونه مي توان باور كرد اين هجوم بي محابا فقـط           .   نشان داده شده است   
 !.نوعي طنز است و هدف خاصي ندارد

هم نمونه هميـن    عليها السالم      در جسارت به شخصيت حضرت مريم       
اما با توجه به شنيع بودن تصاوير از        .   جسارت ها را مي توان مشاهده نمود      

 .نشر  آنها معذوريم
البته توهين به ساير مقدسات خصوصاً مقدسات اسالمي نيز در دستور       
كار شيطان پرستان قرار دارد، كه به عنوان يك مسلمان هرگز قادر به ارائـه        

 .كه خود دردي بر دردهاي ديگر امت اسالم مي افزايد. آنها نيستيم
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 تشبيه شيطان به بز
بر اساس كتاب انجيل و همچنين كتاب مقدس شيطان پرستي، شيطان           

در تصوير، شيطان را در هيـبـت        .   كه شرح آن پيشتر آمد    .   شبيه بز مي باشد   
توجه نمائيد، او عذاب نمي شـود و          .   بز در حال تماشاي عذاب مي بينيد      

 .فقط نظاره گر عذاب مي باشد
در گوشه اي ديگر، يكي از عذاب شوندگان، تكه اي اسـتـخـوان در        

 .دست دارد كه بي شباهت به كليد نمي باشد
طبق كتاب مقدس شيطان پرستي باب كليدهاي رهايي، درد و رنج از            
عنايات شيطان به شمار مي آيد و شيطان پرستان براي رسيدن به جهنم و               

 . درد و رنج، بايد كليد رهايي در دست داشته باشند
در واقـع اين كليـدها براي رهايي از دست خداوند و عبادت هاي او             

آنها خود را از عبادت خدا      .   مي باشد كه براي شيطان پرستان سنگين است       
 .رها كرده ولي در عوض تن به خواري عبادت در برابر شيطان مي دهند
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 آرايشها و خالكوبي ها
آرايشهاي تند و زننده با حالت مو و صورت، پوشيدن لباسهاي غـيـر      

همگي حـكـايـت از       . . .   متعارف، استفاده از جواهر آالت و خالكوبي ها و        
 .گرايش شيطان پرستان به روح پليدي دارد

به تصوير كشيدن اين گونه آرايشها و خالكوبي ها، متأسفانه مـقـدور              
نمونـه هـايـي كـه ارائـه            . و تصاوير بسيار زننده و مبتذل هستند.  نيست

 .گرديده، تا حدودي از فساد كمتري برخوردار هستند
البته عمده موضوعات خالكوبي ها و آرايشها كه در قالب تاتو انـجـام              

و در مواردي زيادي نيـز مسـائـل          .   مي شود، ضد مسيح و ضد دين است       
 .جنسي و ابتذاالت اخالقي را شامل مي شود
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 جواهرات شيطان پرستان
در جواهـر   . . .   نمادهاي شيطاني همچون تصاوير فوق، جمجمه، تيغ و       

اين جواهر آالت حـتـي در        .   آالت شيطان پرستان به وفور يافت مي شود       
 . بسياري از موارد، در كنسرتها كاربرد دارد

به عنوان نمونه شيطان پرستان در برخي كنسرتها، خود را برهنه كرده            
رقص ( آنگاه در رقصهاي دسته جمعي      .   و به بدن خود تيغ آويزان مي كنند       

تيغ در اثر تماس با بدن آنها، انـدام         .   خود را به بدن يكديگر مي زنند      )   بش
كه در برخي موارد حتـي      .   آنان را بريده و خراشهاي عميقي ايجاد مي كند        

 . منجر به مرگ آنان مي گردد
شيطان پـرستان اين گـونه اعمال را براي خشنودي شيطان انـجـــام             

 .و براي آن توجيهات خاصي نيز ارائه مي دهند. مـي دهند
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 لباس ها 
نمونه هايي از لباسهايي كه شيطان پـرستان بر تن مـي كـنـنـد، در                    

متـأسفانه عـده اي از جـوانان، از اين گـونه لباسها         .   تصـاوير مشهود است  
بدون توجه به مفهوم جمالت و كلمات مندرج بر روي آن، بـه عـنـوان                  

حتي بدون اينكه به آن اعتقادي داشته باشنـد،         .   پـوشش استفاده مي نمايند   
 .ولي با اين حال تابلوي متحرك شيطان پرستي شده اند

 .جمالتي كه بر يكي از لباسها نقش بسته است بدين شرح است
(Kill God)خدا را بكش  . 

(Kill your mom & dad)پدر و مادر خود را بكش  . 
(Kill yourself)خودت را بكش . 

شعار هميشگي شيطان بـراي نـابـودي نسـل            .   آري خودت را بكش   
انسان، انساني كه باعث رانده شدن او از درگاه خدا شده و كينه اش را در                

 .واقعاً آيا بايد به آن تن داد؟. دل گرفته است
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 ساديسم و مازوخيسم
ديگر آزاري و خود آزاري، يكي ديگر از انحرافات شيطان پـرسـتـي       

هر چند كه شيطان پرستان در جـوامـع     .   است كه به شدت تبليغ مي گردد      
عمومي خود را مبري مي دانند، ولي رفتار و عملكرد آنان چيز ديگري را               

 .نشان مي دهد
همايشها و جلسات ذكر گويي شيطان پرسـتـان           -نگاهي به كنسرتها    

 .اين واقعيت را به وضوح نشان مي دهد
و نيازي به بسط بيشـتـر مـوضـوع           .   تصاوير به اندازه كافي گوياست    

در كنار خود آزاري، خودكشي نيز به گونه اي ديگر نمود دارد، و              .   نيست
كه هميشه، چه در     .   به ركن غير قابل انكار شيطان پرستي بدل گشته است         

بـراي  .   به شدت تبليغ و ترويج مـي گـردد          . . .   كتابها و چه در كنسرتها و       
 اشاره كرد كه در اين زمينه نوشته شده   »هنر قتل «نمونه مي توان به كتاب      

 .و به وفور مي توان در آن روشهاي قتل و خود كشي را يافت
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 شيطان در ورزش
و .   حتي در عـبـادات     .   رد شيطان را مي توان در همه جا مشاهده كرد         

يكي از موضوعاتي كه همواره شيطان از آن سوء استفـاده كـرده اسـت،                 
و شيطان پرستان نيز به خوبي از اين موقعيت بهـره           .   موضوع ورزش است  

برده و در تمامي مسابقات در سطوح مختلف بين المللي، خود را عـرضـه               
 .كرده اند

اجراي موسيقي هاي راك با آن خوانندگان كذايـي، در مـراسـمـات                
 .نمونه اي از اين نفوذ است... افتتاحيه هاي المپيك و 

در كنار اين مسئله، پرداختن تيم هاي ورزشي به موضوع شيـطـان و               
 .كشاندن آن به ورزش، خود محل تأمل است

با نگاهي به آرم تيم فوتبال منچستر يونايتد انگلستان، شايد كمي جـو             
مسلماً هيچ كس نمـي تـوانـد         .   حاكم بر فرهنگ اين سرزمين نمايان شود      

اين رابطة پـرچـمِ هـر        .   رابطه پرچم يا آرم پرچم با مجموعه را انكار كند         
 .كشور، و عالقه ذاتي يك ملت به كشور خود، مالزم يكديگرند
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حال اگر تيم محبوبي مانند منچستر يونايتد، كه حتي در ساير كشورها   
از جمله كشور خودمان ايران، طرفداران بسياري دارد، آرم خود را به يـك              
موجود شيطاني با شمايل خاص آن، كه جاي هيچ بحثي باقي نمي گـذارد              

 اختصاص دهد، چه برداشتي مي توان كرد؟ 
آيا باز هم مي توان آن را تصادفي دانست؟ آيا باز هم بايد متهم كننـد                

و آيا مي توان سياهي را ديد و آن را انـكـار   .   كه همه چيز را سياه مي بينيم   
 .كرد

 گر دليلت بايد از وي رخ متاب  آفتاب آمد دليل آفتاب
به تعبيري، اگر ما يك موجود را ببينيم كه به شكل گـربـه اسـت و                   
صداي گربه در مي آورد و رفتار يك گربه را انجام مي دهد، ناچاريم كـه                

 .و هر فكري غير از اين خطاست. بگوئيم او يك گربه است
آيا مي تـوان گفت كه اگر شما به يك گربه، گـربه بـگـويـي دچـار                  

 اشتباه يا توهم شده اي؟
آيا واضح تر از اين هم مي توان شيطان را ديد و رد پاي او را انـكـار                   
كرد؟ چرا برخي مي خواهند همواره خود را بفريبند، و همه روابط موجود             

 ! را نفي كرده، يا تصادفي، يا فقط از روي سليقه بدانند؟
بلكـه  .   و البته اين معضل محدود به باشگاه منچستر يونايتد نمي شود          

 . در آرم تيمهاي ديگر رشته هاي ورزشي هم مشاهده مي گردد
نمونه ها بسيار زياد است كه از اين ميان فقط بـه چـنـد مـورد در                     

 .و البته تصاوير به حد كافي گويا هستند. تصاوير اشاره شده است

 رد پاي شيطان 
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 شيطان و كودكان
در بحث شيطان پرستي كودكان، همانطور كه قبالً اشاره شد، دسـتـور             

و در كـنـار      . )   به كودكان پرستش شيطان را بياموزيد     .   ( خاصي وجود دارد  
اين دستور و ساير دستورات مربوط به كودكان، از لوازم ديگر نيز استفـاده              

 . مي شود
عروسكهاي باربي براي سنين مختلف، در حاالت گـونـاگـون و در               
موضوعات متنوع كه جزء الينفك دنياي كودكان شده است، كارتـونـهـاي             
تلويزيوني و سينمايي مانند كارخانه هيوالها، باب اسفنجي و انيميشنـهـاي            
مختلف ديگر از جمله انيميشن شرك غول سبز دوست داشتني، يا فيلمهـا             

همگي در راسـتـاي زدودن         . . .   و داستانهاي جذابي همچون هري پاتر و  
 .چهره قبيح شيطان گام بر مي دارند

آنچـه كه در جـوامع مشهود است و گاه نيز از طريق رسانه ها اعـالم               
 مي گردد، اين حقيقت تلخ است كه عالقه به جادوگـري كه از لوازم  كـار
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شيطان پرستهاست، بعد از پخش فيلمهاي هري پاتر شدت بيشتري گرفتـه            
به طوري كه رسانه ها اعالم كردند، بيش از دو سـوم نـوجـوانـان         .  است

 .انگليسي در فروشگاهها، ابزار مخصوص جادوگري را جستجو مي كنند
شيطان كوچك قرمز رنگ با چهره اي شاد و شيطنت هاي كودكـانـه،              
كه هر كودكي را به خنده وا مي دارد، كافيست تا وقاحت شيطان را از بين                

 .ببرد
 »آري خنده با شيطان و نهايتاً، عالقه قلبي و گرايش به شيطان«

حال اين كودك عاري از تفكر منفي درباره شيطـان، كـودك خـلـع             
سالح و بدون حفاظ در برابر هجمه عظيم القائات شنيع شيطاني، چگونـه             

در حـالـي    .   مي تواند در ميان خيل ويرانگر انحرافات، خود را مصون دارد          
كه نه والدين و نه مسئوالن فرهنگي تدبيري را در برابر آن، انديشه نكـرده                

 .و يا حتي خود نيز اين هجوم ويرانگر را درك نكرده اند
پدر و مادري كه خود نمي دانند، كدام برنامه تلويزيوني براي كـودك             
مفيد و كدام مضر است، مسئوالن فرهنگي كه غافل از همـه جـا، فـقـط                   
توليدات غربي را به نمايش مي گذارند، و حتي به تقليد از آنان كوركورانه              
برنامه هاي مشابه را به بهانه مقابله با فرهنگ آنان توليد مي كنند، چگونـه               

 !مي توانند در برابر اين تهديدات عكس العمل مناسبي نشان دهند؟
 .كاراكترهاي مشابه آنچه به تصوير كشيده شده اند بسيارند

با اين اوصاف، آيا در نظر كودك، باز هم شيطان همان دشمن قسـم               
خورده و قدار است، كه جز ذلت و تباهي انسان هدف ديگـري در ايـن                  

 !.عالم ندارد؟

 رد پاي شيطان 
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 حكومتها و شيطان پرستي
در جوامع مختلف نفوذ شيطان پرستي به حدي زياد است كه، رهبران            
سياسي و حتي مذهبي نيز ناچارند، با آنها مدارا كرده و اين مـكـتـب را                   

و يا خود را به نوعي با آن مرتبط دانسته و طبق اعتقادات شيطـان               .   بپذيرند
 .پرستي رفتار كنند

 در كـتـاب خـود          »بالنچ بـورتـون    «همانگونه كه قبالً اشاره شد،      
وضعيت بدي بود، ولي با درايت الوِي       . . .   «:    نوشته بود  »كليساي شيطان «

  »...اوضاع بهتر شد
اين مطلب به وضوح نشان مي دهد كه نفوذ الوِي به عنوان مـؤسـس               
كليساي شيطان و پايه گذار شيطان پرستي نوين، تا حدي است كه كسـي               

و بـرخي رهبران سياسي جهان، او را تمجـيـد   .   جرأت مقابله با او را ندارد    
 . مي كنند و مـرگ او را ضايعه بزرگي بـراي بشر امـروز قلمداد مي كنند

البته اين مسئله با نگاهي به زندگي و مذهب الوِي، كامالً همـخـوانـي            
پس كسي حق مقابلـه     .   زيرا الوِي يك يهودي زاده صهيونيست است      .   دارد

 .و هر  سخني بر عليه او به شدت تقبيح مي شود. با او را ندارد
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با مشاهده چهره برخي از رهبران سياسي جهان، بسياري از حقايق در            
ابعاد سياست كشورها آشكار شده، و مشخص مي گردد كه چرا آنها چنين             

 . منشي را در پي گرفته اند
جرج بوش پدر، رونـالـد ريـگـان، بـيـل              «رؤساي جمهور آمريكا،    

كلينتون، جرج دبليو بوش و ساير شخصيتهاي سياسي مانند سناتور جـان             
 و سـايـر       »كري رقيب انتخاباتي بوش و حتي همسر بوش، لورا بـوش           

تـامـي   « نخست وزير ايتاليا،      »سيلويو برلوسكوني «رهبران سياسي مانند    
هـمـگـي از      . . .    فرمانده نيروهاي آمريكايي در جنگ عـراق، و         »فرانكس

 .سياست مداراني هستند كه به اين جرگه پيوسته اند
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ديدار مقامات مذهبي و سياسي با جادوگران و شيطان پرستان، خـود             
. به نوعي در جهت تأييد آنان بوده و آئين شيطان پرستي را تقويت مي كند            

واقعاً نمي توان تصور كرد كه چرا رهبران مذهبي يا سياسي بـا شـيـطـان                  
 !.پرستان مالقات مي كنند

چرا اين رهبران بـه دنـبـال         ! .   به راستي آيا اينان واقعاً شيطان پرستند؟      
تأييد شيطان پرستان براي پيشرفت در امور خود هستند؟ يا اينكـه مـگـر                

 شيطان پرستان چه قدر نفوذ سياسي و اجتماعي دارند؟
اينها همه سؤاالتي هستند كه ذهن هر انسان بيداري را به خود مشغول    

 .مي كند
 

  سمت راست، تامي فرانكس فرمانده 
 نيروهاي نظامي آمريكا در عراق
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راهكارهاي مقابله با 
 شيطان پرستي
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سوالي كه بسياري از والدين مي پرسند اين است كه آيـا مـي تـوان                 
جوانان و نوجوانان را در برابر انواع انحرافات به نوعي واكسينه كـرد؟ و               

 اينكه چه راههايي براي مقابله با گرايشات شيطان پرستي وجود دارد؟

پاسخ اين است كه بله، مي شود آنها را واكسينه كرده و در مـقـابـل          
و راههاي دستيابي به اين موفقيت نيز در اختيار مـا           .   انحرافات مقاوم نمود  

به شرط اين كه به خوبي به اين راهها پرداختـه و از زيـر بـار                     .   هست
 .مسئوليت شانه خالي نكنيم

اميد كـه  .   در اين مجال كوتاه به ارائه برخي راههاي مقابله مي پردازيم          
والدين و همه كساني كه به نوعي با جوانان و نوجوانان سرو كار دارند، و               
يا حتي خود جوانان و نوجوانان با اهتمام به اين موارد جلوي نفوذ پديـده     
شوم شيطان پرستي و ساير افكار و اعتقادات انحرافي و وارداتي را گـرفته             
و در عوض بتوانيم مرام و مكتب اصيل و صحيح خود را به سايرين هديه               

 .كنيم
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 و اما راههاي مقابله
 تقويت بنيانهاي خانوادگي  -1

لذا براي  .  مهمترين عامل شكل گيري شخصيت يك فرد خانواده است        
مقابله با معضالت اجتماعي و انحرافات فكري و عقيدتي بهترين راه،               

 .تقويت بنيانهاي خانواده است

زماني كه خانواده نقش خود را به خوبي ايفا كند، و پدر و مادر                    
حضور فعال و محوري خود را در خانواده اجرا كنند، و همانطور كه در                
فرهنگ اصيل اسالمي و ايراني آمده است، كانون مهر و محبت باشد،                 

كمي تأمل در   .  دليلي وجود ندارد كه فرزندان به دامان شيطان پناه ببرند           
زندگي و رفتار شيطان پرستان، به خوبي مبين اين مسأله است كه آنان از               
محبت والدين و ساير افراد خانواده بي بهره بوده اند، و از خانواده طرد                 

لذا از روي ناچار و سرگرداني به انواع افيونها از جمله مواد                .  شده اند 
 . روي آورده اند... شيطان پرستي و -مخدر
 آگاه سازي مردم نسبت به محتواي اصلي اين فرقه -2

مسلماَ عموم مردم اطالع زيادي از ماهيت و محتواي چنين فرقه                
در حاليكه برخي از جوانان از درون آنها باخبرند و گرايش            .  هايي ندارند 

لذا آگاه سازي در اين قبيل موارد بسيار چاره ساز          .  هايي نيز پيدا كرده اند    
و تنها بر عهده عده اي معـدود        .  و اين وظيفه، همگاني مي باشد      .  است

متأسفانه بسياري از والدين اين آگاه سازي را وظيفـه دولت            .  نمي باشد 
در حالي كه اين جوانان و نوجوانان       .  مي پندارند، و خود را كنار مي كشند       

 .گرفتار دام شيادان شيطان پرست شده اندما هستنـد كه 

 راهكارهاي مقابله با شيطان پرستي
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 تبيين صحيح اصول اعتقادي اسالمي -3
متأسفانه در طول ساليان متمادي همه عادت كرده اند كه از اسالم               

و ديگر كاري به باطن دين و ساير موارد            .  فقط پوسته آن را بشناسند     
هر چند كه همان ظاهر نيز به درستي تبيين نشده            .  مندرج در آن ندارند   

. است  و اين نقيصه البته هم به علماء دين مي گردد، و هم به آحاد مردم                 
چرا كه تعلل در حضور در مجامع مذهبي باعث دور ماندن جوانان و                  

 .نوجوانان از مفاهيم و معارف اسالمي مي شود
شايسته است كه مقدمات اين امر از جانب علماء دين و دست اندر              
كاران فراهم شده و عموم مردم نيز با حساسيت و جديت، مراقب                    

 .اعتقادات فرزندان خود باشند
 تقويت باورمندي ديني و ملي در جوانان و نوجوانان -4

يكي از آسيبهايي كه هر ملتي را تحديد مي كند، عدم باورمندي به                
كه متأسفانه در سالهاي اخير در جامعه ما نيز بروز            .  دين و مذهب است   

از دست دادن هويت       -ضعف شخصيتي   -عدم خود باوري  .  كرده است 
همگي جز معضالت امروز جوانان و نوجوانان           ...  مذهبي و ميهني و     

 . ماست
و حتي در نوع     ...  تقليدهاي كوركورانه در پوشش، آرايش، مد و           

همگي از نشانه هاي سرخوردگي     ...  حرف زدن، گوش كردن به موسيقي و      
اين قشر مي باشد كه با تقويت باورمندي ديني و ملي مي توان آنها را                   

 .اصالح كرد
شركت دادن جوانان و نوجوانان در فعاليتهاي اجتماعي و              -5

 مذهبي مناسب
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از جمله داليل انحرافات در سنين جواني عدم ارتباط قشر جوان و               
و شايسته است كه شركت دادن آنان در اين          .  نوجوان با مذهب مي باشد    

 .گونه فعاليتها اولويت اول برنامه هاي خانواده و مسئولين كشور باشد
اردوهاي زيارتي، كارگاه هاي آموزشي و فرهنگي، سمينارها و                
همايش هاي اجتماعي مخصوص جوانان و نوجوانان در سطح عموم و              
دعوت ويژه از آنان براي شركت در اين برنامه ها، تشكيل تشكل هاي                
مردمي با حضور گسترده جوانان و نوجوانان، تشويق آنان به شركت در              

همگي به نوبه خود مي تواند انگيزه مناسبي        ...  نمازهاي جماعت مساجد و   
و به همان اندازه آنها را از        .  براي پايبندي جوانان به اخالق و دين باشد        

 .انحرافات دور مي سازد
و بيراهه نگفته ايم اگر اذعان كنيم كه بزرگترين اجحافي كه مي توان              
در حق عزيزان اين مرز و بوم كرد، محروم نمودن آنان از برنامه هاي                   

 .زيارتي و ساير امور مذهبي است
بسترسازي مناسب براي مقابله با جريان هاي انحرافي در               -6

 فضاي مجازي خصوصاَ اينترنت
البتـه مسئولين و دست اند كـاران امـر، زحمات زيادي را متحمل شده اند     

اما بايد گفت هم اين موارد بسيار اندك         .  كه اين بستر سازي فراهم شود      
و بايـد بپذيـريم كـه هنوز     .  است و حتي در مواردي نيز به بيراهه رفته اند         

و زيـر ساختهـاي فرهنگـي     .  براي اين جنگ نا بـرابر آماده نشده ايم          
اين ساختارها هم به مسئـولين     .  اجتمـاعي و علمي ما بسيار آسيب پذيرند      
 .دولتي مربوط مي شود و هم به خانواده ها

 راهكارهاي مقابله با شيطان پرستي
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پدر و مادري كه خود هنوز از بسياري از مقوالت و ارتباطات                   
اجتماعي بي خبرند و حتي كنترلي بر رفتار و مراودات فرزندان خود                 

والديني كه خود به     .  ندارند، نمي توانند مربيان خوبي براي آنها باشند          
درستي تربيت نشده اند و نقش خود را در خانـواده نمي شناسند، نيـز                

پس بهتر است ابتدا از خود      .  نمي توانند به تربيت فرزندانشان اهتمام كنند      
 . شروع كرد و تا حدودي از علوم روز با خبر شد

همگي ابزار هايي هستند    ...  اينترنت، ماهواره، بلوتوث هاي همراه و      
و والدين هنوز از ابزارهايي مانند چت       .  كه جوانان ما با آن سرو كار دارند       

اين را بدانيم   .  كه در محيط اينترنت فعال هستند، بي خبرند       ...  روم، فروم و  
و نمي توان   .  كه فرزاندان در جامعه ايران از والدين خود جلوتر هستند           

چه اينكه ممكن است نتيجه      .  آنها را با استدالالت سطحي مجاب كرد        
و البته تمام مطالب مطرح شده در مورد مسئولين           .  معكوس داشته باشد  
 . دولتي نيز صادق است

راههاي مقابله با انحرافاتي مانند شيطان پرستي، بسيار بيشتر از موارد            
 : راههايي مانند. مطروحه است، و به اين موارد محدود نمي شود

 ايجاد زمينه تفريحات مناسب سن و روحيات جوانان  -1
 كشف و شناسايي راههاي نفوذ اين قبيل فرقه ها -2

 ...بيان عاقبت امور شيطان پيروان شيطان و -3

لكن براي رعايت   .  كه شرح برخي موارد در بخشهاي آتي خواهد آمد        
و يافتن راههاي ديگر را به        .  اختصار از بيان بيشتر خودداري مي كنيم        

 .خوانندگان محترم وا مي گذاريم
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ولي در عالم بـراي او       .   كتاب انجيل شيطان را قدرت تاريكي مي داند       
و او را مظـهـر   .   قدرتي قائل نيست و او را در مقابل ايمان ضعيف مي داند           

و .   برخي از آيات انجيل داللت بر همين مضمـون دارد          .   گمراهي مي داند  
اين نكته اين گونه آمـده       .   در جايي ديگر قدرت را از آن خداوند مي داند         

 :است
زيرا تو آفريننـده    .   خداوندا، جالل و حرمت و قدرت برازنده توست       « 

 1».تمام موجودات هستي و همه چيز به اراده تو به وجود آمد
با ايـن   .   قرآن كريم به گونه اي ديگر شيطان را قدرت تاريكي مي داند           

تفـاوت كه قدرت شيطان را پـوشالي دانسته و اگر اراده انجام كـاري را                
 .دارد، فقط به خاطر اجازه اي است كه خداوند به او داده است

 11 آيه 4انجيل، مكاشفه يوحنا باب  -1
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در اين مورد تفاوت ديدگاه انجيل و قرآن در اين است كه، از نـظـر                 
ولي قرآن قدرت مطـلـق را از آن            .   انجيل قدرت شيطان در خود اوست     

 . و شيطان فقط قادر اعتباري در نظر گرفته شده است. خداوند مي داند
به تعبير ديگر، شيطان يكي از مظاهر قادريت خداوند بوده و عنـصـر              

مؤيد اين مدعا آيات متعددي است كه قـرآن         .   آزمايش بندگان او مي باشد    
 . كريم بدان اشاره مي فرمايد

 .از جمله اين آيات مي توان به موارد ذيل اشاره كرد
بگو همانا خداونـد    «قل ان اهللا يضل من يشاء و يهدي اليه من اناب            . . .   

گمراه مي كند هر كس را كه بخواهد و هدايت مي كند كسي را كـه بـه                    
 1».سوي او توبه كند

وليقول الذين في قلوبهم مرض و الكافـرون مـاذا             . . .   : و باز مي فرمايد   
كساني كه  «. . .   اراد اهللا بهذا مثالً كذلك يضل اهللا من يشاء و يهدي من يشاء            

چرا خداوند چنين مثـلـي را        :   در دلشان مرض است و كافران، مي گويند       
اينچنين خداوند هر كس را كه بخواهد گمراه كرده و هر           .   اراده كرده است  

 2».كه را بخواهد هدايت مي كند
 .و آيات قرآن در اين باره بيش از اينهاست

مضـل بودن خـداوند يعني چه؟ آيا غيـر از اين است كـه شـيـطـان                 
 مظهر تجلي چنين صفتي مي باشد؟ 

 !. و چقدر شيطان پرستان سفيهانه به دنبال پرستش شيطان هستند

 27قرآن كريم، سوره رعد آيه  -1
 31قرآن كريم، سوره مدثر آيه  -2

 عاقبت شيطان و شيطان پرستان
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او را كه يكي از ابزارهاي خداوندي است، پرستيده ولـي از قـدرت                
 !.مافوق او غافل مي باشند

جالب است بدانيد . اما خداوند، عاقبت شيطان را مشخص نموده است
 .نيز به عاقبت او اشاره كرده است) انجيل(كه حتي كتاب مقدس مسيحيان 

 .شاهد اين نكته را در انجيل چنين مي بينيم
زيرا كه در آن وقت فرشتـگـان مـن،           .   ولي صبر كنيد تا روز جزا     . . .   «

كفار را جمع كنند و با شيطان به دوزخ افكنند و مؤمنان را به ملكوت مـن                 
 1».در آورند

 : .در جايي ديگر اشاره مي كند
او بيرون خـواهـد رفـت تـا            .   شيطان از زندان آزاد خواهد شد     . . .   «

قومهاي گوناگون يعني يأجوج و مأجوج را فريب داده، براي جنگ متحـد             
آنـان سپاه عظيمي را تشكيل خواهند داد كه تعدادشـان هـمـچـون        .   سازد

ايشان در دشت وسيعي، خلق     .   ماسه هاي ساحل دريا بي شمار خواهد بود       
 .  را از هر سو محاصره خواهند كرد»اورشليم«خدا و شهر محبوب 

اما آتش از آسمان، از سوي خدا خواهد باريد و هـمـه را خـواهـد                   
سپس شيطان كه ايشان را فريب داده بود، به درياچه آتش افكنـده  .   سوزاند

و .   درياچه آتـش همـان جـايي است كه با گـوگرد مي سوزد         .   خواهد شد 
آن جانـدار خبيث و پيامبر دروغينـش، شبانه روز تا  ابد در آنجـا عـذاب       

 2».مي كشند

 24 و 23 آيات 133انجيل برنابا فصل  -1
 10 الي 7 آيات 20انجيل، مكاشفه يوحنا باب  -2
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 : باز در جاي ديگر آمده است
ميكائيل و فرشتگان زير فرمان او   .   سپس در آسمان جنگي روي داد     «

اژدها شكست خـورد و هـمـراه        .   با اژدها و فرشتگان خبيث او جنگيدند      
بلي، اين اژدهاي بزرگ، يعـنـي آن مـار            .   فرشتگانش از آسمان رانده شد    

قديمي كه اسمش ابليس يا شيطان است و همان كسي است كه مردم دنيـا               
 1».را فريب مي دهد، با تمام دار و دسته اش بر زمين افكنده شد

قرآن كريم در خصوص عاقبت شيطان و شيطان پرستان ايـنـچـنـيـن               
 :اشاره مي فرمايد

كمثل الشيطان اذ قال لالنسان اكفر فلما كفر قال اني برئ منك انـي              
 اخاف اهللا رب العالمين 

پـس  .   كافر شو به خداونـد    :   مانند شيطان آن زمان كه به انسان گفت       « 
) زيـرا .   ( من از تو دور هستم    :   گفت)   به انسان ( زماني كه انسان كفر ورزيد،      

 2».من از پروردگار عالم مي ترسم
 فكان عاقبتهما أَنهما في النار خالدين فيها و ذلك جزاء الظالمين 

اين است كـه     )   شيطان و انسان كافر   ( پس عاقبت و سرانجام آن دو       « 
 3.جادوانه خواهند شد و آن كيفر ستمكاران است) جهنم(هر دو، در آتش 
قـال  .   رب فانظرني الي يوم يبعثون  درباره آيات    عليه السالم   از امام باقر    

 خـدايا بـه ) شيـطان گفت(« الي يوم الـوقت المعـلوم. فانك من المنظرين

 9 الي 7 آيات 12 مكاشفه يوحنا باب ،انجيل -1
 16سوره حشر آيه قرآن كريم،   -2
 17سوره حشر آيه قرآن كريم،   -3

 عاقبت شيطان و شيطان پرستان
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همانا تو  :   خداوند فرمود .   من مهلت بده تا روزي كه همه مبعوث مي شوند         
 سـوال   1». تا روزي كه زمانش مشخص شده است      .   از مهلت داده شدگاني   

 . كردند
. اسـت عجل اهللا تعالي فرجـه    منظور، روز ظهور قائم :  حضرت فرمودند 

شيطان در مقابـل    .   هنگامي كه ظهور فرمايد، وارد مسجد كوفه خواهند شد        
آنـگـاه امـام      .   واي كه چه روز سختي اسـت      :   او به زانو افتاده و مي گويد      

 از مـوهاي جلـوي پيشـاني او گرفته و      عجل اهللا تعالي فرجه الشريـف     مهدي  
  2.سر از بدن او جدا مي فرمايد

و به همين دليل اسـت كـه       .   آري اين است عاقبت شيطان در اين دنيا       
و قصد دارد بـا     .   هر چه در توان دارد براي مقابله با حقيقت انجام مي دهد           

زيـرا  .   ترساندن انسانها از قـدرت پوشالي خود، ظهـور را به تأخير انـدازد           
عمـر او بـه       عجل اهللا تعالي فرجه الشريف        مي داند كه با ظهور امام مهدي        

 .پايان خواهد رسيد
آگاه باشيد كه وعـده     «  اال ان وعد اهللا حق ولكن اكثرهم ال يعلمون        

 3. »ولي اكثرشان نمي دانند. خداوند حق است
تـا تـفـكـر تـاريـك           .   با اين مالحظات بهتر است چاره اي انديشيد       

 .سيطنيسم بر پيكره اجتماع، سايه نيافكند
غفلت از اين موضوع مي تواند، صدمات جبران ناپذيري را بر جامعـه             

 بجاست مسئوالن . تحميل كرده و آن را به ورطه هالكت و تباهي بكشـاند
 38 الي 36قرآن كريم، سوره حجر ايات  -1
  52نقل از بحار االنوار جلد  -2
 55قرآن كريم، سوره يونس ايه  -3
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مذهبي و علمـي كشـور، تـدبـيـري            -نظام، با همراهي نخبگان فرهنگي      
شبيخوني كه نـه     .   انديشه كنند و همگان را از شبيخوني جديد آگاه سازند         
شبيخـونـي كـه      .   فقط نسل جوان، كه تمام اقشار را هدف قرار داده است          

حتي كودكان خردسال را نشانه رفته و براي نابودي فرهنگ در جـوامـع                
 . برنامه ريزي كرده است

در هـمـه     عليهم السـالم     باشد كه كشوري را كه به نام ائمه معصومين          
جاي دنيا شناخته شده است را حفظ كرده و تسكـيـن و مـرهـمـي بـر              

به اميد روزي كه از كفر جز نامي در          .   زخمهاي تاريخ اين مرز و بوم نهيم      
 .تاريخ نماند

 پايان
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