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  )satanism( نقد و بررسي شيطان پرستي مدرن
 

  *دكتر محمد حسن يعقوبيان

  
  چكيده        

در سانفرانسيسـكو   1966شيطان پرستي مدرن فرقه اي است كه در سال 
شـيطان  .آمريكا توسط شخصي به نام آنتـوان الوي تاسـيس شـده اسـت     

پرستي مدرن در بستر تاريخي خـود ديرينـه اي در تـاريخ جـادوگري و     
به ويژه جادوي سياه كـه در رنسـانس شـكل مـي     .ارتباط باشياطين دارد 

آئـين  .گيرد و هدفش مبارزه با مقدسات اديان به ويـژه مسـيحيت اسـت    
ترائيزم و عملكرد ناصحيح كليسا در قرون وسطي و هاي انحرافي نظير مي

فضاي فكري دوران رنسانس و مدرن، بستر هاي حاصلخيز پيدايش ايـن  
اما در نگاهي عميق تر، طرح شيطان پرستي  به عنوان يكـي  .فرقه هستند 

مهـره اي در بـازي شـطرنج بزرگتـر بـه نـام        ، از نشانه هاي ظهور مسـيح 
توسط ايوانجليسـت  ، كه امروزه در آمريكا اپوكاليپس يا آخر الزمان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .استاديار دانشكده معارف قرآني اصفهان  *
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همچنين استفاده هاي سياسي و فرهنگـي از ايـن فرقـه    .ها تبليغ مي شود
  .از جمله اهداف طراحان اين فرقه است، ضاله

شيطان پرستي، شيطان پرستي مدرن، آخر الزمان، مسيح،  :واژگان كليدي
  كليسا 

***  
  طرح مسئلهـ 1

ما .نقد و بررسي فرقه ضاله شيطان پرستي است در اين مقاله بحث مورد نظر، 
در تحليل خود به دنبال اين مسئله هستيم كه آيا اين فرقـه داراي بسـتر و پيشـينه    
تاريخي هست يا خير؟ و در صورت دارا بودن، بسـترهاي فرهنگـي و فكـري آن    
چيست؟ با بررسي اين مسئله هم تبار شناسي شيطان پرستي مشخص مي شـود و  

همچنين مي كوشـيم  .اي خاص شيطان پرستي مدرن معلوم مي گرددهم ويژگي ه
تا به اين پرسـش پاسـخ دهـيم كـه هـدف از ايجـاد ايـن فرقـه و طـرح پررنـگ           

پرستي در دنياي كنوني چيست ؟ و گردانندگان و طراحان ايـن فرقـه چـه     شيطان
  سودي از برجسته كردن چنين افكاري مي برند؟

سخ به آن ها كوشش مي شود تـا پيشـينه و   در مجموع با طرح اين پرسشها و پا
ديرينه شناسي شيطان پرستي در تاريخ غرب مشخص گردد و با ذكـر اختصـاري از   
اصول فكري اين فرقه، شرايط كنوني اش بيان گردد و در نهايت با بررسـي اهـداف   
  .و زواياي پنهان اين فرقه، نوعي آينده نگري و غايت شناسي نيز از نظر دور نگردد

  
  فهوم شيطان پرستيمـ 2

بشر از ديرباز با شر و نيروهاي مرموز غيبي در حوزه ي نظر و عمـل خـويش   
روبرو بوده است و به ويژه آن گاه كه از تفكر الهي انبيا به دور بـوده و در هضـم   

در گيري جـدي تـري بـا    ، معرفتي عدل الهي در ساختار جهان دچار مشكل شده
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شبهه شر يكي از مسائل مهم در تاريخ تفكر از اين جهت، . اين مسئله داشته است
بشري است كه قدمتي به اندازه تاريخ تفكر دارد و تا به امروز در مباحـث فلسـفه   

  .ادامه يافته است، دين
مواجهه بشر با اين موجود شكل هاي مختلفي . از اين شرور يكي شيطان است

ه اسـرار آميـز از   علي رغم تحذير اديان الهي، گاه اين مواجهـ .به خود ديده است 
اين تعامل نيز گاه به چنان گرايشي رسيده اسـت  .تقابل به تعامل مي رسيده است 

البته شيطان پرسـتي معـاني و   .كه مفهومي به نام شيطان پرستي شكل گرفته است 
  :كه الزم است از يكديگر تميز يابند، مفاهيم مختلفي دارد

  
  مفهوم اعم . 2-1

روي از هـوي نفـس و فريـب وسوسـه هـاي      شيطان پرستي به مفهوم اعم پيـ 
  :شيطان را خوردن است كه در قران كريم به آن اشاره شده است 

ـ  اي كُميأَلَم أَعهد إِلَ﴿ ـ    یبنِ ـ     طَانيآدم أَن لَـا تَعبـدوا الشَّ  ﴾نيإِنَّـه لَكُـم عـدو مب
  )60، آيه)36(يس(

نپرستيد كـه همانـا او دشـمن    اي بني آدم آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را «
  ».آشكاري براي شماست

پيروي از شـيطان و گـرايش   ، منظور از تعبد شيطان، در حقيقت در اين مفهوم
گسستن عهد الست و فراموش كردن اين نكته است كـه شـيطان دشـمن    ، به گناه

  .آشكار انسان ها است
  

  مفهوم عام . 2-2

ادوگري اسـت كـه در طـول    شيطان پرستي به مفهوم عام ،در قالب جادو و جـ 
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ي بـا شـيطان    تاريخ جادوگراني بوده اند كه در پي رابطه ي با ارواح پليد و معامله
 هـا  هـا يـا جادوپزشـك    پيدايش شمن.اند  در جهت تسخير نيروهاي اهريمني بوده

)shamanism(      در دوران باستان تا جـادوگران دربـاري امپراطـوران و پادشـاهان
  )23: 1381قي، توفي(. شاهد اين مدعاست

  
  مفهوم خاص. 2-3

شامل فرقه هاي خاصي است كه شيطان را به ، اما مفهوم خاص شيطان پرستي
گيرند؛ و اعمال و رفتـار شـيطاني انجـام     عنوان معبود و يا الگوي خود در نظر مي

پرستي بـه ايـن معنـي نيـز داراي دو نحلـه       شيطان. دهند تا به او تقرب جويند مي
  :شرقي و غربي است

  :يزيديان) الف
اين فرقه شرقي گرايش به شيطان دارند و شيطان را به عنـوان طـاووس ملـك    
مي دانند و حتي مكان هايي به نام جهنم براي او ساخته اند و آداب خرافيـي نيـز   

مكان اين فرقه بيشتر كردستان عراق واقع در منطقه اللـش اسـت   . انجام مي دهند
معتقدند كه آيين يزيدي همان آيين هـاي كهـن   برخي «: در باب ماهيت آن ها نيز.

زرتشتي و مانوي است كه به سبب مجالست و معاشرت با ديگـر اديـان از قبيـل    
» .اسالم و يهود صبغه و رنگ آن ها را بـه خـود گرفتـه اسـت     ، عيسوي، آشوري

  .البته در اين مقاله اين فرقه مورد نظر نيست ) 23: 1386روزبهاني، (
  :رنشيطان پرستي مد) ب
آن چه در اين بحث مورد نظر ما است فرقه اي است كـه در دوران مـدرن       

اين شيطان پرستي در . يا شيطان پرستي شكل گرفته است  satanismتحت عنوان
 Anton Szandor) »آنتـوان اس زانـدر الوي  «توسط شخصي بـه نـام    1966سال 
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Lavey)  اندر شهر سانفرانسيسكو آمريكا با تاسيس كليساي شـيط (The church 

of satan)   مايكـل آكوئينـو  «شخصـي بـه نـام     1975در سـال  . گيـرد  شكل مـي «
)Micheale Aquino (  دراثر اختالفات فكري و مديريتي با الوي به تاسيس معبـد

كليساي شيطان الوي نيز پس از مرگ وي .، دست مي زند )temple of set (ست 
آخـرين اثـر او كتـاب مقـدس     . شـود اداره مـي   2001توسط پيتر گيلمور از سال 

: نـگ ( .منتشـر شـد   2007كـه در سـال    (The satanic scripture) شيطاني اسـت 
  .)63-65: 1386صديقي، 

شيطان پرستي جديد در برخي گرايش هاي خود بيش از اين كه به وجـود      
خارجي شيطان توجه داشته باشد به شيطان باطني و گـرايش بـه گنـاه و هـوي و     

رهايي از هر قانون و تكليف و گسستن همه فرامين ديني و الهي . ردهوس نظر دا
در حقيقت شـيطان بـراي آ ن هـا نمـاد عصـيان و      .از ويژگي هاي اين فرقه است 

  .نافرماني و آنارشيزم است
  

  تبارشناسي شيطان پرستي ـ 3
چنانكه ذكر شد شيطان پرستي به مفهوم خاص، در اين مقاله مورد نظر ماست 

پرستي به مفهوم عام نيز به عنوان يكي از پيشينه هاي تـاريخي و بسـتر    اما شيطان
ساز شيطان پرستي مدرن به ويژه در دوران قرون وسطي و رنسـانس بايـد مـورد    

ــرد  ــرار گي ــال   . توجــه ق ــه در افكــار و اعم ــا عصــياني ك ــت و ب ــه در نهاي و البت
ررسـي قـرار   به ناچار شيطان پرسـتي اعـم نيـز مـورد ب    ، پرستان وجود دارد شيطان

در حقيقت گرچه به لحاظ نظم بحث اين سـه مفهـوم بايـد از يكـديگر     . گيرد مي
. ربط از هم  نيز نيستند تمييز يابند اما به لحاظ تحليل محتوايي و در عالم واقع، بي

  .كنيم شناسي شيطان پرستي آغاز مي از اين رو، ابتدا از تبارشناسي و ديرينه
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  هاي باستاني  آئين. 3-1

. تـاريخي بـر دوش دارد   -باري از عالئـم  فرهنگـي   پرستي مدرن، كوله نشيطا
ست خـداي  : مانند... عالئم، نمادها و اسامي خدايان باستاني مصر، ايران و چين و

تـائوئيزم چـين؛ ردّ پـاي    ) خيـر و شـر   (شر مصر، اهريمن زرتشت، بين و يانـگ  
ئله منجـر بـه طـرح    ايـن مسـ  . دهـد  ها نشان مـي  سمبليك اين فرقه را تا دوردست

پرسـتي   پرسشي مهم شده است كه پاسخ آن ما را به بررسـي تبارشناسـي شـيطان   
و آن پرسش اين است كه آيا ظهور اين فرقه در دنياي جديـد يـك   . دهد سوق مي

اي است كه در بسـتر   پديده دفعي است كه به يكباره كليد خورده است و يا پديده
  در اديان و فرق مختلف جهان است؟يك جريان تاريخي و مسبوق به سوابقي 

... عالئمي كه شيطان پرستان در آثار خود اعم از موسيقي و فيلم و پوشـاك و  
برخي از محققين نيـز  . ارائه مي كنند اصرار بر اين دارد كه نظر دوم را تاييد نمايد

پرستي  در تاييد سابقه تاريخي اين فرقه تا بدان جا پيش رفته اند كه قدمت شيطان
  :گويند اهل تحقيق مي. اند رن را به دوران باستان رساندهمد

در شـماري از اديـان كهـن آمـده اسـت و      ، انديشه شيطان پرستي و تقديس شيطان
بـه  . خدايان متعددي داشته اند كه ان خـدايان نماينـده شـر بودنـد     ، برخي از اديان

يعني شيطان بـه   Satanالهه سيت يا شيث به كلمه ، عنوان مثال در تمدن كهن مصر
قربـاني  ، نزديك است و مصري ها براي در امن ماندن از شـر او ، عنوان نيروي شر

در تمدن هندي نيز شيطان نقش زيادي در زنـدگي  . كردند هاي زيادي تقديم آن مي
دي ات «يوناني ها شـيطان را  . آن ها شيطان را راكشا مي ناميدند.مردم داشته است 

و  124ماهنامه موعـود، شـماره   ( ]...[ترض مي خواندنديعني مع)dit-boles(»بولس 
 ) 98، ص125
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پرستي به مفهوم عـام قـدمتي ديرينـه     توان گفت كه  شيطان در مقام داوري مي
هايي را به خود اختصاص داده است كـه آن   پرستي مدرن ويژگي ولي شيطان. دارد

ـ  . كند را از دوره هاي پيشين متمايز مي هـاي باسـتاني و    ينلذا استفاده از عالئـم آئ
پرسـتي   از اين رو، اين مطلب كه شـيطان . نبايد ما را به اشتباه اندازد، اديان گذشته

به مفهوم خاص قدمتي به اندازه تاريخ اديان دارد فـي الجملـه صـحيح اسـت نـه      
بلكه مي توان اين گونه گفت كه شيطان پرستي مدرن به عنوان يك فرقه . بالجمله

ريخي مناسبي براي رشد بوده است نـه ايـن كـه يكبـاره و     ظهور داراي بستر تا نو
كوشد تـا بـا ويترينـي از عالئـم اهريمنـي اديـان        و البته مي. دفعي سبز شده باشد

مختلف هويتي تاريخي براي خود به دست آورد و بستر نشر و شيوع خـود را در  
از اين رو به شكل حساب شده به طرح اسامي . فرهنگ هاي مختلف فراهم سازد

  .و عالئم مي پردازد
اي  يـك گيـاه هـرزه   ، پرستي مـدرن  كه در قبل اشاره كرديم اگر شيطان اما چنان

فرهنگي فرصـت طـرح پيـدا كـرده اسـت، حـال        -است كه در يك بستر تاريخي
انـد كـه    پرسش اين است كه آن بستر هاي فكري و عقيدتي حاصلخيز چـه بـوده  

رسش ما را به دنبال تاريخ از دوران اجازه چنين فرصتي راداده اند؟ پاسخ به اين پ
  .كند باستان تا به دوران مدرن همراه  مي

  
  افسانه اوزيريس، ايزيس و هوروس. 3-1-2

چنانكه پيشتر ذكر شد ،معبـدي كـه مايكـل آكوئينـو پـس از جـدايي از الوي       
نام ست به افسـانه خـدايان مصـري بـاز     . تاسيس مي كند معبد ست نام مي گيرد

اوزيريس و همسرش ايزيس و فرزندشان هوروس از خـدايان اسـطوره   . گردد مي
را بـه  ست خداي شر مصري است كه برادر اوزيريس است و او .اي مصر هستند 
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تا اين كه هوروس فرزند اوزيريس انتقام پدر را . خاطر حسادت به قتل مي رساند
. از عموي خود ست ميگيرد و در اين نبرد يك چشم خود را از دسـت مـي دهـد   

اين ست به عنوان يك خداي شر همان است كـه در معبـد   ) 52: 1383بايرناس، (
شـم شـيطان پرسـتي را    همچنين نماد تـك چ . ست آكوئينو نام گذاري شده است

البته جـداي از اسـتفاده از   .برخي برگرفته از هوروس تك چشم مصري مي دانند 
نام گذاري معبد ست حاكي از يك اختالف نظر ديگـر  ، سمبل هاي دوران باستان

در ميان شيطان پرستان نيز هست چرا كه برخي از آن ها شيطان را به عنوان يـك  
اما برخي چـون آكوئينـو شـيطان را    .انند موجود مستقل و خداي متشخص نمي د

خداي شر و موجودي مستقل كه شايسته پرستش است مي دانند از اين رو  سـت  
اين افسانه يك نمونه از استفاده .را به عنوان يك خداي شر و حسود برگزيده اند 

  .اين فرقه از اسطوره هاي باستاني مصر است
  

  ميترائيزم . 3-1-3

هاي ايران باستان است كه در آن ميترا را به عنوان خداي  ميترائيزم يكي از آئين
خورشيد و مهر نيز به عنوان نمـاد آن  . دادند روشنايي و نور مورد پرستش قرار مي

پرستي دارد؛ آئيني است   اما اين آئين كه ريشه در خرافات آئين مغان و بت. است
اثـر همـين بـاور بـه     ها است و در  كه معتقد به وجود نيروهاي اهريمني و عفريته

يكـي از عوامـل تحريـف    . ثنويت اهريمن در كنار خداي ديگر اعتقاد داشته است
مذهب توحيدي زرتشت به ثنويـت شـرك آلـود، نفـوذ و تـاثير همـين آئـين در        

رسد و بـا   اين آئين قديمي در زمان هخامنشيان به بابل مي. مزديسناي سنتي است
پـس از آن در زمـان امپراتـوري روم     شود و عقايد نجومي آن سرزمين مخلوط مي

كند تا جـايي   شود و تا دويست سال با مسيحيت رقابت مي وارد فرهنگ غرب مي
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كه برخي محققين اديـان، برخـي از باورهـاي مسـيحيت كنـوني را يادگـار آئـين        
مراسم نان مقدس و شراب هوم، تولد ميترا، تعطيلي روز يكشنبه . دانند ميترائي مي

  ) 170: 1380كومن، . (هايي از اين دست هستند ونهو عروج ميترا نم
پرستي، تصوير برجسته اهريمن و شيطان در تفكر ميترائي و  اما در باب شيطان

قدرتي كـه در خلـق و دخـل و تصـرف در ايـن عـالم دارد و بحـث سـعديت و         
عناصري هستند كه در تفكـر و فرهنـگ غـرب و    ... نحوسيت زمان و ستارگان و 

اند تا تصوير خاصي از شيطان در فرهنـگ غـرب ايجـاد     ار ماندهمسيحيت به يادگ
پرستي منتهي  تر شود و به تفكراتي نظير جادوگري و شيطان شود و به تدريج فربه

  .شود
از ديگر موارد آموزه هاي انحرافي آئين ميترائي كـه تـازه خـود متـأثر از برخـي      

چنانكـه  . يگري استگساري و اباح خرافه هاي اسطوره هاي ديگر است، مراسم مي
كومن در كتاب خود آئين پرراز و رمز ميترائي به اين مطلب  اشاره مي كند و هاشم 

  :رضي يكي از محققان آئين ميترائي در پاورقي چنين توضيح مي دهد
كومن با ظرافت و دقت اشاره مي كند كه به موجب همانندي هايي كه ميان اساطير 

بسياري از مراسـم و آداب شـرم آميـز كـه بـا      ، مربوط به ميترا  و آتيس موجود بود
هـاي بسـيار تنـد كـه      هـاي افـراط آميـز و مناسـبات جنسـي و سـماع       گسـاري  مي

داد و در آن حـاالت   خودي تمام سـوق مـي   كنندگان را به حالت جنون و بي شركت
با زنجير و كارد بـدن خـود را چـاك زده و خـون فـراوان را بـه امكنـه مقدسـه و         

همـو،  (» ]به آئـين ميترايـي راه يافتنـد   [... ه و آتيس مي افشاندند وآميز سي بل اسرار
  )206ص

تاثيرات اين مراسم را در جشن هاي جادوگري اسبات و سابات قرون وسطي 
  .هاست پرستان نيز در امتداد همين مراسم هاي شيطان پارتي. بينيم مي
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  كاباال. 3-2

زارهاي ديگـري نيـز   عالوه بر اين ،خانه سياه عنكبوتي ايـن فرقـه در شـور   
،كه رد پاي خود را .كاباال يا عرفان مخفي يهود يكي از اين هاست . ريشه دارد
نام بـزي اسـت در عرفـان يهـود كـه نمـاد شـيطان        ( Baphomet) (با بافومت 

سـتاره ي  (يا برج شيطان ،ستاره ي هگزاگـرام   (obelisk)، برج اُبليسك )است
و حتي خود شخص آنتوان الوي كه يهـودي زاده اسـت و نـام    )شش پر داوود 

اين عرفان مخفـي توسـط يهوديـان در بسـياري از     .يهودي دارد؛نشان مي دهد 
اما در باب محتويات ايـن عرفـان   . اصول و مباني فكري جهان ترويج مي شود

  :مي توان گفت كه 
، حوادث آخر الزمان، اسم اعظم، پيرامون عرش الهي) يا قباال(دانش كاباال در «

علـم حـروف   ، در ايـن فـن  . رجعت و قيامت بسيار بحث مي شود، ظهور مسيحا
  ) 106: توفيقي، بي تا(» .نقش مهمي دارد

عالوه براستفاده از نمادهاي كاباال، برخـي محتويـات ايـن عرفـان مانندانسـان      
تي اسماء و صفات خداونـد را در قالـب نمـودار انسـاني بـه      گرايي افراطي كه ح

از اصول تاثير گذارعرفان ، تصوير مي كشد و طرح بهشت دنيوي و منفعت گرايي
  .كاباال در اين جريان است

  
  مسيحيت. 3-3

تاريخ طوالني مسيحيت از آن هنگام كه توسط آباء كليسا شروع بـه گسـترش   
جتماعي درقرون وسطي وعبور از مـتن بـه   ا -مي كند تا رسيدن به تسلط سياسي 

حاشيه در رنسانس و دوران مدرن با جزر و مد هاي فراواني روبـرو بـوده اسـت    
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امـا از آن چـه بـه    . بررسي تفصيلي اين تاريخ از عهده اين نوشتار خـارج اسـت  .
  .به اختصار مواردي را بيان مي نمائيم، موضوع بحث ما مربوط مي شود

  
  كتاب مقدس . 3-3-1

ته بسيار مهمي كه الزم به ذكر است نقش كتاب مقدس در تصوير سازي از نك
در حقيقت كتـاب مقـدس بـه نوبـه ي خـود در      .شيطان و طرح اپوكاليپس است 

نگاهي به قسمت عهد عتيق . تصوير سازي انحرافي از شيطان بي تاثير نبوده است
ممنوعـه   ي كتاب مقدس ،سفر پيدايش، خود گوياي مطلب است كه چگونه، ميوه

خدا آدم را امر فرموده گفت كه از تمـامي  «: گردد حضرت آدم، شناخت معرفي مي
چـه در  . مختاري كه بخوري اما از در خت دانستن نيك و بد مخـور ، درختان باغ

  ) 5: 1383فاضل خان همداني، (» .روز خوردنت از آن مستوجب مرگ مي شوي 
ان مي كنـد كـه خداونـد    و شيطان كه به شكل ماري وارد بهشت شده است بي

  :نمي خواسته است انسان ،عارف نيك و بد شود
امـا از ميـوه درختـي كـه در     . و مار به زن گفت كه از ميوه درختان باغ مي خـوريم 

خدا امر فرموده است كه از آن مخوريد و آن را لمس ننمائيد مبادا  . وسط باغ است
حال اين كه خدا مي دانـد روزي  كه بميريد و مار به زن گفت البته كه نمي ميريد و 

چشمان شما گشوده شده چون خداياني كه نيك و بد را مـي  ، كه از آن مي خوريد
  )همان. (خواهيد شد، دانند

پس بر اين باور آن كسي كه انسان را به شناخت و معرفت دعوت كرد شيطان 
از اين رو مي بينيم كـه بـه شـكل غيـر مسـتقيم كتـاب مقـدس        .بود و نه خداوند 

اين است كه شيطان پرستان به خـود حـق   . صويري مثبت از شيطان ارائه مي كندت
ما كساني هستيم كه دانش را به جاي جهـل پذيرفتـه   « : مي دهند تا چنين بگويند
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مـا  . راهي كه شيطان نشان داد. درخت معرفت را انتخاب كرديم، ما با آگاهي.ايم 
ما كساني را كه حقيقت را پايمـال مـي كننـد    . سيب درخت معرفت را مي خوريم

  ) 138: تا صديقي، بي(» .محاكمه مي كنيم 
همچنين در باب سيزده مكاشفات يوحنّـاي انجيـل مـي بينـيم كـه از حيـواني       
سخن مي گويد كه در آخر الزمان از دريا باال مـي آيـد واز اژدهـا قـدرتي عظـيم      

  :كند سپس شرايط آن زمان را توصيف مي .دريافت مي كند
و آن اژدها را كه قدرت به آن حيوان بخشيد پرستيدندو گفتند كه كيست كـه مثـل   
اين حيوان است و  كيست كه تواند با او جنگيد و بوي داده شد كه به الفـاظ بلنـد   
كفر آميز تكلم نمايد و تا مدت چهل و دو ماه قدرت جنگ به وي داده شدو دهـان  

ويـد بـر اسـمش و بـر مسـكنش و بـر       خود را بر كفر بر خدا گشاد تا آن كه كفر گ
ساكنان آسمان و قدرتي بوي داده شد كه با مقدسان جنگ نمايـد وآن هـا را زبـون    

و خواهنـد پرسـتيد او را   .سازدو قدرت بر هر قبيله و زباني و طائفه بوي داده شـد  
همگي ساكنان زمين كه اسماي آن ها در كتاب حيات بره ذبيح از ابناي عالم مرقوم 

  ) 4-8: 13كتاب مقدس، يوحنا ( .نشده است
آيـد و   و در ادامه از حيوان ديگري سخن مي گويـد كـه از زمـين بيـرون مـي     

و در اين جا حكمتـي اسـت كـه صـاحب فهـم عـدد       «: است 666اش عدد  نشانه
» .صد و شصت و شش است حيوان را شمارد كه عدد انسان است و عددش شش

معرفي مي شـود كـه در    666حش در اين جا عدد شيطان وعدد و) 18: 13همان،(
  .عقايد شيطان پرستان به عنوان عدد شيطان بكار مي رود

اين ها نمونه هايي از خود كتاب مقدس است كه مستقيم يـا غيـر مسـتقيم بـه     
تطبيق نشانه ها و آداب شيطان پرستان با آموزه .تصوير سازي انحرافي مي پردازد 
  .هاي كتاب مقدس جاي تامل دارد
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  ون وسطي قر. 3-3-2

برخي خرافات ميترائيـزم شـامل اعتقـاد بـه     ، چنانكه در قبل خاطر نشان ساختيم
نيرو هاي اهريمني و عفريته و تصوير برجسته از شيطان و همچنين خرافـات دوران  
امپراطوري روم به فرهنگ مسيحيت راه يافت كه در قرون وسطي ذهن مردم را بـه  

  :گويد نت در توضيح عصر ايمان ميچنانكه ويل دورا. خود مشغول ساخته بود
خيل عظيمي از موجودات مرموز و خارق العاده از اعصار شرك به عنوان ميراث به 

پريان و شياطين كوچـك و  ، و هنوز نيز عده زيادي از ديوان.مسيحيت  رسيده بود 
بزرگ و مهربـان و شـرير ،اژد هاهـا ي مرمـوز و افعيهـاي خـون آشـام از آسـمان         

ايرلند وارد آن ديانت مي شدند و مدام خرافات جديدي از مشـرق  اسكانديناوي و 
  ) 1326، 4ج: 1373دورانت، . (زمين رو به اروپا مي نهاد

تاريخ جـادوگري در قـرون وسـطي گويـاي مباحـث مختلـف احضـار ارواح        
(necromancy) ديوشناسي ،(demonology)اسـت كـه در بـاب    ... ها و  ، ساحره

ي  هـاي  شـبانه   تشـكيل جشـن  . رن اهميتي فراوان داردي مد تبارشناسي اين پديده
ها جادوگران خـون خفـاش و    جادوگران به نام اسبات و سابات كه در اين جشن

نوشيدند و به تقديس شيطان و انكار جهان غيب و خداوند مي پرداختنـد   گربه مي
  .پرستي مدرن امروز رسيده است ،تا به شيطان
هاي قفس آهنين خـود بـه پـر رنـگ      م ميلهدستگاه كليسا در تحكي، در مقابل

دسـتگاه تفتـيش عقايـد شـكل      1233در سـال  . پـردازد  كردن نقش شـيطان مـي  
رحمانـه تـرين    ترين و بـي  جادوگران و متهمان به جادوگري به سخت. گيرد مي

ملكه اليزابت اول قوانين سخت حـبس   1563در سال . شوند اشكال مجازات مي
مجازات مـرگ   1604جيمز اول در . گيرد ظر ميو مرگ را براي جادوگران در ن
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هـا را چنـين    ويل دورانت ايـن تـالش  ) 36: هاينينگ، بي تا. (دهد را افزايش مي
  :كند توصيف مي

بسـياري از عـادات و   . كليسا سخت با جاهليت خرافه پرستي از در مبارزه در آمـد 
 .داشـت  معتقدات را  نكوهيد و به تناسب شدت و ضعف آن ها كفاره هايي مقـرر 

جادوي سياه يا به عبارت ديگر توسل به شياطين را براي كسب قـدرت بـه منظـور    
لكن اين مسئله به طور مخفي در هزار گوشـه  .تغيير جريان حوادث مردود دانست 

بـه طـور   ، كساني كه به اين گونه جادو گري ها اشتغال داشتند.و كنار رونق گرفت 
پايدار مبادرت ورزيدند كـه حـاوي    خصوصي به نشر كتابي موسوم به كتاب لعنت

تقريبا هر كسي به يك نـوع  . اسامي قرار گاهها و اختيارات ويژه شياطين عمده بود
وسيله جادويي براي عطف نيروي موجودات خارق العاده به هدف مطلوب خويش 

  )1326، 4ج: 1373دورانت، . (اعتقاد داشت
  

  دوران رنسانس و مدرن. 3-3-3

شيري بزرگ از شـيطان  ، ز حد در جهت حفظ تسلط خودكليسا با فشار بيش ا
. مي سازد كه در سال هاي واپسـين طعمـه ي آن شـير خـود سـاخته  مـي شـود       

هنگامي كه عصر رنسانس و نوزايي و تحول فرا مي رسـد روح مـردم غـرب بـه     
سان فنري آزاد شده نه از كليسا كه از هر چه دين و معنويت اسـت ،فاصـله مـي    

چـه در نتيجـه بـر انگيخـتن     «: نيز به اين مسئله اشاره مي كند  ويل دورانت. گيرد
عده كساني كه كه . حس لجبازي مردم به وسيله محاكم تفتيش و چه به علل ديگر

سـريعاً رو  ، خود را جادوگر مي دانستند يا به گمان مردم پيشه جادوگري داشـتند 
يـث ماهيـت و   سـاحري از ح ، مخصوصاً در ايتالياي مجاور آلـپ . به افزايش نهاد

البتـه دسـتگاه   ) 560همـان، ص (» .مقياس به صورت يك بيماري ساري در آمـد  
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تفتيش عقائد در دوران رنسانس نيز همچنان به كار خود ادامه مي دهد و بسـياري  
اينو  1484چنانكه در سال .از زنان را به جرم ساحره بودن به كام آتش مي فرستد 

همـان،  . (گران را خواستار مـي شـود  كنتيوس هشتم ضمن توقيعي مجازات جادو
  )559ص

حتي خود اومانيست ها نيـز بـه برخـي از ارواح غريبـه و عفريتـه هـا اعتقـاد        
اما به تدريج اين قوانين مجـازات كـم رنـگ مـي شـود      ) 558همان، ص. (داشتند

اينجاست . توسط چارلز دوم، تنها به حبس تقليل مي يابد 1736چنانكه  در سال .
وگري و جادوي شيطان بـه عنـوان واكنشـي عليـه فشـار هـاي       كه گرايش به جاد

حلقه هاي مخفي شـيطان پرسـتي از كـاترين دومـديچي     . كليسا پر رنگ مي شود
در فرانسه گرفته تـاانجمن آتـش دوزخ يـا راهبـه هـاي مـدمنهام در       )89-1519(

  . انگلستان شكل مي گيرد
معـروف بـه    (Alister Crowly)» آليستر كراولي«در قرن بيستم شخصي به نام 

جانور بزرگ، حلقه هاي شيطان و شيطان پرستي با ويژگي هنجار شكني و ابتذال 
پيتر هاينينگ فلسفه فكري كراولي را چنين بيان مي . و اباحيگري را دنبال مي كند

حال مي توان در يك جمله فلسفه اش را كه بارهـا در خطابـه هـا و نامـه     « : كند 
قانون يعني انجام هـر آن چـه كـه مـي     «: الصه كرد خ، هايش با لذت تكرار كرده

  ) 106: هاينينگ، بي تا(» .خواهي 
به طور كامل لغو مي شود و در  1951سر انجام، قانون مجازات جادوگري در 

،اينجاست كه به آمريكـا و آنتـوان الوي مـي رسـد كـه خـود را پيـرو        1966سال 
  .جادوي سياه آليستر كراولي مي خواند

مدرن به ويژه با گرايش كراولـي و آنتـوان الوي داراي ويژگـي    شيطان پرستي 
  :هاي مخصوص به خود است
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  اعتقاد به شيطان دروني ) الف

برخي معتقدند، شيطان پرستي مدرن بيشتر سوداي هنجار شـكني و آنارشـيزم   
پرسـتي جديـد    شـيطان «: دارد تا پرستش عبادي موجودي خارجي به نـام شـيطان  

ديمي اعتقادي بـه وجـود شـيطان خـارجي نـدارد بلكـه       پرستي ق برخالف شيطان
پرستي جديد شيطان را در طبيعت و در وجود هر انساني مـي دانـد و ايـن     شيطان

  ) 44: 1388كريمي، . (»باطن هر كسي است كه شيطان در آن وجود دارد
، المثل در معبد ست مايكل آكوئينـو  البته اين مطلب عموميت ندارد چرا كه في

شر مصري يعني ست بدين منظور بوده است كه يك خـداي شـر    انتخاب خداي
اما به هر روي ايجاد هياهو و پر رنگ كردن نـام  . خارجي مورد پرستش قرار گيرد

هدف ديگري داشته است كـه در ادامـه   ، شيطان و اعمال شيطاني به هر دو شكل 
  .پردازيم بحث بدان مي

  
  ضديت با دين) ب

با نماد هايي نظير صـليب وارونـه و در اعمـال    كوشند در عالئم خود  ها مي آن
، خـواري  نجاسـت . خود با هر چه رنگ و بوي شريعت و دين دارد مبـارزه كننـد  

هـايي از ايـن دسـت     و آزادي جنسي و اباحيگري نمونـه ) مازوخيسم(آزاري  خود
  .حفظ حق بدن، عفت و تقوي باشند، هستند تا مخالفتي در برابر نجاسات ديني

  
  هدونيزم) ج

پرسـتان تبليـغ    گرايي يكي ديگر از اصولي اسـت كـه شـيطان    دونيزم يا لذته
اي جـز ماديـت اخالقـي     نفي فلسفي جهان ديگر و ماديت فلسـفي ثمـره  . كنند مي
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  .نخواهد داشت
  

  اومانيزم ملحد) د

انسـان بـه   ، شود تا با نفي خداوند و تئيـزم  در انسان گرايي الحادي كوشش مي
اين اومانيزم الحادي بـه شـكلي راديكـال و    .گردد  عنوان خداي اين جهان معرفي

  :شود پرستان تبليغ مي گستاخانه توسط شيطان
بـر توانـايي او   . من از نسلي هستم كه جرات دارد به وجود خدا شـك كنـد  « 

چـه كسـي تـو را    ... او را انكار كند، نسلي كه جرات دارد او را نقد كند. شك كند
خدا ناميد؟ چه كسي تو را به اين درجه منسوب كرد؟ از كجـا آمـدي؟ كجـا زاده    

: 1386صـديقي،  (» !!!شدي؟ چه كسي تو را آفريد؟ جز اين كه انسان تو را آفريـد 
144 (  

اين سخنان جسورانه تنها از فقر فكري و فلسفي شديد آنتـوان الوي حكايـت   
ون دانستن معناي واقعي ممكـن و واجـب، بيهـوده مـي كوشـد تـا       مي كند كه بد

ممكن الوجودي چون انسان را از فقـر امكـان ذاتـي برهانـد و بـه مقـام واجـب        
  :بي خبر از اين كه.الوجودي برساند 

  جـدا هـرگز نشـد واهللا اعلم    سيه رويي ز ممكن در دو عالم
مبـاني  ... هـدو نيـزم و  بر اهل نظر پوشيده نيست كه اصولي نظيـر اومـانيزم و   

اي با ايـن مبـاني اگـر چـه      پس طرح فرقه. دوران مدرن غرب را شكل داده است
اي متنـاقض و يـا ناسـازگار بـا      هاي مخصوص به خود را دارد امـا پديـده   ويژگي

  . اين مسئله فرصت طرح و نشر را به آن فرقه داده است. دوران مدرن نيست
اسـتفاده ابـزاري از هنـر و سمبليسـم      پرستي مدرن هاي شيطان از ديگر ويژگي

سـتاره  (هاي اهريمني مانند صليب وارونه، هگزا گرام  ها و نشانه انواع سمبل. است
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سر بز به عنـوان نمـاد   (، بافومت)ستاره پنج پر معكوس(، پنتاگرام )شش پر داوود
هايي از ايـن    نمونه... و) عالمت خير و شر در تائوئيزم چين(، يين و يانگ )شيطان
كـه توسـط   ... هـا و  هـا و راك  هاي موسيقي مختلف از متال گروه. ها هستند سمبل

به عنوان گيتار الكتريكي شيطان است ، شود اشخاصي مانند مرلين مانسون اجرا مي
  .هاي كاذبي را در جهان ايجاد كرده است كه جذابيت

  
  شيطان پرستي در خدمت اپوكاليپسـ 1

اي ابتدا  پرستي مدرن پديده تا بدانيم شيطان پرستي بود ي شيطان اين همه پيشينه
به ساكن و يا دفعي و آني در جهان نبوده است بلكه غبـاري چنـد صـد سـاله در     

را بر پيشاني دارد كه توانسته است براي خـود جـايي   ... جادوگري و ديوشناسي و
. گونه كه براي شرقيان اسـت، نباشـد   باز كند و چندان چيز غريبي براي غربيان آن

هاي انحرافي نظير ميترائيزم و كاباال، عملكرد كليسا در قرون وسـطي   اثيرات آئينت
و تحوالت دنياي مدرن و پست مدرن همه دست به دست هم دادنـد تـا بسـتري    

  .پرستي فراهم كنند حاصلخيز را براي طرح شيطان
اما پرسش مهم ديگري نيز قابل طرح است و آن اين كه اينـك جهـان را چـه    

ه دوباره شيطان جان گرفته و سر از هزار توي پنهان و آشـكار ديـن،   شده است ك
دد و پـر      فلسفه و هنر جهان مدرن و پست مدرن در آورده اسـت؟ بازگشـت مجـ

هـاي اجتمـاعي گرفتـه تـا      رنگ شيطان در آمريكا و كشـورهاي اروپـايي از فرقـه   
فرقـه   داسـتان را از صـرف يـك   ... هاي متال و راك و سينماي هاليوود و موسيقي

  . برد انحرافي و ضاله با چند موزيك ويدئو فراتر مي
در پاسخ به اين پرسش مهم الزم اسـت تـا بـه پـروژه اي بـه نـام اپوكـاليپس        

(Apocalypse) شَـعيا و دانيـال نبـي در    . يا آخر الزّمان توجه كنيمنگاهي به باب ا
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است ،ديـن  ساله. تورات و باب مكاشفات يوحنّاي انجيل مسأله را روشن مي كند
يهود كه مدعي است آن مسيحايي كه ظهور كـرد مسـيح دروغـين بـود و مسـيح      
منجي در آخرالزّمان ظهور خواهد كرد ودين مسيحيت كه معتقد است مسيح پـس  
از به صليب كشيده شدن به آسمان عروج كرد تا درظهوري ديگـر بـه زمـين بـاز     

از گـاهي تـاريخي بـراي    گردد؛درانتظار مسيحاي آخرالزّمان به سرمي بـرد و هـر   
 2012بود و اينـك سـال    2000آخرين تعيين وقت ،سال .ظهور او تعيين مي كند 

را سال پاياني جهان مي دانند كه در آن سال نبرد آرماگدون به عنوان نبـرد هسـته   
اي نهايي و پايان جهان اتفـاق مـي افتـد وپـس ازآن مسـيح بـراي تشـكيل يـك         

ب مكاشفات يوحناي انجيل براي ايـن ظهـور   در با. حكومت جهاني باز مي گردد
عالئمي مطرح شده است، نظيراحداث هيكل سليمان وتخريـب مسـجد االقصـي،    

يكي از آن عالئم ... بازگشت اسرائيل ويهود به ارض موعود يعني فلسطين و غيره
است كه مردمـان را بـه طـرف    ) دجال، ضد مسيح (ظهور شيطان و آنتي كريست 

ايـن  . طان پرستي و ابتـذال و ابـاحيگري را رواج مـي دهـد    خود مي كشاند و شي
عالئم و مراحل در مجموع به هفت مرحله مي رسند كـه بـا نبـرد آرماگـدون در     

  )90: 1384پروتستانتيزم، . (صحراي مگيدو پايان مي يابد
بينيم كـه آمـدن مسـيح را موكـول بـه       از اين رو در رساله دوم تسالونيكيان مي

  :دكن آمدن ضد مسيح مي
زيرا كه تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مـرد  .زنهار كسي به هيچ وجه شما را نفريبد 

شرير يعني  فرزند هالكت ظاهر نگردد ان روز نخواهد آمد كه او مخالفت مي كنـد و  
خود را بلند تر مي سازد از هر چه به خدا يا معبود مسمي شود به حدي كه مثل خـدا  

  )594: تا محمديان، بي. (مي نمايد كه خداست در هيكل خدا نشسته خود را
يكـي  . در بين مسيحيان دو اعتقاد در باب باز گشت مسيح موعود مطرح است
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جريان اول ماقبل هزاره است كه اعتقـاد  «: ماقبل هزاره اي و يكي ما بعد هزاره اي
دارند حكومت هزاره يا مسيح، يكباره ظهور و حكومت هزار ساله خوشـبختي را  

اما جريان دوم به جريـان مابعـد هـزاره معـروف و معتقدنـد پادشـاه       . كند يآغاز م
. »هزاره، هزار سال پس از حاكميت اخالق مسيحي بر جهان ظهـور خواهـد كـرد   

  ) 319: 1385هالل، (
كننـد   از جمله كشيشان انجيلي و ايوانجليست كه بازگشت مسيح را تبليـغ مـي  

او در پيشـگوئي خـود   . اي ها اسـت يكي پت رابرتسون است كه از ما قبل هزاره 
نظام نوين جهاني زمينه را براي حكـومتي جهـاني فـراهم مـي     « : چنين مي گويد 

سازد و اين اياالت متحده است كه راه را براي اين نظام باز مـي كنـد و صـحنه و    
بر نيروهاي دولـت جهـاني حملـه كنـد     )شيطان (ميدان جهان آماده است تا رهبر 

نتيجـه جنـگ فرجـام    ....له مستقيم به دولت اسرائيل اسـت  استراتژي شيطان حم.
همـان،  (» .برچيده شدن نظام نوين جهـاني و بـر پـايي نظـام الهـي اسـت       ، تاريخ
  ) 325ص

با تأمل بر اين مجموعه سخنان در مي يابيم كه آمدن مسيح منوط به آمدن ضد 
فـرا   پس اگر كسي آمد و تعيين كـرد پايـان جهـان   . مسيح و گسترش ارتداد است
هاي آمـدن   خواهد آمد، بدون شك بايد نشانه 2012رسيده است و مسيح در سال 

هـاي كتـاب مقـدس تـا آن فرزنـد       بينـي  و طبق پـيش . را نيز در مقابل داشته باشد
هالكت، چه شيطان باشد يا دجال به عنوان پسر شيطان، نيايد و آن ارتـداد عظـيم   

سـازي تصـنعي    زم است تا در نشـانه از اين رو ال. اتفاق نيافتد، مسيح نخواهد آمد
هاي كتاب مقدس و عالئم پيش بيني شده، شرايط باور پـذيري آن   مطابق با آموزه

رنگ و ، در همين راستا شيطان پرستي مدرن.تعيين زمان جعلي را نيز فراهم  كند 
نشانه هايي مانند عدد ، مخالفت تمركز يافته با مسيحيت و كليسا.بوي انجيلي دارد
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هاي موسيقي، همه شواهدي بر اين  ود هاي مختلف به نام دجال در گروه،سر666
  .مدعاست

پيتر هاينينگ به عنوان يكي از محققين تاريخ جادوگري، به خوبي اشـاره مـي   
گيرد چيـزي بـه نـام     چه از قرن شانزدهم به بعد در جادوگري شكل مي كند كه آن

بلك مس در اعمال جـادوگري و  . است black mass) (جادوي سياه يا بلك مس 
همـين جـادو تـا بـه     . شيطاني خود به دنبال تحقير و توهين به دين و كليساسـت 

  :شيطان پرستان مدرن ادامه مي يابد
بدين ترتيب جادوي سياه با مراسم ننگين اش هر چند مخفيانه اما قاطعانه خـود را  

 .تا به امروز تداوم يافته استبعدها  در مي يابيم كه چگونه جادوي سياه .تثبيت كرد
امـا  ، تنها بعضي از مفاهيم آن براي سازگاري با شرايط متغير اجتماعي تغييـر كـرده  

شالوده آن از نظر ترويج اعمـال شـيطاني از طريـق انحـراف جنسـي و تـوهين بـه        
  )94: هاينينگ، بي تا. (مقدسات كليساي مسيح كوچكترين تغييري نكرده است

و تمركزشان در مبارزه بـا مسـيحيت و كليسـا نـوعي خـط      تالش شيطان پرستان 
و آن راز اين است كه درحقيقت .موازي را شكل مي دهد كه گوياي راز مهمي است 

. يك بار ديگرچون گذشته ها در قرون وسطي، شيطان در خدمت كليسا قرارمي گيرد
عمومي اسـت  از اين رو شيطان پرستي در واقع نشانه اي آخرالزّماني در شانتاژ افكار 

اين است كه مـي بينـيم   . كه خود مهره اي در بازي شطرنج پروژه ي آخرالزمان است
در دل آمريكا و در بين ايوانجليست ها كه مسـيحيان راديكـال آمريكـا هسـتند و بـا      
حمايت دولتمردان مختلف از كلينتون و بوش گرفته تا ساركوزي يهودي در فرانسـه  

سيقي شيطان پرستي برنامه اجرا مي كند ،دست كه شب ها همسرش با گروه هاي مو
به دست هم مي دهند تا فرقه شيطان پرستي جان بگيـرد ،بـا آنهـا ديـدار مـي كننـد       

  .وازماليات معافشان مي كنند  و اين همه بي علت نيست
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  ـ نتيجه2

ها و جريانات جهان، نبايد در بنـد ظـواهر بمـانيم و از اصـل و      در بررسي پديده
هـاي نوظهـور خـوب     پرداختن به تاريخچه و نمـاد فرقـه  . افل شويمها غ پشت پرده

اي كوچـك در   پرستي، قطعـه  شيطان. است اما تا زماني كه ما را از متن دور نگرداند
حتي هم نوايي اصـول فكـري ايـن    . هاي بزرگتري نظير پروژه اپوكاليپس است پازل

گرايي كابـااليي   رن و انسانبا مباني دوران مد... فرقه نظير اومانيزم ملحد، هدونيزم و
هـايي   دار انديشـه  و بهشت دنيوي يهودي، در حقيقت تاكيد مؤكـد و تـرويج نقـاب   

  .شوند آوردهاي فكر بشري تبليغ مي هاست به عنوان آخرين دست است كه سال
هاي امروز جهان چنان پيچيده شده است كه آن كس كه مبلغ آموزه هاي  بازي

هاي ضاله را پشتيباني  ا آن كس كه در سايه، فرقهديني و مسيحيت راديكال است ب
به عنوان مثال هم كشيشان انجيلي مانند جري فالول و . دو شخص نيستند، كند مي

پت رابرتسون ريشه در يهود دارند و هم سينماي يهـودي هـاليوود كـه توليـدات     
حاصـل ايـن مـاجرا بـراي مـردم      . كند شيطاني و جادوگري را به جهان تزريق مي

گذريم كه چـه   از ديگر چيزها نيز مي. امان خواهد بود ن تنها تفرقه و جدال بيجها
كه شيطان  براي آن -ي آمريكا به عراق ي روابط سياسي مانند حمله مقدار در حوزه

هاي هاليوودي طالع  سود مي برند و در ساختن انواع فيلم -خيزد از عراق به پا مي
هاي مختلف چقدر پول بـه   و موسيقي... ونحس، كنستانتين، پسرجهنّمي، موميايي 

و جوانان با نشاط و سرشار از انرژي و تفكر را به جاي توليد فكر . زنند جيب مي
ل و تكثّـر واهـي و     و نوسازي ساختارهاي مختلف كشورهاي خود، مشغول تخيـ

پرسـتي   خواري و اباحيگري در يـك محفـل سـياه شـيطان     خواري و خون نجاست
  .كنند مي
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شم اجتماعيِ بازي الزم است تا اتـاق فكـر خلـوت و سـاكت ايـن      خدا را، چ
هاي شلوغ و فريادهاي گيتار الكتريكـي شـيطان را ببينـد و بدانـد بـازيگر       دغدغه

هـا هشـياري و تـالش و تفكـر مـا را       اصلي در سايه نشسته است؛ و اين داسـتان 
  . طلبد مي
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