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 چكیده

زمانی که  گردد؛برمی ها قبل از میالد حضرت مسیحگرایی به سالتفکر شیطان

 -هاي یهوديها از یک سو و آموزههاي آنفشار مسیحیت بر مردم و سختگیري

مسیحی، فلسفه یونانی و افول معنویت از سوي دیگر، باعث رشد مخفیانه این 

ها تنها صورت و عنوان حرکت ضد دینی گردید، که با گذشت زمان و با تغییر تمدن

هاي وضعیت موجود الزم است حرکت جریان براي شناخت آن عوض شده است.

هاي منتقد در حال ارائه است، جمعچه در مقابل از طرف جریانآنمبلغ این فرقه، و 

حلی مناسب براي مقابله با این آوري شده و نقاط ضعف و قوت آن معلوم شود تا راه

پرستی د شیطاندر این پژوهش با ارائه دیدگاه، اعمال، اصول و عقای جریان ارائه گردد.

و نیز روند  رفت از آن در فضاي مجازي،آن و راهکارهاي برونشناسی به آسیب

بیان این نکته نیز  گرایی و بسترهاي آن در غرب و ایران پرداخته شده است.شیطان

موسیقی است، که از  ،پرستانهاي فعالیت شیطانترین حوزهالزم است، که یکی از مهم

که بیشترین آسیب دیدگان این نکته دیگر این کنند؛لیغ استفاده میآن براي ترویج و تب

 اند.فرقه فاقد تحصیالت مناسب هستند، و در نهایت به پوچی رسیده
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 مقدمه

و صنعت  گیر علماست، شاهد رشد چشمدر دنیاي امروزکه عصر اینترنت 

از طریق رایانه و  که بسیاري از خدمات مورد استفادهشکلی  هستیم به

تنها شاهد شود که نهتر میاین مطلب وقتی نمایان ؛گیرداینترنت انجام می

 ؛مجازي بودهتحصیل حضوري به  نظامها براي آموزش از حرکت دانشگاه

 شود؛ده میبرابري نسبت به آموزش حضوري مشاهگذاري چندبلکه سرمایه

هاي اجتماعی مجازي هستند که بزرگترین ارائه کننده از همین قبیل شبکه

 .روندبه شمار میمباحث و انتقال دهنده اطالعات 

به سادگی  -ت که این فضاي باز و گستردهسجانکته این در عین حال،

آن را ، توجهی و غفلت شود؛ لذا اگر بینیست شدنیمدیریت -گذشته

 ند نمود.ت خواهمدیری

و  ،تواند ارائه یا نقد کنددیدگاه و نظري را می ی هر کسمحیطدر چنین 

ها و اعتقاداتی که در بیرون از فضاي مجازي امکان جاست که گروهاین

 .کنندفعالیت خود را آغاز کرده و رشد می ،اندام ندارندعرض

یغ که مکان اصلی تبل ،هایی استترین فرقهگرایی یکی از عمدهشیطان

ی هایبا وجود محدودیت ؛ به نحوي کهخود را در فضاي مجازي یافته است

اما به راحتی  شود؛ي مدیریت فضاي مجازي ایجاد میبرا که در داخل کشور

 .براي تمامی افراد قابل دسترس است

رسد براي شناخت و درک وضعیت موجود باید به نظر می ،بر این اساس

هاي چه در مقابل از طرف جریانو آن ،هاي مبلغ این فرقهحرکت جریان

     شودآوري و ارزیابی گردد تا مشخصص جمع است،منتقد در حال ارائه 
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 ،و براي آن وجود داشته،و چه نقاط ضعف و قوتی  ،در کدام مسیر قرار داشته

از  -به بهترین شکل -در مقابله با این جریان حلی باید ارائه کرد تا بتوانچه راه

 .بودگو کرد، و به نیاز آنان پاسخجوانان جامعه حمایت  اصول خود و

هاي فعال در این زمینه و تارنماسعی دارد نما و گزارشی از  پژوهشاین 

چه که در خواهد آنو از سوي دیگر می ،سو ارائه نمودهها از یکگیري آنجهت

 کند.است را بیان گرایی مدرن در حال معرفی و نقد فضاي مجازي به عنوان شیطان

حضور فعال فرهیختگان و  ،انجام گرفته شد پژوهشچه در این آن

رساند که با رصد حرکت این فرقه قبل از ورود گسترده در را می وراناندیشه

چه از این به شکلی که آن ؛سازي را فراهم ساختکشور موج عظیمی از آگاه

خالصه  -به صورت پراکنده و معموالً -شودفرقه در فضاي مجازي دیده می

درباره میزان نیاز به پرداختن نسبت به این  الزم استاما  ؛شده در ظاهر است

 .نشدها بحث شود تا مبلغ آن فرقه یا اعتقاد فرقه

 -تقریباً -ها کهاین نوع حرکت و دفاع گسترده از ارزش رسدبه نظر می

 .دهد راه مبارزه با دیگر جریانات همسو را بهتر نشان ،شودموفق ارزیابی می
 

 پرستیتعریف شیطان

به عنوان قدرتی قوي و مؤثر از نیروهاي خوب  ٢شیطان به معنی پرستش ١پرستیشیطان

پرستی شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر چون خدا است؛ در شیطانهم دنیوي

روي زمین، قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد، و 

 کند.شود را قانونمند مییایی که به عنوان دوزخ برشمرده میاین دن

                                                           
1. Satanism 

2. Satan 
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استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت  پرستی غیر ازدر شیطان

پلید و شیطانی نیز براي رسیدن به اهداف خود  هايمطلق از نیروها و اجنه و روح

  لیدي است.پرستی، پرستش قدرت پشود؛ و در نهایت معناي شیطاناستفاده می

؛ پندارندشیطان را یک طرح و الگوي اصلی و قبل از عالم هستی میان، گرایشیطان

را  ؛ البته آندانندمشترک می ،ها شیطان را موجودي زنده و با چند وجه از طبیعت انسانآن

سازي ها به غنیدست چپی، که کنندبندي میدر گروه راه چپ مخالف با راه راست طبقه

و بر این باورند که باید تنها به ، در جریان کارهاي خودشان معتقدندروحی خود 

سازي روحی خود را از ها غنیدر حالی که دست راستی؛ خود جواب پس دهند

  .آورنددست میه طریق وقف کردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگتر ب

براي  ها خدایی از جنس شیطان و یا خدایی دیگر راانالویدر این میان، 

این  ، کهکنندها حتی از قوانین شیطان نیز پیروي نمیآن ؛خود قائل نیستند

ها را افرادي آن ؛ چونشودنادیده گرفته می -به اشتباه -هاجنبه اعتقادي آن

 ١.کنندشناسند که شیطان را به عنوان خدا پرستش میمی

و گرایی به جاي اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی شیطان

هاي موجودي مافوق بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی -عموماً -اخالقی

گرایان به همین دلیل بسیاري از شیطان ؛قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد یا

و بیشتر  ،کنندهاي ادیان گذشته اجتناب میمعاصر از باورها و گرایش

رکز هستی و اي که خود را در مبه گونه؛ دهاي خودپرستانه دارنگرایش

گرایی و یا ماده مثلو بیشتر شبیه به مکاتبی  ،بینندقوانین طبیعی می

 تد.خودمحوري و جادومحوري هستن

                                                           
1. http://fanoosekhis.blogfa.com 
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گرایان به طور داوطلبانه بعضی از قوانین بعضی شیطان ،به هر حال

 ؛دهدسازي را نشان میاین یک جریان وارونه، که دکنناخالقی را انتخاب می

گرایان گرایان فلسفی و شیطانرایان به دو گروه اصلی شیطانگبر این مبنا شیطان

 ١.شوندبندي میدینی تقسیم

 از بسیاري پرستی درشیطان غیر هايفرقهبیان این نکته نیز الزم است، که 

 .شوندمی گرفته نظر در پرستیشیطان هايگروه عنوان به -اشتباه به -موارد

 :در نظر مسیحیان وجود دارد پرستیشیطانهاي دو تعریف براي گروه ،به طور کلی

شده در دین  مشابه شیطان تعریف -گروهی که شیطان را هر -١

طبیعی مربوط به پلیدي و زشتی  مسیحیت که عاري از مفاهیم غیر

و آن  ،به عنوان خدا قبول داشته باشد -شیطان انتزاعی است یا یک

، و آن را کنندمیبه عنوان الهه سیاه نیز یاد  را عبادت کند، که از آن

  نامند.می انسان یقیحقمنتسب به طبیعت 

 و یا عیسی را با ،هایی که از دین مسیحیت تبعیت نکردهگروه -٢

این  ؛قبول ندارند ،خصوصیاتی که در دین مسیح تعریف شده است

 ،گیردبنیادگرایان مسیحی مورد استفاده قرار می توسط -معموالً  -تعریف

 ٢نامند.پرست میها را شیطانگروه یاري ازو بر مبناي این تعریف بس

 با را -استرو یا ویکا مثالً -جدید کافر هايدین -بیشتر -بنیادگرایان این

 نامند.می پرستشیطان ،تعریف این از استفاده

                                                           
1. http://amirwarcraft.blogfa.com/post-25.aspx 

2. http://ch5moghabeleh.blogfa.com 
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 به مسیحی هايفرقه و یهود و اسالم مانند هاییدین از -ندرت به -چنینهم

 را گذشته هايدین که هاییگروه چنین ون؛ چشودمی تعبیر پرستشیطان عنوان

 کوچک فرقه چند یا ١هامورمون فرقه مانند ؛است کم، بنامند پرستشیطان

 پرستشیطان نیز را هاپروستان ،هاکاتولیک -بعضاً -شده که شنیده البته ؛دیگر

 .افتدمی اتفاق -ندرت به -خطابی چنین اما ؛بالعکس یا و ،اندنامیده

 شده است، شناخته پرستشیطان عنوان به -اشتباه به -هک دیگري حرکت

 به که دارند وجود هاییگروه هر چند ؛است موسیقی ٢متالهوي هايگروه

 و متال هايگروه غالب اما ؛کنندمی استفاده شیطانی هايسازيشبیه از دالیلی

 ٤.ندارند پرستیشیطان انواع با ارتباطی ٣راک
 

 گراییشیطان تاریخی روند تحلیل

 و وسطی قرون اواسط تا گرایی راشیطان تکاملی حرکت بررسی تاریخی این جریان،

 .دهدمی نشان مدرن گراییشیطان تا این دوره دوم نیمه از را آن انکشافی تحرک سپس

 شمال مناطق و بابل و مصر در که باستان و بدوي هايدوره اسرائیل ازقوم بنی

 مختلف هايتمدن از ،بودند آواره اروپا شرق جنوب و آسیا غرب جنوب آفریقا،

 ،آموختند را خدا -مادر و باروري الهه ستایش شر، نیروهاي از تجلیل و توجه

 گرفتند. فرا تدریج به را هافلسفه و علوم سایر و جادویی علوم و سحر فنون و

 هاينگرش سایر و تجلی نظریه کهمیالدي،  سیزدهم تا یازدهم قرن حدود

 یهود پنهان حکمت گنجینه به یهودي اعراب توسط اسالم جهان از عرفانی

                                                           
1. Mormons 

2. Heavy-Metal 

3. Rock and Metal Music 

4. http://fanoosekhis.blogfa.com 
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 اول هزاره حدود تا باستان هايهزاره مجموعه -دوره این در ؛شد منتقل

 با شیطانی تکاملی حرکت -رسدمی وسطی قرون اواسط به که مسیحیت

 شد. سپري یهودي نفوذ پر و بزرگ هايخانواده محوریت

 گراییشیطان انکشافی تحرک -تدریج به -ديمیال مسیزده و مدوازده قرون از

 شامل که دوره این در ؛یابدمی ادامه یکم و بیست قرن آغاز تا که ،شودمی آغاز

 مدرن دوره و روشنگري عصر و نوزایی دوران ،وسطی قرون پایانی هايسده

 شود.مشاهده می شیطانی هايآیین و هانگرش انکشاف و برداريپرده شود،می

م یازده قرون در جادو و سحر شیوع و ترویج بروز، نخستین چنینهم

 .رسدمی خود اوج به -در عصر معاصر که -است بعد به میالدي

 کاباال -یهود عرفان کردن علنی با بعد بهمیالدي  سیزدهم قرن از دوم پرده

 .رسیده است خود گريجلوه اوج به امروز که ،شودمی آغاز -قباالیا 

 عصر در دانش به آوري روي و گراییعلم نهضت رد دخالت سوم پرده

 تحریفات چهارچوب در و ١کاباال مبانی و يسرّ علوم بر تکیه با که بود، رنسانس

  زدند. رقم ٢سکوالریسم شالوده بر را دانش به رویکرد ،مسیحی -یهودي سنت

 درونی و دانشمندان جذب به ٣ماسونی سازمان ایجاد با چهارم پرده در

 پرداخته شد. هاآن براي شیطانی هايارزش کردن

 و ،آمدند عمومی فرهنگ حوزه به نخبگانی سطح از پنجم پرده در

 هايینآئ و نمادها ،آن طریق از تا نمودند ترویج و ابداع را شیطانی موسیقی

 .کنند معرفی شیطان نام به -به صورت آشکار -را شیطانی

                                                           
1. Kabbalah 

2. Secularism 

3. Masonic 
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 در را گرایییطانش ایدئولوژي که ،است شیطانی سینماي ششم پرده

 همانند و ،انداخته جهانیان ذهن به جادویی پرده و ،کندمی تبلیغ جهان سراسر

 را شیطان نمایاندند، جنبنده و زنده مارهاي را هاریسمان که فرعون ساحران

 ١.نمایدمی قدرتمند مدبري
 

 پرستیاعمال شیطان

مراسمات و آداب  -چه مادي و چه الهی -یکی از اصول ادیان و مذاهب

ند، یکی از گونه که پیروان آن اعتقاد دارآن پرستی نیزخاص آن است؛ شیطان

 .شده است راي آن آدابی را در نظر گرفتهلذا ب مذاهب دنیاي ماده است؛

شود، یک می پـرستی عنواناز تمـامی آدابی که بـراي شیطان نظـرصرف

اي اثبات این مدعا باشد که تواند، نمونه خوبی برمقایسه تاریخی می

 کنند.آن چیزي نیست که خود آنان ادعا می ،پرستیشیطان

 پندارند؛ظهور مید را یک مکتب نوپرستان مکتب خوشیطانطور کلی،  به

 در حالی که آداب این فرقه همان آداب گذشتگان آنان است.

 شود:پرستان پرداخته میترین اعمال شیطانه بررسی مهمدر ادامه ب

 مراسم قربانی کردن -1

زیرا خون مظهـر زندگی و  ؛یکی از واجبات، قربانی کردن و ریختن خون است

و یک جادوگر  ،که خون ریختـه شده، تازه باشدالبته به شرط این است؛نیرو 

 .استن شیاطین این کار بهترین روش براي تسکی ؛مجرب این کار را بکند

                                                           
1. http://www.nrmnews.ir/category/new-religious/sorcery/ 

 

http://www.mysavior.ir/Ceremony.html#1
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و این مرگ زندگی را براي  ،گرددمی این عمـل باعث بخشیده شدن افـراد

 سالیانه انجام -امروزههم در گذشته و هم  -این مراسم؛ دیگران در پی دارد

 پرستی نیز به آن اختصاص دارد.گیرد، که بخشی از کتاب مقدس شیطانمی

وجود  نیزبادات و اذکار دعاها و سایر آداب از جمله ع عالوه بر این،

مراسم قربانی کردن انسان که تشریفات خاص خود را دارد، از  دارد؛ اما

 اي برخوردار است. اهمیت ویژه

شخصی را که  ؛در میان قبایل گذشته، تشریفات قربانی انسان چنین بود

مردم در طول سال او را  ،کردندباید قربانی شود، یک سال پیش انتخاب می

 ؛ سپسنمودندمی و انواع امکانات زندگی را برایش فراهم ،مردندشمقدس می

 بردند.می به سمت معبد گردانده، و روز موعود او را در کوچه و بازار

آن  زاپنج نفر از کاهنان ویژه با لباس سیاه و با مراسم وحشتپس از آن، 

دست  چهار نفر ؛ به این نحو کهخواباندندشخص را روي سنگ قربانگاه می

گاه کاهن بزرگ با لباس و آن ،داشتندمی و پاي او را و دیگري سرش را نگاه

و  ،کوفتسرخ، تیغ مخصوص خود را با یک ضربت ناگهانی بر سینه او می

انداخت می تپید به پاي بتو آن را در حالی که می ،آوردمی قلب او را بیرون

 ضب قرار نگیرند.که مورد خشم و غ ،تا مورد قبول بت قرار گیرد

اي فریبی است، به گونهمپرستی امروز که مملو از عواشیطان در عین حال،

توان اما چگـونه می ؛گیردمی و آن را به باد انتقاد ،مرموز این سنت را نقد کرده

 پوشیده نگـاه داشت؟ ،حقیقتـی را که از مسلمـات این آئین است
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 گوید:می -آمریکا رد شیطان کلیسايمؤسس  -١آنتوان الوي

 ،بیندمی پرست، دنیا را زیبایک شیطان ؛قربانی کردن انسان بسیار زشت است

 .شمردرا مقدس می -چه انسان و چه حیوان -و همه انواع موجودات
 

ها سخنان کسی است که در زندگی خود، در تمامی مراسمات قربانی این

شرکت  ،و بنیان گذاردهپرستی که خود اکردن انسان در طول تاریخ شیطان

 ٢را هدایت کرده است. آن -مستقیماً -کرده و خود

، میالدي ٢000در سال  ٣پلیس فدرال آمریکاگزارش رسمی  مطابق با

در  ؛نفر ایشان کودک بودند ٧٥0000 ، کهدر آمریکا مفقود شدند نفر 8٧٦٢١٣

و  ،عین حال، امروزه از مقدار گزارش و بحث درباره این سرطان کاسته شده

بر وسایل  یشتر عوامل پشت این اعمال شیطانیاین به دلیل سیطره هر چه ب

  ٤ارتباطی است.

همه چیز را  ،يالوپرست که طبق اظهارات شیطان کهنکته قابل تأمل این

در  ؛کندجا زیبابین شده و همه را تقدیس میبیند، در اینمی سیاه و تاریک

هیچ چیز  ،پرستز منظر شیطان؛ چون احالی که واقعیت چیز دیگري است

 مقدسی وجود ندارد.

که به بحث  وقتی ؛مشاهده کرد این آئیندر  تواناین تناقض آشکار را می

اگـر قربانی کردن انسان قبیح است،  ؛ چونکندقربانی کردن انسان اشاره می

 ؟شودپس چرا این عمل توجیه می

                                                           
1. Anton LaVey (1930-1997) 

2. http://www.syedali313mosavi.blogfa.com/post/48 

3. Federal Bureau of Investigation (FBI) 

4. http://shariatism.blogfa.com/8907.aspx 

http://www.syedali313mosavi.blogfa.com/post/48
http://shariatism.blogfa.com/8907.aspx
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 گوید: می ياز طرف دیگر، الو

 ؛تواند به یک حیوان یا کودک، آزاري برساندنمی پرست حتییک شیطان

پس چگونه است که آزار جنسی کودکان و حتی آزار جنسی حیوانات در 

 گیرد.می اي صورتپرستان به طور وحشیانهسراسر دنیا از سوي شیطان
 

ؤال نکرد، از او س یاما کس ؛ي قربانی انسان را قبیح خواندبر این اساس، الو

 گردد؟می قـربانی انسان برگزارمراسم  -همه ساله -ساي شیطانچرا در کلی که

، و آن ي قربانی انسان را یک شایعه از جانب دشمنان دانستهچنین، الوهم

گاه پاسخ نداد که چرا این اما هیچ ؛شمردرا نشانه احساسات منفی بر

 ١گردید؟می او برگزار مراسمات با حضور خود

و بر روي  شده،ط آب مقدس غسل داده قربانی توسکه نکته بعد این

و  ،شوندهوش میها قبل از مراسم بیالبته قربانی ؛شودمحراب خوابانده می

قربانی پس از کشته شدن و  ،در کاملترین مراسم قربانی کردن براي شیطان

در این مراسم خواندن اوراد شود؛ او، توسط آتش سوزانده مینوشیدن خون 

 ٢گیرد.می انجام ،عبري هیمعنی و گابی -کامالً -مخصوصی به زبانی

 در کردن قربانی قدیم پرستیشیطان دربیان این نکته نیز الزم است، که 

 خداي را شیطان هاآن که طوريه ب ؛شدمی انجام خسوف و کسوف هنگام

 او ،نشود اهدا او به ايقربانی اگر پنداشتندمی و دانسته،ها تاریکی وها سیاهی

 .شودمی ترعصبانی

 
 

                                                           
1. http://mysavior.ir/Ceremony.html 

2. http://antidevil13.blogfa.com 

http://mysavior.ir/Ceremony.html
http://antidevil13.blogfa.com/
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 سیاه)جماعت( مراسم نماز  -2

شبیه به نماز جماعت مسیحیان با این  این نماز عبارت است از مراسمی

وارانه و صلیب ،شودمیاختالف که همه کارها به صورت معکوس انجام 

میبه جاي پارچه سپید پارچه سیاه انداخته  ؛شود روي محرابآویخته می

ران برهنه مراسم را اجرا ضکشیش و حا ،شودمیو شمع سیاه سوزانده  ،شود

آمیز شود همگی حرکاتی کفرمیو وقتی که نام خدا یا مسیح آورده  ،کنندمی

 ١دهند.میانجام 

یعنی  ؛شودمیدعاها و سرودهاي مذهبی وارانه خوانده  ،عالوه بر آن

 سخن از زشتی پلیدي به میان ،ستا جاهایی که سخن بهشت و زیباي

 تنهاو  ،ر آغاز اعمال جنسی در این مراسم وجود نداشتد؛ البته آیدمی

بعد از  اما ؛گرفتمیها مورد مضحکه و تمسخر قرار مسیحیت و اعمال آن

 ٢.در هم آمیخت ،چندي این اعمال نیز با این مراسم

با تقلید  -ايبه طور حساب شده -پرستانرسد شیطانمیبه نظر  ،این وجودبا 

این چرا که در  ؛پردازندمیوهین و تمسخر مسیحیت از مراسم عشاي ربانی به ت

 .گذاردمیشود که جاي دفاع منطقی براي مسیحیان باقی نمیمراسم کارهایی انجام 

روند و از کشیش بزرگ می، مسیحیان به کلیسا ٣در مراسم عشاي ربانی

آنان معتقدند که نان  ؛گیرندمیقطعات کوچک نان مقدس و قطرات شراب 

خوردن نان، با  به این معنا که ؛استوسط کشیش، جسم مسیح قدیس شده تت

 اند.جسم و خون مسیح را تناول کرده

                                                           
1. http://devil.vgt.loxblog.com 

2. http://alsham3.blogfa.com/post/11 

3. Eucharist 

http://devil.vgt.loxblog.com/
http://alsham3.blogfa.com/post/11
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 :کارگردانان کلیساها معتقدند در قرون اخیر بسیاري از

و  ،کندمیهر کس، نان و شراب مقدس را بخورد، مسیح در او حلول 

او همان حیات جاودانه و هویت و شخصیت عیساي مسیح را پیدا 

 د کرد.خواه
 

ترین مسائلی است که مسیحیت معاصر به آن گرفتار این عقیده از خرافی

لیساها از یکدیگر تبدیل به عاملی جهت جدایی کبه طوري که  ؛شده است

لیل دانند که مسیحیان به دمیپرستان پس، از آن جایی که شیطان ؛شده است

 ؛ لذاحساسیت کمتري روي آن دارند انتقادهاي جدي به عشاي ربانی

 دهند.میمسیحیان را مورد توهین و تمسخر قرار 

اي براي پرستان زمینهرسد این مراسم شیطانمیبه نظر  ،با این وجود

اگر براي این فرقه موقعیت  کهچه این ؛توهین به سایر ادیان الهی است

در مراسم نماز سیاه، به توهین و تمسخر  -به طور علنی -مناسب ایجاد شود

  ١پردازند.میاسالم نیز مبانی دین 

به  «٢چشمان باز بسته» توان در فیلمپرستی را میقسمتی از مراسم شیطان

محصول  -٥ل کیدمنوو نیک ٤تام کروز و بازي ٣کارگردانی استنلی کوبریک

 .مشاهده کرد -٦میالدي در سینماي هالیوود ١999سال 
 

                                                           
1. http://wup-forum.com/viewtopic.php?f=89&t=25281&view=previous 

2. Wyes Wide Shut 

3. Stanley Kubrick (1928-1999) 

4. Thomas Cruise (1962) 

5. Nicole Mary Kidman (1967) 

6. Hollywood 

http://wup-forum.com/viewtopic.php?f=89&t=25281&view=previous
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 مراسم پیوستن عضو جدید )بوسه مقدس( -3

با در جادوگري مشابه آن  پرستان، کهو جدید به شیطانمراسم پیوستن عضدر 

بوسه توسط همسر و یا کشیش به بدن وجود دارد، بوسه مقدس  عنوان

 میانتقدس او در ، که باعث خیر و برکت و شودشخص عضو شونده زده می

تشکر از وي به منظور عضو شدن و در نهایت قبول فرد و پرستان شیطان

 .شودمیعضو شونده 

پرستی چه در جادوگري و چه در شیطان -جدید در وسط پنتاگرام شخص

عریان است؛ بر این  -کامالً -در حالی که ؛زندزانو می -و در هر دو پنتاگرام

 شود.شخص جدید زده می ها و لبانسینهها بر زانو، آلت تناسلی، اساس، بوسه

تناسلی قائل در این دنیا اعتقاد و احترام خاصی به اندام طور کلی،  به

و آن را تضمین  دانسته، زیرا زندگی و جهان را بدون وجود آن پوچ ؛هستند

 ١.دانندمیبه وجود آن  را تضمین بقاي آدمیت چنین،هم ؛دانندمی بقاي بشریت

اعالم  هایشاندر گروه پرستان براي پذیرشاخیراً شروط جدیدي از سوي شیطان

پرستی، مصرف ت در فرقه نوظهور شیطانرایط عضویکه یکی از این ش است، شده

دلیل  هاي اکس است، کهکوکائین، حشیش و قرصمواد تخدیري بسیار قوي از جمله 

 ٢ها از این مواد نیز ورود به حالت خلسه براي انجام مراسمات است.استفاده این گروه
 

 مراسم نیایش -4

ها بدین رین آن، که بارزتدارند یهاي خاص نیایشمراسم و برنامه پرستانشیطان

« کومنولث»به گورستان  -به ویژه -ها واعضاي این گروه به گورستانقرار است: 

                                                           
1. http://mysavior.ir/Ceremony.html 

2. http://www.bhzad-90.blogfa.com/post-27.aspx 

http://mysavior.ir/Ceremony.html#4
http://www.bhzad-90.blogfa.com/post-27.aspx
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 اد مردگان را از قبرها بیرون آورده،و اجس ،رفتندمی -قاهره -شهرک مصردر 

پر را در جسد مرده فرو پر داودي یا ستاره پنجو صلیب شکسته و ستاره شش

 گشتند.، دور آن میشیطانو سپس براي تقرب به  ،کردندمی

که عبارت بود از ذبح  ،کردندهایی براي شیطان تقدیم میچنین قربانیهم

ها را به صورت و گربه ماده یا سگ، که پس از کشتن این حیوانات خون آن

ها تا شیطان از آن چرخیدنددایره می و دور یک ،مالیدندهاي خود میدست

یافتند دست خود را زخمی بانی نمیو اگر حیوانی براي قر ،راضی شود

و  ،مالیدندسپس خون را به صورت خود می ؛کردند تا خون جاري شودمی

در حالی که صداي  و بعد ،کردندپاره میاي از قرآن را پارهگاه نسخهآن

 رفتند.شد، به استقبال مواد مخدر و حشیش مینواخته می موسیقی مشهور راک

برگزاري مراسم در روزهاي شنبه  فرقه،دات این ها و اعتقااز دیگر ویژگی

رابطه جنسی با دختران در دو چنین هم، مقدس است؛ که از نظر یهودبود، 

 است؛ و نیز -در ساحل دریا هنگام شب يها و دیگریکی در گورستان -مکان

 ١دهند.رابطه جنسی با دختران، تخم شیطان را در رحم آنان قرار میمعتقدند در 
 

 تاریكی قدرت سبک مراسم -5

 این در ؛گیردمی صورتها تاریکی پایانبی قدرت کسب منظور به مراسم این

 بیهوده افکار از دوري و آرامش ،نهایت در و ،بود بدبین نتیجه به نباید مراسم

 ٢.ماندمی باقی شخص براي

                                                           
1. http://www.mysavior.ir/Ceremony.html 

2. http://morvarid-bb.mihanblog.com/post/58 

http://www.mysavior.ir/Ceremony.html
http://morvarid-bb.mihanblog.com/post/58
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مندي از برخی ابزارهاي آن انجام البته اجراي این مراسم به واسطه بهره

 ه عبارتند از:شود، کمی

 آن روي به سیاهی پارچهو  ،گرفته قرار غربی دیوار مقابلمحراب؛  -

 پرپنج ستاره -دیوار روي -محراب سر باالي ؛ سپسشودمی کشیده

کنند؛ مثل: و از برخی وسایل استفاده می کنندمی نصب وارونه

مصنوعی  مواد ازانسان که معموالً  جمجمه، مراسم مخصوص خنجر

 نور که براي سیاه يهاشمع، جام یک زنگ و یک، استساخته شده 

 .شودمی استفاده اتاق يهاگوشه در بیشتر

 مایع ماهیتالبته  ؛کنندپر می قرمز رنگ به مایعی با را جام؛ خون -

 .ستا قربانی خون نماد مایع این چون ؛ندارد یتیاهم

 .هنددمی قرار محراب مرکز در را آتشدان؛ آتش -

 بر، وارونه پرپنج ستاره با همراهبوده، و  سیاه لبه طور کام ؛پوشش -

 شود.آویخته می گردن

: شش بار در شودمیده به ترتیب ذیل زنگ به صدا درآور مراسم؛ -

 ؛جهت جنوب، شش بار در جهت شرق، شش بار در جهت شمال

 :کنندمی نیایشچنین  و رفته، نشانه را پنتاگرام مرکز خنجر سپس با

 يهانیرو من -لوسیفر -او افتخار و بزرگ شیطان نام به

 ١.خوانممی فرا درونه ب را شیطان قدرت و تاریکی

 و ،کنندمی رسم هوا در اي راواروونه پنتاگرام خنجر بابر این اساس، 

 پنتاگرام مقابل در را جام؛ سپس کنندمی نیایش دوباره و افروخته، را آتش

                                                           
1. In Nomine dei Nostin Satanas Lusiferi Excelsi 
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 فرو جام درون را تراس دست سبابه انگشت برده، باال واروونه

و در  انتها تا را جام ؛ سپسچرخانندمی ساعتگرد آن لبه دور و ،رندبمی

 خالف در را زنگو  کرده، خاموش را آتش ؛ سپسوشندنمی نفس یک

 ١.کنندمی خاموش راها شمع و چرخانده، دوباره آن اولیه جهت
 

 لووینها جشن -6

  .است -زمین مادر روز -لووینها روز اکتبر ٣١ روز

شود، ی میهایی که در بسیاري از کشورهاي اروپایی و آمریکاییکی از جشن

شناخت زیادي از این  -اغلب -مردم این کشورها ؛نام دارد ٢هالووین جشن

گویند هالووین جشن ارواح است؛ جشنی که از کودک تا می آنها ؛جشن ندارند

با این  ؛دیگر را بترسانندشوند تا همبزرگسال در شکل ارواح و اجنه ظاهر می

 .است یهالووین یک جشن شیطان دانند کهها نمیحال بیشتر آن

 شد؛از پیشینه آن مطلع  -الزم است -براي آشنایی بیشتر با این جشن

ها پیش از که سال ،بودند ٣سلتان این جشن شیطانی، قوم اروپایی بنیانگذار

 کردند.د و شمال فرانسه زندگی میمیالد مسیح در ایرلن

موسوم به  -٤سامهین ها در شب آخر سال، مراسمی را به افتخارآن

 شده،ها در این مراسم، دور هم جمع سلتی ؛کردندبرگزار می -پروردگار مرگ

اولین فرزند  -دام و غله -و براي دستیابی به برکت فراوان افروخته آتش

 .کردندخانواده را قربانی می

                                                           
1. http://www.rasekhoon.net/article/show/653929 

2. Halloween 

3. Celts 

4. Samhain 

http://www.rasekhoon.net/article/show/653929
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در  شب، جادوگران سوار بر جاروي خود که در اینمردم این قوم باور داشتند 

 و در شیطان شیپور نموده،زنان با شیطان رابطه جنسی برقرار  کرده،آسمان پرواز 

 پردازند. ها با جادوگران به رقص و پایکوبی میو ارواح خبیث بر بلنداي تپه نواخته

ترین ان به نازککه شب پایان سال، مرز میان دو جه ،چنین بر این باور بودندهم

و موقعیت براي راندن ارواح پلیدي که ممکن است به محصوالت  رسیده، حد ممکن

لذا در این مراسم که سامهین نام داشت، از یک  ؛شودفراهم می ،ندآسیب برساها آن

خود را به شکل  هاي عجیبنقاب پوشانده و با لباسهاي خود را با صورت طرف

ارواح سرگردان را  -به زعم خود -جمعیبا حرکت دسته و ،آوردندمی ترسناکی در

سیب و  ،دیگر از طرف ؛کردندو از روستاهاي محل زندگی خود دور می ،فریب داده

 ١.کردندو تقدیم ارواح می ،ها گذاشتهگردو و بادام و غذا و نوشیدنی را داخل سینی

 سال انجامپرستی داشت، هر قوم سلت، این مراسم را که منشأ شیطانی و بت

، یکی از نتایج این حمله ؛ها به این منطقه حمله کردندکه رومیدادند تا اینمی

 .ورود مسیحیان به این سرزمین بود که باعث تغییراتی در مراسم سامهین شد

مسیحیان را با مراسم و تعطیالت  هاي غیرجشنرهبران کلیسا در نتیجه،  

هاي روز سامهین نیز با اعیاد روز تمامی شنج ، و بر اساس آن،مسیحیان تلفیق کردند

و  -شودکه در آن یاد شهداي اولیه مسیحیت گرامی داشته می -قدیسان در اول نوامبر

که در آن یاد تمامی درگذشتگان گرامی داشته  -روز تمامی ارواح در دوم نوامبر

شب پیش از روز تمامی قدیسان، به نام شب تمامی ؛ لذا ترکیب شد -شودمی

 .است شب همین نام از برگرفته نیز ٣لووینها واژه که ،شد نامیده ٢قدساتم

                                                           
1. http://heiran1.blogfa.com/post/19 

2. All Hallows Eve 

3. Halloween 

http://heiran1.blogfa.com/post/19
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ها به بسیاري از ایرلندي -میالدي ١9در اوایل قرن  -از حیث تاریخی

 ؛پرستی را به آمریکا سرایت دادندآمریکا مهاجرت کردند و این جشن شیطان

ها آمریکایی ،به طور مثال؛ اسم در آمریکا دچار تغییراتی شدالبته این مر

 ه،را بیشتر مورد استقبال قرار دادهالووین  حضور شیاطین و ارواح خبیث در

برگزاري ؛ لذا و بیشتر نمادهاي ترسناک و خشن را براي آن در نظر گرفتند

به طوري که مجرمان  ؛مشکالتی را براي مردم ایجاد کرد ،مراسماین 

ها حمله ، به خانهدادهقرار آمریکایی در این شب مردم را مورد آزار و اذیت 

و در برابر  ،کردندها را مسدود میو با سنگ و کلوخ دودکش خانه کرده

کردند که این اتفاقات ناشی از حضور ارواح مرموز و اعترض مردم، ادعا می

 کنند.هستند که مردم را تحریک میها و آن ،شیاطین است

 شد برگزاري موجب ،شتهایی که این مراسم به همراه داآسیببنابراین، 

 در آمریکا براي مدتی متوقف شود. هالووین

میالدي دولت آمریکا تحت تدابیر  ١9٢0پس از آن، براي اولین بار در سال 

با این حال ؛ پرستی را صادر کردامنیتی مجوز رسمی برگزاري این مراسم شیطان

داشته است؛ ها، محافظت پلیس از این مراسم بیشتر حالتی نمادین در طی سال

سوزي، دهد حوادثی نظیر آتشمی هالووین نشان چرا که اخبار حوادث در شب

 ١.رسدمی ضرب و شتم و حتی مرگ به باالترین حد خود در طول سال

هالووین را  ،«٣شاخه زرین»در کتاب  -منتقد و نژادشناس مذهبی -٢جیمز فریزر

که در آستانه این، و از خواندمیهایی از مسیحیت کافر با دستمایه جشنواره مردگان

                                                           
1. http://www.bbcfars.ir/getlink/206688 

2. James George Frazar (1854-1941) 

3. The Golden Bough 

http://www.bbcfars.ir/getlink/206688
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ک روحانیون مسیحی و یادبود درگذشتگان ترین مراسم کلیسا که به تبرمقدس

 ١کند.شود، ابراز تأسف میمشاهده میهاي شیطانی و جادوگران اختصاص دارد، چهره
این قسمت به که در  ،شودامروزه در این مراسم کارهاي مختلفی انجام می

 :شودکتفا میچند نمونه ا بیان

 تقسیم مردم بین -اغلب فاسد -شکالت و شیرینی ؛توزیع مواد خوراکی مسموم -

 ٢0١0 سال در متحده ایاالت يهافروشگاه ملی فدراسیون آمار اساس بر. شودمی

 .اندداده شکالت دیگران به ،لووینها روز در آمریکاییان از درصد ٧٢ از بیشمیالدي، 

 کوبیدن ضمن مزاحم افراد شکالت؛ تنگرف براي منازل بدر کوبیدن -

 صاحبخانه از هاآن ،کنندمی زدن داد به شروع مردم، يهاخانه بدر

 دهد، هدیه هاآن به صاحبخانه که صورتی در ؛اي بیاوردهدیه خواهندمی

 .ورندآمی سرش بالیی صورت، این غیر در ؛وندرمی بعدي خانه سراغ به

 ییهاصورتک شکل به راها کدو ؛شده کاريکنده يهاشلغم و کدو -

 .هنددمی انجام سلت قوم از تقلید به را کار این که ،هنددمی برش ترسناک

 اشکال به و ،کردندمی خالی درون از را بزرگ يهاشلغمها سلتی

 هاآن خانه از ارواح تا ادنددمی قرارها پنجره پشت وآورده، در وحشتناکی

 .کنندمی استفاده شلغم از کدو جاي بهها اروپایی البته ؛شوند دور

 تبلیغات شده، مراسم این روزافزون گسترش باعث چهآن در این میان،

 .است جشن این براي هاآن انحامی و صهیونیستی يهارسانه

 درصد ٤0 حدود که است این تبلیغات این نتایج از یکیاز طرف دیگر، 

 شیطان، شکل به که -روز این ویژه يهالباس لووینها روز در آمریکا مردم از

                                                           
1. http://www.yjc.ir/fa/news/4613913 

http://www.yjc.ir/fa/news/4613913


 135/  مجازی فضای از مدرن گراییشیطان تحلیل

 نیز آمریکاییان از درصد ١٢ و ،پوشندمی را -است عادي غیر چیزهاي و غول

 .پوشانندمی خود خانگی حیوانات تن بر را لووینها يهالباس

 پرستیشیطان مراسم یک لووینها کهاین اي بهاشارهها ي آنهارسانه در ،وجود این با

 کودکان میان در که معمولی جشن یک عنوان به آن از ن حال،در عی ؛شودنمی است،

 زخم دراکوال، ماسک اسکلت، اما ؛شودمی یاد ،دارد زیادي محبوبیت بزرگساالن و

... و نورانی شلغم و کدو خفاش، و سگ و گربه يهاماسک صورت، روي مصنوعی

 .باشد سرگرمی و تفریح براي معمولی جشن یک گرتواند تنها بیاننمی

 ،نمانده پنهان مسیحیان دید از غربی يهارسانه کار این بیان این نکته الزم است، که

 بر تأکید با مسیحی تارنماي یک ،نمونه طور به ؛است داشته پی در را هاآن اعتراض و

 :ویسدنمی ،شودمی تقویت که است شیطان قدرت هالووین پرده پس در کهاین

 در مسیحیان آزار و تحقیر با کلیسا مناندش یافت؛ رواج مسیحیت که هنگامی

 و مذبح و جمجمه شیطان پرستندگان. ستودندمی را شیطان لووین،ها شب

 بر گذشته قرون در و ،ادنددمی قرار خود يهاخانه برابر در منبر و صلیب

 .کردندمی مسخره را مسیحیان کشیده زشت يهاصلیب کلیسا دیوارهاي
 

 منشأ از کهاین بدون ،طوالنی سالیان طی در قدیمی انپرستشیطانکه نتیجه آن

 پرستانشیطان اما ؛ادنددمی انجام را مراسم این ،بزنند حرفی لووینها شیطانی

 .ندارند ابایی ببرند، پی جشن این بودن شیطانی به مردم کهاین از مدرن

 از پس روز دو را الوي آنتوان مرگ تاریخ حتی مدرن نیز پرستانشیطان

 یک این که ،بفهمانند مردم به تا کردند اعالم -لووینها روز در -مرگش

 .است شیطانی جشن
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 بسیاري که بود، تأثیرگذار حدي به لووینها روز در الوي مرگ خبر اعالم

  .شودمی شناخته آمریکا در لووینها نام با الوي مرگ روز :ویندگمی اشتباه به

 و ،شودمی استفاده لووینها اسم زا کم خیلی آمریکا در در عین حال،

 ١.شودمی خوانده است، شیطان شب که اشاصلی اسم با بیشتر
 

 مازوخیسم و سادیسم -7

می تبلیغپرستی است که ، یکی دیگر از انحرافات شیطان٣آزاريو خود ٢دیگرآزاري

و رفتار  امادانند، می پرستان در جوامع عمومی خود را مبريهر چند که شیطان ؛دشو

ها و همایش ،هانگاهی به کنسرت، که دهدمی آنان چیز دیگري را نشان عملکرد

 دهد.می پرستان این واقعیت را به وضوح نشانگویی شیطانجلسات ذکر

ي ماهیت آن گویا -به اندازه کافی -هااز مراسم آن منتشر شده تصاویر

دیگر نمود اي آزاري، خودکشی نیز به گونهدر کنار خود جلسات است؛ حتی

 -هموارهکه  ،بدل گشته استمپرستی و به رکن غیر قابل انکار شیطان ،دارد

    ؛ گرددمی تبلیغ و ترویج -در آثار مکتوب و چه در آثار موسیقاییچه 

 که در این زمینه نوشته شده ،اشاره کرد «٤هنر قتل»توان به کتاب براي نمونه می

 ٥کشی را یافت.هاي قتل و خودوشتوان در آن رمی -به وفور -است، که
 

 

 

                                                           
1. http://globemuslims.com/fa/news/4727 

2. Sadism 

3. Masochism 

4. The Art of Murder 

5. http://www.mysavior.ir/sadism.html 

http://globemuslims.com/fa/news/4727
http://www.mysavior.ir/sadism.html
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 شیطان مورد در گرایاننگاه شیطان

در مورد ظاهر و  هاییطوالنی کتاب براي مدتی -ابراهیمی -توحیديادیان 

 ،در ظاهر شیطانند که باور دار هاآن ،اندچگونگی اعتقادشان به شیطان نوشته

 ،میز نیستآفرک ايو این چیزي جز دروغ و گفته ،ذات استاهریمنی و بد

آتشین  چشمان قرمزو  ین نیستوهالو شبیه هیوالي ،شاخ و دم قرمز ندارد او

ها توصیفاتی هستند که براي توهین، این ،داردنهاي سیاه و ترسناک و بال

 .او انجام شده استحرمتی به مقدسات کردن و بی دارلکه

 ،دیده شده است که توسط برخی واقعیجا تصاویري از شیطان در این

است به این  ذهن عوام هک شده که دري تفکر رزبر خالف ط ؛وجود دارد

؛ و پیروي از پلیدي و سیاهی نیست پرستیتاریک، پرستیشیطان صورت که

؛ اکی و مهربانی اوستکه نشانه پ ،به تن دارد يبلند سفید يردا شیطان بلکه

 .وار دوستش خواهد داشتدیوانه ،کسی که او را بشناسد لذا

 شود:در ادامه به برخی تلقیات از شیطان اشاره می

 .دوشنبه است شیطان،روز  -

 است. مشکی و آبی، قرمزش رنگ -

 .شودحاکم زمین شناخته می عنوانبه  -

 ١.گویندملک الطاووس نیز می به او -

 .خداي سومري است -

 .است سیاه کالغ و اژدها ،بز ،مار ،طاووس او مقدس یواناتح -

 است. ٢و١١،٤اعداد او  -

                                                           
1. Enki 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=109474252482405


138  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.12, (Jumada al-Thani 1439. Esfand 1396. March 2018) 

 .است -بهمن ماه -نمادي از سن برج دلو ٦٦٦عدد  -

 .رسدمی ددوباره به حکومت جهانی خوزمانی  -

 است. -صبح ستاره -زهره و اورانوس او سیارات -

 است.جنوب و  شرق او مسیر -

 .است -ماه دي ٢مصادف با  -دسامبر ٢٣ ،در سالش ترین روزهمم -

برج  دهم ،شودبرج جدي وارد می هنگامی که خورشید در مدار -

 ،برج است این ١١دي هنگامی که اولین لحظات ورود به روز ج

پرست روزي که در آن هر شخص شیطان ؛ستاوروز مخصوص 

 .مقدس و نقطه تحولی براي خود بداند آن را لحظه باید
 

 ایانگرشیطان از زبان شیطان

من کنند، این است که: گرایان از زبان شیطان میتوصیف کلی که شیطان

 .هستم دشمن حماقت و جهل انسان و شیطان هستم

یک ایده، اسطوره، استعاره،  یست؛ بلکهشیطان یک نهاد نکه مطلب دیگر این

تجربه با شیطان  ، کهدر درون شما و بدون شما تجسم استنمونه اولیه، چیزي 

 .است توجه به تفسیر ذهنی هر فردبا البته  ، کهداردرا نگه میشایستگی 

اموزید، آن به شما با شیطان بی ،تجربه خود باچیزي را  اگربر این اساس، 

اگر شیطان به شما کمک کرد، سپس تجربه درونی به یک  ؛کمک خواهد کرد

 واقعیت بیرونی تبدیل خواهد شد.

هنگامی که انسان در طول  -نپرستادر رویکرد شیطان -از نظر تاریخی

گرفته شد؛ خدایان تصمیم به ایجاد  ا سال پس از جهان ایجاد گردید،میلیارده

      بنابراین،  ؛ه فراتر از درک انسانی مربوط استجهان واقعی ب لذا
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، «٤کالی»، «٣ویشنو»، «٢خدا»، «١یهوه» مثل ه شد؛هاي اساطیري ساختچهره

 .«٧آفرودیت» و« ٦پان»، «٥لوسیفر»، «شیطان»

اما نه  ؛است به معناي دشمن یا متهم کلمه شیطانها، چنین در نگاه آنهم

توانید یک می است؛ لذااو دشمن به حماقت و جهل انسان  ؛ بلکهدشمن خدا

این کار به  ، کهبه چیزي تظاهر کنیدرا راهرو از نیروي خالص از اراده و میل 

 کند.ر و فرم ایجاد میفک میان دور از واقعیت طور موقت انرژي

هاي شیطان به عنوان یک نمونه اولیه نشان دهنده بیانیهبه طور کلی، 

تحسین قوي، مستقل، سر با افرادي که  ؛شدید در حمایت از فردگرایی است

 .ندابه این شخصیت کشیده شده انتقادي و شک تفکرراست، 

 شیطان به عنوان قدرتی قوي رستشبه معنی پپرستان در نگاه شیطانپرستی شیطانبنابراین، 

پرستی، شیطان به عنوان نماد قدرت و در شیطان ؛چون خدا استاز نیروهاي خوب دنیوي هم

قدرتی که به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و  ،است حاکمیت بر روي زمین

 کند.ونمند میشود را قانده میکه به عنوان دوزخ برشمر و این دنیایی را ،پرستش قرار دارد

از  -غیر از شیطان به عنوان قدرت تاریک و مطلق -پرستیدر شیطان

هاي پلید و شیطانی نیز براي رسیدن به اهداف استفاده نیروها و اجنه و روح

 8است. پرستی، پرستش قدرت پلیديو در نهایت معناي شیطان ،شودمی

                                                           
1. Jehovah's Witnesses 

2. God 

3. Vishnu 

4. Kali 

5. Lucifer 

6. Paan 

7. Aphrodite 

8. http://osvehsabr-zenab.blogfa.com/post/39 
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 دبچگونگی پرستش شر و 

 کرد؛ چونبیان  ،چه خوب استنآحث درباره تعریف شر را بدون ب تواننمی

تاریکی را بدون تجربه نور  تواننمی ؛ لذاناپذیرنداین دو از یکدیگر جدایی

که با این؛ شب درک کردبه بدون نیاز  توان روز رانمیچنان که ؛ همرددرک ک

 تعریف و تکمیل یکدیگر هستند.  اما هستند، متضاد

درکی شر در جهان به این معنی خواهد بود که  از بین بردن همهبر این اساس، 

 .احترامی نیستعبادت و یا بی پرستیوجود نداشته باشد؛ لذا شیطاناز خوبی 

 زیرا تنها درک از محیط ؛تعریف خوب و بد در معرض تغییر استاز طرف دیگر، 

است به کسانی که از لحاظ سیاسی  یبرچسبکه شیطان روند؛ چه اینبه شمار می

 .شودتعیین جایگاه میبا توجه به نوسانات خلق و خوي ما  ، وت هستندنادرس

چیزهایی که  وتلقی شده؛  خوب، وست داریمچیزهایی که دبنابراین، 

 تعریف انسانبه  -اغلب -پس شوند؛ن نامگذاري میشیطا، دوست نداریم

 :گویدگونه که دایان ورا میهمان ؛بستگی دارد

ب حیوان اما براي صاح ؛شیطان هست ، گربههستید اگر شما یک موش

 خانگی، گربه آسمانی است.

از این  ؛ذات شدن بر اساس قضاوت در مورد یک ارزش استبدلذا 

 پرستیشیطانرحمی از چون با بی هستند؛ ها شیطانمسیحی ،دیدگاه

 .کنندگویی میو بدکرده، جلوگیري 
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و زنی  ر مردهپرستان این است که برنامه شیطاناین در حالی است، که 

زاد آهمه  ١بر اساس نظم نوین جهانیبه این معنا که  ؛براي خود تصمیم بگیرد

 ٢.است عامل شقاوت چون مذهب ؛باشند از مذاهب جلوگیري کنند
 

 پرستیبا توبه در رویكرد شیطان مخالفت

مضحکی است، که هر فردي توبه کردن از اعمال  ایان معتقدندگرشیطان

 ممکن است مرتکب شود.

دهد که از سوي می گرا عملی انجامهنگامی که یک شیطانبر این اساس، 

 د:گناه اعالم شده است، دو حالت بیشتر ندار توحیديادیان 

 ؛یدآمی این کار بر هباشد، بر انجام دوبار اگر از آن گناه لذت برده -١

و  ،و لذت به همراه خواهد داشت همواره براي او خشنودي چون

 .عذاب وجدانی در کار نخواهد بود

و براي او عذاب وجدان  ،این عمل خطا بودهشده باشد که  متوجه -٢

کند می به جاي توبه در درگاه الهی، سعیاست؛ پس  به همراه داشته

 .دهددیگر این عمل را انجام ن از این عمل درس گرفته تا

توبه  پس؛ دکنمی د که هر انسانی گاهی خطاندانمیگرایان شیطان چنینهم

ها ترس از نآ ههستند که سرچشماي کردن و اعتراف به گناه اعمال بیهوده

 . اندکه روحیانیون براي او ساخته ،خداي خیالی است

ادن نیز هدر د شودمی زمانی که براي توبه و طلب بخشش صرفاز طرف دیگر، 

 .در بر نخواهد داشت جز پست و ذلیل کردن نفس خودحاصلی  چون ؛زمان است

                                                           
1. New World Order 

2. http://sheytan-parasti.persianblog.ir/post/4 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=108487475914416
http://sheytan-parasti.persianblog.ir/post/4
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 گفته شودشاید  توان از این تمثیل استفاده کرد:در تکمیل این جمالت می

؛ دهندمی ها را انجامآنگرایان و شیطان است،آزاري نیز گناه دزدي یا انسان

 اي داشتن یک زندگیکه بر ،شیطانی است گرایی داراي قانونشیطان اما

انجام اعمالی مثل دزدي،  از در این قوانین، است؛ لذاشیطانی به آن نیاز 

 ١.داردمی ازبی تجاوز جنس و آزاريآزاري، حیوانانسان
 

 کنترل و راهكارهای پیشگیری

 هايشناخت عرفان ،درصد راه مقابله ٥0رسد نظر میحل یابی، بهدر مقام راه

ها بسته شود، که در ادامه به برخی از هاي نفوذ آنراه کهاینو  ،کاذب است

 شود:ترین راهکارها اشاره میمهم

 و اقسام آن؛راک  و ٢متالیکا موسیقی هايگروه فعالیت کامل تعطیلی و کنترل -١

سازي و ، قانونیفارسی ي فعالهابالگنظارت بر تارنماها و و -٢

 ها؛محدود کردن آن

 استفاده مورد يهاسمبل و نمادها يهاویژگی اعالم و رسانیاطالع -٣

 ؛هاآن فروش عدم در کنترل جهت اصناف به پرستانشیطان

و  داخلیتارنماهاي  از منتشره اخبار مستمر پیگیري و کنترل -٤

 ها؛این گروه تحرکات خصوص درخارجی 

 ها؛جریاناین  با مرتبط شده شناسایی عناصر بر اطالعاتی اشراف و کنترل -٥

 ها؛سفارتخانه سوي از مطلب ارسال و آوريجمع -٦

                                                           
1. http://korosh999.blogfa.com 

2. Metallica 

http://korosh999.blogfa.com/
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 به هاآن دادن قرار اختیار در و رسانیآگاهی ویژه هايبولتن تهیه -٧

 اعزامی به سایر کشورها؛ هموطنان

 به پرستانشیطان رسانیاطالع هايپایگاه محدودیت در دسترسی به -8

 ؛انگلیسی زبان

 چونهم ثیرگذارتأ و مختلف اقشار به مندجهت و محدود رسانیاطالع -9

 روحانیون؛ و معلمان

 مطبوعات برداريبهره جهت ترفراگیر و ترکامل يهاپژوهش انتشار -١0

 ؛کشور فعال هايرسانه و

 ١؛کارشناسانه غیر و شتابزده اقدامات اعمال عدم اصل حفظ -١١

 .اي فکر و عمل نکردنقبیله -١٢

فرهنگی شبیه آمار خودکشی و طالق نیست که آشکار  ايعارضه، آخر این مسئله

که تر است؛ به دلیل اینقر خطرناکانگیزگی یک ملت از فتفاوتی و بیبی ؛ بلکهدباش

اي در گیري قبیلهاما در کشوري که تصمیم ،ممکن است ثروت به یک کشور بازگردد

 .کندخود را نابود می -به صورت خودکار -آن ملت ،آن ترویج شود

و فکر در حال اجرا یک سیاست  ،اي فکر کردنکپسولی و قبیله بنابراین

زبان گواه این هاي خارجی فارسیگستردگی شبکه که ،از جانب دشمن است

 اصلی و سیاستگذارانهاي تصمیم گیرنده ؛ این در حالی است کهمدعا است

رسانه ملی، ، که کنندعمل می اي شدند تدریجی کپسولی و قبیلهدر روننیز 

 و سایر نهادهاي همسوي فرهنگ و ارشاد اسالمی، بنیاد فارابیوزارت 

 .دچار همین ضعف هستند ،فرهنگی

                                                           
1. http://www.sh-t-salehin-orumiye.blogfa.com/post-50.aspx  

http://www.sh-t-salehin-orumiye.blogfa.com/post-50.aspx
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 یسازی و جایگزینراهكارهای فرصت

درصد دیگر  ٥0رسد پس از طرح بحث راهکارهاي پیشگیرانه، به نظر می

 شود بهنمی خورد؛ چونراهکارها به پیشنهاد عرفان جایگزین برگشت می

راهی پیشنهاد داد که بلکه الزم است  جوان گفت این مطلب یا فضا بد است؛

 .کندسیراب را جستجو کنندگان  روح تشنه

 شود:در ادامه به برخی از این راهکارها اشاره می

 ؛طلب عرفان اسالمیهاي زیبا و فطرتارائه و ترویج جلوه -١

 ؛هاي اینترنتیو وبالگ تارنمااندازي راه -٢

 ؛هاي کوتاه و بلندتهیه فیلم -٣

 .عموم براي لنشین و قابل فهمهاي روان، دتدوین آثار و نوشته -٤

 ؛دانشجویان و جوانان برايبرگزاري جلسات در فضاهاي علمی به ویژه  -٥

 به منظور اثرگذاري؛حرف و عمل عامالن و توصیه کنندگان همسانی  -٦

 ؛توصیه به تفکر -٧

جلوگیري از خلط عرفان و مباحث عرفانی با ابزاري در خدمت  -8

 سیاست قرار گرفتن؛

 بازي را رعایت کردن؛ دن و قوانیناحساسی نش -9

 اثبات حق، نه اثبات خود. -١0
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 ،باید رعایت شود که در نقد مکاتب معنويترین عواملی از مهمکه نتیجه آن

و آن  ،کننددر پی انتقاد، هدفی دیگر را دنبال می که گاهی اوقات افراداین

و در پی جبهه  ،آگاه مخاطب متوجه شدهاثبات خود است نه حق، که ناخود

 ١آید.بر می -ولو در مقابل کالم حق -نگرفت
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