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بیشتر تبدیل به آثار هنری گردند امکان انتقال ارزش هاای  هنر ابزاری قوی و نافذ است، و هر چه مفاهیم پیچیده دینی و فلسفی 

آن مکتب به مخاطب و در نتیجه ماندگاری آن بیشتر خواهد بود. از همین روست که گاهی پاره ای از فرقه ها به سود خود دست 

سود خویش و به خادمت گارفتن   به استفاده ابزاری از هنر می زنند. ازاین میان با توجه به استفاده زیاد شیطان پرستی از هنر به 

بسیاری از هنر ها، بررسی این جریان همراه با هنر های مورد استفاده توسط آنان، اساسی به نظر می رسد. بدین منظور با بررسی 

تحلیلی که با روش گردآوری کتابخانه ای و با هدف مطالعه استفاده های شیطان پرستی از هنر و به خصوص نماد هاای  -توصیفی

نی و با تاکید بر نماد گردونه خورشید صورت گرفت مشخص شد که این جریان برای تبلیغ مفاهیم خویش از هنر هایی چون باستا

سینما، ورزش، موسیقی، معماری و نماد ها استفاده نموده که به خصوص با استفاده از نمادهایی باستانی چون گردوناه خورشاید   

 اعتماد بخشی به یاران شیطان را دارد.سعی در اثبات ریشه دار بودن آیین خود و 

 

 کلمات کلیدی: فرقه، شیطان پرستی، هنر، نماد ها، گردونه خورشید
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 مقدمه:

هنر مجموعه ای از آثار یا فرآیند های ساخت انسان است، که در جهت اثرگزاری بر عواطف و احساسات و هوش انساانی و یاا باه    

اثر هنری به شکل راز آمیزی از هنرمند زاده می شود بنابراین عقاید و باور ها و در  منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می شود.

نتیجه دین هنرمند تاثیر به سزایی در هنر او می گذارد  در واقع می توان گفت اثار هناری شاکل ماادی معنویاات اسات.  نقای        

 (۸۸:۱:۵۵زاده،

ا برای بیان اصول، و تجلی کالبدی بخشیدن به حقایق معنوی مورد و به این ترتیب هر یک از ادیان رشته هایی خاص از هنر ها ر

نظر خود مناسب یافتند، و اینچنین سمبل ها و رموزی را در هنر ها به کار بستند. و به این ترتیب هنرهاایی از ماتن و درون هار    

شتن اهداف مشخص دست به انتخاب دین به پا خواست، اما در این میان گروهی از فرقه های خاص چون فراماسونری با در نظر دا

هنر ها و به خدمت گرفتن هنرمندان و در نتیجه استفاده ابزاری از هنرها نمودند و این چنین دیگر هنر زاییده روح هنرمند نبود و 

 تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف آنان گشت، که آسان ترین و بهترین راه برای انتقال اندیشه های آن ها گردد.

سونری یک تشکیالت منظم جهانی است که بر ارکان دولت های جهان و اکثر وجوه زندگی، سیاسای، اقتصاادی و فرهنگای    فراما

جوامع سلطه یافته، و بی ارتباط نیست که گفته شود یکی از مهم ترین راه های تسلط آنان بر زندگی مردم استفاده از هنر هاست. 

ین است که زمینه را برای حکومت فردی از بین ماسون هاا باا عناوان نماادین  اد      یکی از بزرگترین اهداف گروه های ماسونی ا

 (:۱:9::۱93مسیح آماده کنند و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند.  احمدی،

سط ایان فرقاه   بنابراین با پژوهش های انجام شده در زمینه فرقه فراماسونری، اهداف و عقاید آنها و البته هنر های مورد تاکید تو

کوشش شد تا به این سوال پاسخ داده شود که فراماسونری برای رسیدن به اهداف خود از چه هنر هایی استفاده می کند؟ و علت 

 استفاده فراماسونری از نماد باستانی گردونه خورشید چیست؟

باه  در ابتادا   دآوری اطالعاات کتابخاناه ای   تحلیلی و با استفاده از ابزار گار  –برای رسیدن به پاسخ این سواالت با روش توصیفی 

تعریف شیطان پرستی و سپس به طور اختصاصی فرقه فراماسونری پیشینه و اهداف و اعتقادات آنان پرداختیم و سپس هنر های 
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ی آن در مورد تاکید توسط آن ها مطرح و در انتها به طور دقیق تری به نماد باستانی گردونه خورشید و پیشینه و گستره پراکندگ

 گذشته پرداخته شد.

تردیدی نیست پرداختن به تبلیغات گسترده در فرقه فراماسونری که از طریق هنر های مورد استفاده توسط آنان صورت می گیرد 

 روری به نظر می رسد. بنابراین هدف اصلی در این پژوهش پرداختن به هنر های مورد استفاده توسط فراماساون هاا هماراه باا     

 یق تر مساله نماد پردازی در این فرقه و به خصوص نماد باستانی گردونه خورشید است.بررسی دق

 پیشینه پژوهش: 

در همایشاها و   که به طور عمده در قالاب کتااب و مقالاه   در خصوص مبحث شیطان پرستی مطالعات مناسبی انجام گرفته است 

کتاب هایی چون کژراهه شیطان  گردیده اند که از آن جمله می توانکنفرانسهای علمی  و فصلنامه ها و روزنامه ها ارائه و منتشر 

، جاهلیاات عصاار ماادرن (۱:۵9، نحااوه شااکل گیااری گااروه هااای شاایطان پرسااتی در ایران رنجبااران:(۱:۵۵پرسااتی  نگااارش:

فرقه  و... مطالعه(۱:9۱، در محضر تاریکی  عابدی شاهرودی:(۱:9۱، شناخت و بررسی شیطان پرستی  خندقی:(۱:9۱ مفاخری:

و (۱:۵۱فراماسونری تاریخ، اسطوره و یا واقعیت  شابو: (،۱:۵9فراماسونری از طریق مطالعه کتاب هایی چون فراماسونری  خاتمی:

و... مطالعات در مباحاث دیگار از طریاق  کتااب چلیپاای      (۱:9۱شکل گیری فراماسونری در ایران  دفتر پژوهش های فرهنگی :

و مقاالتی تحات عناوان   ( ۱:9۱کتاب جستاری نو بر معماری اسالمی  ملکی:(،۱:۵۸الیکای دهنو:شکسته نماد رازآمیز  اکبری و 

( ۱:9۱مقایسه نماد های معماری اسالمی و شیطانی نیک نهال و دولتی: (،۱:۵۵چلیپا جاودانه  مشیر: (،۱:۵۱مهر و ناهید مقدم:

( لاذا  مقالاه   ۱:9۱در گرافیک امروز  قائمی و مراثی:و کاربرد چشم جهان بین در طراحی شخصیت های انیمیشنی و مسکات ها 

مطالعاتی راجع به استفاده ابزاری از هنر باالخص نماد گردونه خورشید  حا ر می تواند  زمینه و بستر مناسبی جهت تکمیل نقص

 را فراهم آورد.
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 مختصری در مورد شیطان پرستی و فراماسونری:

رخی به آن پیشینه هزاران ساله می دهند و دلیل آن را نیز پرستش هر موجاود دارای  شیطان پرستی یکی از اعتقاداتی است که ب

قدرت از سوی مردمان هزاران سال پیش و یا در نظر گرفتن دو خدای  د هم یعنی خدای خیر و شر می دانند. اما در یک تعریف 

لق؛ و عالوه بر این، استفاده از نیرو های اجنه کلی شیطان پرستی به معنای گرایش به شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مط

( درباره روند تحوالت در این فرقه بایاد گفات،   ۱:۵9::۱و روح های پلید و شیطانی برای رسیدن به اهداف خود است.  رنجبران،

شیطان پرستی از گذشته تا کنون ساه دوره را از سار گذراناده اسات. شایطان پرساتی بادوی، شایطان پرساتی قارون وساطی            

( آنچه در این نگارش مورد توجه است آخرین جریان شیطان پرستی یا شیطان پرساتی مادرن   ۵۱:۱:۵9ومدرن. مظاهری سیف ،

( ایان شااخه از   ۵:۱:۵3دانسات. کتیرائی،   ۱۵است. تاریخ بنیان گزاری شیطان پرستی به مفهوم نوین آن را بایاد در آاااز ساده   

رات دارد امروزه به علت همسو شدن با سیاست و اقتصاد جهان کامال با تفکرات شیطان پرستی که ریشه در ادوار گذشته این تفک

 (:۱93۱:۱:9 احمدی،اولیه فرقه خود متمایز شده و نام فرقه فراماسونری را بر خود نهاده است. 

ش ایان  تشکیل می شود که به معنای بنای آزاد است. در خصاوص زماان پیادای    free-masonryواژه فراماسونری از دو قسمت 

تشکیالت اتفاق نظری وجود ندارد اما سعی عمده ماسون ها معطوف به تدوین تاریخی به قدمت پیادایش جهاان بارای جمعیات     

( اما آنچه که مسلم است آن است که در تاریخ فراماساونری باا دو دوره   ۱۱:۱:9۱فراماسونری است. دفتر پژوهش های فرهنگی ،

م ، فراماسونری عملی که کارکرد تعلیم اصول معماری و فنون آن را داشت. و حتای تاا   فراماسونری نظری و عملی مواجه می شوی

اواخر قرن هفده بحثی جز مسائل فن معماری مطرح نبود. و فراماسونری نظری که تشکیالت آن توساط جیماز اندرسان و جاان     

ت. جالب آن است که بر اساس واقعیت های ایجاد شد، و فراماسونری مورد بحث ما نیز همین اس ۱3۱3تئوفیل دزاگولیه  در سال 

 سال تشکیل لژ بزرگ لندن( به هیچ وجه مرسوم نبوده، آنچاه تاا قبال از ایان تااریخ       ۱3۱3تاریخی، واژه فراماسونری تا قبل از 

ی کارد باا   مرسوم بوده واژه ماسونری است، که به صف بنایان اطالق می شده دزاگولیه با افزودن صفت آزاد به ابتدای این نام سع

جعل واژه فراماسونری  من ساختن پیشینه ای کهن برای تشکیالت جدید خود اهداف و ماهیت این سازمان را نیز پنهان نمایاد.  

( اما آنچه که مهم به نظر می رسد آن است که زمانی که فراماسونری جنبه عملی خود را از دست داد مسائل خرافی ۱3 همان ص
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ح جایگزین آن شد و از آن پس ورود داوطلبان به محافل ماسونی به صورت مرموز و پیچیاده ای در  چون کیمیاگری و احضار اروا

آمد. اکنون نیز این روش درتمام لژ ها رعایت می شود و ایر از اشراف و آنان که دارای مشاال برجسته کشوری، لشکری، صنعتی 

 (۱9:۱:۵9، و اقتصادی می باشند، کسی را در میان خود نمی پذیرند.  خاتمی

 -۱یعنی خادایی وجاود نادارد    :atheism برای آشنایی بیشتر با فراماسونری گزیده ای از اعتقادات آنها مطرح میگردد: آته ایسم 

دوگانه نگری منفی: شیطان پرستان بر این باورند که روح وجسم ایر قابل دیدن هستند وهیچ جنگی بین عالم خیر و شر وجاود  

 : خدایی جاز خاود انساان وجاود نادارد و هار انساانی خاود خداسات. ماتریالیسام           autodeists  ستی(ندارد. اتودیسم خود پر

materialistic ۱۵:۱:9۱ئی وجاود ندارد. خنادقی،   : اعتقاد به اصالت ماده و اینکه تنها شی موجود ماده است، و هیچ امر ماورا )

اعتقااد باه    معاد و زندگی پس از مرگ دارند. لذت گرایای:  د مذهب: خصومت با مذاهب خصوصا در مورد مذاهبی که اعتقاد به 

استفاده از لذت در حد باالی آن زیرا تمام لذت در خوشی دنیایی است و این خوشی ها خصوصا لذت جنسی،انگیزه الزم را بارای  

هدف را دنبال می کنند اما در زمینه اهداف سازمان فراماسونری باید گفت آنان چندین  (۱9کار روزانه فراهم می کنند. همان ص

در دست گرفتن قدرت و حکومت در تمام کشور هاای   -۱نابودی تمام مظاهر توحید و یکتا پرستی در جهان  -۱که از آن جمله: 

تخریب مسجد االقصی و کشف معبد سلیمان و بازسازی آن و استفاده از آن به عناوان   -:جهان از طریق شبکه گسترده ماسونی 

باه حکومات    -۸برقراری حکومت جهانی فراماسون ها به پایتختی معباد سالیمان در اورشالیم     -۵ماسونی  مهم ترین پرستشگاه

( بدین منظور و برای رسیدن به اهداف ذکر شده ۸۵:۱:9۱رساندن قدرتمندترین فراماسون با عنوان نمادین  د مسیح  مفاخری،

برای انتقال اهدافی گردد که گاه در تضاد با فرهنگ عامیاناه ساایر   فراماسون ها به اقتباس هنر هایی پرداختند که ساده ترین راه 

  ملت ها است.

 

  هنر های مورد استفاده توسط فراماسون ها:

موسیقی آن هم از نوع خاص یکی از ابزار هایی است که فراماسون ها برای تبلیغ، گسترش و القای ارزش های خود موسیقی:  -۱

از دل موسایقی  ۱9۸۱مورد استفاده فراماسون ها موسیقی متال است که این موسایقی در دهاه  از آن استفاده می کنند. موسیقی 
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راک بر آمد. راک حاصل تلفیق موسیقی پاپ و بلاوز باود و سابک بلاوز از نغماه هاای آفریقاایی اساتفاده مای کارد.  مظااهری            

رای خمیر مایه اعتراض آمیز بر  د جنگ (در سال های اول پیدایش این سبک اشعار و ترانه های این موسیقی دا۱۱:۱:9۱سیف،

و عشرت طلبی و سلطه های سیاسی و اجتماعی بودند و ترانه ها برای مبارزه با مدرنیته و سلطه تجاری و بیان رنا  هاای جهاان    

 فراماسونری موسیقی متال را به سمت اهداف خود هدایت کرد. البته ظرفیت های موسیقی ۱93۱سوم سروده می شد اما از سال 

خشاونت و   متال برای رفتن به سمت فراماسونری را نباید نادیده گرفت، اعتراض به نهاد های اجتماعی، بار هام زدن نظام، اباراز    

کلمات رکیک در ترانه ها و از همه مهم تر اهانت به مقدسات از جمله ظرفیت های این موسیقی برای گرایش به فراماسونری بود. 

ی مانند: بلک متال، هوی متال، دث متال، ترش متال و...است. اما در میان آنها هیچ سابکی از  موسیقی متال دارای زیر سبک های

جهت خشونت، مطالب کفر آمیز، اشعار موهن و .. به پای بلک متال نمی رسد. ولی آنچه در میان سبک های متال مشترک به نظر 

وح؛ صداهای شدید آسمانی؛ دراماتیک و امناک بودن؛ تم های می رسد عبارتند از:: استفاده گسترده از صدای زنان؛ شبیه سازی ر

عاشقانه؛ مسائل مربوط به مرگ و پس از مرگ؛ استفاده از داستان های کهن اروپایی مانند خون آشام ها و اژدها، اشعاری با معانی 

بشر. در واقع تاثیر موسایقی متاال   به ظاهر عمیق؛ استفاده از گیتار سرعتی و تکنیکی؛ جو سنگین و اعتراض آمیز؛ دفاع از حقوق 

بااه قاادری اساات کااه ماای تااوان گفاات موساایقی متااال در دنیااا باازرگ تاارین پایگاااه تبلیغاااتی فراماسااونری اساات.  خناادقی   

 (۱( تصویر شماره ۱۵9:۱:9۱،

 

 (۱3۱:۱:9۱: مرلین منسون بزرگ ترین خواننده بلک متال  خندقی،۱تصویر شماره 
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های خاصی جهت نماد سازی و معرفی فرقه خود استفاده می کنند. از آن جملاه میتاوان باه     فراماسون ها از ساختمان :معماری

ابلیسک؛ دو ستون و دروازه؛ هرم و .. اشاره کرد که با توجه به نپرداختن زیاد به مو وعات فرعی تنها به تو یح مهم تارین نمااد   

 معماری فراماسونری یعنی ابلیسک می پردازیم. 

ستون با پالن مربعی که در نوک آن یک هرم قرار گرفته و به ابلیسک مشهور است. این فارم بارهاا و بارهاا در     :ابلیسک بنایی با

بناهای مختلف تاریخی در تمدن های مهم دنیا تکرار گردیده است به نحوی که به عنوان نماد واقعی شیطان مطارح مای گاردد.    

تان ابلیسک نماد عضو گمشده ایزیریس پادشاه مصر باستان است.  نیک ( طبق افسانه ای در مصر باس ۱۱:۱:9۱ ملکی چرکوانی ،

( این معماری در مصر باستان با عنوان نماد زایندگی و باروی استفاده می شده در حاالی  ۱( تصویر شماره ۸:۱:9۱نهال و دولتی ،

بناست.  رمای جمارات ( جالاب آن     که مسلمانان آن را نماد شیطان می دانند به طوری که یکی از اعمال ح  سنگ زدن به این

 (:( تصویر شماره۱:9۱::۱۱،فاخریماست که امروزه ابلیسک اصلی در شهر واشنگتن و روبه رو مقبره آبراهام لینکن قرار دارد.  

 

 

 (۸:۱:9۱: ابلیسک معبد کارناک در مصر نیک نهال و دولتی،۱تصویر شماره 

 

 (۸:۱:9۱و دولتی، : ابلیسک مقبره لینکن نیک نهال:تصویر شماره 
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از راه های دیگر جذب افراد از سوی گروه های شیطانی استفاده از صنعت سینما است این مهم در دنیا با تالش هاالیوود  سینما: 

بزرگترین مرکز فیلم سازی جهان صورت می گیرد این مرکز ساالنه هفتصد عنوان فیلم سینمایی تولید می کندکه شاخصه اصلی 

( جالب آنکه االب افرادی که در صنعت فلیم سازی آمریکا، در تهیه، ۱۱۱:۱:۵۵و اجنه می باشد.  نگارش، آن ها خشونت، سکس

تولید، تحریر، تصویر و صدا برداری و مونتاژ کار می کنند یهودی هستند و از این رو آنها از رسانه ها برای رسیدن به اهداف خاود  

هنگفتی صورت می گیرد. از این جمله می توان به انیمیشن هایی چون هیوال علیه بهره گرفته و در این راستا سرمایه گزاری های 

( و فیلم هایی چون ارباب حلقه ها تصاویر  ۱9:۱:9۱(، کارخانه هیوال ها، من نفرت انگیزو ... قائمی و مراثی،۵بیگانه تصویر شماره

( اصلی ترین افکاری کاه  ۱۱۵:۱:9۱عابدی شاهرودی،  (، جن گیر، کنستانتین، طالع نحس، بچه رزماری و ... اشاره کرد. ۸شماره

در تمام این فیلم ها سعی در القای آن بر افکار عمومی است؛ وجود اجنه و نحوه ارتباط بر قارار کاردن باا آن هاا اسات. قائمی و      

 (۱۵:۱:9۱مراثی،

 

 

 (:3۱:۱:9: کارتون هیوال علیه بیگاه قائمی و مراثی،۵تصویر شماره
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 (:۱:9::۱93 احمدی،نماد چشم جهان بین در ارباب حلقه ها  : ۸تصویر شماره

در مورد استفاده از ورزش توسط فراماسون ها نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد، گروهی گسترش ورزش هاایی   ورزش:

ی ک ( و یوگا را از چون کشتی ک   با توجه به تروی  خشونت شدید در این رشته و نماد های به کار رفته توسط ورزشکاران کشت

 اهداف فراماسون ها می دانند و گروهی دیگر به شدت با آن مخالفند. در اینجا به طور اختصاصی در مورد یوگا صحبت خواهد شد.

یوگا عبارتند از کنترل امواج ذهنی؛ از طرف دیگر می توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن در نظر گرفت که در نتیجه یوگا 

( اما نکته مهم آن است که شیوا یکی از خدایان آیین هندو، ۵۱:۱:9۱ظاره خود و خود شناسی است.  معینی فر و جان فدا،علم ن

خدا و الهه یوگا است. شیوا از جنبه ای خدای حیوانات و از جنبه دیگر خدایی است که با ریا ات و یوگاا هماراه اسات او یاوگی      

نگه داشته مای شاود و یوگاا باه ناوعی مراسامی بارای شایوا پرساتی اسات.  مجتباایی و            بزرگ است که عالم با مراقبه او بر پا 

( اما مهم اینجاست که در اسطوره شناسی هندی شیوا خدای ویرانی وخادای زناده کنناده و    ۱( تصویر شماره۱۱3:۱:۵3الیاسی،

ان(هم به عنوان یکی از شایطان هاا   ( و در انجیل شیطانی الوی  کتاب شیطان پرست۵:۱:9۱میراننده در آن واحد است  مجتبی،

 یاد شده است.

و اما در مراسم یوگا تاکید بر نشستن به حالت مثلثی و حتی در فضایی شبیه به مثلث و در واقاع هارم مانناد اسات. مثلث نمااد      

گا در جامعه ( و تمام این موارد و به خصوص گسترش روزافزون یو۱:9۱رائفی پور،و عدم انتشار آن به خارج است(   جذب انرژی

 امروز می تواند دلیلی بر استفاده ابزاری از این ورزش باشد اما در عین حال باید گفت که این مبحث نیاز به بررسی بیشتر دارد.
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 (۱:9۱::۱: شیوا در حال مراقبه   دادور و رحیمی،۱تصویر شماره

 

به اقتباس و تهیه نماد هایی روی آوردند که در پرتو  فراماسون ها در راستای هدف  طرح راهبردی حکومت واحد جهانی؛نماد ها: 

آن بتوانند در شمار هر چه بیشتری از اقوام و جوامع بشری رخنه کنند و از این طریق به گسترش بیشتر شبکه های ساری خاود   

قال مفااهیم ساری،   ( چرا که نماد ها ابزار های مناسبی برای انت۱:9۱::۸در سراسر جهان بپردازند.  دفتر پژوهش های فرهنگی،

رمز گونه رفتار کردن، یار گیری و تشکیل گروه های مختلف و ایجاد فضاهای جدید برای تاروی  اناواع ماد لبااس و آرایاش و در      

( عالوه بر این نماد ها با تبادل سریع پیاام رواباط   ۱۱9:۱:9۱نتیجه کسب درآمد اقتصادی در فرقه های سری هستند.  مفاخری،

ها را آسان تر می کنند و باطن و شخصیت فرد را می نمایانند و در نهایت جذب افراد با تروی  نماد ها آسان  اجتماعی میان انسان

( مهم ترین نماد های مورد استفاده توسط فراماسون هاا شاامل: چشام جهاان باین، باز       ۱:۵9::۱9تر صورت می گیرد. خندقی،

و البته گردونه خورشید  ::، عدد:۱، عدد۱۱۱جمه و استخوان، عدد شاخدار، صلیب وارونه، پرگار و گونیا، ستاره شش گوش، جم

( است. کاه از ایان میاان باه دلیال ساابقه       ۱۵۱:۱:۵۱( ستاره پن  پر یا پنتاگرام  شابو ،۱:9۱::۱۱ دفتر پژوهش های فرهنگی،

 باستانی گردونه خورشید و البته گستره وسیع پراکندگی این نماد به بررسی دقیق آن می پردازیم.

نماد گردونه خورشید، نمادی با سابقه دوازده هزار سااله اسات. کاه در طای هازاران ساال نماادی از خادای          گردونه خورشید:

خورشید و نیک بختی در میان مردمان گذشته بوده است، نمادی که استفاده آن باعث القای انرژی مثبت در میان سایر مردماان  
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تفاده نازیسم ها و از سویی فراماسون ها  از این نماد نگاه خوبی به آن وجاود نادارد و   می شده است اما امروزه با توجه به سوء اس

معموال سابقه تاریخی آن نادیده گرفته می شود، بنابراین در این قسمت از مقاله به طور اختصاصی در مورد آن صحبت می کنیم. 

آثار باستانی ایران و بسیاری نقاط جهان از قادیم تارین   نقش گردونه خورشید یکی از اسرارآمیز ترین نقوش بدست آمده بر روی 

زمان تا به امروز بوده است، جالب آنکه این نماد دارای نام های متفاوتی است که از آن جمله: چلیپای شکسته؛ که به دلیل شکل 

شکساته معاروف گردیاده    این نماد که به صورت چهار بازو با انتهای خمیده است و بخاطر خمیدگی انتهای باازوان باه چلیپاای    

 (3است. تصویر شماره

 

 (۵۸:۱:9۱: نماد گردونه خورشید مفاخری،3تصویر شماره 

عالوه بر این در برخی منابع آرامی، صلیبا و معرب آن صلیب نامیده شده، برخی نیاز آن را صالیب شکساته مای نامناد، ولای در       

حقیقت این نماد صلیب شکسته نیست و متمایز از صلیب است زیرا اگر بازوان صلیب را بشکنیم به شکل نقش مورد نظر نخواهاد  

ی دورتر از مسیحیت بر روی آثار نقش بسته و اگر تقلیدی هم بوده از جانب مسیحیان بود و همچنین این نقش از زمان های خیل

( مای نامناد کاه برگرفتاه از زباان سانساکریت و از دو       swastikaبوده است. اما  در فرهنگ های التین این نماد را سواساتیکا   

ی هم نیک و خوب  خوش شانسی( بودن معنای  به معنی بودن که بررو(astika)به معنای زیبا و فرخنده و استیکا  (sw)قسمت

 ( ۱۱۱:۱:۵9(.اما در ایران باستان چنین نمادی را گردونه خورشید می نامیدند.  خندقی،۱۱:۱:۵۸می دهد.  اکبری،الیکای دهنو،

اره درباره پیدایش این سمبل نظریه های متفاوتی وجود دارد برخی از بدست آمدن آتش به وسیله دو تیکه چاوب صالیب وار اشا   

میکند بعضی آن را مربوط به بابل و ستاره شناسی می دانند و معتقدند که سوسوی ستارگان در شب های صاف به صورت صلیب 

( و بنا بر ۱۱۱:۱۱۱۱در دو طرف آسمان دیده می شود و به همین جهت خورشید را به صورت صلیب نمایش می دهند.  روحانی،

ع خورشید  روز( و چلیپای چپ گرد بیانگر اروب خورشید  شب( است. در واقع انسان نظر عده ای چلیپای راست گرد بیانگر طلو
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های اولیه بعد از اینکه از نقش پدیده خورشید در زندگی روزانه خود آگاه گردیدند این پدیده را چهره و نمای مرئای از آفرینناده   

خورشید خالق خود در نظر بگیرد آن را به صورت ساده  خود تصور نموده ولی از آنجا که بشر اولیه نمی توانست شکل خاصی برای

( اماا از نظار   ۱۱۵:۱:۵۸و سمبلیک و سپس با گذشت زمان به صورت چلیپای شکساته باه کاار بارد.  اکباری و الیکاای دهناو،       

خورشید نه مخالف و در واقع نمایشی از تمامی جفت های متضاد است.نقش راز آمیز گردونه  sبالوانسکی نماد چلیپا متشکل از دو

تنها در ایران بلکه در االب کشور های جهان از دوران پیش از تاریخ تا به امروز در صحنه نقاشی اار ها، نقوش ظروف سافالین، و  

سایر آثار هنری نقش گردیده است. محدوده گسترش عالمت مورد بحث از ژاپن، چین، هند، ایران شروع گردیده و تا بین النهرین 

 (۵ه و در نهایت به مناطق اروپایی و آمریکا می رسد. تصویر شمارهو مصر ادامه یافت

 

 

 (۱:۵۸::۸: مناطق تحت گسترش نماد گردونه خورشید اکبری و الیکای دهنو،۵تصویر شماره 

بنابر این  باتوجه به کاربرد نماد مورد بررسی در آثار مکشوفه در قاره های آفریقا، آمریکا، آسیا، اروپا در مکاان هاا و زماان هاای      

متفاوت تعیین دقیق منشا چلیپیای شکسته به راحتی ممکن نیست و گاهی اوقات به علت عدم تعیاین قادمت آثاار منقاوش باه      

 (:۸را جهت تعیین منشا و خاستگاه اصلی این عالمت سمبلیک را نمی دهد.  همان ص چلیپای شکسته به ما امکان الزم

می توانیم متذکر شویم که عالمت نمادین چلیپای شکسته به علت گسترش جهانی متعلق به هیچ ملتی خاص نباوده و مشاخص   

 (.۱۱۸دارد  همان صنمودن منشا و مکان شکل گیری آن مشکل بوده و نیاز به مطالعات و پژهش های دقیق تری 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ن شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش ملی باستا                                

 

13 

 

اما درمورد روند استفاده از از این نماد باید گفت که قدیمی ترین شی شناخته شده منقش به گردونه خورشید در جناوب شارقی   

سال قبل  ۱۵۱۱هزار سال به دست آمده است . در ایران قدیمی ترین نقش متعلق به تل باکون و   ۱۱اروپا و در اکراین با قدمت 

( کالر دشت، و جام مارلیک هم به دست آماده اسات همان   9ر سایر نقاط ایران چون جام حسنلو، تصویر شمارهاست این نقش د

 (۱9ص

 

 

 (۱۱:۱:۵۸: طرح و تصویری از جام حسنلو اکبری و الیکای دهنو،9تصویر شماره 

یپا نمااد   هوآشاتی(( یاا   آشاتی     سپس این نماد در دوره پارت ها و باالخص در آیین مهرپرستی  به کار رفت، در این آیین چل 

( عالوه بر این چلیپا در اوستا، نمااد مهار ایازد    ۵۱:۱:۵۸بزرگ((  صلح اکبر( و برادری ویگانگی میان همه جهانیان است .  مقدم،

( در هندوستان چلیپا را نماد خوشای، فرخنادگی و خاوش    9۱:۱:۱۵فروغ و روشنایی و عهد وپیمان و دلیری است  رستم بیگی،

ی و گاهی نیز نماد خورشید تلقی می کردند. در چین نیز چلیپای راست گرد مظهر تکاپو مرد، گرماا و چلیپاای چاپ گارد     شانس

مظهر زیبایی زنانه و آرامش زمین بود . در جزیره کرت بر روی لباس خدایان نقش چلیپای شکسته را ایجاد نمودند که تصاویر به 

عالمت چلیپا بر روی نقاشی های مذهبی تمادن جزیاره کارت باوده اسات. در قارون       دست آمده از کاخ مینوس بیان گر کاربرد 

وسطی دو بازوی مساوی صلیب سمبل چهار عنصر هوا،خاک ،آب و آتش بوده است.در دوران قبل از عیسویت صلیب ممکن است 

اول و شاید زمانی دورتر در  ( نگاره چلیپای شکسته قبل از جنگ جهانی۱۱۱:۱۱۱۱نزد رومی ها سمبل عشق بوده باشد. روحانی،

میان گروههای پنهانی و گاه دینی آلمان بعنوان نمادی برانگیزنده و شورآفرین بکارمی رفت و درخانواده های پادشااهی بارای آن   

ره ویژگی های سحرآمیزی قایل بودند. انجمن های نژادگرایی آلمان از این نگاه به گونه نشانه آشنایی و شناخت اندام های خود به
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گرفته و آن را نماد نبرد آریایی ها بر  دسامی ها بویژه یهودیان دانستند. آدلف هیتلر که به برتری نژاد آریایی باور داشت وآریایی 

ها را می ستود این نماد آریایی را به کار برد هیتلر پرچم حزب را برگزید پرچم پارچه سرخی بود که در میان آن دایره ای به رنگ 

(این نشاانه را نمایناده کاار وکوشاش و     ۱۱رنگ سفید نگاره چلیپای شکسته به رنگ سیاه جا داشت. تصویر شماره سفید و درون

(گاهی بعلت آنکه هیتلر این نشانه را درحزب نازی باه کااربرده   ۵:۱:33::سرچشمه  ماموریت نژاد آریا می دانستند. بختورتاش ،

رار داشت و از آن جهت که نازیها پیکاری سخت و آشتی ناپذیر را با یهودیاان  قSSوبر روی بازوان نظامیان حزب ونیز سربازان    

 (۱۵:۱:۸۱آااز کرده بودند از این نماد به عنوان  د یهود نیز نام می برند.  بختورتاش،

 

 (3۱:۱:۵۸: سواستیکا سمبل حزب نازی آلمان اکبری و الیکای دهنو،۱۱تصویر شماره

بیشتر تمدن های کهن وجود داشته است و در ایران و هند و نزد مردم آریاایی مظهار و نشاانه     بنابراین نماد گردونه خورشید در

( و ۱3۵:۱:۵۸منصاوری، -نمادین خورشید بوده است در هر دو تمدن چلیپای شکسته نماد نیک بختی شناخته شده است.  دادور

 -۵زندگی طوالنی - :عنصر اصلی  آب، باد،خاک، آتش( چهار -۱نماد الوهیت آریایی -۱در نزد اقوام ایرایرانی دارای معانی چون:

دورکننده چشم زخام   -3یک پیکره قراردادی انسان با دو دست و دو پا -۱هست و نیست، بودنبود، بست وگسست -۸حرکت آب 

 -۱۱سازنده نگاره مثبت و دارنده بارمثبت و -9دو ترکه بر هم نهاده برای روشن کردن آتش - ۵و اهریمنان و نیروی درمان بخش 

 (۱۸:۱:۵3نمادستارگان و... بوده است.  فرح بخش، -۱۱خورشید -۱۱دوکهای نخ ریسی آاازین

نگاارش  اما بنا بر نظر عده ای نماد مورد بحث با هدف به سخره گرفتن مسیحیت مورد استفاده گروه های شیطانی قارار گرفات    

نتها است. زیرا از نظر فراماسون ها زمان هم مانند عدد بی انتها سمبل بی ا(در گروه های فراماسونری گردونه خورشید 9۵:۱:۵۵،

را درک کند زمان نیز در گذشته ندیشه محدود انسانی نمی تواند آن است همانگونه که عدد ریا ی از دو طرف بی انتها است که ا

 (۱۱( تصویر شماره۱۱۱:۱۱۱۱وآینده بی انتها است .  روحانی،
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ات هیتلر اکثر گروه های ماسونی به منظور پرهیز از بدنامی اساتفاده از صالیب شکساته را کناار     پس از جنگ جهانی دوم و جنای

 گذاشتند این در حالی است که قبل از جنگ جهانی دوم عالمت صلیب شکسته یک عالمت کلیدی در فراماساونری باوده اسات.   

 ( :۱9۵۱:۱:9 احمدی،

 

 (۱:9۱:::۱ماد های فراماسونری  دفتر پژهش های فرهنگی،:کاربرد نماد سواستیکا در کنار ن ۱۱تصویر شماره 

 برآیند:

بنا بر مطالب مطرح شده فراماسونری در جهت رسیدن به اهداف خود و تشکیل حکومت جهانی از دو روش کلی و اساسی استفاده 

به موفقیت نائل شده و از آن ۱9و اوایل قرن  ۱۵اقتصاد، سیاست، ابزار های نظامی و تکنولوژیکی  که از اواخر قرن –۱کرده است: 

،که استفاده ابازاری از هنرهاا در ایان قسامت     ابزار های فکری، عقیدتی و فرهنگی  -۱زمان جهان را تحت تاثیر قرار داده است.( 

 قابل بررسی است.

ده توسط فراماسون ها شامل: سینما، ورزش، موسیقی، معماری و نمادها هساتند، کاه برخای باه صاورت      اما هنرهای استفاده ش 

آشکار ارتباط آن ها با فراماسونری روشن است، اما برخی باز هم نیاز به بررسی بیشتر دارند اما آنچه روشن است، آن است که این 

ها و آشنایی آنان با مفاهیمی که مد نظر فراماسون هاست که در این  هنر ها و هنرمندان ابزاری شده اند جهت کنترل ذهن انسان

میان، نماد ها از اهمیت باالیی برخوردارند و اهمیت آن ها زمانی روشن می شود که یاد آوری شود فراماسونری فرقه ای مخفی و 

ی سااخته و پیاام خاود را ایار     سری است و در پی رسیدن به حکومت جهانی و نماد ها، مفاهیم را در پشت اشاکال خاود مخفا   

 مستقیم اعالم می دارند.

در فراماسونری تنها باا هادف باه ساخره      ه نظر عده ای استفاده از نماد گردونه خورشیداما در پاسخ به سوال دوم باید گفت که ب

سیحیت است. و به گرفتن مسیحیت صورت گرفته در حالی که همانطور که بیان شد نماد مورد بحث بسیار متفاوت با صلیب در م
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نماد مورد بحث بهترین   نظر می رسد با توجه به گستردگی نماد سواستیکا در بین اکثر تمدن های کهن و سابقه طوالنی این نماد،

 وسیله در اثبات سابقه کهن شیطان پرستی و فراگیر بودن آن از ابتدای تاریخ بشریت دارد. 

 کتابنامه:

، قم ،کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ،بر  شناخت شیطان پرستی و فراماسونری مقدمه ای (،:۱:9  محمد، دی،احم-۱

  ۱9۵۱-۱93۱ ، صصمرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر

 تهران  ، سمیرا،چلیپای شکسته نماد راز آمیز (،۱:۵۵بری و الیکای دهنو، تیمور و ثریا،  اک-۱

 تهران ،آرتامیس ،نشان راز آمیز گردونه خورشید تا گردونه مهر  (،۱:۵3اهلل،  ، نصرت تاشبختور-:

 ، ۱سال هفتم، شماره  ،مجله تاریخ و تحقیقات ایران شناسی ،گردونه خورشید یا گردونه مهر (،۱:۸۱، بختورتاش ، نصرت اهلل -۵

 ۱۱۱-۱93،ص مردادو شهریور(

 تهران  ،آفتاب توس ،شناخت و بررسی شیطان پرستی (، ۱:۵9،  جواد امین خندقی،-۸

 تهران ،کتاب صبح،فراماسونری (، ۱:۵9،  خاتمی، محمد-۱

، دانشگاه الزهارا د های ایران و هند در عهد باستان، در امدی بر اسطوره ها و نما (،۱:9۱ ،  دادور و منصوری، ابوالقاسم و الهام-3

 تهران  

پااییز و  ، ۵شاماره   ،جلاوه هنار   ،بررسی تحلیلی مظاهر و مضامین رقاص شایوا  (، ۱:9۱، ابوالقاسم و محمد  ،دادور و رحیمی -۵

 ۸-۱9 ،صصزمستان

 قم  ،وثوق  ،شکل گیری فراماسونری در ایران  (،۱:9۱،  دفتر پژوهش های فرهنگی-9

 ، ۱۵شااماره ، فصاالنامه نگاارهی مهااری در نقااوش تزئیناای هناار ایااران،  نقااش مایااه هااا (،۱:9۱،  ، ساامانهرسااتم بیگاای-۱۱

 ۱3-۵9،صصتابستان

 تهران  ،ساحل اندیشه تهران ،نحوه شکل گیری گروه های شیطان پرستی در ایران (،۱:۵۵، رنجبران، داوود-۱۱

 نیویورک  ،پاژن ،گوشه هایی از تاریخ فراماسونری ایران (،۱۱۱۱، روحانی، عالء الدین-۱۱
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 ۱:9۱ ، سخنرانی،علی اکبررائفی پور،  :۱

 تهران  ،امیر کبیر ،ترجمه حسن اروندی راماسونری تاریخ اسطوره و واقعیت،ف (،۱:۵۱،  ، ژاکشابو-۱۵

 تهران  ،در محضر تاریکی   شیطان پرستی، پیشینه و کنونه ( کانون اندیشه جوان (،۱:9۱،  عابدی شاهرودی، محمد ر ا-۱۸

 ۱۱-:۱ششم، بهاروتابستان، صص، سال ۱و۱(، اخبارادیان، شماره ۱:۵3فرح بخش، علی،  -۱۱

بررسی کاربرد نماد چشم جهان بین در طراحی شخصیت های انیمیشنی و مسکات  (،۱:9۱،  شیما و محسن قائمی و مراثی،-۱3

 ۱۸-3۵صص ،پاییز، :، شماره هنر های تجسمی -هنر های زیبا ،ها در گرافیک امروز

 تهران  ،اقبالفراماسونری در ایران،  (،۱:۵3 ائی، محمود،کتیر-۱۵

خاستگاه ، تحول و مکاتاب آن،   دویی،نگاهی به تاریخچه شیوا پرستی در دین هن(، ۱:۵3، مجتبایی و الیاسی، فتح اهلل و پریا-۱9

 ۱۱۱-:۱۸صص ،سال دوم ،:هشمار ،پژوهش نامه ادیان

 ،۸شماره لنامه کالم اسالمی، ، فصبررسی تطور تثلیث در ادیان و ورود آن در مسیحیت (،۱:9۱،  مجتبی،ایجاد حسین حسن-۱۱

 ۱-۵۵ ، صصپائیز،سال چهارم

، ۱شاماره   ،۵دوره ، معنویات هاای سااختگی    اهی تاریخی به پدیده شیطان پرساتی، نگ (،۱:۵9، مظاهری سیف، حمید ر ا-۱۱

 ۵۱-۸۱ ، صصپاییز

 قم، عصر آگاهینقد و بررسی شیطان پرستی،  (،۱:9۱، مظاهری سیف ، حمید ر ا-۱۱

، تاثیر ورزش یوگا بر روابط خانوادگی افراد  مطالعه موردی شاهر یازد(   (،۱:9۱، وجانفدا، حشمت السادات و نسیممعینی فر -:۱

 ۵۱-93، صصتابستان ،:۱شمارهمدیریت ورزشی، 

 تهران  ،آذین مهر ،(نوین شیطان پرستی و شیطان شناسی جاهلیت در عصر مدرن  مباحث (، ۱:9۱،  ، داوودمفاخری-۱۵

 تهران  ،هیرمند ،مهر و ناهید (،۱:۵۱،  محمدمقدم، -۱۸

 تهران ، رویان پژوه، جستاری نو بر معماری اسالمی (،۱:9۱،  ملکی چرکوانی، مرتضی-۱۱

 تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسالمیی در فرهنگ اسالمی، مبانی هنر دین(، ۱:۵۵،  ، محمدنقی زاده-۱3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ن شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش ملی باستا                                

 

18 

 

 قم  ،وهشکده تحقیقات اسالمیپژ کژراهه شیطان پرستی، (،۱:۵۵،  نگارش، حمید-۱۵

معماری و شهرساازی   همایش ملی، مقایسه نماد های معماری اسالمی و شیطانی (،۱:9۱،  لیال و سمیرا ،نیک نهال و دولتی-۱9

 ۱۸-۱صصایرانی اسالمی، 
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