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 بخش سخنراني .........................................................پذيرفته شدهمقاالت 

 

  تهديد خاموش فرهنگيپرستي به مثابه شيطان

  9زهره رسولي
  10 نژادفهيمه حسين

  چكيده 

هاي گوناگون در جهان حاضر به يك پديده تبديل گرديده گرايي و گرايش به عرفانمعنويت

اين موضوع نه تنها محور تحقيقات برخي از دين پژوهان قرار گرفته، بلكـه از جهـت پيونـد    . است

عرصه هايي از حيات اجتماعي و زندگي جمعي افراد، نظر بسياري از جامعه شناسان ناگسستني با 

به خصوص آنكه اكثريت اين فرقه ها و گروهها مـروج ارزشـها،   . را نيز به خود معطوف كرده است

هنجارها و كنش هايي هستند كه در بسياري موارد در تضاد بـا ارزشـها و هنجارهـاي حـاكم بـر      

ابتدا  تهديدات خاموش فرهنگيبه عنوان يكي از گرايي  پرستي يا شيطانانشيط. جامعه مي باشد

هـاي    پس بـه سـرزمين  س ومرزهاي اخالقيات را در كشورهاي اروپايي و آمريكايي در هم شكسته 

پرستي، نمادهاي آنان و در اين مقاله به علل گرايش جوانان ايراني به شيطان .ه استشرقي رسيد

هاي اجتمـاعي آن و راهكارهـاي پيشـگيري بـه     آنان پرداخته شده و از آسيبهاي تبليغاتي شيوه

  .خصوص در فضاي مجازي سخن به ميان آمده است

  .تهديد، نمادشيطان پرستي، آسيب هاي اجتماعي، :واژگان كليدي 
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  )Hosseinnejad64@gmail.com( شناسي اقتصادي و توسعه دانشگاه تبريزدانشجوي دكتري جامعه. 2
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  دمه قم

به مسـاله انسـان و    يفاوتهاي مت د رويكر، دين به حاشيه رانده شد و در غربهاي پس از رنسانس  سالدر         

كـه   شـكل گرفـت   ... )مالقات با خدا، تجربه مكاشفه عرفاني، درك بي واسطه خـدا در درون و  (  رابطه او با خدا

مباحـث اصـلي    از  ادانتقـ  جريانات جديـد بـه  . هاي فلسفي را فراهم آورد گيري بسياري از جريان هاي شكل زمينه

هـاي آغـازين قـرن     يعنـي در سـال  بعد ا ه قرنپرداختند تا جايي كه ، انسان و شيطان جايگاه خدايعني توحيدي 

ــا اتكــا بــه گرايشــات و نظريــات تــوراتي و پروتســتاني بــه صــورت مخفيانــه جريــان   افــرادبرخــي از بيســتم   ب

هي بـه  تـوج  دم اصول اخالقي، بيعتجاوزات جنسي،   قتل،  ،گرايي هايي همچون گناه با ويژگي را »پرستي شيطان«

اگرچه فطرت خداجوي انساني عاملي بازدارنده در تمايـل يـافتن تعـداد     .گذاري كردند  پايه... و مسائل توحيدي 

انجـام اعمـال    ،هـاي جـذاب و متنـوع    فاده از موسيقيلكن است ،د جامعه انساني به اين جريان شدهوسيعي از افرا

نكتـه   .ه اسـت فراهم آوردها  اين گروهيش افرادي را به شدن انساني موجبات گرا تهيو  العاده و دور از ذهن خارق

ها و تعاليم  آموزه پرستي، هاي شيطان رغم عدم استقبال عمومي از عضويت در گروه است كه علي اينحائز اهميت 

هـاي بـزرگ سياسـي قـرار      قـدرت  اي توسط ايشان و به وسيله ابزارهايي كه در اختيار ايشان توسـط  كننده گمراه

شـناخته  ها در سراسر جهان همواره به عنوان كانون هاي فحشا و فساد  شود و اين گروه منتشر شده و مي  ،گرفته

پرسـتان در آمريكـا    توان به صورت جدي آغاز دور جديـد حيـات و فعاليـت شـيطان     را مي 1960سال  .شوند مي

بررسي و  به در اين مقاله. استكرده نيز رسوخ ... ايران و   ،عراق ،باستاني همچون يونانهاي تمدن كه به  دانست

  .به عنوان يكي از تهديدات خاموش فرهنگي پرداخته شده استپرستي  مطالعه جريان خاص شيطان

  بيان مساله

در دنياي امروز، عالوه بر اديان رسمي و اعتقادات سنتي و غيررسمي صدها نوع عقيده، گروه، دسـته و يـا           

پديـده   ،انحـراف در ديـدگاه  هر چنـد   .براي خود پيدا كرده است د آمده و پيروانيانحرافي بوجوفرقه ساختگي و 

از . باشـد مـي    افزايد، سرعت انتقال اين عقايـد انحرافـي   ر پيامدهاي اين انحراف امروزه ميي نيست، آنچه بننوي

. دنباشانحرافي ميگيري اين گروه هاي اي در شكلي، عامل عمدهشناختي، محيط اجتماعي و فرهنگعهمنظر جام

-آمريكا بزرگترين جامعه. پاسخ به اين سوال كه چرا و چگونه اين گروه ها به وجود مي آيند بسيار ضروري است

هـاي جديـد در زمـان    ين باشد كه مسلكشايد بهترين پاسخ ا. اي است كه با تنوع فراوان اين گروه ها روبروست

افـراد بـه هنگـام روبـرو شـدن بـا تغييـرات اجتمـاعي بـه           د زيراشونو تغييرات عمده اجتماعي ظاهر مي ناآرامي
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  . پردازندمي) درون معرفتي ( جستجوي معنا در يك قالب تجربي باطني

در جامعـه مـدرن    شدن، شهرنشيني و پيشرفت چشـمگير مـادي و صـنعتي   روند سريع تحوالت همچون صنعتي

ختلف نوعي احساس عدم آرامش و در نتيجـه آرزوي  املي ديد كه در زمان هاي موتوان به صورت عآمريكا را مي

  ). 980: 1374بوش، ( فردي رفع مسائل و مشكالت را به وجود آورده است 

جهاني شدن و تاثيرات آن، بروز آسـيب هـاي اجتمـاعي، مشـكالت     (جه به تحوالت گسترده در اجتماع تو        

مي ... ) و منزلت نهادهاي اجتماعي در نزد جوانان و  اقتصادي، كم رنگ شدن ميزان تاثير خانواده و كاهش اقتدار

در . تواند بر فعاليت كنترل نشده اين گروه ها افزوده و آنان را تا حدودي از  حيطه نظارت اجتماعي خارج سـازد 

چنين شرايطي، تبليغات گروه هاي جديد تاثيرات مخرب و فزاينده اي را در جوانان ايجاد مي كند بـه گونـه اي   

اگرچه فعاليت چنـين  . احساس در آنان تقويت مي شود كه گمشده آنان در ميان اين گروه ها وجود دارد كه اين

گروههايي در ايران در مقايسه با برخي كشورها از تنوع چنداني برخوردار نيست اما ايـن گروههـاي شـيطاني بـا     

كننده و بهره گيري از نيازهاي نسـل  بهره گيري از فضاي اجتماعي، فرهنگي كشور و با طرح هاي فريبنده و اغوا 

آنچه فعاليت اين گروه ها . آنان را به سمت اعمال غير اخالقي و مجرمانه سوق مي دهند) مثل موسيقي ( جوان 

را قابل اهميت مي سازد، استفاده از فضاهاي مجازي است كه تا حدودي توانسته است تفكرات آنها را بـا سـرعت   

به طور كلي بررسي گروه هاي شيطان پرستي از جهات زير مي توانـد بـراي    .كندد بيشتر وارد عرصه زندگي افرا

  :دستگاههاي فرهنگي و حتي امنيتي مهم باشد 

اين گروهها مروج خشونت، ناسازگاري، هرج و مرج، موسيقي هـاي نابهنجـار، روابـط نادرسـت، مصـرف       -

 .در جامعه هستند... مشروبات الكلي، مواد مخدر و 

 .و ايجاد آشفتگي و ناامني در جامعه را تقويت مي نمايندروحيه تهاجم  -

زمينه رشد خرده فرهنگها در جامعه را فراهم و بدين ترتيب بر افـزايش تعـارض در جامعـه باعـث مـي       -

  . شوند

آسيب هاي   هاي شيطان پرستي در كشور و توجه به ضرورت شناخت عوامل شكل گيري گروهبا تكيه بر         

  :از اين گروهها به طور كلي مي توان سواالت زير را به عنوان سواالت اساسي مقاله مطرح كرد  اجتماعي متاثر

 ايراني به گروه هاي شيطان پرستي شده است؟ انكداميك از عوامل باعث گرايش جوان -

 پرستان چيست ؟گروه شيطانو نمادهاي اعتقادات اساسي  -
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 افراد استفاده مي كنند؟ براي جذب شيوه هاي تبليغاتيشيطان پرستان از چه  -

 آسيب هاي اجتماعي حاصل از عقايد شيطان پرستي در ايران چه مي باشد؟ -

راهكارهاي پيشگيري از گرايش به اين گروهها و كاهش آسيب هاي اجتماعي حاصل از چنين گروههاي  -

 چه مي باشد؟

  اهداف پژوهش

 ي شيطان پرستيعوامل اجتماعي مرتبط بر گرايش جوانان ايراني به گروههابررسي  -

 بررسي اعتقادات و نمادهاي گروههاي شيطان پرستي  -

 بررسي شيوه هاي تبليغاتي گروه هاي شيطان پرستي -

 بررسي آسيب هاي اجتماعي ناشي از گروه هاي شيطان پرستي -

  .ارائه پيشنهادات و راهكارها در جهت كاهش آسيب ها -

  فرضيه ها

  . باشدباشد نيازي به ارائه فرضيه    نميتحقيقات اكتشافي و توصيفي مياز آنجايي كه مقاله مورد نظر جزو         

  مباني نظري

شايان ذكر است كه براي تبيين پديده شيطان پرسـتي  . در اين قسمت به ادبيات تحقيق پرداخته مي شود       

  .قشناسي دين و جامعه شناسي انحرافات بهره گرفته شده استهاي جامعهاز نظريه

  هاي ديننظريه 

يهوديـان و  . يونگ معتقد است مناسك ديني و اعتقـاد از لحـاظ روانـي اهميـت خـارق العـاده اي دارنـد               

علي رغم آنچه دنيا دربارة تجربة ديني فكر مي . كنندپزشك مراجعه ميها به روانپروتستان ها بيشتر از كاتوليك

كند، كسي كه اين تجربه به او دست داده باشد صاحب چيزي است كه نه تنها به زندگي معنا مي بخشـد، بلكـه   

انسان به طور قطع محتاج اعتقاداتي است كه به زندگي او معنا دهد و او را . خود سرچشمه زندگي و زيبايي است

احساس يك معناي وسيع تر در زندگي به انسان امكـان مـي دهـد    . ت ترين مسائل را تحمل كندقادر سازد سخ

  ).207: 1352گوستاو يونگ،(ه از حدود امور روزمره فراتر رود ك
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با وجود آن كه اين واقعيت را قبول دارند كه رشد علم، دنياگرايي شديد، سريع و بـي   استارك و بين بريج        

. علم نمي تواند نيازها و آرزوهاي اساسي بشر را برآورده سـازد  "دنبال مي آورد اما مي گويند كهسابقه اي را به 

علم نمي تواند همة رنج ها و بي عدالتي ها را در اين جهان از ميان بردارد و بـراي نـابودي فـرد نمـي توانـد راه      

از نظر مردم تنها خداوند است كـه  . ر سازدو باالخره علم قادر نيست كه وجود بشر را معنادا. گريزي را ارايه دهد

استارك و بين بريج يادآور مي شوند كه در برابر بي عدالتي شديد، رنج و . مي تواند چنين كارهايي را انجام دهد

  ).324: 1377هميلتون،( "مي شود                         مرگ گريزناپذير، زندگي تهديد به بي معنايي 

 زيـرا . مذهب بهترين راه براي جواب دادن به نيازهاي اعتقاد به عدالت خدايي و رستگاري استوبر  از نظر        

مـردم نيـاز بـه     .د خدا و قدرت فوق طبيعي دارندموجودات انساني در معرض آشفتگي هستند و سواالتي در مور

جـواب رسـتگاري را   مذهب بـه مـردم   . بختي و بدبختي در جهان وجود دارددانستن دارند براي نمونه چرا خوش

پس مذهب به . كندكمك مي ي و دوري از رنج و معاني تطبيقيهاي رستگاردهد و همچنين به ايجاد فرصت مي

 www.Sociology of)                                                        كنــدتعريــف انگيــزه كمــك مــي   

religion/weber).  

  نظريه بي سازماني اجتماعي

اساس اين تئوري آن است كه برخي اجتماعات به خاطر اختالل در فرايندهاي رسمي و غير رسمي كنترل         
شود كه مختل شدن ساختار سازماني محله مياين شرايط منجر به . اجتماعي، قادر به خود تنظيمي موثر نيستند

در نتيجه برخي . دنبال خواهد داشت سست شدن پيوندهاي ساكنان نسبت به همديگر و نسبت به اجتماع را به
- چرا كه اين اجتماعات بي. هند كردساكنان به طور طوالني مدت از كنترل هاي اجتماعي هنجاري پيروي نخوا

توانند وفاق مربوط به و نمي هاي مشترك ساكنان و حل مسايل مختلف نيستندادر به درك ارزشسازمان ق
 1384چلبي ، ( سلسله مراتبي را در ميان اعضايشان ايجاد يا حفظ نمايند ها يا توافقات ها، هنجارها، نقشارزش

 :11 .(  

  نظريه پيوند افتراقي 

ساترلند از اعضاي مكتب شيكاگو جرم را به آنچه تفاوت ارتباطات ناميده است مربوط   مي . ادوين اچ         
راي خرده فرهنگ هاي گوناگون است برخي مفهوم تفاوت ارتباطات بسيار ساده است، در جامعه اي كه دا. داند

محيط هاي اجتماعي معموال مشوق فعاليت هاي غير قانوني هستند، در صورتي كه محيط هاي ديگر چنين 
به نظر . شوندار ميكارانه هستند، بزهكار يا تبهكهافراد از طريق ارتباط با ديگران كه حامل هنجارهاي تب. نيستند

وي در نظريه . شوده گروه همساالن فرا گرفته ميكارانه درون گروههاي نخستين بويژساترلند اكثر رفتارهاي بزه
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دهد كه جنايت و انحراف از طريق انتقال فرهنگي در گروههاي اجتماعي و محيط پيوند افتراقي نشان مي
  ).      140:  1379گيدنز، (  پيونددمياجتماعي آلوده به فساد ياد گرفته مي شود و به وقوع 

  ظريه كنترل اجتماعي ن

به نام علل  1969تئوري كنترل اجتماعي در اصل توسط تراوس هيرشي در كتاب تاثير گذارش در سال         

هيرشي در درجه اول . بندي شد و به عنوان تئوري مسلط در تئوريهاي كنترل جايگزين شدبزهكاري صورت

وي به . مي داند كه فرد را به جامعه         مي پيونددوقوع فعاليت انحرافي را نتيجه شكست و ضعف پيوندهايي 

معتقد است كجروي معلول گسستگي يا ضعف تعلق فرد به جامعه پرداز كنترل اجتماعي عنوان مهمترين نظريه

وي مدعي است كه پيوند ميان فرد و جامعه علت همنوايي و عامل اصلي كنترل رفتارهاي فرد است و . است

به نظر هيرشي افرادي كه به طور ضعيف به جامعه . بود آن موجب اصلي كج رفتاري استضعف اين پيوند يا ن

هيرشي معتقد است با وجود اينكه تمام افراد بالقوه . متصل شده باشند امكان دارد قرباني الگوهاي مجرمانه شوند

ابط آنها با خانواده، مستعد انجام جرم و هنجارشكني هستند، اما به خاطر ترس از اينكه عمل مجرمانه به رو

  ).   34:  1969هيرشي، ( سيب برساند خود را كنترل مي كنند دوستان، همسايه ها، معلمان و كارفرمايانشان آ

  تعريف مفاهيم 

انده و شيطان به موجود ر  "خبيث و پست"به معناى  "شاطن" ؛گرفته شده "شطن"شيطان از ماده كلمه   

شيطان پرستي .        و به معنى روح شرير و دور از حق ، نيز آمده استشود شده، سركش و متمرد اطالق مى

يك حركت مكتبي، شبه مكتبي و يا فلسفي است كه هواداران آن شيطان را يك طرح و الگوي اصلي و قبل از 

- شيطان. دانند يعت انسان مشترك ميآنها شيطان را موجودي زنده و با چند وجه از طب. عالم هستي ميپندارند

پرستي به جاي اطاعت از قوانين خدايي يا قوانين طبيعي و اخالقي، عموماً بر پيشرفت فيزيكي خود با 

پرستان به همين دليل بسياري از شيطان. دهاي موجودي مافوق يا قوانيني فرستاده شده تمركز دار راهنمايي

 ) شات خودپرستانه دارندكنند و بيشتر گراي هاي اديان گذشته اجتناب مي معاصر از باورها و گرايش

of iran.com ) www.sociology.  

  

  

  پرستي  شيطانانواع 
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، پرسـتش يـك نيـروي مـاوراء     مسـ مبناي بنيادين اين نوع از گـرايش بـه شيطاني   :پرستي ديني شيطان        

هـاي شـرقي گـرايش     الهه و  رم باستان» خدايان« عمده پيروان آن به. باشد مي يخداييا چندالطبيعه اساطيري و 

ي انسـان و در حقيقـت   اما ركن اصلي اين نوع نيز مانند ساير انواع تاكيد بر پـرورش اسـتعدادهاي شخصـ    .دارند

  .خودپرستي است

اين شاخه از .  استمحور و مركز عالم انسان  اين نوع گرايش عبارت است از اينكه :يپرستي فلسف شيطان

گرايي نيز مانند  اين نوع شيطان .دشو نسبت داده مي »آنتوان الوي«گذاري اين فرقه به نام  پرستي به پايه شيطان

  . ي اعتقادي يهوديت نشات گرفته استمبنااز دو نوع ديگر يعني ديني و گوتيك 

پرستي با يطان نوعي از ش دهگرايي نيز مانند دو نوعي كه اشاره ش اين نوع شيطان :پرستي گوتيك شيطان

  متاليكا نيز سبكي در موسيقي  .آيد رين فرقه انحرافي به حساب ميت و از كثيف اشاره به تاريكي

تجاوزات جنسي به اين گروه نسبت داده   و خوردن نوزادانترين اعمال مانند  كثيف .به نام گوتيك وجود دارد

  . )of iran.com )  .sociologywwwشود مي

 : است هاي كلي براي زندگي شيطان پرستي را ارائه كرده راهنمايي الوي كهقانون شيطاني  11

  . هرگز نظراتت را قبل از آنكه از تو بپرسند بازگو نكن .1

  . هرگز مشكالتت را قبل از آنكه مطمئن شوي ديگران ميخواهند آن را بشنوند بازگو نكن .2

  . وقتي مهمان كسي هستي، به او احترام بگذار و در غير اين صورت هرگز آنجا نرو .3

  . اگر مهمانت مزاحم تو است، با او بدون شفقت و با بيرحمي رفتار كن .4

  . اي به او پيشنهاد نزديكي جنسي نده هرگز قبل از آنكه عالمتي از طرف مقابلت نديده .5

، مگر آنكه داشتن آن براي كس ديگري سخت است و از تو هرگز چيزي را كه متعلق به تو نيست برندار .6

  . ميخواهد آن را بگيري

. اي قدرت آن را اعتراف كن استفاده كرده تهايآميزي براي كسب خواستهوفقيتاگر از جادو به طور م .7

هايت قدرت جادو را نفي كني، تمام آنچه بدست آوردي را از دست  اگر پس از بدست آوردن خواسته

  . ادخواهي د

  . هرگز از چيزي كه نميخواهي در معرض آن باشي شكايت نكن .8
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  . اي يا براي شكارشان

خواه وقتي در سرزميني آزاد قدم بر ميداري، كسي را آزار نده، اگر كسي تو را مورد آزار قرار داد، از او ب

 :39 .(  

هاي يني است كه به نوع خاصي از رياضت

براي  رسماًكاباال عميقا بر برخي باورهاي خرافي همچون جادوگري استوار است و 

 .پرستي است پرستي در گذشته و حال با شيطان

نقطه اشتراك كاباال با  .ميت است مناسك جنسي اين فرقه است

 ) يت قرار داردواول پرستي ديدگاه جنسي اين دوست كه در هر دو نحله لذت جنسي در

م به سپرستي خط بسيار روشني از ارتباط صهيونيسم و شيطاني

تصاوير بر روي گردنبند،   ،ر

، مورد بررسي و نيز راه يافته استساعت درج شده و از جمله به ايران 

آن وقـت يـك    گرايي به همراه دايره حـذف كنـيم ،  

pentagram (باشد مي.  

پرستي ديده  ر عالئم شيطاناين همان ابزاري است كه در نجوم كابااليي مورد استفاده قرار مي گرفت و انواع آن د

ــنج   ــاه پ ــواع آن گ ــه ان ــرق اينك ــا ف ــه  ب ــلعي وارون ض

پرستان بـه چشـم    يطانشميان نمادهاي 

.........................................................پذيرفته شده

  . كودكان را آزار نده

اي يا براي شكارشان را آزار نده مگر آنكه مورد حمله قرار گرفته -غير انسان

وقتي در سرزميني آزاد قدم بر ميداري، كسي را آزار نده، اگر كسي تو را مورد آزار قرار داد، از او ب

: 1382طالبي، دارابي، (  اگر ادامه داد، نابودش كن. ندهد

يني است كه به نوع خاصي از رياضتباال يا همان تصوف يهودي آئقكاباال يا  :)كاباال

كاباال عميقا بر برخي باورهاي خرافي همچون جادوگري استوار است و  .ي يهوديت داللت دارد

پرستي در گذشته و حال با شيطان ترين نقطه اشتراك شيطان آن تقدس قائل است و اين عمده

ميت است مناسك جنسي اين فرقه استمسئله ديگري كه در فرقه كاباال حائز اه

پرستي ديدگاه جنسي اين دوست كه در هر دو نحله لذت جنسي در

www.andishegom.com.  

پرستي خط بسيار روشني از ارتباط صهيونيسم و شيطاني در بررسي نمادهاي متعلق به شيطان

ردر ذيل برخي از نمادها كه به عنوان نگين انگشت .وضوح قابل مشاهده است

ساعت درج شده و از جمله به ايران  و لنادك  ،كفش ،شلوار ،

 .  

گرايي به همراه دايره حـذف كنـيم ،   به معناي شيطان) Satanism(اگر نوشته وسط نماد يعني 

pentagram(ماند كه همان نشانه ستاره صبح يا پنتاگرام  ي بر جاي مي

اين همان ابزاري است كه در نجوم كابااليي مورد استفاده قرار مي گرفت و انواع آن د

ــت    ــاگرام اس ــان پنت ــز هم ــمبل ني ــن س ــنج   ،اي ــاه پ ــواع آن گ ــه ان ــرق اينك ــا ف ب

snvertedpentagram  ( يا ديو)Buphomet  ( ميان نمادهاي  درزير و به شكل

پذيرفته شدهمقاالت 

كودكان را آزار نده .9

غير انسان- حيوانات  .10

وقتي در سرزميني آزاد قدم بر ميداري، كسي را آزار نده، اگر كسي تو را مورد آزار قرار داد، از او ب .11

ندهد كه ادامه

كاباال(تصوف يهودي 

ي يهوديت داللت داردشيطان

آن تقدس قائل است و اين عمده

مسئله ديگري كه در فرقه كاباال حائز اه

پرستي ديدگاه جنسي اين دوست كه در هر دو نحله لذت جنسي در شيطان

) www.andishegom.com

  

در بررسي نمادهاي متعلق به شيطان: نمادها

وضوح قابل مشاهده است

،پيراهن ،بندها دست

. گيرد معرفي قرار مي

اگر نوشته وسط نماد يعني 

ي بر جاي ميعلض ستاره پنج

اين همان ابزاري است كه در نجوم كابااليي مورد استفاده قرار مي گرفت و انواع آن د

ــي ــود م ــت    .ش ــاگرام اس ــان پنت ــز هم ــمبل ني ــن س اي

)snvertedpentagram

  .خورد مي
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بـه ايـن معناسـت كـه      هاي قبلي تصوير سر يك بز تعبيه شده است كه اقدامي ضـد مسـيحي،   

است و با توجه به اينكه ايشان بز را  مسيحيان معتقدند كه مسيح همچون يك بره براي نجات ايشان قرباني شده

شـده امـا در حقيقـت    متـال وارد ايـران   

كـس   پـس هـر   13:18اساس مكاشـافات  

  .است 

و عمدتا استهزا و » وارونه شدن مسيحيت دارد

راك انواع  هاي مشاهده شده و خواننده

swastika or sun wheels( :  چرخ

ها و  هاي بر جاي مانده از بودايي هاي ديني همچون كتيبه

 مپرستي اعتقاد دارند چشم در بـاالي هـر  

   ،جادوگري  ،اين عالمت در پيشگويي

گفتنـي اسـت ايـن نمـاد بـر روي دالر      

 اين نمادها به معنـاي . ستراني و باروري ا

روم باستان به شمار مي آمده  ررو به باال نماد عدالت د

  .ند ا پرستان تبر رو به پايين را با عنوان نماد ضد عدالت در راه پيمودن مسير تاريك انتخاب كرده

.........................................................پذيرفته شده

هاي قبلي تصوير سر يك بز تعبيه شده است كه اقدامي ضـد مسـيحي،   

مسيحيان معتقدند كه مسيح همچون يك بره براي نجات ايشان قرباني شده

  .اند  دانند اين آرم را انتخاب كرده نماد شيطان و در برابر بره مي

متـال وارد ايـران   هاي هوي ط گروهتوس »شماره تلفن شيطان« يك سمبل با عنوان

اساس مكاشـافات  برشود و  پرستان تلقي مي عالمت انسان و نشانه جانور در ميان شيطان

 666عدد انسان است و عددش  زيرا كه ،حكمت دارد عدد وحش را بشمارد

upside down cross( : وارونه شدن مسيحيت دارد«اين نماد حكايت از

مشاهده شده و خواننده يبسيارصليب وارونه در گردن بندهاي . استگرفتن اين دين 

swastika or sun wheels(نماد صليب شكسته يا چرخ خورشيد  .مختلف آنرا به همراه دارند 

هاي ديني همچون كتيبه خورشيد يك نماد باستاني است كه در برخي فرهنگ

   .است  شده و يوناني ديده

پرستي اعتقاد دارند چشم در بـاالي هـر   شيطان :) All seeing Eye(چشمي در حال نگاه به همه جا 

اين عالمت در پيشگويي .» نظارت و اشراف دارد بر همه جا«است و 

گفتنـي اسـت ايـن نمـاد بـر روي دالر      .گيرد ميدوگري مورد استفاده قرار هاي مخصوص جا گري و كنترل

  .آمريكايي به كار رفته است 

راني و باروري ا شهوت شود و سمبل مي  انشاء) Ankh(اين نمادها به انگليسي 

  .شود روح شهوت زنان نيز تعبير مي

Anti justice(:  رو به باال نماد عدالت دبا توجه به اينكه تبر

پرستان تبر رو به پايين را با عنوان نماد ضد عدالت در راه پيمودن مسير تاريك انتخاب كرده

پذيرفته شدهمقاالت 

هاي قبلي تصوير سر يك بز تعبيه شده است كه اقدامي ضـد مسـيحي،    درميان پنتاگرا   

مسيحيان معتقدند كه مسيح همچون يك بره براي نجات ايشان قرباني شده

نماد شيطان و در برابر بره مي

يك سمبل با عنوان:  666

عالمت انسان و نشانه جانور در ميان شيطان

حكمت دارد عدد وحش را بشمارد

 

        

  

upside down cross(صليب وارونه 

گرفتن اين دين سخره

مختلف آنرا به همراه دارند 

خورشيد يك نماد باستاني است كه در برخي فرهنگ

و يوناني ديده سلتيهاي  مقبره

چشمي در حال نگاه به همه جا         

است و » چشم شيطان«

گري و كنترل نفرين

آمريكايي به كار رفته است 

  

  

اين نمادها به انگليسي         

روح شهوت زنان نيز تعبير مي

Anti justice(ضد عدالت        

پرستان تبر رو به پايين را با عنوان نماد ضد عدالت در راه پيمودن مسير تاريك انتخاب كرده است شيطان
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 ،) نابعل خداي باروي مصر باسـت  Ba'alهمان ( Mendesبز مندس   بز شاخدار ، :)Goat Head( زسر ب       

پرستان براي مسخره كردن  هاي شيطان اين يكي از راه) ليعه يا قربانيطبز ( scapegoat ، خداي جادو ، ومتفبا 

توضـيح   رهمـانطور كـه د   .شـد  بشـر كشـته   اي براي گناهان   هرشود كه مسيح مانند ب مسيح است زيرا گفته مي

  .  ماد پنتاگراماين نماد تصوير كاملي است از بز قرار گرفته در ن ،نمادهاي اول اشاره شد

 اين نماد به معناي از بين بردن تمام قوانين است و داللت بر اين امـر دارد كـه   ):Anarchy( هرج و مرج        

چشم شيطان . متال است هاي هوي اين نماد عمدتا مورد استفاده گروه »هبدهر چه تخريب كننده است تو انجام «

)Aye of Satan(:  و كمتر شناخته شده استاست  »شيطان و نظارت و اقتدار« اين نماد نيز به معناي چشم  )

  ).2، 1385شريف، 

   متاليكا: پرستي موسيقي و شيطان

با انتشار يك آگهي فراخوان تشكيل يك گروه هوي  »الرس الريچ « يك نوازنده درام به نام 1981در سال 

هـايي را ارائـه    متاليكا در حقيقـت ضـدارزش  . شود جذب افراد مختلفي ميموفق به متال را اعالم و پس از مدتي 

رحمي و تجـاوزات جنسـي ،    پرستان ، بي محور اصلي تفكرات شيطان(  »بازگشت به تاريكي«نمايد كه شامل  مي

   . باشد مي) فحاشي ، هجوم و حمله به جامعه و فرهنگ عمومي آن

ي موسيقي متاليكا مانند ا جاذبه هاي مجازي و حاشيهبراي جذب جوانان عبارتند از  داليل استفاده از موسيقي

تجهيزات فني   ارزان و قابل دسترسي بودن موسيقي با توجه به ارتقاء ،ايجاد فضا براي روابط آزاد دختران پسران

هاي  اتومبيل ها ، كتها ،شر كاهش سطح حساسيت يا حساسيت زدايي از طريق نفوذ به خانواده ،تكثير و توزيع

  .هاي تلفن همراه هاي شخصي باالخره گوشي شخصي ،رايانه

   )جديد(پرستي به ايران  ورود شيطان

ــد شــيطان  ــوع جدي ــاني   ن ــازة زم ــك ب ــه  10پرســتي طــي ي ــران ورود يافت ــه اي ــه ب ــد وقف ــا چن     ســاله ب

قي متاليكا و ساز گيتـار  از موسيپرستي به ايران رواج يافتن ميل جوانان به استفاده  مهمترين ورود شيطان. است

سال گذشته موسيقي متاليكا به صورت زيرزميني و غيرمجاز وارد كشور شده و در چـارچوب   10طي  .بوده است

در واقـع بايـد تاكيـد كـرد كـه در كنـار        .اسـت  هبحث در اختيار جوانان قرار گرفت موردآن مفاهيم نحله انحرافي 

 .ان با شرايط مورد اشاره ايفا كـرد بان ورود يك جري واز ارشاد وقت نقش دروزارت فرهنگ و   موسيقي زيرزميني ،
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شـيطاني  موسـيقي  چنـد سـبك از    »گوتيـك  گوتيك متال يا متال«، »متال تاريك«، »هوي متال «گفتني است 

 آنها عبارتند از اي تبليغه شيوه .انگيز مسئولين فرهنگ كشور وارد كشور شد متاليكا بود كه به يمن غفلت اعجاب

هـاي مربـوط بـه     هـا وبـالگ   گسترش يافتن سـايت  ،، كاست و پوستر مربوط به خوانندگان متاليكادي انتشار سي

نـاطق  الخصـوص در م  هاي شبانه و گفتگوهاي دوستانه علـي  رساني از طريق پارتي تبليغ و اطالع ،شيطان پرستي

  .وهاي مجازيتبليغ در تاالرهاي گفتگ ،شيراز ومرفه شهرهاي تهران 

زمان شيطان پرستي در زمانهاي بسيار قديم و قرون اوليه آدمي در چنـدين   :اعمال و زمان شيطان پرستي 

تـاريكي از   ؛ بر اين تصـور كـه شـيطان و خـداي    ولين زمان هنگام كسوف و خسوف بودا: گرفت مي زمان انجام

گرفـت خـداي تـاريكي و شـيطان      نمي قرباني انجامانسانها عصباني هستند و منتظر هديه خود و اگر براي آنها 

مهمترين اعمال آنها . شيطان قرباني كردن انسان انجام ميشد تمام انسانها را قتل عام ميكردند لذا براي آرامش

پردازند و همچنـين از شـيطان بـراي     مي اعمالي است كه هميشه انجام مي دهند و در آن به انجام امور جنسي

. كسي مشكلي داشته باشد براي حل مشكل وي دعا مـي شـود   ين كمك ميخواهند و اگرپيشبرد اهداف حاضر

كليساي  عضويت يك عضو جديد به اين هيئت و مجموعه است كه اين كار توسط كشيش ؛ مراسممراسم بعدي

   .شود انجام مي )بستگي به مذكر يا مونث بودن عضو جديد دارد ( شيطان و يا همسر وي 

شيطان پرستي قـديمي و   تي جديد قرباني كردن مفهومي ندارد اما براي آنان كه هنوز پيرودر شيطان پرس     

و بـر   شود قرباني توسط آب مقدس غسل داده مي .شود قرون وسطايي هستند اين كار در شبي تاريك انجام مي

در كاملترين مراسـم   و شوند از انجام مراسم بيهوش ميها قبل  قرباني اصوالً البته. شود روي محراب خوابانده مي

در . شـود   سـوزانده مـي   ؛ قرباني پس از كشته شدن و نوشيدن خون وي توسط آتشكردن براي شيطان قرباني

سايت ديوانـه خانـه،   ( گيرد  گاها عبري انجام مي اين مراسم خواندن اوراد مخصوصي به زباني كامال بي معني و

ايـن مراسـم در   . ياه شايد معروفترين مراسـم آنـان باشـد    مراسم معروف نماز سياه يا نماز جماعت س ). 2006

و دقيقا همان مراسم عشاي رباني مسيحيت است با اين تفاوت كه تمـام   شود كليساي شيطان پرستي انجام مي

  .شود انجام مي كارها برعكس

وجـود دارد  نيز  در مراسم پيوستن عضو جديد به شيطان پرستان كه البته همچنين عملي در جادوگري        

شـود كـه باعـث     ده ميشخص عضو شونده ز اين بوسه توسط همسر يا خود كشيش به بدن. بوسه مقدس است

؛ تشكر از وي به منظور عضو شدن و در نهايت قبول فرد عضو پرستان ؛ تقدس او در بين شيطانخير و بركت او
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) در هر دو پنتـاگرام  پرستي و چه در جادوگري و چه در شيطان(شخص جديد در وسط پنتاگرام . است شونده

 prophet of ) شـود  شـخص جديـد زده مـي   بـدن  هـا بـر    بوسه. يزند در حالي كه كامال عريان استزانو م

darkness,2006 ).  

  پرستي به مثابه يك تهديد شيطان

پرسـت در   هـاي شـيطان   آميز بودن فعاليـت گـروه   »تهديد« در اين بخش به دنبال آن هستيم تا به تبيين

  .كشور بپردازيم داخل 

الخصوص  ر عليقاچاق مواد مخد ،اقدام براي ترور ،گذاري رايم باندي يا سازماني بمبمصاديق ج: م بانديئجرا

پرستان با  باشد كه طبق تحقيقات به عمل آمده شيطان ميغيره  اندازي مراكز فساد و راه ،مواد مخدر شيميايي

  .نمايند  هايي را دريافت مي ريق مشاركت در آنها بودجهتمامي جرايم مذكور ارتباط داشته و عمدتا از ط

پرستان مي پيوندند حتي چنانچه از خانواده هاي ثروتمند نيز باشند از  شيطانبه اغلب جوانان كه  : سرقت

تواند زمينه جرايمي را  لذا حضور ايشان در جمع گروه اجتماعي مي  آيند ، اعضاء مطرود خانواده به حساب مي

ها در ابعاد مسلحانه طبيعتا تهديدي براي  ت براي تامين منابع مالي فراهم آورد كه اين سرقتهمچون سرق

شود كه هرگونه دامن زدن به فساد از  در اين خصوص مجدداً تاكيد مي .آيند امنيت اجتماعي به شمار مي

  . يكي به شيطانبايد در نظر داشت كه سرقت نيز عاملي است براي نزد. باشد گرايان مي باورهاي شيطان

پرستان اصوال تجاوز جنسي يك ارزش و شرط براي ورود و استمرار حضور در  در جمع شيطان: تجاوز جنسي

تجاوز به همجنسان و كودكان نيز همراه است عنصر اصلي  ،اين تجاوز كه عمدتا با قتل .آيد اب ميگروه به حس

تواند  تصور شيوع يافتن اين ضد فرهنگ مخرب نيز مي. متجاوز جنسي استفرد گيري از  انتقامو ايراد خسارت 

هاست كه  هاي تبليغي اين دست گروه تجاوز جنسي از ضدارزش .نوردد مرزهاي امنيت اخالقي را در جامعه در

در . شود هاي مبتذل دنبال مي ريق فيلمهاي موسيقي ، ترويج فكري و از ط دائماً با ساخت نماهنگ ، تنظيم آلبوم

  . تنوع در كسب لذت جنسي است » تجاوز« اند گرايان مدعي حقيقت شيطان

هايش بيشتر باشد  و كيفيت قتل پرستي كه تعداد  قتل يك عمل شيطاني بزرگ به حساب آمده و شيطان:  قتل

ء امنيتي را به همراه خواهد ناگفته پيداست كه اين مولفه نيز تاثيرات سو. تر خواهد شد درگاه شيطان نزديك هب

    .داشت
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روند ارتباط گيري و فعاليت وبالگ هاي ياد شده به اين صورت است كه افراد پس از : تحرك در اينترنت

تكميل فرم ثبت نام ، يك ايميل در صندوق پست الكترونيك خود با موضوع خوشامدگويي دريافت مي كنند و 

ي شبانه يا پارك ها براي آشنايي به برخي از مهماني ها پس از برقراري ارتباط با ايشان و در صورت جلب اعتماد

  .دعوت مي شوند 

الخصوص  هاي پوشاك جوانان و بانوان علي فروشگاه، اي آالت نقره اصناف فروشنده زيورها و  مغازه: ترويج نمادها

توان  در برخي موارد حتي مي. بر عهده دارندرا پرستي در داخل كشور  در شهر تهران وظيفه عمده ترويج شيطان

همچنين گفتني است برخي از  .خود ندارندد كه فروشندگان حتي اطالع اندكي از محتواي عمل اظهار كر

ها از طرق مختلف اين نمادها را حمل و معرفي و  هاي مطرح موسيقي پاپ و متاليكا در تهران و شهرستان چهره

اي را  زبان نيز نقش عمده سيهاي فار ها و وبالگ سايت. پردازند مستقيم به ترويج آنها ميبه صورت مستقيم و غير

  . كنند ايفا ميدر معرفي اين نمادها 

ها خاص دوستانه همواره به عنوان  التحصيلي و مهماني هاي فارغ جشن ، هاي شبانه پارتي: هاي شبانه پارتي

انواع و اقسام  ادر اين مراسمات و هر بار گروهي از جوانان ب. پرستان قابل ذكر هستند كانون فعاليت شيطان

 )                                  شوند ميآنها آشنا و يا جذب  يگراي شيطانها و ظواهر  انديشهمختلف با 

of iran.com )  www.sociology.  

  روش شناسي

ادي يكـي  روش اسن. روش اسنادي تنظيم شده استاي و با استفاده از پژوهش با اتكا به منابع كتابخانهاين         

جمع آوري اسـناد و   مستقيم است كه بر اساس آن شناخت نمودهاي هستي از طريقاز روشهاي مشاهده اي غير

با اين روش پژوهنده مستقيما با واقعيت در تماس نيست، بلكه آن را از طريق داده هاي . گيردمدارك صورت مي

  .)219: 1375ني، ساروخا( ديگران مي شناسد 

  يافته ها

آورد هايي به وجود مـي پرستي آسيبداللت بر اين دارند كه شيطان اين پژوهشبدست آمده در هاي  يافته

  توان به صورت خالصه چنين ذكر كردكه مي

  هاي انساني و بشري رواج فرهنگ ضديت با ارزش -
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  رواج فرهنگ ضديت با دين و اركان آن -

  دوباري و انواع اعتياد به مواد مخدر شيميايي و الكلبن ترويج فحشا و بي -

  هاي سازنده فردي و اجتماعي گري و گريز از فعاليت ترويج فرهنگ الابالي -

  شيوع يافتن فرهنگ كالمي مبتذل و فاقد عنصر اخالق -

  به صورت گسترده) گرايي پوچ(ليسم يهينمايي و ترويج ن سياه -

  اندييافته و ب افزايش جرايم سازمان -

تواند به مثابه تهديد  هاي حاد روحي و رواني در سطوح و اقشار مختلف كه به مرور زمان مي  رواج يافتن بيماري -

  .امنيتي جدي تلقي شود 

  

  گيريبحث و نتيجه

غيرانساني و انحرافي خود درصدد انتقال نمادها و ايدئولوژي خود به ماهيت پرستي با هاي شيطانفرقه

اين تالش در برخي مناطق به دليل وجود شرايط نامناسب اجتماعي، ديني، فرهنگي و . هستندجوامع مختلف 

پرستي با نشانه رفتن هر شيطان. سازدخانوادگي به سهولت به نتيجه رسيده و روح و روان جوانان را آلوده مي

ز فضاي مجازي جوانان را گذارد و با استفاده اآنچه خواست جوان امروزي است همچون موسيقي، پا به عرصه مي

در اين ميان بايد توجه كرد كه شرايط زندگي در عصري كه به مدرن شهرت دارد . كشاندبه قربانگاه حقيقت مي

معنادهي دين را از بين  تغييرات پي در پي اجتماعي كاركرد. در تشديد گرايش جوانان نقش بسيار مهمي دارد

سازماني بي. شناسي دين مويد آنندآنجه نظريات جامعه. اخته استوانان را با بحران معنا مواجه سبرده و ج

شدن پيوندهاي عاطفي و روحي فرد با جامعه و خانواده در اجتماعي، عدم وجود كنترل اجتماعي و گسسته

دهي جوانان به سوي ناهنجاري، خشونت، ناسازگاري و گرايش جوانان به سوي اين فرقه ها تاثير داشته و با سوق

در اين شرايط مسئوليت سنگيني بر دوش جامعه وجود . افات جنسي كليت جامعه را دجار بحران مي سازدانحر

ها با حمايت عاطفي اندركاران و مسئولين بايد با شناخت صحيح و درك عميق از اين جريان، خانوادهدست. دارد

پرستي به زيرا شيطان. را عقيم سازنددهي قادر خواهند بود اين جريان ها با اگاهيو معنوي فرزندان و رسانه

بنابراين مبارزه با اين مسئله . سازدتنهايي يك مسئله نيست بلكه زمينه را براي مسايل و مشكالت ديگر آماده مي

    .باشدهاي آينده از تباهي ميضرورت حياتي دارد و به معني نجات نه تنها نسل امروز بلكه نسل
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  پيشنهادات

جدي است براي آن دسته از مسئوالن امنيتي و فرهنگي كشور تـا در برابـر يـك    پژوهش حاضر هشداري 

ين جريان ضد فرهنگي تهديد كالن فرهنگي توانايي الزم علمي را كسب نموده و تدابير الزم را در خنثي سازي ا

  .گردد كه حاصل پژوهش حاضر است  ليكن اهم اين تدابير به شرح ذيل ارائه مي ،تدارك ببينند

و روحانيـت    و تاثيرگذار همچـون معلمـان،  مختلف اقشار ها، جوانان، خانوادهمند به  و جهت وسيعرساني  العاط  -

  . غيره

  .ها و سايت هاي فعال فارسي وبالگ طريق ازپرستي هاي شيطانرساني فرقهجلوگيري از اطالع -

پرستان به اصناف جهت كنترل در عدم  شيطانها مورد استفاده  اطالع رساني و اعالم ويژگيهاي نمادها و سمبل -

  . فروش آنها

  .كنترل و اشراف اطالعاتي بر عناصر شناسايي شده مرتبط با جريان مذكور  -

  .هاي فعال كشور ي مطبوعات و رسانهبردار تر و فراگير جهت بهره انتشار پژوهش هاي كامل -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 بخش سخنراني .........................................................پذيرفته شدهمقاالت 

 

  منابع

، ترجمه دكتر عبدالرحيم )اديان در جوامع امروز ( ي ، جهان مذهب1378، ريچارد و ديگران، بوش -

  .گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي

، تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و جرم در سطوح خرد و كالن، 1384چلبي، مسعود و مباركي، محمد،  -

 .2مجله جامعه شناسي ايران، دوره ششم، شماره 

 .2006سايت ديوانه خانه،  -

 .انتشارات كيهان: تهران  ، درآمدي بر دائره المعارف علوم اجتماعي،) 1375(  ساروخاني، باقر -

 .1،شيطان پرستي، نشريه ديدگاه، شماره 1383شريف،محمد،  -

 .3، كليساي شيطان، نشريه اخبار اديان، شماره 1382طالبي دارابي، محمد باقر،  -

 .شركت سهامي كتابهاي جيبي: تهران ، فؤاد روحاني، روانشناسي و دين؛ ) 1352(گوستاويونگ، كارل  -

 .، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني1379گيدنز، آنتوني،  -

 .موسسه انتشاراتي تبيان: ، محسن ثالثي، تهران جامعه شناسي دين؛ ) 1377(هميلتون، ملكم  -

- Hirschi , Travis. 1969 . Causes of delinquency . Berkeley and Los Angeles : 

university of California press. 

- www.sociology of iran.com 

- www.prophet of darkness.com 

- www.sociology of religion/weber 

- www.andishegom.com 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

