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هذا العمل:
هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعاملـية مـن
منظور إيمانيّ مسيحيّ.
ٍ
ل ــيس ه ــدف ه ــذه الس ــلسلة ت ــقدي ــم أم ــر ج ــدي ــد ب ــال ــكام ــل ،وذل ــك ن ــتيج ًة ل ــوج ــود ال ــعدي ــد م ــن
الــدراســات املــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة ملــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة.
إال أن اله ــدف ه ــو ت ــقدي ــم ه ــذه امل ــعلوم ــات ض ــمن ق ــال ــب ج ــدي ــد وت ــنسيق يُظ ِه ـ ُـر اإلخ ــتالف ــات
الــجوهــريــة والخــطرة بــني امل ُــعتقدات الــعاملــية وبــني اإليــمان املــسيحيّ املــبني عــلى إعــالنــات اهلل
التي في الكتاب املقدس.
تــم اإلعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن املــراجــع املــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول
ـعربــة ،ولــذلــك فــإنــه قــد ت ـ َّم إرفــاق
إلــى أدق الــتعريــفات املــمكنة لــلعديــد مــن املــصطلحات غــير امل ُـ َّ
اإلس ــم ال ــالت ــيني أو ال ــيون ــان ــي ف ــي ب ــعض األح ــيان مل ــساع ــدة ال ــقارئ ف ــي ال ــبحث ب ــاس ــتخدام
مصادر إضافية.
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة األخــوات واألخــوة املــؤمــنني عــلى الــتنبه إلــى الــكثير
مـ ــن الـ ــعادات واملـ ــمارسـ ــات الـ ــتي ربـ ــما تـ ــكون قـ ــد تس ـ ـ َّل َلت إلـ ــى حـ ــياتـ ــهم الـ ــيومـ ــية وعـ ــبادتـ ــهم،
وبـالـتالـي التخـ ّلص مـن جـميع األُمـور الـدخـيلة عـلى اإليـمان املـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب املـقدس
الرب اإلله.
الذي ُيش ِّكل املصدر الوحيد املعصوم لحياتنا في اإليمان وتعاملنا مع
ّ
ـدي نـ ــتيج ًة النـ ــتقاد بـ ــعض
عـ ــلى الـ ـ َّـرغـ ــم مـ ــن أ َّن الـ ــبعض مـ ــن األشـ ــخاص قـ ــد يـ ــشعرون بـ ــالتحـ ـ ّ
ـوجهة للجـميع فـي أن
املـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة ،إال أ َّن الـدعـوة م ّـ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات واملــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب املــقدس لــفحصها وفــق املــعايــير
اإللهية ،لرفض ُّ
والتمسك بما هو سليم و ُم َق َّدس.
كل ما هو غريب
ّ
م ــن امل ُ ــمكن أن ي ــتم اس ــتخدام ال ــعدي ــد م ــن امل ــعلوم ــات ض ــمن ال ــدف ــاع ــيات امل ــسيحية ع ــن
اإليــمان ،إال أ َّن الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف امل ُــرتــجى مــن هــذا الــعمل ،فــالهــدف األســاسـيّ
ه ــو ال ــتعليم ع ــن اإلي ــمان امل ــسيحي م ــن خ ــالل ت ــقدي ــمه ض ــمن م ــقارن ــة إلظ ــهار ال ــتباي ــن ال ــذي
ي ــسعى ال ــكثير م ــن األش ــخاص إل ــى ط ــمسه م ــن خ ــالل إس ــاءة ت ــقدي ــم امل ــعلوم ــات أو س ــرده ــا
بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة.
أُصـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم املـعلومـات بـطريـقة أمـينة ملجـد الـثالـوث امل ُـق َّدس الـذي
ب ،ربـي
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم ألسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه االبـن الـوحـيد والـفادي امل ُ ِـح ّ
و ُمخلصي يسوع املسيح ،الذي باسمه ستجثو ُك ّل ركبة مما في السماء وما على األرض.
محبتي لكم في املسيح.
J

3

هذا العمل3 ....................................................................:
مقدمة5 ...........................................................................
التاريخ6 .........................................................................
املذهب الشيطاني املعاصر8 ....................................................
كنيسة الشيطان14 ............................................................
) (TEMPLE OF SETمعبد ِ
ت18 ....................................
س ْ
جماعة املعبد الشرقيّ )20 ......(ORDO TEMPLI ORIENTIS
التحيز واإلثارة24 ..............................................................
التناقض مع املسيحية27 ........................................................
الق ّداس األسود28 .............................................................
الخالصة31 .........................................................................
معلومات إضافية32 ...............................................................
املراجع33 ......................................................................:

4

العبادة الشيطانية  -كنيسة الشيطان
)(the church of satan - satanism

مقدمة
امل ــذه ــب ال ــشيطان ــي ه ــو امل ــصطلح ال ــعام ال ــذي ي ــشير إل ــى ع ــبادة
امل ــالك ال ــساق ــط ل ــوس ــيفر أو ال ــشيطان )ال ــتكوي ــن ١٥-١ :٣؛ اش ــعياء
 .(١٤:١٢مــن الــصعب أن يــتم إعــادة تــقديــم الــتاريــخ الــكامــل لــلعبادة
الـ ــشيطانـ ــية ،فـ ــاألدلـ ــة الـ ــتي تـ ــرجـ ــع إلـ ــى الـ ــفترة الـ ــتي تسـ ــبق الـ ــقرن
الــسابــع عشــر هــي قــليلة لــلغايــة .أمــا الــبيانــات واألدلــة املــوجــودة مــن
الـ ــفترات الـ ــالحـ ــقة فـ ــهي لـ ــن تـ ــساعـ ــد عـ ــلى إعـ ــادة تـ ــشكيل الـ ــصورة
الـتاريـخية لهـذه الـعبادة بـشكل دقـيق ،وذلـك يـرجـع إلـى أ َّن هـذه األدلـة
قـد وصـلت مـن ِقـ بَل املـسيحيّني فـي الـفترة الـتي شـاعـت فـيها عـمليات
م ــطاردة السح ــرة ،ل ــذل ــك ف ــإن األم ــر امل ــتوق ــع أن ــه ق ــد ت ـ َّم امل ــبال ــغة ف ــي
اإلبـالغ عـن نـشاطـات الـعبادة الـشيطانـية أو الـفرق الـتي تـمارس هـذه
العبادات.
ي ــجب أن ي ــتم ال ــتنبه إل ــى ع ــدم الخ ــلط ب ــني ع ــبادة ال ــشيطان وب ــني
السحــر ) (Witchcraftعــلى الــرغــم مــن وجــود بــعض اإلرتــباط بــني
املــذهــبني فــي إطــارات مــعينة .وعــلى الــرغــم مــن أن مــمارســي السحــر
ي ـ ــنطوون ت ـ ــحت ل ـ ــواء الج ـ ــماع ـ ــات غ ـ ــير امل ـ ــسيحية أو ال ـ ــوث ـ ــنية ،إال أنَّ
املـ ــذهـ ــب الـ ــشيطانـ ــي يـ ــمارس طـ ــقوسـ ــه السحـ ــريـ ــة فـ ــي عـ ـ ٍ
ـداء لـ ــإللـ ــه
املسيحي-اليهودي ويتميز بكونه مناقضا ً له بشكل كامل.
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التاريخ
كــان نــم ّو املــذهــب الــشيطانــي ر ّد فــعل ضـ َّد املــسيحية ،ويــمتلك هــذا
امل ــذه ــب ت ــاري ــخا ً ط ــوي ـالً وم ــتقلبا ً ي ــغيب ع ــنا م ــن ت ــفاص ــيله ال ــكثير م ــن
األح ـ ــداث امل ـ ــاض ـ ــية .إال أن الس ـ ــردي ـ ــات امل ـ ــوث ـ ــقة ال ـ ــتي تتح ـ ــدث ع ـ ــن
الجـماعـات الـشيطانـية فـهي تـرجـع إلـى الـقرن الـسابـع عشـر فـي كـل
من أوروبا وأمريكا.
لـ ــقد ت ـ ـ َّم نسـ ــب الـ ــعبادة الـ ــشيطانـ ــية إلـ ــى الـ ــكثير مـ ــن املجـ ــموعـ ــات
اله ــرط ــوق ــية ع ــبر ال ــتاري ــخ .وك ــان ــت ال ــكنيسة ال ــروم ــية ال ــكاث ــول ــيكية ق ــد
وجه ـ ــت ت ـ ــهمة م ـ ــمارس ـ ــة ال ـ ــطقوس ال ـ ــشيطان ـ ــية إل ـ ــى ه ـ ــرط ـ ــقات م ـ ــثل
ّ
الهــرطــقة الــبوغــومــيل ّية ) 1(Bogomilsوالهــرطــقة الــكاثــريــة الــتطهير ّيــة
) 2(Cathariواله ـ ــرط ـ ــقة ال ـ ــبيجينيّة ) .3(Albigenesesأم ـ ــا ف ـ ــي
ج ــمهوري ــة ال ــدوم ــينيكان ف ــإن ال ــكاث ــر ّي ــني ال ــتطهيري ــن ق ــد أُع ــطوا ل ــقب
مجــمع الــشيطان فــي مــرحــلة مــحاكــم الــتفتيش .إال أن ال ـتُّهم لــم يــكن
ل ــها أس ــاس ف ــي م ــعظم ت ــلك ال ــحاالت إن ــما ك ــان ــت م ــوج ــهة م ــن ِقـ ـ بَل
ال ـ ــكنيسة ال ـ ــروم ـ ــية ف ـ ــي ال ـ ــعصور ال ـ ــوس ـ ــطى به ـ ــدف ال ـ ــحفاظ ع ـ ــلى
سـيطرتـها إضـافـ ًة إلـى اإلسـتيالء عـلى أمـالك وثـروات املُـتَّهمني .كـانـت
 1الهــرطــقة الــبوغــومــيل ّية ) (Bogomilsهــي هــرطــقة ظهــرت فــي الــقرن الــثامــن فــي االمــبراطــوريــة الــبيزنــطية ،وهــي
إحدى أشكال الهرطقة املانوية ).(Manichaeism
 2الهــرطــقة الــكاثــريــة الــتطهير ّيــة ) (Cathariإحــدى أشــكال الهــرطــقة املــانــويــة وقــد ظهــرت فــي أوروبــا بــني الــقرنــني
الحادي عشر والثاني عشر.
 3الهـرطـقة الـبيجينيّة ) :(Albigenesesشـيعة هـرطـوقـية انـطلقت مـن مـديـنة ألـبي الـفرنـسية .كـان الـبيجينيّون قـد
حــافــظوا عــلى أجــزاء مــن الهــرطــقة املــانــويــة الــقديــمة ) (Manichaeismذات الــنظرة الــثنائــية ) ،(dualismوقــد
عـ ّلموا بـأن الجسـد شـريـر ،وبـأن الـجنس هـو أداة شـريـرة مـن أدوات الـشيطان ،وأن مـوت يـسوع عـلى الـصليب كـان
مج ّـرد وهـم نـتيج ًة لـرفـضهم لـناسـوت يـسوع املـسيح )كـما هـو حـال الهـرطـقة الـدوسـتية  .(Docetismرفـضت هـذه
ال ــشيعة ت ــعليم املطه ــر ال ــكاث ــول ــيكيّ ال ــرومـ ـيّ وك ــذل ــك رف ــضت ت ــعليم ال ــزواج وق ــيام ــة األم ــوات وم ــمارس ــة األس ــرار
الــكنسية .انتشــرت هــذه الــبدعــة فــي جــميع أرجــاء جــنوب فــرنــسا إلــى أن أدت الحــملة الــصليبية إلــى الــقضاء عــليها
بشكل كامل في مرحلة ما بعد العام .١٣٣٠
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تُـهم الـعبادة الـشيطانـية والسحـر هـي الـتُّهم الـرائـجة فـي تـلك الـحقبة،
أي ش ــخص ي ــتجاوز ح ــدود
وك ــان م ــن السه ــل أن ي ــتم ت ــوج ــيهها إل ــى ّ
اإليمان القويم والحدود التوافقية.
ام ــتلك ال ــبروتس ــتان ــت ذات امل ــيل إل ــى ال ــتشكك ب ــال ــناس ع ــلى أن ــهم
رسـ خت الحـ ــركـ ــة
سحـ ــرة أو عـ ــبدة شـ ــيطان .بـ ــشكل خـ ــاص بـ ــعد أن َّ ـ
اإلص ــالح ــية م ــوط ــئا ً ل ــقدم ــيها ف ــي ش ــمال أوروب ــا ،وك ــان ال ــلوث ــري ــون
وال ــكال ــڤنيون امل ــلتزم ــون ي ــنظرون ب ــسهول ــة إل ــى ك ــل م ــا ه ــو روم ــانـ ـيّ
ص م ـ ــارت ـ ــن ل ـ ــوث ـ ــر
ك ـ ــاث ـ ــول ـ ــيكي ع ـ ــلى أنَّ ـ ــه م ـ ــن ال ـ ــشيطان .وق ـ ــد َـ
خ ـ ـ ُل َ
ـقر ض ــد امل ــسيح وأن
) (١٥٤٦-١٤٨٣إل ــى أ َّن ال ــباب ــوي ــة ك ــان ــت ه ــي م ـ ّ
روم ــا ه ــي ال ــزان ــية ال ــتي يتح ــدث ع ــنها س ــفر ال ــرؤي ــا ف ــي اإلص ــحاح
السابع عشر.
وصـل الـخوف مـن الـشيطان إلـى ذروتـه فـي أمـريـكا فـي مسـتعمرة
مـ ــاسـ ــاتـ ــشوسـ ــتس وذلـ ــك خـ ــالل مـ ــا عـ ــرف شـ ــعبيا ً بـ ــإسـ ــم مـ ــحاكـ ــمات
السحـ ــر فـ ــي سـ ــالـ ــيم ) (The Salem Witch Trialsفـ ــي الـ ــعام
ـس ال ــشيطان ــي ه ــي ال ــتي ت ـ َّم ت ــوج ــيهها إل ــى
 .١٦٩٢ك ــان ــت ت ــهمة امل ـ ّ
امل ــتهمني ،وذل ــك ب ــعد أن ا َّدع ــت س ــبعة ف ــتيات ب ــمن ف ــيه ّن اب ــنة ال ــوزي ــر
سـامـويـل بـاريـس ،بـأنَّـهن قـد وقـعن تـحت تـأثـير سحـر الـفودو مـن خـالل
عــمل أ َ َمــة الــوزيــر بــاريــس ،املــدعــوة تــيتوبــا الــتي تنحــدر أصــولــها مــن
بـاربـادوس .اعـترفـت تـيتوبـا بـأنـها وسـبعة أشـخاص آخـريـن كـانـوا قـد
عــملوا اتــفاقــية مــع الــشيطان .تَ ـ ِب َعت تــلك املــحاكــمة مــوجــة مــن تــوجــيه
اإلت ــهام ــات امل ــشاب ــهة ،وه ــو األم ــر ال ــذي أدى إل ــى هس ــتيري ــا أنته ــت
بـشنق تـسعة عشـر شـخصا ً مـمن كـانـوا قـد اتّـهموا بـممارسـة السحـر
وعبادة الشيطان.
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المذهب الشيطاني المعاصر
إن قــصة املــذهــب الــشيطانــي املــعاصــر قــد ارتــبطت بــحياة أليســتر
كــراولــي .(Aleister Crowley 1875 1947) 4لــم يــعتبر كــراولــي
نـ ــفسه فـ ــي أي مـ ــرة أنَّـ ــه مـ ــن عـ ــبدة الـ ــشيطان ،إال أ َّن كـ ــتابـ ــاتـ ــه عـ ــن
السحــر قــد أثــرت فــي املــذهــب الــشيطانــي فــي حــركــة مــعاداة الــثقافــة
)أو الــثورة عــلى الــثقافــة( فــي الــقرن العشــريــن فــي الــواليــات املتحــدة
األمريكية.
ظهــرت ق ـ ّوة شــخصية كــراولــي مــنذ طــفولــته ،وقــد تــرعــرع فــي كــنف
كــنيسة أخــويــة بــاليــموث ،إال أنَّــه كــان مــعانــدا ً لــلتعالــيم املــسيحية مــنذ
بـدايـاتـه تـقريـبا ً .وقـد سجـل الـباحـث ريـتشارد كـانـديـدلـي أ َّن كـراولـي ”
 4أليس ـ ــتر ك ـ ــراول ـ ــي ) :(Aleister Crowley 1875 1947ه ـ ــو م ـ ــن أشه ـ ــر ال ـ ــشخصيات امل ـ ــرت ـ ــبطة ب ـ ــالسح ـ ــر
والـشعوذة فـي الـقرن العشـريـن ،اشـتهر بـدوره املـؤثـر عـلى عـبادة الـشيطان املـعاصـرة وبـدراسـته ومـمارسـته للسحـر.
ع ــمل ع ــلى إض ــاف ــة ح ــرف  Kإل ــى ك ــلمة ”سح ــر“ ال ــالت ــينية  Magicل ــتصبح  Magickوذل ــك به ــدف ال ــتمييز ب ــني
السح ــر ب ــمعنى أل ــعاب خ ــفة ال ــيد ،وب ــني السح ــر ال ــذي ي ــقصد ب ــه امل ــمارس ــات ال ــخارق ــة ل ــلطبيعة ال ــتي ت ــنطوي ع ــلى
تسخير قوى سحرية.
نــشأ فــي كــنيسة متشـ ّددة تُــعرف بــإســم كــنيسة أُخــوة )أو أخــويــة( بــاليــموث ،إال أنَّــه تخــلى عــن إيــمانــه بــعد أن درس
السحـر والـشعوذة ) .(Occultأطـلقت عـليه والـدتـه فـي نـهايـة املـطاف لـقب ”الـوحـش الـعظيم“ ) (٦٦٦املـذكـور فـي
س ــفر ال ــرؤي ــا .ف ــي ال ــعام  ،١٨٩٨أص ــبح ك ــراول ــي ع ــضوا ً ف ــي ج ــماع ــة الفج ــر ال ــذه ــبي اله ــرم ــسية )Hermetic
َ .(Order of the Golden Dawnعــمل ع ــلى ش ــق ط ــري ــقه ع ــبر ال ــرت ــب امل ــختلفة وك ــان ي ــري ــد أن ي ــصبح ق ــائ ــد
الجــماعــة .إال أن الــخالفــات الــتي دارت بــينه وبــني أعــضاء آخــريــن مــن أبــرزهــم الــشاعــر ســامــويــل لــيديــل مــاثــيرس
) (Samuel Liddell Mathersقــد أدت إلــى انــفصالــه وتــأســيسية لجــماعــته الــخاصــة الــتي أطــلق عــليها اســم
وس ــام النج ــم ال ــفضي .ك ــان ــت رح ــالت ك ــراول ــي ك ــثيرة خ ــالل ح ــيات ــه وش ــملت م ــناط ــق م ــختلفة م ــثل ال ــهند وم ــصر
وإيـطالـيا .تـضمنت رحـالتـه انحـرافـات جـنسية ومـمارسـات شـاذّة بـما فـيها الشـذوذ الـجنسي ،والـجنس الجـماعـي،
وال ــجنس م ــع ال ــحيوان ــات ،وامل ــمارس ــات ال ــطقسية ال ــجنسية .أث ــناء وج ــوده ف ــي إي ــطال ــيا ،ق ــام ال ــدي ــكتات ــور ب ــينيتو
مــوســولــيني بــطرده بــعد أن عــرف عــن األمــور الــتي كــان يــقوم كــراولــي بــالــتسويــق لــها .فــي مــصر وفــي أثــناء زيــارة
كـراولـي وزوجـته روز ألحـد املـعارض صـادفـا تـمثاالً لـإللـه املـصري حـورس وقـد كـانـت املـصادفـة أنَّـه كـان يحـمل الـرقـم
 .٦٦٦هــذا األمــر قــاد كــراولــي إلــى اإلســتنتاج بــأ َّن هــذا اإللــه هــو ض ـ ّد املــسيح وذلــك نــتيجة لــتطابــق هــذا الــرقــم مــع
الرقم املذكور في سفر الرؤيا.
ابـتدأت بـعد ذلـك زوجـته وهـي فـي حـالـة مـن الـنشوة ،بـإمـالء كـتاب الـقانـون ) (the Liber Legisعـليه ،ابـتدأ بـعد
ت ــلك ال ــحادث ــة ب ــتأس ــيس ج ــماع ــة ج ــدي ــدة أط ــلق ع ــليها اس ــم أرج ــينتيوم آس ــتروم ) .(Argentium Astrumك ــان
لكراولي تأثيرا ً كبيرا ً على عدد كبير من جماعات السحر والشعوذة وعبدة الشيطان والويكا ومجموعات أُخرى.
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كـ ــان قـ ــد فـ ـ َّ
ـضل الـ ــشخصيات الشـ ــريـ ــرة مـ ــن الـ ــكتاب املـ ــقدس عـ ــلى
ال ــصال ــحة م ــنها ،وح ــني أط ــلقت ع ــليه أ َّمــه ل ــقب ال ــوح ــش ال ــعظيم ٦٦٦
الـذي فـي سـفر الـتكويـن ،قـبل هـذا الـلقب بـكل سـرور عـلى أسـاس أنَّـه
هويته الشخصية5“.
فـ ــي الـ ــعام  ١٨٩٨انـ ــضم كـ ــراولـ ــي إلـ ــى جـ ــماعـ ــة الفجـ ــر الـ ــذهـ ــبي
الهــرمــسي ّة 6،الــتقى هــناك مــع مــرشــده املــؤقــت مــاك-غــريــغور مــاذيــرس
الـذي كـان قـائـد تـلك املجـموعـة الـديـنية .يـذكـر عـنه الـباحـث كـانـديـدلـي
أنّــه حــمل لــقبا ً ضــمن الجــماعــة وهــو األخ بــردورابــو )ويــعني” :ســوف
أتح ّـمل“( وابـتدأ تـعاطـي املخـ ّدرات .كـانـت شـراهـته الـشهوانـية تـجاه
الجنس ــني واه ــتمام ــه ال ــبال ــغ ب ــال ــقوى امل ــظلمة ف ــي اإلن ــسان وال ــحيوان
س ــببا ً ف ــي اك ــتساب ــه ل ــلسمعة ال ــسيئة .ك ــان ي ــتم اع ــتبار ك ــراول ــي أح ــد
أســوأ الــشخصيات وأكــثرهــا انحــطاطـا ً فــي نــهايــة الــقرن ،يــرجــع ذلــك
بـ ــشكل خـ ــاص إلـ ــى شـ ــهوانـ ــيته وبـ ــغضه لـ ــلمسيحية وتـ ــع ّلقه بـ ــالشـ ــر
والشيطان5.

Richard Cavendish, A History of Magic (London: Weidenfeld and Nicholson,
n.d.), 148. See also Rosemary Guiley, The Encyclopedia of Witches and Witchcraft
(New York: Facts on File, Inc., 1984), 75.
5

 6جـماعـة الفجـر الـذهـبي الهـرمـسي ّة ) :(Hermetic Order of the Golden Dawnهـي واحـدة مـن أشهـر
الجــماعــات الــتي تــمارس السحــر والــشعوذة ) ،(Occultنــشأت فــي أواخــر الــقرن الــتاســع عشــر بــغرض مــمارســة
السحـ ــر .كـ ــانـ ــت تـ ــعالـ ــيمها عـ ــبارة عـ ــن خـ ــليط مـ ــن جـ ــماعـ ــات مـ ــختلفة مـ ــثل كـ ــابـ ــااله ) (Kabbalahواملـ ــاسـ ــون ـ ـيّني
).(Freemasonary
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كــانــت تــعالــيم جــماعــة الفجــر الــذهــبي عــبارة عــن نــوع مــن الــتعالــيم
السح ــري ــة املش ــتقة م ــن ال ــكاب ــااله ) 7(Kaballahوم ــذه ــب ال ــصليب
ـوردي ) .8(Rosicruicianismك ــما ي ــوج ــد ب ــعض ال ــتشاب ــه م ــع
ال ـ
ّ
امل ــاس ــون ــية ) (Freemasonaryوال ــثيوص ــوف ــيا ).(Theosophy
إال أ َّن السحـر لـم يـكن كـافـيا ً لـكراولـي الـذي كـان مـتيقنا ً مـن إمـكانـية
الـسيطرة عـلى قـوى أعـظم مـن السحـر مـن خـالل الـجنس واملخـدرات.
شهـدت تـلك املـرحـلة صـراعـا ً عـنيفا ً بـني مـاذيـرس وكـراولـي .فـي نـهايـة
املــطاف ا َّدعــى كــراولــي أ َّن مــاذيــرس قــد ُقـ ِـت َل فــي مــبارزة فــي السحــر
من ِقبَل مصاص دماء كان قد قام باستحضاره.
أظه ــر ك ــراول ــي غ ــراب ــة أط ــواره ال ــتي ك ــان ــت س ــببا ً ف ــي ط ــرده م ــن
الجـماعـة .لـم يـتوانـى كـراولـي فـي صـياغـة أفـكاره السحـريـة مـن خـالل
ط ــلب امل ــساع ــدة م ــن ال ــزع ــماء الس ــريّ ــني لج ــماع ــة ال ــنظام اله ــرم ــسيّ
)هـؤالء الـزعـماء هـم كـيانـات إلـهية ذات مـقدرات تـفوق الـطبيعة( .كـان
الــوحــي قــد أتــى إلــى كــراولــي فــي الــقاهــرة حــيث تــمت زيــارتــه مــن قــبل
مـ ٍ
ـلك ح ـ ٍ
ـارس ُي ــدع ــى أي ــواز ) .(Aiwazواب ــتدأ ح ــينها ك ــراول ــي ك ــتاب ــة
الــوحــي الــذي ا ّدعــى أنَّــه تــلقاه مــن املــالك .كــانــت تــلك اإلمــالءات الــتي
قـام بـتسجيلها هـي األسـاس الـذي اسـتخدمـه فـي إنـشاء كـتابـه الـذي
يح ــمل ع ــنوان )ك ــتاب ال ــقان ــون( .ت ــمت ص ــياغ ــة األس ــاس ــيات ل ــلمذه ــب
 7الـكابـااله ) :(Kaballahأحـد الـتقالـيد الـيهوديـة الـروحـانـية ،نـشأ فـي الـقرن الـثانـي عشـر وقـد اعـتمد عـلى تـفسير
الــتوراة بحســب املــعرفــة الســريــة املــخفية .تــعود أقــدم الــتقالــيد الــكابــال ـيّة إلــى فلســطني فــي الــقرن األول ،حــيث كــان
الـيهود الـصوفـيّون يـتأمـلون فـي ”الـعرش“ و”الـبكرات“ الـتي تحـدث عـنها الـنبي حـزقـيال فـي اإلصـحاح األول .إن
الـكلمة الـعبريـة ַקּבָלָה ]كـابـااله[ تـعني فـي األصـل ”الـتقليد الـشفوي“ .إن املـعرفـة السـريـة املـخفية فـي الـتوراة قـد
س َرت ونُــقلت فــي ســلسلة مــعلم-تــلميذ .إن الــنص الــرئــيسي لــلكابــااله ،وهــو الــذي يــحتوي عــلى الــكثير مــن الــتقالــيد
فُ ِّـ
يُعرف بإسم )كتاب ال َعظَ َمة( وقد ُكتب حوالي العام .١٢٨٠
ـوردي ) :(Rosicruicianismدي ــان ــة ن ــشأت م ــن م ــزي ــج ب ــني امل ــذه ــب ال ــغنوص ــي واإلي ــمان
 8م ــذه ــب ال ــصليب ال ـ
ّ
املسيحي ،والفلسفة العقالنية األوروبية ،والسحر والشعوذة باإلضافة إلى العديد من املذاهب الفكرية األ ُخرى.
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الـشيطانـي بـاإلعـتماد عـلى كـتاب الـقانـون فـي السـتينيات مـن الـقرن
العشـريـن ومـن ثـ َّم تـ َّم تـطويـرهـا فـي وقـت الحـق .قـ ّدم كـراولـي مـساهـمة
أدب ـ ـ ـ ــية إض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــية تح ـ ـ ـ ــمل ع ـ ـ ـ ــنوان )اإلع ـ ـ ـ ــتدال ال ـ ـ ـ ــشمسي The -
 (Equinoxفــي الــفترة املــمتدة بــني الــعامــني  ،١٩١٣-١٩٠٩وكــانــت
األفكار التي فيها أساسا ً للمذهب الشيطاني الحديث.
انــضم كــراولــي فــي الــعام  ١٩١٢إلــى جــمعية ســريــة أملــانــية ســريــة
أس ــسها امل ــاس ــون ــي امل ــمارس للسح ــر وال ــشعوذة ك ــارل ك ــيلنر )Karl
 ،(Kellnerوتحـمل اسـم جـماعـة املـعبد الشـرقـيّ )Ordo Templi
 .(Orientisك ــان ت ــرك ــيز ه ــذه الج ــمعية ع ــلى السح ــر ال ــجنسيّ ه ــو
األم ــر ال ــذي ك ــان ي ــبحث ع ــنه ك ــراول ــي .ب ــعد وف ــاة ك ــيلنر ت ــول ــى زم ــام
الـقيادة عـضو جـهاز املـخابـرات السـريـة األملـانـي املـدعـو ثـيودور روس،
وق ــد ع ــرض ع ــلى ك ــراول ــي أن ي ــتول ــى ق ــيادة ال ــفرع ال ــبري ــطان ــي م ــن
الج ــمعية وذل ــك ن ــتيجة ل ــرغ ــبة األول ف ــي إزال ــة ك ــراول ــي م ــن ال ــصورة
نظرا ً الطالعه على أسرار الجماعة.
أمـضى كـراولـي بـعض الـوقـت فـي الـواليـات املتحـدة وذلـك فـي الـفترة
املـ ـ ــمتدة بـ ـ ــني  .١٩١٩ - ١٩١٤فـ ـ ــي أثـ ـ ــناء إقـ ـ ــامـ ـ ــته فـ ـ ــي واليـ ـ ــة نـ ـ ــيو
هــامــبشير فــي عــام  ١٩١٦رفَّــع نــفسه إلــى رتــبة ســاحــر ).(Magus
وخ ــالل ال ــطقس اإلح ــتفال ــي ق ــام ب ــتعميد ض ــفدع أط ــلق ع ــليه اس ــم ”
يسوع املسيح“ ومن ث َّم صلبه.
إن الـقسم املـتبقي مـن حـياة كـراولـي هـو عـبارة عـن إرث ضخـم مـن
ـقر ثـيليما“ فـي مـديـنة
اإلنحـراف والشـر .أسـس فـي الـعام ” ١٩٢٠م ّ
تـشيڤالـو ،فـي صـقلية .وعـندمـا اكـتشف مـوسـولـيني فـي الـعام ١٩٢٣
أن ه ــذا امل ــقر ك ــان مس ــرح ـا ً ل ــألع ــمال ال ــجنسية ال ــفاس ــدة ،ق ــام ب ــطرد
ك ــراول ــي .ت ــاب ــع ك ــراول ــي ف ــي آخ ــر ع ــقدي ــن م ــن ح ــيات ــه ت ــقدي ــم ت ــعال ــيمه
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وم ــمارس ــات ــه السح ــري ــة وال ــجنسية املنح ــرف ــة .وم ــن ب ــني األم ــثلة ع ــلى
بعض أنواع السحر الجنسي التي قام بوضعها كراولي نجد:
”ال ــدرج ــة أو ال ــرت ــبة ال ــثام ــنة ل ــإلس ــتمناء أو رت ــبة ال ــجنس ال ــتلقائ ــي“،
و ”ال ـ ــرت ـ ــبة ال ـ ــتاس ـ ــعة ل ـ ــلجنس امل ـ ــختلط ب ـ ــني الجنس ـ ــني“ ،و ”ال ـ ــرت ـ ــبة
العاشرة للسحر املثليّ الجنس“ ،و”الجنس الشرجي“.
ُي ــعتقد أن م ــمارس ــات ك ــراول ــي ال ــجنسية ال ــفاس ــدة وت ــعاط ــيه ل ــلمواد
املخـدرة قـد تسـببا بـالـقضاء عـلى وعـيه األخـالقـي وإحـساسـه بـتأنـيب
الــضمير .فــي املــقابــل تســبب أســلوب حــياتــه هــذا فــي تــمكني ضــميره
ووعــيه الــفاقــد لــإلحــساس بــاملــسؤولــية مــن الــوقــوع تــحت تــأثــير كــيانــات
فائقة للطبيعة.
ب ــعد ذل ــك ،ب ــدأ ع ــال ــم ال ــصواري ــخ ج ــاك ب ــارس ــون ــز )ج ــون واي ــتساي ــد
بــارســونــز  (١٩٥٢-١٩١٤جــماع ـ ًة جــديــدةً تــسمى كــنيسة ثــيليما فــي
بــاســاديــنا ،كــالــيفورنــيا .وقــد رصــد آرثــر لــيونــز وجــود عــالقــة مــميزة بــني
بـارسـونـز و بـني مـؤسـس الـسايـنتولـوجـي الفـايـت رونـالـد هـوبـارد .9فـي
آذار/مـارس مـن الـعام  ١٩٤٦أقـام بـارسـونـز طـقوس ”الـرتـبة الـثامـنة
ل ــالس ــتمناء“ بحس ــب ت ــرت ــيب أليس ــتر ك ــراول ــي ،وك ــان ه ــدف ــه م ــن ه ــذه
ال ــطقوس اس ــتحضار ال ــقري ــن )ال ــول ــيف/ال ــتاب ــع  .10(Familiarك ــان
ه ـ ــوب ـ ــارد خ ـ ــالل ت ـ ــلك الج ـ ــلسات ي ـ ــشغل وظ ـ ــيفة ك ـ ــات ـ ــبُ .عـ ــرف ـ ــت ِتـ ـ َلك
 9الف ــاي ــت رون ــال ــد ه ــوب ــارد ) .١٩٨٦-١٩١١ :(Lafayette Ronald Hubbardم ــؤس ــس ال ــساي ــنتول ــوج ــي ،وق ــد
نشـر جـوهـرة فـكره فـي كـتابـه امل ُـ َعنون ”ال ِـديَ ِ
ـانيَّة ) :(Dianeticsالـعلم املـعاصـر لـلصحة الـعقلية“ ) .(١٩٥٠يجـمع
الـكتاب بـني األفـكار الـبوذيـة وعـلم الـنفس والـخيال اإلبـداعـي لـكاتـب مـن ُـكت ّاب الـخيال الـعلمي ،حـيث أ َّن هـوبـارد كـان
كذلك.
 10الـقريـن )الـولـيف/الـتابـع  :(Familiarالـقريـن فـي الـطقوس السحـريـة الـقوطـية الـقديـمة هـو الـشيطان الـذي يـعمل
ك ــمراف ــق للسح ــرة .ي ــعتقد ف ــي ب ــعض األح ــيان أن ق ــري ــن اإلن ــسان يتخ ــذ أح ــد أش ــكال ال ــحيوان ــات .ي ــقوم السح ــرة
بحسـب هـذه املـعتقدات بـاسـتشارة قـريـنهم بـشكل مـتكرر ألغـراض مـختلف مـثل إطـالق الـلعنات والـبشائـر .نجـد فـي
العديد من الكتابات أنَّه يتم التعامل والتخاطب مع القرين باإلسم.
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الـطقوس فـيما بـعد بـإسـم ” َع َـمل بـابَـلون“ )،(Babalon Working
قــام بــارســونــز خــالل ثــالثــة أيــام مــن الــعمل بــإنــتاج الــفصل الــرابــع مــن
ك ــتاب ب ــابَ ــلون وذل ــك ألن ــه ق ــد ت ــم اإلي ــحاء ب ــه م ــن ِق ـ بَل اإلل ــهة ب ــابَ ــلون.
عـندمـا سـمع كـراولـي عـن تـلك األحـداث وعـن تـعويـذات بـارسـونـز خـالل
ال ــطقوس ال ــتي أج ــراه ــا األخ ــير ،أرس ــل رس ــائ ــل إل ــى ق ــيادة ج ــماع ــة
املـعبد الشـرقـي لـ ُيعلِ َمهم بسخـريـة عـن األمـر .فـي نـهايـة املـطاف هـرب
هــوبــارد مــع صــديــقة بــارســونــز الحــميمة مــصطحبا ً مــعه مــقدارا ً كــبيراً
من أمواله.
ك ــان ــت ن ــهاي ــة ك ــراول ــي ه ــادئ ــة ح ــيث أن ــه ت ــوف ــي بس ــالم ف ــي م ــدي ــنة
فج ر نــفسه بــالخــطأ
هــاســتينغ فــي الــعام  .١٩٤٧أمــا بــارســونــز فــقد َّ ـ
وذلــك أثــناء إجــراءه لــبعض الــتجارب عــلى املــواد الــكيميائــية وذلــك فــي
السابع عشر من حزيران/يونيو .١٩٥٢
َي ــنظر ع ــبدة ال ــشيطان إل ــى ال ــشيطان وف ــق ط ــري ــقتني (١ .ب ــعض
املجـموعـات واألفـراد يـعتقدون بـأن الـشيطان مـوجـود وبـأنَّـه عـبارة عـن
قـوة عـظيمة ،وفـي حـال تـمت عـبادتـه فـإنَّـه سـوف يـقوم بـتلبية رغـبات أو
مــكافــئة ُـع بَّ ِ
ادهُ .ـمـعظم أنشــطة هــذه الجــماعــات تــتميز بــطابــع الســريــة
وذلـك يـرجـع إلـى الـطبيعة اإلجـرامـية لـطقوسـهم الشـريـرة .يـتملك عـبدة
ال ــشيطان م ــن ه ــذا ال ــنوع ش ــعور ب ــوج ــوب ت ــقدي ــم ال ــذب ــائ ــح ال ــدم ــوي ــة
ل ــلشيطان ،وف ــي ب ــعض األح ــيان ي ــتم ت ــقدي ــم األط ــفال ك ــذب ــائ ــح ع ــلى
مـذبـح شـيطانـي ضـمن احـتفال يُـعرف بـإسـم الـقداس األسـود 11الـذي
 11ال ــقداس األس ــود ) :(Black Massه ــو ن ــوع م ــن امل ــحاك ــاة ال ــساخ ــرة ال ــتي ي ــقوم ب ــتأدي ــتها ع ــبدة ال ــشيطان ف ــي
ت ــقليد لس ــر ال ــشكر )اإلف ــخارس ــتيا( بحس ــب امل ــفهوم ال ــكاث ــول ــيكي ال ــروم ــي ،وي ــتم ف ــيها ت ــدن ــيس امل ــضيف )الح ــمل/
الـذبـيح( .قـد تشـتمل عـلى مـمارسـات آُخـرى مـثل تـالوة الـصالة الـربـية بـشكل مـعكوس أو تـقديـم الـذبـائـح الـحيوانـية
أو البشـريـة عـلى املـذبـح .وفـي بـعض الـحاالت ،يـتم اسـتخدام جسـد امـرأة عـاريـة كـمذبـح فـي الـوقـت الـذي يـكون فـيه
امل ُ ــحتفلون ُعــراة .ف ــي ح ــاالت أُخ ــرى ،ي ــتم م ــزج دم ال ــضحية م ــع الخ ــمر ق ــبل اح ــتساءه ك ــتقدم ــة ل ــلشيطان .ف ــي
العصور الوسطى كان يقوم الكاهن املخلوع بتدنيس املضيف )الحمل(.
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يُـشكل الـنقطة الـجوهـريـة لـلعبادة الـشيطانـية .األمـر األكـثر شـيوعـا ً هـو
أن ي ــتم اس ــتخدام ال ــحيوان ــات ك ــذب ــائ ــح .ت ــم م ــن خ ــالل ال ــعدي ــد م ــن
الــدراســات والــتحقيقات الــربــط بــني األطــفال املــفقوديــن وبــني املــناطــق
ال ــتي ُي ــعتقد أن ع ــبدة ال ــشيطان ي ــمارس ــون ن ــشاط ــات ــهم ف ــيها .وي ــتم
نسـ ــب انـ ــتشار الـ ــعدد املـ ــتزايـ ــد لـ ــبقايـ ــا جـ ــثث الـ ــحيوانـ ــات املـ ــضرجـ ــة
بـالـدمـاء إلـى عـبدة الـشيطان أيـضا ً (٢) .أمـا الـنوع الـثانـي مـن عـبدة
الـ ــشيطان ،فـ ــهؤالء ال يـ ــؤمـ ــنون عـ ــموم ـ ـا ً بـ ــوجـ ــود الـ ــشيطان ،إال أنـ ــهم
يـقومـون بـممارسـة طـقوسـهم ألسـباب مـختلفة سـوف نـقوم بـمناقشـتها
الحقا ً.
قــبل تــقديــم مــناقــشة حــول تــعالــيم الجــماعــات املــعاصــرة مــن عــبدة
ال ــشيطان ،س ــيكون م ــن ال ــضروري أن ن ــقوم ب ــمحاول ــة وض ــعها ف ــي
مجــموعــات .يــق ّدم معهــد األبــحاث املــسيحية تــصنيفا ً مــفيدا ً وذلــك مــن
خــالل الــتمايــز الــذي يــقدمــه بــني ”مجــموعــة عــبدة الــشيطان“ وبــني ”
عـبدة الـشيطان الـفرديـني“ .ويـتم تـقسيم كـل فـئة مـن هـاتـني إلـى فـئات
أص ــغر .ي ــلخص آرث ــر ل ــيون ــز ه ــذه األم ــور ب ــال ــشكل ال ــتال ــي” :ي ــمكن
ت ــصنيف ال ــدي ــان ــة ال ــشيطان ــية امل ــعاص ــرة ض ــمن ث ــالث ــة ف ــئات م ــتميزة
وهـ ـ ــي (١) :عـ ـ ــبدة الـ ـ ــشيطان املـ ـ ــنفرديـ ـ ــن (٢) ،الـ ـ ــفرق الـ ـ ــشيطانـ ـ ــية
الخارجة عن القانون (٣) ،الكنائس الشيطانية الحديثة“.

كنيسة الشيطان
يـ ــوجـ ــد بـ ــني عـ ــبدة الـ ــشيطان جـ ــماعـ ــات أو أفـ ــراد مـ ــمن ال يـ ــؤمـ ــنون
بــالــضرورة بــوجــود الــشيطان بــوصــفه كــائــنا ً مــيتافــيزيــقا ً حــقيق ّياً ،إنــما
يــعتبرونــه مجـ ّـرد رمــز أو تجســد لــلشهوات البشــريــة واملــلذات الــحسية.
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هــؤالء يُــعادون الــتعالــيم املــسيحية الــتي تــقول بــوجــوب قــمع الــشهوات
الجسدية في املسعى الروحي لإلنسان.
قـ ــام أنـ ــتون الڤـ ــي )(Anton Szandor Lavey 1930 1997
ب ــتأس ــيس ك ــنيسة ال ــشيطان ف ــي م ــدي ــنة س ــان ف ــران ــسيسكو ف ــي ع ــام
 ١٩٦٦فـ ــي أمـ ــسية احـ ــتفال ڤـ ــالـ ــبورجـ ــيس )(Walpurgisnacht
املـ ــوافـ ــقة ألمـ ــسية الـ ــثالثـ ــني مـ ــن نـ ــيسان /أبـ ــريـ ــل ،وهـ ــي اإلحـ ــتفالـ ــية
ـساحـرات يَ ِ
ـط ْر َن عـالـيا ً ويـحتفلن .كـانـت
األملـانـية الـتي يُـقال فـيها أن ال ّ
الـ ـ ــكنيسة الـ ـ ــتي أسـ ـ ــسها الڤـ ـ ــي تـ ـ ــندرج تـ ـ ــحت الـ ـ ــفئة الـ ـ ــعامـ ـ ــة مـ ـ ــن
املجموعات الشيطانية التي سبق ذكرها.
النموذج األول من عبدة الشيطان

النموذج الثاني من عبدة الشيطان

 .Iمجموعات عبدة الشيطان:

الفرق الشيطانية الخارجة عن
القانون:

ا .تقليدية:
سرية.
.١
ّ

مجموعات سرية ،غير مشروعة،

 .٢تكره املسيحية.

نشاطاتها تتضمن العنف والجرائم

 .٣القداس األسود الذي يُحتفل به )يتم

التي تتجاوز حرية املعتقد التي

استخدام كأس يتم ملؤه في بعض األحيان

يسمح بها القانون ،يتعاطى أفرادها

بدم األضحية التي يتم تقريبها ،سواء كانت

املواد املخدرة ويمارسون الجنس

حيوانية أو بشرية(

املحرم.

 .٤تؤمن بوجود الشيطان.
ب .غير تقليدية:
سرية
.١
ّ
 .٢تُظهر بغضا ً للمسيحية ،إال أنها  -وبشكل ُمخالف
للمجموعة التقليدية  -تستمد تعاليمها من
املجموعات غير املسيحية مثل الفلسفة األفالطونية
الجديدة والديانات الباطنية الشرقية.
تجرع الدم في الطقوس اإلحتفالية ليس بالضرورة
.٣
ّ
تهكما ً من القداس الكاثوليكي الرومي ،إنما هو
تجرع لـ ”طاقة الحياة“ التي يؤمنها الدم
ّ
 .٤تعتقد أن الشيطان حقيقيّ
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ج .العلنية:
سرية
 .١غير ّ
ُ .٢تقيم طقوس احتفالية علنية
 .٣تعتمد بشكل رئيسي على كتاب
أنتون الڤي )الكتاب املقدس
الشيطاني(
 .٤تعتقد أن الشيطان هو قوة أو رمز
للشر.
د .عصابات الشباب الشيطانية:
 .١أعضائها عادةً من الشباب الذين
ليسو عبدة شيطان بالضرورة إال
أنهم يمتلكون اهتماما ً باملمارسات
الشيطانية والسحرية وذلك من خالل
تأثير املخدرات ،وموسيقا الروك أند
رول والهيڤي ميتال
 .٢بعض هذه التجمعات تعتبر أن
العبادة الشيطانية هي نوع من
أنواع التمرد على السلطة
 .٣بالنسبة ملعظم األفراد فإن اإلهتمام
بمذهب الشيطاني هو مجرد نزوة
عابرة
 .٤تكون املعلومات التي يمتلكها أعضاء
هذه الفئة عن املذهب الشيطاني
التقليدي شبه منعدمة
 .٥اإلعتقاد بوجود الشيطان ليس أمرا ً
ضروريا ً
 .IIاألفراد من عبدة الشيطان:

املعتزلة من عبدة الشيطان:

ا .ليسوا أعضاء في أية مجموعة شيطانية

أفراد يقومون بنشاطاتهم بشكل منفرد بعيدا ً

ب .يمتلكون أنظمة إيمانية فردية وانتقائية

عن اإلنتماء إلى أية جماعة ،ويمارسون

إلى درجة كبيرة
ج .تتضمن أفرادا ً من الذين يعانون إلى
درجة كبيرة من االضطرابات العصابية
أو النفسية.

أشكاالً مستقلة من عبادة الشيطان.
غالبا ً ما يكون أقراد عصابات الشباب
الشيطانية من ممارسي العبادة الشيطانية
املستقلة
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ك ــان الڤ ــي ق ــد ق ــدم وص ــفا ً ل ــنسخته ع ــن ال ــعقيدة ال ــشيطان ــية ف ــي
ك ــتاب ــه ال ــذي نش ــره ف ــي ال ــعام  ١٩٦٩ت ــحت ع ــنوان ”ال ــكتاب امل ــقدس
الشيطاني“.
كــتب الڤــي” :إ َّن الــشيطان ُيــمثّل اإلنــغماس فــي الــشهوات عــوضـاً
عـ ــن الـ ــعفّة .يُـ ــمثل الـ ــشيطان الـ ــوجـ ــود الـ ــفاعـ ــل عـ ــوض ـ ـا ً عـ ــن األحـ ــالم
ال ــرق ــراق ــة ال ــروح ــية .ي ــمثل ال ــشيطان اإلن ــتقام ع ــوض ـا ً ع ــن إدارة الخ ــد
اآلخ ــر .ي ــمثل ال ــشيطان ك ـ ّـل م ــا يُ ــدع ــى خ ــطاي ــا ،وذل ــك أن ــها ج ــميعها
تقود إلى إشباع جسدي أو عقلي أو عاطفي“12.
وج ـ ــدت أف ـ ــكار الڤ ـ ــي ط ـ ــري ـ ــقها إل ـ ــى ال ـ ــثقاف ـ ــة امل ـ ــوازي ـ ــة ل ـ ــتعاط ـ ــي
املخــدرات ومــوســيقى الــروك ،ولــكن يــجب أال يــتم إهــمال تــأثــيرهــا عــلى
قـيم الـطبقة الـوسـطى الـتي تُـشكل األغـلبية .لـقد اعـتنق الڤـي املـذهـب
امل ـ ـ ـ ـ ــادي ) (materialismوم ـ ـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ـ ــب اإلن ـ ـ ـ ـ ــغماس ف ـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــتعة
) .(hedonismعـ ــلى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ــرفـ ــض الـ ــذي ُيـ ــعلنه الـ ــكثيرون
لــإلشــارات الــواضــحة إلــى الــشيطان ،فــإنــهم ينجــذبــون إلــى التشــديــد
عـلى حـقوق املـرء فـي إشـباع شـهواتـه ورغـباتـه الـطبيعية .كـان املـاركـيز
دي سـ ــاد ) (Marquis de Sade 1740 1814قـ ــد قـ ــام بـ ــصياغـ ــة
ـاص ب ــال ــتسوي ــق
ه ــذه ال ــفلسفة ق ــبل ع ــدة ق ــرون ،ح ــيث ق ــام ب ــشكل خ ـ ّ
ل ــفكرة ع ــدم وج ــوب ق ــمع االح ــتياج ــات ال ــطبيعية .أن ــكر دي س ــاد اهلل،
وعـ َّلم أن الجــرائــم أو الخــطايــا الــوحــيدة هــي تــلك الــتي تــمنع املــرء مــن
اإلنــصياع لــصوت الــطبيعة .كــان الڤــي يــق ّدم نــسخة ُـمـعاصــرة وأكــثر
شـ ــعبية مـ ــن املـ ــذهـ ــب الـ ــسادي املـ ــذكـ ــور مـ ــن خـ ــالل إضـ ــافـ ــة بـ ــعض
الـ ــزخـ ــارف الـ ــفلسفية عـ ــليها .قـ ــام الڤـ ــي بـ ــتقديـ ــم عـ ــدد إضـ ــافـ ــي مـ ــن
Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible (New York: Avon Books, 1969), 25
Larry A. Nichols, George A. Mather, and Alvin J. Schmidt,
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املـؤلـفات مـن بـينها :الـطقوس الـشيطانـية )THe Satanic Ritual
 (1972و السح ـ ــر ال ـ ــكام ـ ــل ).(The Compleat Witch 1970
كــان قــبيل وفــاتــه يــقوم بــوضــع كــتاب يحــمل عــنوان الــشيطان يتحــدث
) (Satan Speaksوقد نُشر بعد وفاته في العام .١٩٩٨
أقـام الڤـي فـي مـنزل فـي مـديـنة سـان فـرانـسيسكو ،وقـد ُعـرف هـذا
املـنزل بـإسـم ”الـبيت األسـود“ نـتيج ًة لـطالئـه األسـود والـقرمـزي .بـدأ
ب ــاخ ــتبار السح ــر وال ــتنجيم وت ــزاي ــد ع ــدد أت ــباع ــه .ك ــان ال ــناس ي ــأت ــون
إل ــى م ــنزل ــه وي ــدف ــعون م ــبلغ دوالري ــن ون ــصف م ــقاب ــل ح ــصول ــهم ع ــلى
اإلذن لــلدخــول إلــى دائــرتــه السحــريــة .إضــافـ ًة إلــى الــدور الــذي لــعبته
مـؤ ّلـفاتـه ،كـان لـالڤـي دور فـي تـألـيف املـوسـيقى .أنـتج فـي الـتسعينات
عددا ً من األلبومات املوسيقي من بينها :الشيطان يأخذ إجازة.
ـنصلت مــنه ابــنته الــصغرى
وصــلت الــصراعــات إلــى الڤــي عــندمــا تـ ّ
زيـنا شـريـك ) (Zeena Schreckبـشكل عـلني وانـضمت إلـى مـعبد
ت ) (the Temple of Setب ـ ـ ــعد أن ات ـ ـ ــهمته ب ـ ـ ــأنَّ ـ ـ ــه م ـ ـ ــناف ـ ـ ــق
ِـ
سـ ـ ـ ْ
وم ــتصنّع .ت ــول ــى ب ــالن ــس ب ــارت ــون إدارة ك ــنيسة ال ــشيطان ب ــعد وف ــاة
الڤي في العام .١٩٩٧
ت ـ ــحتفل ك ـ ــنيسة ال ـ ــشيطان ب ـ ــعيدي ـ ــن رئ ـ ــيس ّيني ه ـ ــما ال ـ ــهال ـ ــوي ـ ــن و
ڤــالــبورجــيس ) ،(Walpurgisnachtويجــد األعــضاء أن اإلحــتفال
ب ــأع ــياد امل ــيالد ه ــو أم ــر ج ــدي ــر ب ــاإله ــتمام .ي ــتم اإلح ــتفال ب ــال ــقداس
األسود بشكل رمزي فقط.

معبد ِ
ستْ )(TEMPLE OF SET
تـ ــأسـ ــس مـ ــعبد سـ ــت فـ ــي الـ ــعام  ١٩٧٥عـ ــلى يـ ــد مـ ــيخائـ ــيل أكـ ــينو
) .(Michael Aquinoكــان املــذكــور قــد الــتحق بــكنيسة الــشيطان
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تــحت قــيادة الڤــي فــي الــعام  .١٩٦٩وقــد ارتــقى إلــى رتــبة مــا ِ
جســتر
) (Magisterمـن الـدرجـة الـرابـعة ،وهـي الـرتـبة الـتي تـأتـي تـالـيا ُ فـي
الـترتـيب بـعد رئـاسـة الـكهنة الـتي كـان يـشغلها الڤـي .ا ّدعـى أكـينو أنَّـه
ت ــلقى وح ــيا ً م ــن ال ــشيطان أع ــلمه ف ــيه ب ــأنّ ــه ي ــتوج ــب ع ــليه أن ي ــبتدئ
مـنظمة لـعبادة قـوى الـظالم الـحقيقيّة .لـكن األمـر الـحقيقيّ الـذي كـان
يح ــدث ه ــو أ َّن الڤ ــي ك ــان ي ــقوم ب ــبيع ال ــكهنوت ف ــي ك ــنيسة ال ــشيطان
م ــقاب ــل ال ــحصول ع ــلى م ــبال ــغ م ــال ــية .تس ــبب ه ــذا األم ــر ب ــخيبة أم ــل
لـلعديـد مـن األعـضاء ،وكـانـت الـنتيجة بـأ َّن أكـينو اعـتقد بـأ َّن الڤـي كـان
والسخ ــري ــة م ــن ال ــقيم ال ــشيطان ــية ال ــحقيقيّة ،وف ــي
ي ــقوم ب ــاالس ــتهزاء
ُّ
املــحصلة قــام مــع ثــمانــية عشــر عــضوا ً آخــريــن بــاإلنــفصال عــن الڤــي
واقامة معبد ِ
ت.
س ْ
عـلى الـرغـم مـن أن هـذه املـنظمة قـد تـأسسـت فـي الـعام  ،١٩٧٥إال
أ ّن اإلدع ــاء ه ــو أن ــها ت ــعود إل ــى ع ــصور م ــاق ــبل ال ــتاري ــخ وي ــتم ت ــتبع
ت ــاري ــخها رج ــوع ـا ً ف ــي ال ــزم ــن م ــن خ ــالل م ــدارس ال ــفلسفة التج ــري ــدي ــة
والــديــانــات الــباطــنية املــتغلغلة بــشكل خــاص فــي الــديــانــات املــصريــة
والــيونــانــية الــقديــمة .أبــدى أكــينو مــقاومــة لــفكرة كــون الــشيطان مجـ ّـرد
رمـ ـ ٍز ل ـ ٍ
ـقوة م ــا ،ح ــيث اع ــتقد ب ــأنَّ ــه ك ــان ب ــال ــفعل ق ــوةً ح ــقيق ّي ًة خ ــارقـ ـةً
ت ال ــذي ي ــشكل بحس ــب
ل ــلطبيعة يُش ــتق اس ــمه م ــن اإلل ــه امل ــصري ِ ـ
س ْ
زعم أكينو نموذجا ً عن الشيطان املسيحيّ.
ت وي ــرت ــبط
ي ــوج ــد ف ــارق إض ــاف ــي ب ــني ك ــنيسة ال ــشيطان وم ــعبَد ِ ـ
س ْ
ب ــال ــجيش وال ــعسكرة .وي ــالح ــظ أن أك ــينو ق ــد ام ــتلك اه ــتمامـ ـا ً ب ــال ــغاً
ب ــال ــثقاف ــة ال ــنازي ــة إل ــى درج ــة أ َّن األع ــضاء ك ــان ــوا ي ــقوم ــون ب ــارت ــداء
األوسـمة الـنازيـة .تـ َّم فـي الـعام  ١٩٨٦الـتحقيق مـع أكـينو فـيما يـتعلق
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بـا ّدعـاءات بـوجـود تحـرش جـنسي بـاألطـفال ،إال أنَّـه لـم يـتم تـوجـيه أيّـة
تهم رسمية.
أن ــهى أك ــينو ك ــهان ــته ف ــي ال ــعام  ،١٩٩٦وخ ــلفه دون وي ــب )Don
 .(Webbإن الـكثير مـن انشـطة هـذه املـنظمة هـي ذات طـابـع سـريّ
بخالف كنيسة الشيطان.

جماعة املعبد الشرقيّ )ORDO TEMPLI
(ORIENTIS
إن هـ ــذه الجـ ــماعـ ــة ليسـ ــت بجـ ــماعـ ــة شـ ــيطانـ ــية لـ ــكن وضـ ــعها هـ ــو
م ــشاب ــه مل ــا ذُ ِكـ َـر أع ــاله ع ــن أليس ــتر ك ــراول ــي ال ــذي ك ــان ق ــد فَ ـ ِه َم أنَّ ــه
م ــمارس للسح ــر ) (Magickول ــيس ب ــعاب ــد ل ــلشيطان .ك ــان ل ــكراول ــي
وجـماعـته تـأثـيرا ً عـميقا ً عـلى الجـماعـات الـشيطانـية فـي أمـريـكا .وقـد
ظه ــرت ال ــعدي ــد م ــن املج ــموع ــات املش ــتقة م ــن ج ــماع ــة امل ــعبد الش ــرق ــي
في مدن مختلفة.
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اعتراض
مــن األمــور الــتي يــتم مــالحــظتها هــو أن الــكثير مــن الــذيــن تــورطــوا
ب ـ ــال ـ ــعبادة ال ـ ــشيطان ـ ــية امل ـ ــعاص ـ ــرة ك ـ ــان ـ ــوا ق ـ ــد ت ـ ــأث ـ ــروا ب ـ ــشكل ك ـ ــبير
بـاملخـدرات واملـمارسـات الـجنسية املحـظورة ومـوسـيقى الـهيڤي مـيتال
روك .يــنظر الــبعض إلــى هــذه املــمارســات عــلى أنــها وســيلة لــلتنفيس
وتــفريــغ الــعداء ،أمــا الــبعض اآلخــر يــنظرون إلــى الــعبادة الــشيطانــية
على أنها وسيلة للتمرد العلني ض ّد السلطة.
ي ــقول أح ــد ع ــبدة ال ــشيطان” :ع ــندم ــا ت ــقتل ش ــخصا ً م ــا ،ف ــإن ه ــذا
هـ ــو أمـ ـ ٌـر ال رجـ ــعة عـ ــنه .واألمـ ــر يـ ــنتج عـ ــن الـ ــشعور بـ ــعدم األمـ ــان“.
ي ــسعى ع ــبدة ال ــشيطان إل ــى التح ــرر م ــن ال ــعادات وال ــتقال ــيد وال ــقيم
األخـالقـية واملـفاهـيم املـؤسـساتـية .يـوجـد الـبعض مـن األشـخاص مـمن
ص ـ ّـرح ــوا ب ــأن ــهم ك ــان ــوا ق ــد ام ــتلكوا م ــيالً ف ــطري ـا ً ف ــي اإلنج ــذاب إل ــى
الشيطان واألمور املحرمة دينيّا ً.
إن ك ـ ّ ً
ـال م ــن التش ــبيهات امل ــجازي ــة وك ــلمات األغ ــان ــي ال ــتي ق ـ ّدم ــتها
فـرق الـهيڤي مـيتال روك كـانـت قـد سـاهـمت بـشكل كـبير فـي الـنهضة
الــتي شهــدتــها املــمارســات السحــريــة واملــتعلقة بــالــعرافــة )(Occult
فـ ـ ــي الـ ـ ــقرن العشـ ـ ــريـ ـ ــن .وتـ ـ ــقول األبـ ـ ــحاث الـ ـ ــتي نشـ ـ ــرتـ ـ ــها وكـ ـ ــالـ ـ ــة
أسـوسـياتـيد بـريـس ) (Associated Pressأن ريـتشارد رامـيريـز،
امل ــعروف ب ــلقب ”امل ــترب ــص ال ــليلي“ ف ــي ك ــال ــيفورن ــيا ،ك ــان م ــهووس ــا
ب ــال ــفرق ــة امل ــوس ــيقية األس ــترال ــية  .AC DCوق ــد ادع ــى أح ــد أص ــدق ــاء
رامـيريـز الـسابـقني ،املـدعـو راي غـارسـيا ،أن األلـبوم املـوسـيقي الـذي
أطـلقته الـفرقـة املـذكـورة فـي الـعام  ١٩٧٩والـذي يحـمل عـنوان ”طـريـق
س ــري ــع إل ــى ال ــجحيم“ ) ،(Highway to Hellك ــان ق ــد ل ــعب دوراً
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خــاص ـا ً فــي الــتأثــير عــلى املجــرم املــشهور رامــيريــز .وقــد كــان مــتأثــراً
إلــى درجــة الــهوس بــأغــنية ”املــتسكع الــليلي“ )(Night Prowler
ـتلصص يتســلل إلــى املــنازل أثــناء نــوم
الــتي ق ـ َّدمــت كــلماتــها وصــفا ً ملـ ّ
قاطنيها.
ت ـ ـ ــتضمن ك ـ ـ ــلمات ال ـ ـ ــكثير م ـ ـ ــن أغ ـ ـ ــان ـ ـ ــي ال ـ ـ ــهيڤي م ـ ـ ــيتال  -روك
مــوضــوعــات مشــتركــة مــثل الــتمرد عــلى الســلطة ،الــجنس قــبل الــزواج
أو خـارجـه ،تـعاطـي املخـدرات ،مـمارسـة السحـر والـتنجيم .ونجـد فـي
كــلمات األغــنية الــرئــيسية أللــبوم مــوســيقي حــمل عــنوان ”التظهــر أيّ
رحــمة“ لــفرقــة مــوســيقية تحــمل اســم  ،Slayerمــايــلي” :خــالل الــليل
ن ــرك ــب أزواج ـا ً… م ــن أع ــماق س ــاح ــات ال ــجحيم… ق ــلقني م ــن أب ــواب
الرب الشيطان“.13
الجحيم… ثقتنا في
ّ
يـ ّدعـي كـير كـينغ ) (Kerr Kingمـؤلـف هـذه األغـنية أنَّـه لـيس مـن
ُعـ بّاد الــشيطان ،إال أنَّــه يــقوم بــاســتخدام رمــوز شــيطانــية لــيدعــم مــن
خـاللـها الـصورة اإلعـالمـية لـلفرقـة املـوسـيقية .إن هـذا األمـر قـد يـكون
صــحيحا ً بــالنســبة لــلعديــد مــن الــفرق املــوســيقية الــتي تــقدم مــوســيقى
ال ــهيڤي-م ــيتال .ل ــكن ه ــذا ال ــعذر ل ــم ي ــمنع م ــعجبي ه ــذه ال ــفرق م ــمن
يسـتمعون لهـذه الـكلمات مـن اإلنجـراف إلـى أشـكال حـقيق ّية وخـطيرة
مــن عــبادة الــشيطان .قــامــت املجــموعــة املــعروفــة تــحت عــنوان الســبت
األســود ) (Black Sabbathبــإنــتاج ألــبوم مــوســيقي يحــمل عــنوان
 ،Sabbath Bloody Sabbathوقـ ــد كـ ــان مـ ــترافـ ــقا ً مـ ــع األرقـ ــام
 .٦٦٦وقـد قـامـت هـذه املجـموعـة بـبيع قـمصان وقـبعات مـدمـوغـة بـرمـز
الـ ــديـ ــانـ ــة الـ ــشيطانـ ــية )رأس مـ ــاعـ ــز ُمـ ــر َّـك ــب ضـ ــمن نجـ ــمة خـ ــماسـ ــية
 13كلمات األغنية باللغة اإلنكليزية هي التالية:
”Through the night we ride in pairs … / From the depths of hell’s domain … /
“.Worried from the gates of hell / In Lord Satan we trust
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م ــقلوب ــة( .ف ــي ت ــلك األث ــناء ق ــام ــت ف ــرق ــة م ــوس ــيقية أُخ ــرى تح ــمل اس ــم
م ـ ــوت ـ ــلي ك ـ ــرو ) (Motley Crüeب ـ ــإن ـ ــتاج أل ـ ــبوم م ـ ــوس ـ ــيقي يح ـ ــمل
عـ ــنوان ”اطـ ــلب الـ ــشيطان“ ) (Shout at the Devilوتظهـ ــر فـ ــيه
رمـوز شـيطانـية .يـوجـد الـعديـد مـن نـجوم مـوسـيقى الـهيڤي مـيتال مـن
أم ــثال أوزي أوزب ــورن وال ــفرق م ــن أم ــثال  Judas Priestو KISS
و  IronMaidenال ــتي اس ــتخدم ــت رم ــوزا ً ش ــيطان ــية ع ــلى غ ــالف
األلــبومــات املــوســيقية وكــذلــك عــلى مــالبــس الــفرقــة .إن هــذه الــظاهــر ال
ت ــزال مس ــتمرة م ــع ف ــرق امل ــيتال امل ــعاص ــرة ك ــما أن ــها ق ــد ام ــت َّدت إل ــى
أنواع موسيقية إضافية.
لــم تــكن املــوســيقى هــي الــوســيلة الــوحــيدة الــتي اســتخدمــها عــبدة
الـشيطان .بـل يـتم تـقديـم عـبادة الـشيطان إلـى الـعامـة بـاسـتخدام لـوح
الــويــجا ) 14(Ouijaالــذي يــتم تــصنيعه مــن ِقـ بَل شــركــة بــاركــر بــرذرز
) .(Barker Brothersويـعترف مـصنعوا الـلعبة فـي كـتيب خـاص
ب ــال ــلعبة ب ــأن ــهم ال ي ــعرف ــون م ــصدر ه ــذه ال ــلعبة ول ــكنهم ي ــعرف ــون أن
الـعديـد مـن األشـخاص الـذيـن يسـتخدمـونـها ويسـتمتعون بـها هـم مـن
امله ـ ــتمني ب ـ ــالسح ـ ــر وال ـ ــتنجيم .اع ـ ــترف أح ـ ــد امل ـ ــنتمني إل ـ ــى امل ـ ــذه ـ ــب
ال ــشيطان ــي ب ــأ َّن ت ــورط ــه ف ــي السح ــر وال ــتنجيم ) (Occultق ــد اب ــتدأ
من خالل لوح ويجا.

 14لـوح الـويـجا ) :(Ouijaهـو لـوح يـحتوي عـلى أرقـام وحـروف ،ويـتم اسـتخدامـه فـي املـذاهـب الـروحـانـية لـإلتـصال
ب ــأرواح ال ــراح ــلني خ ــالل ج ــلسات خ ــاص ــة الس ــتحضار األرواح .يج ــلس امل ــشارك ــون ع ــلى ط ــاول ــة ح ــول ل ــوح ال ــوي ــجا
ويـضعون أيـديـهم عـلى ”مـؤشـر“ ،ثـ َّم يـتم تحـريـك املـؤشـر حـول الـلوحـة لـيشير إلـى أحـرف مـختلفة بـواسـطة الـروح )أو
األرواح( ال ــتي ت ـ َّم اس ــتحضاره ــا .وت ــكون ال ــرس ــال ــة ال ــتي ي ــتم ال ــحصول ع ــليها ه ــي ال ــرس ــال ــة ال ــقادم ــة م ــن ال ــعال ــم
الروحي الخارق للطبيعة.
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التحيز واإلثارة
م ــن امل ــمكن أن ي ــتم وس ــم الح ــرك ــات امل ــرت ــبطة ب ــال ــعبادة ال ــشيطان ــية
بــأنــها أكــثر الحــركــات إثــارةً لــإلهــتمام ،وأكــثر الحــركــات الــتي تــحصل
ع ــلى اإله ــتمام م ــن وس ــائ ــل اإلع ــالم وال ــبرام ــج ال ــحواري ــة وك ــذل ــك ف ــي
األدب ال ــشعبي .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،تفج ــر اإله ــتمام ال ــشعبي به ــذه
الح ــرك ــة ح ــني ت ــم إظ ــهار ع ــدد م ــن ال ــكنائ ــس ال ــشيطان ــية ف ــي ال ــعام
 ١٩٨٨ف ـ ــي ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ت ـ ــلفزي ـ ــون ـ ــي ح ـ ــواري يح ـ ــمل اس ـ ــم ج ـ ــيرال ـ ــدو
ـباري آخــر
) ،(Geraldoومــن ث ـ َّم فــي الــعام  ١٩٩١قــام بــرنــامــج إخـ ّ
يحــمل اســم ) (20/20بــبث طــقوس رومــانــية كــاثــولــيكية تــتمثل بــطرد
األرواح ).(Exorcism
إن الخــطر املــصاحــب ملــثل هــذا الــنوع مــن الــترويــج هــو املــيل نــحو
اإلثـ ـ ــارة .بـ ـ ــالـ ـ ــنظر إلـ ـ ــى الـ ـ ــغموض الـ ـ ــذي يـ ـ ــلتف مـ ـ ــوضـ ـ ــوع الـ ـ ــعبادة
الـشيطانـية وتـفاصـيلها الـتي يجهـلها املـواطـن الـعادي ،فـإن الـفضول
يـنشأ بـشكل تـلقائـي حـني يـتم اإلبـالغ عـن وجـود مجـموعـات شـيطانـية
تـمارس الـقداس األسـود أو تـقوم بـنبش الـقبور السـتخراج الـعظام أو
أجـ ــزاء أُخـ ــرى مـ ــن الـ ــرفـ ــاة .تظهـ ــر املـ ــشكالت حـ ــني يـ ــقوم أشـ ــخاص
مس ــتقلني ض ــمن ال ــكنائ ــس امل ــسيحية ع ــموم ـا ً ب ــات ــخاذ م ــكان ــة ال ــخبراء
ف ـ ــي ال ـ ــفرق ال ـ ــدي ـ ــنية وال ـ ــطوائ ـ ــف ل ـ ــيقوم ـ ــوا م ـ ــن خ ـ ــالل امل ـ ــحاض ـ ــرات
وال ــندوات غ ــير امل ــوث ــقة أك ــادي ــميا ً ب ــاس ــتغالل ع ــدم م ــعرف ــة الج ــمهور
بـ ــاألمـ ــور الـ ــتي يـ ــقومـ ــون بـ ــتقديـ ــمها ،فـ ــيباشـ ــرون بـ ــاملـ ــبالـ ــغة وتـ ــقديـ ــم
مــعلومــات قــد تــكون خــاطــئة إلــى درجــة كــبيرة .عــلى ســبيل املــثال ،ت ـمَّ
اإلدعــاء بــأن عــدد األطــفال الــذيــن يــتم اخــتطافــهم وتــقديــمهم كــذبــائــح
لــلشيطان يــزيــد عــن خــمسني ألــف ويــصل إلــى مــليونــي طــفل فــي كــل
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عـام ،وقـد قـام الـكاتـب ديـفيد الـكسندر بـتفنيد سـذاجـة هـذه اإلدعـاءات
في مقال قدمه في مجلة ) ،(The Humanistفكتب التالي:
فــكروا فــي كــم التخــطيط الــلوجســتي املــطلوب لــقتل مــليونــي
شـخص سـنويـا ً .يـمكن ملـثال مـن الـتاريـخ الحـديـث أن يـساهـم
فـ ــي نـ ــقل الـ ــصورة لـ ــنا .خـ ــالل الحـ ــرب الـ ــعاملـ ــية الـ ــثانـ ــية ،تـ ــم
اع ــتقال امل ــالي ــني م ــن ال ــيهود والغج ــر والس ــالڤ ــيني وال ــبول ــندي ــني
وغـيرهـم ]مـن الـشعوب[ مـمن كـان الـنازيـون قـد صـنفوهـم عـلى
أن ــهم ”أدن ــى م ــن البش ــر“ وت ـ ّـمت إب ــادت ــهم ب ــشكل م ــمنهج…
كــان الــنازيــون قــد اســتعملوا ســتة مــراكــز إبــادة رئــيسية وألــفاً
ـورط عــددا
وســتمئة معكســر أصــغر لــإلبــادة .يــقدر الــباحــثون تـ َّ
يـ ــزيـ ــد عـ ــن مـ ــئة وخـ ــمسني ألـ ــف شـ ــخص فـ ــي إدارة وتـ ــشغيل
م ــعسكرات اإلب ــادة الج ــماع ــية ،م ــن م ــشغلي خ ــطوط ال ــسكة
الح ــدي ــدي ــة إل ــى الح ــراس ال ــذي ــن ي ــدي ــرون غ ــرف ال ــغاز .ك ــان ــت
عــملية كــبيرة اســتمرت فــي ذروتــها مــن  ١٩٤١وحــتى .١٩٤٤
إن إبـادة مـليونـي شـخص سـنويـا ً يـتطلب وجـود مـنظمة كـبيرة
وف ـ ــعال ـ ــة… ه ـ ــل ي ـ ــمكن أن ت ـ ــوج ـ ــد م ـ ــنظمة ل ـ ــلمهووس ـ ــني ب ـ ــقتل
األط ـ ــفال  -وه ـ ــي م ـ ــنظمة أضخ ـ ــم ب ـ ــمئة م ـ ــرة م ـ ــن امل ـ ــنظمات
أي م ــنا ب ــاألم ــر؟ أي ــن ه ــي األدل ــة
اإلج ــرام ــية  -دون أن ي ــعرف ٌّ
على وجود مثل هذه العمليات في البالد؟
يتابع ألكسندر في إيضاح فكرته فيقول:
حـتى أ َّن أدنـى الـتقديـرات الـتي تـقول بـوجـود خـمسني ألـف
ضـ ــحية لـ ــلطقوس ]الـ ــشيطانـ ــية[ تـ ــقدم عـ ــددا أقـ ــل بـ ــقليل مـ ــن
إجـ ــمالـ ــي عـ ــدد األمـ ــريـ ــك ّيني الـ ــذيـ ــن ُقـ ــتلوا فـ ــي ڤـ ــيتنام خـ ــالل
الح ـ ــرب ب ـ ــأس ـ ــره ـ ــا.إن ك ـ ــل ش ـ ــخص )ت ـ ــقري ـ ــبا ً( ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
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املتحــدة مــمن تــجاوزا الــثالثــني مــن الــعمر يــعرف شــخصا ً ُقـ ِـتلَ
فـي ڤـیتنام أو يـعرف شـخصا ً آخـر يـمتلك تـلك املـعرفـة .كـم هـو
ع ـ ــدد األش ـ ــخاص ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ــعرف ـ ــهم م ـ ــمن تـ ـ ـ َّم ق ـ ــتلهم ض ـ ــمن
ال ـ ـ ــطقوس؟ إض ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ًة إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـ ـ ــقوم م ـ ـ ــكتب ال ـ ـ ــتحقيقات
الــفيدرالــي بجــمع إحــصائــيات تــختص بــالجــرائــم الــواقــعة فــي
الــواليــات املتحــدة .إن كــانــت اإلدعــاءات الــتي يــقدمــها الــبعض
مـن ”الـخبراء“ صـحيحة ،أي أنَّـه يـوجـد خـمسون ألـف جـريـمة
قـتل طـقسية لـم يـتم اإلبـالغ عـنها ،فـإن هـذا سـيعني أ َّن أمـتنا
ت ــمتلك أق ــسام ش ــرط ــة وب ــلدي ــات غ ــير ف ـ ّعال ــة إل ــى درج ــة ك ــبيرة،
ح ــيث أ َّن ه ــذا ال ــرق ــم ي ــبلغ ض ــعفني ون ــصف م ــن ع ــدد ج ــرائ ــم
ال ــقتل ال ــسنوي ــة ال ــتي ي ــتم ت ــسجيلها ف ــي م ــكتب ال ــتحقيقات
الفيدرالي والبالغ عشرين ألف جريمة سنويا ً15.
ي ـ ــضيف أل ـ ــكسندر ف ـ ــي إش ـ ــارة إل ـ ــى أ َّن ال ـ ــغال ـ ــبية ال ـ ــعظمى م ـ ــن
األطـفال الـذيـن يـتم اخـتطافـهم فـي كـل عـام هـم فـي الـحقيقة ضـحايـا
عـمليات اخـتطاف نـاجـمة عـن نـزاعـات أسـريـة .بـعبارة أُخـرى ،لـم يـتم
تـقديـم الـدلـيل الـالزم إلثـبات اإلدعـاءات الـقائـلة بـأن اخـتطاف األطـفال
يرتبط بشكل مباشر بالنشاط الشيطاني في معظم الحاالت.
ي ــوج ــد ع ــدد ك ــبير م ــن ال ــدراس ــات وال ــتحقيقات ال ــتي تـ ـ َّم ت ــقدي ــمها
بـخصوص الـكتب واملـنشورات الـتي أصـدرهـا عـبدة شـيطان سـابـقني،
ح ــيث تـ ـ َّم ت ــفنيد ون ــقد ال ــكثير م ــن ادع ــاءات ــهم ال ــتي ت ــنطوي ع ــلى كـ ـمٍّ
كـبير مـن املـبالـغة وتـفتقر إلـى األدلـة الـتوثـيق ّية ،إال أنـها التـزال تـحصد
شهرة واسعة ،وخاصة في األوساط املسيحية.
David Alexander, “Giving the Devil More Than His Due,” The Humanist
(March/April 1990), 6.
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التناقض مع المسيحية
ل ـ ـ ــطامل ـ ـ ــا أظه ـ ـ ــرت امل ـ ـ ــسيحية ب ـ ـ ــغضها ل ـ ـ ــلمذاه ـ ـ ــب ال ـ ـ ــشيطان ـ ـ ــية
ومــمارســاتــها املــختلفة .إن التحــذيــرات املنتشــرة فــي الــكتاب املــقدس
ض ــد امل ــمارس ــات امل ــرت ــبطة ب ــالسح ــر وال ــتنجيم ه ــي ش ــدي ــدة ال ــوض ــوح
)الــالويــني ٣١-٢٦ :١٩؛ ٢٧ ،٦ :٢٠؛ الــتثنية ٥-١ :١٣؛ ١٤-٩ :١٨؛
اشـعياء ٢٢-١٩ :٨؛ ارمـياء ٩-٨ :٢٩؛ وسـواهـا( بـاإلضـافـة إلـى ذلـك،
إن الـ ـ ــكتاب املـ ـ ــقدس يتحـ ـ ــدث عـ ـ ــن الـ ـ ــشيطان بـ ـ ــوصـ ـ ــفه ”إلـ ـ ــه هـ ـ ــذا
الـ ــدهـ ــر“ )كـ ــورنـ ــثوس الـ ــثانـ ــية  ،(٤ :٤وبـ ــأنَّـ ــه املـ ــخادع الـ ــذي أضـ ــل
ال ــجنس البش ــري )ال ــتكوي ــن  ،(١٣-٤ :٣وب ــأنَّ ــه ع ــدو اهلل )م ــتى ٦ :٤؛
س مح ل ــه ب ــأن ي ــؤذي
ي ــوح ــنا ٤٤ :٨؛ ك ــورن ــثوس ال ــثان ــية  .(١١ :٢ل ــقد ُ ـ
ال ــصال ــحني م ــثل أي ــوب ،وي ــسود ع ــلى الخ ــطاة )أع ــمال ال ــرس ــل :٢٨
 ،(١٨وه ـ ــو ي ـ ــحاول أن يس ـ ــتول ـ ــي ع ـ ــلى امل ـ ــسيحيّني ليتس ـ ــلط ع ـ ــليهم
)أف ــسس  ،(١٢ :٦وب ــأ َّن ع ــمله ش ــري ــر وآي ــات ــه ك ــاذب ــة )ت ــسال ــون ــيكي
الثانية .(٩ :٢
ل ــم ي ــوج ــد أي إش ــارة م ــباش ــرة إل ــى ال ــشيطان ف ــي ق ــان ــون إي ــمان
الـ ــرسـ ــل .إال أن الجـ ــزء الـ ــثانـ ــي مـ ــن قـ ــانـ ــون إيـ ــمان الـ ــرسـ ــل وقـ ــانـ ــون
اإلي ـ ــمان ال ـ ــنيقاوي ي ـ ــتعام ـ ــالن م ـ ــع ش ـ ــخص ي ـ ــسوع امل ـ ــسيح وع ـ ــمله.
فـاملـسيح كـان قـد هـزم الـشيطان مـن خـالل والدتـه )الـتكويـن .(١٥ :٣
وكــذلــك مــن خــالل الــتغلب عــلى كــل اغــراءاتــه فــي التجــربــة عــلى الــجبل
)مـ ـ ــتى  ،(١١-١ :٤وفـ ـ ــي رأس الـ ـ ــتجارب الـ ـ ــتي تـ ـ ــمثلت فـ ـ ــي تـ ـ ــجنب
الــصليب )مــتى  .(٢٣-٢١ :١٦وفــقا ً لــتعليم الــكتاب املــقدس واإليــمان
املـسيحي ،فـإن مـوت يـسوع املـسيح وقـيامـته كـان بـمثابـة إعـالن عـلى
نـهايـة حـكم الـشيطان عـلى األرض ،مـع وجـود يـقني ثـابـت مـن اقـتراب
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هــالك األخــير )رؤيــا  .(١٠-٧ :٢٠وإلــى أن يــأتــي ذلــك الــيوم املــوعــود
ف ــإن اهلل ق ــد س ــمح ل ــلشيطان ب ــممارس ــة ت ــأث ــيره الش ــري ــر ع ــلى ال ــعال ــم
)أيوب ١؛ كورنثوس الثانية .(٤ :٤
ك ـ ــما ه ـ ــو ال ـ ــحال ف ـ ــي امل ـ ــذه ـ ــب ال ـ ــشيطان ـ ــي ،نج ـ ــد أن امل ـ ــسيحية
مــنقسمة فــي مــعتقدهــا حــول حــقيقة الــشيطان ،وذلــك عــلى الــرغــم مــن
تـعليم الـكتاب املـقدس الـواضـح بـأ َّن الـشيطان هـو حـقيقيّ وبـأنَّـه كـيان
م ــالئ ــكي س ــاق ــط .ي ــتصارع ال ــاله ــوت ــيون م ــع األس ــئلة ال ــتي ت ــرت ــبط
ب ـ ــمشكلة وج ـ ــود ”الش ـ ــر“ ،ت ـ ــفاق ـ ــمت ح ـ ــدة ال ـ ــصراع خ ـ ــالل ال ـ ــقرن
العش ــري ــن ت ــحت ت ــأث ــير امل ــيول الح ــداث ــية .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،ي ــرف ــض
ال ــاله ــوت ــي رودول ــف ب ــول ــتمان وج ــود ال ــشيطان الح ــرف ــي وي ــعتبره أنَّ ــه
نـ ــتاج تـ ــفكير ”أسـ ــطوري“ يـ ــرجـ ــع إلـ ــى الـ ــفترة الـ ــتي سـ ــبقت الـ ــتقدم
الـعلمي .يـوجـد الـكثير مـن األشـخاص املـنتمني إلـى طـوائـف مـسيحية
م ــختلفة م ــمن ي ــواف ــقون ع ــلى رأي ب ــول ــتمان .إال أن ال ــرأي امل ــسيحي
ال ــتقليدي املس ــتقيم ال ــرأي يس ــتمر ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن امل ــعتقد ال ــكتاب ــي
القائل بوجود الشيطان والجحيم الحقيق ّيني.

القدّاس األسود
إن م ـ ــناق ـ ــشة م ـ ــوض ـ ــوع ال ـ ــتناق ـ ــضات ب ـ ــني امل ـ ــسيحية وال ـ ــدي ـ ــان ـ ــة
ال ـ ــشيطان ـ ــية الي ـ ــمكن أن ت ـ ــتم دون ال ـ ــتطرق إل ـ ــى م ـ ــوض ـ ــوع ال ـ ــقداس
األسـود ،والبـد لـلمرء أن يـالحـظ بـشكل فـوري الـتبايـن بـني اإلثـنني .كـما
سـ ــبق وذكـ ــرنـ ــا ،إن الـ ــديـ ــانـ ــة الـ ــشيطانـ ــية تـ ــقوم بـ ــتقديـ ــم نـ ــفسها عـ ــلى
أســاس أنــها الــنقيض الــحقيقيّ لــلمسيحية .إن الــتقالــيد الــشيطانــية
الـ ــتقليديـ ــة مـ ــبنية عـ ــلى كـ ــراهـ ــية ذات مـ ــيول إنـ ــتقامـ ــية لـ ــكل مـ ــا تـ ــمثله
املسيحية.
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إن الـ ــتركـ ــيز األسـ ــاسـ ــي فـ ــي الـ ــقداس األسـ ــود هـ ــو عـ ــلى الـ ــعشاء
الـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،والسـ ـ ـ ــيما بحسـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــفكر الـ ـ ـ ــكاثـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــيكي الـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــي
)واألرثــوذوكــسي الــتقليدي( .أمــا عــلى الــجانــب الــبروتســتانــتي ،فــيما
عــدا الــلوثــريــة واألنجــليكانــية ،فــإن الــكنائــس الــبروتســتانــتية ال تــتبنى
عـقيدة الـوجـود املـادي لـلمسيح فـي الـخبز والخـمر .لـذلـك فـإن الـقداس
األسود ال يتم توجيهه كنقيض لسر الشكر البروتستانتي.
ي ــقوم ري ــتشارد ك ــاڤ ــندي ــش ب ــمعال ــجة ش ــمول ــية ل ــلقداس م ــن م ــنظور
تـاريـخي فـي كـتابـه املـدعـو ”الـفنون الـسوداء“ )The Black Arts
 ،(1968الب ـ ــد ل ـ ــنا م ـ ــن ال ـ ــتنبه م ـ ــن وج ـ ــوب ع ـ ــدم ش ـ ــمل ج ـ ــميع ع ـ ــبدة
ال ـ ــشيطان ف ـ ــي ف ـ ــكرة أن ـ ــهم ي ـ ــقوم ـ ــون ب ـ ــاس ـ ــتخدام السح ـ ــر األس ـ ــود
ل ــلتنفيس واإلع ــالن ع ــن ك ــراه ــيتهم ل ــلمسيحية .ونج ــد أن ك ــاڤ ــندي ــش
يشير إلى هذه الحقيقة قائال:
إن امل ــعنى ال ــضمني مل ــمارس ــات م ــثل ه ــذه ه ــو أن ال ــقداس
قـ ــد اشـ ــتمل عـ ــلى قـ ــوة ضـ ــمنية يـ ــمكن أن يـ ــتم تـ ــوظـ ــيفها فـ ــي
ال ــعدي ــد م ــن األم ــور .ل ــقد تـ ـ َّم ت ــعزي ــز ه ــذا امل ــعنى م ــن خ ــالل
اإلص ـ ــرار ال ـ ــكاث ـ ــول ـ ــيكي ع ـ ــلى أن ال ـ ــكاه ـ ــن ي ـ ــمكن أن ي ـ ــقوم
بـالخـدمـة بـفعالـية حـتى لـو كـان فـي حـالـة الخـطيئة )ألنـه لـم يـقم
بـذلـك فـي شـخصه بـل فـي شـخص املـسيح( .عـلى مـا يـبدو أن
اإلح ــتفال ب ــذات ــه ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى األش ــياء امل ــرت ــبطة ب ــه ت ــمتلك
قـوتـها السحـريـة الـخاصـة بـها ،وذلـك بـغض الـنظر عـن الـحالـة
ال ــروح ــية ألول ــئك ال ــذي ــن اس ــتخدم ــوه ــا أو األغ ــراض ال ــتي ي ــتم
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اسـتخدامـها وفـقها .سـواء كـان ذلـك فـي السحـر األسـود 16أو
في السحر األبيض17.

 16السحـ ــر األسـ ــود ) :(Black Magicهـ ــو نـ ــوع مـ ــن أنـ ــواع السحـ ــر املسـ ــتخدم فـ ــي الـ ــفرق املـ ــرتـ ــبطة بـ ــالسحـ ــر
والــشعوذة والــتنجيم ،ويهــدف إلــى اســتحضار الشــر والــلعنات والــتأثــيرات الســلبية عــلى الــشخص أو األشــخاص
املسـتهدفـني .يـتم اسـتخدامـه فـي الـعبادة الـشيطانـية وكـذلـك فـي بـعض املجـموعـات السحـريـة  .الهـدف الـرئـيسي هـو
اسـتحضار األرواح الشـريـرة واسـتدعـائـها وتـوجـيهها لـتنفيذ األذى املـقصود .ولـكن وفـقا ً لـقانـون ويـكان )Wiccan
 (Redeوالـقانـون ذو الـثالثـة طـبقات ،فـإنـه يـتم تحـذيـر املـمارسـني مـن التسـبب بـاألذى لـآلخـريـن وذلـك خـوفـا ً مـن عـودة
اللعنة إلى الشخص املمارس بقوة سبعة أضعاف.
ق ــان ــون وي ــكان) :(Wiccan Redeه ــو امل ــبدأ األخ ــالق ــي ال ــذي ي ــتبناه أليس ــتر ك ــراول ــي وال ــذي ي ــتبعه ال ــكثير م ــن
مــمارســي السحــر ويــقول” :ال يــؤذي أحــد ،افــعل مــا تــشاء“ .البــد مــن اإلشــارة إلــى أن املــذاهــب الــشيطانــية تــشير
إلــى هــذا الــقانــون أيــضا ً ولــكنها تســتخدمــه وفــق الــطريــقة الــتي أرادهــا كــراولــي الــذي كــان يــمارس هــذا املــبدأ مــن
خــالل الــدعــوة إلــى تــحقيق الــذات عــلى حــساب اآلخــريــن .ونجــد أن الــبعض مــن السحــر يــقومــون بــاســتخدام هــذا
املــصطلح بــطريــقة مــختلفة لــيعني ”افــعل مــاتــريــده طــاملــا أنــه اليــضر أي شــخص ،حــتى نــفسك“ وبــذلــك يــتم خــظر
استخدام السحر لصب اللعنات على اآلخرين أو التالعب بهم.
Richard Cavendish, The Black Arts (New York: Capricorn, 1968), 356.
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الخالصة
إن عـبادة الـشيطان هـي ظـاهـرة مـعقدة فـي عـالـم السحـر والـتنجيم
والــشعوذة ) .(Occultلــلوصــول إلــى تــقييم وتــقديــم أمــني لــلموضــوع
يـ ــجب أن يـ ــتم الـ ــتعامـ ــل مـ ــعه عـ ــلى مسـ ــتويـ ــات مـ ــختلفة وربـ ــما يـ ــمكن
ال ــرج ــوع إل ــى ع ــدد م ــن امل ــصادر امل ــختلفة وق ــراءت ــها ب ــعني م ــفتوح ــة.
تسـ ــتمر الـ ــعبادة الـ ــشيطانـ ــية فـ ــي جـ ــذب اإلهـ ــتمام بـ ــني الـ ــناس مـ ــن
مـختلف املسـتويـات .هـنالـك أولـئك الـهواة الـذيـن يسـتعملونـها ألغـراض
تــجاريــة ،والــبعض اآلخــر مــمن يســتعملونــها لــلمتعة مــن أمــثال الڤــي،
وأخـ ــيرا ً يـ ــوجـ ــد أولـ ــئك الـ ــذيـ ــن يـ ــنغمسون بجـ ــديـ ــة فـ ــي طـ ــقوس عـ ــبادة
الــشيطان ويــقومــون بــارتــكاب جــرائــم مــتنوعــة فــي مــسعاهــم وغــيرتــهم
على تنفيذ رغبات سيدهم وإرضاءه.
لـ ــيس مـ ــن املـ ــمكن أن يـ ــتم ذكـ ــر أعـ ــداد دقـ ــيقة ألولـ ــئك األشـ ــخاص
الـذيـن يـمارسـون الـعبادة الـشيطانـية الجـديـة ،وذلـك يـرجـع إلـى أسـباب
أمـ ـ ــنية تـ ـ ــجعل مـ ـ ــن الـ ـ ــصعب أن يـ ـ ــتم الـ ـ ــتشهير بـ ـ ــهم أو الـ ـ ــتسويـ ـ ــق
ألسـمائـهم .لـن يـكون مـن املـمكن أن نـعرف مـا هـو الـشكل املسـتقبلي
له ــذه ال ــعبادة ال ــتي تنتش ــر ف ــي م ــجتمعات م ــختلفة ب ــأل ــوان م ــناس ــبة
للعصر.
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