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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  
 
 

 درباره اش بحث کنیم ، تکن یا تی کن یا تیکن ، یا به زبان انگلیسی مقاله نام بازي که قص داریم در این

(tekken) براي انواع کنسول ها ارائه ... انواع سري از یک گرفته تا سري پنج و شش وکه در ...است
بازي هاي رایانه اي پر از نماد و عالئم و افکار ماسونی هستند بازي هاي نظیر شاهزاده ایرانی یا ...شده

زي اما اینبار به نمادشناسی در فیلم این با...بارها نقد شده فقط کمی نیاز به جستجو دارد... الکسر
به ...بازي که کاراکتر هاي آن اکثرا تحت نیروي شیطان ، قدرت هاي باور نکردنی را دارند...میپدازیم

 ...ادامه مطلب بروید

 

بازي تکن هم فکر کنم ...بیشتر بازي هاي رایانه اي بر اساس فیلم هایشان یا بالعکس ساخته میشود
 ...داخل این فیلم را نشان شما خواهیم داداینبار نماد هاي ...فیلم بر اساس فیلمش ساخته شده
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درباره ي کاراکتر اصلی این فیلم یعنی جین که در یکی از سایت ها ي معتبر خارجی میخوندم که این 
همان جین در کلمه عربی است که در فارسی همان جن خودمان هست البته چون زیاد از این  Jin نام

 ...بحث مطمئن نیستم درباره اش حرفی نمیزنم

 

به صورت  (Jin Kazama ) در قسمت هاي مختلف این فیلم بارها چشم این کارکتر یعنی جین کازاما
از ... تک چشم نشان داده میشود که منظور همان تک چشم دجال است نماد معروف فراماسون ها است 

عکس  که میتوانید در...تی کن چهار به بعد یک چشم جین قرمز میشود دقت کنید فقط یک چشم وي
  ...هاي پایین ببینید
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در بعضی قسمت ها ي فیلم هم طور دیگري این نماد را نشان میدهند به گونه اي که ابتدا سه چشم را 
نشان میدهند اما با کمی دقت میبینید که یکی از چشم ها بزرگتر و واضح تر از بقیه هست که سعی بر 

 ...داللت بر همان نماد تک چشم است
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در حال جستجو بر این مطلب بودم که در یکی از انجمن ها یکی از کاربران با چندین عکس میگفت که 
و دقیقا هم همینگونه ... اسث) بز(نمادي که بر روي بدن جین وجود دارد بسیار شبیه به نماد بافومت 

نشان میدهد که داراي دو  در عکس پایین دومی که عالمت بر روي بدن جین است را...نشان میدهند
 ...شاخ و بینی و دیگر اجزا مانند بز است
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 ( Hitachi ) در آخر هم کلیپی از یه قسمت فیلم میبینید که نیروي شیطانی و بعد دوم جین ، هیتاچی

ن یکی از قهرمانان فیلم را با چشم خودش به شدت ضربه میزند و قدرت ماورائی این کارکتر را نشا
در تیکه دوم کلیپ نشان میدهد که جین بد شخصیت خوب جین را به اسارت ....میدهد در حالت خباثت

به طور  اینجـــــااز ...گرفته و بر روي بدن وي با قدرت شیطانی خود نماد بافومت را به وجود می آورد
  ...کنید کامل دانلود
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 با سالم خدمت دوستان خوبم

ترین بازي است که تا بحال ساخته شده است که مملوء از مفاهیم و معانی به نظر حقیر ، تیکن شیطانی 
در این مقاله به موضوع پرداخته شده و دلیل این صحبت را اثبات می کند و این . شیطان پرستی است 

 . می باشد 6مقاله در اصل نقد و بررسی بازي تیکن 

 

 اما ابتدا یک مقدمه الزم است
 

توسط سازنده هاي بازي ساخته و پرداخته شده بود ، وجود جنیان و شیاطین آن چیزي که در این بازي 
مختلف در این بازي بود ، باتوجه به روند و جریانی که در سالهاي اخیر ، ما در فیلم ها ، کارتونها و بازي 

مثال  ها مشاهده می کنیم ورود جنیان و اجنه در زندگی انسانها است و نیز ورود سحر و جادو ، به عنوان
در آخرین فیلم هري پاتر که به تازگی روي پرده ها بود ،آنچه در این فیلم آشکار است و دیده می 

شود وجود اجنه است و کمک گیري از آنها ، دقیقاً با همان ویژگی هایی که براي این موجودات تعریف 
، طوري که در ...خبرند ومی شود ،کوتوله ،غیب می شوند ، سرعت عمل باال دارند و از چیزهاي نهان با 

این قسمت از فیلم هري پاتر ، هري از این اجنه براي پیدا کردن و آورد شخصی کمک می گیرد ، فکر 
کنم این اولین فیلمی از این دست باشد که به طور علنی جن را با ویژي هاي خاص خود جن ، نشان می 

 .دهند

سپتامبر مشخص شد ، آن بود که از سال ها قبل  11همانطور که در بررسی هاي به عمل آمده در حادثه 
داشتند مردم را آماده این حادثه می کردند که این آمادگی توسط وسایل ارتباطی و رسانه اي بود تا 

 مردمی که با این حادثه مواجه می شوند ، آمادگی قبلی داشته باشند 

جمعی مثل رسانه ها ، فیلم ، بازي  همانطور که اطالع دارید در حال حاظر در تمامی این وسایل ارتباط
، اصلی ترین مطلبی که سعی بر القا آن بر افکار عمومی هست وجود اجنه و نحوه .. هاي رایانه اي و

، جاي شکی ) سپتامبر11حادثه ( ارتباط برقرار کردن با آنها است ، با توجه به تجربه قبلی در این مورد 
ما شاهد ورود جنیان به دنیاي خود باشیم ، حاال به اسم جن وجود ندارد که در آینده بسیار نزدیک ، 

باشد یا یوفو ها و یا افرادي که از سرزمینهاي دیگر آمده اند ، در هر صورت این جریانی است که 
چندین سال می شود که ذهن مردم را براي رویاریی با آن آماده می کنند ،جالب است بدانید که به 

 ه زمین بسیار داغ شده است تازگی بحث ورود یوفو ها ب
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همانطور که اطالع دارید اعتقاد گروه هاي شیطان پرستی این است که بستر را در این دنیا براي شیاطین 
و اجنه فراهم کنند تا بعد از آماده سازي ، آنها را به عنوان حکمرانان بالمنازع در این دنیا معرفی کنند ، 

وسیفر تک چشم یا همان ابلیس ، ژوپیتر ، هروس ،زئوس و یا که صاحب این حکومت خیالی آنها همان ل
 هر اسمی که بر او می نهند ، باشد 

یک مطلب دیگري که الزم است خدمتتان عرض کنم ،این است که در غرب ، شیطان و جن با چند اسم 
م شناخته و جن با دو اس devil  ،lucifer  ،satanمختلف شناخته می شوند ، که به شیطان گفته می شود 

  demon و jin می شود

  

 
 اما تحلیل بازي

 
 ابتدا از عکس روي قاب سی دي بازي شروع می کنم
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همانطور که در تصویر این بازي مشاهده می کنید دو شخصیت این بازي به گونه اي ایستاده اند که فقط 
هم چشم چپ او قرمز رنگ است که در این تصویر کامال یک چشم آنها مشخص است و فرد وسطی 

تاکید بر تک چشم شده است و مفهوم تک چشم در ضمیر نا خودگاه فرد ثبت می شود بدون آنکه 
بداند و موها نیز مثلثی شکل است ، باور فراماسون ها وشیطان پرست ها بر آن است که شیطان تک 

 تک چشم بر روي هرم ناقص در یک دالري است چشم است و فقط چشم چپ دارد ، یادآور نماد
 

و در کاور و پوشش دیگر این بازي همین مطلب را مشاهده می کنیم ، شخصیتی از بازي به صورت تک 
چشم آن هم چشم چپ مشخص است ،جاي شکی نمی ماند که منظور طراح از طرح روي سی دي همان 

 القا فردي تک چشم است
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به مثلث است که دارند به سمتی اشاره می کنند که شاید در آینده توضیح دادمفرم موهاي هر سه شبیه   

 

 
  

آن چیزي که براي من در این بازي جالب بود ، وجود چندین جن در بازي بود و حتی اسم ها و 
 شخصیت هایی را در بازي دیدم که باورش براي من بسیار سخت بود
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 بررسی شخصیت ها
 
 

kazuya mishima -١ 
 

 

 
  

که ویژگی این فرد بگونه اي است  kazuya mishima یکی از کاراکترهاي بازي فردي است به نام
که به صورت تک چشم نشان داده شده است همانطور که می بینید چشم چپ اون به رنگ قرمز است ، 

ندارد و دجال فردي است که چشم راست : اما در تعریف دجال که همان ابلیس است در روایات آمده ( 
که در مورد آن توضیح خواهم داد است ، به  jin ، این فرد پدر) چشم چپ او آغشته به خون است 

گوي  10در اصل ( گوي را می بینید که مثلثی را تشکیل داده اند  9دستکش این شخصیت دقت کنید ، 
اح حذف کرده ؟ نماد عددي خدا است ، اما چرا معلوم نیست و طر 10است اما یک گوي معلوم نیست ، 
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تک چشم چپ ،جلب توجه می کند که چشم  +، در این تصویر ، مثلث ساخته شده توسط گوي ها  .
چپ با رنگ قرمز کامالً مشخص شده و با خطی که زیر آن که بر روي پوست این فرد است بیشتر توجه 

 شما ثبت می شودرا به خود معطوف می کند ، با دیدن تصویر ناخودآگاه ، مثلث و تک چشم در ذهن 
 
 

 2-jin  
 

که این کلمه همان جن را در ذهن تداعی  jin یکی از شخصیت هاي دیگر این بازي شخصیتی بود به نام
می کند و منظور استفاده از این کلمه دقیقاً همان جن بوده هرچند گفته شود نام ژاپنی است اما با توجه 

 مان جن بودهبه شخصیتی که دارد جاي شکی نمی ماند که منظور ه

بر او اثر می گذارد ، تبدیل می ) ابلیس ( بعد از این که این شخصیت ، شیطان  -2نامش جن است  -1
 که همان جن شیطانی است  Devil jin شود به

 به هاله ي باالي سر او دقت کنید که نوعی این جن شیطانی را مقدس و فرشته جلوه می دهد 
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 ، در اصل همان جن است  ( jin) می کند منظور از استفاده از این واژه تنها این دالیل نیست که ثابت

نگاه کنند خالکوبیی را مشاهده می کنند اما این خالکوبی چه معنایی دارد  jinدوستان اگر به بازوي چپ 
 ؟

 

 
 

 یاهمان اس S stand :این خالکوبی در بین شیطان پرست ها معناي خاصی دارد که به آن گفته می شود 
 ایستاده 

 satanابتداي کلمه  Sاین نماد در بین شیطان پرستان نمادي است که در اصل معرف شیطان می باشد و 

تبدیل می شود یک خالکوبی دیگري  Devil jin به jinکه معناي شیطان را می دهد می باشد ، زمانی که 
می بندد و همچنین بر  بر روي شکم او ظاهر می شود که نماد بز بافومت که همان ابلیس است نقش

) ابلیس ( روي پیشانی او نیز عالمت بز بافومت نقش می بندد ، اما در مکاشفات یوحنا که در مورد دجال 
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  : است نوشته

از این گذشته، بزرگ و کوچک، فقیر و غنی، برده و آزاد را وادار کرد تا عالمت مخصوصی را بر روي ...
توانست شغلی به دست آورد یا چیزي بخرد مگر  یچ کس نمیدست راست یا پیشانی خود بگذارند و ه

 ...اینکه عالمت مخصوص این جانور، یعنی اسم یا عدد او را بر خود داشته باشد
 

 
 
 

این عالمت را بر روي دست خود دارد و بعد از آنکه به جن شیطانی تبدیل می شود آن نشانه  jinدقیقاً 
 را بر روي پیشانیش می توان مشاهده کرد 

گوي را مشاهده می کنید که مثلثی ساخته است ،  10دقت کنید ،  jin اما نکته دیگر ، به دستکش هاي
خدا است و باالتر بر بازو این شخصیت نماد شیطان  نماد عددي 10فکر کنم نیاز به توضیح نباشد ، عدد 

است ،چون می ترسم دوستان دوباره خرده بگیرند تحلیل نمی کنم براي همین سر بسته می گویم ، عدد 
در دست شیطان که از آن براي منافع خود استفاده می کند ، در هرم قدرت ماسون ها ) دین )خدا  10

 معرفی شده است یکی از ابزار تسلط بر دنیا ، دین
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اما در تصاویر دیگري که دستکش او فرق دارد نکته جالبی نهفته است و آن هم آرمی است که در اصل 
که عدد شیطان ، ابلیس و دجال است ، این عدد در لوگوهاي برخی از شرکته ها نیز  666همان عدد 

 دیده می شود 
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Devil jin -3 
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Devil jin  شخصیت دیگر در بازي هست که همانطور که از اسمش مشخص است همان جن شیطانی
است که در باال در موردش توضیح دادم ، که یک تک چشم در وسط پیشانی او دیده می شود با هاله 

نوري که بر سر او قرار دارد ، سعی در القا نوعی فرشته و مقدس بودن این شخصیت دارد ، شیطان 
 تان ابلیس را فرشته اي می دانند که از درگاه خدا رانده شده پرس
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او فقط چشم چپ دارد و این چشم نیز در وسط پیشانی آن قرار دارد (( در تعریف دجال آمده است که 
؛ در وسط شکل بز بافومت در پیشانی این شخصیت دقیقاً آن چشم عناب گونه ))و شبیه به عناب است 

 را مشاهده می کنید
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jin kazama -4 

 
jin kazama که فرزند kazuya mishima  که اول توضیح دادم است این کارکتر سومjin  است 

همان طور که اطالع دارید یک قسمت از بازي ، به صورت مبارزه مرحله اي است که بعد از شکست 
باید با جانشین او  چندین شخصیت به نبرد نهایی می رسید ، قبل از این که با آخرین شخصیت بجنگید

 jin مبارزه کنید که همیشه این شخصیت در بازي یک فرد ثابت است و آن هم فردي است به نام

kazama (   کازاماي جن;)  که بعد از شکست آن شما به نبرد نهایی راه پیدا خواهید کرد ، اما این نبرد
 نهایی ، حرف هاي بسیاري دارد
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Marduk -5 

 
 

  در بازي که واقعاً بحث بر انگیز و براي بنده عجیب بود شخصیتی به نام مردوك اما شخصیت دیگري
Marduk  بود 
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مردوك خداي شهر بابل بود ، شاید شما بگوید باتوجه به شخصیتی که دارد این یک اسم اتفاقی هست 
اما من از شما می خواهم به دو دست این شخصیت دقت کنید ، آن وقت متوجه خاص بودن این 

شخصیت می شوید، روي هر دو بازوي این شخصیت نماد گاو که نماد مولوخ است کامال مشخص می 
این را قابل توجه دوستان بگویم که نماد جنیان را در این بازي فقط ما بر روي بدن افرادي که  باشد و

 اسامی اجنه ها را دارند می بینیم 

اما کمی در مورد مردوك و مولوخ توضیح بدهم ، مردوك بزرگترین خداي شهر بابل بود که او را می 
ه ، اما اگر کمی در تاریخ تحقیق کنید می بینید که پرستیدند و برخی می گویند خداي دیگر آنها بعل بود

این دو نفر در اصل یک شخصیت بوده اند ، هرچند گفته می شود که بعل پدر مردوك بوده ، اما در اصل 
در شهر بابل مردوك بوده است ، اما به نکته بسیار مهمی اشاره کنم و ) خداي کنعانیان (نام دیگر بعل 

این نام هاي فقط به یک شخص بر می گردد و آن ابلیس است و در هر آن هم این است که تمامی 
شهري که مردم او را می پرستیدند یک نام داشته ، مانند ، کریشنا در هند ، هروس و رآ در مصر ، 

 ...لوسیفر در بین ماسون ها و

به فنیقی ها موسم  اما بعل خداي شیطانی گروه زیادي از کنعانیان بود ، عده اي از مردم کنعان که بعد ها
شدند از کنعانیان جدا شده و از آن شهر نقل مکان کردند ،خداي فنیقی ها مولوخ بود که خداي 

ترسناکی بین آن مردم بود که همیشه براي او فرزندان کوچک خود را قربانی می کردند تا مبادا مورد 
شیطان بود و مردم آن شهر به  خشم مولوخ واقع شوند ، مولوخ خدایی بود با سر گاو که در اصل جن و

 او اعتقاد داشتند که همانطور که گفته شد ، نماد بت تراش او گاو بود 
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جواب این سوال را فقط دوستانی بخوانند ( اما مولوخ چه ارتباطی با مردوك که همان بعل است، دارد ؟ 
اصلی دور می شویم ، چون که دوست دارند این ارتباط را بدانند با تشکر ، چون یک مقداري از بحث 

 ) احتمال دادم براي برخی دوستان سوال مطرح شود این بحث را آوردم

به اعتقاد فینیقی ها مولوخ از خداي کنعانیان که همان بعل بود بوجود آمده بود ، پس با توضیحاتی که 
اش کنیم می بوجود آمده اما کمی بیشتر در تاریخ کنک (بعل(داده شد مشخص شد که مولوخ از مردوك 

بینیم که بعل در اصل خداي شیطانی تمامی آن مناطق بود که هر منطقه اسمی بر او گذاشته بودند ، 
مولوخ اسم دیگر بعل در بین فنیقی ها بود ، کاوش هاي باستان شناسان این گفته را تایید می کند ، 

در منطقه بابل است که تصویري که در پایین مشاهده می کنید ، تندیس باستانی تصویر خداي بعل 
بر می )  ع( قبل از میالد مسیح 332-  732توسط باستان شناسان در همین شهر کشف شده است و به 

 گردد 
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 در حال حاضر نماد مولوخ به جغد تغییر پیدا کرده

این شخصیت در بازي غول پیکر، بسیار قوي و وحشتناك می باشد ، اگر قرار باشد در بازي در برابر این 
 خصیت بازي کنید و حریفتان باشد این ترس را احساس می کنید ش
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اما توضیحات بیشتر در مورد مولوخ ، این جن فردي است که متاسفانه همیشه در مراسم قربانی کردن 
انسانها و کودکان معصوم ، این قربانی ها براي آن جن ملعون صورت می گرفته و البته در حال حاضر 

 نیز صورت می گیرد 

 :اش چنین بسراید "بهشت گمشده"ین داستان است که جان میلتون را بر آن داشت تا در ا

 ابتدا مولوخ،

 پادشاه وحشتناك، آغشته به خون

 هاي والدین و قربانیان انسان و اشک

 ها و موسیقی آنقدر بلند، گرچه صداي طبل

 شد، که جیغ و گریه کودکانشان شنیده نمی

 د،رفتن آنها که در درون آتش می

  به سوي آن بت ملعون

 

azazel -6  

 
 اما مهمترین شخصیت این بازي که اکثر دموهاي بازي حول او می چرخد ؛

دیدن این شخصیت آن هم در این بازي براي من بسیار باور نکردنی بود ، خصوصا با آن نمادهاي بسیار 
 یا همان عزازیل ، اما عزازیل چه کسی است ؟  azazel بسیار خاص خود ، این فرد کسی نیست جز

 . عزازیل نام ابلیس ملعون است قبل از این که از درگاه خدا رانده شود و به معنی عزیز و گرامی است

اما بعد از آن که از فرمان خدا سرپیچی کرد نام او به ابلیس تغییر یافت و ابلیس به معنی نومید از 
 دیگر او حارث است رحمت حق است ، در آسمانها نام
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سر این موجود کریه المنظر همان بز بافومت هست با همان دو شاخ ، که نماد  : اما ویژگی این شخصیت
این بز نیز بر سینه او حک شده است و همان وسیله هاي زینتی که در مصر باستان بر روي سر و گردان 

توانید بر گردن عزازیل ببینید که با این فراعنه و از جمله خداي آنها هروس مشاهده می کردید ، می 
وسیله این موجود را با مصر پیوند می دهد ، خصوصاً این که مکان نبردي که در بازي در آخر مرحله با 

 او انجام می دهید در مصر باستان است و گویا در داخل هرم گیزا است
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شخصیت طوري ساخته و پرداخته شده است که  اما چند نکته بسیار بسیار مهم در رابطه با این نبرد ، این
 شکست او بسیار بسیار کار دشواري است ، اما طراحان این بازي چرا او را اینگونه طراحی کرده اند ؟ 

با این کار در ذهن افرادي که با او می جنگند ، عزازیل فردي بسیار قدرتمند و شکست ناپذیر جلوه می 
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این بازي را کرده ثبت و ضبط می شود ، در حقیقت سازندگان  کند و براي همیشه در ذهن فردي که
پلید این بازي در نهایت پلیدي سعی در تاثیر گذاشتن این مفهوم در ضمیر ناخودآگاه فرد هستند و 

سعی دارند که فردي که این بازي را می کند در ضمیر ناخودآگاهش ملکه شود که عزازیل فردي قوي و 
 ن باشد که نبرد نهایی همیشه با عزازیل استشکست ناپذیر است و یادتا

 
 

و نکته بسیار بسیار مهم دیگر آمادگی ذهن بازیکنان این بازي براي نبرد نهایی که همان آرماگدون یا 
 هرمجدون است می باشد ، در بازي تیکن نبرد نهایی با عزازیل است

م نابود می شود و در روایات در نبرد نهایی که در فلسطین رخ می دهد طبق روایات ، دجال تک چش
دیگر سر ابلیس از تنش جدا خواهد شد ، اما ماسون ها و شیطان پرستهاي سعی دارند این جنگ را 

طوري دیگر بازسازي کنند ، پروتستان هاي انجیلی معتقدند که هیچ صلح واقعی در جهان و در منطقه 
خواهد آمد و در اورشلیم بر تخت داوود  خاورمیانه پدید نخواهد آمد مگر با ظهور عیساي موعود ، او

  !!!! نشسته و با دشمنان اسرائیل می جنگد
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هیچ شیطان پرستی پیدا نمی شود که آرزوي دیدن این جنگ را داشته باشد ، چون آنها در روایات 

اسالمی و انجیل کمتر تحریف شده که در دستانشان است دیده اند که پایان کار شیطان و شیطان 
ان همان جنگ آرماگدون است و از مدتی ها قبل این بحث را پیش کشیده اند که اگر نتوانستند پرست

پروژه شیطانی خود را پیش ببرند و تمام دنیا را مملو از عقاید شیطانی کنند و یاد خدا را براي همیشه از 
ست آماده کنند ، بین ببرند و در این راه شکست بخورند ، خود را براي آن جنگ که وعده داده شده ا

این که می بینید این گروه ها از آن نبرد به نیکی یاد می کنند به این معنی نیست که آنها مشتاق رسیدن 
این جنگ هستند ، آنها این جنگ را اوج ناتوانی خود می بینند و تمام سعی خود را بر این دارند که این 

علیهم ( و ائمه اطهار  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)جنگ اتفاق نیفتد ، شما کافی است که روایات پیامبر 
را در این رابطه مطالعه کنید ، متوجه خواهید شد این نبرد پایان راه شیطان و شیطان پرستان ) السالم
 است

با عزازیل صورت می گیرد و چرا او را  6االن فکر کنم متوجه شدید که چرا نبرد نهایی در بازي تیکن 
  دانقدر قوي ساخته ان
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 ادامه بررسی شخصیت ها
 

Raven 
 

 
 
 

یکی از خاص ترین شخصیت ها در این بازي همین شخصیت می باشد به گونه اي که بعد از عزازیل 
 .، شخصیتی مهم با ویژگی هاي خاص خود است که در ادامه به آن ویژگی ها می پردازیم ) ابلیس(

raven  همچنین یک فرد شیطان پرست استدر این بازي نماد یک شیطان و .  

 bladeاما بررسی ویژگی هاي آن ، این شخصیت در اصل از یکی از کاراکترهاي فیلم هالیوودي به نام 

جزء آن دسته از فیلم هاي هالیوودي است که در مورد منجی شیطانی  bladeفیلم  . ساخته شده است
وع خونخوارها که به عالم انسان ها وارد می شود در اصل یک شیطانی است از ن bladeتبلیغ می کنند ، 
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تا انسان ها را از دست هم نوعانش نجات دهد ، شیاطینی که وارد دنیاي انسان ها شده اند و به انسان ها 
 . در همین ابتدا این شخصیت با یک شیطان پیوند می خورد . آسیب وارد می کنند

 

 
 
 

در بین  X بر روي صورتش می باشد ، عالمت) ایکس) Xنکته مهم دیگر در مورد این شخصیت عالمت 
شیطان پرستان ، نماد پرستش و تبعیت از شیطان است ، این نماد از نمادهایی است که از مصر باستان 

  .گرفته شده است
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تصویر توت آنخ آمون یکی از فراعنه مصر را در کنار اوسیریس یکی از خدایان  1در تصویر شماره 
بر روي لباس اوسیریس خداي جن واره مصر  X باستان مشاهده می کنید ، به عالمت شیطانی مصر

این نقاشی باستانی ، بر روي دیوار محل دفن توت آنخ آمون در مصر باستان می . باستان دقت کنید 
 2تصویر . باستان نشان می دهد  باشد که ارتباط او را با اوسیریس خداي شیطانی و الهه مرگ مصر 

قرار داده است که نماد بندگی و  X وتابوت توت آنخ آمون که دستان خود را به صورت مجسمه
 . پرستش شیطان است

 

 
 
 

، این عالمت ایکس را به نوعی نشان می دهد که منظور از آن چه بوده است  raven در دموي آخر بازي
داره که دستان خود را به  وجود isis مجسمه raven همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در پشت . 

را با آن عالمت ایکس  raven شکل ایکس در آورده است ، و به مخاطب ارتباط ایکس روي صورت
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نیز مشاهده می کنید که  blade شما این نماد ایکس را در پوستر فیلم. مصر باستان نشان می دهد 
شیطان و آماده کردن جهان و  این خود به معناي تجسم( دستان خود را به صورت ایکس درآورده است 

 (. جهانیان براي بردگی و بندگی اوست
 
 

 
 

گویی را ! بر روي بدن عزازیل قرار می گیرد و از درون سینه عزازیل  raven در دموي آخر بازي ، 
همانطور ! بیرون می آورد این گوي پشت تصویر بز بافومت که بر روي سینه عزازیل حک شده می باشد

فته شد ، عزازیل اسم سابق ابلیس بود قبل از آنکه به خاطر سجده نکردن انسان از درگاه در نقد پیش گ
توانسته گوهر وجود  raven این گوي شبیه به یک گوهر است ، به این معنی که . خدا رانده شود

را دریافت کند ، ویژگی این گوهر آن است که هرکس به آن دست پیدا کند داراي ) شیطان(عزازیل 
جاودان و قدرت ماورایی و جادویی می شود ، به همین خاطر است که شخصیت هاي بازي براي عمر 

در حقیقت این قسمت از دمو حرف ها زیادي در خود دارد . رسیدن به آن با یکدیگر مبارزه می کنند 
تانی که دارد صریحاً در مورد افرادي خاص ، مطالبی را یادآوري می کند ، این افراد همان شیطان پرس
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هستند که ابلیس یا همان عزازیل سابق را می پرستند و در ازاي این پرستش و تبعیت به قدرتی می 
است که همه براي بدست آوردن ) ابلیس)این قدرت در این بازي همان گوهر جادویی عزازیل . رسند 

  . آن همدیگر را می کشند
 
 

 
 
 

دي که این بازي را انجام می دهد اثر جدي می گذارد در این بازي پیام هاي پنهانی وجود دارد که در فر
که در نقد قبلی به یک مورد آن اشاره شد که عزازیل را بسیار قدرتمند ساخته اند تا افرادي که این 

در نظرشان بسیار بزرگ قدرتمند و وحشتناك به نظر آید که ) عزازیل)بازي را می کنند ، ابلیس 
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کی دیگر از پیام هاي پنهانی ، آن است که هرکس می خواهد به اما ی. شکست او کار هرکسی نیست 
قدرت هاي جادویی و عمر طوالنی برسد باید خود را به عزازیل برساند و گوهر وجودیش را بدست آرد 

، این گونه است که ذهن نوجوانان و جوانانی که این بازي را انجام می دهند را براي کشاندن آنها به 
می کنند ، تا این مخاطبین کم سن و سال به دنبال کسب قدرت هاي جادویی در شیطان پرستی آماده 

زندگی خود باشند که ناخواسته پاي این افراد به مجالس شیطان پرستی باز می شود و می شود آنچه 
چون شیطان پرستان در ازاي پرستش شیطان ، به قدرت هاي شیطانی دست پیدا می کنند ؛ . نباید شود 

 Raven . ر دوزخ تا ابد خواهند سوخت و در زندگی دنیایی تجارتی بدون سودي می کنندهرچند که د

جزء معدود کاراکتر هایی است که به این گوهر و گوي جادویی دست پیدا می کند که همین مورد خود 
 . حرف هایی ناگفتنی دارد

در اصل معنی کالغ  raven . می باشد "raven" اما نکته بسیار مهم دیگر در مورد این شخصیت ، نامش
در باور بسیاري از مردم . سیاه می دهد که از انتخاب این نام براي این شخصیت منظور خاصی داشته اند 

که به  ( Raven) در خالکوبی دست چپ این فرد. غرب ، کالغ سیاه نماد مرگ ، عذاب و بدبختی است 
می باشد ، که ارتباط "مرگ "است که معنی آن است ، کلمه اي نوشته شده  (Kanji)زبان ژاپنی کانجی 

 . نام این شخصیت را با کالغ سیاه که نماد مرگ است مشخص می کند
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 اما بگذارید دقیق تر به این نام بپردازیم که چرا این نام براي این شخصیت انتخاب شده است ، واژه

)raven وفی دارد ، در باور شیطان پرستان در بین شیطان پرستان معناي بسیار خاص و معر) کالغ سیاه
، کالغ سیاه نماد چشمان شیطان است و معنی آن را می دهد که شیطان دارد به شما نگاه می کند ، اگر 

که در مورد حضور  "اغماء"خاطرتان باشد چند سال قبل سریالی در ماه رمضان پخش می شد به نام 
به نام پژوهان بود ، در آن سریال هر بار که می  فیزیکی یک شیطان به نام الیاس در زندگی یک دکتري

خواست نشان دهد که آن شیطان دارد آن دکتر را می بیند ، یک کالغ سیاه را باالي درختی نشان می 
داد و سپس دوربین از مکان آن کالغ سیاه تصویر دکتر را نشان می داد که در آن سریال نیز منظور 

با عینک خاصی که این  . به معنی آنکه شیطان دارد نگاه می کند ازکالغ سیاه همان چشمان شیطان بود
شخصیت دارد و چشمانش که پنهان است ارتباط آن با معنی نامش که همان کالغ سیاه است مشخص 

 .می باشد
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اما اگر بخواهیم تاریخ این نمادگرایی را بدانیم که از کجا وارد شده ، در اسطوره هاي نورس به موردي 
به ! ( می رسیم ، اودین یکی از خدایان اساطیر نورس است که به خدايِ خدایان معروف است جالب 

این خداي باستانی هر موقعی که می خواست اطالعاتی از ) احتمال زیاد جزء خدایان جن واره بوده 
جاهاي مختلف کسب کند هر روز صبح دو کالغ سیاه را به اطراف می فرستاد و این دو کالغ نقش 

بود و نکته جالب اینجاست که این خدا هم  raven مان او را بازي می کردند ، اودین در اصل خدايچش
جالب است بدانید که متاسفانه صدا و سیما ، چند  . مانند هروس تک چشم بوده و فقط چشم چپ دارد

ودین به ماه پیش یک فیلمی را نشان داد که همین خداي شیطانی در آن وجود داشت که در آن فیلم ا
صورت تک چشم بود و داراي قدرت جادویی بسیار زیادي بود که هر کاري اراده می کرد انجام می داد 

بود ؛ صدا و سیما کی می خواهد پخش این فیلم  (son of the mask) ، این فیلم به نام پسر ماسک
خدا می داند .ف کندهایی که با اهداف پلید و هدف دار ، در هالیوود ساخته و پخش می شوند را متوق
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در افسانه اقوام انگلیسی قدیم گفته می شود، هنگامی که مسیح پیامبر به صلیب کشیده شد، همه پرنده 
بود و به  (کالغ سیاه) ravenهاي عالم گریستند تا مسیح به آرامش برسد، تنها پرنده اي که گریه نکرد 

ین در افسانه هاي اقوام اسکاتلندي نیز عقیده همین خاطر براي همیشه مورد لعنت قرار گرفت همچن
مشابه اي وجود دارد، به کالغ هاي سیاه دشنام می دادند چون اعتقاد داشتند که کالغ سیاه ، قطره اي از 

پس بی جهت این نام را براي این شخصیت انتخاب نکرده . خون شیطان را زیر زبانش نگه داشته است
 . اند
 

وجود دارد که او را با یک شیطان پیوند می  ravenدر مورد نام این شخصیت  اما نکته بسیار مهم دیگر
همانطور که می دانید هند کشوري است که متاسفانه تعدادي قابل توجه اي از مردم آن یا بت . دهد 

پرستند یا حیوان پرستند و یا شیطان پرستند هر چند که برخی از آنها نمی دانند آنچه می پرستند در 
طان است و برخی مثل مرتاض ها می دانند که شیطان را می پرستند ، درچندین قرن پیش در اصل شی

هند ، خدایی را می پرستیدند که از خدایان جن واره و شیطانی بود که به او ناگا می گفتند ، جالب اینجا 
مردم آن نواحی  بود که در همان دوره خدایی نیز در بین النهرین که هزاران کیلومتر با هم فاصله دارد

خدایی می پرستیدند که اسمش ناگال بود که دراصل هر دو این خدایان یکی بودند و علت این تفاوت 
که در نوع بیانش بود به این خاطر بود که با توجه به آنکه زبان دو منطقه آنها متفاوت بود به همین 

بودند که مورد پرستش قرار می  خاطر این نام کمی تغییر پیدا کرده بود و در اصل هر دو یک شیطان
، اگر ما یکی از حروف صدا دارش را تغییر دهیم به نام یکی از  raven در مورد این شخصیت. گرفتند 

 در باور مردم هند . می باشد ravan همین شیاطینی که در هند پرستیده می شدند می رسیم که نامش

ravan  دانند و طبق یک باور قدیمی هر ساله در نام شیطان بزرگ است و او را خداي شیاطین می
نکته جالب اینجاست که با وجود اعتقاد به اینکه این شخصیت . مراسمی مجسمه او را به آتش می کشند 

یک شیطان است در هند و کشورهاي مجاور ، گروهی از مردم او را می پرستند و برایش نماز و دعا می 
 ! ها داردخوانند و حتی عبادتگاهی هم براي این کار
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برخی معتقدند او محافظ شیوا می باشد ، شیوا یکی دیگر از شیاطین است که او نیز در هند پرستیده می 
و ) سر صحیح تر است  10البته تعداد ( سر دارد  9همانطور که مشاهده می کنید این شخصیت  . شود

ه رنگ آبی است ، یکی از رازهاي رنگش نیز مانند بقیه خدایان جن واره هند که پرستیده می شوند ب
. مهم فراماسون ها و شیطان پرستان جن آبی است ، چون معتقدند جن ها به رنگ آبی دیده می شوند 

اما اگر بخواهیم . به همین خاطر خدایان هند را با رنگ آبی و بر روي صفحه شطرنجی مشاهده می کنیم 
ا در جاهاي دیگر مثل مصر شناسایی کنیم که کدام ریشه اي تر به این خداي شیطانی بپردازیم تا آن ر

شخصیت است باید به ریشه آن برسیم که حتماً در ادمه حدس خواهید زد کدام خداي جن واره و 
به  'RU'از ریشه  ravanدو ریشه گفته شده است ،  ravan براي کلمه. شیطانی مصر باستان می باشد 

به معناي خورشید  'Ra' ي این کلمه بیان نموده انددست آمده است ، همچنین ریشه دیگري که برا
 است و دخل و تصرفی صورت نگرفته است  ravan این تعریف ویکی پدیا از دو ریشه( است 

The name Ravana obtains from the root 'Ra' signifies the sun ;).  این شخصیت در غیر از
امی شناخته شده است که در بیشتر این کشورها هند هم پرستیده می شود و در کشورهاي اطراف نیز ن

و  Rabon شناخته می شود البته با کمی تغییر مختصر ، به طور مثال در زبان بنگالی ravan با همان نام
اما در بین این  . می باشد ravanمعادل امالي  Ravana می باشد و Rahwonoدر زبان اندونزي 

در زبان خمر که  ravan . شیطان به نام جالبی خوانده می شودکشورها ، دو کشور می باشد که نام این 
در زبان عربی می  "رب و ربنا  "گفته می شود که دقیقاً واژه  Rab یا Rabana زبان مردم کامبوج است

که زبان شمالی تایلندي  Yuan جالب تراز آن در زبان. را می دهد "پروردگار و خدا  "باشد که معنی 
یا شبیه به همان ربنا و خورشید که معناي همان  Rahbanasun گفته می شود ravan می باشد که به

خداي خورشید در  " RA" خداي خورشید می دهد و قطعاً متوجه شده اید که این خداي شیطانی به
همچنین گفته می شود که گوساله پرستی در هند از برکات وجود  . مصر باستان بسیار شباهت دارد

  . است زیرا او فرمان داده است که کسی حق ندارد گاوي را ذبح کند همین خداي شیطانی
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انتخاب این اسم براي این شخصیت در بازي واقعاً جاي تامل دارد و نکته دیگري نیز وجود دارد که باز 
اگر خاطرتان باشد در نقد پیش خالکوبی اي که بر روي . هم این شخصیت را به شیطان پیوند می زند 

در . گفته می شد و معرف شیطان بود  S standین کازاما بود را توضیح دادیم ، خالکوبی که دست ج
 را باالي سر S standقرار داده است ، عالمت  ravenیکی از پوسترهایی که شرکت سازنده بازي از 

raven قرار داده ، که همان معرف شیطان بودنش است و جالب آنجاست که در کنار همان S stand 

قرار دارد که این به خاطر تاکید بر معرف ) جن شیطانی) devil jin می باشد عکس ravenکه باالي سر 
 . بودن شیطان است
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 بر روي لباسش هم نماد بز بافومت کامالً مشخص است ، روش تشکیل این نماد را در دموي مربوط به

raven نشان داده است ، زمانی که raven  دارد به سمت عزازیل می رود انگشتان دو دست خود را به
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می کند و به هم متصل می کند که از این طریق نماد بز ) دست شاخدار یا دست شیطان ( صورت کرناتو 
 .بافومت با دستان تشکیل می شود که این نماد بر روي لباسش وجود دارد

 

 
 

HWOARANG 
 
 

 
 
 

می باشد ، این شخصیت داراي ویژگی  hwoarang برانگیز در این بازيیکی دیگر از شخصیت ها بحث 
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محبوب ترین شخصیت  5و  4هاي خاصی است ، یکی از ویژگی هاي آن ، این است که در بازي تیکن 
بود و بیشتر بازیکن ها این کاراکتر را انتخاب می کردند البته این انتخاب به خاطر قدرت باالیش و 

چگونه از این محبوبیت قبلی اش  6حال ببینید در بازي تیکن . هریش بود همچنین ویژگی هاي ظا
پر صهیونیست ها را مشاهده می کنید که  6استفاده کرده اند ، اگر به گردنبند این فرد دقت کنید ستاره 

 6ستاره بر گردن محبوب ترین بازیکن قرار دارد با این کار کسی که این بازي را می کند ناخواسته آن 
  . را هم دوست خواهد داشت منحوس پر
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نکته دیگر در مورد این شخصیت وجود دارد آن هم تصویر پشت لباسش است ، حتماً متوجه شده اید 
در  ( demon ) کلمه دیمون demon head که عکس چه چیزي هست ، در پایین تصویر نوشته شده

 "سر جن"ی رود ، و معنی آن کلمه می شود اصل همان کلمه جن در عربی است که در زبان التین بکار م

منظور کتبی که در مورد جن نوشته شده ( در تعاریف که از جن وجود دارد البته در منابع غیر موثق 
گفته می شود که چشم جنیان برعکس انسان ها است ، چشم انسان ها  ( است و در بازار موجود است

مود است ، در این تصویر می بینیم که سر این جن در در راستاي افق است اما چشم اجنه در راستاي ع
است ، آن جن به صورت تک چشم ) ابلیس -عزازیل  ) اصل سر یک بز است که یاد آور بز بافومت

است و آن چشم هم در پیشانیش قرار دارد که آدم را یاد دجال می اندازد که یک چشم دارد و آن 
سرش هم چیزي شبیه به آتش قرار دارد که یاد آور رابطه در اطراف . چشم هم در پیشانیش قرار دارد 

پر یکی از اصلی ترین  6پر مشخص می شود ، ستاره  6و اینجاست که رابطه ستاره . جن و آتش است 
 . وسایلی است که شیطان پرستان براي ارتباط برقرار کردن با اجنه وشیاطین از آن استفاده می کنند

 .الي این بازیکن به خاطر ارتباطش با اجنه است شاید می خواهد بگوید قدرت با
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azazel 
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نشان می  hwoarangچند نکته ماند که خدمتتان عرض می کنیم ؛ در دموي ) ابلیس( در مورد عزازیل 

دهد که استاد او با عزازیل درگیر می شود و با یک ضربه عزازیل از بین می رود ، نکته جالب آنجاست ، 
محو می شود پشت سر او مجسمه هروس ظاهر می شود ، احتماالً می خواهند بگویند  زمانی که عزازیل

 . عزازیل همان هروس است
 

 
 

این تصویر زمانی اتفاق می افتد که فرد از عزازیل شکست می خورد ، به نماي پشت سر بازیکن دقت 
ون بواز و جاشین هستند و کنید باز هم نکته اي در خود دارد ، دو مجسمه هروس دقیقاً شبیه به دو ست

مشعل هاي آتشی که به رنگ آبی هستند و نکته مهم آن دروازه اي است که به صورت نورانی و 
چشم هروس و نمادهاي . درخشان است که می خواهد بگوید عزازیل از درون آن بیرون آمده است 

 . مصر باستان نیز بر روي زمین وجود دارند

این است که گویا یکی از محل هاي مبارزه با عزازیل ، توسط شرکت نکته دیگر در مورد عزازیل ، 
سازنده از بازي حذف شده است ، حال چرا ؟ دقیقاً معلوم نیست که چه در خودش داشته که آنها را 
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 ! مجبور کرده است که حذفش کنند
 

 
 

ز کند ما دو مجسمه در دموي ابتدایی بازي زمانی که یکی از شخصیت ها می خواهد درب هرم گیزا را با
 کی دهاوخ یم زا ناشن هک  دنا هتفرگ رارق نیشاج و زاوب نوتس ود دننامه هک را می بینیم  set ست

و بر روي در چیزي شبیه به گوي   تسا هنجا و نیطایش دورو لحم هک دننک يروآدای ار یناطیش هزاورد
 یم الباک اب دیوگب دهاوخ یم هکهاي که در درخت زندگی کاباالیست ها قرار دارد ، نشان داده می شود 

را  )ناتسرپ ناطیش يادخ = سیلبا ( و وقتی در باز می شود عزازیل درک زاب ار یناطیش هزاورد نیا  ناوت
 . و سقوطش به دنیا است) ابلیس(در غل و زنجیر می بینیم که احتمالً منظور ، نافرمانی عزازیل 
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 پر معکوس 5ده از ستاره استفا
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در سایت شرکت سازنده بازي ، این ستاره مشخص است ، همچنین این ستاره را بر روي دستکش یکی 
  .از شخصیت هاي بازي مشاهده می کنید

 
 
 
 

 لباس هایی که شرکت سازنده بازي در سایتش تبلیغ می کند

 
اصلی ترین نشان هاي ماسونی است که ما این دو عقاب دوسر و ماري که دم خود را گاز گرفته است از 

 !!! نشانه را بر روي این لباس ها می بینیم
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در انتها ، تشکر می کنیم از صبر و حوصله اي که از خود نشان دادید و مطالب 
 .را تا انتها مطالعه نمودید

 
 

دست و قطع ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(به امید ظهور موالمون امام زمان 
 شیاطین و شیطان صفتان از دنیا


