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  تيارذكشرحي تَ
 - » 2رابوپِرد«و نام جادويي ؛ پيوست 1طلوع طالييمسلك هرمسي  به 1898 نوامبر 18آليستر كراولي در 

  .3را برگزيد» تا انتها تاب خواهم آورد«

  تاروت اسرار تناسبات ، نايل شد و بدان سانورزكار يرتبهمبه  سال متعاقب آن، وي يدر فوريه
  )5-10. صص.  ك.ن. (گرديد به وي تفويض هابرگهخصوصاً 

و  )4ليدل مترز. س (.G.H. ▫4=˚7، D.D.C.Fبه قرار يوميه، عمدتاً تحت نظارت خصوصي برادر او 
به ) 9جورج سسيل جونز (8ولو نُسكرو  )7تيامسيده آناندا ، بعداً 6آلن بِنت (5اور لهي V.H. ▫6=˚5برادران 

 .نمود مطالعه 10هاشتهونبر اين دست، اساتيد يكي از از عنوان ميهمان يا ميزبانِ

به تنهايي معرفت پنهان  خود در گرداگرد زمين به جستجوي سفروي اين مطالعات را در طول اولين 
  .انجام داد

اولياء وي به عنوان منتخبي توسط .  را دريافت نمودريعتكتاب ش، 1904ام آوريل 10 و 9، 8وي در 
 آماده عصر نو براي استقرار ،ايشانمطابق دستورات  خود را، ،ايشان براي به انجام رسانيدن طرح برين

بدان . ببينيدرا اعتدالين خدايان ترين واقعه در سير وي، شرح دقيق و كامل اين ماوقع، مهمبراي  (.ساخت
  777ليبر  تاروتيِپيش از اين سرّناسبات ترتيب وي ت

  يا
  عارفينِ طريقت مكشوف،-البابي نمادين بر نظام شكاكينفتح«

  »لخيص علوم قدسي هيروگليف بنيادينت

  .را منتشر ساخت

                                                 
1 Hermetic Order of Goldan Dawn 
2 Perdurabo 

 و .R.R (1900ي  او در ژانويه.كند دنبال را يوهاي نمود نوشته خواهد ياري را خواننده ،مسلك در او شرفتيپسير  بيتعق 3
A.C. (با اختيار نام 6˚=5▫ي بهرت.  نايل شد5˚=6▫ استاد صغيري به درجه »OL SONUF VAORESAJI « در آوريل
 در سوم دسامبر 8˚=3▫ استاد معبدي رتبه. ( رخ داد1909 در OY MH با اختيار نام 7˚=4▫ استاد بعيدي درجه.  رخ داد1904
. ك.ن.) ، رخ دادVi Veri Vivorsum Vivus Viciبه وي بخشيده شده بود، ) 1906اكتبر ( با اخذ نامي كه در گذشته 1910
  . رخ داد1915 اكتبر 12در ) תריון (ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝبا اختيار نام  9˚=2▫ مغي درجه. 73-76. ، صص418ليبر 

4 S. Liddell Matters 
5 lehi Aour 
6 Allen Bennett 
7 Sayadaw Ananda Metteya 
8 Volvo Noscere 
9 George Cecil Jones 

 .]م[تاروت هاي مجازاً اشاره به برگه 10



 ريخته شده يا با ارجاعات به تاروت قالبدر هاي جادويي وي  نوشته، اكثر1وياليفاز ل به پيروي از سنت
  :هاي زير در خور توجه استدر اين ارتباط نوشته.  استگرديدهمزين آن 

 )1904سرود شمشير،  (2مغِ جاويدسرخ باغ گل
  )1907نوس اوم پاك،  (دنياي بيدار

  )1911 (مشاهده و صوت  ايثير30ِهاي فرشته: CCCCXVIII، ايثير يا اعصار، رقم XXXليبر 
  )1913(كتاب كذبيات 

  III (1929 ، بخش4كتاب (جادو در تئوري و عمل 

، 1، جلد اعتدالين در مسلك هرمسي طلوع طالييهاي نوشته را بر اساس دستتاروتوي شرح كاملي از 
  .منشر نمود) 1912 (8 و 7هاي شماره

 نودمبر يگانه ناو .  وي بودي همدم، راهنما و موضوع تحقيق روزانه،تاروتاين مدت، طول  يدر تمام
 توفيق - چينيسيستم ي به عالوه –ها هاي جادويي دورانا و سيستمهتمامي فلسفهكاباالي مقدس، طرح 

 ترين دستاورد، عظيم»آرايش ناپلي«بدون شك اين، و . باشدترين عنصر واحد آن مي مهمتاروتيافت كه 
  .باشندوي در تحقيق مي

ن هاي قرودست.  ناخرسند بود تاروتبراي موثقمتني وي براي سالهاي طوالني از عدم وجود 
اند يا از  موجود گردآوري شدههاي سياسيِمتعصبين سيستمتوسط اند و وسطايي، نااميدانه مخدوش

-بسيار دور ميدر قالب يك سيستم منسجم يا يك طرح زيباي قابل درك  حقيقت باستاني كتابي ارايه

  .باشند

  . شايسته وجود داشتمتنيبر ساخت او از ابتداي مطالعات وي، ميل مشتاق 

 براي ما باقي برگهاي را به انجام رساند؛ اما تنها موفق شد دو  نيز خواست چنين وظيفهويليفاز لاخود 
 تناسباتافراد بسيار ديگري نيز تالش كردند چنين كاري انجام دهند، اما حتي از . »ديو«و » ارابه«بگذارد، 

  .غريب بوده استباري معني و به طرز رقت خام، بي،هاي ايشان تالش.صحيح آگاه نبودند
هاي خود را اند، پاداش كوششكه مولف مجلد حاضر را مشاهده، راهنمايي و توبيخ كردهاوليائي اما 

، را به وي معرفي كردند كه اگرچه پيش از اين آگاهي 3فريدا هريسايشان، هنرمندي ماهر، . آماده يافتند
  .صحيح كتاب را در اختيار داشتروح ماهوي شناخت،  داشت يا اصالً آن را نميتاروتي از اندك

 معطوف كتاب تحوتي كارت 78هاي خود را به وظيفه دشوار آماده كردن ايشان به همراه يكديگر، انرژي
  .نمودند

پرتو  بود كه در ويراستاران قرون وسطاييبه انجام رسانيدن دستي مطابق با ] كراولي[ اصلي وي يايده
 با مشكالت فني مواجه شد؛ هريساما .  تصحيح گرددVIII و I ،VIIاعتدالين هاي ارايه شده در شرح

 هريسآورد؛ و زماني كه در همه جا تاثيري غريب به وجود ميكه »  انوار10 كيِلَدستان م«ورود همانند 

                                                 
1 Eliphaz Levi 
2 Ambrosii Magi Hortus Rosarum 
3 Frieda Harris 



، باشدموجود ميهاي تر و واالتر از مدلعميقهاي وي در جريان توضيحات، بسيار مشاهده نمود آموزه
به هر آنچه يك كار  را وادار كرد -! ترين مرد ربع مسكون تنبل–وي  هريسنتيجتاً . رداين را مشاهده ك
-هاي علوم، رياضيات، فلسفه و انسان آخرين يافتهيرود تن در دهد كه شامل مطالعهاصيل انتظار مي

نو خلق باستاني از كاباالي بر شالوده سنت  ،عد تصويرياز ب راهن جادويي ذكل شناسي مدرن باشد تا 
  .اش را تجديد كردوي اين بار مسئوليت را پذيرفت و انرژي و اشتياق .كند

 به عنوان مفسر وي هريسموفقيت . بيني شده به پنج سال انجاميد پيشسه ماه ؛اما مسئوليت، دشوار بود
كند كه ام وي استفاده خهاي بسيار واره براي كار از طرح مجبور بودهريس. نورددميادراك را درحدود 

كار  نبوغ خود را وقف هريس. شدميهاي قديمي توضيحات يا خواندن بين خطوط دستشامل اغلب، تنها 
- مردي بيناپذير، بر تصحيحات و با صبري خستگيشد به كار مشغول با سرعتي باورنكردني، . نمود

فوالد ب محك  چوكرد تا باتا هشت بار نقاشي ميگير گردن نهاد و اغلب هر كارت را نهايت سخت
  ! برابر شود ويميووانادي

 جبر و جالل نهاده است، از گنجينه حقيقت و زيبايي در اين هريساي كه »عشق تحت اراده«شايد شورِ 
عصر اي باشد براي دريابانان غيورِ تاروت، نقشه؛ شايد كه اين گيردنشات ميكارش بر اشراق جهانيان 

  . رهنمون شوندشهر اهرام به درياي كبير بيان، تا در ميان جديد

توان از مرور مي. ، قلم زده شده استاساتيدش، بدون كمك آليستر كراولي يبه وسيله ، همراهيجزوه
  .نمودپوشي چشم .’.I.W.W. ▫3=˚8  A.’.Aخواهر  .S. Hمساعدت آن به 



  يادداشت مترجم
 1 – 1875 اكتبر 12(آليستر كراولي، ادوارد الكساندر كراولي، 

 ي كتاب تحوتي را به عنوان ضميمه،، عارف انگليسي)1947ر دسامب
به كه توسط خود وي طراحي و » 1تاروت تحوتي«هاي دست كارت

  . به رشته تحرير درآوردبود، شده  نقاشي فريدا هريس يوسيله

 مصري دانش و جادو )يا خردمند(، خدا تحوتيآمده است، در افسانه 
، )سه بار بلندمرتبه (2ستوسجِهرمس تريسمو معادل يوناني آن 

 مدفون شهر مردگاننگارده است كه در » لوح زمردين«نام كتابي به 
اين كتاب تاكنون يافت نشده . باشدرمز حيات بشر مياست و حاوي 

  .3باشدميهاي متفاوتي از بخش اندكي از آن موجود اما در برخي كتب، ترجمه

ي پيشگويي يا تي، همواره مرجعي محبوب در زمينهتاروت، به عنوان يك نمادپردازي جامع از گي
توسط برخي كاربرد آن، آنچنان گسترده بوده است كه . چارچوبي براي مطالعه علوم باطني بوده است

  .نيز به كار گرفته شده است خواست جادويي بنديبه عنوان ابزاري براي ضابطه

يافته هاي بسيار دقيق با سيستم تاروت  تطبيق،4كاباالدر طول تاريخ علوم باطني، سيستم عرفاني يهود، 
نظام  كه كراولي – 5مسلك هرمسي طلوع طالييهاي تشرف غربي همانند  سيستم،است و از اين نظر

از ابتدا بر كاباال مبتني بودند، در ارتباط با تاروت، در و  – را بر اساس آن بنا نهاد .’.A.’.Aاخوت 
  .دي پيدا كردند انتسابات مهم و كاربر،جهاتتمامي 

جادويي بوده است كه بر /آليستر كراولي در طول تاريخ، اولين فرد برخاسته از درون مسالك عارفانه
گير شدن كاباال در بدين ترتيب همه. 6ه استبه صورت كتاب نمود» اسرار«خالف سنت، اقدام به انتشار 

  .باشد مينتيجه طبيعي اين خرق عادتغرب، 
به هاي كراولي و نظام اخوت تاسيس شده ها و كتاب، تمامي مستندات، يادداشت2006اولين بار در سال 

به » 7ايزيس-كارگروه نو«هاي كوشش به مدد –باشد  صفحه ميهاهزاردهمشتمل بر  كه – وي يوسيله
 .صورت مجاني بر روي اينترنت منتشر شد

                                                 
1 Thoth Tarot 
2 Hermes Trismigestus 

كتاب «، .) م800نويسنده نامشخص، تحرير حدوداً (» االسراركتاب سر«در » لوح زمردين«ترين ارجاعات به كتاب قديمي 3
» كتاب بالنيوس الحكيم، فعل العلل«يا » كتاب سرالخلقه و صناعت الطبيعه«الحيان، بنمنسوب به جابرا» اُسطُقُس االُس الثاني

 .باشدمي) اي، حدود سال اول ميالديهاي بالنيوس طوانه، ارجاع به آموزه.م650حدوداً (
 ]قَباال  [ַקָּבָלה 4

5 Hermetic Order of the Golden Dawn 
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandموسيقينقش پرتره كراولي بر جلد آلبوم ها مديون گيرشدن اين آموزههرچند همه 6
 .شود ميدانستهThe Beatles  از

7 Nu Isis Working Group 



  :با ترجمه ارايه شده استرابطه در ادامه توضيحاتي در 

زبان مدرن كاباال، عرف بر اين است ذكر حروف و كلمات عبري با همجواري انگليسيدر متون  
-در متن فارسي ترجيح داده شد از رسم. شده نمايش داده شودگزيني معادلحروف انگليسيِ

  .قيد گرددقالب در الخط عبري استفاده شود و شيوه تلفظ 

در همين . باشدبه فارسي مي ي غربعلوم باطنشرات تاولين برگردان جامع از من، اين ترجمه 
  .استنشده گزيني به اصطالحات كتب محدود معاصر يا معرّب قديم مقيد رابطه واژه

. باشدمي كتاب حاضر بسيار با اهميت تناسبات نوشته مولف، در تطبيق 7771ليبر مطالعه كتاب  
اند را  برگرفتهoneند ، يا پسو-pan يا -allمترجم، برگردانِ كلماتي از متن حاضر كه پيشوند 

گزيني اسامي خداوند در سيستم اسالمي  كه به معادل777ليبر با مطابقت قسمتي از پاورقي 
، Ancient One و الوالد، all-begetterبدين ترتيب . پرداخته است، به انجام رسانيده است

 هان اين واژهبنابراين شايسته است تاكيد شود، مقصود از برگردا.  برگردان شده استالقديم
معادل سيستم اسالمي بوده است؛ نه مراتب در » مرتبط«، صرفاً اشاره به مفاهيمي بدين صورت

  .ارجاع
  .باشند، اسامي خاص ميكجحروفتمامي كلمات  

زبان انگليسي عمدتاً با نام بيني بايد اشاره شود نام سيارات در در رابطه با انتسابات طالع 
اين كلمات در اين كتاب اكثراً به هر دو معني كاربرد باشد و يخداي رومي مربوطه يكسان م

  بسته به اشاره جمله تنها يكي از،اما در برگردان اين اسامي به فارسي، به اضطرار. 2باشدمي
 كيوان و در جايي ديگر، ساترن در جايي Saturnبه عنوان نمونه، . اندانتخاب شدهها  آن

بيني اين كتاب هر دو  طالعي جنبهي در مطالعه،ست خوانندهاما شايسته ا. برگردان شده است
  .معني را در ذهن داشته باشد

 .دنباشعبارات عربي موجود در برگردان، اكثراً ترجمه عبارات التين مي 

آورده الخط اصلي با رسم) هندو، چيني، يوناني(موجود در متن اصطالحات مكاتب تطبيقي  
 ذكر گزينيواژهات عبري، به علت كثرت استفاده، تنها در فصل الخط اصطالح اما رسم.نداشده
 .اندشده

هاي انگليسي و فارسي زمان ريشه تطابق هميبه وسيلههاي صغير  اسامي كارتيترجمه 
 كلمات .باشدعاجز مي معنيانتقال از  ،هاالفظي اين واژه تحتيترجمهانجام شده است؛ چرا كه 

 .نداذكر شده» يگزينواژه«ي در پيوست اصل

  سپند

  1386-1385، تهران   

                                                 
 »كتابشناسي«. ك. ن 1
 .باشدالبته اين موضوع در مورد اسامي فارسي سيارات نيز مصداق دارد اما ارتباط با خدايان پارسي مي 2



  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

   اولفصل

  تئوري تاروت



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  فصل اول

  بخش اول



  محتوي تاروت
هاي بازي مدرن كه از آن مشتق شده همانند كارت. اي از هفتاد و هشت كارت است، مجموعهتاروت

عالوه بيست و دو كارت ه ب. ي به جاي سه، چهار استهاي درباراما تعداد كارت. است، چهار خال دارد
در نگاه . باشدوجود دارد كه هر كدام، تصويري نمادين به همراه يك عنوان مي» هاي كبيركارت«به نام 

شود، ميمشخص  آنچنانكه بعداً . اول ممكن است تصور شود آرايش، دلبخواهي است، اما چنين نيست
نمادپردازي شده كاباالي مقدس  آنچنانكه در - خورشيدينظام واقع ساختار گيتي و در ي  به وسيله

  .اين موضوع در ادامه شرح داده خواهد شد.  گرديده استايجاب -است 

  منشا تاروت
 باستاناسرار مصر كنند آن را به قدمت برخي مراجع سعي مي. ها مبهم استمنشا اين دست از كارت

اما . معرفي نمايندقرن پانزدهم يا حتي شانزدهم به جديدي را جلوه دهند؛ برخي ديگر سعي دارند آن 
 از قرن چهاردهم وجود داشته است؛ –تواند شكل كالسيك ناميده شود  در شكلي كه مي- مطمئناً تاروت

.  تغيير نكرده استايعمدههاي از جنبهاز آن زمان هاي آن تاريخ موجود هستند و شكل آن چرا كه دست
شد؛ تا جايي ها استفاده ميبيشتر براي پيشگويي، خصوصاً توسط كولي، قرون وسطي درها اين كارت
-رغم ريشهشد كوليان، عليمعين  زماني كه .مرسوم بوده است» مصري«يا » 1بوهميتاروت «كه عنوان 

ند، برخي افراد سعي نمودند سرچشمه آن را در اه بودآسياييداراي اصليت خودشان نيز شناسي لغوي، 
  .2باشددر اينجا نيازي به ورود به بحثي در رابطه با نكات مطرح شده نمي.  يا ادبيات هندي بيابندهنر

  تئوري ارتباطات تاروت
 تكيه اين اصلبر  انيشتيننسبيت تئوري . اهميت ندارندحاضر سنت و اعتبار منابع در رابطه با قصد 

 به تنها تئوريِ. نگيرد، مورد تاييد قرار گرفتكه زماني كه تئوري در بوته آزمايش قرار داده نداشت 
هاي  بر پايه داده،گيتي تصوير نماديني ستودني از ، اين است كه آنتاروت مورد غايت مورد توجه در

كم و بيش شرح داده  ،ي مقدسكاباالشايسته خواهد بود  اين رساله، يدر ادامه. باشد ميكاباالي مقدس
باشد ميبه موضوع حاضر مرتبط  كه نبخشي از آ. ر گيرندشود و جزئيات مربوطه مورد بحث قرا

، در حالي كه هر حرف نيز يك عدد عبريعلمي كه در آن، ارزش عددي كلمات ؛ دشو مي ناميده3جِماتريا
براي مثال . كند، آن كلمه را با ديگر كلمات داراي ارزش يكسان، يا مضربي از آن، مرتبط ميباشدمي
 اين واقعيت در اشاره به .باشد مي13)=5+2+5+1(عشق ] اهباَ[ אהבה؛ و 13)=4+8+1(يگانگي ] دخَاَ[ חדא

                                                 
1 Bohemians 

مانيفست . ك. شده است؛ ن تدريس ميوسمدرسه روح القدكه در ) روتا، چرخ ( .R. O. T. Aبرخي محققين عقيده دارند 2
  .سرخن صليب گلابرادر» سنت برادريِ«
 .]م[ Gematria،  גימטריה 3



، يهوه«پس . 13×2=26)=5+6+5+10] (يِهوه[ יהוּהآنگاه . شودپنداشته مي» ذات يگانگي عشق است«
 اين است كه تاروتي كلمهيك تفسير مهم . و به همين ترتيب» . استدوگانگي متجلي در يگانگي

اكنون با تناسبات . ، دروازه]ترعا [אעתרباشد؛ همچنين  مي،عبري قانون، ]ورات [ורהתكلمه  1نوتاريكونِ
 –زاد - نوخورشيد –  خوانده شودگيتيتواند  اين كلمه مي–را ببينيد ي ب ضميمهول ا جد– 2يراييصيِ

، ارزش عددي ترياجما همچنين با .استدو مساوي صفر : باشدمي 3تلما  صحيحِ جادوييِافراسِ اين .صفر
 انبساط جادويي عدد 11؛ و صفر يا هيچ است، ]عين [עינ، 61حال، .  است11×61=671، ]ترعا [תרעא
؛ مبدا، كيهانكننده ، تنها تفسير فلسفي قانعدارد همان افراس را اعالم مي]ترعا [תרעאبدين ترتيب . است

 احاطه كرده است؛ هر تئوري كه حقايق رازآلودي كامل، موضوع منشا اين سيستم را. حال و مقصود آن
ها بايد فرض كرد در  اينيبراي شرح همه. باشندرا برآورده كند نيازمند فرضياتي است كه پوچ مي

هاي عالم، رسماً تمامي انواع تركيبات حروف و اعداد را اي مبهم، اجتماعي خيالي از خاخامگذشته
اين تئوري به وضوح نه تنها . اندها خلق نمودهكاريين دست را بر اساس اعبرياند و زبان محاسبه كرده

  .استتضاد در گيري زبان اطالع دارند با حس عامه، بلكه با وقايع تاريخي و براي همه افرادي كه از شكل

كه چيزي، نه چيزي كوچك بلكه ميزان زيادي از آن، باشند  ميقوي  ، به همين اندازه شواهدبا اين وجود
هاي معقول اقتران را مستثني  چيزي كه تمامي تئوري–با ارتباط بين كلمات و اعداد وجود دارد در رابطه 

  .كندمي

-اين واقعيت انكارناپذيري است كه هر عدد، صرفاً يكي بيشتر از عدد قبلي و يكي كمتر از عدد بعدي نمي

روحاني، اخالقي و عقاليي؛ نه  ينفسه؛ يك مادهستقلي منحصر به فرد است، چيزي فيباشد؛ بلكه مفهوم م
شك قوانين صرف ارتباطات رياضي آن، بي. به اندازه، بلكه به ميزان زيادي بيشتر از هر انسانفقط 

ر از قوانين فيزيكي و شيميايي تدهند و نه چيزي بيشعدد را تشكيل نميها   آنوجودي آن هستند؛ اما
  .دهندك انسان ارايه ميالعمل در آناتومي بشري كه تصويري كامل از يعكس

  شواهدي براي سنت متشرفين تاروت
   و تاروتلوي زاليفا. 1

 تاريخي كه - كامالً مبهم است، بخش بسيار جذاب كامالً مدرني از تاريخ وجود دارد تاروتاگر چه منشا 
رود ينهايت بااهميت است و آنچنانكه رساله پيش م كه بي–به خوبي در حافظه انسان زنده موجود است 

در اواسط قرن نوزدهم، محقق و . به شكلي بسيار چشمگير ادامه خواهد يافتدريافته خواهد شد كه 
كردن خويش گنگ را، به خرج خودشان، با عادت سرگرمافراد  بسيار بزرگي برخاست كه هنوز كاباليست

راهب كليساي بود و  4نستانتآلفونس لوئيس كُنام وي . دهدبا دست انداختن ايشان پس از مرگ، آزار مي

                                                 
 .]م. [ كلمه باشداي كه هر حرف آن حرف آغازين يكساختن كلمه: ، تكنيكي از علوم رمزي اعداد در كاباالנוטריקון 1
 .]م []יצירה ספר[سفر يصيرا منسوب به كتاب  2
3 θέλημα ،Thelemaم[ آليستر كراوليمذهبي وضع شده توسط /فلسفي/، سيستم جادويي[.  

4 Alphonse Louis Constant 



وياليفاز ، عبرياش، نامش را به »تخلص«به خاطر .  بودمراليفاز  ترجمه كرد و وي به شهرت، 1 زاهدل
 كه گاه – گويي در عملرتبه و بذلهسبكي عالي، عالوه بر اديب صاحبلوياليفاز . شود شناخته ميلوي

، عميق؛ و به عنوان يك هنرمند و نمادپردازي د يك فيلسوف و هنرمند بو-شد  ميناميده» كمدي خشك«
 ، يك محقق علوم باطني2كنت مكنزي بود، به انگلستانوي در حالي كه در .  بودتاروتبه شدت مجذوب 

  .با طراحي علمي از نو بسازد و منتشر نمايدرا يك دست  شد تا معرفيرتبه،  عاليفراماسونيمعروف و 

-به نظر مي.  توسط خودش وجود داردديو و ارابه هاي كبيرِاز كارتهاي جديدي در كارهاي وي ارايه

 است؛ كه اساس تمامي درخت حيات كابااليي در واقع شكلي تصويري از تاروترسد وي فهميده بود كه 
اي خواست رسالهاو مي. كردباشد؛ او تا بدانجا پيش رفت كه كارهايش را بر اين پايه وضع مي ميكاباال

 3آيين و افراس كه وي عملو تئوري : نمودوي موضوع را به دو بخش تقسيم .  بنويسدوجادكامل بر 
هر بخش بيست و دو فصل دارد؛ هر فصل براي يكي از بيست و دو كارت كبير؛ هر فصل در . خواند

اهميت دقت . داده شده استنشان شده در كارت كبير دادهرابطه با موضوعي است كه با تصوير نمايش
 مرتبط هستند، ، فصول.رسيماندكي ميغامضيت در اينجا به . ت در طول كار مشخص خواهد شدارتباطا

 پيمانِد به  مقيويلتواند با اين واقعيت توضيح داده شود كه اما ارتباطشان اشتباه است؛ و اين تنها مي
  .د را به وي داده بودنتاروت بوده است كه اسرار متشرفين مسلك رازداري براي آغازينِ

  هاي رمزينوشتهتاروت در دست. 2
آن حول مذاهب عاليق .  رخ دادانگلستان، جنبش مشابهي در 1850 در دهه رنسانس فرانسهدر زمان 

سري، فاضل، برخي سري يا نيمههاي انجمن. باستاني و سنن تشرف و اعجاز ايشان مركزيت داشت
سه مرد از   فراماسونريي»4هتاج گل اربع «سرايدر ميان اعضاي چنين گروهي، . تاسيس يا احيا شدند

 6وودفوردهاي ناگهاني دادگستري لندن؛ دكتر يك كارشناس مرگ، 5كات وِست ويندكتر: شدتشكيل مي
 8خيابان فارينگدون از اين مردان به كداميكمجادله اندكي در اين باب وجود دارد كه . 7وودمنو دكتر 
 بود؛ اما شكي نيست كه يكي از ايشان يك كتاب وارينگدونان رفتند ي كه ايشخياباناينكه اصالً رفتند يا 

 .خانه پيدا كردفروش گمنام، يا از يك چرخ دستي يا اينكه آن را در يك كتابقديمي خريد؛ چه از يك كتاب
در اين كتاب، كاغذهايي جدا وجود داشت كه معلوم  شكي نيست كه . رخ داد1885 يا 1884اين در حدود 

هاي رمزي ماده خام تاسيس انجمني سري را نوشته؛ و اين دست9انداغذها به رمز نوشته شدهشد اين ك
-  تناسبات كارت،هانوشته؛ و در ميان اين دستبودكه قصد آن اعطاي تشرف از طريق آيين حاوي بود 
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وشن زماني كه اين مساله آزمايش شد، كامالً ر.  وجود داشتعبريبه حروف الفباي تاروت هاي كبير 
وي اشتباه حروف گرديد كه تناسباتدانسته است و ؛ و اينكه وي تناسبات صحيح را مياند عمدي بودهل

  !)استتار اين فصول وي را بسيار به زحمت انداخت(. دانسته است خود ميهرا وظيفها   آنداشتنمكتوم

تند؛ و توضيحي در يك هاي آغازين قرن نوزدهم تعلق داشبه سالهاي رمزي نوشتهشد دستگفته مي
به شدت محتمل است كه وي . باشد موجود لوياليفاز  يرسد در نوشتهصفحه وجود دارد كه به نظر مي

 در هر صورت .وشته دسترسي داشته استن به اين دستانگلستان در 1وِر ليتونبولمالقاتش با در 
البته به (دانسته است ت صحيح را ميدهد تناسبا به مداومت نشان ميويلآنچنانكه پيشتر مشاهده شد، 

بدون افشاي نابجاي اسراري و سعي نموده ) كه دليل آن در ادامه ديده خواهد شد] صادي [צاستثناي 
  .استفاده نمايدها   آنازقسم خورده بود، ها   آننكردنكه براي فاش

 به حيات در تاروتباشد، هاي كبير را در اختيار داشته به محض اينكه يك فرد تناسبات صحيح اين كارت
هاي تناسبات سنتي به دشواريتمامي . آيد در مييانسان با صحت چنين چيزي عقالً از پا. آيدمي

بدين دليل، انسان . شودشود در يك آن ناپديد ميصورتي كه توسط يك محقق معمولي دريافته مي
 حقيقت سنتي از ءكه ايشان اوليا رمزي صحه گذارد، ينوشتهگردد بر ادعاي مروجين دستمتمايل مي

  .اندبوده

  تاروت و مسلك هرمسي طلوع طاليي. 3
-وِست انجمني كه توسط دكتر ؛ زده شودمسلك هرمسي طلوع طالييبايست گريزي به تاريخچه حال مي

نوشته رمزي نشان همكارانش نوسازي شد تا شواهد بيشتري بر اعتبار ادعاي مروجين دست و كات
  .داده شود

قصد بود هاي بنيادين مشخصي وجود داشت كه ، آيينتاروتر ميان اين كاغذها، عالوه بر تناسبات د
به عنوان مرجع  2اسپرِنگلدوشيزه ) آلماناي به با اشاره (ي ازاسرار تشرف را در بر داشته باشند؛ نام

 1886 در طلوع طالييمسلك  وي، يزهااي نوشت و با اجبدو نامه كاتوستدكتر . انتشار ذكر شده بود
  .تاسيس شد

)G.’.D.’. صرفاً نامي براي مقدماتي ياروني مسلك ب R.R. و A.C.خود، يك ي است كه اين به نوبه 
روني از تجلي بA.’.A.’. 3)244-229.  صص،جادو. ك.  ن–باشد مياولياء راستين مسلك  است كه  

 دوشيزه اسپرِنگلپس از مدتي، .  بود4دل مترزساموئل لياي كه اين را ميسر ساخت مردي به نام نابغه
اي از تر مطرح شده بود، جوابيهدانشي پيشرفتهت واساي كه به وي نوشته شده بود و درخ و نامهمرد

-عالوهه  را از مرگ وي مطلع ساخت؛ بكاتوست دكتر ،اين نامه. به دنبال داشترا يكي از همقطاران وي 

ي بر تنفيذ هرگونه گروه نمبت دوشيزه اسپرِنگلي را از عملهيچگونه ران وي همقطا اينكه نويسنده و ي
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نيز انكاري آشكار شدند، از با احترام و قدري بسيار كه براي وي قايل ميكاري تاييد نكردند؛ اما 
، اما اگر ايشان دانشي »رابطه اكنون بايد موقوف گردداين «وي در ادامه گفت . خودداري ورزيدند

به اكنون در اختيار دارند ي صحيح از دانشي كه همبا استفادهآن را توانند خواهند، ميتر ميهپيشرفت
هاي جادويي خويش را براي ارتباط با بايست قدرتبه بيان ديگر، ايشان مي. به دست آورندخوبي 

  .)باشداي كامالً عادي و سنتي مياين اتفاقاً، رويه. ( به كار برندپيشوايان سري مسلك

اين ارتباط خودش  داده بود، اعالم كرد كه مسلكعملي پيشوايي در مانوري  كه ، اندكي پس از آنمترز
 را، به عنوان تنها پيشوا، اعطا مسلك كار ي، به وي اختيار ادامهسرياولياء ؛ و را برقرار كرده است

هيچ دهد وجود ندارد؛ چرا كه بر حقيقت گواهي مياينكه وي  بر هرچند در اينجا شواهدي دالّ. اندكرده
چيزي بيش از آن نبود ؛ بلكه اثبات شد آنچه پديدار گرديد،  نشدمسلكخاص وارد با اهميتي نو  يدانش
اين .  كسب كندموزه بريتانيا دسترسي به منابع موجود، همانند  توانسته باشد از طرق معموليِمترزكه 

در اين .  انجاميدمسلك به ناخرسندي در ميان اعضاي هاي جزئي،از دسيسهاي ميزان گستردهشرايط و 
 از اين دست مسلكي مبني بر اين كه گروه كاري در دوشيزه اسپرِنگلمورد مشخص شد، قضاوت 

  .گرديد، در شكل جاري خود نابود 1900 در مسلك. باشدباشد اشتباه ميپذير ميامكان

جدي  مشغوليت اصلي تمامي اعضاي ،در آن زمانبه سادگي نشان دهد اين مطالب اين است كه ي نكته
 برادر توسط جوانترينِ اعضا، ، موفقيت1904در .  بوده استسرياولياء برقراري تماس با خود ، مسلك

  .1 آمده استاعتدالين خدايانترين جزئيات اين واقعه در  كامل.، كسب شدرابودپِر
اما بايد توجه  .باشدشوند در اينجا مفيد نميشواهدي كه منتج به صحت اين ادعا ميبحث در رابطه با 

كند اگر جمالت هر يك تفاوتي نمي.  موجود،نوشتهها شواهدي دروني هستند و در خود دستشود كه اين
  .از افراد مورد نظر غلط از آب دربيايد

  ماهيت شواهد. 4
-اسب است شمارهاكنون من. اين گريزهاي تاريخي براي فهم شرايط اين مطالعه ضروري بوده است

رسد كه اضيدان طبيعي به نظر مييبراي يك ر.  مورد بررسي قرار گيردهاي كبيركارتگذاري غريب 
 بسيار آزاردهنده  غيررياضيتربيتبا ؛ اما براي ذهني دن شروع كصفراي از اعداد طبيعي را از دنباله
 و XXهاي برگه بين 0 يشماره يبرگهشد تصور مي، تاروتدر رساالت و كتب سنتي درباره . باشدمي

XXIسازد، به سادگي  را روشن ميهاي كبيركارت تفسير آغازين كه كل معناي راز. گيرد قرار مي
؛ جايي كه هر رياضيدان آن باشدمي در محل طبيعي آن ناين كارت و قرار دادن آروي  0گذاري عالمت

آن اين است .  در توالي طبيعي وجود دارداختاللا اما هنوز يك غرابت ي. يكدهد؛ پيش از عدد را قرار مي
» قدرت«، XIي برگهچرا كه . بايست جابجا شوند تا تناسبات حفظ گردند ميXI و VIIIهاي برگهكه 

                                                 
 كه به صورت خصوصي براي كتاب شريعت حتي در مرشدين سريپيغام . اجعه كنيد مر199 تا 61. خصوصاً به صص 1

 منتشر شده است نيز آمده است؛ همچنين با جزئيات كامل  براي عموم10 و شماره 7 ، شماره1اعتدالين، جلد متشرفين و در 
. نوشته نيز آمده استنگي دستدر پاكتي در انتهاي اين مجلد، بازسازي با چاپ س. 38 تا 13. اعتدالين خدايان، صصدر 

 .باشد متن نيز موجود ميهاي آمريكاييويرايش. ، به تنهايي موجود استكتابهمچنين نسخه جيبي ارزاني از متن 



 اشاره دارد؛ اما اسدالبروجي  ظاهر شده است؛ و به وضوح به برج دايرهشيرو بر آن يك ناميده شده 
نشسته با شمشير و ترازو، را  است و تمثال نمادين متعارف، برتختناميده شده» عدالت «VIIIي برگه

  .اشاره دارد، ترازو، ميزانالبروجي دهد؛ و بدين ترتيب به وضوح به برج دايرهنشان مي
 انجام داده بود؛ تاروت  عميقي برمطالعه، 1898 نوامبر 18 در مسلكاز ابتداي تشرفش به   پِردرابوبرادر

. گرديدتناسبات سري همينطور مستحق دانستن نايل شد؛ و  ورزكارآ، وي به درجه چرا كه سه ماه بعد
او تمامي اين تناسبات اعداد . هاي توضيحي همراه ضميمه، مطالعه نمودنوشتهاو پيوسته بر آن و دست

 )1904 آوريل 8در (اما زماني كه وي . را در ارتباط با اشكال طبيعت بررسي نمود و عدم توافقي نيافت
، انگار پرسشي ذهني مطرح كرده است كه در نوشتمياولياء سري رسانِ امالء پيغام را از كتاب شريعت
» منزل خداوند«(» منزل خداوند، راز بزرگ استحكاماتقانون «:  اشاره شده است57، اولكلمات فصل 

در » ام؟ح دريافتهآيا تناسبات را صحي«: بدين نيت.) باشد ميXVI به شماره كارت كبيريكي از اسامي 
اين همچنين .  نيستاختر ،צاند؛ اما تمامي حروف قديم كتاب من صحيح«: نهاد آمداين باب پاسخي درون

 צاگر . اين به غايت آزاردهنده بود» .يك سر است؛ پيغامبرم آن را بر خردمندان آشكار خواهد كرد
 كه –را » اختر«ها تالش كرد كارت ل چه بود؟ او سا]صادي[ צنيست، پس چه است؟ و » اختر «]صادي[

-دراز پس از آن بود كه راهسالهاي . نبودموفقيتي .  با كارتي ديگر جابجا كند–باشد  ميXVIIبه شماره 

- ميIV و XVIIهاي تاست؛ و بدين ترتيب موقعي» شاهنشاه «]صادي[ צ. بر وي روشن گرديدحل 

  .ستبخش اتناسب بسيار رضايتاين . بايست جابجا شوند
ترين شاهد بلي، اما اين چيزي بسيار فراتر از خرسندي است؛ اين براي تنوير فكر است؛ متقاعدكننده

  . استسري اولياء، پيغامي اصيل از كتاب شريعتممكن بر اينكه 
 حوت در دو طرف دلو و حملاكنون .  ارجاع داردحملبه » شاهنشاه« و البروج دايرهدردلو به » اختر«

، تقارن كتاب شريعت هستند؛ يعني تصحيح سنبله كه در دو طرف ميزان و اسدمانند هستند؛ درست ه
؛ درست همانطور كه در يك سر بيضي، يك حلقه براي دهد ارايه ميالبروجيدايرهكاملي در تناسبات 

رسند؛ اين مسايل تا حدي فني به نظر مي. ي دقيقاً موجود در سر ديگر تشكيل شده باشدمطابقت با حلقه
 پردازي نمادبرانگيزِ بيشتر مطالعه شود، تقارن و كمال تحسينتاروتدر واقع چنين هستند؛ اما هر چه 

در عين حال حتي براي يك فرد عامي نيز بايد واضح باشد كه تعادل و تطابق . گرددبيشتر ادراك مي
اي ته پديده سال گذش150و بدون شك توضيح اين دو پيچيدگي در ، باشندميبراي هر كمال ضروري 

  .چشمگير بوده است

   مسايلي كه تا بدينجا بحث شديخالصه
بر اساس بايست همانند يك نظام منشا تاروت كامالً نامربوط است؛ حتي اگر معين بود نيز مي. 1

  .شدخودش ابقاء يا امحاء ميشايستگي 
  .باشدميي  به شكل تصويركاباالهاي  بدون شك، تالشي تعمدي براي نمايش افراستاروت. 2



كند ارايه كلمات متقاطع درست ميجدول شواهد اين امر همانند شواهدي است كه توسط يك فرد كه . 3
 است؛ و مطمئن است كه بدون هيچ SCRUNH او يگيرد كلمهنتيجه مي ACROSSاز او . شودمي

  . باشدCاشتباهي، جاي خالي بايد يك 

توانسته است توسط فرد چنين چيزي مي.  و نمادين هستنداي متعارفاين تناسبات از يك حيث، نقشه. 4
  .يا افرادي با تخيل و نبوغ هنري عظيم به همراه وضوح تحقيقي و فلسفي باورنكردني ابداع شده باشد

ساخت تماميت نظامي چنين كامل توانايي چنين افرادي، هر قدر هم ايشان را برجسته در نظر بگيريم، . 5
 - باشد  باالتر متعلق بوده يا ميعديبعلويوني كه فرايندهاي ذهنيشان به   بدون همياري-  راغامض
  .ندارند

اي توسعه يافته شطرنج در ابتدا از چيز بسيار ساده. توان به طريق تشابه، بازي شطرنج را برگزيدمي
ريچارد از ن كه اكنون، با سپاس مدرهاي بازي  خسته بوده است؛ اما ظرافت جنگجويانِ رزمِتقليد. است
شناسانه وارد شده است، در طراحي ه گرديده و به دنياي خالقيت زيباييسباحمغيرقابل، كامالً 1رِتي

توان بحث البته مي. »ساختنددانستند ميچيزي بهتر از آنچه مي«آغازگران بازي . اصلي نهان بوده است
عد بدون شك كامالً روشن است كه از باند؛ و  بازي به وجود آمدهيها در طول توسعهكرد كه اين ظرافت

اي فراتر از انواعي مفهوم آگاهانهحاوي هيچ هاي بازيكنان اوليه بر اساس مدارك موجود بازي ،تاريخي
بازي شطرنج صرفاً يكي توان بحث كرد كه يو همچنين م. اي نبوده استاز تدابير تا حدودي خام و پايه

توان مي. اند توسعه يافته استهايي كه از بين رفتهان ديگر بازيهايي است كه تصادفاً، از مياز بازي
  .بوده استفاقي تابحث كرد اين كه شطرنج مدرن در بازي اصلي پنهان بوده است نيز صرفاً 

  .كنند به علت حقايقي است كه ايجاز را نقض نمي، و اينتر استالهام واقعاً بسيار سادهتئوري 

                                                 
1 Richard Réti 



  

 تاروت مصري

  
  اي هفتهروزه -1-1

امتداد .  بخوانيدهفت سياره مقدس را ترتيب ضلعيششدور 
اعتقاد بر اين . ( را براي ترتيب روزهاي هفته بخوانيدهگزاگرام

 .D. D. C. F برادر  .G. H است كه اين كشف دقيق كارِ
  .)باشد

  
 1پيمايشيهگزاگرام تك -1-2

پيمايشي گفته شده است كه رسم يك هگزاگرام تك
هرچند . ست؛ اما اكنون اين كار انجام شده استغيرممكن ا

  . هستند، پهنايي ندارنداقليدسيخطوط دقيقاً 

  
  البروج مضاعف در دايرهيحلقه -1-3

  

                                                 
1 Unicursal Hexagram 



  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  فصل اول

  بخش دوم



  

  تاروت و كاباالي مقدس
ولي هوشمند، ذهن معماين موضوعي بسيار ساده است و براي يك .  استكاباالي مقدسمساله بعدي، 

 در –در سيستم اعشاري ده عدد وجود دارند؛ و دليل موثقي براي اين كه چرا . كند ايجاد نميدشواري
در اينجا الزم است .  بايد ده و فقط ده عدد باشد وجود دارد-يك نظام رقمي كه صرفاً رياضي نيست 

-  ميكاباالي مقدسي   وسيلهبه گيتياما پيش از همه، نمايش تصويري . معرفي شوند» 1آرايش ناپلي«

  .)نمودار آخر كتاب.  ك.  ن(بايست فهميده شود 

بايست همانند يك رياضيدان با مي.  استگيتي يدهد، كه نقشه را نشان ميدرخت حيات ،اين تصوير
در آزمايش به معناي هر كميتي است كه انتخاب شود، اما نه به  شروع كرد كه صفر مطلق، صفرمفهوم 

. ن (. كلمهيبه مفهوم عاميانه» غيبت همه چيز «،هيچفرد عامي ممكن است ابتدائاً تصور كند؛ ترتيبي كه 
  )1902، پاريس، »بِراشيت«. ك

  آرايش ناپلي
ين ا[ סוף איןرسيدند كه آن را  هيچ را توسعه دادند و به نوعي ثانوي از هيچها اين مفهومِ كاباليست

 سپس تصميم گرفتند براي .)شباهت نباشد بيمكاناين مفهوم به رسد به نظر مي(ناميدند » حدبي «]سف
تعريف » حدنور بي «] اُرين سفا[ אור סוף איןتفسير اين غيبت صرف هر ابزار تعريف، الزم است 

رسد با اين مفهوم چيزي مد نظر داشتند كه بسيار شبيه آنچه عالمان اواخر عصر  به نظر مي.شود
شكل و تهي ها ظاهراً بي تمامي اين)؟زمان-پيوستار مكان (. منظور داشتند بوداكاثير تابن از ويكتوريا

 . باشدمثبتبايست مفهوم  قدم بعدي مي.ي مجرد هستند، نه مفاهيم مثبتيهاها وضعيتباشند؛ اينمي
وجود  مرزنور بي وجود دارد، بايد درون اين هيچاگر چيزي جز : بندي نمودتوان اين نظريه را ضابطهمي

بودن وجود -هيچتواند به صورت تصور كه نمي غيرقابلهيچداشته باشد؛ درون اين مكان؛ درون اين 
بدين ترتيب .  از فناي دو تضاد فرضي تشكيل شده باشدهيچيداشته باشد؛ بلكه بايد چنين درك شود كه 

  .»نه قسمت و نه بزرگي و فقط موقعيت دارد«شود كه  ظاهر مينقطه

 موقعيت ديگري كه بتواند با آن ؛هيچ معنايي ندارد مگر اينكه چيز ديگري وجود داشته باشداما موقعيت 
 ديگري داشته ينقطهتنها راه انجام اين كار اين است كه . بايد بتوان آن را توضيح داد. مقايسه شود

  . ممكن گرددخط ابداع شود و دوباشيم و اين بدان معنا است كه بايد عدد 

دانش در اين حد . از اندازه وجود نداردسنجشي قعاً آنچنان معنايي ندارد، چرا كه هنوز  واخطاما اين 
اما .   اين است كه دو چيز وجود دارند-صحبت كرد ها   آن فقط براي آن كه بتوان در مورد-مرحله 

. اصله دارندتواند بگويد از هم فنزديك يكديگر هستند يا بسيار دور؛ تنها ميها   آنتواند بگويدكسي نمي
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 سطحبايد .  ديگري داشته باشيميبايد نقطه. ها، بايد چيز سومي وجود داشته باشدبراي تمييز بين آن
حال بايد . گرددپديدار ميمسطّحه  يهندسهبراي اين كار، اتفاقاً تمامي .  ابداع گرددمثلثابداع شود؛ بايد 

  .»تر است تا الف به جالف به ب نزديك«گفت 

 و بينابينيو شايد مفهوم فاصله واقع جز مفهوم در . اي براي اين مفاهيم وجود نداردنجا مادهاما تا اي
 كه اكنون در تئوري وجود دارد، پس از  مسطّحهيهندسه وجود ندارد؛ پس اصالً مفهومي اياندازه زاويه
هومِ چيز واقعاً موجود،  در واقع رويكردي به هيچگونه مف.تمام و نامفهوم استها كامالً نيمهتمامي اين

  .انجام نگرفته است مثاليفرضي و كامالً عالمي چيزي بيش از وضع تعاريف، در . وجود نداشته است

 باشد؛ عينيقدم بعدي بايد .  پيشتر رفتمثالي] عالم[توان در ديگر نمي. آيد ميمغاكاكنون پس از آن 
وجود باشند ها   آناي از جايي كه هر يك ازايدهسه نقطه وجود دارند اما . عينيحداقل رويكردي به 

  .آوردنقطه چهارمي ضروري است و اين مفهوم ماده را در ضابطه در مي. ندارد

 اگر .دهد را ارايه ميفضاگيرد، در غير از حالتي كه در صفحه قرار مينقطه چهارم . صفحه، خط، نقطه
چند فوت از ديوار . صات تعريف كنيمبايست محورهاي مختبخواهيم موقعيت هر نقطه را بدانيم مي

  . و چند فوت از كف فاصله داردشرقيند فوت از ديوار چ، شمالي
. رسيدماده توان به مفهوم در اينجا مي.  برآمده باشد كه بتوان گفت وجود داردچيزي، هيچيپس بايد از 

يت آن در رابطه با  هر نقطه فرضي، موقعينهايت رقيق است؛ چرا كه تنها مشخصهاما اين وجود، بي
-  شناختهواقعيت پس در تحليلِ. تواند رخ دهدديگر نقاط معين است؛ هيچ تغييري ممكن نيست؛ چيزي نمي

  . باشدحركتبايست مفهوم پنجمي فرض شود كه شده، مي

 .تواند رخ دهد ميزمان در حركتكند، چرا كه يك واقعه تنها از طريق  را متبادر ميزماناين، مفهوم 
 عدد 5بايست توجه شود كه عدد مي. (هدف حواس قرار گيردتواند اين تغيير و توالي، چيزي نميبدون 
اين .  شده استمادر كبيركه به صورت سنتي وقف اين حرفي است .  استعبري در الفباي ]ه[ הحرف 

 ينقطهنمايش از نظر تصويري شود كه  نشان داده مي]يد[ י كه با حرف – پدر كبيرزهداني است كه 
  ).نمايدكند و وجود فعال توليد مي در آن حركت مي- باشدميايي غ

 خودآگاه دتواناي است كه ميپذير است؛ و در نهايت اين نقطه امكانطهنقاكنون مفهوم محسوسي از 
ا در اينج. تواند خود را به زبان مفاهيم پيشين تعريف نمايدمي. اي داردآينده و حال، گذشتهباشد، چرا كه 

  .مستعد تجربهخودآگاه، :  مركز نظام– وجود دارد ششعدد 

افراس سه عدد بعدي .  فاصله بگيريمكابااليي صرفاً نمادپردازياي از در اين مرحله بد نيست لحظه
 8، 7تر از اعداد براي تفسيري روشن. بسيار روشن توضيح داده نشده است) حداقل براي برخي اذهان(

 كاباالييدر ارتباط بسيار نزديك با مفاهيم ها   آن نگريست؛ اگر چه1ودانتاييبايست به سيستم  مي9و 
ذات خود ، ]3سات[सत : كنند از وجود، سه كيفيت را فرض ميهندوييتفسير ، در 2هاريشي .باشندمي
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به ، لذتي كه )شودمعموالً سعادت ترجمه مي(، ]2آناندا[ आनंद؛ و تعقل يا فكر، ]1يتخ[ िचत؛ وجود
. اين خلسه به وضوح علت محرك تحرك وجود است .شود در جريان وقايع تجربه ميوجودي  وسيله

ماند؛  باقي مي هيچيباشد و در وضعيتمي هيچ، مطلق .دهد شرح ميكمالاز طرف انگاشت ناكاملي را 
 در .يدها را كاوش نمابايست اين امكانهاي آن، ميبدين ترتيب براي آگاه بودن و لذت بردن از امكان

آموز  وارد كرد كه دانشكتاب پنگوئن بزرگ از مستندي به نام توان عباراتي همسو با اين افراساينجا مي
  .سازد موقعيت را از ديدگاه دو ذهن متفاوت ببيندرا قادر مي

 اكنون زماني كه . در حرارت باال نيز مساله همين است.بايست زماني جدا بوده باشندتمامي عناصر مي«
كنيم و تمامي عناصر دوباره رسند، آن حرارت شديد و بيكران را دريافت مي ميخورشيدها به اتم

هاي خود را در تركيب  تمامي سرگذشتيتصور كنيد كه هر اتمِ هر عنصر، خاطره. باشندخودشان مي
 حال، چيزي از همان اتم نخواهد بود؛ در عينشده با حافظه، تقويت، بدين ترتيب، آن اتم. در اختيار دارد

تواند بدين ترتيب با گذشت زمان و خاصيت حافظه، يك چيز مي. جايي جز اين حافظه كسب نكرده است
توان براي هر عنصر كه مي. باشدچيزي بيش از خود بگردد؛ بنابراين يك پيشرفت واقعي ممكن مي

- دليل و تنها بدين دليل، ميشود دليلي يافت؛ بدين مي تناسخات يمتحمل اين دنبالهو گيرد تصميم مي

داند از اي كه در طول اين تناسخات دارد تن دردهد؛ چرا كه ميحافظهسپري گشتن تواند پيش رود و به 
  .تغييرنيافته خواهد گذشتها   آنميان

توانيد تعداد نامحدود خدايان، مستقل و يكسان اگرچه متفاوت داشته باشيد؛ هر يك رفيع بدين ترتيب مي
تواند دنيايي  ميوجوداين همچنين تنها توضيح اين مساله است كه چگونه يك .  نابودنشدنيو مطلقاً

-نمي) »خير«همانند ( صرفاً يك ظهور است، چرا كه شر .دارندو غيره وجود شر ، جنگدر آن بسازد كه 

پرستي عرفانيگانهياين با . تواند تركيبات آن را ازدياد بخشد ماده را متاثر كند؛ بلكه تنها ميتواند خود 
بايست چيزهايي را خلق نمايد كه همگي  ميخداوندايراد وارد بر آن نظريه اين است كه است؛ اما يكسان 
فرض تعداد بسياري عناصر را پيشاگر . غلط استها   آنباشند، پس اثر متقابلهايي از خودش ميبخش

  ».شان طبيعي استبداريم، اثر متقابل

خواهد  اگر مي-دهند كه يك نقطه ، حداقل كيفيات ممكني را تشكيل ميسعادت و كرف، وجوداين مفاهيمِ 
 مرتبط 7 و 8، 9 اعداد بهها اين. بايست در اختيار داشته باشد مي-تجربه محسوسي از خود داشته باشد 

ن شود براي در نظر آوردبدين ترتيب اولين مفهوم، واقعيت، آنچنانكه توسط ذهن شناخته مي. هستند
 قرار ده اينجا در آخر عدد .باشد ساخته شده صفر به صورتي است كه از اين نُه تكامل متوالي از نقطه
  .دارد

 .بايست اين ده مفهوم متوالي را مفروض داشت، ميدانش به شكل واقعيتبه بيان ديگر براي توصيف 
آنچنانكه در ادامه . باشدمي» اعداد«شوند كه به معناي  ناميده مي]3سفيروت[ ְסִפירֹות، كاباالدر ها  آن

 ها به نحوي مرتبط است كه آرايشهر يك با تمامي پديده. ديده خواهد شد، هر عدد اهميت خود را دارد
نشان داده شده » ب«ي  در ضميمه3- و ب2-، ب1-بهاي نمودار آنچنانكه در –درخت حيات در ها  آن
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- چهل كارت صغير نشان داده شدهي  به وسيله تاروتد در اين ده عد. باشد ميگيتياي از  نقشه–است 

  .اند

  היהו 1تاروت و ضابطه تتراگراماتون
 اولين فرايند ذهني .مرتبط استتكامل نظام جنبه ديگري از با هاي كبير چه هستند؟ اين سوال پس كارت
 از بين بردن  را شرح دهيم، تنها راه چنين كاري، بدونهيچت؟ زماني كه مجبور باشيم سچه بوده ا

توان مي. باشد ميمنهاي چيزي به همراه به عالوه چيزييكپارچگي آن، نشان دادن آن به صورت اتحاد 
توانند اتحادي كامل بسازند،  ميمادر و پدراما اگرچه .  ناميدمادر و پدر، منفعل و فعالاين دو مفهوم را 

 بروند، تا مادهتوانند به سوي نين مي همچ–باشد  كه قهقرا مي– بازگردند صفرو بدين ترتيب به 
 اين مفهوم در عمل به عنوان روشي براي شرح چگونگي توليد .توليد كنددختر  و يك پسراتحادشان يك 

  .نباشدها   آنيك چيز سوم از دو چيز است به نحوي است كه هيچكدام از

يريم و يك جرقه الكتريكي اگر گاز هيدروژن و گاز كلر را بگ.  موجود استشيميترين توضيح در ساده
اي مثبت در اينجا ماده. شوددهد و اسيد هيدروكلريك توليد ميبگذرانيم، انفجاري رخ ميها   آناز درون

 اما .استماده  اين عناصر ناميده شود و يك پيشروي به سوي ج ازدواپسرتواند فرزند داريم كه مي
ها به همان مفهومي كه اسيد وند؛ اين پديدهش نيز آزاد ميحرارت و نورهمچنين در خلسه اتحاد، 

 دخترهيدروكريك مادي است، مادي نيستند؛ بدين سان اين محصول اتحاد، ماهيتي روحاني دارد و به 
  .باشدمرتبط مي

ترين و ، خالصآتش .اندبندي شدهطبقه» عناصر«ها به تعارف، به شكل به زبان كيمياگران، اين پديده
-به عنصري منتج ميها   آنباشد؛ اتحاد ميمادر نيز فعال اما منفعل؛ آبرتبط است؛ مپدر ترين، به فعال

بايد پيوسته به . ناميدند» باد«و اين را . مجزاها   آنشود كه در هر دو ماهيت سهيم است، اما از هر دوي
عناي شد اصالً به ماي كه توسط فيلسوفان باستاني و قرون وسطايي استفاده ميياد داشت كه واژه

باشد؛ بلكه مفهومي به  نميH2Oبراي ايشان به معناي تركيب شيميايي » آب«. باشدنميها   آنامروزي
به » عنصر« كلمه .2خواري آهن، كيفيتي آبي استچكش. باشدشدت مجرد است و در همه جا موجود مي

ص معيني را اي از مفاهيم است كه كيفيات و خوامعناي عنصر شيميايي نيست؛ به معناي مجموعه
  .نمايدتلخيص مي

وي . پذير استآموز روشن گردد به سختي امكانبراي دانشها   آنها به نحوي كه معنايتعريف اين واژه
كه مفاهيم افتد اتفاق نميحتي معموالً .  معنايي را كه براي خودش دارد كشف نمايد،بايد خودش با تمرين

 صحيح است و ديگري غلط؛ چرا كه هر يك از ما جهان ،نبدان معني نيست كه يك ذهاين . يكساني برسد
ماهي كه ب همان بيند، ماهي كه الف مي. تسمنحصر به خودمان را داريم كه با جهان ديگري يكسان ني

                                                 
1 Tetragramaton ،ه[ יהוּהوم] [يِه[.  
در عين حال، وزن تنها . اش خاكياش هوايي، و وزن و سختيباشد، رساناييآتشين مي) مشابهاً(خاصيت مغناطيسي آن  2

 ».زمين، سرير روح است«: باشدمي» مكان-پيوستار زمان«تابعي از خميدگي 



در اين مورد، تفاوت آنقدر اندك است كه در عمل وجود ندارد؛ . بيند نيستكه در كنارش ايستاده است مي
در يك نمايشگاه به يك تصوير نگاه كنند، تصوير براي هر دومي و اولي ر گا اام. اما هنوز تفاوتي هست

به نحوي تربيت شده است تا آن را با تجربه خويش اولي دوي ايشان اصالً يكسان نيست، چرا كه ذهن 
. مجموعه كامالً متفاوتي از تصاوير را ديده استدومي از هزاران تصوير ديگر مشاهده نمايد؛ و احتماالً 

هاي ايشان، عالوه بر اين ذهن. شده اندكي تطابق خواهد يافتدر مورد تصاوير شناختهجربه ايشان تنها ت
 بدش بيايد، دومي براي او 1گوگونپس اگر اولي از . در اشكال بسيار ديگري، ماهيتاً متفاوت است

در هيچ مورد . اندازدميهايش را باال  را تحسين كند، چهارمي شانه2بوگرِواشود؛ اگر سومي، متاسف مي
  .ابداً صحيح يا غلطي وجود ندارد

توضيح علمي يك شي، از همه جهت صحيح است؛ اما . ترين مسايل علمي صحت دارداين در مورد دقيق
  .باشدكامالً چنين نميمجزا گر براي هر مشاهده

 پدراني در نتيجه ازدواج تر به عنوان جزء تركيبي روحپيش. شود مبهم است ناميده ميدختراي كه پديده
  . تفسير استيك تنها ،؛ اما اينمادرو 

  تاروت و عناصر
 سعادت و دانش، وجودبا سه كيفيت ها   آن.دانستند را عناصر خالص ميباد، آب و آتشباستانيان، 

स، ]4راجاس[ रजस - ]3گونا[ गुण، سه هندوهاهمچنين با آنچه ها   آن.مرتبط بودند व ]5ساتواس[ ،
तमस » تاريكي كاهالنه«و » فعاليت«، »آرامش«توانند تقريباً كه ميباشند مينامند مرتبط  مي]6تاماس[ ्

 گوگرد: اندتشكيل شدهها   آنها ازكيمياگران سه اصل انرژي مشابه داشتند كه تمامي پديده. ترجمه شوند
)F( ،جيوه )H ( نمكو) G( . و انتقال، قدرت هوش، سياليت، جيوه.  استميل و انرژي، فعاليت، گوگرداين 

 نشان واكنشها   آننسبت به باشد؛ اما خودش كيفياتي در بر دارد كه، محمل اين دو شكل انرژي مينمك
  .دهدمي

در برخي موارد يك . بخشي را نگاه داردهاي سهبنديبايست در ذهنش تمامي اين دستهآموز ميدانش
اين .  تمركز كنيدباد و آب، آتش در حال حاضر بر سري .مجموعه بيشتر از بقيه كاربردي خواهد بود

 ها بهتكاباليس. شوندن داده مينشا ]الف[ אو  ]مم[ מ ،]شين[ ש، با حروف عبريفباي لعناصر در ا
در اين گروه خاص، سه عنصر مورد نظر، كامالً اشكال روحاني انرژي . گويند ميسه حرف اُميها  آن

انند در برخورد با حواس در تجربه محسوس و تبلور در عنصر چهارمي كه توباشند؛ تنها ميخالص مي
بدين سان اين تفسير . شود نشان داده مي]تاو[ תناميدند متجلي گردند كه با حرف آخر الفبا، مي» خاك«

                                                 
1 Van Gogh 
2 Bougereau 
3 Guna 
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  استدهاين عدد . شود است كه در اينجا، آويزان به مثلث در نظر گرفته ميدختركامالً متفاوتي از مفهوم 
  .باشدمي معلق 9، 8، 7 از نموداركه در 

، اقدام به ساخت تاروتها با وضع  كاباليست.زمان در ذهن نگاه داشته شونداين دو تفسير بايد هم
 شاهزاده، ملكه، شواليهرا ها   آن نمودند ودختر و پسر، مادر، پدرتصاوير مفاهيم به غايت مجرد ،

گاهي نيز . شدند نيز ناميده ميشاهدخت و شاه، ملكه، شواليهها   آنكننده است اماگيج. ناميدند شاهدخت
  .شوندنيز ناميده مي» شاهبانو«و » شاهنشاه«،  شاهدخت و شاهزاده

- را به دست ميشاهاي، مربوط است كه دختر  افسانهسرگردان ،تاروت ابلهدليل اين اغتشاش به افراس 

 انتخاب جانشين يك شاه بر اساس توانايي وي بر به ي بسيار خردمندانهياي كه به نقشهآورد؛ افسانه
، مرجع اين موضوع فريزر 1»ِينشاخه زر«. (دست آوردن شاهدخت در ميان تمامي رقبا مربوط است

  .)باشدمي

اقتباس شود تا » شاهدخت«و » شاهزاده«، »ملكه«، »شواليه«براي دست حاضر بهتر دانسته شد واژگان 
داده شود؛ چرا كه افراس مربوطه كه به غايت پيچيده و مشكل است   نشانخترد، پسر، مادر، پدرتوالي 

توضيح دو . است چرا كه سوار بر يك اسب نشان داده شده است» شواليه«، پدر. باشدمينيازمند آن 
  .تر كندتواند اين موضوع را روشنمي ،مجزاو خشك نحوي  به  ،2پاگاني و عبرينظام اساسي 

 و پسرگيرد كه از اتحادشان  را در نظر ميمادرو  پدرناپذير است؛ ت و برگشت، سرراسعبريسيستم 
 را از مادر-  پدرثنويت متاخر است كه  فلسفيِهايِزني گمانه،تنها. پاياني وجود دارد. آيد برميدختر
اين طرحي ؛گرددميوحدت به دنبال منبعِ آن هيچ در كند و پس از آن هنوز مشتق مي  متجليوحدت 
  .اش، خامحاصل بيانجامِعلت و بيآغازِ و محدود است و با خشك 

- مادر-پدراش، چرخي است كه بر حاشيه. گر و خودنوزاد، خودتغذيهاي است، خودمولّ دايرهپاگانينظام 
شوند؛ ه يگانه ميدبر حسب ارا. نمايند حركت ميصفرحركت حول محول بيها   آن قرار دارد؛دختر-پسر

. تر يا واالتر نيستندهيچكدام از ديگري پايين ندارد؛ انجامي و آغاز، مداريابند؛ حاله ميتسبه يكديگر ا
 . نهفته استنظام يهاي وجوددر تمامي وضعيت» نيستي=همه=يك=دو=بسيار=نيستي «يضابطه

 ، چهارتاروتشرح دليل اينكه : اي بسيار مطلوب به دست آمده است نتيجه،در حين مشكل بودن، حداقل
چهار خال بدين ترتيب . دهدهمچنين دليل وجود چهار خال را توضيح مي.  دارد، نه سهدرباريكارت 

يا » سكه«(» قرص«؛ و بادبه » شمشير«؛ آب، به »جام«؛ آتش، منتسب به »چوبدست«: اندگذاري شدهنام
همچنين براي وي . ود توجه خواهد نم4 عدد و جابجاييفعل و انفعال آموز به  دانش.خاكبه ) »3پنتَكل«

تواند به چهار سطح  ميدرخت حيات. جويد شركت مي4گانه نيز، عدد مهم است كه حتي در آرايشي ده
اين . خاك به 10 و عدد باد به 9 تا 4؛ اعداد آب به 3 و 2 مرتبط است؛ اعداد آتش با 1عدد . تقسيم شود

 و 2 وي است؛ بدون كيفيت يا كميت؛ اعداد  ذات روحاني1عدد .  مربوط استانسانبندي به تحليل تقسيم
 كيفيات ذهني و 9 تا 4دهند اعداد انتقال، مردانگي و هوش وي را نشان مي نيروهاي خالق و قابل3
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وسع  به بياني 6دهند؛ عدد اخالقي وي را به نحوي كه در شخصيت بشري وي متمركز است شرح مي
اسامي . باشدست كه محمل فيزيكي نُه عدد پيشين مي مرتبط اخاك به 10باشد؛ و عدد  مي1عيني عدد 
  .نفش؛ 10؛ و در نهايت رواخ، 9 تا 4؛ نشاما و خيا، 3 و 2؛ يِخيدا، 1: اند ازهاي روح عبارتاين بخش

مرتبط هستند؛ براي فهم طبيعت چگونگي ارتباط بايد با احتياط الزم به » چهار جهان«اين چهار سطح به 
- مي1، كه جنبه پوياي عدد 2 ؛ اما عددمثاليجهان  است، اصيلوت، 1عدد . جعه كرد مراافالطونينظام 

 زايش مادر از طريق اراده پدر ، كه در آنجهان خالق است، بريا، 3عدد . باشد ميعمليباشد، انتساب 
 .سازدگيرد؛ درست همانند اسپرم كه با باروري تخمك، توليد تصويري از والدينش را ممكن ميشكل مي

 كه در آن تصويري عقاليي، شكلي محسوس از گيرند را در بر مي،تشكيليجهان  ،يصيرا 9 تا 4اعداد 
  .گردد، واقعي و محسوس ميجهان مادي، آسياه، 10گردد؛ و اين تصوير ذهني در عدد مفهوم توليد مي

ناپذير و انرژي پايدار صبر خستگيبا و ) و گاه به ظاهر متناقض(كننده با بررسي تمامي اين تناسبات گيج
توان به فهمي روشن دست يافت؛ فهمي كه از هر تفسير عقالني كه قابل تصور است است كه در انتها مي

گرايي سطحي اگر كسي استدالل. اي در راه تشرف است اين تمريني پايه.باشدتر مينهايت روشنبي
فلسفي ساده خواهد بود؛ هاي نيمهفرضيها شبهها ييافتن ايراداتي به تمامي اين تناسبات و فرضيهباشد، 

  .توان اثبات كرد كه در گلف، زدن توپ در سوراخ غير ممكن استميسادگي اما با رياضيات به 

اكنون مناسب است روابط . بوده استسفيراها  و ماهيتاً درخت حيات اصلي اين رساله، يتا بدينجا زمينه
  .)نمودار آخر كتاب. ك. ن( با يكديگر مد نظر قرار گيرندسفيراها 

 در زمان .اند به كار گرفته شدهدرخت حياتمشاهده خواهد شد كه بيست و دو خط براي تكميل ساختار 
 اشاره خواهد شد در برخي . توضيح داده خواهد شدعبريمقتضي چگونگي ارتباط اين حروف با الفباي 

قابل توجه است كه مثلثي . رسدبه نظر ميصوري اند ها به يكديگر متصل شده كه اين طريقيهاجنبه
 تشكيل 5 و 4، 1 باشد و از اعداد اعمال فلسفهتواند اساس طبيعي االضالع وجود دارد كه ميمتساوي

در هيچ . اين تصادفي نيست.  را متصل كرده باشد5 و 1 يا 4 و 1اما خطي وجود ندارد كه . شده است
الع با رئوس به ضاالمتساوينشده است؛ هرچند سه مثلث ضالع برپا اال مثلثي متساوي،كجا از شكل

-كنندهباشد كه در مقياس نزولمي» پدر، مادر، فرزند«اين به علت ضابطه اصلي . د داردسمت پايين وجو

اين سه مثلث است، چرا كه يكپارچگي با وراي  1عدد . تكرار شده استسه بار ي سادگي و روحانيت 
  . متصل استمنفيانه گبه حجاب سهاشد و بي مصفر

 چيزهايي قائم ،1كانتيتقريباً به مفهومي  –اند  نشان داده شده1 كه تجليات عدد - سفيراهاحال بايد گفت 
ها   آن؛باشندميكمتر با كمال نوعي از  ،بوده نيروهاي طبيعت ،ها آنيكنندهلصخطوط مت. به ذات هستند

  .هستندكمتر غامض و كمتر مجرد 

                                                 
1 Kant 



  هاي كبير تاروت، برگه يا كارتبيست و دو كليد
 ]چيزي شبيه به[همواره  ،هلمعاد. موجود است تعادل النافذاكنون در اينجا مثالي عالي از افراس 

02 =++ cbxaxهر  كاباالدر ن ترتيب ي و بد.ه نيستلاگر مساوي صفر نباشد، معاد. شود ديده مي
هاي كارت. آورداز دست دهد، در ديگري به دست ميزمان يك نماد اهميت خود را در يك جايگاه 

 اي ازاش به عنوان نقشهرا در كاركرد اصلي تاروتبندي هاي صغير، ساختار استخواندرباري و كارت
 براي ضابطه جادويي، بيست و دو كليدي به عنوان ، دست اهميتاما به خاطرِ. دهند تشكيل ميگيتي

  .شونديمويژه اهميتي داراي كارت كبير 
توانند عيناً به هر يك از مفاهيم اساسي مرتبط شوند، چرا كه نمياند؟ ها به چه نمادهايي منتسب شدهآن

، پسر، مادر، پدركمپلكس توانند ابتدائاً نميها   آن.شده استاشغال  10 تا 1هاي  توسط كارت،آن جايگاه
 .اندپيش از اين آن موقعيت را اشغال كرده درباري را به صورت كامل نشان دهند؛ چرا كه كارتهاي دختر
ر فعال را نشان ، سه عنص]شين، مم، الف[ א، מ ،ש، اميسه حرف : شوند ترتيب منتسب ميبدينها  آن
بِت، جيمل، دالت، كاف، ف، رِش، [ ת و ר ،פ ،כ ،ד ،ג ،ב، اندشده مضاعف ناميدهدهند؛ هفت حرف كهمي
ه، [ ק  وצ ،ע ،ס ،נ ،ל ،י ،ט ،ח ،ז ،ו ،הحرف  دوازده يبقيه. دهندن مي، هفت سياره مقدس را نشا]تاو

  .دهند را نشان ميالبروجيبروج دايره] واو، زِين، خت، طت، يد، المد، نون، سامخ، عين، صادي، قُف

ا  رروح و آتش يبايست وظيفه مي]شين[ שحرف . پوشاني وجود داردگي يا همختدر اين آرايش يك لَ
 و كيوان، ]تاو [תباشد؛ و حرف  شريك مي1 كه در ماهيت عدد 2همزمان ايفا كند؛ بسيار همانند عدد 

  .ها افراسي نهفته استدر اين دشواري. دهد را همزمان نشان ميخاكعنصر 

ايان از آن امتناع كردند، سنگ بنّسنگي كه . توان به همين راحتي از اين بيست و دو حرف گذشتاما نمي
عباراتي معين رسد به نظر مي. اين بيست و دو كارت شخصيتي مخصوص خودشان دارند. ج گرديدكن

-شان با وقايع جاري تغيير مياز زماني به زمان ديگر در رابطهها   آن.دهندبلكه نادر از گيتي ارايه مي

بندي خاص بقهطاز خود ديگر ها   آنرسدبه نظر ميها   آندر نگاهي اجمالي به فهرست عناوين. كنند
در آنجا . دهند نشان نمي-شود ها يافت مي آنچنان كه در ديگر كارت–غيرمنعطفي فلسفي با روح علمي 

 عشاق، موبد، شاهنشاه، شهبانو، ، اعظميراهبه مغ، ابله،اين اسامي، . شود بر ما عيان ميهنرمندزبان 
 مهتاب، اختر، ،)منزل خداوند (بارو و،يد هنر، مرگ، خته،يآو مرد زان،يم سرنوشت، ر،يپ شهوت، ارابه،
اي از بروج، عناصر و هاي نمادين سرراست و سادهها به وضوح، نمايشاين .هستند يتيگ عصر، آفتاب،

- ميها   آن مرتبط به هر يك ازهاي غريبهايي از رازهيروگليفدر عوض . سيارات مورد نظر نيستند

  .باشند
 به روش غيرشخصي گيتي صرف از ي، نمايش سرراستتاروتد كه زني را آغاز كرتوان اين گمانهمي

اولياء سري مسلك همانند اين است كه . شودميشبيه  1پروپاگاندابه  دارد  تاروت.  نيستيي چينگنظام 
 را مطرح كند، گيتيهاي معيني از  خواسته باشد جنبه- باشد كه حافظين تقديرات نژاد بشري مي- كبير

                                                 
1 Propaganda 



تا حدي همانند ها   آن.هاي سياسي موجود، تعريف نمايدوضعيت ، متناسب باعينيهاي عمل متا حالت
  .باشند متفاوت مييتفاوت انشاء ادبياتي از فرهنگ لغت

ايم تا اين ميزان به مباحثه وارد شويم؛  تاسف است كه وادار شدهيناپذير، بسيار مايههرچند اجتناب
.  دست بوده استان پيشگفتاري بر توضيح سرراستاي كه شامل گريزهاي بسياري به عنومباحثه

  .كندتر ميتلخيص جمالت فوق ادامه كار را آسان

تا هستند؛ اعداد، يا چيزهاي قائم به ذات، ده. شود ارايه ميدرخت حياتاي از طرح در اينجا بيان ساده
گذاري  شماره10 تا 1از  هاسفيراهاي صغير در ارتباط با كارت. منفيگانه تجليات متوالي از حجاب سه

اعداد مجرد خالص نيستند؛ ها   آناند؛ چرا كهها در شكلي چهارگانه نشان داده شدهاين كارت.  اندشده
بندي كه به تعارف تحت شكل چهار عنصر طبقهباشند ميبلكه نمادهاي معيني از آن اعداد در جهان تجلي 

دهند؛ هر عنصر به چهار زيرعنصر تقسيم شده ي خود عناصر را نشان مدرباريهاي  كارت.اندشده
  :شودها ارايه ميبراي راحتي در اينجا فهرستي از اين كارت. است

  آتشِ آتش   چوبدستيشواليه
  آبِ آتش   چوبدستيملكه

   آتشباد   چوبدستيشاهزاده
  شاهدخت چوبدست

  
  خاك آتش

  آبآتشِ    جاميشواليه
  آبآبِ   جام يملكه

  آب باد  امج يشاهزاده
  جامشاهدخت 

  
 آبخاك  

  بادآتشِ    شمشيريشواليه
  بادآبِ   شمشير يملكه

  باد باد  شمشير يشاهزاده
  شمشيرشاهدخت 

  
 بادخاك  

  خاكآتشِ    قرصيشواليه
  خاكآبِ   قرص يملكه

  خاك باد  قرص يشاهزاده
  خاكخاك   قرصشاهدخت 

-  را نشان ميچيزهاي قائم به ذات يا سفيراهاعناصر بين ها   آن؛هاي كبير، بيست و دو عدد هستندكارت

ي كارت. در اينجا دو مثال ارايه شده است. چشمگير است درخت حياتدر ها   آندهند، به نحوي كه جايگاه
 به 3باشد از عدد مي»  خدايان قادريفرزندان صوت، معجزه«اش عنوان سريو شده  ناميده» عشاق «كه

بدين ترتيب طبيعي . ، شهود روحاني وي3، شخصيت بشري يك انسان است؛ عدد 6د عد. رسد مي6عدد 
ي  به وسيله آن، اشراق ذهن و قلب .، صوت شهودي و الهامي باشد6 بر 3و قابل توجه است كه تاثير 

  .باشدميمادر كبير 



ناميده شده »  اعظميراهبه«اين كارت . كند در نظر بگيريد متصل مي6 را به عدد 1كارتي را كه عدد حال  
-نمادي از خلوص روحاني كامل مي .دهد را نشان مي بهشتي1ايزيسِكارت، . سب استتمنماه است و به 

باشد كه از آگاهي الوهي نهايي به آگاهي بشري ترين شكل آن ميمحرمترين و يباشد و تشرف در سرّ
-اصل وي، مي، جوهر اوهيت انسان به شهيق خالص و ترديدناپذيرِ با نگريستن از پايين، .كندنزول مي

به به اين مسايل خواهد  شد ها پرداخته مناسب خواهد بود زماني كه به صورت جداگانه به كارت. باشد
  .پرداخته شودطور كامل 

-اش به نمايش مي جهانيي را در جنبهدرخت حياتاز همه، پيش ، تاروتدر ادامه روشن خواهد شد كه 

دهد كه مورد توجه خاص افرادي است كه  ارايه ميدرخت حياتحي معين بر فازي از گذارد و ثانياً توضي
بدين . كشندجازِ فرضي به دوش ميي خاصِ توليد هر دست مبارِ محافظت از نژاد بشري را در لحظه

انجام آن به نظر ايشان مناسب كه زماني در اي از دست را ترتيب آن محافظين، صالحيت تغيير جنبه
.  اقتباس گرديده است،قع شده و بسته به كاربردمورد تغييرات بسياري واخود دست سنتي . د دارندبرس

امپراطور مقدس روم و هاي قرون وسطايي علناً به  در دستشاهبانو و شاهنشاهبه عنوان نمونه، 
ه توسط به نحوي ك( را اوزيريسبود، و شده ناميده » موبد« كارتي كه در اصل . ارجاع داشتندهمسرش

» پاپ ژان«،  اعظميراهبه . گرديدپاپ، رنسانسداد، در دوران نشان مي) نمايش داده شدهشكل تارك 
در حكايتي از رواج يافته بود و اي نمادين معيني بود كه در ميان متشرفين  افسانهيدهندهگرديد كه نشان

باشد كه نابودي جهان را مي» ي نهاييداور«يا » فرشته«تر از همه، مهم.  صورت عوامانه يافت،پاپ مونث
 مارس 21هيروگليف آن به نوعي پيشگويانه است چرا كه زماني كه جهان در . دادبا آتش نشان مي

 جلب 2لوح افشاء توجهات به ناچار به شباهت اين كارت به ]اعتدالين خدايان. ك. ن[ نابود شد 1904
رسيده است ترين به نظر مي مناسبعصر،يش آغاز ، براي نماعصر جديدآغاز سر  به عنوان اين.گرديد

 ، ساله، شناخته شده است اين است كه نماد آن2000بعدي، در مدتي عصر چرا كه تمامي چيزي كه از 
ايجاد چنان تغييرات شگرفي  چيزها  مستقرِ در ترتيباتعصر جديداما  .3باشدميچوبدست مضاعف 

هاي دوران قديم آيين «؛ بيهوده خواهد بود،دن سنن كهنهنموده است كه ظاهراً تالش براي دنبال كر

                                                 
1 Isis 
2 Stelé of Revealing 

 The Oldتوضيحات مرتبط كراولي به نقل از {. باشد، بانوي تعادل ميMaat ،Themis؛ ارجاع به 34، سوم، الكتاب . ك. ن 3

and New Commentaries to Liber AL :  
 و ديگران مسيح، بوداپس از آن به همراه .  است؛ دوران شباني و طبيعي جادوي سادهايزيسمربوط به » پاگاني«دوران ... «

كردن ي جادويي وي، قربانين بوده است و ضابطهآيد؛ زماني كه غم و مرگ، اصول اساسي تفكر انسا مياوزيريساعتدالين 
  . است

به (خيزد آيد؛ كودك جواني كه قدرتمند و پيروز برمي ميهوروس اعتدالين و شايد اجداد اين دوره، محمداكنون به همراه 
ي وي بطهضا. جويي كند و عصر قدرت و جالل را موجب شودانتقاماوزيريس تا از ) هارپوكراتدوقلويش ] برادر[همراه 

  . هنوز كامالً فهميده نشده است
ها هزارسال از اكنون فاصله داشته باشد؛ چرا كه  خواهد آمد؛ ممكن است صد يا ده عدالتيالهه، Maبه دنبال وي اعتدال 

  . نيستآنجا در اينجا همانند  زمانيمحاسبه
. اند جابجا شدهVIII و XIها با   آنهاي كبيررتكا XI و VIIIتوجه كنيد؛ اعداد تاروت  در ميزان و اسدبه ارتباط نزديك 

  }.]م[» ... را مهيا خواهد كردقلمرو عدالت، قدرت هست وجود ندارد؛ هوروس و اوزيريستر از آنچه مابين تزي شديدآنتي



كه از تغييرات بوده است  تاروتاي از حفظ خصوصيات ذاتي ، حاضرتقريرمتعاقباً جهد . »اندسياه
- كه غيرقابلتاروتكردن آن خصوصيات جزمي و هنري روزبهو در عين حال باشند مي مستقل اعصار

  .اندادراك گرديده

سپري در پيشروي، و شايد  است؛ و در عين حال اتخاذ جاويدگذاردن نخورده باقيدستپيشروي، هنر 
  .باشدمي زمان؛ چرا كه موضع نسبت به چنين حوادثي، تابع امپراطوري در برخي موارد تقريباً انقالبي



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  فصل اول

  بخش سوم



  تاروت و گيتي
 يك بر مبنايباستانيان وي است كه توسط به نحنيروهاي طبيعت ، نمايشي تصويري از تاروت

  .شد متعارف ادراك مينمادپردازي

-، گردش ميزمين، قمري از ماه، به همراه سياراتحول وي اجرامي به نام . ، يك ستاره استخورشيد

البته . باشد، يك كره نيست بلكه يك چرخ ميخورشيدينظام . چرخنداين اجرام تنها در يك جهت مي. كنند
از يك روي سطحي حقيقي به روي ديگر ) نسبتاً اندكي(مانند؛ بلكه تا حد باقي نمي] سطح[در يك سيارات 
  . بيضي استها   آنمدار. خورندتاب مي

ها   آن.اندكردهتر از آنچه تفكر مدرن عادت كرده است، تصور مياين چرخ را بسيار واضحباستانيان 
ستارگان درون حدود اين لبه،  كردندتصور ميايشان . داشتند فرضي مبذول مييتوجه خاصي به لبه

لبه يا كمربند را اين ايشان . باشندمي مرتبط خورشيد، به نحوي خاص، با حركت مرئي ييماوراي ثابته
در نظر ايشان صور فلكي خارج اين كمربند آنچنان براي نوع بشر مهم نبوده . ناميدندميالبروج دايره

 T.A.R.O ، R.O.T.A. (اند چرخ نبودهيستاي مستقيم نيروي عظيم چرخانندهدر راها   آناست؛ چرا كه
  )چرخ= 

  نظريات باستانيان
به ايشان متوجه نشدند  (زمين بر فراز عرش و .استگيتي  مركز زمينشد در دوران قديم، تصور مي. 1

ها و زماني كه نقص. شدداراي طبيعتي الوهي به حساب آورده مي) باشدزير آن نيز ميهمان اندازه نيز 
را باقاعده ها   آن كه–سماوي اجرام هاي امور زميني را مشاهده نمودند، فكر كردند حركات قاعدگيو بي
  . بايد بدون نقص باشد–دانستند مي

، شكلي كامل دايرهداشتند كه گمان مين ا ايشرياضيدانانِ.  را آغاز نمودندقياسيتفكري ايشان آنگاه 
. اي حركت كنندبايست دايرهتمامي اجرام سماوي مي) گفتنداي ميبا استدالل الهياتيِ ويژه(است؛ بنابراين 

تر تر و دقيقهاي ايشان گستردهگيريهرچه اندازه. ي منجمين دردسر بزرگي پديد آوردتصور مذهبي برا
 بدون اينكه انجام آن  حداقل در– تر يافتندمشكلبيش از پيش دادن مشاهده و تئوري را آشتيگشت، 
 ، بنابراين براي توضيح حركات مشاهده شده.شوند يناسازگاري محاسباتي زياددرگير باشند مجبور 

  .را ابداع نمودند» 2فلك تدوير«و » 1دوره«

تر خواهد بود  به علت اين آزردگي وادار شد پيشنهاد دهد كه واقعاً بسيار مناسب3كوپرنيكدر نهايت 
  . باشدنظام مركز ،زمين و نه ،خورشيدتصور شود ) نباشداك آن چنان ناپفقط اگر ايده (

                                                 
1 cycle 
2 epicycle 
3 Copernicus 



فهمد او كس نميهيچ« :گويد در اين رابطه مي1برتراند راسل. در رياضيات حقايق ثابتي وجود ندارد
  .»گويد يا غلطدرست ميكند و براي كسي اهميت ندارد درباره چه صحبت مي

تكذيب كند؛ تواند كس نميهيچ. باشدگيتي حركت  بي، مركزماهبا اين فرض شروع كنيد كه : براي مثال
ايراد عملي به اين مساله اين است كه . يابدتوان به سادگي محاسبات را به نحوي برگردانيد تا تطابق مي

فهم تماميت  چرا كه در غير اين صورت ؛ در ذهن داشتن اين ايده مهم است.كندا تسهيل نميكار ناوبران ر
) به هيچ معنايي از كلمه( را حقيقت را ندارد؛ حقيقت قصد . ممكن نخواهد بودمدرن يفلسفه-علمروح 

 بيضي از  تنها يك نوعدايرهايشان نفهميدند كه . آورد؛ قصدش حداكثر تعارف استممكن در نظر نمي
  .كنندها تالقي ميآن كه كانون: است

 بر لبه ،سياراتترين ست؛ بيروني ا چرختوپيِ، خورشيد. نظام خورشيديبراي بازگشت به تصوير . 2
-كلي چرا دوازده؟ . فراي آن از كناره، درون آن لبه قرار دارند،البروجدوازده صورت فلكي دايرهآن؛ و 

از اين انتخاب همچنين ممكن است .  مشاهده شده، به چهار استبندي دايره، مطابق فصولِترين تقسيم
همچنان كه پيشتر توضيح داده . ( متاثر شده باشد–  خاك، آب،بادآتش،  – چهار  بهعناصربندي تقسيم
  .)باشندشود نميها به معنايي كه توسط كلمات فهميده ميشد اين

 را به هر چيز سماوي وارد كنند؛ يا بر سهكردند الزم است عدد چنان مقدسي همانند شايد چون فكر مي
 را به البروجدايرهشدند، ازده گروه تقسيم ميشده اتفاقاً طبيعتاً به دوخالف آن چون صور فلكي مشاهده

  .فصلتا براي هر دوازده برج تقسيم كردند، سه
چيزهاي بسيار ساده . شدكرد مشاهده ميگذر ميبروج  از ميان وي همچنان كه زمين بر خورشيدتاثير 

  . نيز همينطورغروب و عطلوهمانند اندازه زمان بين 

زمين شود، منظور اين است كه اگر خط مستقيمي از وارد مي حمل برج به خورشيدشود وقتي گفته مي
 گذر خواهد صورت فلكي امتداد داده شود، آن خط از ابتداي آن ستارگان شود و تا رسمخورشيد به 
پشت آن، ستارگان ابتداي  مشاهده شود؛ بهار در اولين روز ماه كاملبراي نمونه در نظر بگيريد كه . كرد

  . مشاهده خواهند شدحمل، برج مقابل ميزان

كشد از يك وضعيت كامل به وضعيت كامل ديگر برود؛  بيست و هشت روز طول ميماهمشاهده شد كه 
رفت تاثير رازآلود وي در هر  انتظار مي. ناميده شدعمارتو به هر روز چيزي اختصاص يافت كه يك 

بايست براي زدودن يك لكه ميب. شودنمي واردتاروت  تئوري مستقيماً در اين.  تغيير كندعمارت
  .قرار است سوال را غامض گرداند ذكر شودپيچيدگي معين كه 

 اين راز به .بگرددالبروج دايرهبه دور  خورشيدكشد  روز طول مي360منجمين اوليه محاسبه كردند . 3
ارزش [وع پنهان كردند كه مجم 2سميتران بود؛ پس ايشان آن را در نام الوهي اشده عالمدقت محافظت

 مشاهدات .شودمي μιθρας  :μ 40 ،ι 10 ،θ 9 ،ρ 100 ،α 1 ،ς 200  (360(در عرف يوناني ] عددي آن

                                                 
1 Bertrand Russell 

2 Mithras م[ معادل الهه ميترا[.  



 بنامند »1آبراكساس«تر است؛ بنابراين ايشان تصميم گرفتند آن را  روز دقيق365بيشتر نشان داد، 
)αβραξας :α 1 ،β 2 ،ρ 100 ،α 1 ،ξ 60 ،α 1 ،ς 200( . مساله را دريافتند، تلفظ وقتي ديگران اين

همانند (اش  كه مجموع ارزش عدديدادند تغيير] ςαρθιεμ به ςαρθιμني از يع [2مئيتراس را به  ميتراس
 شش ساعت، وجود دارد؛ به نحوي يبه اندازهكامالً در اين نيز اشتباهي، نه . شود مي365) آبراكساس

  . لحاظ نگرديد3پاپ گرگورين تقويم تا زما.  منحرف شدتقويمها، كه در طول قرن

براي محاسبه  درجه تقسيم كردند، اين است كه 360 را به البروجدايره يدايرهها   آنتمامي اين كه ينكته
  .باشدساده مياي پايه

ها وجود دارد كه هر يك سي و شش تا از اين.  ناميده شده بودعشر يك  درجه10اي ي زاويههر اندازه
، سريع عشر در اولين برجشود كه تاثير تصور مي. نمايد را به سه قسمت تقسيم ميلبروجادايرهاز بروج 

  .دباش ميموقتيو تُند، در دومي قوي و متعادل و در سومي روحاني و 

 انسان، خود، . بوده استعالم كبير و عالم صغير، باستانيانهاي ترين افراسيكي از مهم: گريزي كوتاه
اين مبحث البته در جهت معكوس عمل . باشدمي بزرگ جهان ظريفي از ينمونه ؛ وياستكوچك  جهاني

 در برج ارايه شد، احتماالً به عشرسه  كه در باال در رابطه با كيفيات يكرده است؛ بنابراين خصوصياتمي
  .دليل شباهت آن با جريان حيات يك انسان بوده است

 را باستانيان توسط كيهانش اختياري يا اكثراً اختياري مفهوم نسبتاً كاملي از نمايتوضيحات باال . 4
در رابطه ها   آن.كنند در همه چيز نفوذ ميعناصراين . چهار عنصراول از همه، تقسيم به . دهدتشكيل مي

 بوده است؛ اما آتشدر اصل او گويند به داليلي واضح، مي. گويندمينيز چيزهاي مشابهي  خورشيدبا 
 نشان داده تصاوير با قدرت وي در ساخت آبي بخش .را نيز خواهد داشتذيري پحركت يبادكيفيت 

  .شديدپايداري ، خاكيخواهد شد؛ و بخش 
؛ و آبياش را ي؛ حركت مواجيباداش را چابكيخوانند؛ اش آتشين ميمرگرا با قدرت مار ها   آنمشابهاً

  .خاكي را خوي زندگانيش
-اي و كيفيات دايرهبايست با تخصيص كيفيات سيارهميها  ن آضوح ناكافي هستند؛واين توضيحات به 

 ي است و اين برجخاكي، برجي البروجدايره در گاو نربنابراين، .  اشياء تكميل شونديالبروجي به همه
اما خوي گاوي، همچنين نجابت است؛ به طوريكه . گذرد از آن ميبهار در طول خورشيدمركزي است كه 

اصلي است؛ بنابراين شيرده  عالوه بر اين گاو، حيوان .كند حمكراني ميبرج ثورا  برزهرهشود گفته مي
پدر كه خورشيد  در مقابل مادر عرششناختند؛ ماه  بدل كردند و وي را با مادر كبير-الههوي را به 

] ماه[، يعني وي است» فرَشَ« در ثورا در ماههوم را بدين ترتيب بيان كردند كه فاين مها   آن.است
  .قرار داردكند كه در آن برج  تاثيرش را زماني اعمال مييسودمندترين جنبه

بخش است شود بسيار آموزاننده و الهامكننده است؛ اما زماني كه اصل، كامل تحليل ميدر ابتدا گيج. 5
 تنها با ساخت تصويري .شوند تقسيم شده و در هم آميخته مي،عناصرونه تمامي اين گوجه شود چتكه 

                                                 
1 Abraxas 
2 Meithras 
3 Pope Gregory 



رسيد؛ تصويري كه مركب از تمامي ديگر ها   آنتوان به ادراكي از هر كدام ازمينمادها ركب از اين م
بنابراين هر يك از سيارات نسبت معيني از اين تاثيرات را به هر شئ . تصاوير، به نسبتي متغير باشد

-منجر مي) اشوحانيتجليل مناسب و ر با(ي طبيعت يگانهتفكر بر حسب عادت به ادراك  .كنده مييارا

كند كه به تصديق اي توليد ميآوايي درونيهمتواند از طريقي ديگر حاصل شود؛ شود كه به سختي مي
  .انجامد ميطبيعت و حيات

اكنون زمان تحليل و تعريف خصوصيات سنتي اين نمادها نزديك است؛ اما شايد بهتر باشد كه قبل از 
 مطمئن بنا كنيم كه تا اينجا به حساب آورده نشده بوده ايالودهش ،دوهمه، با مد نظر قرار دادن عدد 

افتراق و . تقسيم كردن و تركيب نمودن. سنتز و تحليلباشد،  تنها دو عمليات ممكن ميگيتيدر  .است
  .گويندميكيمياگران كه : 1انعقاد

گري به آن اضافه اگر چيزي قرار است تغيير كند؛ يا بايد يك شئ به دو بخش تقسيم شود يا واحد دي
 گيرياندازه و بنديطبقهگرا، انسان علماولين فكرِ . باشدميتفكر و كار علمي كل اصل، اساس اين . گردد
» .اين برگ بلوط شبيه آن برگ بلوط است؛ اين برگ بلوط شبيه آن برگ چنار نيست«: گويداو مي. است

  .گرديده است آغاز نروش علمياين موضوع درك نشده باشد، آنكه پيش از 

، كل فلسفه خود را بر مبناي اين تقسيم هايچينخصوصاً : اند از اين مفهوم كامالً آگاه بودهباستانيان
در غير اينصورت اين سوال مطرح خواهد شد .  شروع كردهيچبايد با .  اصلي قرار دادندهيچابتدايي از 

صفر مساوي مثبت يك  –شتند وا نمفروض از كجا آمده است؟ پس ايشان اين معادله رچيز كه اين 
  .+)1)+(-1= (0 بعالوه منفي يك است

ها آنگاه در  اين.اصل مونثيا ] 3يين[ 陰 را» منفي يك« ناميدند و اصل مذكر يا ]2يانگ[ 陽 را» مثبت يك«
را در تعادل ماه  و خورشيد را در تعادل كامل، زمين و عرشآميزند و مفهوم هاي متغير در هم مينسبت
بدين  ).ي ب، ضميمه3-ب نمودار. ك. ن(دهند عنصر را در شكل عدم تعادل ارايه ميچهار ل و ناكام

كنون مورد آزمايش  كه تاسيستمي با برانگيزنحوي تحسينتايي است و به دهچيني ترتيب اين آرايش 
  .باشدقرار گرفته است يكسان مي

 تلخيص شده درخت حياتدر ها كاباليست توسط البروجبروج دايره  وسيارات، عناصرطرح باستاني . 6
  .بود

-  بر مضاعفهاچينياين بدان دليل بود كه . 4، پوشيده بوداخيرشباهت بين دو نظام، تا زماني تقريباً 

 تبديل نمودند؛ 6 خود را به شصت و چهار هگزاگرام5نمودن نظام خود استمرار ورزيدند و هشت تريگرام
  . متصل نمودندمسير با بيست و دو درخت حيات عدد خود را بر  دهآسياي شرقيالي كه محققين حدر 

                                                 
1 Solve et coagula 

2  Yang 
3  Yin 
 . كشف نموديي چينگ  - همچنان ناكامل –ي نويسنده حاضر، اين واقعيت را در طول مطالعه 4

5 Trigram 
6 Hexagram 



 هاكاباليست؛ اما  و چهار نماد اصلي داشتندشصت، درخت نماد 1 در مقابل سي و دوهاچينيبنابراين 
اين سيستم همچنين براي شرح . تسلسلي از نمادها دارند كه قابليت تفسير و كاربري بسيار دقيقي دارد

تواند، بسته به تعارف، به دلخواه تكثير عالوه بر اين هر كدام مي. تر است متناسبعناصرروابط دروني 
  .يا تقسيم شود

  درخت حيات
پايه آن  بر تاروتبايست با دقت بسيار مطالعه شود چرا كه اساس كل نظامي است كه اين شكل مي. 1

كه كامالً ) يك چيز(اين طر به خابه طور كلي ارايه شرحي كامل از اين شكل غيرممكن است، . باشدمي
اگر الف و . دنياي الف، دنياي ب نيست. تواند براي هر فرد به يك معنا باشدبنابراين نمي. باشدميجامع 

اگر در . بيند و ب سمت چپ راب سر يك ميز مقابل هم نشسته باشند، الف، سمت راست خرچنگ را مي
 تفاوت بسيار اندك است، اما وجود فاوت است؛ اگر چهبنگرند، زاويه متكنار هم بايستند و به يك ستاره 

 علمي براي همگان يكسان يابطهض براي تمامي افراد به همان اندازه كه هر واقعيت يا وترتااما . دارد
بسيار مهم است كه به خاطر داشت حقايق علم، هرچند به صورت مجرد براي . باشداست، يكسان مي

 يك يكننده دقيقاً صحيح نيست چرا كه حتي اگر مشاهدهي هر مشاهدههمگان صحيح باشند، هنوز هم برا
تواند مستقيماً در هاي حسي يكسان از يك نقطه انجام پذيرد، نميواكنش با شئ مشترك توسط دو فرد

كننده كسري از ثانيه نيز كافي است تا هر دوي شئ و مشاهدهترين يك زمان انجام پذيرد و حتي كوچك
  . شونددر فضا جابجا

 يضابطهيك  به عنوان درخت حياتبايست  چرا كه نمي،بايست مورد تاكيد قرار گيرداين واقعيت مي
-باشد؛ فقط بدين خاطر كه بي ميگيتي الگويي از ،به يك معني. رار گيردقمورد برداشت جان ثابت بي

مورد ه عنوان يك ابزار ب و نيروهايش طبيعتبايست در تحقيقات فرد بر  و ميپذير استنهايت انعطاف
ترين ابتداييبايست در  ميتاروت.  بدل گرددجزميتاي براي بايست به بهانهنمي ؛استفاده قرار گيرد

زمان زندگي، به عنوان تمريني روزانه، آموخته شود؛ چرا كه به صورت جامع، منعطف است و به تناسب 
وجود  از كل تحسينترين روش ترين و عاليتكارياز اين رو به اب. كنداستفاده هوشمندانه از آن رشد مي

  .گرددبدل مي
 الهام گرفته 2فيثاغورثاز اند  را ابداع نمودهدرخت حيات كه هاييكاباليستكه رسد محتمل به نظر مي. 2

 در هر . يا شايد او و ايشان، هر دو، دانششان را از منبع مشتركي با قدمتي بيشتر مشتق كردند.باشند
 مدرن رياضيجالب است توجه شود كه فيزيك. رند بنيادين توافق دايبر يك انگارهدو مكتب حالت، هر 

به  واقعيت شرح ايتالش براز عالوه بر اين .  رهنمون شده استاي تقريباً مشابهدست آخر به نظريه
اي از ه را در تصوير حلقواقعيت ،تفكر مدرن. شده استدست كشيده  واحد  تعريفيِييك واژهي  وسيله

- هر واژه به خودي خود معنايي ندارد و تنها مي.  والخ،ماده، بالقوگيگيرد؛ همانند ده مفهوم در نظر مي

                                                 
 .]م[ مسير 22 سفيرا به عالوه 10 1

2 Pythagoras 



تر در اين رساله، در ارتباط با استنتاجي است كه پيشاين دقيقاً . فهميده شودبقيه ي  به وسيلهتواند 
  .كديگر، آمده استبه يها   آندادنچگونگي وابستگي سيارات، عناصر و بروج و شكل

مبهم و حدودي كيفيات اين مفاهيمِ تا  هاكاباليست  شدسبب ،واقعيتاما كوششي بيشتر براي نيل به 
  .اعداد واحد اعشاري تلخيص نمايندي  به وسيلهها   آنكتابي را در ارجاع به

، به 4راي نمونه عدد ب.باشندشده در اين نظام ميداده نشانواقعيتترين رويكرد به آنگاه اعداد، نزديك
چيزي قائم به ذات است با . صورت خاص نتيجه جمع يك با سه، يا مجذور دو يا نصف هشت نيست

 و حفاظت، قدرت، نگاهداشت، قانونمفاهيمي همانند . تمامي انواع كيفيات اخالقي، محسوس و عقالني
  .كند را نمادپردازي ميپايداري

 يدر فلسفه(شود؛ در صورتي كه  كه در سه شكل ظاهر مي1 استصفر، مفهوم اصلي كاباالييدر نظام 
خداي ) هندوييهاي در بهترين شكل در سيستم( يا ]3هت [德 اندك اندك از طريق ]2تائو[ 道) چيني

، هيچ – ينا بدين ترتيب، نظام با .گردد متجلي مي5ساكتي، انرژي نامحدود، از طريق 4شيوا، فنا و نابودي
احد،  بي- فين سف اُاگردد آغاز ميحد نور بي–ر ين س.  

تصور نمود تا آن را براي مشاهده برگزيد؛ عينيت انجام چنين » نور«توان هر نقطه را در اين اكنون مي
 بسته به ديگر اعداد. شود، چتر، ناميده ميرتكدهد كه  را به دست مي1اين عدد . سازدرا مي» نور«كاري 

  .خيزند جدول ذيل برميضرورت تفكر مطابق مشروحات

  6آرايش ناپلي
0=61  
  .)فضا(نشده  به عنوان تعريف146+61=0
  .7ارتعاش ممكن به عنوان بنياد 207+146+61=0
  .تعريفمثبت در عين حال غيرقابل: نقطه. 1
  .قابل تمايز از يكي ديگر: نقطه. 2
  .قابل تمايز از دوتا ديگر: نقطه. 3

  .عيني و مثاليمابين : مغاك
  ماده:  مختصات3شده با تعريف: طهنق. 4
  .تواند رخ دهد است كه هر واقعه ميزمان در حركت، زهدان؛ چرا كه تنها از طريق ]ه [ה) زمان(حركت . 5

                                                 
 .باشدزباني ديگر عمدي ميدر اينجا تكرار مفاهيم شرح داده شده در اين رساله به  1

2 Tao 
3 Teh 
4 Shiva 
5 Sakti 

 .چنين ناميده شده استبدين علت كه اولين بار در آن شهر تدوين شد،  6
 .]م [207=אור، 146=סוף، 61=אין 7



  .تواند خود را بر حسب باال تعريف كند، چرا كه مياكنون خودآگاه: نقطه. 6
  )]آناندا[ आनंद (نقطه سعادتمفهوم . 7
  )]خيت[ िचत(تفكر نقطه مفهوم . 8
  )]سات[ सत (نقطهمفهوم وجود . 9

  . شود تعيين مي9 و 8، 7شده با مكملش؛ كه با  از خودش برآوردهينقطهمفهوم . 10

توان به توصيفي از طريق اين ده عدد مثبت، اما نه تعدادي كمتر، ميشود كه از مطالب باال مشاهده مي
  .مثبت از هر شئ يا مفهوم رسيد

نايي رياضي و خشك مطرح شده است و تنها اندكي تنتور فلسفه به آن اضافه گرديده بحث تاكنون بر مب
، گريزي نيست كه دست به دست حواس و تفكر، به قصد شرح موضوعات اينجااما در . تا شكل بگيرد

. به آنعدد ناب  مرتبط به يك  مفاهيم اخالقيِتخصيص: اكنون مساله اين است. بينان داده شودطالع
غيرمعقوالنه است . شود اين مساله تجربه است و بخشي، سنتي كه از تجارب قديمي مشتق ميبخشي از

 و شودقوانين خود ذهن محدود ميي  به وسيلهكه سنت را با تحقير كامل رد كنيم؛ چرا كه تمامي تفكر 
- سلول. تتفكرات نياكانش شكل گرفته اسي  به وسيله تكامل  دشوارِدر طي هزاران سالِهر انسان ذهنِ 

گيري اعضا و  هستند؛ همانند شكلمتفكرين بزرگ گذشته تنها، فرزندان هاي تمامي مغزهاي زنده،
  .جوارح

نه يك در هزار، شايد يك در ده .  شنيده باشندچيزيارسطو  يا افالطونامروزه افراد اندكي هستند كه از 
 همچنين عده بسيار معدودي از افراد اما. خوانده باشندها   آنها، حتي در ترجمه، چيزي ازهزار از آن

  .هستند كه تفكرشان، به صورتي كه هست، تابع مفاهيم اين دو مرد نباشد

براي مثال . شود يافت ميعيني و مثاليساختن ، اولين كوشش بر مرتبطدرخت حياتبنابراين در 
 به 6 و 1 يدهندهير ارتباط و مسعطارد، 8 را در بر دارد و عدد زهره مفهوم 7گويند عدد ميها كاباليست

  .برج جوزا به 6 و 3 ارجاع دارد و مسير بين ماه
 چيست؟ در اينجا دوباره مواجهه با عدم حقيقي يآنگاه معناي صحيحِ اين سيارات و بروج در مرتبه

ه  همچنين در هر لحظ.نهايت هستندهاي تحقيقي بيچرا كه امكان آيد؛پديد ميتعريفي دقيق ي ارايهامكان 
اما اين . افكندشود و بر تعريف دقيقي از تصاوير سايه مييك مفهوم در ديگري ممزوج مياز تحقيق، 

 به صورت گيتيزماني كه : باشند حقيقي مينورهايي كور در راه ها قدمتمامي اين. البته، مقصود است
  .باشند، هر يك ضروري و مجزا ميانوارشواحد درك شود، حتي با تمامي

براي . اي مورد نياز نيست چيزي بيش از دانش كالسيك پايهباشد،نميغاز اين راه آنچنان ساده هرچند آ
-بر اساس مفاهيم طالع خداياني كه نام اجرام سماويتوسط  ماهيت سيارات به صورت سربسته ،شروع

 .ه شده استگذاري شده است شرح داد بر اساس ايشان نامها،بر امور انسانها   آنبيني قديميِ تاثيرات
اطالعات ها   آندر مورد طبيعت. باشد نيز تا حدي صحيح ميالبروجبروج دايرهاين موضوع در مورد 

كند و در كدام زيادي در دست نيست؛ اما مفيد است توجه شود كدام سياره بر كدام برج حكمراني مي
  .شوندارد نمي وتاروتخود ستارگان ثابت در سيستم . باشندبرج، كدام سيارات در شرف مي



  تاروت و درخت حيات
 و هاكاباليست، به عنوان ابزاري براي محاسبات  در حالي كه بر پايه تناسبات نظري قرار داردتاروت

 كتاب، تاروت(موضوع اين كتاب . مفاهيم مجرد در آن جاي كمي دارند. پيشگويي طراحي شده است
هاي وي  حرف بر انسان و بهترين روش و دوبيست و ده عددثير تا )شودناميده مي تحوتي يا تحوت

 درخت حيات كه در شرح -سه حجاب منفي بدين ترتيب از . باشدميها   آنبراي دستكاري نيروهاي
گذاري  شماره10 تا 1، كه از »هاي صغيركارت«توضيحات با . رود ذكري نمي-گيرد مورد بحث قرار مي

  .اند متناسب با چهار عنصر تقسيم شدهها به چهار خالِاين. شوداند آغاز ميشده

مربوط است و فحوي آن نشان كتر به . شود ناميده ميد نيروهاي آتشبنيا، تكخال چوبدستبنابراين 
  .باشد ميآتشدادن اولين تجلي مثبت مفهوم 

يگر  در عمل يا تجلي، دمفهوميك . سادگي مفهوم آتش وجود ندارداما ديگر . باشد مربوط ميخُكمه به 2
  . ناب نيستمفهوميك 

شود؛ پس از حكمراني ميبهرام ي  به وسيله منتسب است كه حمل برج آتشينِ عشراين كارت به اولين 
 اين تنزلِ.  ناميده شده است1 حفظرباز اين رو اين كارت، . شودآن مفهوم نيروي تُند و مهاجم ارايه مي

هر كارت متوالي، كمتر آرماني و بيشتر عيني . دهد در هر خال به افزايش ادامه ميآتشتدريجي مفهوم 
 مرتبط است، مركز كل سيستم، مفهوم آتش خورشيد كه به 6يابد تا در عدد گردد؛ آنقدر افزايش ميمي

- پس از آن، نيرو، توسع خود يا روحاني. بازخيزد و متعادل گردد؛ و بدين ترتيب خالص؛ اگرچه پيچيده

- يافت مي9اما بهترين تثبيت نيروي آتشي در . كند آغاز ميقوس هايرعشهاي نمودن خود را در كارت

 ،آتش. شود ناميده مي2شعلهرب بنابراين كارت، . باشدميدرخت حيات بنيانِ ساختار شود كه عدد 
خود، تاثير ي مبالغه، با نشان دادن تجسد كامل و 10اما در . تصفيه شده و اثيري و متعادل گرديده است

تواند با تا آنجا كه ميدر برابر آن ف است اما رُمرگ آن در شُ. شودغايي خود رانده ميآتش به حد 
زدن اكنون در حال جوانه اما در حالي كه بذرهاي فساد هم-، سهمگين در سطح 3رب گدازظهور در شكل 

ها به الموز براي ديگر خآتواند توسط دانشملخص فوق به سادگي مي. دهد واكنش نشان مي-باشند مي
  .كار گرفته شود

تقسيمات فرعي هر عنصر در سيستم خودش وجود بدين ترتيب . تا هستند شانزدهدرباريهاي كارت
 را به نمايش آتش چوبدست بخش آتشين يشواليهدهند تا  را نشان ميآتش عنصر هاشواليه .يابدمي

- را نشان ميخاك، هاامپراطوريس يا هاشاهدختبه طور مشابه . آب، بخش آتشين شواليه جامگذارد؛ 

  . را نشان دهدخاكبخش خاكي ) پنتكل يا سكه (قرص شاهدختدهند تا 
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 را دارد حمل، تناسب  چوبدستيشواليهرو اين از . هاي طبيعي تجليات بسيار دارندها در پديدهاين كارت
 موافق است، نيروي اسد با آتشي باداما بخش .  برق آذرخش؛دهد هجوم را نشان مي سريعِتُنديِو 

باشد كه انعكاس يا فراتابي آوا مي همقوس، با آتشدر انتها بخش آبي . خورشيد ؛ انرژييپيوسته
جدول . ك. ن. ( اشاره داردقوس قزحدهد و اين به  را نشان ميآتشي تصويرِ شدهمحوشونده و روحاني

  )ي بدر ضميمه البروجهاي دايرهگانگيسه

  1هاي تاحوتيبرگه
  )يا بيست و دو منزل خرد،  يا بيست و دو كارت كبير تاروت(

اين مسيرها، . است 2مسيرهاي سفر يصيراعدد . باشد ميعبريبيست و دو، عدد حروف الفباي 
  . نمايندشود مرتبط مي ناميده ميدرخت حياتمسيرهايي هستند كه ده عدد را روي شكلي كه 

 است و هر حرف به يك عبريرا كه آن، تعداد حروف الفباي وجود دارد؟ چها   آنچرا بيست و دوتا از
  .باشدمسير مرتبط مي

دهد مرتب شده  نشان مينمودار به نحوي كه درختچرا بايد چنين باشد؟ چرا اين مسيرها بايد روي 
   را مرتبط نمايد؟4 و 3 و اعداد 5 و 2باشند؟ چرا نبايد مسيرهايي وجود داشته باشد كه اعداد 

  .توان جواب دادها نميالبه اين سو
) 3براونينگ(؟ »چطور الف يك گاو بودن را گذاشت، بي شتر، گفتم يهوديان مثل جيم «داندچه كسي مي

، اتخاذ نموده را وضع تاروتشود كه اين، آرايشي متعارف بوده است كه هر كسي كه فهميده ميتنها 
  .كرده بوده است

 انسان به اين خردمندان د؛ و در ايمانِرسزاردهنده به نظر ميكننده و بسيار آبدتر از آن، بسيار گيج
  .باشدميچنين ] اين سيستم[اما حداقل شكي نيست كه . كندبزرگ شبهه ايجاد مي

براي » مضاعف«براي عناصر، هفت حرف » امي«سه حرف .  بيست و دو تا هستندعبريحروف الفباي 
  . وجود داردالبروجدايره بروجبراي » تكين« و دوازده حرف سيارات

، پنج تا )موضوعي مهم براي متشرفين (4روحعنصر يا به عالوه .  وجود دارد نه سهعنصرچهار اما 
  .وجود دارد

 خويشاوندي بسيار نزديكي با آتشعنصر . بدين ترتيب دو حرف الفبا وجود دارد كه عملي دوگانه دارند
.  نيز گرفته شودروحاست مي تواند به معناي  متعلق  كه به آتش]شين [ש دارد؛ يعني حرف روحمفهوم 
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كند چرا كه دليلي خاص براي اين موضوع وجود دارد؛ هرچند تنها در مورد اعصار متاخر صدق مي
به » پنتاگرام رستگاري«گيري نمايد و شكل بر چهار عنصر حكمراني ميروحمعرفي افراسي كه در آن 

  .باشدمرتبط مي] هِشوهيِ[ יהשוה عبري يكلمه

باشد، همچنين مي متعلق كيوانبه كه ] تاو [תحرف مناسب تشخيص داده شد كه ، خاكبا در نظر گرفتن 
  . مرتبط شودخاكبه 

 اكتشافي نو در ي، حدود دوهزار سال پيش، براي اقامهتاروتاين اضافات، شواهد روشني هستند كه 
وجود عبري  به استواري سيستم رداشت؛ چرا كه هيچ سيستميباي شدههاي مشخص و تعيينقدمجادو 
ها   آنتريندارترين و جزميريشهعبري ، در ميان تمامي عناصر سيستم سفر يصيرا و سيستم. ندارد
  .باشدمي

تجربه توجيه ي  به وسيلهكامالً خشك كاباالي عزيمت از . پذير نيست بلكه با عمل با ايمان توجيهتاروت
كردن ر باال در مورد روشي كه مسيرهايي براي متصلاي كه دنكتهمشخص شده است  .شده است

هاي مهمي ، در رابطه با حقايق تشرف، افراسشوند مطرح شدانتخاب ميو نه اعدادي ديگر اعدادي معين 
باشد، بلكه شده نمي، صرفاً اطلسي از وقايع ثبتتاروتهمواره بايد در ذهن داشت كه . دارنداظهار مي

بايست از ميان كشورهايي كه پيش از اين ناشناخته دهد چگونه ميان ميكتاب راهنمايي است كه نش
  .اند سفر كردبوده

 نگپو پِ لي راه است، اما از 100 پو پِنگ به يونگ چانگشود از  زماني كه به ايشان گفته ميچينمسافران 
روي  زمان پيادهلي، واحدپاسخ اين است كه . شوند لي، در ابتدا قدري گيج مي40 تنها يونگ چانگتا 

  .دارد كه پو پِنگ، راهي طوالني به باالي تپه استتفاوت محاسبه روشن مي. است نه مايل

 1رب چنگ ارجاع دارد و اسد در برجيس به شش چوبدست .د زيادي چنين استح نيز تا تاروتدر مورد 
بايست براي كسب ميكند فتح چگونه است بلكه شرايطي را كه نه تنها اشاره مي اين. شودناميده مي

، شهامت 6 وجود دارد، تعادل عدد چوبدستنياز به آتش خال . نمايدپيروزي محقق شود را مشخص مي
  .، اندكي شانس كه ترازو را ميزان كندبرجيس و تاثير اسدسرسخت 

ي  به وسيله قبالً سيارات. باشندمهم ميهاي كبير كارت يا هابرگهاين مالحظات مشخصاً در مواجه با 
  .ين تناسباتي دارندعممسيرهايي همچنين به ها   آناما. اند نشان داده شدهدرخت حيات سفيراهاياعداد يا 

به معناي ] برگه [ATU را از atout فرانسوياند كلمه مزاجِ بيكارسعي نمودهشناسانِ غريببرخي ريشه
خوب « به معناي bon atout مصغرِ atoutتر باشد پيشنهاد شود كه شايد ساده.  مشتق كنندمنزل

  .گيرد هر كارت را در هر خال در بر ميكارت كبيرباشد چرا كه يك مي» براي همه چيز

. باشندراهبري ميراهنماهاي ها   آن.اند ناميده شدهكليدهاباشد، همچنين  ميرب خرد كه هاي تحوتيبرگه
. باشندين راه برگرفتن جبري آن ميدهند و همچنين بهتر را به شما ارايه ميشهرياري عرشايشان نقشه 
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-بررسي از بيرون و عمل از بيرون، راه.  جادويي پيش از حل آن ضروري استيفهم كامل هر مساله

  .انديمقهايي ع

  .باشدهاي كبير به غايت مهم مي كارتيهم اين خصوصيت ويژهف

دهد، چيزي در  را نمايش ميرهزه، كه شهبانو ناميده شده است، III شماره كارت كبيراينكه گفته شود 
شود تا از تعمق در كل وانهاده مي. بيني مطالعه گردد از ديدگاه خاص طالعزهرهباشد كه آن حدود مي

يك . باشددرست همانطور كه تاكتيك با استراتژي متفاوت مي. مزيت عملي يك بخش بهره گرفته شود
 با در نظر گرفتن استقرار نيروهايش ،جه خود رانگرد، بلكه توژنرال بزرگ به جنگ به صورت مجرد نمي

-ترين بخش به جزئي و بهترين روشِ به كارگيري ايشان در برابر دشمن،در يك مكان و زمان مشخص

هاي كبير كارتتنها در مورد نه اين البته  .دارداز موضوع معطوف ميخويش  يهاي دانش شايد گسترده
 مشخص ديگر نيز يدر مورد هر مطالعهبايست ؛ و ميق داردمصداها نيز بقيه كارت بلكه در مورد
تواند ي يك كشور معين را درخواست نمايد، نمياگر كسي به يك فروشگاه برود و نقشه. صحيح باشد

 ؛شود درآميخته ميگيتييك نقشه كامل دريافت كند چرا كه هر نقشه در نيل خود به جامعيت، لزوماً در 
حتي يك نقشه معين .  والخشودط كشورهاي همجوار تغيير داده ميچون خصوصيت يك نقشه توس

خواهد بداند فروشنده مي.  خود مفيد باشديترين شكل عوامانهتواند بدون ايجاد سردرگمي در عملينمي
 تجاري، يشناسي، يك نقشه كوهيشناسي، يك نقشه زمينييك نقشه: خواهدمياي اش چه نقشهمشتري
  .والخ استراتژيك ييع جمعيت را نشان دهد يا يك نقشهاي كه توزنقشه

بايست توقع داشته باشد در مورد هر كارت مفروض، چيزي بيش از  نميتاروت يبدين ترتيب آموزنده
  .بيابد؛ انتخابي كه براي يك مقصود كامالً معين جادويي صورت گرفته استچيني دقيق از حقايق دست

را مفيد يك مفهوم ممكن  ي يك نماد تصويري واحد هر تعداد جنبه درنمايد سعي نميتاروتهرچند 
بايست از هيچ يك از تناسبات صرفنظر شود چرا كه هر دسته از  در مطالعه هر كارت نمي،خالصه كند

 اين رساله تالش خواهد نمود در بخشي كه هر .دهدتاسبات، شكل و رنگ كارت و كاربرد آن را تغيير مي
  .دهد تا جايي كه امكان دارد بيشترين تناظرها را لحاظ نمايدك شرح ميكارت را يك به ي

  1هاي كبيراعداد رومي كارت
اينكه اين .  اشتباه نشوندسفيراها اند تا با اعداد تازيِگذاري شدهبا ارقام رومي شماره هاي كبيركارت

رسد ايشان  به نظر مي.ه استرا گيج كرد تاروت باشند، نويسندگان سنتي XXI تا 0بايست از اعداد مي
ايشان اين  .مصرفاهميت است، يك چيز بيبي باشد چرا كه وي ابله، 0فكر كرده باشند مناسب است 

ايشان از .  آگاهي نداشتندكاباالييصفر فرض را به سادگي بدان علت در نظر گرفتند كه از افراس رمزي 
  .كنند شروع ميصفرندان سري اعداد اعشاري را از دانستند رياضيداپايه اطالع نداشتند و نميرياضيات 
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، به دليلي كه تصور اند را نفهميدهابلهايشان براي اينكه براي متشرفين كامالً روشن كنند معناي كارت 
، Iايشان سپس كارت شماره .  قرار دادندXXI و XX هايبرگه آن را بين دارد،بشر را مغشوش مي

ايشان در اين روش ساده و در عين حال مبتكرانه تناسبات . ت دادند نسب]الف [א را به حرف جادوگر
  .، غلط وضع كردندXXI، گيتيها را جز تمامي كارت

ي  شد و تنها پس از اينكه درسي سرّاز تناسبات صحيح به خوبي محافظت مي حرمدر در عين حال 
 يمالزم شعبه يبتآيند مص به عنوان پي مسلك هرمسي طلوع طالييورزدرجه كاربراي اعضاي 

 برمنتشر شد  1904  آوريلومارس در مسلك  و بازساخت كل 1900 و 1899بين انگليسي مسلك 
 داد جايي كه هر رياضيدان آن را قرار مي-   در مكان صحيحش0كارت  با قرار دادن .همگان عيان گرديد

  .دشونگيرند كه با هر جستار تاييد مي تناسبات در ترتيبي طبيعي قرار مي-

كارت . گذاري شده است نشانVIIIناميده شده بود با ميزان  كارتي كه .1هرچند در طناب پيچشي بود
 و كارت ميزانبايست به  ميشهوتگذاري شده است تا توالي طبيعي را حفظ نمايد؛  نشانXIبا شهوت 
زن را با شمشير  در واقع يك ميزان اين به وضوح غلط است چرا كه كارت .2 منتسب گردداسد به ميزان

  .دهد، يك زن و يك شير را نشان ميشهوتدهد در حالي كه كارت و ترازو نشان مي

» اعتدالين خدايان«با جزئيات در كه  - 1904آوريل و مارس فهم علت اين جابجايي تا پيش از وقايع 
تمامي حروف «: ت يك نقل قول كافي اسيدر اينجا تنها ارايه. كامالً غيرممكن بود -اند برشمرده شده

 اين عمق تاريكي را بيشتر ).57، اول، ال (».، ستاره نيست]صادي[ ٣צ من درست هستند؛ اما كتابقديمي 
 نامناسب بوده است؛ و اين سوال مطرح شد ]صادي [צبه حرف » ستاره«روشن بود كه تناسب . كردمي

-ني بر اين موضوع انجام شد؛ بي باورنكرديكار. كه چطور كارت ديگري پيدا شود كه جاي آن را بگيرد

  .تقريباً پس از بيست سال راه حل ظاهر شد. نتيجه

هاي نامحدود من وسعت نامحدود هستم و ستاره«. گوندهد، عرش ستاره را نشان مينوئيت، ستاره
ر خودش؛ ديگري بر ، بنورريزنده، نماد وي با دو كوزه نشان داده شده است؛ يكي آب) 22، اول، ال(» .آن

دارد و پيوسته آن را جاري ميپيوسته انرژي را . باشدمي  گيتيياقتصاد ي نگاهاين نشانه. زمين
اما لزوماً به . باشدباشد كه هرگز در هيچ قسمت صحيح نمي ميحركت مدامتحقق . كندبازجذب مي

كه از نظر شد بايست در هيچ ناپديد ميچيزي ميبود، چرا كه اگر چنين نمي. صورت يك كل صحيح است

                                                 
- دايره» طناب« در يك سوي سنبله حول ميزانهاي منتسب به اسد و باشد كه در اثر جابجايي كارتاي مياشاره به حلقه 1

بعداً با پيچشي متقارن كه از جابجايي » پيچش«اين ) »البروجضاعف در دايرهحلقه م-3-1نمودار «. ك. ن. (آيدالبروج پديد مي
هرچند مباحثات بر سر اين تناسب اخير . شودآيد متعادل و متقارن مي پديد ميحوت حول دلو و حملهاي منتسب به كارت

 .]م. [باشدهمچنان در جريان مي
 .كننده هستندها ناقص و گمراه آن: بودند» لتعدا«و » قدرت«ها به ترتيب عناوين قديمي اين كارت 2

رسد به نظر مي. باشد  ميي كتاب ال، نوشته، نقش موجود در دستبوده است צهرچند تعبير كراولي از اين حرف  3
 .]م[! ي تاريخي حدي متصور نباشددر پتانسيل تبديل اين بحث به يك مباحثه



-  صحيح ميداركرانتنها در معادالت ) ن دوم ترموديناميكقانو( 1كارنوتاصل . معني استرياضي بي

  .باشد

 و ، اقتدارقدرت را دارد و بر IVاست كه عدد » شاهنشاه«معاوضه شود، » ستاره«بايست با كارتي كه مي
اما زماني كه . نماياندكننده مياين بسيار راضي. باشد منسوب ميحمل داللت دارد و به برج قانون

تر كنندهنهايت راضيكند، بي حل ميعدالت و قدرتمشخص شد اين جابجايي راز ديگري را در مورد 
-نشان داده ميگردان  ،البروجدايره، برج ششم سنبله، با اين معاوضه، حول ميزان و اسدچرا كه . گرديد

اين ارجاعي به يك سرّ غريب . نمايندزدهم متعادل مي، برج دواحوت را حول دلو و حملگردش شوند كه 
. و ديگر افراد مكتب وي بسيار عميق مطالعه شده است 2گادفرِي هيگينزباشد كه توسط باستانيان مي

ضميمه به  نمودارگيري از با بهرهوضعيت اما . وارد شويمفايده است اگر اينجا بسيار در موضوع بي
 تقارني كامل برقرار تاروت در ،شود كه براي اولين باردر يك نظر ديده مياكنون . گرددكفايت روشن مي

  .شده است

- ميمادر كبير طبيعي است كه .  لحاظ گرددشناسيريشهكه شود روشن ميصحت معاوضه زماني 

، حرف ]صادي[ צدر حالي كه حرف است  تتراگراماتون منتسب باشد كه حرف وي در ]ه[ הبايست به 
تزار، سزار، كايزر، قيصر، آنچنانكه در كلمات . باشد در سيستم آواشناختي اصلي ميهشاهنشاطبيعي 

  .، مسيو و سر نشان داده شده استseigueur ،selforسينيور، 

  تاروت و جادو
 و محض است، علمبه بيان ديگر، . باشد ميارادهايجاد نمودن تغيير در توافق با  علم و هنر ،جادو

اما در سخن معمول، .  به انجام رسيده است3فرِيزِر. يج. يدكتر سر جِ طتفصيل توساين تز به . كاربردي
در اين تا حدي . فهمند مردم نميي به معناي نوعي از علم به كار گرفته شده است كه عامهmagicكلمه 

  .4معني محصور است كه در اكثر موارد اين كلمه به معني ناقص آن به كار خواهد رفت

اين چيست؟ چگونه وجود يافت؟ روابط : باشد اولين سواالت آن چنين مي. استطبيعتوش  كاعلم،كار 
نه وچگ: پرسد به كار رود كه ميعلم كاربرديتواند در آن با ديگر چيزها چيست؟ دانش كسب شده مي

 توانيم چنين و چنان چيز يا مفهوم را به بهترين شكل به مقصودي به كار بريم كه براي ما مناسبمي
  .تواند اين را روشن كندباشد؟ يك مثال مي

                                                 
1 Carnot 
2 Godfrey Higgins 
3 Dr. Sir J. G. Frazer 

 جز برخي -اما در متن كتاب . شود را براي قايل شدن همين تمايز وضع نمود كه ميجيك تلفظ ميmagickكراولي كلمه  4
بدين ترتيب در . باشد مورد استفاده قرار گرفته است كه قابل صرفنظر ميmagic تنها در دو مورد ديگر كلمه -اسامي خاص 

  .]م. [ قرار داده شده استmagick ترجمه شده است كه در ازاي »جادو«ترجمه، هر دو شكل كلمه، 



بر ابريشم، ) ناميدندمي] الكترون [ήλεκτρονكه ايشان (قديم آگاه بودند كه با مالش كهربا يونانيان 
.  اما در آنجا متوقف شدند.يابدكهربا قدرت جذب اشياء سبك همانند قطعات كوچك كاغذ را به خود مي

 2000البته اين بيش از .  اغفال شده بودماتقدم الهيات و فلسفيِ از نوعِ هايتئوريي  به وسيلهعلم ايشان 
، جز براي گيرياندازهمفهوم . كي مرتبط گرددي الكتريسال پيش از آن بود كه اين پديده به پديده

 - علم يشالوده.  و منجمين، به ندرت براي كسي شناخته شده بود1ارشميدسرياضيداناني چون 
دانشي گسترده .  سال گذشته وضع گرديد200 به زحمت در طول -شود  دانسته ميآنچنانكه امروز

. هاي شاعرانه وابسته بودها عمدتاً بر قياسبندي پديدهطبقه. موجود بود اما تقريباً تمامي آن كيفي بود
بين » بيزاري«از  2كورنليوس اَگريپا. بر پايه تشابهات خيالي قرار داشت» عالئم«و » ارتباطات«هاي افراس
نشست، درخت ديگر ميوه  زير يك درخت زيتون مي3رسمياگر يك فاحشه . نوشت ميآبگير و يك دلفين
 .شداگر چيزي شبيه چيزي ديگر بود، به طرزي اسرارآميز در كيفيات آن شريك مي. دادنمي

به تمامي ما آيد؛ امعني مياين چيزها امروزه به گوش براي بسياري مردم، غفلت خرافي محض و بي
ا در هيچ موردي آنچنان ما. گاه خوب و گاه بد بوده استتا بدينجا بندي سيستم قديمي طبقه. چنين نيست
را جبران كرد؛ و ها   آنيتا ميزان زيادي ضعف نظريهايشان مهارت ذاتي فيلسوفان طبيعي . پيش نرفت

ار مجبور شده بودند عيني را به كبه خاطر طبيعت  ، كهكيمياخصوصاً از طريق (در نهايت ايشان را 
 مدرن، سرخوش از علم.  رهنمون داشتگيرياندازهبه معرفي مفهوم ) مشاهدات مثالي خود اضافه نمايند

كرد، به سادگي درب را به روي هر چيز كه قابل  را همراهي ميموفقيت كاربردي كه اين نوآوريآن 
. اما ضرر گزاف است. ورزدن مورد اجتناب مي از بحث در اينگاهبان قديم. گيري نبود بستاندازه

  . را از نظر دور نداشتندتفكرناپذير و يرناپذسنجشمحاسبات مربوطه بسيار دقيق هستند؛ اما هرگز 

هر چيز طبيعي نه تنها .  همواره در اذهان مرشدين قرون وسطي حاضر بوده است4گراييجاننظريه 
ه تجلي مفهوم تا حدي ملموسي بود كه به آن وابسته داشت بلكميدر تصرف خصوصيات مادي خود را 

 يوي به نوبه. ، يك آبگير بود، صحيح؛ اما همچنين يك حوري وجود داشت كه منزلش آن بودآبگير. بود
به ميزان بسيار كمتري به يك آبگير مفروض تعلق داشت؛ خود به نوع برتري از حوري وابسته بود كه 

بر تمامي قلمرو خودش نظارتي  كه آبي  عاليهبانويو به همين ترتيب تا بلكه به آبگيرها به صورت عام؛ 
اين موضوع دقيقاً همان مفهومي .  بودچهار عنصرتمامي كلي حكمران مطيع وي البته . نمودعام اعمال مي

ي خود را سرگروهبان، بازرس، سرپرست و مامور عاليهاست كه در مورد افسر پليس وجود دارد كه 
گردد كه تر ميتر و دور از دسترسپشت پرده برسيد مخفي نخست وزيرِاره تا زماني كه به دارد و همو

  .شود ناميده مياراده مردمحسابي است كه نيز خادمِ شبحِ ناملموس و بي خود وي
شده واقعي ادراك ميبه صورت ها چقدر توسط باستانيان، ممكن است شك كنيم تشخص اين نهاده

- تواند يك آبگير را ببيند، نميين بوده است كه در حالي كه هر فرد با يك جفت چشم مياست؛ اما نظريه ا

تواند حوري را جز بر حكردند يك فرد از نوعِ برتر، به ضربِ اما ايشان فكر مي. ب اتفاق رويت كندس

                                                 
1 Archimedes 
2 Cornelius Agrippa 

3 meretrix م[، فواحش رسمي در قرون وسطي[.  
4 Animism 



تر شرفتهيك فرد با دانشي باز هم پي. جستجو، مطالعه و تجربه ممكن است اين قدرت عمومي را كسب كند
توانست باعث شود در عين حال احتماالً مي. تواند با ماورا ارتباطي حقيقي برقرار كنددر اين علم مي

  .ايشان خودشان را در شكل مادي به وي نشان دهند

باشد كه مدعي بود هر شئ مادي، كپي  استوار ميافالطونيحجم بااليي از اين موضوعات بر ايدئولوژي 
خواستند در علم و فلسفه روحاني هايي كه ميبنابراين انسان. باشدآل ميك كمال ايدهناخالص و ناكامل ي

ايشان سعي . بندي نمايندآل ناب را ضابطهنمودند براي خويشتن، ايدهپيشرفت كنند، همواره تالش مي
ات رياضي. ترين خدمت به علم متداول بوده استگ برسند؛ و اين اصل بزرعام به خاصكردند از مي
پيشرفت تنها زماني پديد آمد كه ايشان معادالت . شدهمواره با جزئيات نوشته مي 12+3=15 و 5+6=11

22))((. خود را با عبارات عمومي نوشتند yxyxyx تفريق مجذور در  تمامي موارد ممكن −=+−
ميده شود، نسبت به  زماني كه فه،مجرد و معنيبيبنابراين . دهديك عدد را از مجذور ديگري پوشش مي

  . معناي بسيار بيشتري داردمحسوس و مدرك

 پنج چوبدستمعناي . كندشوند صدق مي برگرفته ميتاروتهايي كه از اين مالحظات در مورد كارت
 مرتبط سفيراي گبوراباشد و به  ميچوبدست است چرا كه يك  آتشربچيست؟ اين كارت، زيرمجموعه 

 چرا كه اين سياره و برج، ماهيت ؛كيوان ي است و سيارهاسدين تابع برج  همچن.استپنج است چون يك 
  .دارندكارت را معين مي

 در خود دارد و مقداري الكل؛ و مقداري 2 مقداري پيرو1دراي مارتينيهمانند آن است كه گفته شود يك 
 مختلف است كه اين تركيبي هماهنگ از عناصر. شراب سفيد و گياه و اندكي خالل ليمو و مقداري يخ

عوامل سازنده آن را سازند كه بسيار مشكل خواهد بود بتوان زماني كه مخلوط شوند، ماده مركبي مي
  .هر عنصر براي تركيب ضروري استجدا كرد؛ در عين حال 

شدن خالصه ناميده» 3ضرب« با تاروت يك شخصيت است؛ طبيعت آن در  پنج چوبدستبدين ترتيب
  .شده است

شود، توان گفت زماني كه رو ميي است كه اگر منفعالنه در پيشگويي استفاده شود مياين بدان معن
زه كردن يهدايت، ستاگر فعال استفاده شود بدان معني است كه جريان صحيح » جنگي در شُرُف است«

اده  پوشش دوجوداز دنياي فرشتگان با دو . طه با اين كارت وجود داردباي ديگر در رانكته اما .باشدمي
بدين ترتيب براي استفاده . تاريكيو ديگري در طول ساعات روشنايي ؛ يكي در طول ساعات .شده است

 مربوطه ارتباط برقرار نمود و وي را ترغيب كرد 4فراستاز خواص اين كارت، يك راه اين است كه با 
نهاده  كارت صغير وجود دارند كه بر سي و شش» فرشته«بنابراين هفتاد و دو . عمل خود را انجام دهد

  .شود ناميده مي5شماهمفُراشاند كه هفتاد و دو حرف مشتق شده» نام اعظم خداوند«ها از ؛ ايناندشده

                                                 
1 Dry Martiniم[ شراب شيرين ي از، مارك[.  

2 juniper 
 .]م[نزاع : در متن اصلي 3
  .]م. [، سياره، برج و غيره در نظر گرفته شود بر هر نهاده، همانند يك كارتتواند روح حاكم مي(Intelligence)فراست  4

5 Shemahmphorasch 



   و تاروتشماهمفُراش
وي . شود خوانده ميهويِه كه יהוּה. باشد ميتتراگراماتون، »نام«. باشد مينام مقسوماين كلمه به معناي 

دهند را تشكيل ميگيتياساس كل  است كه يچهار عنصرِ  اعليرب.  

با . باشدوجود دارد كه هر يك شامل هفتاد و دو حرف مي) 21، 20، 19چهاردهم،  (خروجسه آيه در 
ها، و زير آن، آيه بعدي از انتها و سپس زير آن، آخرين آيه از ابتدا، هفتاد و دو ستونِ نوشتنِ اولينِ اين

 بسته به مذكر يا ]اه[ אה يا] ال[ אלشوند و ا از باال به پايين خوانده ميهاين. آيدسه حرفي به دست مي
ها حرفيپنج به هر يك از اين هافراستهمچنين تناسبي از اين . شوددر انتها اضافه ميها   آنمونث بودن

ها، ن، ديوشماري از ديگر فرشتگا وجود دارد؛ اما همچنين تعداد بيالبروجدايرهايِ درجههاي پنجيا بخش
. فرشتگان نايب صغير و غيره براي منتسب نمودن وجود داردها، گانگيهاي سهتصاوير جادويي، رب

توانند زماني خواسته شوند كه براي مقصودي تنها مي. فايده استمطالعه تمامي اين تناسبات كامالً بي
  .وجود داشته باشدها   آنخاص نياز به ارتباطي حقيقي با يكي از

اش را براي كسي كه به خود  سرزندگيتاروتمسايل در اينجا به قصد جامعيت متن ذكر گرديد؛ اما اين 
  .دهدفروشي آن منحرف گردد، از دست ميدهد با فضلاجازه مي

  تاروت و جادوي آييني
 .گره خورده است احاله و احضار جادوييِخالصهنرهاي با در ارتباطي نزديك،  تاروتبدين ترتيب 

خواهد آن را به ترين شكلِ بخشي از خود فرد است كه ميترين و ناب به اعليق اشتيا،احضاراز منظور 
  .كار بياندازد

-  كه احاله ميجوديمورفتار يك شخص با .  بر همدلي كامل داللت ندارد.باشدتر ميبسيار عيني ،احاله

ف پيشرفت نمايد، مفهوم تخاصم البته هر چه تشر. نمايد ممكن است، حداقل در ظاهر، متخاصمانه باشد
-بنابراين براي فهم هر كارت مفروض، مي» 1استكامل ، بخشايش  كاملدانايي«. شودكمتر وارد ذهن مي

بايست خويشتن را در لحظه كامالً با آن يكسان پنداشت؛ و يك راه انجام اين، وادار كردن يا مجبور 
چرا كه همانطور كه در باال توضيح . باشدس ميشدن به حواِ حاكم بر كارت براي متجليفراستنمودن 

، طبيعتكه تمامي اشياء موجود در وارد شده است اين موضوع گيتي  باستاني در نظرياتداده شد، 
صدق مصنوع  ء قطع نظر از جزئيات، اين قضيه آنچنان در مورد اشيا.باشندداراي يك ولي روحاني مي

موارد  و سردر خانه، خدايان اجاق وجود دارد؛ همانند موارد كند؛ هرچند در مورد اين، استثناهايينمي
محتمل بوده . شوندمند دانسته ميمشابه؛ يا فرشتگان يا ارواحي كه به شمشير يا نيزه يك شخص عالقه

مشهور شود كه با دستان بشري ساخته نشده است بلكه در  به طور خاص قدرتمند يك سالحِاست 
. هاي مافوق طبيعي آغشته شده است ريخته شده و بدين ترتيب با قدرتها يا سرزمين پريانآتشفشان

شدند؛ امكان داشت اگر هايي داشتند و موجوداتي زندگي در نظر گرفته ميبرخي شمشيرهاي مشهور نام

                                                 
1 Tout comprendre, c’est tout pardonner 



، از پنجره به بيرون پرواز كردبا آن بازي ميبيش از حد شت كُبايد ميكه هايي صاحب آن به جاي انسان
  .كند

  گراييوت و جانتار
جز براي اندكي از افراد  ، مفاهيمتصويري يا نوشتاريِهاي نمايشبدين ترتيب طبيعي است در زماني كه 

-، انسانباشد ديوابداعي از ) چنانكه هست (چاپ، جادويي و نوشتن در زماني كه خود -قابل درك نباشد

اي در نظر بگيرند كه وان چيزهاي زندهبه عن) چه نوشتاري و چه تصويري(ها را بايست هيروگليفها مي
-شرُپهاي ترين محلهشايد به همين دليل است كه حتي امروزه در تاريك. باشندنفسه داراي قدرت ميفي

شود كه بگذارد به او گفته ميانجيل خانوادگي هايي وجود دارد كه اگر كسي كتابي روي يك  خانه1شاير
شود؛ مثالً جان نسبت داده مي خودبخودي در همه جا به اشياء بياعمال. ديگر هرگز آنجا را ملوث نكند

اين مساله كه چگونه هر . باشدكامل موجود مياي ها مجموعهاين خرافاتاز . هانعل اسبِ روي درب
از روي (توان مي. بخش حل نشده است مفروض به وجود آمده است همواره به طور رضايتيخرافه
اتفاقاً اين اولين . ( مرتبط دانستشام آخر يرا به افسانه» سيزده نفر بر سر ميزنشستن «ي ياوه) ناداني
  .)انداي نبوده است كه در آن سيزده نفر بر سر ميز نشستهواقعه

 رسد كهتر به نظر ميبسيار محتمل. توانند به سادگي توضيح داده شوندهاي واقعاً بدوي نمياما خرافه
) كه در ميان عالمان بسيار معمول بوده است(عميم از حقايق بسيار اندك از عادات غيرعلميِ تها  آن

ممكن است بر حسب اتفاق در نيمي از يك دوجين وقايع در يك دوره زماني كوتاه، يك . برخاسته باشند
 و شودميوارد  طور پس آنطورچون ايني  مغلطه.شود، كشته شود رهسپار ميماه كاملشكارچي كه در 
 اين موضوع با تكرار در طول ».بديمن استرفتن براي شكار در ماه كامل بيرون  « گويندكل روستا مي

 ،تابوشود چرا كه كند و مخدوش نميآوري ميطلبي ذهن، نيرو جمعخاصيت آساني  به وسيلهها، نسل
، امكان دارد  وقوع يابدماه نو در اي مشابههرچند اگر واقعه. گرداند اصلي را غيرمحتمل مييتكرار واقعه

  . وجود خواهد داشتتابويي يك پيوند كامل ماهاي جديد پديد آيد و در حال حاضر در مورد خرافه

جادوي اي به نام نوشتهاي از دست ترجمه1898-9 در ممترز. لا. ساآقاي مرحوم . يك مورد اخير
. نفر آن را خريدندچند صد .  در يك ويرايش خصوصي كوچك منتشر نمود2قدسي آبراملينِ جادوگر

 يك گروه خاص از خريداران كه تحت نظر شخصي وي بودند دچار بدبياري  افرادهمگي يا تقريباً همگيِ
آيا اين . خطرناك استبسيار خانه، گفتند داشتن اين كتاب در كتابدر عرض يك سال مردم مي. شدند

 ييك نسخهبه طرزي عجيب  1938در  اما داند؟؟ كه ميدر تضاد بوده استآزمايشات آماري با نظريه 
بالفاصله اكثريت افراد درگير و . شده از جاي مخفي خود در يك قفسه پنهان بيرون آورده شدفراموش

اما چه كسي . طور پس آنطورچون اين. افرادي كه با ايشان روابط نزديك داشتند، دچار مصيبت شدند
  مطمئن است؟

                                                 
1 Shropshire 
2 The Sacred Magic of Abramelin the Mage, Translation: Samuel MacGregor Mathers, Cosimo 
Classics, 2007, 978-1602066816 



  هاي تاروت به عنوان موجودات زندهكارت
خارج از « فوران نمود كامالً حق داشت كه گراييهعبيطماوراالكه با پيروزي خود بر  ويكتورياعلوم دوره 

 حق داشت آنچنان فني عمل نمايد و اين براي تهاجمش يك .را تعريف نمايد ناپذيرسنجشي »محدوده
ترين مهلكمعرض ا در خود ر. اش مختل نمودضرورت استراتژيك بود؛ اما خود را با محدودنمودن دامنه

ترين مفاهيم خود آن به ، متداولرياضيات فيزيكنقطه نظر آنگاه خصوصاً از . قرار دارد فلسفهحمالت 
 بسيار 1هگل يا اسپينوزا، اليبنيتزهاي زنيترين گمانهمبهماز علم امروزه ماهيت . جزميتش خيانت كردند

ِ عارفاني همچون روحتحمل، تعاريف  غيرقابل به طرزيمادهباشد؛ تعريف مدرن اسرارآميزتر مي
در ذهن يك رياضيدان مدرن به طور  گيتيمفهوم . آورد را به خاطر مي2مولينوس و بوهم، رويزبروك

  . است3ويليام بليكهاي استثنايي يادآور شوريدگي

-تر از آن ميدسبسيار مقكه پارسا بودند، همگي در اشتباه بودند كه اسرارشان را آن زمان اما عارفان 

اين دقيقاً كاري است كه . كردند را وارد ميسنجشبايست مفهوم ايشان مي. دانستند كه تحليل شود
گيري تاحدي هاي اندازهخود واحدمشكل اين بوده است كه . انجام شدها كاباليستتوسط جادوگران و 

نه به همان اندازه گرد، اما ها   آنتعاريف. باشندبودن متمايل ميبه نظريحتي ها   آناند؛كشسان بوده
ها   آنكوشيدندهاي ايشان تجربي بود اگرچه ميروش. هاي امروزي بودندتر از تعاريف فيزيكدانگريزان

بهره بودند چرا كه بيهاي دقيق و ابزارهاي استانداردهاي مجاز مقياسرا دقيق گردانند و در عين حال از 
و . هاي ايشان متعدد بوداما موفقيت. بندي نكرده بودندابطهض  علمي صحيحي رايهنوز هيچ نظريه

ها به يك فرد دادند در مورد بيماريمردم ترجيح مي. تمامي آن بر مهارت فردي وابستگي داشت
  .4بتل كريك اعتماد كنند تا متخصصين آزمايشگاهي زادطبيب

 كه ماده در باشدمي كيمياگرانر نزد دمفهوم اين  قديم و مدرن، شيميهاي  تفاوتترينيكي از بزرگ
تاكيد بر گرايش مدرن چنين است كه . وضعيت طبيعي خود، به نحوي از انحا يك موجود زنده است

اي را ديد كه حاوي هاي شيشهها و بطريهايي از گويتوان به موزه رفت و رديفمي. پذير باشداندازه
اند؛ اما مجموعه بسيار از يك انسان به دور شكيل دادهباشند كه جسم انسان را تهاي شيميايي ميماده
 قرن نوزدهمي در يهاشيميدان. دهد را نيز توضيح نمي5بيل سايكيزو تامنُدي لرد حتي تفاوت بين . است
قطعات يك اي كه قلياهاي آن بسيار دچار مشكل بودند؛ همانند بچه ترياك و جدا كردن شبهيتجزيه

  .ببيند از چه تشكيل شده استكند تا ساعت را جدا مي

 بسيار بيشتري از ترياك آوريِمرفين تاثير خواب.  اما نتايج روي هم رفته مفيد نبود؛ها موفق شدندآن
- كند؛ اما همچنين داروي بسيار خطرناكي است و تاثيراتش اغلب فاجعهتر و شديدتر عمل ميدارد؛ سريع

                                                 
1 Leibnitz, Spinoza or Hegel 
2 Ruysbroek, Boehme and Molinos 
3 William Blake 
4 Battle Creek 

5 Lord Tomnoddy and Bill Sykesچارلز ديكنز و رابرت بارناباس براوهاي داستاني مخلوقِ به ترتيب ، شخصيت 
 .]م[



-لياي منفرد ديگر كه در ترياك وجود دارند تغيير ميقعمل مرفين به طور محسوس با بيست شبه. آميز

ساز تفاوت آشاميده شود يا جين دست 19291رايشبورگ بسته به اينكه  الكل يتاثير سرخوشانه. يابد
جوند كه هاي كاكائو مي هست كه چاپارهاي دونده برگونزوئالتر در  حتي مثالي متحيركننده.كندمي

هيچ ها   آن.خوابند و پس از آن تا تجديد قواي دوباره مي جوابگو استروزدر براي صدها مايلِ ايشان 
- بسيار ساده ميتاروتاساتيد . كوكائين داستان ديگري است. شوندالعمل بدي ندارند و معتاد نميعكس

 شي، تو هستي كهاگر اول تو گياه را بكُ. توانيم دوست شويمايم و گياه زنده است؛ پس ميما زنده«گويند 
  ».گرديدنبال دردسر مي

هاي ايشان در  و روشتاروتكنندگان ها در اينجا در دفاع از سيستم سازندگان و استفادهتمامي اين
خواهد چيزها سريع به انجام اي كه ميبه خواسته و خلق تجربه بدون توجه ناروا طبيعتمواجهه با 

ها در معرض انوار خورشيد يا ماه ا ماهها يلوط را براي هفتهخايشان يك م. نوشته شده استرسند، 
 طبيعتفرايندهاي . شودتباه ميهمه چيز اگر آن را به يكباره بجوشانند كنند دهند و فكر ميقرار مي

  !تقليد كنيمها   آنآهسته و ماليم است؛ بگذاريد از) گويندايشان مي(

  .گرددگيري منجر ميربه به نتيجهتج. هاي خوبي موجود باشدزمينهها پيشممكن است براي اين ديدگاه

هر كارت از يك جهت، . باشد بسيار ضروري ميتوتاراي است كه براي فهم بر رساله پرتاي مقدمهاين 
ي وظيفه. توان آن را ديپلماتيك ناميديك موجود زنده است؛ و روابط آن با همسايگانش چنان است كه مي

  .نمايد حيات خود وارد هاي زنده را درآموز است كه اين سنگدانش
  
  

  

                                                 
1 Richebourg ‘29 



  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

   دومفصل

  )هاي كبيركليدها يا كارت (هاهبرگ



  1 ابله.0
شود كه به   مينسبت داده] الف[ אاين كارت به حرف 

-آن(معناي گاو نر است، ولي شكل حرف عبري آن 

 گاوآهن است؛ يدهندهنشان) شود  ميسان كه گفته
 اولين حرف .باشدمي 2فاليك اً ابتدائ،معنين ترتيب يبد

كه به ] ، مم و شينالف[ שو  מ، א ؛سه حرف امي است
هايي كه در گانه مختلفي به تمام سهيتنيدهاشكال درهم
؛ پسر، مادر، پدر؛ باد، آب، آتشها به صور اين كارت

  بروزتاماس، ساتواس، راجاس؛ جيوه، نمك، گوگرد
  .كند مرتبط است مي

د آن  مهم اين كارت آن است كه عد واقعاًيخصيصه
، درخت حيات باالي منفيبدين ترتيب . بايد صفر باشد

.  استكابااليي صفر. دهد  ميمنشا همه چيز را نمايش
تعادل ابتدايي و انتهايي تضادها؛  است، عالم يمعادله

ت قرون وسطايي، عنوان اين كارت در در دس. ن ترتيب در اين كارت ماهيتاً به معني خالء استي، بدباد
Le Mat است، كه از Matto ًايتاليايي، ديوانه يا ابله وام گرفته شده است؛ ويژگي اين عنوان بعدا 

اگر فرض شود كه . ل نيز وجود داردممكي نظريهديگر، يا شايد، يك ي نظريهيك اما . مالحظه خواهد شد
) باشدمي كليدي كل دست كارت ،اين كارت (Matتوان تصور كرد كه   ميتاروت منشا مصري دارد

و واالتر از مفهوم تر بسيار قديميسر است كه بيشتر تغيير شكلي - كركسي، الههMautتلخيصي از 
  .4ايزيس است تا 3نوئيت

شود؛ كه اين ممكن است   ميكركس با گردني مارپيچ تصور. دو افسانه موجود استدر ارتباط با كركس 
باشد )  ذكر شده استالهامات زرتشت احيا شد، ولي در انيشتينتوسط  كه اخيراً(اين نظريه ارجاعي به 

  .باشدميشود، مارپيچي   مي ناميدهجهانشكلي از آن انرژي كه ، جهانكه شكل 

                                                 
همچنين باد . شناسي به هوا اشاره داردحتي ريشه. ي هوا مشتق شده است، كيسه.]ال [follisاز ) ابله (foolتوجه كنيد كه  1

حتي بدتر از آن . و بيرون دادن هوا از آن وضعي است كه در زبان نمادين نپال، داللت بر آمادگي خلقت داردها  كردن گونه
 Razzberry. [دهندبه ديگران نسبت مي Razzberry اصطالح يبه وسيلهبرخي حافظين دموكراسي انگليسي، حماقت را 

)Slang:(م. [شود  ميو بيرون انداختن زبان همراه است براي تمسخر ديگران استفادهها   تلفظ اين لغت كه با بادكردن گونه[[. 
2  Phallic ]  منسوب بهPhallus ،φαλλός] [م[.  

3 Nuit 
4 Isis 



كند؛   ميگري باد از نو توليد خود را با ميانجييشود كركس، گونه  مييگر اين است كه تصور ديافسانه
مشابهتي در اين رابطه  .شود  مي متجلي در نظر گرفتهان پدر تمام هستيِ به عنوبادبه بيان ديگر عنصر 

  . وجود دارد1زآناخيمننيز در مكتب 

اين يك اغتشاش  .باشد  ميترين شكل اين مفاهيمر مجرداين كارت همزمان پدر و مادر، دبدين ترتيب 
 .يق شده استدتصشناسي زيست توسطذكر و مونث است كه  تعمدي از مشناسايييك نيست، بلكه 

ناشناخته در سير تكامل است كه در يكنندهيينتنها يك عامل تع. م بارور، از نظر جنسي خنثي استرح 
  .گيرد  ميمورد مساله تصميم

فرد تصميم به محض اين كه .  خو بدهد، در نگاه اول غريب خود را با اين مفهومِئاًفرد ابتداالزم است 
به سرعت ظاهر در همان گذر فكر بايست   مي، عنصر مذكرآوردنظر   مونث چيزها را دريجنبهگيرد 

فرد بايد يك ، تنها پس از اين است كه از بعد فلسفي. اين في نفسه كامل است. شود تا آن را متعادل سازد
كاري، نتيجه چنين  . در نظر بگيرد» منفي يكييك بعالوه« را به صورت صفربندي ضابطه يسوال نتيجه

  .استتتراگراماتون ي مفهوم بندضابطه

  تتراگراماتون يضابطه
با  همواره درخت حياتباشد و   ميدرخت حيات بر پايه تاروتشده كه كل بيان در اين رساله 

 ،مادر و پدر يگانگي: چنين خالصه كردشايد بتوان كل اين افراس را . باشدمي سازگار تتراگراماتون
تعادل و ابديت . گرداند  ميرود، دختر انرژي را به پدر باز  مير پسر به دنبال دخت.كند  مي توليددوقلو
  .شود  ميتضمينتغيير،  ي با اين چرخهجهان

 به زماني كه ؛ رجعت كنيم)همسريو برون (عصر مادرساالرانهبه در تاريخ  الزم است تاروتبراي فهم 
 شاهنه بدين ترتيب شاه، . بود، بلكه از طريق دخترش شاهي يني، نه از طريق اولين پسر متولدشدهجانش
ه يك رهمواها  سلسلهترين بادوامشاه جديد، در .  حق فتح بوديبه وسيله، بلكه گرديده توسط وراثتمعين

اين . بايست شاه قبلي را بكشد و با دختر شاه ازدواج كند  مياو، عالوه بر اينغريبه بود، يك بيگانه؛ 
 عروسش را در يك رقابت آشكار برندهبايست   ميغريبه. دظرفيت هر شاه بو ضامن مردانگي وسيستم 

. جنّان و پريان تكرار شده استهاي  ترين افسانهمايه به صورت پيوسته در قديميدروناين . شد مي
. استشده پوشيده ، دافعهمواره پشت نقابي   و تقريباًگرد استطلب اغلب يك نوازنده دوره جاهيغريبه

، اغلب در مورد دختر شاه نيز  مسحورشاهدخت و سيندرالدر مورد . استوم مرساي  قصه ديو و دلبر
دهد   ميبسيار دقيق ارايهشكلي  تمامي اين روايت را در عالءالدين يقصه. موجود است استتاري مشابه

 شاهزاده سرگردان يدر اينجا اساس افسانهپس از اين . فني جادو همراه شده استهاي  كه با قصه
ارتباط بين بالهت و قداست يك سنت . باشدمي» ابله خانواده«همواره توجه كنيد كه او و مطرح است 

در شرق اعتقاد بر اين . خشك خانواده به كليسا برود اصال مايه ريشخند نيستاينكه بهتر است كله. است
در زبان اين هويت آنچنان عميق است كه در واقع . يك قديس يا پيغامبر است» متصرف«است كه ديوانه، 

                                                 
1 Anaximenes 



 به seligباشد و اين كلمه از ريشه آلماني   مي1، صفرهواخالء  ، به معناي خاليSilly. نيز درج شده است
مشاهده . كند  مياو را متمايز است كه بيش از هر چيز ابلهمعصوميت اين . معني مقدس و خوشبخت است

  .باشدي داستان چقدر مهم ميخواهد شد كه اين خصيصه

 خون بايست واقعاً  ميدا اينكه خون سلطنتيتاب: اي تضمين جانشيني چنين تدبير شده بودبدين ترتيب بر
هاي  بايست با معرفي يك بيگانه پيروز مستحكم گردد و نه اينكه با زايش  مي يعني اين نژاد؛سلطنتي باشد

  .متوالي رقيق گردد

 زيادي در مورد اين يمغلطه؛ احتماال به درازا كشيده شده بودبسيار نظريه در برخي موارد اين 
ي با او بود كه شاه، پدر وي، كلمات معارفه بسيار سرّ  ميشايد بهتر. پوش وجود داشتشاهزاده نقاب

باستاني بوده هاي  تي به قدمت دورانحنمود؛ و به طور خالصه اين كه بازي سياسي قديمي   ميهمراه
  .است

 شاخهاين (.  تحقيق شده استينزر شاخه در فريزري  به وسيله انگيزبرني بسيار تحسياين سنت به نحو
» . وي از طال ريخته شدهيدختر شاه، از درون درخشان است؛ جامه «).دختر شاه خود نمادبدون شك 

  يك چنين تكاملي چگونه رخ داده است؟

 اول براي يك يدر وهلهوجود داشته است؛ ممكن است واكنشهايي ممكن است در مقابل اعمال سياسي 
 علي رغم آنچه در زمان خود در واكنش -داشته است و در نهايت شايد احترام وجود » متشخصسارق «

 يشاهزاده «.وجود داشته استرئيس -ي گانگسترصرفاٌ رابطه - كنيم  مي مشاهدهويكتوريانيسمبه 
يستگي بود، شا  نميشد؛ اگر او يك مجرم فراري  ميبررسيبه دقت اش  در رابطه با سابقه» سرگردان

 شود، تا زمان مرگ شاه ي دختر شاهتوانست در يك رقابت آزاد برنده  نميرقابت را نداشت و همچنين
در رخت اشرافي بزيد و در آرامش جانشين وي گردد؛ او مجبور بود شاه پيشين را با دستان خود 

  .بكشد

 مونث، يتنها سفيد، با بييديو گندهمذكر،  نهايتبي، يگانگي ضابطهرسد اين   ميدر نگاه اول به نظر
ولي تمامي اين . باشدتواند بخوابد، ميپر وي باشد نميرختخواب شاهدختي كه اگر يك نخود زير 

 بيشتر عميق ضابطههر آنچه فرد در . شود و زبر، لطيف  مي ناقض خود است؛ نرم، سختنمادپردازي
 القدسروح نماداست ولي كبوتر  ونوسه پرند ،كبوتر .شوند  ميتشخيص دادهتر   نزديكتضادهاگردد، مي

 اپدر بهماننديِ  يبدين ترتيب در مشاهده. ترين شكل خود در رفيعفالوسدر رابطه با نيز هست؛ يعني 
  .دليلي براي تعجب وجود نداردجاي مادر، 

 موبد. ندگذار  نمي را روان به نمايشنمادديگر ، گردندطبيعتاً زماني كه مفاهيم بسيار واال، عوامانه مي
، موبدبه عنوان يك اش  وظيفه، تنها به دليل گردد  مي از همه نظر مبهم مواجهنمادزماني كه با يك كبير 

» تقليل پيغام در حد فهم يك سگ«به هدف سرّ را كه است در واقع كسي او . گيرد  ميتحت فشار قرار
ي كه مناسب درك نماد،  دومي درجهنمادبايست اين كار را با به نمايش گذاردن يك   ميوي. كند  ميافشا

راي بيان معمول، و در عوض جامعيت و بدين ترتيب نماداين .  انجام دهد دوم باشديدرجه متشرفين

                                                 
  .]م[ the silly buckets on the deckيا  1



موبد نمودن ايشان وظيفه متشرف معيني از افراد باشد كه يمطابق با ظرفيت ادراكي مجموعهبايست مي
 يدر حيطه .رسد  ميوايت، حكايت، افسانه و حتي كيشربه تناسب  ،چنين حقيقتي در نظر عوام. باشدمي

چندين سنت متفاوت، بسيار روشن و از نظر تاريخي بسيار مهم  ابلهدر مورد نماد جامع دانش حقيقي 
  .وجود دارد

  .اند، اين موارد بايد جداگانه بررسي شونددي كه تمامي اينها از آن برخاستهبراي فهم افراس واح

  روح القدس. »ابله آوريل«. وال بهارفستي» مرد سبز پوش«
 تجسم تاثير ،مرد سبزپوش. گذارد  ميسنت، مفهوم اصلي را در حد فهم يك دهقان متوسط به نمايشاين 

 مشكل است بتوانيم بگوييم چرا چنين است، ولي .آورد  ميرازآلودي است كه پديده بهار را به وجود
ارتباطي وجود گون و روياي ستارهگرايي، عشقبازي مانرمسئوليتي، القيدي، آبيبين مفاهيم : چنين است

  .دارد

اندكي سردرگم و كمي برآشفته دليل اينكه ه آيد و ب ما به حركت درمييشت بهار در همه در بازگابله
 نمود بيروني يك آييناز طرق  ي ناخودآگاهيدر نظر گرفته شده است تا تكانهمفيد شويم، رسمي مي
ها  بتوان گفت تمامي اين فستيوال نگري بدون درونشايد. هيل اعتراف بوده استروشي براي تس. يابد

 1ابله آوريل و مرغهاي رنگيتخمبه طور مشخص رسم .  طبيعي تمام عيار هستندينمايشي از يك پديده
.  در جاي ديگري از اين رساله بحث شده استماهي منجي(. بايست مورد توجه قرار گيرند  ميفرانسويان

 تعيين كرده است دوماهي، حوت به جاي قوچ، حمل در خورشيد را با ورود بهار، شروع اعتدالينلي توا
  ).شده مطرح بوده استترين ادوار ثبتقديميكه در 

  )2واالُُد(لتيها س» ابله بزرگ«
آيد   ميقابل توجهي به حسابپيشرفت كه در باال بحث شد  طبيعي خالصهاي  وع براي پديدهضاين مو

ه در جستجوي يك منجي است، و اصول مورد رهمواجهان  اين . افراس دقيقي استابله بزرگكه چرا 
رستگاري، هر معنايي كه . هستند ي صريحباشند؛ واقعيت  ميچيزي بيش از اصول از نظر فلسفي ثبح

است؛  لعن ،بن بست است، دليلاي   كوچه،دليل. آيد  نميدسته ب مستدلي هيچ واژه ي بر پايهداشته باشد
؛ قانونگذار آيدبه كار نمي رئيس قوه قضاييه قانون .دارد  ميحلي بيانراه ديوانگي، ديوانگي الهي ،تنها

بين دهاتي نوكيسه مثل ناپلئون يا بزرگ باشد، يك خودمحمدممكن است يك شترسوار صرعي مانند 
كارل مانند و  سوهويين نشيچهارم ديوانه و يك زيرشيروانيچهارم با سواد، يكيك تبعيدي سهحتي 

 تمامي انسانهاي  تقريباً. يعني ملهم؛ تنها يك چيز بين اين افراد مشترك است؛ همگي ديوانه هستند.ماركس
گذارند م ميمجنون سرگردان احترابه ها   آن.تر در اختيار دارنده اين سنت را حداقل در شكلي رقيقاولي

شايد ندانسته از . ين غريبه خل؟ بگذاريد با او مهربان باشيما«.  باشداعليرسان چرا كه ممكن است پيغام
  ».كنيم  مييك فرشته پذيرايي

                                                 
1 Poisson d'avril 
2 Dulua 



هاي  صالحيتمورد  در. نياز استمورد يك ناجي . ناپذير اين مفهوم است، جزء تفكيك اصالتيمساله
اين  مردم در مورد انجيل در(. باشدمعمولي بايست يك مرد   نمي اين كه اومشخص است؟چه چيز وي 

، يك شهر كامال معروف بوده 1نازارهگيرند چرا كه او اهل   ميادعا كه عيسي، مسيح بوده است خرده
اند؛ به طور خالصه ايشان بر سر اينكه وي صالحيت شناخته  ميرااش   مادر و خانوادهاست و ايشان

 د؛ اينكه اصالًبايست يك فرد خاصاً مقدس باش  ميناجي .)كردند  مي را ندارد مشاجرهناجينامزدي 
كه با اين اين و براي  مادرش بايد يك باكره باشد، لحداق. بايست انسان باشد به سختي معتبر است مي

ولي به . باشدند يك مرد معمولي باشد؛ بدين ترتيب پدرش بايد خدا اتو  نميشگفتي سازگار باشد، پدرش
او خداي فرض كنيد !  بسيار خوب. باشد لطيف بايد تا حدي تجسم يك خدا نيز دارِعنوان يك خداي مهره

اي از طال يا يك قو؛ يا  است به صورت يك گاو نر، يا افشرهبرجيس يا ؛است در شكل يك گرگ بهرام
تعداد . باشدمستور  كه ترجيحاً در يك شكل حيواني ي در شكل يك كبوتر؛ يا مخلوق خيالي ديگرهوهيِ
تواند به   ميناجي تنها: روي يك نكته توافق دارندها  آن شكال اين سنت قابل شمارش نيست ولي همگياَ

.  ظاهر شود- و كامال در تضاد با هر چيز معمولي -يك واقعه معمولي خارجي  يعنوان نتيجه
كه يك فرد  اما از آنجا. برد  ميهر چيز معقول در اين مورد، كل بحث را از بينبراي كوچكترين پيشنهاد 

هايي براي تالش (.باشد ميابلهحل كلي نمايش ناجي به صورت رد، راهايد تصويري محسوس بدست آوب
 توجه كنيد؛ عيسي و 2فزجو» تنه چند رنگنيم«به . گردد  ميظاهر مقدس كتابحصول اين وضعيت در 

   3.)دهد  مي كه مردمش را از بندگي نجاتاو مردي با لباس رنگارنگ است

 پدرانگي و زنگاري بودن جيوه كيمياگري در رمزونه با گدر ادامه مشاهده خواهد شد كه اين مفهوم چ
  .شود  مي مرتبطتكليف بزرگيكي از مراحل 

  4پارسيفال: »ماهيگير ثروتمند«
 داراي منشائي جام مقدس يا 5سنگرال، خدا-ناجي ماهياز رمز به عنوان بخشي ، پارسيفالافسانه 

، 7مرلينين سرزمين به جادو، سرزمين تر، عاشق6بريتانيچيز در هر  از پيش مطمئناً .مخدوش است
 كه  اين سنتولزيكنند كه شكل   مي محققان تصوريبرخ. شودظاهر مي 9بروسليند، جنگل 8هايدئدرو

                                                 
1 Nazareth 
2 Joseph 

 در نظر كشانديم هجو به را مقدس خانواده اوالد وضوح بهكه  تتراگراماتون كي و د،يبنام [Harlequin] نيهالكوئ را يو 3
 [Columbine] نيباكلم و ابله؛ يجنبه دو ن،يهالكوئ و دلقك ؛»سالخورده »كيآنت دشمن «،[Pantaloon] پانتالون: آيدمي

 قرون رمزآلودهاي  شينما كه همانطور شود؛  ميگم قيعم يِمعن و گردد  ميدهيچيپ زبودنشيهجوآم با سنت اما. باكره
 به [Punch and Judy] »يجود و پانج «اي در عناوني،طلبانهفرصت راتييتغ با يهودا و [Pontis} وسيپونت ييوسطا
  .گشت بدل يلودگ

4 Percivale 
5 Sangraal 
6 Brittany 
7 Merlin 
8 Druids 
9 Broceliande 



هرچند اينجا مكان . باشدتر  گيرد حتي قديمي  مي وام1آرتور شاه دورانبيشترين اهميت و زيبايش را از 
، ابله ياين افسانه، همانند افسانهشود م است كه درك مناسبي براي اشاره به اين مطلب نيست ولي مه

هيچ ردپايي از : رسد  ميمسيحي به دست ما-هاي التينچاپمنشا پاگاني است و از طريق تجديدداراي 
اين : بودند» معصوم«، 2گاالهد و پارسيفال (. وجود نداردشمالي اروپايهاي  شناسياين مسايل در افسانه
 جام، منزل رستگاري، كوه 3مونسالوات همچنين توجه كنيد كه .) استالگر جامشرط كشتي محافظ 

  .باشدمي 4پيرنيز، در نگهبان هايشواليه، قلعه گرال

  را به نمايشابلهكه شكل غربي سنت   معرفي شود، چراپارسيفالتمثال شايد بهتر باشد در اينجا 
تنظيمات دراماتيك . (نظيم شده استمتشرفين محقق با دقت تي  به وسيله وي ي و افسانه گذارد مي

  .) تنظيم شده استO.T.O توسط رئيس متاخر 5واگنر پارسيفال

اولين عمل او تيراندازي به قوي مقدس  . استابله پاك، Der reine Thorپارسيفال در اولين فاز خود 
ريشخندهاي سازد   ميدر عمل دوم، همان كيفيت است كه وي را قادر.  معصوميت استاين القيديِ. است

 ، جادوگر شرّ، كه با قطع عضو كردن خود روزگار7كلينگسور.  را تحمل كند6كاندريبانوان باغ 
دزديده  رستگاري كوهكه از (بيند و نيزه مقدس را   ميگذرانيد، امپراطوري خود را در معرض خطر مي
كند و   ميل آن را تصرفپارسيفا. ماند  ميافكند، ولي در نزديك سر وي معلق  ميپارسيفالبه طرف ) بود

  .) پيش رو ديده خواهد شدينمادگرايانهاين استحاله در ديگر حكايات . (رسد  ميبه بيان ديگر به بلوغ

اش   است كه وظيفهي متشرف در عمل سوم به تطهير رشد يافته است؛ او كاهنالفپارسيمعصوميت 
را كجا بايد بجويد؟ اش  رستگاري.  است، روز تاريكي و مرگ8 قبل از عيد پاكي جمعه.ساختن است
آن بوده است؟ او نيزه را ، كوه رستگاري كجاست كه زماني بس طوالني بيهوده به دنبال مونسالوات

 صحنه به سرعت تغييرشود؛   ميبالفاصله راهي كه مدت طوالني بر وي بسته بود، باز:  كند  ميستايش
صحيح   آييني تمامي مذاهبِ. رسيده استجام گرالمعبد او به . كردن نداردكند، وي نيازي به حركت مي
است كه فضيلت را از معبد به در برده  9آمفورتاساين زخم . خورشيدي و فاليك باشندذاتاً بايست  مي

به تناسب، براي رهايي كل وضعيت، نابودي مرگ، براي تقديس .)  استخداي ميرا نماد آمفورتاس. (است
، بلكه خويش را كاندرياو نه تنها . يزه را در جام مقدس غوطه ور كندت نسباي  ميدوباره معبد، او تنها

 نهم ي درجهاعضاي حرم شهرياري دانش روحانيتوسط تنها اين افراسي است كه  (.دهد  مينيز نجات
O.T.O  باشدميقابل درك به تمامي(.  

                                                 
1 King Arthur 
2 Percivale and Galahad 
3 Monsalvat 
4 Pyreness 
5 Wagner 
6 Kundry 
7 Klingsor 
8 Good Friday 
9 Amfortas 



  )3سبِك؛ يا 2، پسر ست1ماكو(كروكديل 
-تمساح نمادپردازي دقيقاً در مصر باستان، در ،باروريسوي ه به يافت معصوميت رشد غايتاين افراسِ

گفته شد را با آنچه ( خود را ندارد ي امكان حفظ گونهتمساحكه سنت اين است . شود  مي يافتسبِكخدا، 
.  غايت انرژي خالق بودنمادها به رغمِ، بلكه به علت اين موضوع، او ننه ت).  مقايسه كنيدMautكركس 

  .)دهدتز آشكار را توضيح مي ديده خواهد شد، اين آنتي آنچنانكه بعداً،4فرويد(

انسانها . قابليت پدري ناجي فراخوانده شده استنمودن يكبار ديگر، فرمانروايي حيواني براي برآورده 
  پدري،نماد ماهي به عنوان .اندپرستيده  ميراخدا -، ماهي7داگون، يا 6ساواني، 5فراترودخانه در سواحل 

در عبري به معناي  נحرف (] نون[ נحرف . دش  ميت به صورت عام، پيوسته تكرارمادري و دوام حيا
 اين مفهوم است و علت آن به روشني يدهندهنشانهاي اصلي يكي از هيروگليف) 8باشدميماهي 

ترتيب بدين . باشدمي اين حرف يتكرار پيوستهي  به وسيله در ذهن شدهواكنشهاي ذهني برانگيخته
. است] نون[ נهاي حرف ايشان قابليتهاي  تعدادي خدا، الهه و قهرمانان قومي وجود دارند كه افسانه

گون ستاره افالك است و بدين ترتيب با شمالمرتبط با .)  را در رابطه با اين حرف ببينيدXIII كارت(
 נبنابراين حرف . باشدميمربوط  10آبي؛ همچنين با باد شمالي؛ و ارجاع به بروج 9قطبي ستارهحول 

،  قهرمان عبريشناسي در افسانه. شود  ميخدايان تكرار-مربوط به سيل و ماهيهاي  ، در افسانه]نون[
 براي نمايش ناجي يا فالوس، خدايي كه انسان از ماهي نماد همچنين توجه كنيد كه . استنوحموردنظر 

دا در جنوب ايتالياي امروز و خنام معمول اين . گذرد، انتخاب شده است  ميطريق او از ميان آبهاي مرگ
، آبدان Vesica Piscisي  به وسيلهبنابراين، همتاي مونث وي نيز . باشدمي Il pesce11جاهاي ديگر، 

                                                 
1 Mako 
2 Set 
3 Sebek 
4 Freud, Sigmond 
5 Euphrates 

6 Oannesآيد و به زيد و روزها از آب بيرون مي اساساً انسان كه در خليج فارس مياي با بدن ماهي ولي ، موجود افسانه
اين موجود بر پايه . برگزيده شده است. م. ق3 بابلي در قرن بِروسوساين نام توسط . آموزدنوع بشر نوشتن، هنر و علم مي

آب، =اب (اَبگالو يا (antediluvian)ي سومري، اولين از هفت خردمند پيش از طوفان نوحي )Adapa يا Uan (اوآن
  .]م. [بشر فرستاده شدبراي آموزش هنر به نوع  (Ea) اياي  است كه به وسيله]) سومري[انسان =بزرگ، لو=گال

7  Dagonهاآموراتيي ، خداي سامي غالت و كشاورزي كه به وسيله (Amorites) مردم ،Ebla و Ugraitپرستيده ، 
اسرائيليان باستان به خداي شر تبديل شده ي  به وسيلهان انجيل بوده است كه شده است و شايد خداي اصلي فلسطيني مي

نيز موجود است و ) H.P. Lovecraft) 1890-1937 احيا شده توسط Cthulhu Mythosهاي  در افسانهداگون .است
  .]م. [ برد اين خدا ناميپرستندههاي امروزي   به عنوان يكي از فرقهEsoteric Order of Dagonتوان از مي

 به شكل هيروگليفي ماهي مصريان نسبت داده شده -شوند   كه مبدع الفبا شناخته مي- در نزد فينيقييان نون يكلمهدر واقع  8
  .]م. [است

  Pole Star ،Polarisستاره جدي،  9
10 Watery signs 
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ها و انگشتر اسقفي نمايش كليساهاي  پنجرهبسياري شود و اين شكل به كرات در   ميماهي، نمايش داده
  .1داده شده است

. استوجود داشته »  پوشيده به پر كه از دريا بيرون آمدند3كهنانِديرين«، 2يوكاتاييي شناسدر افسانه
اند؛ اسباب تنفس برخي در اين سنت، ارجاعي به اين امر كه انسان يك حيوان دريايي است مشاهده كرده

  .رفته را در اختيار داردهاي تحليلما هنوز آبشش

  4كرات- پا-هور
- بسيار واضح و محكم اين افراس ظاهر مينماد خدايان، يبسيار پيچيده 5شناسيِبا حصول به نسب

  ضميمهيرساله. ك. ن (.، خداي سكوت است و اين سكوت معناي بسيار خاصي داردهارپوكرات. گردد
 خالص ابداع شده هيچاز اي  ي است كه به عنوان جنبه خالصوجود ،كتراول، .) در پيوست فصل دوم

او . باشدمي) 0(  است چرا كه صفريك؛ او تنها باشدمي دو نيست، بلكه يكد، وي در تجلي خو. است
 صرفا روش - داللت دارد» خواهم بود«يا » من هستم« كه بر وي  نام الوهي-  ]ههيا [אהיהوجود دارد؛ 

ن بنابراي. رسد، كه جايي است كه از آنجا آمده  مي به ناكجايكاست چرا كه » نيستاو «ديگري از گفتن 
-ضابطههنوز  بيان- بينا، عدد 3كه عدد   باشد، چراباشد و آن تجلي بايد در سكوتمي دوتنها تجلي در 

 اين تجلي است؛ و ي آنچه وجود دارد، تكانهيهمه.  وجود نداردمادريبه بيان ديگر، . بندي نشده است
فقط . استبطه نيافته ضايعني هنوز چيزي بيش از تكانه وجود ندارد، كه . آن بايد در سكوت رخ دهد

  .)I كارت. ك. ن (]لوگوس [λόγος، باشد شده كلمه ، كه تفسير شودتواند  ميزماني
او يك نوزاد است، يعني، معصوم، و هنوز به بلوغ نرسيده است؛ .  را ببينيدهارپوكراتسنتي تمثال حال 

 جزئي از نور -ر است سح. شود  ميرز صورتي نشان دادهي  به وسيله، او پارسيفالتري از شكل ساده
 آن نور؛ او يك طره گيسوي سياه دارد كه دور گوشش پيچيده است، صورتيآيد، ولي نه به هيچ   ميكه

 روح، ]7آكاشا[ आकाश ملِح گوش، م.كند نزول مي6چاكراي براهماراندرا است كه بر اعليو آن تاثير 
، نوزاد طاس نيست، چراكه اين تنها رفاً؛ تنها اشاره است كه وي صباشدمي برجسته نماد اين تنها .است

. ولي از سوي ديگر، شست او در مقابل لب پايين يا در دهانش است. باشد  ميرنگ در حباب رز صورتي
  بين دو مكتب فكري اختالف است؛ اگر لب پايينش را فشاردر اينجا. تواند بگويد  نميكسيكداميك؛ 

 ]هاهي [אהיה  اگر شستش در دهانش است، بر افراسدهد، بر سكوت به عنوان سكوت تاكيد دارد؛ مي
  . افراس در نهايت يكسان هستندوهرچند اين د. »خواهم بود«: كند  ميتاكيد

                                                 
1 »ιχθύσگذارد ايش مي، كه به معناي ماهي است و بسيار خام، نماد مسيح را به نم. «)The Ring and the Book( اين 

  .باشدمي) عيسي مسيح، پسر خدا، ناجي (ιησούσ χριστόσ θεού υιόσ σωτήρ نوتاريكونِ همچنين كلمه
2 Yucatan mythology 
3 Old Ones 

4 Hoor-Pa-Kraat :ال ترين تجلي خود در خ است؛ ولي اين مفهوم در كاملپاناي از  ، به وضوح، جنبهابلهXV كه حرف ،
  .است نمايش داده شده است] الف [א، همجنس با ]عين[ עصوتي آن، حرف نيم

5 theognoy 
6 Brahmarandra م[، پنجمين چاكراي سر[. 

7 Akasha 



اين فرزند، به نوعي، هنوز .  استمادر نماد، كه به وضح قرار دارداين نوزاد در تخم مرغي آبي رنگ 
 نيلك نيلوفر آبي قرار دارد، و اين نيلوفر روي  تخم مرغ بر روي ي.متولد نشده است؛ آبي، آبي فضا است

 1يانيمصر باروركننده، ، پدري از نماد نيز نيل است و مادر ديگري از نماداكنون، نيلوفر آبي . رويد مي
 ارپوكراتههمچنين .) كند  مي را تهديدهارپوكرات است كه تمساح سبِك همچنين منزل نيلولي  (.است

شود؛ او   ميدر برخي مكاتب فكري وي ايستاده نمايش داده. شود  نميدههمواره بدين ترتيب نشان دا
در . )دقيقاً متضاد دو چيز نماد در باال مراجعه كنيد، كروكديلبه . ( ايستاده استنيلهاي  تمساحروي 

، هركولثمر بود و  بيمنزل زنآيد كه در   مي به ياد- نوزاد هركول - 2هركول. اينجا تشابهي وجود دارد
 نماداين . مردي قوي بود، معصوم بود و در نهايت ديوانه كه همسر و فرزندانش را از بين بردكه 

اي فيزيولوژيكي است كه عمل ، و پديدهنيل بر طلوع نماد) از يك لحاظ(هارپوكرات . متجانسي است
قدرت سلطنتي  را با جانشيني نمادتوان ارتباط اين   ميدر هجاي ديگر تفكر. كندبيدارشدن را همراهي مي

او . باشدصرف متمايل مي بودنِبه فلسفي رپوكراتاه نماد خود. كه در باال شرح داده شد مشاهده كرد
 منفعل جفت ي در واقع جنبههارپوكرات. تتراگراماتون ]ه آخر[ ּה   كار خلقت است؛3همچنين جذب عرفاني

 ،بادباشد، وزش ين مفهوم است، كه  پردار ا كامالًنماد در عين حال وي خود . است4هوروسخويش، 
او از هر گزندي در امان است چرا كه معصوم است؛ چرا كه در اين معصوميت، .  مادريالههآبستني 

  .باشدسكوت كامل است كه ماهيت مردانگي 

 ، از نيلوفر آبي نشاتن تخميا. 5باشدمي نيست، بلكه تخم اصلي در ماهيت بيولوژيك آكاشا تنها ،تخم مرغ
  .است ياني نمادگيرد كه  مي

آيد بايد در   نمي در اين كارت وجود دارد و اگر چه مستقيماًكراتوهارپ متجانس با  آسيايينماديك 
बु، نمادآن . ارتباط با آن لحاظ گردد प ]آبي  ات نشسته بر يك نيلوفراو به كرّ.  است]6روپا-بودا

به . ( استيانين شده است؛ شكل كاله او همچنان  پهمارشود و اغلب در پشت او كاله   مينمايش داده
  .)گون بارور و فاليكتزئينات اين كاله توجه كنيد؛ 

ر است ي همان ماهيگرسمي معموالًهاي  مفهوم در آيين. شود  مي ناميدهبلعنده، ماكو يا سبِك، نيل تمساح
  .از هجوم توتم حيواني خود در امان باشدخواهد   ميكه

  هر دو عمل را انجام7شيواشناسي هندي، سانهدر اف. ابودگر، يكساني وجود داردهرچند بين خالق و ن
 الوالد، بلعنده-همه، »Pamphage ،Pangenetor«خدا با -ي، به پانشناسي يوناندر افسانه. دهد مي

 ي، فرشته]سامائل[ סמאל  است، همانند131، پانتوجه كنيد كه ارزش عددي كلمه . (گردد  مياشاره
  .)گر عبرينابود

                                                 
1 Yoni 
2 Hercules 

  .]م [absorptionاتحاد،  3
4 Horus 

  .شوند ناشي مي) در اين ترتيب( آتش، خاك، آب ،هوااز آن ديگر عناصر .  در مكاتب فكري هندوروحتخم مرغ سياه عنصر  5
6 Buddha-Rupa 
7 Shiva 



: گويد  ميمتشرفين، عمل بلعيدن مساوي با تشرف است؛ همانطور كه عارف نمادپردازيهمچنين در 
  1.) مقايسه كنيدقيطس و يونس، كشتي نوح و نوح نمادپردازيبا (» .روحم در خداي فرو شد«

اي متناقض هپافشاري بر هر يك از مشخصه.  را به خاطر داشتنمادواالنسي بودن هر  همواره دوبايد 
  عدم ظرفيت روحاني است؛ و اين پيوسته به علت پيش داوري رخي در حقيقت نشانهنمادذاتي يك 

 ضه دربرگيرنده اين معناي متناقز از روي غرينمادترين آزمايش تشرف است كه هر اين ساده. دهد مي
  : به دقت توجه كنيد136ص ، 2مشاهده و صوتبه اين متن از . باشدميدر خود 

كه در اينجا تمامي  چرا،  استعاتدمار مار، ر من روشن گرديد كه اين قلب، قلبي است در جذبه؛ و ب«
 3علويون بزرگ رازود متضاد خود را دارند و اين خقابل جايگزيني هستند، چراكه هر يك در ها  نماد

و  يگانگي است  تناقض، تقسيم است ولي باالي مغاك، تناقض،مغاكچراكه زير . اندمغاكاست كه وراي 
  ».تواند صحيح باشد مگر بر اساس تناقضي كه در خود دارد  نميهيچ چيز

 سريعاً نابودشده، با ،بندي هر مفهومضابطهروحاني اعلي است كه هاي  اين خاصيت تمامي بصيرت
ين هايي از اين مفهوم را دريافت كرده بودند، اما ا بارقهنيچهو  لگه. گردد  ميبرخاستن متناقض حذف

 مربوطه را درنقل قول . ( به كمال و سادگي توضيح داده شده است4كتاب معرفت يا بالهتمفهوم در 
  .)ببينيد» فصل دوم پيوست«

تاروت به طور مشخص » ابله« بسيار مهم است چرا كه بسياري اشكال سنتي تمساحاين نكته در مورد 
قيد،   بي سركيف وجوانيگويند تصوير،   مي،در تفسير مبتذل اين كارت مفسرين. دهند  مي را نشانتمساح

كليساي اين ديدگاه . رقصد  ميكه در لبه يك پرتگاهدهد را نشان ميو اوهام ها  با ساكي پر از حماقت
 كابااليي روحاني اين كارت به صورت بازگشت به صفر كند معناي  ميكمك تمساحاما اين . استحقير 

ּה اصلي تعيين شود؛ اين فرايند ]ي او با يك اشاره.باشدمي تتراگراماتون جادويي يضابطه در ]خرآ ه 
 اصلي مستحيل گردد و كل فرايند را از ابتدا تكرار ]يد[י تواند براي ظهور دوباره به صورت   ميدست
  .كند

بيولوژيكي بوده است كه هاي كه آن نيز يكي از خرافه چراداللت دارد مردانگي - معصوميتيضابطه
زآلود راكركس روشي نيز شناسي خدايان خويش را بر آن بنيان نهاده بودند؛ كه تمساح، ايشان نسب

  .براي توليدمثل داشته است

  5آرهنوتلئوس زئوس
يوناني و التيني نيز هاي  در سنت. دگرد ميعيان سريعاً ، آشفتگي مذكر و مونث زئوسدر مواجهه با 

زانده وقلو و عاشق يكديگر هستند؛ هرآنگاه مونث به زبان ، د6دايانا و دايانوس. دهد  ميرخواقعه همين 

                                                 
  .كبوتر:  و معناي كلمه توجه كنيديونس در نونبه معناي  1

2  The Vision and the Voice 
3 Supernal 
4  Crowley, Aleister; The Book of Wisdom or Folly 
5 Zeus Arrhenothelus 
6 Dianus & Diana 



. باشدبايد  وقايع بيولوژيكي طبيعت يو بالعكس؛ همانطور كه در مورد مشاهده آيدشود، مذكر به ياد مي
. شود  ميدريافتيكپارچه در شكلي نماد  است كه ماهيت خودزايي صحيح آرهنوتلئوس زئوستنها در 

كه تصاوير اين خدا مكرراً در  باشد، چرا  ميهم بخصوص در رابطه با هدف حاضر بسيار ماين واقعيتي
اي  كه اين مفهوم به قوه چراتوضيح روان اين موضوع تقريباً غيرممكن است . شوند  ميكيمياگري ظاهر

هايي حول ايشان نمادهاي دوسر كه عقاب؛ اما تمامي باشدمي» راي مغاكو«از ذهن مربوط است كه 
رسد ادراك غايي اين باشد كه خداي اصلي هم   ميبه نظر.  است، بيانگر همين مفهوم هستندجمع شده

عهد ترين چيز در فهم سنت باشد و سختمي كاباالباشد كه البته افراس ضروري   ميمذكر و هم مونث
 زئوس .1دهد  ميرغم دو جزء مونث، مذكر  نشان را عليتتراگراماتونيافته اين است كه  متاخراً تنزلعتيقِ

بسيار زيادي حول وي جمع آوري شد؛ ولي واقعيت هاي  بيش از حد مقبول عامه شد و متعاقباً افسانه
كه در روزهاي نخستين اصل مرداني . 2 بودبادرب  به طرز غريبي زئوسمهم هدف حاضر اين است كه 

اي  تاريخ فلسفه به مجادله (. بيابندعناصر از ي را مشاهده كردند سعي نمودند اين منشا را در يكطبيعت
  سعيتاروتشايد مولفين اصلي .) ددار  اشاره4امپدوكلس و سپس 3زنوكريتس و آناگزيماندربين 
 حتي اگر چنين نيز بوده باشد، . بوده استباداين افراس را ترويج بخشند كه منشا همه چيز اند  كرده مي

 اين .دگردان  مي، آتش را اولين پدرها ترتيب منشايزد چرا كهر  ميشناسيم به هم  ميشكلي كه ما به تاروت
هاي نماد دايانا و ديانوس صحيح است كه. كند  ميكه تناقض را برطرفباشد مي صفر به صورتي باد
در عين حال اگر . اند، خدايان آغازين بودهگويد كه خدايان طوفان  مي سانسكريت5وداسِو اند   بودهباد

 از مسلماًها  اند، آن طوفانشناسيم دست داشته  مي به شكلي كه ماهستيل  در تشكيخدايان طوفان واقعاً
 و آتش باد بر تشخيص اما اين تئوري مسلماً. شناسان با اين مساله موافق هستندو ستارهاند  آتش بوده

؛ خورشيداند، يعني شده  مي در نظر گرفتهنورچيزي پيش از ها   آنرسد شايد  ميو به نظرداللت دارد 
كند كه در اينجا افراسي مغاير   مينا و اين مفهوم پيوسته خود را نمايفالوس؛ خالق، يعني از انرژي شپي

توها و [ תהּו ָובהּו  وافراسي كه در آن اغتشاش عناصر وجود دارد: داردبا افراس مستدل ما وجود 
به عنوان علت يل كند بايست خود را بر آن تحم  ميپالستيكي كه نظماي  به جاي تودهبايست  مي] 6بوها

 را در معناي متعارف خود به عنوان عنصر آغازين باد كابااليي حقيقتاً  هيچ سيستمِ.گرددنظم مطرح 
در اين .  اشاره داردهارپوكراتاين به . مرغ آبي يا سياه استمرغ روح، تخم، تخمآكاشاكند و   نميمطرح

 اصلي كامالً واضح نمادست علي رغم اين، هرچند ممكن ا. است» روح«، عنصر »باد«مورد منظور از 
  .كار روده بايست در جاي مناسب خود ب  ميباشد و

                                                 
ها و   ساده و غيرمتمدن براي خدا، ضرورت قومي آوارگان وحشي بوده است؛ پيچيدگي(Demiurge) دميورگ داشتن يك 1

اي كه ايشان در زمان سليمان، يك سرزمين  توجه كنيد لحظه. هاي ملل مقيم براي ايشان ضعف صرف بوده است پااليش
سخت خشمگين اين پيغامبران جان. و خدايان رفت» نهفاحشگي زنان بيگا«موعود و يك معبد دريافت كردند، او به دنبال يك 

  .ها دست يافتند در عرض چند سال به عهد مابين عيسي و اسرائيل رهنمون شدند و بدين ترتيب به تسلسلي از ناگواري
  آببه) نپتون( پوسيدونبه هوا و ) برجيس( زئوسبه آتش،  )پلوتو( ديسترين اسناد، توزيع سه عنصر فعال را به قديمي 2

  .كنند مرتبط مي
3 Anaximander and Zenocrates 
4 Empedocles 
5 Vedas 

6 Tohu-Bohu م[اي از آيه دوم فصل اول تورات ؛ كلمه»شكل و تهيبي« به معني[. 



  1فوسيد باكوس زاگروس، سوسنيويد
اهميت دارد كه تنها بدين علت  براي هدف حاضر زاگروس. مناسب است اين دو خدا را يكي تلقي كنيم

 تكه تكه شده 2هاتيتاني  به وسيلهكه گفته شده است ) رازهاي اليوسيسيدر (شاخ در اختيار دارد و 
 بنابراين وي ،بود 4دمترمادر وي .  رسانيدزئوسش ر قلب وي را نجات داد و آن را به پد3اآتن اما .است
هاي  كند، اما افسانه  مي مشخصتتراگراماتون ]واو [וاين وي را با .  ازدواج بهشت و زمين استيثمره

»سازگار استبلعندهبا افراس وي به تشرف اشاره دارند كه » مرگ .  

باشد كه شكل مي باكوس ديفوس بيانگر بيشتريبسيار با وضوح در اين كارت شكل سنتي هرچند 
وار خدا بيشتر جادويي است تا گذارد و خصوصيت خلسه  ميتري از پرستش را به نمايشسطحي
در  با وي زئوس است كه 6لمسي، باكوسدر حالي كه مادر باشد مي 5ياكوسدومي نيازمند نام . عرفاني

امله بود و ح در همان زمان او را سيملولي . نمود نوري كه وي را نابود كرد مالقات يشكل بارقه
، در انتقام از 7هرا. وس مخفي بودئز) يعني فالوس(» ران«او تا زمان بلوغ در .  فرزند را نجات دادزئوس

  .ارتباط مستقيم با كارت استاين . ، پسر را ديوانه كردسيملبدعهدي شوهرش با 

، داراي ذات دوگانه است و اين بيشتر به معناي دوجنسي ديفوس اول همانند ي در وهلهباكوس يافسانه
- مي تاك يديوانگي او همچنين حالتي از سرخوشي او است چرا كه او خداي بلندمرتبه. است تا خودزايي

 احاطه شده، رقصان به آسيااند  از اشتياق ديوانهدر حالي كه با همراهان متعددي كه همگي  او .باشد
 ؛ سنجاج است و با پيچك تابيده شده استكه سر آن ميوه ككنند حمل ميهايي رود؛ ايشان چوبدست مي
.  شده است يا مارهايي حول ايشان پيچيدهباشندر مجهز ميبه شمشيها  زنند و در برخي افسانه مي

 لينگامي و رخسار مست او در تصاويرش . هستند8منادذكرِ زنانِ خدايان جنگل، همراهان متمامي نيم
مالزم دايم وي ببر . كند  ميمطرح شد ارتباط پيداتمساح نون در رابطه با كاكه هماي  به افسانه ،سست

 روي ، سرموجود از اين كارت، ببر يا پلنگ در حالي كه از پشتهاي  و در تمامي بهترين نمونهباشد مي
 يدر افسانه.  و تمساح در حالي كه در روبرو آماده است وي را ببلعد نمايش داده شده استپرد  ميوي

كند كه   مي مرتبط9پرياپوسكرده كه وي را به   مي يك االغ سواريشود او بر  ميسفر وي در آسيا، گفته
 نبه نخلشيك را در اورشليمهمچنين ورود پيروزمندانه به .  بوده است10آفردويتشود پسر گفته مي

 بين گاونر و يك االغ بوده مادر باكره، عيسيهمچنين جالب است كه در داستان توليد . كندتداعي مي
 خدا ي، يك نفر نمايندهباكوسدر پرستش . آورد  مي را به يادگاونربه معناي  ]الف[ אاست، كه حرف 
 در. شده است  ميصفت انتخابزناما از ميان مردانِ  ،كيفيت جواني و مردانگيبر اساس بوده است و او 

                                                 
1 Dionysus Zagreus, Bacchus Diphus 
2 Titans 
3 Athena 
4 Demeter 
5 Iacchus 
6 Semele 
7 Hera 
8 Maenad 
9 Priapus 
10 Aphrodite 



يم خود را به شكل اصلي مرتبط كردند؛ و اهقرون، پرستش به طور طبيعي تنزل يافت؛ ديگر مف ]اين[طول 
وي با كاله بنابراين، . ي گرفتعينخوارگي آيين، شكل م ميياطر خصيصهختا حدودي به  ابلهمفهوم 

توسط رنگارنگي كه كت باز هم  كه  داده شد نشان، و ملبس به لباس رنگارنگفاليك، به وضوح ابله
 بروجي نيست، بلكه عطاردي تنها نمادپردازي اين .آوردرا به ياد ميپوشيده شده بود  جوزف و عيسي

عيناً خورشيد را در ميان دوازده برج به نيز هست؛ جوزف و عيسي با دوازده برادر و دوازده مريد، 
و اين زماني بود كه داده شود كيمياگري بدين مورد اهميت زمان بسياري گذشت تا  .گذارند  ميشنماي

 هايي كه در واقعيت كامالًنمادمهم و جدي در اي يافته يبه نكتهبه طور تقريبي  رنسانسيمحققين 
  .نددسبكسرانه بودند اشاره كر

  1بافومت
. اهر شده استها ظنماددر بسياري جادوي همين ايده است كه تصوير  ،شكي نيست كه اين پيكر رازآلود

 تصاوير به شدت وقيح و در 2ببلونو  آرهنوتلئوس زئوسارتباط تصويري آن به سادگي در تصاوير 
 پِينتوسط موضوع اين . شود پيدا شده است يافت ميمسيحيشناسي  كه در بقاياي شمايلمادر باكره

وون . گرفته است  قرارو معناي نام مورد بررسينماد  يريشهو  ه استبه تفصيل بررسي شد 3نايت
 تصور 5ميتراس، خداي قاتل-گاو و يا خدا-گاو را در شكل بافومت حق داشت كه  كامال4ًهمر پرگستال

آشكارا معنايي انحرافي » ميتراس-پدر«در انتها تلفظ شود، بنابراين » ر« بايد با يك بافومت چراكه .كند
  .، ارتباطي وجود داردگرفتميقرار  6زائريندر اينجا نيز با االغ كه مورد پرستش . است

 7ستوحشي صحرا، و اين نيز به االغ اند  سر بودهمسيحيان اوليه نيز متهم به پرستش االغ يا خداي االغ
 او جنوب است، همانطور .) را ببينيدXV كارت. (شود  مي شناخته8ساتان و برجيسخدا بوده است كه با 

  .انديك صحرا و يك اقيانوس داشتهها  ن ربعمصريان در هر يك از اي: كه نوئيت شمال

  خالصه
 هيچ تالشي اما جداگانه بررسي شوند ابلهمناسب به نظر رسيد كه هر يك از اين اشكال اصلي مفهوم 

تنوع در بيان، . به عمل آيدجلوگيري ها  پوشاني و امتزاج افسانهنشده است يا شايد نبايد بشود كه از هم
وااليش و تعالي ي  به وسيله نمادست، بايد به دريافتي شهودي از ااقض حتي زماني كه در ظاهر تن

. فراي دليل و باالي آن قرار دارنداي  ها در نهايت در محدودهكارتاين هاي  نمادتمامي . عقالني بيانجامد
ه يافتتربيت مغز براي تفكر شفاف و مرتبط با اين روش تعالي ،ها  اين كارتيترين هدف در مطالعهمهم
  .است

                                                 
1 Baphomet 
2 Babalon 
3 Payne Knight, Richard (1750-1824) 
4 Van Hammer-Purgstall 
5 Mithras 
6 Templars [Knights of Templars] 
7 Set 
8 Satan 



  . بوده استموبدانهاي تشرف مورد نظر اين موضوع همواره خصوصيت روش

دادن  تعالييهاگرايي ويكتوريايي، براي علم الزم بود تمامي تالشدر دوره جزمي و مغشوش مادي
 پيشرفت علم بود كه اين خوداين ؛ همچنين كنداعتبار  بيرا   مواجهه با واقعيتينهياگراروش استدالل

 به بيش از پيش ي مكانيك و مهندسكاربردي علم ، از ابتداي قرن حاضر.قاقات را از نو يكپارچه كرداشت
  . هدايت شده است رياضيات در فيزيكتوجيهات نظري ن يافتسوي

حدود دوران  حتي در رياضيات.  علوم بوده استترينِرين و منطقيتترين، مجردرياضيات همواره شديد
هاي  اعداد گنگ و سري.  غيرواقعي و غيرمنطقي سلب گرددبايست از مفاهيمميت ، شناخابتدايي مدرسه
 ، رياضياتآميز فيزيكستايش اغراق. ستندهتفكر رياضيات پيشرفته اي  ال بسيار ريشهكنامحدود اش
مدرن به پاسخ . باشد  مي منفرد عقالنيِتن واقعيت در يك مفهومِف نهادن به شكست در يااكنون گردن

 از ده مفهوم است كه هر يك ازاي  اين است كه آن چيز در ارتباط با زنجيره» يك چيز چيست؟«پرسش 
-ناميده»  ده عصريزنجيره«بدون شك اين را ها  گنوسي.  تفسير شوندبقيهتوانند از طريق   ميتنهاها  آن

از . نظر گرفته شوندنه در ي در پس زميواقعيتهاي  اين ده مفهوم نبايد به هيچ طريق به عنوان جنبه. اند
باشد،   ميمنحنيكه مشخص گرديده است خط راست فرضي كه چارچوب محاسبات بوده است،  آنجايي
  .شود  ميحلقهنيز شده است،   مينوع هستي در نظر گرفتهبه عنوان كه همواره اي  نقطه

تخميني  بيروني نِ جهاآميزِاز علم كفر متشرفدر نظر خرد مقدس كردن در رابطه با اينكه در اينجا شك
  .وجود دارد غير ممكن استتر دقيق

***  

هاي او شاخ.  استباد طالي ،ابله. كند  ميطراحي كارت حاضر مفاهيم اصلي انشائات فوق را تلخيص
بر وي  1چتر را دارد و بين آن يك مخروط فاليك از نور سفيد نشان دهنده تاثير ديونيسوس زاگروس

 داده شده است؛ و منش كسي را دارد كه نشانكننده از فضا و طلوع هوا يزمينهبل پس او در مقا.است
  .شود  مي جهان عيانبرناگهان به صورت انفجاري 

  .او از طالي فاليك خورشيد هستندهاي  ؛ ولي كفشت پوش اسسبز، بهارمطابق با سنت 

ت چپ خود يك  در دس.قرار دارد پدر مطلقدر دست راستش يك چوبدست دارد كه نوك آن هرم سفيد 
- و از شانه.ور، با اهميت يكسان دارد كه البته مشخصاً بيشتر بر رشد نباتي تاكيد دارد كاج شعلهيميوه

 باروري، شيريني و اساس خلسه يدهنده انگور نشان.انگور بنفش آويزان استاي  خوشه چپ وي ي
ان داده شده ش نيابد  ميرشدنگي رهاي   مارپيچ-كمان انگور كه به رنگيناي  هخوشاين خلسه با . است
 روي . استگانه منفيحجاب سه وي با دخالت خود در تقسيم نور، نشان دهنده تجلي .شكل دنيا .است

 ونوس، كبوتر Mautد دارند؛ كركس وجو 2جوهر الوهيت يعاليم مشخصه مارپيچ ديگر ياين حلقه
 و گوي بالدار با جفت باد چندرنگ يهمچنين پروانه. ، و پيچك مقدس مريدان او)3مريم يا ايزيس(

                                                 
  . ببينيددرخت حياترا در ] الف[ אمحل مسير : ]كتر[ כתר 1

2 Godhead 
3 Mary 



گرديده  آغوش در وسط مارپيچ منعكس شده و مستحكم دو نوزاد هميبه وسيلهي كه نمادمارهايش، 
كند و   ميببر بر وي اظهار دوستي. ها، بركت سه گل در يك آويزان استدر باالي آن. وجود دارداست 

 به عالم صغيردر مركز شكل، تمركز . فرش، خميده استهاي نيلو با شاخهنيلتمساح در زير پاي وي، در 
كل شكل . قرار دارد و تصاوير چندرنگ وي، خورشيد درخشانگر تمامي اشكال متعدد عنوان تلخيص

  .نشان نور خالق است



I- مغ  
اشاره دارد كه به معني يك  ]بِت[ בاين كارت به حرف 

.  نسبت داده شده استعطارد يخانه است و به سياره
و  مرتبط هستند آنچنان پيچيده نمادمفاهيمي كه به اين 

رسد بهتر باشد به اين   ميكه به نظرباشند ميمتعدد 
توضيح كلي، نوشتارهاي معيني الصاق گردد كه بر 

پس از . باشندميمتفاوت اين كارت اثرگذار هاي  جنبه
كافي براي تفسير كامل كارت از طريق ي ، پايهآن

  .آيدپديد ميستفاده مطالعه، مراقبه و ا

عنوان فرانسوي اين كارت در دست قرون وسطايي، 
Le Bateleue1، حامل چوبدست است.  

: حامل چوبدست استپيش از هر چيز،  مركوري
معرفت، اراده،  ،بدين ترتيب اين كارت. شدهانرژي رها

به گذارد كه دنياها   ميبه نمايش را لوگوسكلمه، 
-  را نمايش مياراده.)  را ببينيد1 فصل ؛مقدسيوحناي انجيل منسوب به ( .اندساخته شدهها   آني وسيله

 اجازه .است  اعظميراهبه مذكرِهمتاي وي .  در عملپدر است، تجلي مفهوم پسربه طور خالصه، او . دهد
 و لينگامثانوي  هاي هارمونيك به عنوان ماه و خورشيدافراسهاي بنيادين در رابطه با ندهيد در اينجا 

ديده ) ببينيد ضميمه را(، كارهاي پاريسقلي از  اشتباهي صورت بگيرد؛ چرا كه همانطور كه در نَنييا
 بيان، بينا به كتر مسيري است كه از عطارد اما .باشدميخورشيد  خالق از عطاردسرشت خواهد شد، 

 خلقت كه يكلمه ؛گذارد  مي را به نمايشلينگام و بدين ترتيب چاوش خدايان است، و دقيقا رسد مي
  .گفتارش سكوت است

هاي تمامي انتقالسيال او اساس . گذارد  ميل و فازها به نمايشا اشكي، عمل را در همهعطاردهرچند 
 او در زبان .باشدمي مربوطه يجهان، او خودش، مادهي پوياي نظريهباشد؛ و بر اساس فعاليت مي

ي ده مفهوم  در پيش شرح داده شد، اولين تجلي حلقهاست كه آنچنانكهاي  بار الكتريكيفيزيك مدرن، 
  .تيب، خلقت مدام استاو بدين تر. باشد  ميتعريفغيرقابل

، كه باشدميي كلمه معناي سرّاتفاقاً  يا اًهمچنين از بعد منطقي، كلمه است، او قانون دليل است يا لزوم
 بودنش، حقيقت و گانهيل دو به دل بدين صورت و خصوصاً وجودش.اظهارشماهيت آن است و شرط 

 ، هر مفهوم برپا شده را بر هم خود بودن با غيرمنتظره.دهد  مي را همزمان نشان، معرفت و بالهتكذب

                                                 
. گبورا، عنواني از )خصوصاً ترس بيمناك( وحشت ،]پخد[ פחד: پيشنهادات. ختهمنشا ناشنا. Le Pagad: صورت ديگر). 1( 1

: ، يادبودي فاليكPagoda) 2!! (93: ارزش:  ، عامل وحشت]خداپ[ פאחדدر مشابه عبري، . آلت مردانه: همچنين يك ران
  .مشابه و به تساوي مستعد



 اگر نتواند از طرق منصفانه .ندارد، و خالق است» آگاهي«او هيچ . باز استزند، و بدين ترتيب نيرنگ مي
- حيلههاي   جوان افسانهمركوريهاي  افسانهبدين ترتيب . دده  ميبه اهدافش برسد، با پليدي آن را انجام

 ،حياتدرخت  موقعيت او در . ناخودآگاه استيشود چرا كه اراده  نميكسي متوجه او. باشندميگري 
  .معرفت ،عاتد، بدلي سفيرايو تا حدي كمتر ؛ باشدمي مندضابطهاست كه هنوز  بيان، بيناسوم،  سفيراي

، ابله دوم، شكل بالغ تجليِرسد و بدين ترتيب، به بياني،   مي نظربه چترتجلي دوم از از باال ، اين كارت 
 آنچنان ظريف و رقيق هستند كه اين مفاهيم در اين سطوح متعالي فكر. ، يگانگي است]فال [אكه حرفش 
ي به تيب است كه از يكنيست چرا كه ماهيت اين مفاهيم بدين ترمطلوب حتي . باشدميممكن تعريف غير
يك  تاكيدي اندك بر ،هر هيروگليف ارايه شدهاي جز اين نيست كه گفته شود چاره .ن يابندديگري جريا

 ב مسير يدر اين كارت، تاكيد بر شخصيت خالق و دوگانه. باشدميشكلي همه معين از يك مفهوم شكل
  .قرار دارد ]بِت[

  . استتردستدر كارت سنتي، پوشش، 

او . باشدميها   آنترينِنارضايتبخشترين و يكي از خام دست قرون وسطايي در تردستاين نمايش از 
دوي كه به طور دقيق در (شود اهي در رياضيات نشان داده ميمعموالً با سرپوشي به شكل عالمت نامتن

او چوبدستي با يك قبه در هر طرف در دست دارد كه احتماالً به قطبيت  ).  نشان داده شده استقرص
 است كه آتش را از 1وسيپرومت الكتريسيته مربوط بوده است؛ اما همچنين چوبدست توخالي يدوگانه

سه ابزار عنصري  - جايي كه ايستاده استمقابل  در - وي يك ميز يا محرابر. آورد  ميبهشت پايين
  .ديگر وجود دارند

  .سازد او  ميبا چوبدست«
  .نمايد او  ميبا جام حفظ

  .وكند ا  ميبا خنجر نابود
  ».كند او  ميبا قرص رها

  10-7، آيات 2كتاب مجوسان  

 فهم اين مفهوممطمئناً كه  چرا.  طراحي شده استمصري-يوناني در اصل بر اساس سنت كارت حاضر
  .بوده استتر  يكديگر را تغيير دادند، از هر مكان و زمان ديگر پيشرفتهها  در زماني كه اين فلسفه

 اين اعليِهاي  يك از جنبه هيچ.يافته استتنزل به زشتي خدا،  ميمون،3هانومن، هندويي مركوريتصور 
در اصل، توليد تناسخي موقت از خدا  رسد هدف اساتيد آن  مي به نظر.شود  نمي در اين فرهنگ يافتنماد

يافت  با عمق يا روحانيتاي   همچنين هيچ افسانه. زنان قبيله به جنگل بوده استيبا فرستادن هر ساله
  .باشد  مي تحوتيبوزينهاندكي بيش از تنها  مطمئناً هانومن. شودنمي

 .لك داردآن است كه وي سر لك اول يوهله در ،مركوري مصري، تحوت يا تاحوتي اصلي يمشخصه
. ايستد  ميحركت  بيشد اين پرنده به طور مداوم روي يك پا  مي تمركز است چرا كه تصورنمادلك لك

                                                 
1 Prometheus 
2 Liber Magi 
3 Hanuman 



محوري عصر به رمز اي   همچنين ممكن است اشاره.باشدميگر مراقبهروح ي از نماداين به وضوح 
ي آنچنان محفوظ از كافرين كه بر طبق آن دخالت مذكر است كه براي توليد فرزندان  باشد؛ سرّاوزيريس

 از احياي نشان دهندهشود كه   ميدر اين شكل از تحوت، او با چوبدستي ققنوسي مشاهده. باشد  ميالزم
گذارد؛   ميكه بند سندل را به نمايشقرار دارد  1انخ در دست چپ او .باشد  ميرايند توليدمثلطريق ف

 crux (انخاما اين .  پيشروي در دنياها كه عالمت متمايز كننده جوهر الوهيت استييعني، وسيله
ansata ( به اندازه است و اين واقعيت شايد و صليبسرخ گلبا شكلش در واقع شكل ديگري از 

 ما را وادار به مدنظر قرار دادن شناسياستانب فاليك مدرن اتفاقي نباشد كه با انكار مكتب مصرشناسان
  .آن نموده اند

 و در دست چپش قلم در دست راستش .دهد  مي نشانكلمه و خرد او را اصوالً به شكل تحوتشكل ديگر 
درك به ي هيروگليفهاي قابلبه وسيله  ايشان رايپوي خدايان است؛ او ارادهاو چاووش.  داردپاپيروس
كند؛ اما از زمانهاي بسيار ابتدايي مشاهده شده بود كه   ميرساند و اعمال ايشان را ثبت  ميمتشرف

استفاده از سخن يا نوشتن، در بهترين حالت به معناي ورود ابهام و در بدترين حالت، كذب بوده است، 
  تعقيب2سينوسفالوسيك بوزينه، ي  به وسيلهش دادند كه  را به نحوي نمايتحوتبدين ترتيب ايشان 

: توان گفت  ميبه زبان فلسفي.  خدا، تمسخر، تقليد و فريب بوده استيكلمهتخريب اش  شود كه وظيفه مي
 كه از تحوتياز اي  جنبهدر آن كه شود يافت مي هندو ياين افراس در فلسفه.  داللت داردتجلي بر وهم
 اين افراس همچنين در تصوير بنيادين و معمول مكتب .شود  مي ناميده]مايان[ मायाكنيم   ميآن صحبت
महायान ]يكسان است3شاكتي و شيواكه واقعاً با افراس (شود   مي نيز يافتبوديسم در ]ماهايانا  .(
  .)ي فصل دومضميمه. ك. ن (شود  مييافت» رب وهم«به نام اي  از اين تصوير در نوشتهاي  مشاهده

اوالً كه  اما يك تصوير حقيقي ممكن نيست؛ چرا. نشان دهدرا ت حاضر سعي دارد تمامي مفاهيم فوق كار
 ،نور، سرعت c با محدوديت  آنبوده، ابديباشند و ثانياً حركت،   ميتمامي تصاوير اين چنين لزوماً غلط

به زحمت چيزي بيش ر اين تصويبنابراين : باشد و هر سكوني با مفهوم اين كارت تناقض دارد  ميمطرح
به خوبي در بخشهايي از اند گشتهبسياري مفاهيم كه در طراحي بيان . باشد  مي4خطي يادمانياز يك خط

  .اند تفسير شدهكارهاي پاريس

                                                 
1 Ankh 
2 Cynocephalus 
3 Shakti 
4 mnemonic 



II- اعظم يراهبه  
ارجاع داده شده است كه  ]جيمل[ גاين كارت به حرف 

 در ادامه شترنمادشناسي . (باشد  ميشتربه معناي 
  .)يح داده شده استتوض

 نماد عموميبه عنوان  (ماه.  اشاره داردماهكارت به 
، همانند خورشيد دوم مرتبط با ي مرتبهنماد، مونث
، جهاني است و از اعلي به سفلي )لينگام در مقابل ياني
ها  ات در اين هيروگليفي است كه به كرّنماد. رود مي

 در پيشين مسالههاي  كارتاما در . گردد  ميتكرار
  اعظميكاهنه باالي مغاك بوده است؛ طبيعتمورد 

گانه را با شش 1علوي يگانهسهاولين كارتي است كه 
 نمودار به ترتيبي كه در -   و مسير وينمايد  ميمتصل

 ارتباطي مستقيم بين پدر در - نشان داده شده است
ترين تجلي خود و پسر در كامل خود يترين جنبهواال

-متعالترين و بنابراين در اينجا خالص. باشدمي در تعادل هميانركن با دقيقاً   اين مسير.كند  ميبرقرار

  ).دارد قرار XVIII كارتدر ديگر انتهاي اين درجه بندي  (. وجود داردماهاز فهم ترين 

ا در  وي تنه.گذارد  ميرا به نمايش ها  يوناني2آرتميس،  ازلييكرهبا، ايزيسترين شكل روحانيكارت اين 
به عنوان نه  را نوربراي متشرفين درجات باال مهم است . اني از نور پوشيده شده است نوريك حجاب

اين كار به دليل . در نظر بگيرنددارد   مي را مخفيروححجابي كه به عنوان روح جاويدان بلكه تجلي كامل 
 بنابراين او نور است و .3ردگي  مي آن به طرز بسيار موثري انجامسِاقيي غيرقابلكنندهدرخشش خيره

كه قرار دارد  آرتميسبر زانوانش كمان .  او جان نور است. او حقيقت پشت حجاب نور است.پيكر نور
  .كند  ميچرا كه او شكارچي است و با افسون شكار. باشدميهمچنين يك آلت موسيقي 

اين نور، محلّل تجلي .  اصليهيچ از حجاب در نظر بگيريد، سومين حجاب نورحال اين مفهوم را از پشت 
 يهر نقطهيافتن ضابطهترين تجلي مونث، با  اولين و روحاني.پذيري هياتامكان، نوئيت ياست، الهه

 باكره، بالقوه الهه ي آنگاه اين الهه.كند  مي، نظيري مذكر اختيار در خودتعمقامكان قابلهندسي از هر 
كند،  نزول مغاكزير به گانه زماني كه تاثير سه. ال است تمامي اشكت وي مفهوم پش.باشد  ميباروري

تواند به   مي)به غلط ناميده شده(كتاب كذبيات آيند از  فصل پي.گيرد  ميتكميل مفهوم عيني صورت
  :آموز را در فهم اين افراس ياري نمايد، دانش مراقبهضرب

                                                 
1 Supernal Triad 
2 Artemis 

تابش ي اين مانع نهايي در اشراق كامل، دقيقاً مشاهده.  با اين موضوع تطابقي دقيق داردهندوييسنت برترين مكاتب عرفان  3
  . استشكل بي



  شياطين غبار«

  .مندر وزش ذهن تالطمي است به نام 
  .ثمر  بيري ز افكارشكند؛ رگبامي

  .تمامي زندگي مسدود است
  . است كه جهان در آن استمغاكياين صحرا، 

  .ستارگان تنها خارهايي در آن اتالفند
  .ملعون در جهان بركت استاي   تنها نقطه،اما اين صحرا

  .وندر ميكبير درياي آيند و به  ميكبير درياي ايشان از . گذرند  مي از صحرارهرواناكنون و همواره 
  .ريزند؛ يك روز ايشان صحرا را آبياري خواهند كرد، تا گل بروياند  ميروند، آب  ميو آنچنان كه

  V.V.V.V.V.«1!  راشترپنج رد پاي ! بنگر

، به مشاهده و صوت مراجعه نمايد، 418كتاب به بايست مي مغاكبراي شرح كالسيك آموز دانش(
  )، ضميمه5، شماره 1اعتدالين، جلد ، ايثير دهمخصوص 

ها ها، غالفها، دانهها، كريستالاند، مارپيچنوظهور نشان داده شدههاي  هياتبه تناسب در پايين كارت 
در اين .  قرار دارد كه در باال بدان اشاره شدشتريها   آن در ميان.گذارند  ميكه آغاز حيات را به نمايش
  .داردوجود  تشكيليو مثالي كارت پيوندي مابين دنياي 

در نظر گرفته شد؛ اما از نظر طالب، يعني استادي كه  چتركنون اين مسير به عنوان جرياني به پايين از ات
 اين -  نگهبان مقدس نايل شده استيو مكالمه با فرشتهمعرفت  فردي كه به -  استتيفارتهم اكنون در 

نامگذاري شده  اي  نقرهيستاره يراهبهمسير به سمت باال رهنمون است و اين كارت در يك سيستم كه 
  تشرف و به طور خالصه نماد اعليِ.باشدمي فرشتهآن ) قابل ادراكش بيا در عوض تا(است، نماد فكر 

را در ها   آناز طريق افرادي كهبايست   مي حال، اين وضعيتي از تشرف است كه كليدهاي آن.باشد مي
از كار اي   كارت بنابراين به طرز غريبي نگارهاين.  طالبين حقيقي مرتبط شوداختيار دارند به تمامي

A.'.A.'.ارايه شده استكتاب كذبيات در فصل ديگري از ضابطه ديگري از اين يايده. باشد  مي :  
  صدف«

  . يكي هستندمادر فرزند با .'.A.'.A برادران
  .چند بر يك همانطور كه يك ستودني است بر چند

  . چند استسعادت ،اللحان-جماع يك است؛ دتسعازايمان، -؛ خلقتاين عشق اينان است
  . استسعادتتنيده از اينان، ، بدين سان درهمهمه
  . استادتعس فراي هيچ
  .فرزند در جدا شدن از زنگردد؛   مي مشعوفزن در يگانگي با مرد

  2».مردان، .'.A.'.A طالبين هستند، زنان .'.A.'.A برادران

هاي اسباب چرا كه تاثير و .رت كامال مونث است، تماماً باكرهانعكاس اين مطلب اهميت دارد كه اين كا
دوم خود را بدون هر شروع  يمرحلهقابليت  .گذارد  ميرا در خود به نمايش) شدنيا از پايين، نايل(تجلي 

  .گذارد  مييا آغازي به نمايش

                                                 
 KEΦΑΛΗ ΜΒكتاب كذبيات، فصل  1
 KEΦΑΛΗ Γكتاب كذبيات، فصل  2



) II، III ،XVIIارتهاي ك (]ه و ت، داللجيم [ה و ד، גپي در پي به طور خاص قابل توجه است كه حروف 
-اين سهدقيقاً به دنبال . سازد  ميگانهسهاي  الههدهند كه   ميرا در سه شكل نمايش) ]يين[ 陰 ( مونثنماد

 I و 0هاي كارت .آيند  مي)IV ،V ،IXكارتهاي  (]يد واو، صادي و[י   وצ، ו، سه پدر مرتبط و مكمل گانگي
  .دهند  مياقتران، عمل يا تجلي نشان را در وجودزين آغاجوهر  ديگر كارتچهارده . دوجنسي هستند



III- بانوشه  
نسبت داده شده است كه ] دالت[ דاين كارت به حرف 

 . اشاره داردونوسباشد و به سياره   ميبه معني در
است اما  شاهنشاهل كارت م مك،اين كارت در ظاهر

  .باشد  ميترعمومي آن بسيار صخوا

 است بينا به هكمخُ مسير تدرخت حيا، روي ]دالت[ ד
يكي از سه ] دالت[ ד. كند  مي را يگانهمادر و پدركه 

عالوه بر . مسيري است كه كامال باالي مغاك هستند
اي است كه  سيارهنمادتنها زهره  كيمياگري نماداين 

 .گيرد را در بر ميدرخت حيات سفيراهايشكل تمامي 
  .1ني است جها عشقِ بنيادينِضابطهشده  ذكرافراس

  بدين دليل ، رازن نمادممكن نيست بتوان معاني 
  خالصه كرد چرا كه وي پيوسته در اشكال،خاص

-سرير، بسيار-بسيار «.شود  مينهايت متغير تكرار بي
  .»زئوسدختر كر، م-ذهن، بسيار

- با پايينوي باالترين كيفيات روحاني را. ترين تجلي خود نمايش داده شده است در كلياين كارتاو در 

، يكي از سه شكل نمكدليل است كه وي براي نمايش به همين . كند  ميات مادي تركيبترين كيفي
ي  به وسيلهاست كه بايد اي   مادهنمك است؛ طبيعت اصل عدم فعاليت ،نمك. كيمياگري، مناسب بوده است

متعاقباً، به تمثال  يهتن بازوها و نيم.حفظ شود گيتي بدان انرژي داده شود تا تعادل چرخشي گوگرد
اي امپراطوري، نشسته بر  با تاج و جامهگذارد  مي زني را به نمايش. اشاره داردنمك كيمياگري نمادشكل 

 دارد رنگي اشارهي آبيخوردههاي تابشعلهبر ، اندايستادهدر اطرافش قائم هايي كه تيركيك سرير كه 
 را گرفته است؛ ايزيس در دست راستش نيلوفر . سيال؛ مونث، عنصرباشدمي تولد وي از آب نمادكه 
آن در زمين است، زير آب يا در خود هاي   ريشه.آورد، يا قدرت منفعل  مي مونث را به نمايش در،وفرنيل

 صورتي  بنابراين.باشدميكند كه تصويرش گودي جام   ميهايش را به سوي خورشيد بازگلبرگآب؛ اما 
 مانندشعلههاي  تيركگرفته بر جاي. با خون خورشيد تقديس شده استاست كه مقدس گرال زنده از 

بايد در  نمادپردازي و جوهر اين .گنجشك و كبوتر قرار دارند؛ترين دو پرنده وي سرير وي، مقدس
، محصور در 3هاونيدومو اند  زنبورها نقش بستهاش   بر جامه. ديده شود2كاتولوس و مارتيالاشعار 
  .استيكسان در همه جا منزلت ه؛  پيوستمارپيچخطوط 

                                                 
  .شود  تشكيل مي8 ،7 و 10، 9، 6ي صليب  به وسيله.  برخورد دارد3، 5، 6، 4 ،2، 1 سفيراهايدايره با  1

2 Catulus and Martial 
3 dominos 



  .به عنوان كمربند قرار دارد البروجدايرهاو، دور 

حال رسد در   ميبه نظر. ي و ماه1ليس-د-فلئورآراسته با قرار دارد منقوش اي   قاليچه،زير سرير
ن پيش از ايها  نماد اهميت اين .پايين سرير نشان داده شده استكه در باشند مي سريسرخ گلستايش 

در .  سادگي و خلوص نشان، متوافق هستندبه علتها  نماددر اين كارت تمامي . توضيح داده شده است
 رسد، صرفاً تقابلي است كه مورد نياز تعادل  ميچنين تقابلي آنچنانكه به نظراينجا هيچ تناقضي نيست؛ 

  .نشان داده شده استگردان هاي  و اين با ماه. باشد مي

 قلب خويش ونِاز خا ريش اه سنتي جوجهپليكاندر يك طرف، . دوگانه است وشهباننشان خانوادگي 
  .شود  مي ديدهعقاب سفيد كيمياگركند و در طرف ديگر،   ميتغذيه

 موجود O.T.O  پنجميدرجه متشرفين كامل آن تنها براي نمادپردازي بايد گفت، پليكاندر رابطه با 
 دخترو اعقابش، با كبير با مادر  پليكانمرتبط دانستن خود  يبه وسيلهتواند   مي به بيان كلي، معني.است
تواند   مي كهباشد  مي اين بدان علت است كه دختر، دختر مادرش.اظهار گردد تتراگراماتون يضابطهدر 

پيوستاري حيات وجود دارد، يك توارث خوني كه تمامي اشكال  به بيان ديگر، .با سرير وي صعود كند
اگر اين . 2طبيعت جهش ندارد. بين روشنايي و تاريكي شكافي نيست. دهد  ميپيوندگر  را به يكديطبيعت

 ممكن الكترومغناطيسيكوانتوم با معادالت ي نظريهشدند آشتي دادن   ميمالحظات به درستي فهميده
  .گشتمي

ست كه در اينجا الزم ا. مربوط است شاهنشاه در كارت همسر، عقاب قرمز در اين كارت به عقاب سفيد
و هم  طبيعتدر كمالند؛ هم كمال ابتدايي ها  نمادبلندمرتبه، هاي   چرا كه در اين كارت.وارونه عمل شود

، يابد دوام ميآيندهاي پيدر كارتمتعاقباً يات كار ئ جز.3نفتيس، بلكه ايزيس؛ نه تنها هنركمال نهايي 
  .XIV و VIهاي برگهخصوصاً 

  به طور خالصهاين كارت. باشدمي ]دالت[ דارد كه تقسير حرف دقرار  درب يا اقط ،در پشت كارت
با هر آموزي كه ، دانششكليشنمايش همه و نماداما به علت زيبايي . ناميده شود عرشتواند درگاه  مي
- ديگر اينچنين لزوم ناديدهچ كارتدر هي. شود ممكن است به بيراهه رود  ميشده مسحورلي ارايهجت

  . تمركز بر كل اهميت نداردگرفتن اجزا براي

                                                 
1 fleur-de-lys 
2 Natura non facit saltum. 
3 Nephtis 



IV .شاهنشاه  
نسبت داده شده است ] 1اديص [צاين كارت به حرف 

به اين برج .  اشاره داردالبروجدايره در حملبرج و به 
 در شرف خورشيدشود و   مي حكمرانيمبهراي  وسيله
ترين تركيبي از انرژي در ماديبرج بدين ترتيب . است
 در TS يا TZ عالمت .تل خود با مفهوم اقتدار اسكش

از .  زبان بدين اشاره دارديشكل اصيل و آوانگارانه
 مشتق شده نس يا رسسانسكريت به معني هاي  ريشه

، سنا، سردار، تزار، سزارو امروزه در كلماتي همانند 
  .شود  مي ديدهسنيور و signor ،sefior، سنيور

اي هو نشانها  داري را با جامهكارت شمايل مذكر تاج
بر تختي نشسته است كه . ردگذا  ميسلطنتي به نمايش

؛ باشدميقوچ وحشي هيماليايي  سر ،هايشسرستون
ه و برّدر پايش . باشد  مي به معناي قوچملحچرا كه 

تر  لميده است تا اين مشخصه را در سطح پايينبيرق
  زماني كه رام.نهاي متروك تنها در مكا؛جرات استا كه قوچ ذاتاً حيواني وحشي و با؛ چرتاييد نمايد

 رام، 2ماند جز حيواني  نميدر چمنزارهاي سبز دراز بكشد چيزي از او باقيگردد مي شود و وادار مي
  .حكومت استي نظريهاين . اي و لذيذبزدل، گله

-اي ميگانه سهIII و Iهاي برگههاي كيمياگري است؛ به همراه همچنين يكي از مهمترين كارتشاهنشاه 

وارش، سازند و در پايين پاهاي صليب  مي بازوان و سرش مثلثي رو به باال.نمك و جيوه، گوگرد: دساز
گوگرد انرژي .) ببينيد را Xيبرگه( است گوگرداين شكل نماد كيمياگري . گذارند  ميصليب را به نمايش

. وجودزگر تمامي آغا چابك است،  خالقِ اين انرژيِ.هندويي در فلسفه راجاس ؛ استگيتيمذكر آتشين 
كه در اين  ليس-د-فلئور و زنبورتعميم قدرت پدرانه است؛ همچنين نمادهايي همانند  ،شاهنشاهقدرت 
ا توجه به كيفيت اين قدرت، بايد توجه شود كه اين فعاليت ناگهاني، جابرانه اما  ب.اندنشان داده شدهكارت 

 آن را از .كندسوزاند و نابود مي  مي داشته باشداگر مدت زيادي دوام. كذاردناپايدار را به نمايش مي
  . استمغاكاين كارت زير : متمايز كنيد ]تبِ[ בو  ]الف[ אانرژي خالق 

و گويي كه باالي ) باالي آن سر يك قوچ به داليلي كه گفته شد قرار دارد(كند عصايي حمل مي ،شاهنشاه
موفقي نايل شده وضعيت  كه انرژي وي به  قرار دارد كه بر اين موضوع داللت داردمالتيآن صليب 

 تاجدار با قرص سپر وي عقاب دوسرِ. ديگر وجود داردمهم يك نماد . است و حكمراني وي برقرار گشته

                                                 
1 Tzaddi 
2 beast 



همانطور كه عقاب سفيد . طالذات دهد،   مياين تنتور قرمز كيمياگر را نشان. دهدقرمز الكي را نمايش مي
  .1 است و نقرهقمر و وابسته به شهبانوهد، د همسر وي را نشان ميIIIيبرگهدر 

 اشاره درخت حياتتابد بر موقعيت اين كارت در   ميدر نهايت بايد اشاره شود كه نور سفيدي كه بر وي
  .يافته سامانشود، انسانِ افكنده ميتتيفارِ و بر ، مشتق شدهكلمه خالق، ردخ، هكمخُاقتدار وي از . دارد

                                                 
 و كند  ميمجتمع را جوامع. يحكمران و شود  ميمتولد آن از مذهب. عتيشر و اندينما  ميرخ قانون انكسارش در 1

  .]م. [است عامه حس در قدرت پس. دينما  ميتيهدا را يانسانهاي  ييگردهما



V- موبد  
اشاره دارد كه به معناي ] واو[ וرف اين كارت به ح

از اين ابزار در باالي كارت ظاهر نُه عدد  است؛ ناخن
  پشتيبراي ثابت نگاه داشتن پنجرهها   آنشود؛مي

  .روند به كار ميتصوير  اصليِشمايلِ

 سرير اشاره دارد؛ بدين ترتيب ثوراين كارت به برج 
او در . دباش ميثوربا فيل احاطه شده كه طبيعت موبد 

 در اطراف وي چهار .واقع روي يك گاو نر نشسته است
. ؛ هر يك در يك گوشه از كارتقرار دارند دد يا كروب

 اما ارجاع .چرا كه اينان محافظين زيارتگاه وي هستند
اصلي به سرّ معيني است كه كار اصلي و ذات تمامي 

باشد؛ يگانگي عالم صغير با عالم كارهاي جادويي مي
 بالكني، روشن است؛ در مقابل يمتناسباً، پنجره. كبير
نمايانگر عالم هگزاگرامي قرار دارد كه ، رازبخش تجلي

 جديد  عصرِاين قانونِ. دهد  مياست كه كودك مذكر رقصاني را نشانپنتاگرام در وسط يك . كبير است
ا را براي دو هزار سال شده است كه دني» خداي ميرا«دهد كه جايگزين عصر   مي را نشانهافرزند شاخ

در مقابل وي زني است تجهيزشده با يك شمشير؛ وي در وراثت عصر جديد، زن . پوشش داده بود
-ه در آن، پشت كالهكپي گرفته شده است  بالكني ي در پنجرهنمادپردازي اين .دهد  ميمخملي را نمايش

  . استشكفتهپر سرخ پنجپوش فاليك، گل

 عشق آنجا كه چرا«: 57فصل اول، .  اشاره داردكتاب شريعت از جملهه اين  مار و كبوتر بنمادپردازي
  .»است مار آنجا و است؛ كبوتر آنجا. عشق و است

  .شود  مي تكرارXVI يشمارهي برگهاين نماد در 

متولد ها   است كه از زهدانش تمامي پديده1نوئيتگون  شب ستارهي كل كارت، رنگ آبي تيرهيزمينهپس
  .شوندمي

ترين و در قوي خاكباشد؛ كه وبِ گاو نر ميشده با اين كارت، خود، كرّداده نمايشالبروجِدايره، برج ثور
  .باشدميترين شكل خود لمتعاد

  .ايستاده است نشان داده شده استموبد  زني كه در مقابل يبه وسيلهوي .  استزهرهحكمران اين برج، 

                                                 
1 Nuit 



 ،اين زن» .باشد آماده من شگاهيپ در ريشمش كي با زن بگذار«: گويد  مي11، كتاب شريعتفصل سوم 
دهد كه ديگر محمل همتاي مذكر خويش باشد نشان مي را در حالي كه اكنون در اين عصر جديد ميزهره
  .بلكه مسلح و جنگجو. نيست

ده شده  نيز نشان دانُه ناخنتوسط  بلكه نه تنها توسط زن،است؛ تاثير وي » شرف« در ماهدر اين برج، 
  .است

تواند   مي داد چرا كه تنها روند وقايعحدر حال حاضر غيرممكن است كه اين كارت را بتوان كامل توضي
  .آمدن جريان جديد تشرف را نشان دهندچگونگي از كار در

 شود و خودمهربان و متبسم به ظاهر مي ،موبداگرچه صورت .  است، عصر فرزندهوروساين عصر 
انكار كرد كه در رسد، سخت است بتوان   مين و به همراه معصوميتي افراطي به نظرشاداكودك به نظر 
رسد او از مزاحي سرّي به ضرر   ميبه نظر. د دارد، حتي شومو، چيزي رازآلود وجكنندهنمود متشرف

 يافسانه يك جنبه مشخصاً ساديستي در اين كارت وجود دارد؛ كه از آنجا كه از .برد  ميكسي لذت
 اين همچنين .گيرد غير طبيعي نيست مينشات  ،نرخدايانگاوهاي   تمامي افسانهييه اولينمونه ،1ائيپاسيف

. مسيحيتنيز در خود ) پس از چندين تنزل مرتبه(يابد و  ادامه مي2شيوائيسمدر برخي اديان همانند 
واند به عنوان ت  مي متداخل كه بر سر آن نهاده شدهي؛ سه حلقه غريب است،چوبدست نمادپردازي

در نظر ها   آنيتنيدههم جادويي دري به همراه ضابطههوروس و ازيريس، ايزيس عصرنمايانگر سه 
  و زرد كمرنگايزيس  و دو حلقه پاييني با سبزِهوروس  با قرمز الكيِ بااليييحلقه. گرفته شود
چرا كه . باشد  ميرب زمان، يوانكنيلي تيره، رنگ تمامي اينها بر پايه . گذاري شده است عالمتاوزيريس

  .كند ساله حركت مي2000زماني هاي  به نحوي است كه تنها در بازهموبد ريتم 

                                                 
1 Pasiphae 
2 Shivaism 



VI- برادران: يا[ عشاق[  
ترين ترين و مشكل، هنر، مبهمXIVاين كارت و جفتش، 

- خود، دوگانه درهر يك از اين نمادها. ها هستندكارت

تشكيل دهند و  تا كه معناها يك سري واگرا اند
هاي ازدواجي  به وسيلهتواند يكپارچگي كارت تنها مي

 همافروديتيسمها و شكلي از مكرر، همانندسازي
  .بازيابي شود

 به VI كارت.  سادگي استذاتِ، تناسبدر عين حال، 
. شود  مي حكمرانيعطارد اشاره دارد كه توسط جوزا

است  ]زِين[ זحرف عبري مرتبط، .  استدوقلوبه معني 
 است و بدين ترتيب چارچوب شمشيركه به معناي يك 

ازدواج طاقي از شمشيرها است كه زير آن  ،كارت
  .دهد رخ ميسلطنتي

ي تقسيم است و در دنياي عقاليي اسباب اوليه ،شمشير
 يدهنده  نمايش- باشد مي شمشير كه دنياي خال -

 به همراه XIVكارت و كارت اين . باشدتحليل مي
ترين متعاقباً اين كارت يكي از بنيادي. 1 و انعقادافتراق: دهندكيمياگري را تشكيل ميجامع  ي قاعدهيكديگر

اين كارت در . 2گردداولين كارتي است كه در آن بيش از يك شكل ظاهرمي. باشد ميتاروتهاي تكار
اين كارت در شكل در اينجا به دليل مصلحت تاريخي، شرح .  بوده استخلقت، داستان  خودشكل اصلي

  . آمده است418كتاب اش از اوليه

 قابيل، چرا كه مار و حوااز اي   از يك زن با ماهي وجود دارد و همچنين افسانهريوآشي افسانه«يك 
؛ و بدين ترتيب زماني كه وي برادرش را به قتل رسانيد، كه اولين آدم و حوا بود و نه مار و حوافرزند 

اش داشته بود، كه نشان  خود، نشان را بر پيشاني3دن چيزهاي زنده براي ديوقاتل بود، با قرباني كر
  ».باشدمي تشرف نام برده شده است و نشان مكاشفات در كتاب ناست كه از آددي 

ريختن خون الزم است، چرا كه خداوند تا زماني كه وي خون نريخته بود، صداي فرزندان حوا را «
اش  سخن نگفت و نشان تشرف را نيز بر پيشانيخدا با قابيلاما ؛  آن مذهب بيروني استو. نشنيد
اين راز ششمين . و اين خون، خون برادرش بود. پس از تمامي مردم دوري گزيد تا خون ريخت. نداشت

  ». ناميده شودبرادران، بلكه عشاقبايست   نمي است كهتتاروكليد 

                                                 
1 Solve et coagula 

  . تنها يك سايه استIي  در برگهي تحوتيبوزينه 2
3 demon 



قرار دارد كه برادرش را با آن به قتل  1تورش  در دست راستش چك، ايستاده استلقابيدر وسط كارت، «
را به عنوان نشان معصوميت باز نگاه داشته و دست چپش . شته به خون وي بودغرسانيد و تمامي آن آ

 وسر اپشت آن  يكفچه دور وي پيچيده شده و مار قرار دارد كه حواراستش مادرش در سمت . است
 . وجود دارد اما بسيار اغواگرتر هندو2كالياً شبيه به دودحشمايلي ؛ و در سمت چپش كشيده شده است

دارد كه به ، به سمت پايين قرار پيكان عظيمسيگيل و باالي سر او . دانم  مي3ليليثدر عين حال من وي را 
 و معناي اين بخش از كارت مبهم است، اما . نيز هستقابيلك ين كودا. سمت قلب كودك زده شده است

ني، كه متشرفين ابين عبرت است و حكايت جادويي صحيحي است كه كاتاروتم صحيح كارت يسآن تر
  ».ايع متعاقب آن دزديدندقكاملي نبودند، افسانه خودشان را از هبوط و و

 ت پيشين را نقضات معناي عباراآيد تقريباً تمامي جمالت اين عبار  ميبسيار جالب توجه است كه به نظر
عقالني در جهان اين معادله . نش همواره مساوي و معكوس كنش استاين بدان علت است كه واك. كند مي
بندي هر ابطهض؛ تاخير زماني زيادي وجود ندارددر آن  كه ؛ جاييبايست باشد  مياست يازمان هم

تناقض هر موضوع به صورت ضمني در خودش  .سازدمفهوم تقريباً در همان لحظه تناقض خود را مي
، توضيح داده مغ، Iي برگهبر اي  رسالهاين تئوري در . الزم است گيتيادل اين براي حفظ تع. باشدمي

  .باره مورد تاكيد قرار گيردتفسير اين كارت دوبايست براي   ميشده اما اكنون

اسقفان اين راز را به عنوان قدري متعالي حفظ . دهد  مي را نشانخلقت دنيا ،كارتكليد اين است كه 
، كارت اصلي عصر اوزيريس براي استفاده در طول  ي كه تاروت را رواج دادندمتعاقباً متشرفين. نمودند

جديد خود را  گيتيايشان قصد داشتند . كنار گذاشتندشرح داده شد » و صوتمشاهده «را كه در باال در 
بندي شد  دستهكيمياگري عمومي يهاي كارشان تحت عنوان واژهروش.  بودندعلمپدران ها   آنبسازند؛
علم مدرن در پنجاه سال هاي  نكته جالب اين است كه پيشرفت. گز در دسترس همگان قرار نگرفتو هر

 بازگشت به ، علم گرايشِداده است كه اشاره كند كلِ  ارايهبه مردم آگاهي و تعليماتبه نحوي گذشته 
 قدرت يلهبه وسي رازداري مورد نظر  كيمياگران .بوده است 4قلب و بدلهاي  مقاصد كيمياگري و روش

تلخ است كه متعصبين، با نبرد در بين خود، همگي قصد . جتناب ناپذير گشتگر اشكنجه كليساهاي
متوجه بودند، به  نوپا را نابود كنند كه همانطور كه به صورت غريزي علم يكديگر دست به دستداشتند 

  .داد  ميغفلت و ايماني كه قدرت و ثروتشان بدان وابسته بود پايان
چيزها از «: اولين سوال مورد پرسش علم اين است.  استسنتز و متعاقب آن تحليلاين كارت موضوع 

را براي مزيتي ها   آنچگونه«:  زماني كه اين پاسخ داده شد، سوال بعدي اين است5»چه تشكيل شده اند؟
  .تاروتاست رهگيري كل سياست اين » از نو تركيب كنيم؟تر  عظيم

                                                 
1 Thor 
2 Kali 

 Lilith ، לילית  3
4  mutatis mutandis 

. پديد آيد» انعقاد«را توليد كند كه متعاقب آن » افتراق«اند كه مفهوم  جرياني تاريخي توليد كرده» علم«وضع كيمياگران با  5
 .]م. [اين كارت درگاهي به اين توانايي است. را در طول تاريخ تصوير كرده اند» خلقت«بدين ترتيب ايشان اين اصل 



 بيشتر IXي برگهاست كه در  پيري ديگري از ل را اشغال كرده است شككارتمركز دار كه شمايل باشلق
او به .  توضيح داده شدهIي برگهخدا است كه در -مركوري شكلي از ، او خود.توضيح داده شده است

؛ انگار كه بخواهد اشاره كند دليل نهايي چيزها در قلمرويي فراي تجلي و عقل نهاده باشدميدقت پوشيده 
: مليات ممكن هستندهمانگونه  كه در جايي ديگر توضيح داده شده است، در نهايت تنها دو ع (.ستشده ا

 .كند  ميد خلقت را تصويرونيروهاي رازآل  ايستاده؛ آنچنانكه انگار1گردخول او در نشان )تحليل و سنتز
گر  اما نشان دخول. باشد  مي كه همانند ذاتش و پيغامشايكلمهحول بازوانش طوماري است؛ دالّ بر 

وي پشت  . استازدواج هرمسي؛ پس عمل وي در اين كارت تجليل 3تقديس است و 2بركتهمچنين نشان 
ته شده است كه تا حدي  بدين منظور به كار گرفنمادپردازي . قرار دارد4كوپيد و ليليث، حواهاي  شمايل

 بر تيردان .يوستگي آن را با گذشته پ؛ت را حفظ كند و اشتقاق و وراثت آن را نشان دهدراشكل اصلي ك
) 39، اول، الكتاب . ك. ن(.  است قانونيكلمه حك شده است كه ]مالتθέλημα  ] ي كلمهكوپيد
 بنيادينِ كار يبدين ترتيب نشان داده شده است كه اين ضابطه.  اراده است5كوانتايوي هاي  خدنگ

  .يابد  مي دواماعصار، در طول سنتز و تحليلجادويي، 

  . را مد نظر قرار دادازدواج هرمسيتوان خود   ميالح

در اينجا  شاهكاري كه باشد؛مي»  مسيحي6نكروسيزِازدواج شيميايي ر«از تلخيصي  ،كارتاين بخش 
ديدن ؛  ديدن پيوسته است،اما ماهيت تحليل. است براي نقل قول مفيد بيش از حد طوالني و پراكنده

 با آفريقايي يا  سياهپادشاه، يك  مورد نظرسلطنتياشخاص . گي استنشاني از دوگان. مفاهيم متضاد
 همراهي شده است و شيري قرمزپادشاه با . باشداي مي با تاجي نقره سفيديملكهيك تاجي طاليي و 

در طبيعت هستند؛ بدين ترتيب آنها، متساوياً، ها  ها نمادهاي مذكر و مونث اصلاين. عقابي سفيدملكه با 
به صورت اسيد ها   آن در شيمي.هستند خاك و باد، آب و آتش، ماه و خورشيد مختلف تجلي، در مراحل
روند   ميفلسفي به كارمفهوم ترين اين كلمات در گسترده. شوند  ميفلز و نافلز نمايان) ترعميق(و باز يا 

 عنصر ،دارشلقباشمايل  در اين جنبه، .تا از يك سو هيدروژن و در سوي ديگر اكسيژن را شامل شوند
  .دهد  ميمتغير كربن، بذر حيات زيستي را نمايش

 را در دست دارد و  مقدسينيزهشاه . شود ميدنبال  ملكه و شاههاي  سالحمذكر و مونث با  نمادپردازي
.  به هم پيوسته است-  باشدازدواج آنچنانكه در رضايت به -ها   آندستان ديگر. مقدسگرال ملكه، 
چرا كه . جا شده استبهجاها   آنشود كه موقعيت  ميفرزندان دوقلو نگاه داشتهسط توها   آنهاي سالح

با كند؛ در حالي كه كودك سياه   ميرا نيز حملسرخ هاي  دارد بلكه گل  مي را نگاهجامكودك سفيد نه تنها 
 ازدواج يدر پايين كل تصوير نتيجه.  پدرش، چماق، نمادي هم ارز، در دست داردينيزهدر دست گرفتن 

                                                 
1 Sign of Enterer 
2 Sign of Benediction 
3 Sign of Consecration 
4 Cupid 
5 quanta 
6 Rosenkreutz 



مرغ ماهيت تمامي اين تخم. باشد  ميدار بال1اورفيمرغ تخمشكلي قرار دارد؛ كه در شكلي ابتدايي و همه
 كه مارهايي نمادپردازياين، . دهد  ميگيرد نمايش  مي مذكر و مونث قراريحياتي را كه تحت ضابطه

 ،مرغتخم. كنددنبال ميرا اند  سته كه رداي ملكه را آرازنبورهاييو اند   را تزئين كردهشاه يجامه
.  داللت دارددرخت حيات علويِهمكاري سه بر سفيد و سياه؛ بدين ترتيب ي آميختهخاكستري است؛ 

 متجلي طبيعت است كه در خدااين تاثيري از آن .  ملكهطيف رنگيِ در مركوري بنفش است؛ ،رنگ مار
 بدين .كبير مادرِ، بينا) شاهدر طيف رنگي (اند؛ رنگ قرمزِ الكي سايه خوردهها با بالشده؛ در حالي كه 

ر خاما در مورد راز آ.  وجود داردكار عظيم مورد نياز آغاز  نشان كامل تعادلِنمادپردازيسان در اين 
قادر است . طرح توليد زندگي كامل است اما ماهيت اين زندگي پوشيده است. كه الينحل باقي گذارده شده

  .باشدمي به آبستني وابسته ا چه شكلي؟ اين به تاثيرات مربوطخاذ كند؛ امهر شكل ممكن را ات

 باشد؛ و در ابتدا كوپيدتفسير سنتي شمايل اين است كه . كند  مي ايرادي مطرح،بادشمايل موجود در 
اين نكته  نيز درخت حياتبا در نظر گرفتن مكان مسير بر .  داردجوزا چه ارتباطي با كوپيدواضح نيست 

  در اينجا مطرحكوپيدبدين ترتيب سوال . رسد  ميتيفارت به بينا از جوزاشود، چرا كه   نمينروش
را به نمايش اند  اشتقاق يافتهها   كه از آنيونانيتري از خدايان ي معموالً جنبه مادروميخدايان . شود مي
، 3زآيريه پدرش  است، سنت در مورد اينكآفروديت پسر اروس .2اروسآورند؛ در اين مورد،   ميدر

 ظهور وي در اين كارت .مركوري يا ژوپيتر، مارس يعني –متفاوت است   بوده است4هرمس يا زئوس
تشخيص وي از در مجموع  گاه با اين واقعيت كه؛ و اين ديد هرمس پدر واقعي باشددهد  ميپيشنهاد
سوار  به اي مشتركقهمسئوليتي و عال  بيقيدي،ال چرا كه .شود  مي ساده نيست تاييد كودكمركوريِ

كند و در   مياو يك كمان حمل. اما در اين تصوير خصوصيات غريبي وجود دارد. حقه دارندكردن 
او بالهاي طاليي دارد و چشمانش .) شود  مياو گاه با يك مشعل نمايش داده. (تيردان طالييش پيكان

روح ) و در عين حال ناخودآگاه(مند  هوشيتواند برآيد كه او اراده  مياز اين موضوع چنين. بسته است
 كلي با يچنين چيزي نيز در ضابطه. گذارد  ميبه نمايشچيزهاي متفاوت را براي يگانگي خود با همه و 

  .شرح داده شده استهجران توجه به رنج 

منشا  در عين حال از يك لحاظ او .اهميت خاصي نسبت داده نشده استبه كوپيد كيمياگري هاي  در تمثال
 يتواند به عنوان جنبه  مياز ديدگاهي ديگر، او. دو به عنوان صفر ابراز 5ليبيدويِمامي اعمال است؛ ت

فرزندان صوت، «عنوان كارت ) در يك سنت( در نظر گرفته شود؛ چرا كه تيفارت بر بيناعقالني تاثير 
آيد كه   ميدار فروداشلق كه بر تمثال ب از اين ديدگاه وي نماد اشراق است.باشد  مي»سروش خدايان قادر

پيكان وي هوش روحاني مورد . رساندبه انجام مي را ملكه و شاهدر اين مثال پيغامبري است كه اقتران 
از سوي ديگر . گذارد  مي به نمايش-به انجام آن اشتياق  در عوض صرف –نياز اعمال كيمياگري را 

با حروف يوناني بر » مالت« است كه كلمه يب مناسبتپيكان به طرز غريبي نماد جهت است و بدين تر

                                                 
1 Orphic Egg 
2 Eros 
3 Aires 
4 Hermes 
5 libido 



 يا  پيكانيكنندهحملناي عبه مقوس همچنين بايد توجه شود كه كارت مقابل، . تيردان قرار داده شود
 اين دو كارت آنچنان مكمل. شود  نميظاهردر هيچ شكلي  XIVي برگهباشد؛ تمثالي كه در   ميداركمان
  . تفسير كامل جداگانه مطالعه شوندتوانند به هدف يك  نمي كهباشندمي



VII .ارابه  
 اشاره دارد؛ برجي كه سرطانبه برج  VIIي برگه

  .1شود  مي واردانقالب تابستاني در آن به خورشيد

و اولين ، 2 استآبعنصر  كاردينال، برج سرطان
 سرطان همچنين .دهد  مييورش شديد عنصر را نشان

رسد   ميگبورا به بينا، كبيرمادر مسيري را كه از 
 است كه از علويوندهد و بدين ترتيب تاثير   مينشان

انرژي انسان بر ) باشدكه خون (طريق حجاب آب 
 بدين .كند  ميكند و بدين ترتيب بدان الهام  مينزول

درخت مرتبط است كه در سمت ديگر  موبدترتيب به 
  .آورد  مي را پايينهمكخ، آتش حيات

كارت كبيرِ ير را از طراحي كارت حاضر بيشترين تاث
  . پذيرفته استلوي اليفاز شده توسط رسم

ها چهار ستون.  استبينا  آبيِ آسمانيِ شب،ارابهطاق 
 را كه حركت گبورا انرژي اصلي ،چرخهاي قرمز الكي. تتراگراماتون حكمرانيستون جهان هستند؛ 

  .دهند  ميشوند نمايش  ميچرخشي را سبب

. شود  مي كشيدهانسان و عقاب، شير، رگاو ن، كروبشده از چهار  تشكيللهولاابو چهار يبه وسيلهارابه 
  .باشد  مي زيرعنصر16 ، جابجا شده اند؛ بنابراين كل تصويرلهولاابواين عناصر در هر 

 راندن ارابه بر آن وي در عوضِ. ران در زرهي به رنگ كهربا متناسب با برج پوشيده شده استرابها
مقدس  گرالتنها عمل وي حمل .  حركت به كمال متعادل است، كه كل سيستمجلوس كرده است چرا

  .، ميراث كبوتر سماوي از مادرش قرار داردآسياه يه ستارهبر اين زره د. است

خود او پايين آمده است؛ چرا كه نقاب كاله. كند متناسب با برج را بر باالي سرش حمل ميخرچنگوي 
به همين دليل هيچ بخشي از بدن وي آشكار . رت وي نگاه كند و زنده بماندتواند به صو  نميهيچ انساني

  .نيست

                                                 
اين . باشد  ميكتاب الاين يكي از مهم ترين اعداد كليدي .  دارد418 عدد  400 ת، 10 י، 8 ח – ]خيت[  תיח توجه كنيد كه  1

همچنين . 138.  ص،اعتدالين خدايان. ك. ن. (كار عظيمرمز .؛ باشد ، مي]آبراهادابرا [ABRAHADABRA،  عصريعدد كلمه
  .تواند و بايد نوشته شود بر اين كلمه به تنهايي مجلدي كامل مي) معبد سليمانِ شاه

 .هاي متعدد مرتبط با آب ، و مراسممقدس يوحناياز اين رو روز تعميد  2



اما .  وجود دارد اعظميراهبهمعيني بين اين كارت و هاي   است؛ همچنين شباهتماه منزل سرطان
آيد كه به به ياد مي) Xي برگه( سرنوشتدر شرف است و در اينجا كارت  سرطان در برجيسهمچنين 
  . داده شده است نسبتبرجيس

ز جنس آمتيست خالص، رنگ ا. ترينِ اين كارت مركز آن است؛ جام مقدس اصلي و مهميخصيصه
عشع است؛  خون مش،در مركز.  اشاره داردبينا درياي كبيرباشد اما شكلش به ماه كامل و  ميبرجيس

 عنصر  بر نماددرد و چرخنها ميبه عالوه اين شعاع. يشود؛ نور در تاريكحيات روحاني استنباط مي
  . تاكيد دارندژوپيتري



VIII .ميزان  
در . اين كارت در دست قديمي عدالت ناميده شده بود

نسبي وجود از اين رو حسي انساني و صرفاً اين كلمه 
 طبيعت درهاي  دارد؛ بنابراين به عنوان يكي از واقعيت

 هيچ يك از يطبيعت بر پايه. شود  نمينظر گرفته
م الهي يا اخالقي عادل نيست؛ اما طبيعت مفاهيم علو
  .دقيق است

 زهرهدهد كه توسط   مي را نشانميزاناين كارت برج 
.  در آن در شرف استكيوانشود و   ميحكمراني

.  چيزها در اينجا نمادپردازي شده استيتعادل همه
 است؛ زماني تتراگراماتون يضابطهان نهايي اين ميز

ا پسر رهايي يافت و بر كه دختر به موجب ازدواجش ب
را مطلق كهولت پدر «سرير مادر نشست، در نهايت 

 .»كند  ميبيدار

البروجي، اي و دايره فراي تمامي مالحظات سيارهنمادپردازي، نمادپردازيترين اين كارت در مهمهرچند 
هند و اين د  مي را تشكيلكتاب شريعت كليد سري ]دالف الم [אל است؛ چرا كه حروف ابلهمكمل مونث 

جزئيات اين . باشدها ميتر نسبت به ديگر سيستم كامل با عمق و رفعتي عظيمكابااليياساس يك سيستم 
هاي اين رسد كه با يكساني طرحرچند با اين وجود صحيح به نظر ميه. سيستم هنوز آشكار نشده است

 بلكه ؛ استزهرهبرجي از  ،انميزبدين ترتيب نه فقط بدين خاطر كه . دو كارت به وجود آن اشاره شود
گر اي رقصان نمايش داده شده و تلويح الههباشد وي به صورتمي ابلهشريك ] مونث[بدين علت كه وي 

حفظ كرده  اندام است كه دقيقاً تعادل را بر نوك پاهايشتمثال، زني جوان و نازك. باشد ميهارلكوئين
اش مار بر سر دارد و بر پيشاني ،صري عدالت ميالهه ،1مئاتتاجي از پرهاي شترمرغيِ . است
اش  سرّيپوش است و ظاهرش، نشان از خرسندي دروني نقاب.  حيات و مرگ قرار دارد، رب2وسيئايور

شمشير جادويي كه ي  به وسيلهاين وضعيت . در تسلط وي بر تمامي عناصر غيرمتعادل در جهان دارد
 نمادپردازيسنجد  ميرا  جهانها   آنيبه وسيلههايي كه و ترازوها و گويوي در دو دستش گرفته است 

 در 3تستيس و جوداكسها  اين. متعادل شده استانجام  امگايِدقيقاً در برابر آغاز  آلفايِ .شده است
ي به وسيله سير رمزي قضاوتي است كه در آن پردازيِداوري نهايي هستند؛ تستيس در واقع نماد

 يك تجلي فراتر فرستادهبه ب جذب شده، استحاله يافته و در نهايت رتمامي تجاخاصيت عمل شمشير، 

                                                 
1 Maat 
2 uraeus 
3 Judax and Testes 



باشد ميپنهان  1وسيكا پايسيزِي شكل به وسيلهكه دهد رخ ميماسي ها درون التمامي اين. شود مي
  .شود  ميفرستادهخود  و آراسته به تجلي بعدي ف متعاريكه از طريق آن، اين تجربهدهد تشكيل مي

چهار عدد كه بيانگر قانون و (ها ها و هرماه داشته است كه از كرهبل سريري استوار نگاو خود را در مقا
آورد برقرار  توازني را كه وي به نمايش در ميهمانها   آنتشكيل شده است كه خود) محدوديت است

 در دوباره. دهنددر چارچوبي كه تمامي اعمال رخ ميكنند؛ هر چند بر سطحي كامالً غير انساني؛ مي
 و انوار پيوسته در نور و تاريكي اشاره شده استمتعادل هاي  در گوشه كارت، به كره،خارج از اين

 آوري نموده ويروها كه وي گردن؛ تاثير متقابل تمامي اين دهندها يك پرده تشكيل ميتوازن اين كره
  .داردمقرر مي

داوري فردي تعادل از هر پيش. دهدش ميشده را نماي زني ارضا،تر شد؛ كارته عميقفتوان در فلسمي
به  طبيعتبدين ترتيب، .  باشدJustesse بايستبدين جهت عنوان در فرانسوي مي. منفك استقرار 

غير ممكن است سوزني بدون برانگيخته شدن واكنش مرتبطي در هر ستاره انداخته . افراط عادل است
  . را مغشوش كرده استجهانعمل، تعادل . شود

رقص، وي .  او وهم غايي است كه تجلي باشد.باشدمي ابلهاو شريك و مكمل .  استهارلكوئينهه، ال-زن
فضا وار ها، تحت لواي نمايش شبحبا چرخش مدام، تمامي امكان.  و نيرنگ بسيارِ خود حيات استتلون

هر لحظه با اين ها   آن سطح است؛ دقيقاً بدين خاطر كه،؛ روح استهمه چيز حقيقي:  است محظوظو مكان
چرا كه يكديگر را خنثي : است حقيقت؛ همه چيز  استآوايي و زيباييهمه چيز هم. دشون تنظيم ميميزان
  .كنندمي

  . قرار دارد دوگانهحقيقتبر روي سرپوش وي، پرهاي شترمرغ  . استمئاتاو الهه 

ي  به وسيلهرا به جنبش آورد، بايد آن ش فكر ميمترين د، كه آنچنان ظريف است كه ضعيفتاجاز اين 
، اولين، در تعادل كامل با امگا، آخرين قرار گرفته و به موازنه ثابت شده آلفاهاي كفه، علتزنجيرهاي 

- بدين ترتيب وي مي. بايست در ايشان بنا گردد كه هر كلمه ميهستند دو شاهديترازو، هاي كفه. است

 كامل يابطهضاو عالوه بر اين .  نمايددقيق و كامل طلببايست خاصيت هر عمل را تعيين كند و رضايت 
ترينِ كليدهاي عددي  سري.باشدمي 31ددش عكه است  كتاب شريعتعنوان  ،ال يباشد؛ كلمه مي2دياد
  .تعادل تضادها خنثي گرددي  به وسيلهبايست  كه همواره ميگذاردمي تجلي را به نمايشاو . كتاباين 

 است ابوالهولِاو كاري، بي پنهانشيده شده؛ بل رازآلودتر به دليل شفافيت بسيار؛ او در ردايي از راز پو
  . استكارما شرقي يدر فلسفهاو . است محاسبه يمسالهي او به تمامي مسالهچرا كه 

 كند و اين براي نشان دادنِ را حكمراني ميتعادلبرج ، زهره. دهدميتوسعه را نظريه وي اين تناسبات 
دهد  را نشان ميزمان عنصر ،راي همهو ،كيواناما . باشدمي»  عشق تحت اراده؛ قانون،عشق« يضابطه

دهند و بدين ترتيب ها در زمان رخ ميالعملدهد چرا كه تمامي اعمال و عكس  نميكه بدون آن ميزان رخ
  .اندثي نشدهها نادرست هستند چرا كه خنتمامي پديده. گردداي از پديده ميخود زمان صرفاً عارضه

                                                 
1 Vesica Piscis 
2 Dyad 



ي شمشير قبضهها   آناند؛هاي رقصانش دستانش بيرون آمدهبالي زندهقيد از رداي بي. زن ارضاشده
  .داردهايش نگاه مياو تيغه را بين ران. اند جادوگر را در دست گرفتهفاليك

ت به سمت بايسهر شكل انرژي مي. باشدمي» عشق قانون، عشق تحت اراده«اين دوباره هيروگليفي از 
  .گرددتقدير خود هدايت شده و در اين راستا به تماميت اعمال ارضاي كامل 



IX .پير  
ناي عنسبت داده شده كه به م] يد[ יاين كارت به حرف 

 از اين رو، دست كه بهترينِ ابزارها .باشد ميدست
 بنياد ]يد[י حرف . باشد، در مركز تصوير قرار داردمي

اً اي عبري است كه صرفتمامي ديگر حروف الفب
  .باشند ميهايي از آن در صور مختلفتركيب

،  است، و اينتتراگراماتوناولين حرف ] يد[ יحرف 
 است؛ او باالترين خردكند كه  را نمادپردازي ميپدر

- تمامي جهانآفريننده ، لوگوس است و مركوريشكل 

 وي در حيات فيزيكي، يمتناسباً نماينده .ها
پير بدين دليل است كه اين كارت .  استاسپرماتوزوئيد

  .ناميده شده است

 آوردميهن ذرا به ] يد[ י، شكل حرف پيرخود تمثالِ 
- كه آن را آبستن مياست بيناو رنگ رداي وي، رنگ 

י  (پادشاه كبير آتش سيگيل است، و به مشابهت شمسوي در دستش چراغي دارد كه مركزش . باشد

  تخم - ستايشِ ، و به دريافتي–رسد وي در تعمق به نظر مي.  شده استتصوير)  سري استآتش ،]يد[
 مجاور است؛ د حالي كه ماري كه حول آن جهان چرا كه بر) در رنگ، متمايل به سبز. (استارفيغ مر

چرا كه وي تنها خالق نيست، بلكه ذات .  را نمايش دهدمركوري گونياست چندرنگ است تا قوس و قزح
  .جهان استباشد كه حيات در  مي نيزنورسيال 

ترين مفهوم آن است و اين در اختصاص  در رفيعباروري،  اين كارتنمادپردازيواالترين بدين ترتيب 
 و به  استخاكي يك برج سنبله. باشد ديگر كيفيتي مشابه مييباشد كه جنبه ميسنبلهاين كارت به برج 
  .كشتزار گندم استي كارت زمينه رو پسشود؛ از اين  مي ارجاع دادهغلهصورت خاص به 

 را 1هادس روي يدهد و پوستهترين شكل زمين را نشان ميترين و مونثترين، پذيرندهپايين، سنبله
آن  .در آن در شرف استعطارد شود؛ همچنين حكمراني ميعطارد  با سنبلهدر عين حال . دهدتشكيل مي

نشان نوپيوستگي با ماده،  در تنزلكه نقطه اوج  كنيد ايسهمقكلي  اين افراس ده قرص و همچنينرا با 
 .كار عظيم؛ وضعيت اتمام  استشاهدخت ي اين ضابطه.باشدمي روح

، مركوريپنهان در . آورد و در اينجا افراسي وجود دارد را به خاطر مي2پرسفونه ياين كارت افسانه
 3پومپوسسايكو وي، نكند؛ يكي از عناويهاي جهان نفوذ مينوري است كه متساوياً به تمامي بخش

                                                 
1 Hades 
2 Persephone 
3 Psychopompos 



اند  وي بيان شدهچوبدست مارشكلِي  به وسيلهاين نمادها . است؛ راهنماي روح در مسير نواحي اسفل
 و اسپرماتوزوئيدي است كه به صورت يك زهر نمود يافته و جنين آورد سر بر ميمغاككه در واقع از 

در اين .  كه او رام نموده استدوزخسر  است، تازي سه1سربروس به دنبال وي .گذاردرا به نمايش مي
 ،فالوس] يد[ י .ترين كاركردهايش نمايش داده شده استكارت، تمامي رمز حيات در سري

 و تجلي، هانهايت، بلكه يكساني كامل وجود دارد، نه صرفاً شباهت. باكره ،لوگوس ،دست ،اسپرماتوزوئيد
  .روش

                                                 
1 Cerberus 



X .سرنوشت  
-در طالع» تقدير اعظم«، برجيس يارهبه سياين كارت 

مربوط ] كاف[ כبه حرف  .بيني نسبت داده شده است
باشد كه در خطوط است كه به معناي كف دست مي

آن، بنا بر سنتي ديگر، سرنوشت صاحبش قابل 
 برجيسبيني است اگر فكر كنيم  كوته.1خواندن است

-مي عنصر شانس ي وي نماينده؛ استخوبتقدير 

  .كتور غير قابل محاسبهفا. باشد

 وضعيت يرا در جنبهگيتي ب ياين كارت بدين ترت
سپهر باالي آن . دهداش نشان ميتغيير پيوسته

-مغشوش به نظر ميها   آنشكل. قرار داردستارگان 

 برخي درخشان و برخي ،اند اگر چه متعادل؛رسد
ها   آن از سپهريدر پهنهرعد و برق . باشندتاريك مي

اي از بخار آبي و به تودهآن را ها   آنيرد؛گمينشات 
 ملكوت و همچنين سفيرا معلق، در ارتباط با ده يپرهها چرخِ ده در ميان همه اين. زنندبنفش به هم مي

ابوالهولِ شمشير . قرار داردتمثال بر روي اين چرخ سه . باشدميغلبه امور فيزيكي  بيانگر  كهقرار دارد
ها ناظر هستند نمادپردازي سه شكل انرژي را كه بر حركت پديدهها   آن؛3تايفون و 2هرمانوبيس، به دست

:  وجود داردگونا، سه هندوييدر سيستم . طبيعت اين كيفيات نيازمند شرحي دقيق است .نمايندمي
اين مفهوم كامالً به معناي عنصر، كيفيت . باشدترجمه مي غيرقابل»گونا«كلمه . تاماس، ساتواس، راجاس

تمامي كيفياتي . شوندا شكلي از انرژي، يك فاز يا يك بالقوگي نيست؛ تمامي اين مفاهيم در آن وارد ميي
، تاريكي تاماس: منسوب گردند گوناچند توانند به تعداد يك يا رود ميكه در مورد هر چيز انتظار مي

، آتش، درخشش، برانگيختگيانرژي است،  راجاساست، اينرسي، سستي، غفلت، مرگ و مشابه آن؛ 
-  مرتبط ميهندوييبه سه اصل طبقاتي ها   آن.و تعادلشفافيت  خونسردي، ذكاوت، ساتواسناآرامي؛ و 

  .باشند

 بنا بر اين بدان معني است كه» .چرخندميگوناها  «:فلسفه هندو اين استجمالت قصار ترين يكي از مهم
ماند؛ هر چقدر باشد باقي نميغالب مي هاگوناز افراس تغيير مدام، هيچ چيز در يكي از فازهايي كه يكي ا

پايان و پاداش . آن چيز چگال و بيهوده باشد، زماني خواهد رسيد كه شروع به چرخش خواهد نمودهم 
تالش، وضعيت سكون شفاف است هر چند كه اين وضعيت در نهايت تمايل دارد در اينرسي اصلي فرو 

  .رود

                                                 
  . مرتبط هستندφαλλος و κτειςبا ] ف [פو ] كاف [כحروف آغازينِ .  ، حوتק، 100 = 80 פ، 20 כ 1

2 Hermanubis 
3 Typhon 



شوند كه پيش از گوگرد، جيوه و نمك نشان داده مي سه كيفيت ييلهبه وس اروپايي يدر فلسفه هاگونا
 از ابوالهول.  استتاما انتساب در اين كارت تا حدي متفاو. اند تصوير شدهIV وI ،III هايبرگهاين در 
ها اين. اند؛ گاو نر، شير، عقاب و انسان نشان داده شدهV ي تشكيل شده است كه در برگهوبكرّچهار 
-مي مرتبط داشتنمسكوت و داشتنشهامت، كردناراده، دانستنبر اين به چهار خصلت جادوييِ عالوه 

 به يك 2او. دهد و موقتاً بر باالي چرخ افراشته شده اين ابوالهول، عنصر گوگرد را نمايش مي.1باشند
  .هاي شير به سمت باال نگاه داشته شده استرومي مجهز است كه بين پنجهبا طرح شمشيري 

اي داو يك خ. دهدن ميا كيمياگري را نشي است كه جيوههرمانوبيسرود آنكه از سمت چپ چرخ باال مي
  .مركب است اما عنصر ميمون در وي غالب است

-آنكه خود را به سمت پايين معلق نگاه داشته، تايفون است كه عنصر نمك را نمايش مي ،در سمت راست

، هيوالي دنياي تايفونمعيني پيچيدگي وجود دارد چرا كه  ميزاندر عين حال در اين اشكال . دهد
در افسانه او سعي كرد . باشدها و تندبادها مينخستين است و تشخص قدرت مخرب و غضب آتشفشان

شود وي گفته مي.  وي را با يك آذرخش سوزانيدزئوسها و خدايان برسد؛ اما به منتهيِ تسلط بر انسان
 ممكن XVI ي اما اين كارت همانند برگه.باشدمي 3هاهارپيو همچنين  سمي پدر بادهاي طوفاني، گرم و

- كنند همچنين ميهايي كه نابود ميآذرخش.  و شعف تعبير شود حصول نهايييگانگيِاست به عنوان 

يا چرخ روي . كندنابود مي در نظر گرفته شود كه باز شدنش جهان را 4چشم شيواتواند زايند و چرخ مي
به تفسيري از اين كارت، . رسند كه آن نابودشان كندكه مريدانش زماني به كمال مي 5 جاگانايارابه

 .ارايه شده است ضميمه، در آمدهصوت مشاهده و در با معاني دروني معيني ترتيبي كه 

                                                 
 Ire مرتبط ادوييِخصلت ج را تشكيل دهند و پنتاگراماند تا ، جمع گشتهروحها چهار عنصر هستند كه در عنصر پنجم، اين 1
 Crux)كروكس آنساتا، انخ است؛ آنچنانكه در ارجاع به بند صندل يا جوهر الوهيتنشان » رفتن«. باشد، رفتنمي)] التين[(

Ansata) ك. ن. ( تشكيل شده استسفيرا 10 است كه از زهرهبيني شرح داده شده است كه خود آن مشابه نماد طالع .
  )نمودار آخر كتاب

 .]م[ث ضمير مون 2
3 Harpy 
4 Shiva 
5 Car of Jaganath 



XI .شهوت 

اما به . شد ناميده ميقدرتاين كارت پيش از اين 
اي عادي تر از قدرت در معنمعنايي بسيار گسترده

 مسيردهد  تحليل فني نشان مي.كلمه اشاره دارد
 نيست، بلكه تاثير قدرت گبورامرتبط با اين كارت، 

دخآخر كتاب نمودار. ك. ن. (باشد ميگبورا بر س( 
رسد بهتر باشد عنوان سنتي بدين دليل به نظر مي

شهوت تنها بر قدرت داللت ندارد بلكه بر . تغيير يابد
-جذبهاين نيرومندي است و . ل شدهخوشي قدرت اعما

  . نيرومنديي
، زير ستارگان و لبريز فرزنداناي   پيش آييد،. 12

  .عشق را بر گيريد
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 يبه وسيله و  استوبِ آتشكرّاين، .  نسبت داده شده استالبروجدايره در اسداين كارت به برج 
خطيرين اعمال است و وجالبردايرهي گانههاي دوازدهترينِ كارت اين قوي.شود حكمراني ميخورشيد

                                                 
 كتاب شريعت 1



دهد در آنچنانكه در طبيعت رخ ميرا  اصلي  ازدواجِ عملِ،اين. گذاردجادو و كيمياگري را به نمايش مي
در اين كارت هيچ تالشي دهد؛  نمايش مي تصوير شده استVI يتر كه در برگهمقابل شكل صوري

  . عمليات وجود نداردجريانِ دهيِجهتبراي 

در اينجا الزم است كه . ها يا حكايات اشاره دارد افسانهيترين مجموعهت به باستانيموضوع اصلي كار
. باشدمي مرتبط البروجدايره  جريانِركتح وارد شويم كه با اعصاراندكي به افراس جادويي توالي 

شين،  پيعصرشود؛ همانطور كه در  ارجاع ميميزان و حمل است به اوزيريسبنابراين، آخرين عصر، كه 
 مربوط بوده است؛ در حالي كه در عصر حاضر، سنبله و حوت، به صورت خاص به بروج ايزيسيعني 
- تمامي افسانه. محوري عصر گذشته، تناسخ بوده است رمز . مربوط استاسد و دلو به هوروسيعني 

 ي الزمه.ندي از اين نوع بنا نهاده شده بودهاي نمادگرايانهخدايي بر پايه برخي داستان- هاي انسان
در اكثر موارد،  .خدا بودن بوده است-ها، نفي پدرانگي انسان بر قهرمان يا انسانتمامي اين چنين داستان

ه حيوان در ارتباط با كيفياتي بوده است پدر چنان اظهار شده است كه خدايي در شكل حيواني باشد؛ ك
  .اند در بچه، نوزاييده بيابندخواسته موسسين مكاتب ميكه

 زاييده مارس-ي خدابه وسيله دوقلويي بودند كه توسط يك باكره 2رِموسو  1روميولوسدين ترتيب، ب
 بنا روم جادويي شهر يبر اين اساس كل ضابطه.  و توسط يك گرگ شير داده شده بودندشده بودند

  .نهاده شده بود

  .ه است ارجاع داده شدديانيسوس و هرمسهاي پيش از اين در اين رساله به افسانه
اج بوده است كه در يك رويا بر مادرش ظاهر فيلي با شش ع ،3گواتاما بوداشده است كه پدر گفته مي

  .شده بوده است

.  را باردار كرده بوده استمريم باكره به شكل يك كبوتر وجود دارد كه القدسروحاي از همچنين افسانه
ها به جهان  امواج مسرورِ رستگاري را از آب وجود دارد كهكشتي نوحدر اينجا نيز ارجاعي به كبوتر 

  .)يرحمها، مايع  جنين هستند و آبكشتيساكنين . (آورده است
  . است ميرايخدا معمول ياين ضابطه: شود يافت ميعصر اوزيريسحكايات مشابهي نيز در هر مذهب 

] طت [טكارت به حرف اين . (مار-شود يا شير زن و شير ظاهر مييبدين ترتيب در اين كارت، افسانه
  .)مرتبط است كه به معناي مار است

- كنيم پيشرو را كه ما اكنون در آن زندگي مي عصر پيشتجلي، عصر اوزيريسابتدايي دوران غيبگويان 

، هر اعصاربيني كردند و آن را به همراه ترس و وحشت شديد در نظر گرفتند و با در نظر نگرفتن توالي 
 فصول  و زن مخمليِدد صحيح و دليلِ انتقادات عليه اين تفسيرِ.  نظر گرفتندتغيير را يك مصيبت در

XIII ،XVII و XVIII ِג ، مسيردرخت حياتاما بر . باشدميكتاب مكاشفات اُم ]از اعلي ، ماه، ]لجيم
از  اين كارت بتواند به عنوان شكلي زنكند تا  را قطع مي، اسد، منزل خورشيد]طت [טنزول كرده، مسير 

                                                 
1 Romulus 
2 Remus 
3 Gautama Buddha 



در ارتباط نزديك و خردمندانه  نوراني شده خورشيد يبه وسيلهكه بسيار كامل در نظر گرفته شود  ماه
 متناسخ ، شكل انساني توليد كردهدر را عصر ربگرديده تا نماينده يا نمايندگان يگانه ] خورشيد[با او 
  .نمايد

دهنده را در دست گرفته كه نشانافسارها كند؛ در دست چپش،  سواري ميدداو با پاهاي گشوده بر 
 را باال  مشتعل از عشق و مرگجام مقدسِش جام، در دست راست. استها   آنشور وي بر يگانه كردن

 يك فصل به اين نماد كذبياتكتاب در . ممزوج شده استعصر  در اين جام عناصر آيين . استگرفته
  .اختصاص يافته است

  ، شكوفه1واراتاه

  .اينتر رقصنده در حرمسراي هاي دخهفت است حجاب
  .اوهاي كتار تخت هفت است اسامي و هفت است چراغ

  . نزديك شوداوكنند؛ مبادا مردي به  حفاظت مياوهاي آخته از هفت خواجه با شمشير
  . قرار داردهفت روح خداوند خونِجويِ ، هفت اودر جام شراب 

  .كند بر آن سواري مياوي كه ددهفت است سرهاي 
  : شاعرسر يك : قديسسر يك : فرشتهسر يك 

  :مردي دليرسر : زني زناكارسر 
  .مار-شيرو سر يك : يك ساتيرسر 

  :ترين نام وي را دارند؛ كه اين استهفت حرف قدسي

  
  :باشد اين ي كه بر انگشت سبابهاست ايحلقههر بر ماين 

  . مقتول ساختهاواست كه آناني هاي  است كه بر مقبرههريمو اين 

است؛  زن يكعدد  بشمارد؛ چرا كه آن، عدد بانوي ما دارد، فهمباشد آنكه .  وجود داردخرددر اينجا 
  . استيكصد و پنجاه و شش، عدد ويو 

  )ضميمه. ك. ن. ( آمده استمشاهده و صوتتوضيحات بيشتر در 

                                                 
1 Waratah م[، نام يك گل[.  



XII .مرد آويخته  
نسبت داده شده است، ] مم[ מاين كارت كه به حرف 

 شايد بهتر باشد بگوييم .دهديش مي را نماآبعنصر 
دهد؛ را در سير تشرف نمايش ميآب عملكرد روحاني 

. باشداين غسل تعميدي است كه در عين حال مرگ مي
 اعليِ استادي يضابطه ،، اين كارتعصر اوزيريسدر 

-داد؛ چرا كه شكل مرد آويخته يا غرقرا نمايش مي

وي بر پاها به نح. شده، معناي خاص خود را دارد
اند كه پاي راست با پاي چپ، روي هم گذاشته شده

 60و بازوان به زاويه . دهدزاويه قائمه تشكيل مي
االضالع تشكيل اند تا مثلثي متساويدرجه باز شده

دهد  را نشان ميصليب بر باالي مثلثي  نمادناي. دهند
دادن  دهنده نزول نور در تاريكي براي رهاييكه نشان

ها هاي سبز در انتهاي اندامبدين علت، لوح. به آن است
 را نشان رحمت، ونوسو سر وجود دارند؛ سبز، رنگ 

كل شكل . ش كرده استو در آن ترارتكهواي باالي سطح آب نيز سبز است كه انوار نور سفيد . دهدمي
ر پاي چپ، ؛ در حالي كه دوسرخ و صليبگل يان است؛ روش ديگري از نشان دادن ضابطهز آويانخاز 
اين در كارت بعدي ديده خواهد . (، خالق و نابودگر قرار دارد، كه تمامي تغييرات را به انجام رساندمار
  .)شد

دهد، تاريكي و جامديت افزايش بخش خود را تجلي ميبه تناسبي كه عنصر رهاييقابل توجه است 
-  اين به ضابطه.شق وجود دارد است؛ رنگ اميدي كه در عونوسيابد؛ اما رنگ سبز، رنگ آشكاري مي

 مرگ،  اسفلِاريكيِتدر اين . ، شرط پيشرويمعشوقبستگي دارد، فناي نفس در  سرخ و صليبگلبندي 
  .كندمار حيات نو جنبش آغاز مي

نامتوافق نيست؛ آتش يا آب باشد، با ميعصر  كه طبيعت باد، عنصر اوزيريس پيشين، يعني عصردر 
، عنصر آبي تا زماني كه آتشين عصررب ] يسلطه[ اما اكنون در .ن بوده استآن دورا ينشانه ،مصالحه

-  باشد، قطعاً متخاصم است، مگر اينكه تقابل، تقابل صحيحي باشد كه در ازدواج ايجاب ميمغاكزير 

مه چيز معكوس عنصر مستغرق است و بدين ترتيب ه» رهايي-باز «،اما در اين كارت تنها سوال. شود
  .ومي اشتباه استهمف،  قرباني در تحليل نهايين مفهوم ازاي. استشده

 ،ياوردنين زبان به صلح مرگ؛ در ،يزندگ در مان،يا نه ت،يقطع: دهم  مييتصور قابل ريغ لذات نيزم در من«
  )58، اول، ال( ».كنم  نميطلب يقربان عنوان به يزيچ خلسه؛ سكون،

  ».هر مرد و زن يك ستاره است«

 پاسخي بر آن كتاب شريعتها در ردن سوءتعبيري از طبيعت است و اين نوشتهككل مفهوم قرباني
  .هستند



؛ به عنوان تمثيلي  قديم در نظر گرفتعصرتوان اين نماد را ميراث شرّ است؛ مي وهماما آب عنصر 
  . روحاني آنشكلكالبدشناسانه، آپانديس كرمي

- را تهديد ميكرات-پا-هورها هستند كه ؛ تمساحرسانيدند  را به قتلاوزيريسبودند كه  آبمقيمان آب و 

  .كنند

 است؛ اهميت آن در خداي ميرااين كارت . ، زيبا استسانديرين و مرگاي غريب، اين كارت به گونه
اگر چيزها دوباره مثل آن بد شوند، «: گويدمي. باشدمي آن 1ييادبودكاركرد دليل  به دست حاضر صرفاً

اما اگر » .دادن به چيزها استد تهديدآميز باشد، اين روش سامانرسبه نظر مي جديد كه در دوران سياه
خالص . تندسخيلي نادرست هها   آندهنده اين است كهقرار است به چيزها سامان داده شود، نشان

؛ ايمان ترين هدف خردمند باشدبايست اصليميبالي تقوا، بشر از اهانت ازخودگذشتگي و كردن نوع
  .با قطعيت مقتول گردند؛ و تقوا با خلسهبايست مي

. ستمينها   آنيبرا من. شناسم  نميراها   آنهرگز! مخور را افتاده افسوس«: آمده استكتاب شريعت در 
  )48، دوم(» .زارميب متسال و يمتسل از: دهم  نمييتسل

تيار دارد؛ تنها راه حدي در اخ  بيچرا كه هر ستاره ثروت. رهايي كلمه بدي است؛ بر شك داللت دارد-باز
،  كاربراي انجام اين. استها   آنگون ايشان برايمهيا كردن دانش ميراث ستارهصحيح مواجهه با غفلت، 

 تا با: رسد رفتار كنيم به ترتيبي كه براي به توافق رسيدن با حيوانات و كودكان به انجام ميالزم است
  . با پرستشبا احترام مطلق رفتار كنيم؛ حتي به معناييها  آن

***  

 در .باشد ميI.N.R.I – I.A.O يضابطهاساتيد ابداع » مرد آويخته«.  توجه كنيداعصاربه پيشروي 
-باال كه در دستي دارِ سردو چوبه. است» شدهغرقمرد «، او )آب (ايزيس، يعني اوزيريسعصر پيش از 

 و دريا، كف طبيعتو موجود در گر توصيف 2بكرزاييِنظام شدند در هاي قرون وسطايي نشان داده مي
 يا مادرها يك صدور، بدون دخالت جنس مذكر، از  تمامي تولدعصردر اين .  بوده استكشتيكيلِ ناوِ 

 را به برگه ،اين انتساب اصلي. ها بازگشتي به اوشدند و تمامي مرگ نظر گرفته ميدرستاره؛ نوئيت -الهه
داده شده است را توضيح  نشان 3اومچنانكه در كلمه آن، جاويدانسكوت مِ، بازگشت به  و صداي آب
 مقدس است و منش تمثال، وضعي آييني در عرفابدين ترتيب اين كارت به صورت خاص براي . دهدمي

  .شودناميده مي» 4خواب شيلوئَم« است كه عملي

***  
 بهتر باشد كامالً اهميت كيمياگري اين كارت آنقدر با تمامي اشارات جزمي بيگانه است كه به نظر رسيد

در هاي موجود متفاوت است و در اينجا مساله كيفيات فني آن با تمامي افراس. جداگانه بررسي شود

                                                 
1 Cenotaph 
2 parthenogenetic 
3 AUM 

4 Shiloam يا Salemعصر باشد و در اينجا اشاره به پادشاه آن شهر است كه هم كه شهر باستاني پيش از كنعان مي
  .]م.[اهيم پيامبر بوده استابر



آموز در ارتباط با اين توضيحات، عاقالنه است دانش. باشدهاي مشخصاً علمي مطرح ميرابطه با نگرش
را » 1مذكر كامالً معصوم و باهوشي ابچه«كردن ، قربانيبرگه.  را مطالعه نمايدجادو از XIIفصل 

معناي اين نگرش پيش از اين شرح داده شده . انداين كلمات با نهايت دقت انتخاب شده: دهدنمايش مي
 سرخيصليب گل آويزان شده است كه معادل انخباشد كه وي از يك است و در ارتباط با اين حقيقت مي

 با شكلي درختاي از يك  يا شاخهپايلون دار به صورت هايهاي اوليه، چوبهدر برخي دستباشد؛ مي
  . داده شده استنشان اشاره دارد ، ونوس، عشقדكه بر حرف 

 2هاي عنصريلوحها اين. قرار داردهاي كوچك شماري مربعاي از تعداد بيزمينه وي شبكه پسدر
 بچه از طريق كار وي يك .دهندهاي طبيعت را نشان ميهاي تمامي انرژيهستند كه اسامي و سيگيل

 پايين وي در پيچ و تاب است نشان داده شده مغاك تاريكيدر كه  مارآنچنانكه توسط , شودمتولد مي
  .است

 40 كبير است و ارزشش حرف امييكي از سه ] مم[ מ است؛ آبدر عين حال اين كارت ذاتاً نشاني از 
 عالوه . به كمال رسيده است3دميورگوس  زيرِگيتيِ اد، نمملكوت كه توسط تتراگرامانونيقدرت . باشدمي

مفاهيم مذكر ) دو حرف امي ديگر( ]الف[ אو  ]شين[ שاست چرا كه عجيب آب بودن  حرف امي ،بر اين
 مايع رحميمي ما از حگذارند و در طبيعت، نوع بشر، پستانداري دريايي است و وجود ررا به نمايش مي

 همواره براي اساتيد. نمايشي كاهنانه از حقايق حيات است، سيل و كشتي، نوح يافسانه. شودگذرانده مي
  .اندنگريستهها مي، تطويل و شايد تجديد حيات به آب)به يك سياق (4مداومت

كه سر و كار دارد  )5اياكوس ايائوخداي در رابطه با  ( و جامنيزهاسرار اكبرِ كه با  - انجيل يافسانه
شوند به حرف نون شروع مينوح و ديگر خدايان كه با =6ايونر رابطه با خداي د (اسرار اصغروراي 

تواند بر روي يك سيني يا سرش ميكشد كه مي خدايي را كه ،شمشيردر آن باشد و مي) صورت كلي
و سربازي با يك نيزه پهلويش را شكافت و بدان سو خون و آب «: گويدمي -پيشكش شود ] لوح[صفحه 

 يا صليبشود زير آوري مي جمعمادر باكره و مريدان معشوق، كه توسط شراباين  ».بيرون آمد
كوه ، 8مونسالوات 7ِسانگراليا جام مقدس  منتظر است؛ كه پياله يا جام در يك  به همان منظوردرختي

 آموزبراي دانش.  را ببينيدVII يبرگهيابد؛  شرف ميسرطانِ الراسسمتدر آيين اين . 9 باشدرستگاري
در رقصي سرخوشانه ها تا تمثالرا بپويد و بپيمايد  نمادپردازي چرخبسيار ضروري است كه حول اين 

                                                 
 .]م. [گزيني به هدف رازداري اتخاذ شده بوده استاين سبك واژه.  بر مني داللت داردجادودر كتاب » فرزند مذكر«اين  1
  .]م [خنوخيهاي عنصري سيستم جادوي لوحمشابه  2

3 Demiourgos 
4 continuation 
5 Iacchus Iao 
6 Ion 
7 Sangreal (Sangraal) 
8 Monsalvat 

 التين قديمي تحريف gradale احتماالً از graal ،greal ،grasal: در واقع به معني بشقاب است) gréal يا grail(جام  9
  .باشدشده است كه خود، تحريفي از باطيه يا قدح مي



تواند در ؛ پيش از اينكه بدان نايل شود نميدر هم درآميزنداز خلسه، به طور محسوس از يكي به ديگري 
  .ظيمكار ع –ها به انجام رساند شركت كند و آن را براي خودش و تمامي انسانآيين 

روبيده را به خاطر بسپارد؛ -هايِ موسيقيِ بادمامي اين داالناما باشد كه همچنين سرّ عملي پوشيده در ت
  !حجرالفالسفه، داروي فلزات و اكسير حياتتجهيز حقيقي 



VIII .مرگ  
نسبت داده شده است كه به ] نون[  נاين كارت به حرف

؛ حيات هاباشد؛ نماد حيات زير آبمعناي يك ماهي مي
 عقرب البروجيدايرهبه برج . هاسفركننده درون آب

ي انرژي آتشين در ، سيارهبهراماشاره دارد كه توسط 
شود كه بدين سبب ترين شكل خود حكمراني ميپايين

اين كارت در . محرك ضروري استآوردن براي فراهم 
ي كه دهد؛ نامي فنّكيمياگري مفهوم فساد را توضيح مي

نسبت  تغييرات شيميايي يآن به زنجيرهتوسط اساتيد 
 پنهان يداده شده است كه شكل نهايي حيات را از دانه

  .كند توليد مياورفيمرغ اصلي در تخم

 است؛ البروجدايرهها در اين برج يكي از قدرتمندترين برج
عموماً به سه بخش .  را ندارداسداما سادگي و شدت 

 نمادپردازي شده كه عقربترين با شود؛ پايينسيم ميقت
بيابد اميد يا ديگر وضعيتي بيكردند زماني كه خود را در حلقه آتش تصور ميطبيعت  بدويِگران نظاره

ناپذير شده و  تحمل،فشار محيط. دهدترين شكل خود نشان مي اين فساد را در پايين.كندخودكشي مي
شده در آب  افكندهبه همين ترتيب پتاسيمِنهد؛  خود گردن ميخودخواسته بر تغييرِعنصر مورد حمله 

  .پذيردي را ميدشود و بنيان هيدروكسيمحترق مي

 مار، .1باشدال موضوع اصلي برج ميحشود كه در عين  مار ارايه مييبه وسيلهتفسير مياني اين برج 
ها   آنه ماي حيات ك دوگانهاش بر تموج موزون آن دو فازِ و روش توالي حيات و مرگربمقدس است؛ 

  همانطور كه پيش از اين توضيح داده شد- مار همچنين.  داللت داردمناميرا به ترتيب زندگي و مرگ مي
 شهوتشود كه اين كارت موكداً، مكمل كارت از اين موضوع دريافته مي.  نماد اصلي انرژي مذكر است-

  .كندرا مرتبط ميها   آندهد كه نمايش مي حل يا انحاللي راXII يبرگهو  XI يبرگه .باشد ميشدهناميده

هاي اين توسط شيميدان. دهد جامد را نشان ميي است كه تعالي وراي مادهعقاب كارت، يواالترين جنبه
كه به صورت  شد شناخته ميموجودعنصر ) ترينيعني رقيق(ترين بدوي در آزمايشاتي معين، خالص

  .شده استفساد نشان داده ماهوي يب در اين كارت سه نوع  بدين ترت.شدندگاز يا بخار متصاعد مي

                                                 
ي د، ارزش عدعدنر ، ما]ناخاش[ נחש. ها اين افراس نوزايي را در كتاب تورات، فصول اول و دوم تصوير كردندكاباليست 1

تواند به تفصيل بسط اي كه مينظريه. استناجياو به تناسب، در افراس رمزي، . ، مسيح نيز همينطور]مشيخ [םשיח.  دارد358
شود كه در جاي ديگري در  دوباره ظاهر ميسيلافراس پس از آن در افسانه، در نمادپردازي متفاوتي به شكل داستان . يابد

، ]طت[ טهمچنين . مار=عقرب]=نون [נון= يكسان است؛ چرا كه ماهيمار، ماهيتاً با ماهيالبته . ده استرساله شرح داده ش
 را اتصال افراس رمزي تمامياين نماد .  والخ– مسيح است و رحم يا وسيكا همچنين ماهياما .  به معناي مار استاسدحرف 

  .دهدمي



كند و مهم است كه دهد؛ شكل، اسكلتي است كه يك داس حمل ميخود كارت، رقص مرگ را نشان مي
 رابطه هيچ كيوانرسد چرا كه  اين عجيب به نظر مي.باشند ميكيوانياسكلت و داس، هر دو، نمادهاي 

 عنصري  او آن طبيعت.دهد ساختار ذاتي چيزهاي موجود را نشان ميانكيوندارد؛ اما عقرب آشكاري با 
] ساترن[به عالوه، او . شوددهند نابود نميچيزها است كه با تغييرات معمولي كه در اعمال طبيعت رخ مي

 خداوند مضافاً اين كه او .دهد نشان مي1آمنتيهاي را در آباوزيريس  را بر سر دارد؛ او اوزيريستاج 
صرفاً اين . »2ساترنبازگشت حكمراني  «. را ببينيدXV يبرگه: باشدمياصلي فريدگار مذكر سرّين آ

سوءتعبير شده، تغيير  4سراي سياه، توسط  خداي ميراكيشِ، و 3ستاغتشاش با .  بوده استسنتتباهي 
 حركت دادن او با. ادي فرتوت و ديوسان بدل كردمشكل يافت و مغشوش گرديد كه آن را در عوض به ن

-كنند كه وي با رقصش پديد مي ميي جديدسازد كه شروع به شكل دادن به اشكالهايي ميداسش حباب

آنچنانكه وي را در ، Il pesce( در اين كارت ماهي حاكم است؛ ماهي .رقصندآورد؛ و اين اشكال نيز مي
هاي باشند كه افراسهايي ميموضوع مورد پرستش در كيش و مار، دو )نامندها مي و ديگر مكانناپل
؛ داريمدر آسياي غربي را ها، ماهي خدا، 6داگون و 5اوئانيسبدين سان . آموزنداحيايي و تناسخ را مي-نو

ماهي  به صورت يك مسيححتي در مسيحيت، . هاي مشابهي وجود داردهاي دنيا كيشدر بسياري بخش
و به معناي ماهي است « شوديادآور مي 7راونينگبآنچنانكه ، ιχθύσ  يكلمه يونان. شدنشان داده مي

 ιησούσ«  است، حروف آغازين كلمات جملهنوتاريكون، يك »كند را نمادپردازي ميبسيار خام مسيح
χριστόσ θεού υιόσ σωτήρ «]پترس همچنين اتفاقي نيست كه ]. عيسي مسيح، پسر خدا، ناجي

 مقدس مركوريو ماهي براي است تي به همراه ماهي  نيز پر از معجزاانجيل.  ماهيگير بوده است8مقدس
اين نيز وظيفه .  جنسي نيز هستنمادپردازي. چاالكي و درخششَشسردي، علت خونه ؛ بباشدمي

  .آوردكشسان در طبيعت به ياد مي- را به عنوان راهنماي مردگان و عنصر پيوستهمركوري
. رود داد انتظار ميالبروجيدايرهاز آنچه از انتساب بدين ترتيب بايد به اين كارت اهميت و قدر بيشتري 

 .باشدترين شكل خود ميياين همچنين اختصاري از انرژي جهاني در سرّ

                                                 
1 Amennti 
2 Redeunt Saturnia regna 
3 Set 
4 Black Lodge 

5 Oannesم.[»ابله«پانويس متناظر در فصل . ك. ، ن[.  
6 Dagon 
7 Browning 
8 St. Peter 



XIV .هنر  
 قوسبه .  استVI يبرگهتكميل اين كارت مكمل و 

 و بدين البروجدايره در جوزاباشد، مقابلِ متعلق مي
ه معناي  بسقو. با آن يكي» به سياقي ديگر«سان 
ترين ترين و ابتداييدر ساده(است؛ و كارت كماندار

 ديانا.  است شكارچي1ديانايتصويري از ) شكل خود
 تا هارومياست؛ اگرچه قمري ي يك الههدر اصل 

 ي مادر مطلقهكه -  » باكره2آرتميس«حدودي وي را از 
تنزل  -، بسيارپستان است 3هادياناي افسسي، باروري

.) ينيدرا بب III و IIهاي  برگه– ايزيس شكلي از(دادند 
 شكل كمان نشان داده با  و شكارچيماهارتباط بين 

 در علوم باطني، پيكاني است قوسشده است و اهميت 
درخت شكافد؛ سه مسير آخر كمان را ميكه رنگين

سازد و كمان را مي، رنگين]قشت [קשת، كلمه حيات
 خورشيد تيفارت به ماه يسودكند؛ چرا كه مسيرش از كافد حمل ميشكمان را مي پيكاني كه رنگين،قوس
- علمي مهمي را نشان ميياين توضيح بسيار فني است؛ اما الزم است چرا كه كارت ضابطه. (رسدمي

  .)تواند با زبان مناسب ادراك عامه بيان گردددهد كه نمي

آفرينان سياه و نقش. دهد رخ ميVI يرگهبدهد كه در  را نشان ميمجامعت ازدواج سلطنتياين كارت 
هاي ايشان نيز آشتي  روي جامهماران و زنبورها حتي .اندسفيد اكنون در يك شكل دوجنسي يگانه شده

 نيز متشابهاً بزرگ عقاب سفيد، سفيد شده، اندازه و اهميتش بيشتر گرديده، در حاليكه شير قرمز. انديافته
مبادله ] ؛ مونثعقاب[ سفيد وي 4با گلوتنخون قرمزش را ] ؛ مذكرشير[او . شده و قرمز گرديده است

  .) كيمياگري ممكن نيستيآموختگان پيشرفتهتوضيح اين واژگان جز براي دانش. (كرده است

هاي سياه دارد؛ زن سفيد اكنون منجوق. تعادل و تغيير متقابل در اين شكل به كمال به انجام رسيده است
اي با سربند طاليي؛ اما  تاج نقره،اي بر سر دارد؛ اما مردطاليي با بند نقرهتاج  ،زن .و شاه سياه، سفيد

كه جامِ گلوتن سفيد را در دست آمده چپ سمت سر سفيد در سمت راست، درعمل با بازوي سفيد به 
ه دارد كدارد؛ در حالي كه سر سياه در سمت چپ، بازوي سياه در سمت راست دارد كه نيزه را نگاه مي

  .كندكند؛ آب، آتش را خاموش ميآتش، آب را داغ مي. ريزدمشعل شده و خون جوشانش را بيرون مي

                                                 
1 Diana 
2 Artemis 
3 Diana of the Ephesians 
4 gluten 



در . كند؛ اين تمثيلي كيمياگرانه است تمثال، سبز است كه رشد گياهي را نمادپردازي مييجامه
ستحاله دادن شدند؛ دشواري ا، مرده در نظر گرفته مي»واقعي« پدران علم، تمامي اشياء نمادپردازي

مانده بودند؛ چرا كه رشد ماهيتاً پس -   به شكلي كه در طبيعت وجود دارند- فلزات اين بود كه فلزات
- معدني به حيات نباتي بوده است؛ اساتيد فكر مييرشد دادن ماده اولين مشكل كيمياگري .نكرده بودند

عنوان مثال، تقطير عملياتي نبوده است به . كردند راه صحيح اين كار تقليد فرايندهاي طبيعت بوده است
بايست طبيعي واقع شود، حتي شعله انجام پذيرد؛ بلكه ميي  به وسيلهكه با گرما دادن به چيزي در انبيق 

هاي ها، براي ذهندر آن دوره از تمدن، ماه. ( مورد نياز بوده استكارها براي به انجام رسيدن اگر ماه
  .)جستجوگر در دسترس بوده است

هاي زمان قديم  كه در واقع خودشان از آنچه انسان- نامندبخش وسيعي از آنچه مردم امروزه غفلت مي
 آبو آتش به عنوان نمونه، در پايين اين كارت . شودتفاهم ناشي مي از سوء-  غافل هستنددانستند مي

فهومي روحاني است كه اما اين تنها نمادي خام از م. اندشود كه به طور موزون ممزوج شدهديده مي
پنداري متساوي و متضاد با يكسانخود  يارضاي ميلِ عنصر ناكامل يك نوع براي ارضا كردن ضابطه

  .باشدميخود 

اين در اينجا به .  از امتزاج عناصر متضاد در يك انبيق تشكيل شده استكار عظيمبدين سان وضعيت 
به (، و باشدمي حيات تمامي پدر، خورشيد صورت طاليي يا خورشيدي نشان داده شده است چرا كه

شود؛ باران با باران و خورشيد خفظ ميي  به وسيله زمينباروري . نظارت داردتقطير بر ) طور خاص
گيرد كه خود، از نقطه  به طور موثر صورت ميبادبا همكاري پذيرد و فرايندي آهسته و ماليم انجام مي

.  پيوسته حيات، مرگ است يا فساديپس همچنين ضابطه. استآبازدواج آتش و  ينظر كيمياگري نتيجه
به .  نشان داده شده است، غرابي كه روي يك اسكلت نشسته استروي ديگ 1هادي مماتاين در اينجا با 

  .بيان زراعت، اين شخم زمين است

شود؛ چرا ميفهميده  .O.T.O نهم درجه متشرفينتفسيري معين از اين كارت وجود دارد كه تنها توسط 
  .داردابطه جادويي عملي با آنچنان اهميتي در بر دارد كه اعالم آن را غير ممكن مييك ضكه 

 شود؛كمان بدل مي كه به دو رنگينخيزد بر ميي عمل انجام شده از ديگ، بخاري از نور، به عنوان نتيجه
اين به . باال شليك شده استدر مركز، پيكاني به سمت . دهندشنل تمثال دوجنسي را تشكيل ميها  آن

  .كار عظيم ي روحاني دادن به نتيجهيجنبه. اين توضيح داده شد ارتباط دارد كه پيش ازكلي نمادگرايي 

اي از  پديدهاي خاصدر دوره. باشدمي ديگري از فرايند كيمياگري يلهحكمان عالوه بر اين نماد مررنگين
هاي باستاني كه در افسانه»  چندرنگيتنهنيم«(شود مشاهده مي فساد، ينورهاي متلون، به عنوان نتيجه

 را 0 يبرگههمچنين . شده است به اين اشاره دارد پوشيده ميعيسي و جوزفشود توسط گفته مي
  ).ناجي-رويابين، سبزپوش مرد تكه چهللباسببينيد، 

                                                 
1 caput mortuum 



 اين .دهد را نشان ميVI يهبرگ شرح داده شده در مرغِتخم كل اين كارت، محتواي پنهان  در مجموع
 اصلي كامالً خنثي شده است اما پس از تولد، دوگانگيِ. تراي پيشرفتههمان ضابطه است اما در مرتبه

  .آيد؛ پس از رشد بلوغ؛ و پس از بلوغ فسادرشد مي

هايش پشت تمثال، كه كناره.  آگاهي داده شده استكار عظيم نهايي يبدين ترتيب در اين كارت از مرحله
هاي دوقلويي كه شنل تمثال را تشكيل داده كمانكه اكنون از رنگين - كمان سايه زده شده استبا رنگين

   درخششي است كه نوشته-باشد مي
 VISITA INTERIORA TERRA RECTIFICANO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM  

حروف » .خواهي يافتگ نهان را سن، وااليشبا : دروني زمين بازديد كنهاي بخشاز «. بر آن قرار دارد
ارزش . ( كه بعداً درباره آن سخن خواهد رفتحالل جهانيسازد،  را مي.V.I.T.R.I.O.Lاول آن كلمه 

  .) است726=6×112=33×22عددي آن 

 اين گاه به عنوان يك سنگ، گاه يك پودر و گاه . ناميده شده استداروي جهانيهمچنين » سنگ نهان«اين 
شود؛ طال و نقره، قرمز و سفيد؛ اما ماهيت  دوباره به دو شكل شكسته مي.شوده ميتنتور توضيح داد

اين بدان علت است كه . شودتجربه دانسته نميي  به وسيلهآن هميشه يكسان است و طبيعت آن مگر 
موضوع يا . بسيار مشكل استها   آناند كه فهمسر و كار داشته» ماده«كيمياگران با موادي در مرز 

اند؛ چرا كه  چيزهاي مرده ناميدهيچيزي است كه ايشان مطالعهمدرن  شيمي و فيزيك در دوران يهقضي
  .ت واقعي بين چيزهاي زنده و مرده در وهله اول، رفتار ايشان استوتفا

اين، آنچنانكه در كاربرد .  است)زاج( ويتريول كيمياگري كه در باال ارايه شد كلمه  اندرزِحروف آغازينِ
اين، تركيبي متعادل از . شود، ارتباطي به سولفات هيدروژن، آهن يا مس ندارددر نظر گرفته ميمدرن 

اين اسامي ارتباطي با موادي كه در زبان عامه . دهدسه اصل كيمياگريِ گوگرد، جيوه و نمك را نشان مي
  .اندح داده شده نيز شرIV وI ،III هايبرگهدر ها   آناند ندارند؛نامگذاري شده

است كه ) در سطحي باالتر( كار  ابتداييِ يتكرار ضابطه» هاي دروني زمين بازديد كناز بخش«اندرز 
 RECTIFICANDO مركزي يكم، كلمهح مهم در يكلمه. باشدمي اين انشائات يي پيوستهاشاره

داروي ، رالفالسفهحج.  داللت دارد حقيقيياراده زنده جديد در مسير يهدايت مادهاست؛ كه بر ] وااليش[
  حقيقيياراده صلبكشسان و كامالً ؛ محمل كامالً بايست طلسم استفاده در هر واقعه باشدمي، جهاني

 هم در اين ،پيكان. باشد مياورفيمرغ تخم متجلي درآوردنِ حياتقصد آن بارور نمودن و به . كيمياگران
 مركوري يترين نشانهترين و خالصقع ساده در واپيكان. ، اهميت بسياري داردVI يبرگهكارت و هم 

مشاهده و ، در LIT، پنجمايثير به جا است با نقل قولي از . باشدمي هدايت شده يارادهاست كه نماد 
  .)ضميمه را ببينيد. ( اين واقعيت تاكيد شودبر  صوت



XV .ديو  
نسبت داده شده است كه ] عين[ עاين كارت به حرف 

 نسبت جدي به البروجدايره در  و استچشمبه معناي 
، اين كارت مسيحيت عصر تاريكدر . داده شده است

 آن را به علت 1لوياليفاز  .كامالً بد فهميده شده بود
اش، ارتباطش با جادوي آييني، موضوع مورد عالقه

بسيار عميق مطالعه كرد؛ آن را از نو ترسيم نمود و 
يكي  3معبد ايهشواليهسرِ بت االغ، 2بافومتآن را با 
شناسي اما در اين زمان كه تحقيقات باستان. 4دانست

 كامالً بافومتآنچنان پيشرفت نكرده بود، طبيعت 
حداقل وي .)  را در باال ببينيد0 يبرگه. (فهميده نشد

 همسان پانموفق شد بز تصوير شده در كارت را با 
  .تشخيص دهد

 به صورت حيات درخت روي XV و XIIIهاي برگه
 يك از(فكر رسند كه  ي ميهايسفيرا، خودآگاهي بشري، به تيفارتاز ها   آن.اندتقارن قرار داده شدهم

 سفيرايي، متشابهاً به XIV يبرگه ها، بين آن. اندتشكيل يافتهها   آندر) از سوي ديگر (سعادتو ) سو
  .)ينيد و طرح را ببX يبرگهتوضيحات  (.كندبندي مي را ضابطهوجودرسد كه مي

توانند به عنوان يك هيروگليف از فرايندهايي كه مفهوم بدان وسيله به بدين ترتيب اين سه كارت مي
  .شود خالصه گرددصورت شكل متجلي مي

 الرسسمتدر ، الروجدايره در جديدهد؛ ترين شكل خود نشان مياين كارت انرژي خالق را در مادي
. جهدهاي زمين مي را دارد؛ بزي است كه شهوتناكانه بر قلهشرفين ها بيشتر اين در بين برج.قرار دارد

 در شرف بهرامدر اين برج، . رودبر فرديت و دوام پيش ميشود، كه  حكمراني ميكيواني  به وسيلهبرج 
 را 5الوالد پانِاين كارت . دهدخلقت را نشان مي است؛ و در بهترين شكل خود انرژي آتشين و مادي

، پيچيده و غريب رقيقاشكال جنون بسيار اي از زمينه است كه در پسدرخت حياتاين . دهدنشان مي
بيني شده است؛ چرا كه وار زمستان پيشديده شود؛ جنون الوهي بهار، كه پيش از اين در جنون مراقبه

شفاف  درختهاي  ريشه.چرخاندميبه سوي شمال مسير خود را  در ورود به اين برج خورشيد

                                                 
1 Eliphaz Levi 
2 Baphomet 
3 Knights of the Temple 

 را براونينگ نوشته ،)پاپ(حلقه و كتاب  كتاب .اندبوده سرخداي االغ يا االغ همچنين متهم به پرستش يك  اوليهمسيحيان 4
 [Browning, The Ring and The Book (The Pope)]. ببينيد

5 Pan Pangenetor 



اش ، با چشمي در ميان پيشانيهيماليايياند تا حركات شيره گياه را نشان دهند؛ در برابر آن بز گرديده
انرژي خالق او در . دهدهاي زمين نشان ميترين كوهي را بر باالترين و سرّپانايستاده است كه خداي 

 براوزيريس  و سهوروكه گوي بالدار و مارهاي دوقلوي گرديده مستور  چوبدست استاد پيشوانماد 
 .سر آن قرار دارد

  بشنو، رب ستارگان،«
  امهمواره ستودهرا چرا كه تو 

  ها،ها و زخمها و غمبا ننگ
  .با تابي شاد، شاد

  به من گوش سپار، اين بز سوسن سفيد
  تو،خارهاي  ،زارمجعد چون بيشه

  اي از طال براي گلويت،طوقهبا 
  ».هايتكماني قرمز الكي براي شاخ

به را دليل، عرف يا دورانديشي ت، هيچ  خلقي، درشت، خشن، تاريك و حتي كور است؛ تكانهجديبرج 
  .توجه به نتيجهست و به رفعت، بيپروا املوكانه بي. آوردحساب نمي
تخفيف ات، بيبراي اراده.  آن كن، و هيچ ديگري نه نخواهد گفت.اتتو هيچ حق نداري جز انجام اراده«

  )44-42، اول، ال(» .كمال است شهوت نتيجه، همه ره زمقصود، آزاد ا

 نمايان نوئيتاي از بدن خلد؛ در حول آن حلقهميرا افالك  ،درخت ياشاره شود كه تنهعالوه بر اين بايد 
  .رودين به زير ميمبه مركز زنامعلوم به طور  چوبدست يچوبه. است

 ي سرم را پايين افكنم، و زهرم را پرتاب كنم، جذبهاگر.  يكي هستيمنوئيتماگر سرم را بلند كنم، من و «
  )26، دوم، ال(» .زمين است، و من و زمين يكي هستيم

 او از زمخت و سترون كمتر از نرم و بارور . اين كارت، تقدير از تمامي چيزهاي موجود استيضابطه
ها خلسه را در تمامي پديدهاو يافت . شوندباعث رفعت او ميور مساوي ط چيزها به يهمه. بردلذت نمي

 است؛ او پانگذرد؛ او ها درمياو از تمامي محدوده. گذارد  به نمايش مي- هر چقدر هم زننده باشند -
 עو י ،אالفباي عبري، صامت سه حرف . كه به ديگر تناظرات نيز توجه شوداين مهم است . استهمه 

، برگهاين سه . دهند را تشكيل ميI A O، خداوند  اين سه حرف، نام مقدس.باشندمي] الف، يد و عين[
IX ،0 و XVكنند؛ اما اين كارت به طور خاص  از انرژي مذكر خالق را مطرح ميگانه، توضيحي سه

سرِ  است، خداي االغست، حكمران، ساترن/كيوان .گذاردانرژي مذكر را در مذكرترين حالت به نمايش مي
شوند،  نام، به تمامي خداياني كه شامل اين حروف صامت مي.ت؛ او خداي جنوب اسمصرصحراهاي 

، محيط نمادپردازيملزومات ). 337- 336. صص، جادو.  ك.ن (. ارجاع دارد2ساتان يا 1شيطانهمانند 
عهد . كيش كوهستان، نظير دقيقي است. هاي مرتفعهاي سترون، خصوصاً مكان مكان–مجاور است 

؛ در اين رابطه داشتندگرامي مي» هاي مرتفعمكان«ست كه پرستش را در  پر از حمالت به شاهاني اعتيق
 دوام يافت كه در ساحرين سبتاين احساس، حتي تا دوران !  نيز خود يك كوه استصهيونحتي 

                                                 
1 Shaytan 
2 Satan 



، حداقل در نقاط )اگر هيچكدام موجود نبود(شد؛ اما صورت امكان در ارتفاعات متروك برگزار مي
  .ان آلوده نشده بودگري انسوحشي كه با حيله

 يهوديانن به ترس ات عليه ساحرانياز نظر تاريخي، .  استسبت، »فلك كيوان«، 1شَبتايتوجه كنيد كه 
ريشه بركنيده شد، رازآلود و از جادوي مسيحيت هاي ايشان كه توسط اشكال مربوط است؛ كه آيين

اين . شدندديده، قرباني و خورده مي دزمسيحيانهاي بچهكرد  القا مي2 اضطراب.بودگرديده بار دهشت
  .ه استباور تا به امروز دوام يافت

هاي بز، مارپيچ حتي شاخ. ترين چيزها استترين و دور از دسترساي به عاليدر هر نماد اين كارت كنايه
. كندتعريف مي» داراي نيرويي پيچشي«زرتشت، خداوند را .  را نشان دهدالنافذ  انرژيهستند تا حركت

  .3هاي انيشتين، هرچند كم ژرفاتر، مقايسه كنيدين را با نوشتها

                                                 
1 Shabbathai 
2 Panic 

:  مقايسه كنيدماهديگر با ، و از سوي [Seven Sacred Wanderers]هفت قديس سرگشته ، از يك سو با ساترناين را با  3
ها ها به نحوي به هم مرتبط هستند كه مابين ديگر سياره آن. »تتراگراماتوني ضابطه«. ك. ن. مرد سالخورده و دختر جوان

  )XXI يبرگه: ضميمه. ك. ن. (، و هر يك در خود، غايت مفاهيم خود را در بر دارد32=9چنين نيست؛ از آنجا كه 



XVI . جنگ: يا[بارو[  
بت داده شده است كه به نس ]هپِ[ פاين كارت به حرف 

.  ارجاع داردبهرام يمعناي يك دهان است؛ به سياره
ترين تفسير خود به تجلي انرژي كيهاني در در ساده
ويراني ير،  تصو.اشاره داردآن ترين شكل زمخت
-مي. دهدآتش نشان ميي  به وسيله موجود را يماده

داوري ، XX يبرگهاي بر تواند به عنوان مقدمه
 بدين . برداشت شود،آمدن عصر جديد يعني ،موعود

 رب عصررسد به كيفيت جوهري ترتيب به نظر مي
  .1داللت داشته باشد

- بدين ترتيب بخش پاييني كارت، ويراني عصرِ پيش

-ماشين آتش و ي، زبانهرعدي  به وسيلهرا  ستاسي

 سمت راست يدر گوشه. دهدجنگ نشان ميهاي 
 قرار دارد كه شعله را در بناي سازه 2ديسهاي آرواره

شكل ها   آنقابل توجه است كه. افتند پاسبانان پايين مييشدهتكههاي تكهاز بارو، تمثال. دمدبيرون مي
  .اندانساني خود را از دست داده

  .اندهاي هندسي بدل شدهها به جلوهآن

، يوگا هايافراس براي فهم آن الزم است به .دهدارايه مي) و كامالً متفاوت(اين تفسير ديگري از كارت 
، در آن شايع گرويران، شيوا كيش رواج دارد، اشاره شود كه جنوب هندكه بيشتر در ها   آنخصوصاً

فهم اين براي اكثريت اذهان . هاي مريدانش نشان داده شده استنبد به صورت رقصان بر شيوا. است
از .  استهيچي)  استكمالكه (به طور خالصه افراس چنين است كه واقعيت غايي . غربي ساده نيست

براي تحصيل كمال، تمامي چيزها . اندقدر هم مجلل و دلپذير باشند، آلودگي اين رو تمامي تجليات، هر
 يافته سامان حياتتواند به معناي عتق ايشان از زندانِن ترتيب، ويراني پاسبانان ميبدي. بايد فنا شوند

  .به آن نابخردي ايشان بوده استتمسك . ه استباشد، كه ايشان را محبوس كرده بود
دريافتي مضاعف فهميده بايست همواره در بايست روشن كند كه نمادهاي جادوي ميمطالب فوق مي

تر كارت آميخته تر و عميقاين مفاهيم ماهيتاً با مدلوالت رفيع.  متضاد ديگري استشوند، كه هر كدام
  .اندشده
  : گويدمينوئيت ، الهه 57فصل اول، در . اي مستقيم به اين كارت وجود دارداشارهكتاب شريعت، در 

                                                 
 70-72، 49-60، 46، 23-29، 17-18، 13؛ دوم، 3-9ال، سوم، . ك. ن 1

2 Dis 



شتباه مگذار ابلهان عشق را ا. عشق، شريعت، عشق، خواهش بود! هايم طلب كنمرا زير ستاره«
شماها به خوبي انتخاب . آنجا كبوتر است؛ و آنجا مار است. كنند؛ چرا كه آنجا عشق است و عشق

  1».داندرا مي خدا يخانه قانون دژ و رمز بزرگ ؛او، پيغامبر من، انتخاب كرده است! كنيد

بنا بر  است كه با باز شدن آن، چشم شيوااين همچنين .  استچشم هوروس غالب اين كارت، يخصيصه
  .گردد ويران ميگيتيافسانه اين كيش، 

 .O.T.O يازدهمعالوه بر اين، معناي جادويي فني خاصي وجود دارد كه تنها براي متشرفين درجه 
 در چشم ياين حتي با مطالعه.  استاي كه حتي در مستندات رسمي نيامدهشود؛ درجه ميشرح داده

در باب  ايراني شاعران و عرب باشد ذكر شود كه حكيمان مجازشايد . شود نيز فهميده نميXV يبرگه
  .اندكاري، نوشتهاين موضوع، نه همواره با محافظه

كه اكنون حتي برداشت  (2كنند استحمام ميچشمدر شكوه ، ماركند و  زيتوني حمل ميي كه شاخهكبوتر
 به شكل مار. ه در باال نقل شدهمانطور گ):  اشاره شده استXVي برگهگيرد كه در سومي را در نظر مي

دهند؛ آنچه ها دو شكل ميل را نشان مياين.  نشان داده شده استمار- شير4 آبراكساسِيا 3خنوبيس
دهند؛ هاي مونث و مذكر را نشان ميتكانهها   آن. ناميده استاراده به مرگ و اراده به زندگي 5شوپنهاور

گيري اين شايد دليل آن است كه چرا كناره. بنا يافته استرفعت دومي احتماالً بر تشخيص بيهودگي اولي 
-  معني معمول كلمه، بدان ميزان پيوسته به عنوان اولين گام به سوي تشرف اعالم ميتاز عشق به تمامي

اراده به « نيست؛ همچنين دست، تنها كارت كارت كبيراين . اين ديدگاه صلبي غيرضروري است. شود
اين موضوع زماني كه حيات و ممات به عنوان فازهاي . نيز ناسازگار نيستند» اراده به مرگ«و » زندگي

  .گرددتجلي يك انرژي واحد دانسته شوند روشن مي

                                                 
 ناميده جنگتوانست در غير اين صورت مي. عنوان قديمي بدين دليل كه امروزه آنچنان قابل درك نيست بازيابي شده است 1

 .شود
 .]م. [به معناي كبوتر و حمام به معناي مرگ است) بدون تشديد(حمام  2

3 Xnoubis 
4 Abraxas 
5 Schopenhauer 



XVII .اختر  
 به ، آنچنانكه در جايي ديگر شرح داده شد،اين كارت

-هداير به برج .نسبت داده شده است ]ه[ הحرف 
بانوي ير، تصو.  اشاره دارد،حامل آب، دلو البروجي

 براي معناي كامل اين .دهدما را نشان ميستارگان 
  . فهميده شودكتاب شريعتجمله الزم است فصل اول 

تمثال الهه در تجلي نشان داده شده، يعني نه به 
 XX يبرگه، كه در افالكصورت محاط در فضاي 

ده است؛ جايي كه وي مفهومي فلسفي نشان داده ش
و در اين كارت مشخصاً ا.  پيوستار و چندشكلياست،

وار تشخص داده شده است؛ او به در شكلي انسان
صورت حامل دو جام نشان داده شده كه يكي طاليي 
است و در باالي سرش نگاه داشته شده كه وي از آن 

مانند؛ ها به دو پستان مياين جام(. ريزدآب مي
  .)1»هايشير ستارگان از ممههايش؛ آري، ششير ستارگان از ممه«: آنچنانكه نوشته شده است

شود كه از در اينجا اين وسوسه ايجاد مي(. ش تفكيك شده استابنياديدر اينجا به عناصر  گيتي
ره پشت تمثال الهه، كُ) 3»! چشمكيچهاما ... هيچي با چشمك«: قول گرددنقل  2 پاسكوانييمشاهده بركه

پر است، آنچنانكه خصوصيات اصلي  هفتوس ونيستارههايش، واالترينِ خصيصه. سماوي قرار دارد
.)  را ببينيدكتاب شريعتاز اول همچنين شرح موجود در فصل  (. باشدعشقدارد كه طبيعتش را اظهار مي

ريزد كه بر  بر سر خود مي–باشد   كه همچنين شير و روغن و خون مي-او از جام طاليي، آب اثيري را 
  .ناپذير وجودفرسايشهاي كانداللت دارد؛ امطبقات ديد جاويدان جت

دارد كه او از آن نيز شراب ناميراي حياتش را اي را نگاه ميدست چپ كه پايين آورده شده، جام نقره
، يونانيان ] بهشتييمائده[ ي6امبروزيا و 5نپِنته، هنديي  فالسفه4يتايرآماين شراب، . (ريزدمي

او آن را . باشد يا نكتاري كه مادر آن خون است مي؛خون گرال،  كيمياگرانداروي جهاني و 7آلكاهست
- در سطحي پاييننوئيتاو در تجلي .  استبينادرياي كبير  آب، اين آب. ريزدبر پيوندگاه ارض و آب مي

هاي سرخ در  بر ساحل زمين بارور قرار دارد؛ آنچنانكه با گلدرياي كبيرچرا كه . استمادر كبيرتر، 

                                                 
  .]م [LXVليبربرگرفته از  1

2 Pasquaney 
  .]م [، اُمLXXIIIليبر برگرفته از  3

4 Armita 
5 Nepenthe 
6 Ambrosia 
7 Alkahest 



 يبه وسيلهقرار دارد و اين » مغاك« ارض،  دريا واما بين. داده شده است راست تصوير نشان يگوشه
» جاودانگي درختان ايمهمو«:  پوشانيده شده استاندكه در پيمايش گيسوانش به چرخش آمدهابرهايي 

  ).59، اول، ال(

ر عين  دببلونچرا كه . .’.A.’.Aاخوت  سيگيل قرار دارد؛ ببلون ي سمت چپ تصوير، ستارهيدر گوشه
-مي XI يبرگه مقدسي كه بانوي يفاحشه است، زن مخمليباشد؛ او  مينوئيتحال تجسد مفهوم اصلي 

خود . شود سماوي، انوار پيچشي نور روحاني متصاعد مييره كُاز اين ستاره، پشت خود. باشد
 اين مشاهده خواهد شد كه هر شكل انرژي در.  ناميرا نيستيفردوس چيزي بيش از صورت الهه

. » دارد؛ داراي نيروي پيچشي1خداوند اوست كه سرِ شاهين «:گويدزرتشت مي. تصوير، پيچشي است
 را پيشگويي سرشاهينرب  حاضر، آن عصررسد اين سروش جالب است كه توجه شود كه به نظر مي

  و پيروانش محاسبهانيشتينباشد كه  به نحوي ميگيتيكرده است و همچنين مفهوم رياضي شكل 
-الخط بروز ميشونده، خصوصيات مستقيماييني است كه اشكال انرژي متصاعد تنها در جام پ.اندكرده

ناشي از وهم گيتي شود كه كوري بشريت بر زيبايي و شگفتي در اين موضوع افراسي يافت مي. دهند
، پيغامبران 2باچوسكي لووريمان، بواليي رسد است كه به نظر ميمعنادار . داردرا اقامه ميبودن مستقيم
 بر مفهوم خطوط مستقيم استوار است اقليدسي يبدان علت كه هندسه. باشند مي نويمكاشفه اترياضي

 تفكر در اين ، بود كه رياضيدانانهگرديد براي اثبات آن ناتوان اصل مسلم توازيبدان خاطر كه تنها و 
  .3آغاز نمودندرا مفهوم كه خط مستقيم ارتباطي حقيقي با واقعيت ندارد 

 روشن حصول يضابطهاين فصل . باشد ميكاربردياهميت داراي ، فرجام كتاب شريعتدر فصل اول 
  .كندبه حقيقت را ارايه مي

قطعيت، نه ايمان، در زندگي، در مرگ؛ صلح : دهمتصوري مي در زمين لذات غيرقابلمن. 58
  .كنمطلب نميه؛ چيزي به عنوان قرباني نياوردني، سكون، خلسزبانبه

  .ابديتبه علت موي من درختان : خور من چوب صمغي و صمغ است؛ و خوني در آنان نيست بعطرِ. 59

در ميان، و اي   پنج پر، با دايرهيستاره.  آناني كه از ما هستندي است، همانند عدد همه11عدد من . 60
. شوديي توسط بينايان ديده مي و طالرنگ من در نظر كوران سياه است، ولي آبي. دايره قرمز است

  .ي دارمورزند جاللي سرّن من براي آناني كه به من عشق ميهمچني

زير ستارگان شب در صحرا عطر اكنون هماگر تو : ورزيدن از همه چيز بهتر استولي به من عشق. 61
در آغوش من  در آن، اندكي به خوابيدن ماربارقه بخور مرا در پيشگاهم بسوزاني، با قلبي خالص و 

وقت د در آنده بدهي؛ ولي او كه يك ذره غبار ميتو براي يك بوسه آرزو داري همه چيز را. خواهي آمد
آوري كنيد؛ شماها ها را جمعايست اسباب و ذخاير زنان و ادويهشماها ب. دهدهمه چيز را از دست مي

شي بگيريد؛ ولي هميشه در پي زمين بايست جواهرات فاخر بپوشيد؛ شماها بايست در جالل و غرور از ملل
خواهم در يك قباي واحد به پيشگاه از تو مشتاقانه مي.  خواهيد رسيدعشق به من و بدين سو به لذت من

                                                 
1 hawk 
2 Reimann, Bolayi and Lobatchewsky 

از » نهايتبي«هايش در فاصله براي نمونه، يك بيضي است كه كانون. خط مستقيم چيزي بيش از حد هر منحني نيست 3
 .باشدمي» بودنمستقيم«، يك راه قطعي از حصول اطمينانِ حساب ديفرانسيلاي از در واقع چنين استفاده. يكديگر قرار دارند



نور يا ارغواني، كم! مشتاقت هستم! دوستت دارم. شدمن بيايي، گه با سرپوشي فاخر پوشيده شده با
ب يا شهوتران، مني كه همه خواهش، ارغوامحجها بال. ترين احساس هستم، مشتاق توام درونيني و مست

  !بر من آي:  درونت بيدار كنيرا برپوش و جالل پيچيده

 و چشمانش همچنانكه با اشتياق برهنه ايستاده و –خواهد گفت بانو شاهدر تمام مالقاتهايم با تو . 62
آنانكه در مناجات عشقش هستند را  ي قلوب همهيبارقه! به من!   به من-ي من است سرخوش معبد سرّ

  .دهد  ميبروز

به من ! برايم جواهرات بپوش! عطرهايي برايم بسوزان!  شورانگيز را بر من خوانيآهنگ عاشقانه. 63
  !دوستت دارم! بنوش، چراكه دوستت دارم

  . خورشيدم؛ من درخشندگي عريان آسمان شب شهواني هستم غروبِچشمِتر آبيمن دخ. 64

  !به من! به من. 65

  .رسد  مي به پاياننوتظهور . 66



XVIII .مهتاب  
 داده شده نسبت] فقُ[ ק به حرف كارت كبير هجدهم

اين . دهدنشان مي البروجدايره را در حوت، كه است
  . ناميده شده استماهكارت، 
، آخرين برج است؛ مرحله آخر زمستان را نشان حوت
 קحرف ( شود  ناميدهدرگاه رستاخيزتواند مي. دهدمي

هاي مخچه  به معناي پشت سر است، و به توانايي]فقُ[
 عصر سيستم در خورشيد رستاخيزِ.) باشدميمرتبط 

قديم، تنها از زمستان نبود بلكه از شب نيز صورت 
 .دهدشب را نشان مي نيمهتگرفت؛ و اين كارمي

 .»اي از فرداشب است جوانهدر نيمه«: نويسد مي1كيتس
با ترسيمات  زير آبي كه - در پايين كارتبدين علت 

 مقدس، غلطانسرگين -سايه خورده است  شناعت
را قرص خورشيديكه شود پديدار مي مصري2فرايخ 

 و شب از درون تاريكي سكوتش را در خورشيد است كه غلطانسرگين اين .كندهايش حمل ميدر آرواره
  .دهدعبور ميزمستان تلخي 

- ممزوج با خون مييمسير يا جرياني از خونابه. ندازي بديمن و ممنوع قرار دارداباالي سطح آب، چشم

 ماهها، از ]يد[ יشود؛ نُه قطره خون ناپاك، قطراتي شبيه يزرع جاري ميبينيم كه از شكاف بين دو كوه لم
  .افتندبر آن مي

، نمايدمي فضاي مابين را پر برد و تماميرساند بهره ميآنچه از اعلي و اسفل به انجام مياز  كه ماه
كند، آنچنانكه  بين بشر و الوهيت را اشغال ميپيوند، مكان 3ش واالييجنبهدر .  استسياراتترينِ جهاني

 را به اخصن زمينيِ سفيراي، ]ماه[ اسفل او 4، آواتاركارت كبيردر اين .  نشان داده شدII يبرگهدر 
او تاريكي زهرآلودي است كه . كندل برتر، متصل ميااشكي تمامي ، حد اعلي موجود در مادهملكوت

  .باشدميشرط نوزايي نور 

 ها، باروهاي سياه رازِبر تپه.  ناپاكي و افسونگري است6او. شود ميمحافظت 5تابوي  به وسيلهاين مسير 
ي، همگي  و بيزاري نياك–ها، خرافات و سنن مرده داوري تمامي پيش. وحشت و ترس قرار دارندنامِبي

                                                 
1 Keats 
2 Khephra 

 .]م[ضمير مونث  3
4 avatar 
5 Tabu 

 .]م[ضمير مونث  6



نهادن در اين راه، شهامتي قدم آغازِ. گردند تا رخ وي را در برابر چشمان انسان تيره نمايندتركيب مي
. شوداز حس آتشين روگرداني مي. در اينجا حيات غريب و اغواگر وجود دارد. نشدني نياز داردمغلوب

 المسه، چشايي: س اسفل تكيه كندبايست بر سه حاست مياي كه بر جستارش شواليه. ماه، هوايي ندارد
دان  ديباشد؛ و سكوت با زوزهتر از تاريكي تواند مهلكجا است مين نوري همانند آنچه آ.1و بويايي

  .بيندوحشي زخم مي

؛ خدايي كه بر گرگ و ميش گر است، نظاره2آنوبيسبراي كمك به كدامين خدا بايد توسل كنيم؟ اين 
 در برابر پاهايش، خود. ايستدمي هاراهكه در شكلي مضاعف بين  3مخلِ آستانه ايستاده است؛ خداشغا

 او را ناماند، يا كساني را كه را نديدهاو ي را كه نهاي آناكشند تا الشهزنگ انتظار ميبهها گوششغال
يز همه چيز مشكوك است؛ همه چ.  حيات است؛ اين آستانه مرگ استياين آستانه. ببلعنداند ندانسته

، بلكه جنون وحشتناك 4دايانيسوسنه سرخوشي مهربان و خورشيدي . رازآلود؛ همه چيز سرخوشانه
اين چيزي .  را خنثي كرده استماه زهر ،پس از اينكه ذهنباشد ميداروهاي مهلك؛ اين مستي حواس 

پژواك » .دترسي از تاريكي عظيم بر وي فرود آم«:  نوشته شده است5كتاب آغاز در ابراهيماست كه از 
روح شب تاريك اي كه عارفان پيوسته در شرحشان از  دريافت ناخودآگاه را از آن استفسار عاليه،ذهني

اما بهترينِ مردمان، مردمان حقيقي، مساله را اصالً بدين صورت در نظر . آوردبه ياد مياند گرامي داشته
ناعتي كه ممكن است انزجار قلب را در هر ترسي كه ممكن است جان را رنجور كند؛ هر ش. گيرندنمي

چقدر «: د؛ هر وحشتي كه ممكن است به ذهن هجوم آرد پاسخ، در هر مرحله، يكسان استانبرانگيز
  »!باشكوه استماجرا 

                                                 
  .πβ ،Bortschفصل ، كتاب كذبيات. ك. ن 1

2 Anubis 
3 Khem 
4 Dionysus 
5 The Book of the Beginning 



XIX .آفتاب  
-عهدهخورشيد، «اين كارت در زبان عالئم تشريفاتي، 

-را به نمايش مي» بر يك مانت سبزيك گل سرخ، دار 

-را-هروها است؛ ترين كارتي از ساده اين يك.1گذارد
 روحاني، خورشيدبه عنوان  ار رب عصر جديد، 2ها

به اش بر نژاد انسان اخالقي و فيزيكي، در تجلي
 نور، حيات، آزادي و عشق رباو . گذاردنمايش مي

 براي مقصود خود، عتق كامل نژاد عصراين . است
  .دارد بر انساني را در

- تاثير خورشيدي را نشان ميدادنِگل سرخ، شكوفه

 را البروجيدايرههاي در اطراف كل تصوير، برج. دهد
 طلوع شرق در حملبينيم؛ در موقعيت طبيعي خود مي

 البروجدايره. آوردسالمتي ميآزادي، . كند والخمي
؛ يك باشدمي نوئيت جسم يگانهنوعي نمايش بچه

ندي از كمرب، برگزيدهبندي، كمربندي اشتقاق و دسته
  .كند تعارف توضيح، اسباب را توجيه مي.فضاي اليتناهي ما بانوي

اما حول نوك تپه، . اشتياق دارد افالكدهد؛ شكل آن گويي به  سبز، زمين بارور را نشان مييتپه
در عين .  به معناي عدم وجود كنترل نيستعصر نوديواري است كه بر اين اشاره دارد كه آرزومندي 

ها   آن.اند به كرات تكرار شدهنمادپردازيدر كل اين ) به نوعي(ار دو بچه هستند كه و اين ديحال خارج از
رقصند و در عين حال بر در نور ميها   آن. جوان، بدون شرم و معصوم هستندمذكر و مونث، جاويد

دهند كه بايست توسط نوع بشر تحصيل گردد نشان مي بعدي را كه مييمرحلهها   آن.زمين منزل دارند
 .باشدميدسترسي جديد به انرژي خورشيديِ روي زمين همسو ي نتيجهبا علت و در آن آزادي كامل 

 ايشان، در مقابل پاهايِ. شان منسوخ گشته استمحدوديت مفاهيمي چون گناه و مرگ به معناي قديمي
اند كه در عين  برخاستهاز آنها   آنكهگل سرخ و صليب  قديم قرار دارد؛ تركيب عصرترين عالئم مقدس
  .دهدايشان را شكل ميحايل  ،حال

 توسع خورشيد در صليب  اكنون.نمايد را نمادپردازي ميسرخ و صليبگلانتشار مفهوم خود كارت، 
 نه فقط تعداد بروج -تا هستند انوار آن دوازده. يافته؛ كه البته در اصل نيز از آن اشتقاق يافته است

، ارزش عددي »او«، ]هو[ הואكلمه . (باشدمي 3وه، كه  القدوسمالقديعنوان ترين قدسي ، بلكهالبروجدايره
 چهار .شود ناپديد گشته است نسبت داده ميچهار محدوديت قانون زميني كه همواره به عدد .) دارد12

                                                 
 . اين كتابينويسندهي  خانوادهنشان خانوادگيمقايسه كنيد با  1

2 Heru-ra-ha 
3 Hua 



شود؛ ي آزادانه گسترده مصليبقانون از بين رفته است؛ انرژي خالق توسط  محدود صليبيِبازوي 
  .كند نفوذ ميبانوي ستارگان مابدن جهات به انوارش در تمامي 

گيرد؛ اين براي تاكيد بر اين نكته است  نوك تپه را در بر ميدر رابطه با ديوار بايد توجه شود كه كامالً
ه اما اكنون، آنچه در گذشت. باشد هنوز در رابطه با مسايل زميني معتبر ميسرخ و صليبگل يكه ضابطه

  . داردي نزديك و روشناتحادبا كيهان موضوع بحث نبوده است، 

 ديوار تپه اشاره شده يتيغهي  به وسيلهكه  (سرخ و صليبگل يهمچنين بسيار مهم است كه ضابطه
است؛ چرا كه تپه سبز است؛ كه شده ل بد» غني و غريبچيزي «، آتش را كامل كرده است و به )است

داللت اين . توان انتظار داشت سبز يا آبي باشدو ديوار قرمز است كه ميرود قرمز باشد انتظار مي
 جديد براي تدبير ساده و عصرتطبيق ها در ترين پيشرفتاين است كه بايد يكي از عظيم نمادپردازي
  .اند مشكالت سهمگيني باشد كه با رشد تمدن سر بر آوردهداوريِبدون پيش

، و مفهوم نخستين )هر چند آن زمان نظام نبوده است(نشين ن غارانسانظام اجتماعي  نسبت به انسان
 يبندي كالبدشناسانهانسان نسبت به طبقه. مالكيت در جسمانيت انساني پيشرفت بسياري كرده است

هاي ترين منجالبنتيجتاً در وحشتناككرده است؛ و بسياري  پيشرفت يبشري انواع همهخام روح 
تقريباً هاي افرادي كه از نظر اخالقي به داوريپيش. اوي فرود آمده استشناسي رواني و روانكآسيب

  .دشوار استآور و متعلق هستند بسيار مالل. م. ق 25000

؛ نه تنها خود انددار ناسازگاري خود هستند، در قانون روحاني متفاوتي تولد يافتهآن افراد كه بيشتر وام
- تصحيح اين، مي. اندكه به خاطر عدم قطعيت جاي پاي خود حيرانيابند، بلديده از نياكان خود ميرا جفا

  . نو باشدعصر پيشگامان يبايست وظيفه



XX .عصر  
كامالً ها در اين كارت الزم بوده است از سنت كارت

  .شودپي گرفته بتواند  فاصله گرفته شود تا آن سنت

 داوريِيا :  ناميده شده بودفرشته ،كارت قديمي
- را نشان ميرسانيپيغام يا فرشتهت، آن كار. موعود

دمد كه به آن يك پرچم داد كه در يك شيپور مي
 . بر آن استعصر اوزيريسمتصل شده است و نماد 

 و مردگان ها گشوده شده بوددر زير وي قبر
. شددر آنجا نشان داده ميها   آنتا ازسه. برخاسته

و ي بين آرنج فرد مياني دستانش را به زاويه قائمه
 شكل يابد كه ]شين[ שشانه بلند كرده بود تا حرف 

 بدين ترتيب كارت، نابودي جهان . ارجاع داردآتشبه 
 - 1904ي عامه اين در سال .داد نشان ميآتشرا با 

ي باد، جاي خداي هوروسزماني كه خداي آتشين 
، عصرگاه در آغازِ اين  آن. شدمحقق -در شرق گرفت )  را ببينيدV يبرگه( موبد را به عنوان اوزيريس

از اين رو كارت جديد، . اي كه خبر عصر نو را به زمين آورد اعالم شودمناسب است پيغام فرشته
  .باشد ميلوح افشاانطباقي با 

 امكان نامحدود است؛ جفت يگون، در اطراف باالي كارت قرار دارد كه رسته ستارهي، الههنوئيتبدن 
او با گوي آتش نشان . فلسفي قابل دفاعحيث  از واقعيت تنها مفهوم ؛حاضرجاديدگاه همهاست؛ هديتوي، 

 در . وي نشان داده شودرفتنباشد و بالدار، تا قدرت  انرژي جاويد يدهندهداده شده است كه نشان
- شناخته ميها-را-هروهرچند او به نام خاصش، . شودمتولد ميفرزند  هوروسِنتيجه ازدواج اين دو، 

-هورگرايش، شكل منفعل يا دروناست و  1خوئيت-هور- راگراي وي، ؛ شكل برون خدايي مضاعف.شود
- خورشيدي است و بديناو همچنين خصيصتاً .) ببينيد 0 يبرگه را در  تتراگراماتونيضابطه (2كرات-پا

  .شودآينده در نور طاليي نشان داده ميسان پيش

اما در هر صورت بايد توجه شود كه .  شرح داده شده استيعتكتاب شر، تماماً در نمادپردازيكل اين 
تواند مي نو تاروتاين . باشدمييكسان  - است تاروتمقرر بر  كبير فرشته، كه Hru با Heruنام 

تلويحاً آمده  در همه جا كتاب در نظر گرفته شود؛ افراس آن كتاب شريعتها بر نگارگرياي از مجموعه
  .است

                                                 
1 Ra-Hoor-Khuit 
2 Hoor-Pa-Kraat 



، سه شكل انساني ]يد[ יسه در ؛ بينيمميدالّ بر يك گل  را در شكلي ]شين[ שخود حرف در پايين كارت، 
برج  يدهنده نشانيك نماد پشت اين حرف، .اندبرخواستهنو عصر  ذاتقرار دارد كه براي مشاركت در 

 2000است كه در پي عصر حاضر خواهد آمد، احتماالً حدود عصري گستري  قرار دارد؛ اين سايهميزان
- دستچوبي درنده برخواهد خواست و 1هروماخيس؛ زماني كه ليدن عظيمدااعتهبوط «. سال بعد

 ياز اين واقعهتر ترسيمي واضح ي حاضر براي ارايهعصر ».برخواهد گرفتسرير و مكانم  ،مضاعف
: ف گرددمنعط خوئيت-هور- رابايست به تمثال اما در اين رابطه، توجه مي. آتي بيش از حد جوان است

 ولي دست چپ من خالي است، چرا كه – 2كُف نيا نيرويِ دستچوب؛  قدرتميدست دوگانهرب چوبمن «
 وجود رب عصر ديگري در رابطه با جزئيات بسيارِ» .ام و هيچ باقي مانده استرد كردهرا خُگيتي من يك 

  . مطالعه گرددكتاب شريعتبايست در دارد كه مي

 را عصر اوزيريسآميز از فاجعهدرك وقايع روحاني، اخالقي و مادي كه گذر همچنين مهم است براي 
 رسد زمانِبه نظر مي. آن مراقبه صورت گيردكتاب كامالً مطالعه شده و بر گذاري كرده است، اين نشان

هايي در طرق مسافرتي و ارتباطي، پيشرفت قدرت سياسي به همراهدر  ي عظيمتمركزبا ، عصرتولد يك 
نشان  عمومي ادغام چندين مكتب فكري منديهمراه پيشرفتي عظيم در فلسفه و علم، به همراه نيازبه 

 سال پيش 2000 بحران حدوداً آيندآيند و پسوزنده است كه وقايع پانصد سال پيشم بسيار آ.داده شود
نسل حاضر فكري  اين براي .قديم، مقايسه گردندعهد  1904هاي مشابه به مركزيت سال با وقايع دوران

اما اگر تشابه .  ممكن است فراروي ما باشداعصار سياه سال 500باشد كه ميآرامش دور از بسيار 
داران بيشتري هاي پرنورتر و مشعلخوشبختانه، ما امروزه مشعل. برقرار باشد، مساله همين است

  .داريم

                                                 
1 Hrumachis 
2 Coph Nia 



XXI .گيتي  
 اين كارت، اين است يترين خصيصهاولين و واضح

آيد و بدين ترتيب مكمل ر انتهاي همه ميكه د
از .  نسبت داده شده است]تاو[ תبه حرف . استابله

 را ]اَت[ אתاين قرار، دو كارت به همراه هم كلمه 
كل متعاقباً .  استماهيتدهند كه به معناي تشكيل مي

اند كه اين هاي چيزهايي تشكيل شدهاز دنبالهواقعيت 
اين . دهندتشكيل ميدو حرف آغاز و انجام آن را 

هيچ بايست بدين ترتيب، پايان نيز مي بود؛ هيچآغاز، 
 آنچنان كه پيش از ؛ در وسع كامل خودهيچباشد؛ اما 

، به عنوان 2، در عوض عدد 4عدد . اين شرح داده شد
اساس اين توسعه انتخاب شده بود؛ بخشي از آن 

جهان «دادن به بدون شك براي تعارف، براي تفصيل
  . و بخشي براي تاكيد بر مفهوم محدوديت؛»سخن

  نماد ساختو اين توسعه، به دليل تعارف.  است؛ يعني توسعهعالمت صليب به معناي ]تاو[ תحرف 
، تنها مساله، 2در مورد عدد . ، به صورت يك چهارگانه نمادپردازي شده استتتراگراماتونگردانِ 

نمادپردازي شود؛ اما عدد تعارف تواند به اي نميد پيوستههيچ فراين. بازگشت به يگانگي يا به منفي است
خود را نه تنها به اين توسعه صلب، حقايق صعب طبيعت، بلكه به درگذري از زمان و مكان با تغييري  4

  .دهدگر عاريه ميخودتصحيح

ه دليل اين  مقدس؛ بيندترينِ هفت سيارهترين و كُ نسبت داده شده است؛ بيرونيكيوان به ]تاو[ תحرف 
 براي فكر اوليه  و آببادآتش، سه عنصر اصلي، . د تحميل شد بر نماخاككيفيات كُند و سنگين، عنصر 

 مسيردر بيست و دو ها   آنكدام از هيچ.دهند، فزايشي متاخر را نشان ميروح و خاككردند؛ كفايت مي
ظاهر  حياتدرخت شكل آويزي بر  جز در ، جهان ماديآسياه جهان .شوند يافت نمييراصسفر يِاصلي 
  .دگردنمي

نسبت داده شده است؛ تا  ]شين[ ש به حرف به عنوان زينتي اضافيبه همين ترتيب،  نيز روحعنصر 
 تتراگراماتون ]يد[ י  حرفيباالترين نقطهي  به وسيله كترشود كه گفته ميصورت حدي به همان 

 ينمادهاي دقيق كه بر پايهآن فلسفي و نظريات مادهاي نميان همواره الزم است . نمادپردازي شده است
  .در نظر گرفته شودباشند تمايز قرار دارند و براي كار عملي ضروري ميها  آن

. حركتي، كُندي و همانند آن سنگيني، سردي، خشكي، بي–، كيفيات مشترك معيني دارند خاك و كيوان
-  ظاهر مي-باشد مي شدهطبيعت مشاهده كه مقياس -  ملكهمقياسدر ارتباط با سياهي  بينا در ساترن

  .گرددرسد، به صورت خودكار به آغاز باز ميگردد؛ اما همواره به محض آن كه پايان فرايند فرا مي



كه در شرايط زميني از تحمل كشش و كرنش ساختار دروني باشند ميترين عناصر ، سنگينشيميدر 
در . دهندتابش ميها و باالترين فعاليت ترين خصيصهرقيقراتي با باشند؛ و متعاقباً ذخود ناتوان مي

 نوشته شد، پيشنهاد شده بود كه در صفر ترموديناميك بر قانون دوم 1كفالو، سيسيلاي كه در رساله
- تر از اورانيوم، با ماهيتي وجود داشته باشد كه ميمطلقِ دماسنج هوايي، ممكن است عنصري سنگين

بود0=2 يهلآن، تفسير شيميايي معاد.  عناصر را از نو بازسازي كندريتوانست كل س .  

بايست آغاز را ميانجام گردد كه از آنجا كه پذير ميبر سر اين موضوع توجيه بحث ،بر اساس شباهت
طوالني و مشخصي آيد؛ از اين جهت، سياهي بر طبق سنت در پي مي] هاي اينچنيني[بزايد، نمادپردازي

 اوزيريس«افشاي » رموز« يكي غافلگيري براي آموزندگان .خورشيد نيز نسبت داده شده استمخفي، به 
  .بود »باشدمي سياهيك خداي 

ست، خداي باروري؛ خورشيد در جنوب؛ اما به يك اندازه،  اپير، مذكر است؛ او خدايي ساترنبدين ترتيب 
، اساس يِسوده عنوان يك تجلي از ماه  بدرخت حيات نيز بر ]تاو[ ת؛ و حرف مطلقه  مادر،درياي كبير

 تاثير مسير بر .گرددظاهر ميها   آنشناساييد تعادل بين تغيير و ثبات، يا مولّ فرايند يدرخت و نماينده
-ظاهر مي» مادرنشاندن دختر بر سرير  «در اينجا نيز دوباره افراسِ. كند نزول مي،، دخترملكوتزمين، 

 مفهوم خود وجود دارد؛ دقيقاً  در واالترينِكار عظيم نشاني از تكميل  متعاقباً در خود كارت،.شود
، آن گيتي منتشر در تجلي است؛ ، منفيِابله .نمايد، آغاز آن را نمادپردازي مي ابلهيبرگههمانطور كه 

، بيست كارتي كه بين اين دو قرار دارند.  آن به انجام رسيده؛ آماده براي بازگشتباشد؛ مقصودتجلي مي
يك  به اين مفهوم، گيتي نتيجتاً تصوير .دهندآن را در مراتب مختلف نشان ميعاملين  و كار عظيم

  .تتراگراماتونآخر  حرف ؛دوشيزه است

، در دستانش، نيروي پيچشي تابناك. وي در كارت حاضر به شكل تمثالي رقصان نشان داده شده است
شريك رقصان وي به  . آن را در اختيار دارديوگانهكند كه هر يك قطبيت داداره مي را فعال و منفعل

ها ؛ اينخورشيد، قدرت و بينايي، نور «. نشان داده شده استXIX يبرگه در ها- را-هروصورت 
، بسياري نمادها را تركيب  جادويي خدايابطهض اين شكل نهايي تصوير ». هستندستاره و مارخادمين 

رغم  علي– روش صحيح مطالعه اين كارت .باشدميفايده  بيكه شرحشان مشكل ونمايد ميو مستحيل 
كه دارد اظهار مي، گيتي. باشدمي طوالني و پيوسته ي مراقبه–همه و به صورت خاص براي اين 

هاي كارت چهار كروب قرار دارند كه  در گوشه.باشدمي كار عظيم به انجام رسيدن نكوداشت، موضوع
 تاييِ به قرار تقسيمات پنجمرغي است كهيك شكل تخم و در اطراف وي دهند؛ مستقر را نشان ميگيتي
  .تشكيل شده است از هفتاد و دو دايره ،2شمهامفُراش، البروجدايره

                                                 
1 Cefalù, Sicily 
2 Shemhamphorasch 



نود و نُه .  نشان داده شده استماده بندي طرح ساختمان منزلِدر مركز بخش پاييني كارت، استخوان
 ،طراحي. (دهداند نشان ميدر سلسله مراتب مرتب شده خود يطبقهعنصر شيميايي را كه مطابق با 

  )2هاي علم مدرنپايگاه. ك. ن: باشدمي 1سوليوان. ن. و. جمرحوم مديون نبوغ 

اصلي جرم از اجرام كند كه ده  را ترسيم ميدرخت حياتشكل طرح ابتدايي ، نوردر مركز، چرخي از 
  .اشدباي افرادي با خلوص قلب كامل هويدا نميجز بردرخت  اما اين .دهدنظام خورشيدي را نشان مي

  )با افراس ذرات آلفاي راديوممقايسه كنيد  (پلوتوشده با دادهمتحرك اولي، نمايش. 1
  نپتونشده با داده يا ستارگان ثابت، نمايشالبروجدايره سفيراي. 2
  كيوان. 3

  انفجارتجزيه و  ي نمايش داده شده؛ سياره3هرشلاين با . مغاك
  برجيس. 4
  بهرام. 5
  خورشيد. 6
  زهره. 7
  عطارد. 8
  ماه. 9

  )عناصر اربعه(زمين . 10

رنگ . ها، شناور و رقصان هستندها و مارپيچفضايي پيچيده اما پيوستار از حلقهتمامي اين نمادها در 
 نورتماميت ، عصر نواما . دهد تاريكي جهان مادي را نشان ميوكلي كارت سنتي، تاريك است؛ اغتشاش 

-مي ناب  درخشانِسبزِبلكه ها نيست،  ديگر سياه يا تركيب رنگزمينورده است و آ 4جهان سفليبه  را

صدور  رقص، يشب مشتق شده و دوشيزه آسمان نيمه از آبي مخمليِكيوان به طور مشابه، نيليِ. باشد
امروز، به درخشندگي و  اين كارت .دهد نشان ميجاويدان، به طريق آن اما در عين حال از آن،را از 

  .باشد ميدستها در تابناكي هر يك از كارت

                                                 
1 J. W. N. Sulivan 
2 The Bases of Modern Science 

3 Herschel م [اورانوس، نام كاشف[. 
4 Minutum Mundum 



  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  
 

  
  

  
  

  

   دومفصل يضميمه
  

  



   ابلهيبرگه
  1سكوت

، هيچ چيز اين چنين روح، از تمامي وصوالت جان رحمات ياز تمامي فضايل جادويي و عرفاني، از همه
  .ماني كه كامالً ادراك شده باشد؛ حتي زسكوتدچار سوء برداشت نشده است، همانند 

شايد بتوان گفت اصالً فكر كردن به آن، خود خطايي ! ممكن نيست بتوان خطاهاي معمول را برشمرد؛ نه
. باشد هر تعقل يا شهود ميوراي ، بطوريكه هيچ است؛ يعني وجود خالصكه طبيعت آن  است؛ چرا

 سرسراي 2ماموريتنظارتي خاص باشد، آنچنانكه تواند   ميبنابراين، بدين سان، منتهاي انشاء ما تنها
  .بايست در آن به انجام رسد كه راز سكوت مي باشد

» رب دفاع و حفاظت« كه خداي سكوت، هارپوكراتبر اين سلوك مقام سنتي استواري موجود است؛ 
  .شود ناميده مي

جان ، اوكند نيست؛ چرا كه  يبه هيچ ترتيب آن سكوت منفي و منفعل كه كلمه عرفاً ايجاب م اواما طبيعت 
 مسدود بابدهد و   كه به تمامي معماها جواب ميكامل و خالص شواليه-عياراست،   مطلقيسرگشته

آن است كه با آن .  نيستمعماي ابوالهول پاسخ ، در مفهوم عاميسكوتاما . گشايد دختر شاه را مي
 كليد صورت مطلق است، هارپوكراتكه  است؛  بطوريتعادل كمال، سكوتچرا كه . شود پاسخ ساخته مي
است، مفهوم مونثي كه تنها يك مكمل بر آن » 3باكره يا پازل «،ابوالهول. گونها، همهرازجامع به تمامي 

 است؛ در تصوير خدا اين داللت.  متكثر است و هميشه در ماهيت يكسان،وجود دارد، همواره در شكل
 نمايان 5بافومت، و بدون ابهام زماني كه به صورت 4س ديفوسباكو و ابله تاروتترين شكل خود در بالغ
  .شود نشان داده شده است مي

 كند كنيم، اولين كيفيتي كه  توجه ما را جلب مي  تحقيق مياو نمادپردازيزماني كه با دقت بيشتري در 
و : ت ناميده شده اسشاخجفتي، اوفارغ از خردي عميق نبوده است كه .  استاوبدون شك معصوميت 

چهارمين . ، پيشكار خود را براي اعالم ورودش فرستاده6آيواز است كه او:  استعصر هوروساين 
كار  تاجبه عنوان : بدين ترتيب در ما، كسي كه به اين نيرو مشتاق است. است سكوت، لهولانيروي ابو

بايست  مي. تترين وجه خويش، باالترين ارزش را خواهد داش، حصول به اين معصوميت در كاملعظيم
 كه انسان از روي ناداني و به عنوان برتري خود بر مسئوليت اخالقي ييم كه ريشهمپيش از هر چيز بفه

بدون شك، در حكايت عبراني كه . باشد  گناهيكلمه كه ؛ استمحدوديتكند،  حيوانات بدان افتخار مي

                                                 
 قتيحق سوي به كوتاه انشائات از برگرفته 1
2 Tyling) م) [؟[.  

3 Puzzle or Pucelle (fr.) 
4 Bacchus Diphus 
5 Baphomet 
6 Aiwass 



يابي  مجدد به معصوميت، دستيابيدست. آورد، حقيقتي هست  مرگ را به ارمغان ميدانش نيك و بد
-كشيم بر بادبان ميسي كه درفَبدون اين خودآگاهي كشنده كه هر نَكه بايد بياموزيم . است عدنمجدد به 

 اخراج عشق خود را با ترسبايد . كند  ما را به درگاه قبر هدايت مييهاي شكنندهكه رگدمد ميهايي 
تواند   نميتولدچيزي جز ها   آن كليي است، و نتيجه، يك شور شهوانيعملكنيم؛ مشاهده كنيم كه هر 

هاي خاص،  با مراقبه.  باشدحقيقت و عدالتبنابراين همه اعمال بايد : عشق شريعت بودهمچنين، . باشد
 خود تطهيربايست آنچنان به كمال انجام گيرد كه ما از  ممكن است فهميده و برقرار شود؛ و اين كار مي

در واقع شرط الزم هر كه اين وضعيت . گردد  تكميل ميمعصوميتتنها بدين ترتيب آگاه نشويم، چرا كه 
باشد، راه  ميدر نظر بگيريم سالك يايم به عنوان اولين وظيفهعمق مناسب بر چيزي كه عادت نمودهت

چرا كه تا زماني كه معصوم شويم، مطمئن هستيم كه بايد » اراده حقيقي من چيست؟«. است حل سوال
بايست سربرآورد قضاوت نماييم؛   مي حقيقيياراده خود را از بيرون، جايي كه يارادهماييم سعي ن
اين مفهوم . بجوشيم اقيانوس زندگيمنع جاري شويم، با عشق به سوي بي، از درون، و نوراي از  فواره

، تا 1وارپروتئوس كشسان، رفيعاً  كامالً؛گردد  ما است كه صادر ميي است؛ اين ارادهسكوتصحيح 
هيچ خليجي براي قدرت . پر كندشود   را كه در جريان خود با آن مواجه ميجهان تجليتمامي درزهاي 

با . العبور نيستناپذير آن صعبشكافي تزلزلراي مواي ب سنجش آن قدر بزرگ نيست، هيچ تنگهغيرقابل
 توسطشكل آن همواره . استتضمن صحت آن م آن كند؛ روانيِ دقتي كامل خود را به هر نياز منطبق مي

تاثير عمل آن . ماهيت آن در هر واقعه يكسان است: كند شود تغيير مي مواجه ميبا آن نقصان معيني كه 
كه   چرا؛ همواره يكسان است و كامل؛ اما هميشه متفاوتكمال است؛ و اين سكوت است، آن كمالهمواره 

  .داردارايه ميهر مورد كيفيت و كميت غريب خود را 

 هارپوكرات نوي يكه هر جنبه  را بنوازد؛ چراسكوتبراي خود الهام نيز غيرممكن است صداي سرود 
 غريبي كه خود نژاد صادق خود به عشقتوسط من به سادگي . ارزد  ميابديت در طول جهانبه موسيقي 

 كه ت شدمهداي هارپوكراتحد بي به افشاي اين تهليل ضعيف از حماسه متناسخ يافتمرا در ميانشان 
 من به  خودي تيرهورودترين نور را بر باشد كه ضروري صورت كوچكي از درخشش پرثمر وي

 2ي مردانهي معصوميت مجلل، خلسهيجذبه.  ناگفتني منكسر كرده استجوهر الوهيتزيارتگاه غرّان 
 كه نافذيت و ؛آتش است و قدرتستايم كه نامش   را ميفرزند تاجدار و پيروزمندي. ستايم  را ميآخر

رساند؛ كه   را به انجام مي مطلقيحصول باكره كه انرژي و تابش ؛كند قدرتش آرامش را تضمين مي
 كه اراده كرده كمالي است و آنگاه كه به پان خداي بزرگگانه،  ناي هفتينوازندهآنچنانكه متجلي گردد 
  . استسكوتاست دركشيده شود، 

  3درباره خرد و سفاهت. ب
 كتاب معرفت يا بالهتآورم كه  مربوطه را به ياد مي يادداشت و عنوانام، اين انتهاي رسالهپسرم، در 

  آناتومييمعجزهدارم براي  اعالم مي هديترش، رو، بانويمان و سنوئيترحمت و پرستش را بر . باشد

                                                 
1 Protean 

 pantomorphousو  2
3 De Sapientia et Stultitia  )تكتاب معرفت يا باله: كتاب الفز ا(  



 اگرچه كه چرا.  نمايش يافتهدرخت حيات، 2نشان جهان، آنچنانكه در طرح فرزند 1خوئيت-هور- را
] الف [אمذمور  ارجاع وجود دارد؛ها   آنبراي فصل و ربطي ماهيت اوست، مسيري و، تجلي ثانمعرفت

تثليث اما همچنين صد است و يازده در امالء صحيح خود؛ تا داللت كند بر   استيكشك  باشد كه بي
ست كه  اAUMاين همچنين عدد .  ناگهان انبوه است و مرگو با قلب حروف، سياهيِ. اقدس

AMOUN باشد و صوت ريشه OMNE يا در يوناني PAN همچنين .  استخورشيد و اين، يك عدد
، كه در ابتدا از آن سخن گفتم و MATآنجا با صفرنشان مرتبط باشد و نامش   است كه درتحوتكارت 

ان را در يك بدن جمع كن و با جانت در آن بدم، باشد كه ج اعضاءپسرم، تمامي اين . ابلهتصويرش 
.  باشيجسم واحدگيرد؛ آنگاه با شهوت رجوليت در آغوش بگيرش و بر آن شو و بشناسش؛ باشد كه 

نامت را در دريابي كه توسط كدامين الهام بايست   اين منتها ميي و خلسه در مدد، در نهايتحال
را ياري شهر حقيقي كه يشواليه، »Thorتسليم شو « منظورم پارسيفال است، ؛ انتخاب كردي3گنوسيس

 را به خدمت صحيح رهنمون كرد و 4كاندريو زخم آمفوراس را شفا بخشيد، و  در مونسالوات ربود
 كلمه را در نهايت به انجام ،؛ بله، حتي بر خويش نيز اوينمود احيا سانگرال ينيزه را بازستاند و معجزه

  :رسانيد
Höchsten Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser!5  

پسرم آنگاه كه در . اين راز تصنيف كردستايش  در 6ريچارد واگنركلمه از آوازي است كه اين آخرين 
 گانهمهذات و چتر كنم اين را بفهم كه غايت معرفت گشودن راهي است كه به  اين رساله تركت مي

  . ناب استابله اين مسيرِ. ، رب عصرهوروس روح فرزند ؛رسد مي

  7غايت سروش
همانند آيا وي  8دروئيد و بارد، اسكالد يافسانه، هاي عهد عتيق حماسهك، در ؟ آنَناب ابلهو كيست اين 

ست كه هر پيچيده در آن حل ا باد هستي كه آبي، تو بزرگ ابلهاي   آيد؟سبزپوش به پيش نمي ،بهار
تو، ايستاده بر ! شك شرابمو  9پرياپوس از چوبدستي ژنده، با يجامهآري، تو پوشيده در ! شود مي

، باكوس ديفوسدانستم كه كيستي، آري، ! جهد  بر تو مي عظيميگربه؛ كه كرات-پا-هور، همانند تمساح
ام كلمهزنم  ، و فرياد ميآمدنوراي پيشرسم،   ميوجود تو به پايانحال در ! IAOدو، در نام تو هيچ و 

داده شد و  نانسابه ، 10آلكوفريباس ناسيِر عمويتتوسط  BACBUC بطريسروش را و همانطور كه 
  . استTRINC، كلمه

                                                 
1 Ra-Hoor-Khuit 
2 Mintum Mundum 
3 Gnosis 
4 Kundry 

 !رستگاري از جانب ناجي! ترين معجزهتمام 5
6 Richard Wagner 
7 De Oraculo Summo 
8 Scald, Bard and Druid 
9 Priapus 
10 Alcofribas Nasier 



  ؛ 1عربيكاحكمت . ج
 شاه بزرگ كه چگونه ؛ به ارمغان آوردندشهر بابل را كه ايشان از حكايت عبرانيانبه ياد آر پسرم، 

بوخَنخورد آنچنان علف جدا شد، و مردمان از ميان هفت سال رنجور گشت، به مدت جانش، در 2زاردن 
، و نامش صفراش   است كه شمارهكارت تحوتاست و آن ] الف [א، ونرگاحال اين . خورد  ميگاونركه 

Maat ،؛ يا حقيقتMaut ،ابله اما همچنين ؛ باشدنوئيت از بانويمان تصويري، كه  مطلقهمادر، كركس 
قدم گذاشت  ]تائو[ 道 راه، و همچنين آنكه در »Thorتسليم شو « ؛باشد پارسيفالشود كه  ناميده مي

آن ، 3داوودهمانگونه كه (گذارده  قدم فرزندهوروس ؛ استهارپوكراتهمچنين او . كند بدان اشاره مي
 خود  طبيعتسرّ؛ يعني كه او يگانگي با اژدها و شيربر ) گويد  خود ميخوانيزبور كه شاه شد در بدوي
ر من  بجان پيشين، عيد، پسرماي   . به تو نشان دادمابوالهولدر رابطه با سخنم آنچنانكه در باشد مي

مشاهده كنم آنچه را كه مرتبط ساحري  خاصيت  با؛ وبخورم علف عربيوارد شد كه من نيز بايست 
متعالي را راز زمان كه  حال باشد كه از اين سخن نگويم، از آنجا. اشراق چشمانمشود بر  گمارده مي
 آن كفايت  نيز براي بيانده جان كردم و عصر درو، من در يك ساعت مقياس زميني، يك حاوي است

  .كند نمي

  4اسرار يقين؛ هرآنچه عيان
هزار برپا نمايد، باشد هزاران ده را براي فراخواني دهيادبود يا نماديك  انسانآنچنانكه ممكن است يك 

 شما به ما كمك خواهد كرد،  خوديو در اينجا تجربه.  شما را به مدد هيروگليف آگاه كنمفهمكه بكوشم 
كند و بر اوي كه آن را  كفايت ميي تذكار يك نشانه آشنا است مسالها يك كه بكسي چرا كه براي 

 آن شمارِ بدين سبب در اينجا يكي از عجايب بي. حتي يا يك سال آموزش...  نه؛گردد داند معلوم نمي نمي
 . تنهاآنجا بود؛وجود تماميِ  ، خورشيدمخملتر از  تر و غنيبر وسعتي تيره: شود شمرده ميمشاهده بر

وار تغيير يافتند از هياتي هنسياينان . بهشت در سرتاسر ، يوناني بود؛هاي كوچك ، صليباوآنگاه در بر 
 بر جهان، حركتشانشان، تا كه با ، شگفتي شگفتي را بلعيد، هزاران بار هزار در پيمايش و تواليبه هياتي

وار و تابناك، خود هده كردم، قزح مشاغليان ديگر همه چيز را به مانند زماني. جوهر نورهم خورد، به 
زيبايي ابدي ي  به وسيلهشمار، تا كه شمار به دنبال بيها، بين در همه رنگ و همه تركيب از رنگدرخشا

آن سنگيني ، چنانكه به ناچار خود را از شد ناتوان گشت و غرقه نايشان، خصلت ذهن من از دريافت آنا
-كورسوي سحر مشاهده يك ارزشميزان ها به ع تمامي ايناي پسرم، مجمو  اما،. درخشش عقب كشيدم

  . نبود حقيقي قدسي ماي

                                                 
1 De Sapientia et Arabica ؛Sapientia م [.باشدمي» علف مقدس« همچنين به معناي[.  

2 Nebunchadnezzar 
3 Daood 
4 De Quibusdam Mysteriis, Quae Vidi 



  1آنگاه-اگر- هرآنچهي مراقبه
 بود كه ذهني شدهاراده هاي استحاله يا تغييراتدريافت آن و آن  آنچه بر من ارزاني شد؛ رورساكنون 

جستار عبارتي زمان ناميدم؛ بر ر آن ، يا آنچه من دفردوس به هايينردبان انجاميد، به مانند حقيقتبه 
، پسرم اما ؛ بر لوح كاري خودصراحي به هدف كاشت يك ؛ من آمدكلمات كه به دنبال لوحيبراي وعظ 

است  براي تسريع فعاليت فكر ممكن علف بيهوده است چرا كه كيفيت واقعهكوشش من بر ثبت دقيق 
 زمانچنانكه كسي آن ؛ در زيباييمستألي و يچيدهپ ترسيم هر قدم در تصاويرِ  و همچنين؛هزاراليه باشد

 همساني و تعدد همچنين ها؛ هر يك از آننام براي ايكلمهرا ندارد؛ حتي كمتر براي ذكر ها   آنتعمق در
كند   را حفظ ميدريافت روشتنها دارد و  را نگاه نميها   آن هيچ يك از، چنان بود كه حافظههانردباناين 

 بسازم قدرتمند و هولناك از تمركزيام بدين سان حال بايد با اراده. استداللم است كال ، بيرفعشكه از 
 به  آن؛ به كمكمزيت است و فضيلتاز آنجا كه اين روش .  آرمبيان را در راز؛ باشد كه اين فكرم

ات به ي كه اولين پرش خود را در مراقبهمغايرتي با آن فكر. رسي و شعف به كمال حقيقت ميسهولت 
 ختم معبد سانگرال و مونسالواتها به  راهاني چگونه تمام د آنچنانكه باشد ب؛سازي ندارد مددش مي

  .شود مي

  2حصول به اين چيز
ام كه يك انسان بايد بر اين عقيده - چيزي كه بسيار اندك دارم - عمل و تئوري يپايهمن بر به طور كلي 

ا كه رچ. تربيت شده باشد ما شريعتتشرف باشد و در اين روش استفاده كند، ماز در ابتدا پيش از كه 
. وجود دارداينكه طبيعت چگونه كمال غايي است ي ما در رابطه با جهان و اي به اشراق سرّ در آن اشاره

 - امها نشان داده  آنچنانكه پيشتر در بسياري نوشته- است و داروي آنيك افتراق اكنون هر فكر، 
 را بر ديگري بزني، به يكي روححرارت ي  به وسيلهتو بايست . باشد  با تضادش مييكمزدوج كردن هر 

تز حركت اكنون در اين مسير آنتيبدين سان مقتضي است كه تو . نرمي خود نور تا خلسه فوري باشد
 اين علف، يكه با خصيصه چرا.  را بداني و ذهنت آماده باشد3مسالهكرده باشي و به كمال پاسخ هر 

شكند و  شك محدودت كند نردبانت را ميآنگاه كه گذرد و   غيرقابل محاسبه هوش مييي، با سرعتتمام
در اين هنگام، طبيعت اين . آغازينت همانند شروع ؛راند ذهنت را  به دريافت تاثير از محيط، به عقب مي

نظير خود اغنا ط با تب مرعنصركه هر چرا روش، راه حل است و نابودي هر پيچيدگي با انفجار خلسه؛ 
چرا كه موجوديت  (ه استديرسد فنا گرد  به كمال ميبستر ذهنت اوج شهواني كه در آن در وگشته

  ).دهد را از دست ميمتجزي

                                                 
1  De Quodam Modo Meditationis 
2  Sequitur De Hac Re 

 Griphيا  3



  1حصول به اين چيز
باشد و همچنين مي كه از تضادش جداست، چگونه در دو بعد ناكامل يپسرم، به درستي فهميدي كه فكر

. كنيم وري از آن كامل نميجهان را مگر در سخن) معموالً(با آن تضاد ما  چرا كه در حوزه خود محدود؛
 يگانگي ايشان چيزي بيش از يك يبنابراين اگر ما سالمتي را با بيماري در تقابل قرار دهيم، در دايره

عالوه بر اين در اكثر موارد پيدا . دهيم كه ممكن است در همه چيز پيش بيني شود قرار نميرا كيفيت 
 تنها به شكل ] اكثراً[بندي تضاد صحيح هر فكر به عنوان يك مفهوم مثبت ساده نيست و ردن يا ضابطهك

كس در اين هيچبنابر.  نيستزتآنتي و پاسخ حاضر چيزي جز آيديك انكار مرسوم در بياني مبهم در مي
شكل و در  ت و بيدهد چرا كه تهي اس را قرار نمي» هر چيزي كه سفيد نيست«، عبارت »سفيد«مقابل 

شود چرا كه تصويري دارد كه در نظر وي با  داده مي» سياه«پاسخ . تصور، واضح، ساده و مثبت نيست
- كند و فرد ناگهان از پس را نابود ميها   آنتزي، تنها بخشي ازبدين ترتيب پيوستاريِ آنتي.  استاهميت

 آن در ذهنت با شكوه و لذتي وصف 2شود كه ارضا كننده و متعادل نيست و شبح اي آگاه مي مانده
كند و تو  مگذار اين فريبت دهد چرا كه موجوديت آن ناكامليش را اثبات مي. جهد ناپذير بيرون مي

اين روش پيوسته است و . را، همانند اولي، با عشق نابود كنيها   آنبايست جفتش را فرابخواني و مي
  .كند  حل مينور از ماده را در يك چيزرود و همه   مي پيشعام به متعين و از لطيف به زمختهمواره از 

  3استنتاجِ اگر اين مقدس باشد
بلند به همانند اند؛ بالفاصله در نظر آورده شدهحس، متضادهايي دارند كه تاثيرات اكنون بياموز كه 

ا غلط به  همانند عشق به نفرت، ي؛كوتاه، يا نور به تيرگي؛ در مورد احساسات و ادراكات نيز چنين است
بنابراين . گردد معين مينسبت درست؛ اما هرچه تخاصم شديدتر باشد، بيشتر در خيال گرفتار است، و با 

 ارجاع داده شود معنايي ندارد؛ اما عشق اينچنين مبهم نيست يك استانداردمگر اينكه به » بلند «يكلمه
: حال اين را بشنو. باشدمي ورداره از طبيعتي بسيار يكسان برخوسيل چرا كه نفرت جفتش است و بدان

 بر حاشيه ارگ بزرگ مشرق تولگا در كنار ساهارا، زماني كه در بيابان هاايثيرها در مشاهداتم از اين
 ي خصيصهيبه وسيلهبودم بر من داده شد، كه باالي مغاك، تناقض، يگانگي است و هيچ چيز مگر 

نگر، بدين سان، بدين روش عنقريب به مفاهيمي از اين ب. تواند صحيح باشد تناقضي كه در خود دارد نمي
بدين ترتيب در اينجا اهرم . تزي ندارندناقض خود را در خود دارند و آنتيمرتبه خواهي رسيد كه ت

نمايي،  شود؛ و در حالي كه همچنان در تعادل كامل است پرواز مي  در دست تو شكسته ميتناقضش
، با وسع مفهوم خود، و رفع آن، يا با  تمركزي كه فهم وسفردبر فردوس مشتاق و پرحرارت، از 

 ستاره هر هسته كه هديت و نوئيتبه بانوي ما آن  يكلمهكه ، كتاب شريعتكني، به مدد مطالعاتت در  مي
ي  چرا كه تكانه؛ باالرفتن از نردبان ساده است- اگر حقيقتاً متشرف باشي - و با اين آخري . مرتبط است

فتح كرده  خوي هنركند و تخليص از موانع فكر كه در آن  تز به پيشراني تو كمك ميآنتينيروي متعالي 
  . تو را به سمت خود بكشد،رقابت حقيقت يجاذبه و گردابشود  اي، باعث مي

                                                 
1 Sequitur De Hac  م [)؟(است شده تكرار عنوان؛[. 

2 Eidolon 
3  Conclusio De Hac Modo Sanctitatis 



  1راه خورشيد دون
را نه به ) و بسياري ديگر(ها است كه اين راز  اين سودمندي خلسه من از اين گياه مقدس، علف عرب

نهادي همي  به وسيله بلكه - چرا كه آن را پيش از اين داشتم -رت پرتويي نو به من نشان داده است صو
ذكاوت آن را داشتم كه اين روش . اي طوالني از وقايع در يك لحظه و تجلي بخشي چابك خود در سلسله

آري، .  من گريخته بودرا تحليل نمايم و قانون ذاتي آن را كشف نمايم كه پيش از اين از ميزان لنز فهم
پسرم، مسير حقيقي نور وجود ندارد، مگر آني كه من پيش از اين آشكار كردم؛ با اينحال در هر مسير، 

به چرا كه ما در اغلب موارد حقيقت را .  اش زيرك باشي سودي هست؛ اگر در دريافت و به چنگ آوري
اب يك هنرمند در ارايه اش، كه زماني ديگر تركيب و انتخي  به وسيلهكنيم، يا  انعكاس فتح ميي  وسيله

همچنان آن هنر، سودمند نبود مگر اينكه ما پيش از . نور وي قرار نداشتيمسلوك بدان كور بوديم و در 
 را در سرشت خود خورشيد آن فراخوانيزمان ي آماده به شكفتن در  آن حقيقت و غنچهيآن ريشه

نه يك سنگ از مقاطع يك مخروط و خصوصياتش مطلع در شهادت دادن، نه يك پسر و . داشتيم مي
كه با را كه آن قوانين ذهني   صحيح، به اين پسر بياموزاني، چرايبا ارايهها را اينتواني نيستند ولي مي

سازي به آماده) شايد بتوانم بگويم(ها  هستند در سرشت خود دارد و تنيهماهنگدر اات هنري ما يرياض
 يعني ؛ به كار بردشكار در -  زماني كه به تمامي حقيقت باشد- را آگاهانهها   آن تابراي پرواز نياز دارد

  .گذارد  قدم ميدريافترانند در راه  كه بر خيال ما حكم ميضروري در روابط او 

                                                 
1  De Via Sola Solis 



   مغيبرگه
  1مركوري. الف

و  برجيساش با  در اينجا شرحي بسيار كامل از سرشت مركوري در چندين جنبه، خصوصاً رابطه
  :شود  مطرح ميخورشيد

-هر دو پيغام. شود  شناخته مي2مسيح است، و بدين سان با مركوري، كه لوگوسدر ابتدا كلمه بود، «

 مركوري يمشاهدهدر . هاي كودكيشان يكسان است رسان هستند؛ اسرار تولدشان يكسان است؛ مزاح
 را نشان 5كاديسيوستصليب، . 4 دارد اشاره3ماريشود كه به  كننده بر دريا ديده مي نزولهرمس، جهاني

 רبا ، 8مائيا حقيقتاً 7ماريا است؛ 6گولگوتا، جهاني مركوري يدهد، دو دزد، دو مار؛ صخره در مشاهده مي
 واقعاً يوحنا و 9انجيلهاي موجز مابين مسيح مربوط به يمجادله. خورشيدي در زهدانش است] رِش[

سوي  از هرمسو سو  از يك 10آتيس و آدونيس و شايد يساوزير و سول، باكوساي بين كاهنين  ستيزه
اي بوده است كه متشرفين تمامي جهان به وامداري از گسترش امپراطوري روم و  ديگر در دوره

گشايش لوازم ارتباطي الزم تشخيص دادند كه چندآيينيِ متناقض را با يك دين ساختگي جايگزين 
  ».نمايند

مردگان ] دنياي[ به عنوان راهنماي هرمس يرا به جهنم با وظيفه مسيح شناخت، نزول يبراي ادامه«
 مسيحشود  گفته مي. 12جايروسدختر مربي  مسيح و 11اوريدوس همچنين هرمس راهنماي .ديمقايسه كن

 پس از جدا شدن از مدار  عطارديسيارهكشد كه  در روز سوم برخاسته است چرا كه سه روز طول مي
هاي بين ما و   سيارهزهره و عطاردتوان مشاهده كرد كه  اينجا مي(. خورشيد قابل مشاهده گردد
به مسيح به عنوان شفادهنده .) اند بودهپدرهاي ما و   ميانجي13پسر و مادرخورشيد هستند، همانگونه كه 

همچنين اين كتاب مقدس » .آيد پسر انسان به صورت دزدي در شب مي«: اش توجه كنيد و همچنين جمله
 پسر انسانتابد، آمدن  آيد و حتي بر غرب مي همانگونه كه رعد از شرق بر مي«): xxiv ،7-24 ماتئوس(

  ».نيز چنين باشد

                                                 
  هاي پاريسكاراز  1

2 Christ 
3 Mary 

  .دهد ، درياي كبير نشان ميبينا، بر چتر، كتركننده از ا نزول وي ردرخت حيات در ]بِت[ בمسير  4
5 Caduceus 
6 Golgotha 
7 Maria 
8 Maia 
9 Synoptics 
10 Adonis and Attis 
11 Eurydice 
12 Jairus 

13 Son در مقابل Sun] م[.  



 مكرر وي، و اين واقعيت كه اولين حواري او يك مامور يها با صرافها در تمثيلمسيحهمچنين به روابط 
  .وصول ماليات بوده است توجه كنيد

  . توجه كنيد1پرومتئوسي نده گير به عنوان تحويلمركوريهمچنين به 

كه ( مقدس است مركوري مشترك است؛ ماهي براي مركوري و مسيحبين مانيمي از نماد ماهي همچنين 
اند و   ماهيگير بودهمسيحبسياري از حواريون ). احتماالً وامدار كيفيت حركت و خونسرد بودنش است

  .داده است وي همواره معجزاتي در ارتباط با ماهي انجام مي

، »مني  به وسيلهگردد مگر  هيچ انساني بر پدر نايل نمي«:  به عنوان ميانجي توجه كنيدمسيحهمچنين به 
  ».رسيدرتكتوان به  كه تنها از طريق آن مي «كمهخُ به عنوان مركوريو 

ي خورشيد بالدار يا فالوس، سرور زندگي را در تمام.  را در بر داردگنوسيس نماد كاملي از كاديسيوس«
 و 2هورنز، منفعل و فعالدر دو طرف (مارها . گذارد ترين تا باالترين به نمايش ميسطوح از پايين

دانيم ولي از   هستند كه ميشير و عقاببه تناسب، كيفيات )  و تمامي ديگر اسنادهاي معروفاوزيريس
كند، نماد عمل  يگانه ميدنياي كبير  را با دنياي صغيراين نمادي است كه . آن صحبت نخواهيم كرد

حالل جامع .  است كه كاربردي جهاني داردحيات، خود كاديسيوس. رساند  كه اين را به انجام ميجادويي
  ».است

تمامي ديگر خدايان صرفاً . ت بسيار مادون آن اسمارس يبينم؛ نيروي مردانه حال آن را به تمامي مي«
  ». استاعصاراو اولينِ .  شده اندبندي ضابطههرمستوسط  هستند كه ژوپيترهايي از جنبه

اش احساساتي نيست؛ او دنيا را به   اصليياو در مورد وظيفه. گويي اين خدا بسيار قوي استبذله«
 و  جدي است،ژوپيترشود كه  گيرد؛ در عين حال متوجه مي  عملي عالي در نظر مييعنوان يك لطيفه

 او اين است كه نيرو را از يتنها وظيفه. خندد ميها   آنبودنشان بهجهان جدي است، اگرچه براي جدي
  ».باشدمينهان حيات، ، ژوپيتراما در . استحيات پيغام، .  منتقل كند و درگير چيز ديگري نيستژوپيتر

گونه كه بر شرايط يك سياره فائق آن. مركزيت خورشيد صحيح استي نظريهبا توجه به تناسخ، «
بازگرديم؛ زماني كه تجربيات  مطلقپدر يابيم؛ تا به   تناسخ مي،ت مركز بعدي به سميآييم، بر سياره مي

اي   آخرين سياره3ترا. گويد گردد و ستاره با ستاره سخن مي خورد و محسوس مي ما با هم پيوند مي
 به خورشيد گاز و در مركوري مايع هستند، در ونوساست كه جسم آن از زمين ساخته شده است، در 

  ».4رست شده اندشكل آتش خالص د

 با 5ليس- د- از چهار فلور. كنمدرخشد مشاهده مي  را كه به ناگه ميمركوريپر ي هشتحال ستاره«
استاد   مركزي رمزِيهسته. بوريا قرار داردها   آن تشكيل شده است كه در ميانساكبانواري همانند 

 برها تمامي اين. ز، مار و شير قرار دارندبر روي صليب، كبوتر، با. داني بزرگ را دارد، اما نه آنكه تو مي

                                                 
1 Prometheus 
2 Horns 
3 Terra 

  اليفاس لوي»  .كنيم آوريم و در سيارات فراموش مي ها به خاطر مي در خورشيد« 4
5 fleur-de-lys 



، اشاره مشخصي به »شمشير«گويم وقتي مي. نجومي هستند ،تمامي فواصل. هستندمقياسي كيهاني 
  .ها مايل طول داردليونيابزاري با م

  1رب وهم. 2
در دست . قرار داردور به سمت باال هاي شعله  است؛ در دست راستش مشعلي از بارقهمغ تارواين شكل 

. و بر سرش طلسمي شر، كفر و كفر و كفر، به شكل يك دايره. چپش، جام زهر، آبشار بزرگي به جهنم
 از سه  شرّيدايره. يعني، شكلي كه دايره دارد باعث شده كفرآميز باشد(اين بزرگترين كفر همگان است 

ها، خنجرها، چاقوها و رهها، شمشيرها و دهي پايش او داسدر جلو.)  هم مركز تشكيل شده استيحلقه
 مرگ مربوط است، چراكه اين ميز به چهل و دو ارزيابِ.  و همه در يكي دارد؛ليونها عددي م؛هر چيز تيز

 چرا كه اين رمز ؛ خدايبايست پريشان گردد؛ و با اسم چهل و دوگانه ايشان شاكيانند، كه روحشان مي
اش، حجاب پشت  و اين مغ با نيروي چهار اسلحه.شرارت است، كه اصالً هرگز آغازي وجود داشته است

اي هاي دندانه كند ايثير را؛ تا كه همانند اره درد و پاره مي افكند؛ هزاران رنگ درخشان مي حجاب مي
، در باشد جهان، كه اثير ياين چرخ آسيابي است كه ماده. باشد، يا صداي سايشي شكسته، ديوانه وار

  .شود آن به ماده آسياب مي

. كند به درخشش رب بنگر كه پاهايش بر كسي نهاده شده كه سرپيچي را عفو مي«: گويد ايي ميصد
  ».هر نكاح شاه سفيد بزرگ و برده سياهشافروزد بنگر، م  ميطاق شش پري را كه زير يستاره

هاي  لهر، مانند شعسمتمامي ايثير به شكل ابرهاي اَ:  شش پر را ديدمي و ستاره2پس در سنگ نگاه كردم
و آنجا سپاهي قدرتمند از فرشتگان بود، آبي و طاليي كه هجوم كرده بودند و فرياد  . آمديك كوره در

 همه بر سرمان پايانِ! لرزي و در رعدها ها نمي لرزهوس تويي، كه در زمينوس، قدوس، قدقد: زدند مي
ناد، تا كه شايد به حلش كُضمچرا كه اوست كه جهان را آفريد و م! باش نزديك است-ما-آمد؛ روز با

  .عيشش حصول كند

او هزاران بازو دارد و در هر دست، سالحي با قدرتي .  ايثير، آن خدا را مشاهده كردمميانو حال، در 
نياوردني برق هايي با درخششي تابتر است و چشمانش از آذرخش صورتش از طوفان مهيب. مهيب
 טبر پيشانيش . بر سرش تاجي است از هرچيز كشنده. ي استاز دهانش درياهايي از خون جار. زند مي

او دختري جوان پيوسته است، همانند دختر كنار  و .به سوي باال و در هر طرف آن عاليمي از كفر ]تت[
نيروي او گلگون شده، و پاكي اؤ، سياهي او را با توسط علت  3اما اؤ.  نهم ظاهر گشتايثيرشاه كه در 

  .آبي درآميخته

او را چسبيده است كه او شود؛ اما اؤ آنچنان محكم  ند، تا كه اؤ از ترس خدا جدا مياآغوشطم هممتال
 فرياد. گرديدهست و گلوي او از فشار انگشتان اؤ كبود ااؤ سر وي را با فشار به عقب رانده . خفه شده

                                                 
 )144. ويرايش پرينستون، ص (سومين ايثير: ، مشاهده و صوت418كتاب برگرفته از  1
ان سنگ پيشگويي از يك سنگ به عنو) كه در سيستم جادوي خنوخي مطرح است(كراولي در زمان فراخواني اين ايثير  2

  .]م. [كرده است استفاده مي
  .]م[ضمير اشاره مفرد مونث  3



ه هر درد و هر نفرين و هر شان است، چرا ك جذبهنياوردني است؛ اما اين فرياديشان اندوهي تاب امتصلِ
  .1 چيزي نيست جز  تندبادي در آن جيغ هيجان خلسه هر چيز در تمامي جهانمرگداغداري و 

باشد كه تاب آوري تا خود را با . هان، اين مشاهده مطلقاً فراي فهم توست«: گويداي سخن ميو فرشته
  ».بستر مهيب زفاف يگانه سازي

اتم به تر، سلول به سلول، ملكول به ملكول و  رگ به رگ و صميمانه عصب به عصب،ام،پس من دو پاره
هاي  تمامي پديده.) 2شكستن استهمبنويس كه دوپاره شدن، بر. (شكستهاتم و در عين حال همگي برهم

حسي در .  استآرامش واحد ي واحد هستند؛ و پديدهيمضاعف تنها دو روش نگريستن به يك پديده
هايي ايشان تالش. اين معناي عبارت است» .شكل برخاستندهاي نيمصورت«. ستكلمات يا افكارم ني

-صورت نيم«آن . رز و صليب جنگ ،كيهان ؛ استآرامش، خائوساما .  هستندخائوسبراي تفسير 
آري همانند آنچه از درون آيينه است، در ذهنت . اندادهاستف  بيتصاويرتمامي . بود كه آنگاه گفتم» شكلي

به هرآنچه اعتماد ! هان. شود  مي وارونه خواندهنماد هر -  آن است پشت دروغِ غلطيآينهكه  -هم 
- زماني كه كفل پشم3ت سياهبسپس در . اتاي، منجيشانت كند و آنچه از آن فرار كردهاي بايد پري كرده

كه آبشار يخي مرگ ات كرد، زماني كش دو پاره زدي، زماني كه خدايِ زوزهآلود بز را بوسيدي و فرياد
 دريده و فرياد مردي كه با  گاوِيخورده و نالهفرياد بزن، آنگاه، بلندتر؛ غرش شيرِ شاخ. وبت كردجار

تمامي اينها را . ممزوج كنكه در دستان انسان خفه شده را  پاره پاره شده و جيغ عقابي هاي عقابِ چنگال
، تيرِسياس، اوديپاين . ر به راز اؤ كفر ورزيده، چرا كه انسان كوممزوج كن لهولاابودر فرياد مرگ 

 شادر پيفردوس راي معرفت؟ او كه تازيان و كيست؟ اين كيست كه كور است و بينا، ابلهي 4ايرينيز
  .5 نام اوست]الف، واو، يد، عين، رِش، تت[ ט ،ר ،ע ،י ،ו ،א و تمساحان جهنم منتظرش؟ هستند

او روح است و ماده؛ او آرامش است و قدرت؛ در اوست . چتراست و بر سرش شهرياري زير پايش 
 كه مستش نموده از خون قديسيني كه در جام طالييش ش؛ايگ متعه،6بابالون؛ و بر پان و شب و خائوس

 بايد ملكوت: و اين است آنچه نوشته شده. كند اش مياي را توليد نموده كه حال ازاله جمع كرده، باكره
هري بر قبر اي است كه به عنوان م و اين حجرالفالسفه.  نهاده شودبينا افراشته شود و بر تخت

-  نهاده شده، و اكسير زندگي كه از خون قديسين تقطير گشته، و پودر قرمزي كه آسيابتتراگراماتون

 9جانوكه بر تخت  8تيتانياي   اين راز دهشت بار و شگرف است،.  است7كرونزون استخوانهاي يشده
 قدسي را يبرهنگي يگانهدر ضمن اي؛ و ستهاي و بر چرخ برشك درستي در آنجا مقيد شدهبه ! ايرفته

                                                 
معموال روي ابريشم، و مكرر در اشكال متفاوت، اغلب با نمايش سيارات حول شكوه (شده اين تصوير به صورت نقاشي 1

  .شود دهند يافت مي هاي تبتي را زينت مي هايي كه زيارتگاهبر بيرق) مركزي
  .]م[نوشته است  لي به كاتب است كه مشاهدات وي را مياشاره كراو 2

3 Black Sabbath 
4 Oedipus, Tiresias, Erinyes 

  .دهند  تشكيل ميدرخت حيات را روي 10-9-8-6-2-1اينها مسيرهايي هستند كه جريان  5
6 Babalon 
7 Choronzon 
8 Titan 
9 Juno 



 و ويروس و ويس، و وير فردوس در درد زايمان فرزند است و نام او بايد ياي، و ملكهعيان كرده
  .1هاراي تمامي اينودر يك نام كه تمامي اينها هستند و .  باشدويرديس

***  

  .ناي اين كارت يارا باشدعتواند براي روشن شدن م ، ميكتاب معرفت يا بالهت، الف ليبر زير از يگزيده

 ذهن يبه وسيله را با ادامه آن تاييد كرد؛ چرا كه او نشان داد 3دايانيسوس، كلمه 2تحوت يا تاحوتي«
كند  جتناب ميشده و تكرار خطا از خطا ابت ثيحافظه و انتقادانسان با . باشدمي ممكن اعمال ارادههدايت 
 طبيعت را قادر ساخت سرّ انسانآن  او بود، كه به موجب A M O U N، تاحوتي صحيح ياما كلمه

و او . خدا يا، آنچنانكه ايشان در عبارت آورده اند، با ؛ خودنفوس حقيقيخود را بفهمد، يگانگي خود را با 
 خود، راه راز عددهمچنين با .  بر ايشان مكشوف نمودINRI يضابطهراه حصول و ارتباطش را با 

 مرتبط بود، تحليلي، آنچنانكه ساختار و هياترا در  گيتيف خود را روشن ساخت تا طبيعت تمامي لَخَ
  ». انجام شودذهن فرمان داد براي بودا بكند كه مادهبشناساند؛ تا كاري را در قبال 

                                                 
1 Vi Veri Vniversum Vivis Vici]مرشد، حكمت ]ام؛ به ضرب حقيقت گيتي پيروز گشتهدر حين حياتم، بر دبه عنوان د 

  .8˚=3▫يك 
2 Tahuti or Thoth 
3 Diaonysus 



   سرنوشتيبرگه
R.O.T.A –1 چرخ  

 طاووس جهانياي است كه اين همانند مشاهده. كند پر مي2هواآيد كه كل طاووسي در يك سنگ مي
شمار ابرهايي از فرشتگان و اكنون تعداد بي. مشاهده] آن[اي از شود؛ يا شايد همانند نمونهناميده مي

اكنون پشت فرشتگان، فرشتگان «. كنندشود هوا را پر ميسفيد هستند كه آنچنانكه طاووس ناپديد مي
افتد بدين علت اختالط شديدي از رسد اين چيز در يك لحظه اتفاق ميبه نظر مي. هستندمقرب با شيپور 

هايي از چرخ هستند چرا كه يابم تمامي تصاوير چيزها تنها حجابو اكنون درمي. تصاوير موجود است
هاي بسيار دارد اما رنگ. چرخدشوند كه با سرعتي باورنكردني مي جمع ميدر چرخيها   آنتمامي

اين يك چرخ، . رسدآمده است؛ چنانكه شفاف و درخشان به نظر ميمامي آن با نوري سفيد به لرزش درت
دهند؛ هر اي را تشكيل ميچهل و نه چرخ است كه در زواياي متفاوت قرار داده شده؛ به طوري كه كره

 و هر زمان كه .مركز در فواصل مساوي از مركزهمي آن دورهچرخ، چهل و نه پره دارد و چهل و نه 
بايد توجه شود كه اگرچه . آيدشوند، تابشي درخشان و كوركننده پديد ميهاي دو چرخ متالقي ميشعاع

- به نظر مي«. در چرخ جزئيات بسياري قابل مشاهده است در عين حال تاثير، شيئي يگانه و ساده است

د، دست بسيار از كنا پر مي رهواچرخ تمامي هرچند . شوددست چرخانيده ميي  به وسيلهرسد چرخ 
به . و اگرچه اين مشاهده بسيار عظيم و پرشكوه است، اهميت يا هيبتي در آن نيست. تر است بزرگچرخ

-صدايي مي«. بهتر است بگوييم تفريح. چرخاند صرفاً براي لذت استرسد دستي كه چرخ را مينظر مي

- ارتعاش تمامي آنچه وجود دارد و زمين اويپس كه او خدايي فرحناك است و شنجرف و خنده: آيد

  ».باشدهاي روح ميلرزه
  ».شود الكتريكي كه از انسان رد مييلرزد آگاه است؛ همانند تخليهبيننده از وزوز چرخي كه مي«

- تفسير ميتايفون و هرمانوبيس شمشيردار، ابوالهولبينم كه به عنوان اكنون اشكال روي چرخ را مي«

 قلبي به رنگ ،در مركز چرخ. باشد چرخ ماري به رنگ يشمي تابناك مييلبه.  استو آن اشتباه. شود
 مار بسيار از سفيدي درخشان چرخ  قلب و سبزِتوان توضيح داد كه قرمز الكيِقرمز الكي است و نمي

  ».باشندميتر كنندهخيره
و بدين باشند مي خلوص چرخ هايي بردر واقع لكهها   آن.ر از خود چرخ هستندت تيره،اشكال روي چرخ«

شود؛ آنچنانكه در  ديده ميپرچم و هبرّ ،اما در باال. را ببينمها   آنتوانمدليل و به علت چرخش چرخ نمي
نماد .  وجود دارد و يكي از چيزهاي موجود در پايين يك گرگ است و ديگري غرابمسيحيهاي مدال
تر شود تا اكنون كه از خود چرخ نيز شفافتر ميفتر است و شفا از دو نماد ديگر شفافپرچم و هبرّ

  ».كرد را پر كرده استاست و فضايي كه آن اشغال مي

                                                 
 ) چهارمايثير (مشاهده و صوت 1

2 Aire 



پاكي و معصوميت من، پاكي و معصوميت را خواهد  ترين اغواگرم؛ چرا كهمن بزرگ: آيدبه سخن مي«
 بفشا كرد؛ غراگرگ تنها حرص و خيانت را ا. بايست در مركز چرخ بيايدفريفت؛ چه كسي جز من مي

او كه هر برگزيده را خواهد : وي چنين آمدهكه از  اما منم آن. بازي را عيان نمودتنها ماليخوليا و دغل
  ».فريفت

 تزوير را خواند تا كه مخلوقان زمين را در سه غربال، بر اساس سه ، ارواحِپدر مطلقچرا كه در آغاز «
 ذهن برگزيد اما مرا  جسم و غراب را براي شهوتوتو وي گرگ را براي شه. جان ناپاك، غربال كنند

اند من كه نخجير گرگ و غراب گرديدهها   آن.نهاد تا جان پاك چاالك را تحريك كنمها   آنراي تماميو
هاي آن، ايشان و آرواره. ام كه من را طرد كنند، بر ايشان غضب غراب و گرگ دادهانصدمه نزنم؛ اما آن

 هيچ چيز را بر است كهسفيد من بدان سان پرچم .  است ديگري، جسد را بلعيدهرا پاره كرده و منقار
ها باشم رود دشمن انسانام؛ اما گمان نميدر خون قديسين سروري برپا كرده. امزمين زنده نگذارده

چرا كه پشمم سفيد و گرم است و دندانم دندان كسي نيست كه گوشت پاره كند و چشمانم آرام است و 
  ».1 در آغاز در برابر منظرشان فرستادپدر مطلقدانند كه من سرور ارواح تزوير نيستم كه ميايشان 

  ».دوباره چيزي جز چرخ نيست و دستي كه آن را بچرخاند. شود دوباره كوچك ميهبرّاكنون «

فت؛ اي كه هفت است، و يك در ه؛ به نام كلمهاستاد قدرت، مضاعف در صوت يبه نام كلمه«: و من گفتم«
 به من اعطا جاللت ي تا كه مشاهدهسرورماي   كنم، از تو طلب مي210  مهيب و عظيمِيو به نام كلمه

من در چرخ گير . و تمامي انوار چرخ بر من جاري شدند و من ضربه خوردم و از نور كور شدم» .كني
من مرتب . (ش مشاهده كنمخَرام، هايي كه ايستادهدر ميان انبوه آذرخش. من با چرخ يكي هستم. امافتاده

  ».)توانم كامل تمركز كنمشوم؛ بنابراين نميبه شدت، به سوي عقب، روي زمين پرت مي

اما نيروي مشعشعش همچنان مرا به عقب . نور استي سيالي از طالي بيتمامي آنچه كس دريابد، بارقه«
  ».كندپرتاب مي

. توانم اين را توضيح دهمنمي. (لب و نماز، بگذار رخَت ببينمبه نام كلمه و اراده، به نام ط: گويمو من مي«
بينم بينم؛ اما من كه او را ميگويم ميمن كه با تو سخن گويم، آنچه را مي.) اختالط شخصيت وجود دارد

  ».گويدكه با تو سخن ميبفهمانم  خود هتوانم آن را بنمي

 بدون ،اما نور. اي از وي باشدتواند نمونهيتوانست ظهر بر خورشيد خيره شود، آن ماگر كسي مي«
 و باكوسهاي و از اين مشاهده تمامي افسانه.  در اوپانيشاد است2اوتي اين مشاهده. گرما است

اما بايد بفهمي كه . چرا كه تاثير، به مثابه جواني رقصان و موسيقي نواز است. آيد ميآدونيس و 3كريشنا
چرخاند دست وي نيست و تنها حتي دستي كه چرخ را مي. ركت استحي چرا كه بدكناو آن كار را نمي

  .كه توسط او بدان نيرو داده شده استاست دستي 

                                                 
 .نسبت او نمك است؛ گرگ، جيوه و غراب، گوگرد 1

2 Ut 
3 Krishna 



هيات من، ماهيتاً هيات . اشكشم، قديسش، قربانيمن زير پاهايش دراز مي. باشد ميشيواو اكنون رقص «
را كه در اين رقص كه شعف است، بايد و اين دليل خلقت است؛ چ. 2سب است اما در شكل، خدا 1تاءپ-خدا

رقصند و همچنين خود زمين يك قديس است؛ و خورشيد و ماه بر وي مي. خدا و استاد، هر دو باشند
  ».دهندوي را با شعف عذاب مي

                                                 
1 Phtah 
2 Seb 



   شهوتيبرگه
 2 1ببلون

  :استمشاهده چنين . كند حمل ميمادر مطلقه ]جانب[ را از جام گرال ،ران، ارابهVII يدر برگه

: گويدآلود و شبيه زنگي بسيار بزرگ و بسيار دور سخن ميران با صدايي آهسته و محكم، هيبتارابه«
زن ستايش . بگذار بر جامي بنگرد كه خونش در آن ممزوج است، چرا كه شراب جام، خون قديسين است

 ييشان را در هر گوشه سوار است؛ چرا كه او خون ادد كه بر هامادر شناعت و 3بابيلون را، مخملي
  ».اش ممزوج كرده استاو آن را در جام فاحشگي! زمين پراكنده است و هان

 ،مجمع قدسي؛ و در 4تبس گرديده؛ شراب آيينيهايش او آن را عمل آورده و آن شراب با نفس بوسه«
 را پدرمي اند؛ چونانكه روي در رو ريخته و بدين سان ايشان مست گرديدهپرستندگانشبراي آن را 

 اين ظرف قدسي شريك باشند؛ چرا كه خون، حيات رازاند در از اين رو اليق گرديده. اندمشاهده كرده
هايش بيزار نشوند، و او با نشيند و نيكوكاران هرگز از بوسهاز عصر تا عصر مي] آن زن[پس او . است

  ». باشدحقيقت است، كه  در آن متجليپدرمجالل . جنايات و زناهاي خود، جهان اغوا كند

فكر با آن تمامي و . خورمتابد و من در سكر آن تاب مياين شراب چنان است كه خاصيتش در جام مي(
شناسم كه پرستندگان را، آيين محنت مي» شفقت«من .  استشفقتتنها منزل گزيند و نامش . نابود گردد

  بودن آنمنفعل. از درد نباشدنشاني آن اي است كه در و اين خلسه. اند در آن سهيماعليراستين 
  .)همانند وانهادن نفس است به معشوق) شور(=

چرا كه او خود را . 5هايشزناكاري، و اين راز هامادر شناعت است، راز بابيلوناين : دهدصدا ادامه مي«
م هر يك و بدان دليل كه وي خود را خاد. بر هر چيز زنده تسليم كرده و شريك هر راز گرديده است

  ».همچنان نتواني شكوهش ادراك نمايي. گردانيده، او يار همگان شده است

اي و ضعف تو اي بابيلون و خواستني چرا كه خود را در اختيار همه چيز زنده نهاده  تو زيبايي،«
اي    ناميده شدي،فهمبدين رو . فهميديچرا كه در آن يگانگي تو . نيرومنديِ همه ايشان مقهور ساخته

  »!بانوي شب، ابيلونب

                                                 
1 Babalon 

 مشاهده و صوتبرگرفته از  2
3 Babylon 
4 Sabbath 

شود؛ آنچنانكه در  ممكن فهميده مينقصِي هر  است از طريق تجربهراز تكاملافراسي كه در اينجا ارايه شده است مشابه  5
  .جاي ديگري از اين رساله شرح داده شده است



» !اي خداوند من، در آخرين جذبه بگذار به يگانگي با تكثر نايل شوم«: اين، چيزي است كه نوشته شده«
پايان تقسيم كرده؛ و هر هاي بي است و عشق او يكي است؛ و او يك عشق را به عشقعشقچرا كه او 

 انفراد و انون و اشراق به اغتشاشِ و ق1از دستگاه«؛ و بدين سان او يكعشق يكي است و مساوي با 
  »». مستور داردخويشچرا كه بايد براي هميشه درخشندگي . تاريكي درگذرد

هايت باشم؛  قادر كه بر دد تاجدار سواري، بگذار مست شراب زناكاريمادراي  اي بابيلون، بابيلون، تو«
  ».بفهممام،  سركشم گرداند؛ باشد كه حتي من، حامل ج،هايت بر مرگبگذار بوسه

 كه ديدو . ، را دريابمبابيلوننهايت بزرگ، مشاهده توانم بسيار واال و بيحال از التهاب گلگون جام، مي«
  ». چهاردهم مشاهده كردمايثير است كه در  شهر اهرامربوي بر آن سوار است، 

  :گويد ميفرشتهحال كه در درخشش جام رفته است، «

- نوفهم،مربوط نيست و اندك كساني كه بر ] ايثير [باد چرا كه به رمز اين اي؛ را نفهميدهدد رمز زهنو

  ».اند ظرفيت آن را دارندزاده

ثبات است و با خلسه درشكسته تمامي حواسم بي. درخشدتر ميتر و آتشينجام از هميشه تابناك«
  ».است

رگز نتوانند بيش اين جدا افتاده اند قديسين كه خونشان در جام آميخته شده و همبارك: گيدو فرشته مي«
 آنجا كه هر نقطه دردي –اش قسم ياد كرده ها، به مهبل قدسي، مادر شناعتبابيلونِ زيباچرا كه . باشند
هايش باز نخواهد ايستاد تا كه خون همه چيز زنده در آن جمع شده باشد و  كه او از زناكاري–است 

 پدرممتبرك شده باشد و شايسته خرسند نمودن قلب شراب مربوط به آن نهاده شده، عمل آمده و 
اما اين شرابِ تمام، اثير .  از پريشاني پيري بيزار است و به تخت وي نيايدپدرمچرا كه . گرديده باشد

تواند جوانيش بازيابد و اين جاويدان خواهد بود؛ آنگاه كه اي از آن ميباشد و اكسير؛ و او با جرعه
عيان كند و خود را ي گل سرخ خود را به مانند ،گيتي گردند و تغيير يابند، ها عصر به عصر محوجهان

  ». خميده است، خاموش گرداندمكعب كه در صليبيهمانند 

 ديانيسوس زاگروسو اين راز . شودهنگام در جنگل انبوه اجرا مياست؛ كه شبپان   كمديِو اين نمايشِ«
  است؛ و اين كانونِسرخصليب گل و اين راز برادران .دشو ستوده مي2كيتاريون است كه بر كوه مقدسِ

  ».3كوه آبيگونس و حتي كوه غارهاشود و حتي در  اجرا ميگنبد اساتيدآييني است كه در 

را با  5پايلون باشد؛ چرا كه ايشان برادران سياه، آيين بره؛ ريختن خون است 4شام فصحو اين معناي «
پس . پس ايشان درب بر انجمن قديسين بستند. ل آيدخ دا مرگيهفرشتاند؛ مبادا كه خون مهر كرده

                                                 
1 assembly 
2 Kitharion 
3 Abiegnus 
4 Supper of the Passover 
5 Pylon 



ملعونند ايشان چرا كه خونشان را در قلب محبوس . ايشان خود را از شفقت و فهم محروم ساختند
  ».كردند

 دور نگاه داشتند و در استحكامات متروكشان بر ماه غلط مادرم بابيلونهاي ايشان خود را از بوسه«
كنند و از عنادشان، با يكديگر توطئه مي. كنند و نفريني بزرگخود را با سوگندي ملزم ميو . نماز گذارند
شان ممزوج است، قدرت جوشانند، و با زهر خودپسنديهايي كه شراب ناگوار اغفال را ميو در ديگ

  ».باشدميدارند و 

. فرستندر چيز زنده ميها و هدارند، فريبشان را بر انسان ستيز ميي قدوسيگانهپس ايشان بر «
آنچنانكه شفقت غلطشان، شفقت؛ و فهم غلطشان، فهم ناميده شده و قدرتمندترين اورادشان بر اين اساس 

  ».است

ا بر كه ايشان رزماني اما ايشان از زهر خويش هالك شوند؛ در استحكامات متروكشان توسط «
مرگ ، استادشان كه نامش كرونزونادر  قخدمتگذاري خود فريب داده بلعيده خواهند شد و توسط ديوِ

 است، كليدي فرشته مرگ كه سدي در برابر –اند  خويش پاشيدهپايلون است؛ چرا كه خوني كه بر ثاني
  ».گردداست كه وي بدان وسيله وارد مي



   هنريبرگه
  1پيكان

منزلِ  به عمارت  كه از عمارتانبسيارند آن!  نيستايثيراكنون، آنگاه، بنگر چگونه سر اژدها، جز دم 
 ييگانهترسناك است صورت «اند كه اعالم كنم، اند و بازگشت مرا در انتها مشاهده كرده جنگيدهجاوِدان

و جالل باد بر او كه براي . انداند ايشان كه مرا به خاطر آنچه هستم شناختهخوشوقت. »القادر و المهيمن
  .اش، ماهراي پاكيپيكان حقيقتش، سرسرايي از گلويم ساخته است و ب

ست كه به ه نور حقيقتي ،چرا كه در آن پيكان. ماه به محاق رود. ماه به محاق رود. ماه به محاق رود
 است آراسته شده 3آمون كه پرهاي 2مئاتپيكان با پرهاي زينت . تابشش، بر نور خورشيد برتري جويد

هيچي است كه تو در مكاني ديدي كه او نوك پيكانش ستاره. الباطن ؛ استآمون فالوسِ آن 4و خدنگ-
  . بود5خدا

و از ايشان كه آن را .  را به كار برَدپيكانو از آناني كه از ستاره محافظت كردند يك اليق پيدا نشد كه 
اي كه ديدي تنها نوك پيكان بود و اما ستاره.  باشدپيكانپرستيدند كسي يافت نشد كه اليق نگريستن به 

 زاده پيكانحال مبارك است او كه در برج . ، يا خلوص پرهاي الوهي را نداريهوش دريافتن خدنگ را
-پيكاناما تو .  متصل به آن را داردمار و پيكانشد و مبارك است او كه سيگيل سرِ شير تاجدار و بدن 

 و با دهي، چرا كه پيكان باالرونده در پروازش به زحمت افتادهرونده را تمييز مي باالرونده و پايينهاي
به رونده ، دست؛ اما پيكانِ پايينי است و تتراگراماتون ]يد ِ[ י، ديِساستوار شليك شده، چرا كه دستي 
است و اين نكته ظريفي است كه بسط داده نشود، پير ، יشليك شده است و  יي باالترين نقطهي  وسيله

 . نزديك استهديتچرا كه به قلب 

 واپس كشي و فردا در ساعت مقرر، بيشتر ارايه مشاهدهتو خود را از و اكنون فرمان داده شده است كه 
  .ه راه خود روي و بر اين راز مراقبه كنيبخواهد شد؛ تا 

بدين سان خود را . بايست نوشته گردد نوشته گردد را فراخواني، و آنچه مي6كاتببايست و تو مي
  .واپس كشم؛ چرا كه به من فرمان داده شد

  نيمه شب12، 8-7، 1909 دسامبر 12، 7رور و تُلگاصحراي بين بِنش

                                                 
 ايثير پنجم، مشاهده و صوتبرگرفته از  1

2 Maat 
3 Amoun 
4 shaft 
5 No God 

 .]م. [نموددستيار كراولي كه مشاهدات را ثبت مي) Victor Benjamin Neuburg(ويكتور بنجامين نيوبرگ  6
7 Benshrur and Tolga 



 هايفوارهاي، نور بالدار،  باستاني آمدهاعجازاي؛ به درستي بر  همايوني راه بردهرازياكنون تو به 
ام آن را نظاره كنم؛ اما من نيستم كه بتوانم آن را آشكار نمايم، چرا كه هرگز اجازه نيافته. تيغهراز ، آتش

و خود را واپس . پيغام من گفته شد و ماموريتم به انجام رسيد.  هستمايثير يگر آستانهه نظار،كه تنها
  .هايم بپوشانمبا بالفرشته ايثير كشم؛ صورتم را در برابر حضور 

  . با سري خميده روانه شد و بالهايش را از ميان خميدفرشتهبدين سان 

 و چشمان آبي ؛ي طاليي دارد، انبوهي از جعد او مو؛كي در غباري از نور آبي رنگ هستچي كوو بچه
و در هر دستش يك مار دارد؛ در دست . آري، او به تمامي طاليي است با رنگي زنده و روشن. تيره

  .هاي قرمز دارد، اما نه پوششي ديگرو او سندل. راستش يك مار قرمز و در دست چپش يك مار آبي

.  نيست؟ و او مادر من استبانوي غم، ايزيسيست؟ و آيا آيا حيات، تشرفي طوالني بر غم ن: گويدو مي
بايست  ميايزيسو .  استكمال دارد، كه نامش 1فتيسن] به نام[طبيعت نام اوست و او خواهر دوقلويي 
چرا كه او تاريك است، و بدين سان از ! شده است شناختهنفتيستوسط همه شناخته شود، اما چه اندك 

  .شودوي ترسيده مي

، تويي كه نه مادر اي وي گردانيدهرازستايي، كه حياتت را تشرفي بر ويي كه او را بدون ترس مياما ت
 يداري و نه پدر، نه خواهر و نه برادر، نه همسر و نه فرزند، كه خودت را همانند زاهدي ترشرو

آيند، و شيپورها  زماني كه خواهرانت به رعشه در! آگاه باش؛است درياي كبيرهاي اي كه در آبگردانيده
  . به گفتگو درآييفتيسنبايست با  را جار زنند، در پايان آنگاه سكوت است و ميايزيسجالل 

دوش ي جادويي را به بايد كه كمان اراده. وجود داردمئات كركس هاي و زماني كه اينان را شناختي، بال
هايم  آنگاه كمان و تيردانم از شانه. هستم2روسامن . ؛ بايد كه خدنگ آزاد كني و قلبش بِخَلياندازي

  . بر نخواهي داشتراز ايثيربرگير و مرا هالك كن؛ چرا كه تا مرا هالك نكني، پرده از 

توانم خود را نمي. بدان سان آنچنانكه فرمان داد كردم؛ در تيردان، دو پيكان بود، يكي سفيد و يكي سياه
  .مجبور كنم تيري در كمان بنهم

  .بايست باشدوماً ميلز: و صدايي آمد

  .هيچ انساني نتواند چنين كند: و من گفتم

  .3كس نتوان چنين كردن: و صدا پاسخ داد، آنچنانكه پژواكي بود

پيكان سفيد نوك نداشت، اما نوك پيكان سياه همانند يك قالب .  برگرفتمهاپيكانبر من آمد، و فهم آنگاه 
سپس پيكان سفيد را . و در زهري مهلك غلطانده شده بودبرنج بسته شده بود ] فلز[گيري بود؛ با ماهي

                                                 
1 Nephthys 
2 Eros 
3 Nemo hoc facero potesi 



صدمه در كنار  شليك كردم؛ و اگر چه با تمام توان شليك كردم، بياروسبه زه كشيدم و آن را به قلب 
  .امبا تقاليي ترسان آكنده. اما در همان لحظه پيكان سياه به قلب خودم اصابت كرد. او افتاد

هرچند خدنگت من نخليد، اگرچه نوك پيكان زهرآگين در ميانت اصابت : دگويزند و ميو بچه لبخند مي
  .ماني و فاتحي، چرا كه من توام و تو مننمود؛ اما منم مقتول، و تو زنده مي

] كاله[پرهاي ! كمانو بنگر، . گردددوباره مي با غرش هزاران آذرخش ايثيربا اين گفتار ناپديد گشت و 
است؛ و خدنگ نور سوزان آنجاست و  تحوتي 1آتفاين تاج .  در اطراف قرصاند، پراكنده، تاج ويمئات

  .ي نقرهزيرش تيغه

. وفانيطهاي آتش لرزم و به رعشه آيم از مشاهده، چرا كه همه چيز در اطراف پيچ خورد و جريانمي
دي پرفروغ آنچه خورشي. تاريك هستندها   آنيو همه. اندستارگان فردوس در غبار بارقه پيچيده شده

و . استپدرِ منير  ببينم كه پيكانآنگاه تاج !  در ميانه مشتعل استپيكانو . اي از غبار استبود همانند لكه
چرا كه آن تيغه، شبيه گل نيلوفر آبي است؛ و .  استپيكان، پدر حب است و نوك  حيپدر پيكان،خدنگ 
صبر :  فرياد آردنوك پيكانو . دهمانجام مي:  آردو خدنگ فرياد. بينممي: ، فرياد آردتاج اَتف درون چشم
  .شكوفه دهد. سوزدمي. تابدمي: افكند طنين ميايثيرو صداي . كنممي

 منبع همه حركت است؛ حركت نامتناهي است؛ اما حركت نكند؛ پس پيكانآيد؛ اين و اكنون فكري غريب مي
اما بدان علت كه حركت .  استچشم شيواز  نظري اپيكاناين . اي نيستحركتي نيست و بدين سان ماده

باشد؛  پيكانپرهاي  كه ؛ نهاده شده و بلعيدهاتئمگيتي در لرزش پرهاي . شودكند، گيتي نابود نمينمي
  .رزنداما آن پرها نل

  .آنچه برين است همانند آن نيست كه به زير است: آيدو صدايي مي

و صداي سومي پاسخ . مانند آن نيست كه برين استآنچه به زير است ه: دهدو صدايي ديگر پاسخ مي
، يكو . چه برين است و چه به زير؟ چرا كه تقسيمي است كه تقسيم نكند و تكثيري كه تكثير نكند: دهدمي
.  فراي فهم است؛ چرا كه گوي بالدار، تاج است؛ و خدنگ، خرد؛ و نوك پيكان، فهمرازهان، اين .  استچند

شود؛ اي كه همانند نوزادي است كه در زهدان مادرش حمل مي گم گشتهراز در  يكي است و توپيكان،و 
  .كه هنوز براي نور آماده نيست

  .شنواييم گرفته: بيناييم سوخته: حواسم سراسيمه است. و مشاهده بر من آيد

  :اين است آنچه نبشته. تو گريز غم جستي؛ پس همه غم سهم تو است: آيدو صدايي مي

 آميخته شود، قلبت، قلبي ببلونچرا كه آنگاه كه در جام » .ي ما نهادهدش شرارت همهخداوند بر خو«
  . احاطه شدهمار سبز، مار شعفاما با . جهاني است

                                                 
1 Ateph 



است، چرا كه در اينجا تمامي  عاتدلذت برَد و مار، مارِ كه بر من نشان داده شد كه اين قلب، قلبي است 
 است كه علويوني عظيم رازو اين . يك در خودش متضادش را دارداند؛ چرا كه هر نمادها قابل معاوضه

 و آنجا چيزي. است يگانگي، تضاد مغاك، تضاد، تقسيم است اما وراي مغاكچرا كه زير . اند مغاكوراي
  .تواند صحيح باشد جز با فضيلت تضادي كه در خودش نهاده شدهنمي

تواند مسدود گردد، مگر و هرگز نمي. آور است حيرتپيكان يتواني باور كني چقدر اين مشاهدهتو نمي
اما ايشان بادي فرستند كه ابري از .  به زحمت دارندبينندههاي آبگير، ذهن آب ربان يمشاهدهاينكه 

از . اندحافظهها   آن–كنند با پاهايشان در آب زنند و امواج كوچك چلپ چلپ ميها   آن باشد وفرشتگان
. ري ندارد؛ دريايي وسيع و خاموش، پوشيده با ستارگان شب، بر گيتي گسترده است، سبينندهآنجا كه 

و . اندهاي روي امواجتصاوير كوچك چيزها وجود داشتند، كف. اما در ميان آنجا پيكان قرار دارد
 اين، منربان  يا:  نماز گذاردم و گفتمربان مشاهدهبر . و خاطرات وجود داردمشاهده هماوردي بين 

  .ام برنگيريدفتي را از ديدهشگ

پيكان، اين به اي بدان سان اگر، حتي براي يك لحظه اجازه يافته. بايست اينچنين باشدمي: و ايشان گفتند
-چرا كه نمي. اما مشاهده به انجام رسيد و ما بادي عظيم بر تو رانديم. مهيب، همايون، بنگري، حظ بر

تو از . اي، رخنه كني؛ نه با اعتبار؛ چرا كه زير پاي پايمال كردهتواني به اجبار، به كسي كه امتناع كرده
  !اي خُرد از غبار نيستياي تو كه جز توده  اي؛همه چيز جز فهم دريغ داشته شده

تنها چيزهاي .  به رويم بسته شدايثيرو تصاوير در برابرم افراشته شدند و مرا به اجبار درآوردند، پس 
اي بينم تنها خاطرهسنگ نشاندان، تيره است، چرا كه آنچه در آن مي. نداذهن و جسم بر من گشوده

  .است



  1 گيتييبرگه
  .ها ماه مقرر گرديده استايم كه در آن در سنگ، جواهري مجزا است، و با ميليونما به كاخي رسيده

- اي دوازدههاو همانند بچ. راي تصور زيباوو اين كاخ چيزي جز بدن يك زن نيست، سربلند و ظريف و 

غيرممكن . چشمانش بسته يا تقريباً بسته است. هاي بلند داردهاي بسيار عميق و مژهاو پلك. ساله است
ش با موهاي طاليي ظريف پوشيده شده كه ناو برهنه است؛ تمامي بد. است بتوان چيزي درباره او گفت

هايشان مقياس  هستند كه چارسينهانيفرشتگهاي قدرتمند و گرانبار هاي الكتريكي هستند كه نيزهبارقه
از تمامي شكوهي .  استخداوندو موي سر او كه تا پاهايش شُريده است، خود نور . باشدپوست او مي

ترين ناخن انگشت  مشاهده كرده است، هيچ كدام شايستگي برابري با كوچكايثيرها تاكنون در ندهنبيكه 
اي نبرد، حتي  بهرهايثيرمكن است بدون ترتيبات آييني، از م] بيننده[چرا كه اگرچه او . وي را ندارند
  .كندپيشين برابري ميايثيرهاي از دورادور، با بهره بردن از تمامي ايثير مشاهده اين 

  .باشدآرامش  در حيرت گم گشته، كه بيننده

-اند و مي با دستان به هم پيوسته است كه ايستادهفرشتگان مقربي باالي وي، انجمني از و طوق افقِ

بر همگان ] آن زن[وي، او . ته استمقبول داش پدر مطلقاست، كه خود را بر ببلون زيبا اين دختر : سرايند
  .فرستاده است

بيرون آسا زمان غول وي را از القدوساين اوست كه . است ابديت يباكرهاين .  استدختر شاهاين 
مقدس، .  مقرر نهاده شدهسير بيانين او است كه بر ا. اند فائق آمدهمكانكشانيده؛ و غنيمت آنان كه بر 

 2كُورچرا كه وي را . بايست در ميان مردمان از او سخن رود كه نمي؛ است نام ويمقدس، مقدس
  .4هپرسفون و 3بِتولهو ملكوت اند، و ناميده

وياهاي پوچ اند و جوانان، رران چيزهاي عبث گفتهباند و پيغامو شاعران، سرودها بر او جعل نموده
تواند تفكر نمي. بايست از آن سخن رودها كه نمياما اين است او، كه معصوم است؛ آن نامِ نام: اندديده

حافظه خالي است و . اش نگاه دارد بخلد؛ چرا كه فكر در حضورش به ذاللت درشكندبه شكوهي كه داعيه
اراده . شي براي نيايشش وجود نداردكردنش و ستاي كلماتي براي افسونجادوكتب ترين در باستاني

تواند حتي يك شود؛ و تخيل نميش جاروب كند، خم مييهمانند يك ني در تندبادي كه سرحدات قلمرو
  .ايستاده است ترسيم نمايدها   آن بلوري، در دريايي از شيشه بريهايي كه وي در بركهگلبرگ از سوسن

                                                 
 مشاهده و صوت، ايثير نهمبرگرفته از  1
2 κόρη [Kore] م[، دختر، دوشيزه[.  
 .]م] [عبري[باكره  3

4 Persephone 



 را به حركت آورده و كه مرتبتش خداوندداده؛ هفت نفس اين اوست كه موهايش را به هفت ستاره زينت 
 نوشته ونداخدهفت نام رمزي ها   آنو او موهايش را با هفت شانه زينت بخشيده، كه بر. به هيجان آرد

  . آن را ندانندرب يا پيشوايان لشگريان ان مقربتگفرشيا فرشتگان شده است كه حتي 

 تنها ضربان خونت اعصار،نامت در اعصار، بر كساني كه مقدس، مقدس، مقدسي تو، و رحمت باد بر 
  .باشند

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بخش سوم

  يهاي درباركارت
  



  توضيحات كلي
همچنين به ها   آن.آورندپديد مي عنصر و چهار نام تصويري از نيروهاي چهار حرف يها تحليلاين كارت

 آخر يك عشرِ هر برج به يك كارت، تاثير از عشرِصيص سه خ ت ارجاع دارند؛ اما در عوضِروجبالدايره
ممكن است انتظار .  دشواري بيشتري نيز وجود دارد.يابد دوم بعدي ادامه ميعشرِ شروع شده و تا برج

براي نمونه، ممكن است اين . آوا كند؛ اما چنين نيست را همالبروجيدايرهرود تناسبات عنصري، تناسبات 
. حملترينِ بروج آتشين ارجاع داشته باشد، يعني  به فعالآتشخش آتشين توقع وجود داشته باشد كه ب

- دايره در آتشدهد؛ كه بخش آبيِ  را نشان ميقوس ،عشر و اولين دو عقرب ،عشردر مقابل، آن آخرين 
  .ترين در تاثيرماليمو باشد  ميالبروج

و مغشوش هستند؛ يا آنچنانكه  مخلوط ، تمامي چيزهاعناصردليل اين موضوع اين است كه در قلمرو 
 اين ترتيبات اين است كه  تعارف. و به تعادلِ متقابلشدهامتحانمضاعفممكن است بگويد، گر توجيه

-ميمناسب انواع متفاوت مردان و زنان براي دشوار و تجربي، ها، به نحوي كارتاين توصيفي بودن 

 برج يا خورشيد است كه يك فردويري از ها تصتوان مجمل گفت كه هر يك از اين كارتمي. باشد
 اكتبر 12 فردي كه در اين بنابر.گيرد كارت قرار ميالبروجيدايرهطالعش در هنگان والدتش، در انتساب 
 را در اختيار دارد؛ در حالي كه اگر وي اندكي  شمشيري-ملكهبه دنيا آمده است، بسياري از كيفيات 

  .كرد را نيز اضافه مي چوبدستيشاهزادهسياري از خصوصيات پيش از نيمه شب به دنيا آمده بود، ب

  1خصوصيات كلي چهار نجيب زاده
ترين بخش ترين و فعالترين، اصليرفيعها   آن.دهند نشان مي2نام را در ]يد[י نيروهاي حرف ها شواليه

 عمل .انده شدهملبس به زره كامل نشان دادو بر پشت اسب ها   آن هستند؛ به اين دليل،انرژي عنصر
؛ در ناگهاني آذرخش  بهعنصر آتش در شواليه  به عنوان نمونه.شديد و گذرا استايشان، سريع و 

 اين مساله به عنوان . مرتبط استهاكوه به خاك و در وزش باد به باددر  ؛هافواره يا باران به عنصر آب
 بسيار - گر آن هستندكه بيان - بيعينيروهاي ط و نمادبين ن ذهني براي وضع اين ارتباطات مايك تمري

  . عملي ضروري استجادوييِمهم است؛ و كسب اين دانش براي كار 

 خود يشواليه اصلي انرژي ايشان . هستندهاشواليهمكمل ها   آن.دهند را نشان مينام ]ه[ ה حرف هاملكه
يع بوده، براي تاب آوردن  سرانرژي در دريافت .نمايندآورند و ارسال ميرا دريافت كرده، عمل مي

 دوم فرايند خلقت يمرحلهها   آن. عمليات خويش مناسب هستند؛ اما ايشان محصول نهايي نيستنديدوره

                                                 
الزم به ذكر . كند استفاده ميKnight, Queen, Prince, Princessهاي درباري از واژگان كراولي در نامگذاري كارت 1

 King, Queen, Knight, Princessگذاري متفاوت بوده و به صورت ، اين نامRider-Waiteاست در دست تاروت 
  .]م. [شودها صرفنظر مي هاي ديگري نيز وجود دارد كه به علت رواج اندك، از ذكر آنگذارينام. باشدمي

 .]م[تتراگراماتون  2



ايشان نشسته بر تخت نشان داده .  چهارم و آخر آن تحقق مادي استيدهند كه مرحلهرا نمايش مي
  .اندهاي معين منصوب شدهجراي عملياتبراي اها   آناين بر اين واقعيت تاكيد دارد كه. شوندمي

و )  پيشينشاهدختر  (پسر ملكه، شاهزاده .دهند نشان مينام را در ]واو[ ו حرف نيروهاي، هاشاهزاده
؛ را تصاحب كرده است؛ بدين ترتيب او در يك ارابه نشان داده شده است] ملكه[است كه وي اي شواليه

-مياو صدور فعال يگانگي ايشان، و تجلي آن . دينش را حمل كند تركيبي والژيانررود تا يمكه به پيش 

او بدون شك از . عمل وي متعاقباً پايدارتر از اجدادش است. او تصوير عقالني يگانگي ايشان است. باشد
 هر آن چيزي است كه در يشدهي منتشركند؛ چرا كه او پروندهيك لحاظ يك پايداري نسبي كسب مي

 جنايتش رهايي و با خصلتبه وقت  را عروسشاست كه » خداي ميرا« او همچنين، .خفا انجام شده است
  .دهدمي

  اصلي را در كمال، تبلور و تجسدانرژيايشان صدور غايي . دهند را نشان مينام ]ه آخر[ ּה، هاشاهدخت
دهند ا نشان مي رسكوتيها   آن.دهند را نشان ميانرژي ايشان تعادل متقابل، بازجذب .دهندآن نشان مي

 ي معادله1مميز. همزمان پايا و عدمي هستندبدين ترتيب ايشان . ز خواهند گشتكه تمامي چيزها بدان با
0=2.  

- را نشان مياز نوع بشردر عين حال به وضوح چهار نوع .  ندارندالبروجيدايرهتناسبات ها شاهدخت

شناسيم كه به كمبود حس مسئوليت ميا با متعددي هستند كه ايشان ر» عنصري«ايشان آن افراد . دهند
چنين . شونداي تقسيم ميمطابق با تفوق سيارهها   آن.دارد» كم«شان اندكي رسد كيفيات اخالقينظر مي

 براي چنين مغعشق «: نويسد ميلوياليفاز آنچنانكه . اندها تعريف شدهانواعي به كَرّات در قصه
  ».ست وي را نابود كندو ممكن ا است عاطفگيمخلوقاتي، بي

 يرسالهراي حدود هر گونه وكامالً بحث آن  به غايت پيچيده است و  نامچهار عنصرِاين ميان ارتباطات 
  .كننددر ارتباط با هر كاربري فكر به معنايشان تغيير ميها   آن؛باشدميعادي 

شود، و كرده باشد ظاهر نمي او را در ازدواج تصاحب شاهزاده، تا پيش از اين كه شاهدختبراي نمونه، 
كند؛ كه در شاه پير اصلي را بيدار ميكهولت او بدين ترتيب، . شود نهاده ميمادرشبر سرير ] سپس[

 كامل نيست، بلكه به ايدوشيزه، تنها شاهدخت .كندچرخه را كامل ميگرديده، جواني ي شواليهنتيجه 
عصر  يهاي مشخصهها در افسانهتمامي اين .سوگوار استوانهاده و  ايبيوه، شاهزادهعلت مرگ 
پذير است؛ اما براي ها به ندرت به صورت مشخص امكانباز كردن اين پيچيدگي. دهد رخ مياوزيريس

  .آموز كافي است اگر هر بار به كار كردن با يك افسانه رضايت دهددانش

ين مغشوش باشد و نمادها و نيت، اينچن عقالنزاع و، بادحكمفرمايي ، عصر اوزيريسطبيعي است كه 
شمار، آوا كردن حكايات يا تمثيالت بيهم. هايش همپوشاني و با يكديگر تناقض داشته باشندضابطه

اند كه براي برآوردن ها وضع شدهغيرممكن است چرا كه هر كدام براي تاكيد بر برخي ضابطه
  .اندمقصودي محلي يا موقتي ضروري دانسته شده بوده

                                                 
1 audit 



  چوبدست يشواليه
 را نمايش آتش، بخش آتشين  چوبدستيشواليه

ام 20 يتا درجهعقرب ام 21 يدهد؛ وي بر درجهمي
او جنگجويي در زره كامل . كند حكمراني ميقوس
بر كالهخودش اسب سياهي به عنوان كالله . است
. كندكش حمل ميدر دستش، مشعلي زبانه. دارد
-توسن. تازديها ماي هم در ردايش؛ و بر شعلهشعله

  .اش اسب سياهي خيزبرداشته است

كيفيت اخالقي متناسب با اين تمثال، فعاليت، 
و  1گريتكانشبخشندگي، سبعيت، تهور، غرور، 

 اگر به غلط .نشده استبيني پيشچابكي در اعمالِ
متعصب و ، انرژي داده شود، وي شرانديش، ظالم

وي در هر دو حالت براي به انجام . سبوع است
سانيدن عملش نامناسب است؛ او روشي براي تغيير ر

  .اگر در اولين تالش شكست بخورد، ابتكار بيشتري ندارد. آن مطابق با شرايط ندارد

تاكيد  .شود، نشان داده مي 震،W، 2كانام، 51هگزاگرام ي  به وسيله آتش، بخش آتشين يي چينگدر 
 آميزي و انقالبيِ رميدگي، مخاطرهي اما بر خصيصه،باشدمي تاروتبا افراس در توافق كامالً شده مطرح
مصمم و ، ، بيمناك، خونسردشود نصيحت مي3جويابه .  تاكيد زيادي نهاده شده است، متجانسوقايعِ

  .تا مراقب عمل نابهنگام باشد؛ اما در توانايي خويش با اعتماد به نفس محكم پيش رود: پرانرژي باشد

 و اينجا مطالعه شود 4كتب مقدس شرق مجموعه XVIبايست در جلد ي ميي چينگتمامي اين تناسبات 
  . ارجاع ارايه شده است، معمول بيش از حد طوالني هستنددر جايي كه عبارات براي نقل قولِ

                                                 
1 impulsiveness] م] [روانشناسي[.  

2 Kan 
3 Querentم. [پذيردبيني تاروت در موردش انجام مي، فردي كه طالع[.  

4 S.B.E. (Sacred Books of the East), Oxford University Press 



   چوبدستيملكه
، سياليت و رنگ آن آتش چوبدست بخش آبي يملكه
ام 21 ي از درجهالبروجدايرهوي همچنين در . است

روي . كندحكمراني ميقوچ ام 20 يجهتا درحوت 
. ور قرار داردتاج وي گوي بالدار و انوار شعله

 نيروي يبه وسيلهند قرمز طاليي وي، لگيسوان ب
زير . اش در شكل نوري هندسي نظم يافته استمادي

 او در دست .اندهاي خروشان، مداومسرير، شعله
كند؛ اما در سر آن كاجي وبدستي حمل ميچچپش، 

 وي با . استباكوسگر رازهاي حرار دارد كه تلويق
شود كه وي دستش را بر پلنگي لميده مشايعت مي

 كسي را بيان يصورت او، خلسه. سرش نهاده است
هاي ته دلش معطوف گرديده دارد كه كامالً به رازمي

  .است

پذيري، انرژي پايستار، ، تطبيقملكهخصوصيات 
خلق و  وي خوش.گونه از آن براي بهبود جذابيتش استفاده كندداند چياقتدار خونسرد است كه م

وي ظرفيتي بيكران براي دوستي و عشق دارد؛ اما همواره با . بخشنده است اما در برابر ضديت ناشكيبا
  .ابتكار عمل خودش

 .ارداي كه خطا را عذر بخواهد ند غرور وجود دارد اما نجابت خودانگيختهشواليهدر اين كارت به اندازه 
  . ازخودراضي و حتي خودستايي است حقيقي نيست، بلكه بادسريِاين غرورِ

گرفتن و رسيدن به تصميمي غلط بر آن  به ماتمسوي ديگر شخصيت وي اين است كه وي ممكن است
او ممكن است به سادگي اغوا شود؛ آنگاه . رحمي تمام واكنش نشان دهدگرايش داشته باشد و با بي

ممكن است به سرعت به وي بر بخورد و بدون . شق و ستمگر نشان دهدا احمق، كلهخود رمحتمل است 
اي روشن در مقابل بهترين دوستانش موضع ممكن است بدون بهانه. دليلي مناسب به فكر انتقام بيافتد

  !كند را خرد ميشهاي خوددهد، آروارههمچنين، زماني كه گزشش را از دست مي. بگيرد و تشر بزند

 وابسته بر واكنشِ. شود نشان داده مي ،隨،J، 1سوئيام، 17با هگزاگرام  يي چينگ در آتشآبي بخش 
سازي روان و پيگيري  ظرفيت عظيمي براي مفهوم.به محرك و جريان روان عملِ متعاقب داللت دارد

. خالقوجود دارد و تحت راهنمايي يك ذهن آمرانه ممداوم كار وجود دارد؛ اما اين تنها در موقعيت 
كند، اثري عميق يا دائم اطاعت ميها   آنمفاهيمي كه وي از: وفايي وجود داردتمايلي به دمدمي و حتي بي

از پسر كوچك خواهد گسيخت و مرد سرد و گرم «كند وي بدون فهميدن اينكه چه مي. كندايجاد نمي
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 وجود دارد كه وي ييليخولياماهاي حملهاحتمال ). 31 و 2خطوط (يا بالعكس » كندچشيده را روانه مي
  .درمان بخشدبيمارگون  غضبِزدگيِ وحشتهاي طغيانهاي خلسه يا فورانكند آن را با سعي مي
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   چوبدستيشاهزاده
 را به همراه تشآي باد، بخش  چوبدستيشاهزاده

 وي از .دهد آن نشان مييو تبخيرشوندهبسيط  يقوه
 حكمراني داسام 20 ي تا درجهسرطانام 21ي درجه
 1دارفلساو جنگجويي با زره كامل از جوشن . كندمي
او تاجي مشعشع بر سر دارد كه بر باالي آن . باشدمي

اي از سر بالدار يك شير قرار دارد و از تاجش ديواره
 ΤΟ ΜΕΓΑاش، سيگيل بر سينه. شعله آويخته است

ΘΗΡΙΟΝچوبدست در دست چپش .  قرار دارد
را  A.C. 2 در .R.R 5▫=6˚ يين آاستاد ثانيِِ ققنوس
؛ در حالي كه با بازوي چوبدست قدرت و انرژيدارد؛ 

كشد؛ اش را ميديگرش، بر شير لجام زده كه ارابه
م گرديده كه از آن شعله كاي كه با چرخي مستحارابه
راند كه مواج و ها مي او بر دريايي از شعله.تابدمي

  .نمايان است

اما وي گاه به عمل با محرك خودبخودي . اين تمثال، چابكي و قدرت استكيفيات اخالقي متناسب با 
شود؛ گاه، خصوصاً در چيزهاي تاثيرات خارجي هدايت ميي  به وسيلهمتمايل است؛ گاه به سادگي 
به خشن است؛ اما وي لزوماً اغلب  يك عقيده زارخصوصاً در اب او .گرددجزئي، دستخوش ترديد مي

-محض مطرحاو موضوعي پرشور را فقط .  باور نداردورزداش آنچنان تاكيد ميهاي كه در رابطعقيده

ذهنش در رابطه با هر موضوع بسيار كند است؛ اما كاملِ   او در واقع در گواريدنِ.كندكردنش بيان مي
واند تكند عدالت نمياو ذاتاً عادل است، اما هميشه احساس مي. بيند يك مساله را مييهر دو جنبههميشه 

زني او ممكن است الف.  شخصيت وي به شدت اصيل و بخشنده است.ي كسب گردديقالدر جهان ع
-زني و خودش به خاطر ساختن آن مي الفاتافراطي باشد در حالي كه موذيانه به هر دوي موضوع

او خصوصاً در موارد مربوط به تاريخ و سنت تا حد حماقت رمانتيك است و ممكن است . خندد
آزار را ي بي»كسهيچ« وي ممكن است .هاي عملي دقيق اجرا نمايدطراحي كند يا شوخي» كارينشيري«

 ناخشنود را كبك، 3سويفتها وي را تعقيب كند؛ آنچنانكه براي سال) با هر ابزار استهزا(انتخاب كند و 
. نش را هم بدهدحاضر است پيراهن تبدون كوچكترين نيتي اش محتاج باشد، اگر قرباني و دادآزار مي

، و ممكن است از وي تصويري مرموز بسازد؛ و مردمي كه تخوار اسچيزطبعي وي همهحس شوخ
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اين به .  بدون دليل به ترس بيافتند،وحشت به عنوان نماد ،دانند فقط با اسمشاصالً چيزي درباره او نمي
وي خست  ؛هاي وي غرور استيكي از بزرگترين خطا. بر اين كارت استسرطان  عشرعلت تاثير آخرين 

اش آوريشجاعت وي بيش از اندازه است و تاب. داندنظري را از هر نوع بزرگترين توهين ميو تنگ
 بس –طوالني راهي در شود؛ برنده ميجنگد و همواره ها مياو همواره در برابر مغايرت. ناپذيرخستگي
- است كه وي آن را به خاطر خود آن به انجام مياين اصوالً به علت ظرفيت عظيم وي براي كار . طوالني

در  كه هرچند - وي براي جهان در سطحي گسترده ي؛ شايد تحقير متكبرانه»بدون شهوت نتيجه«رساند؛ 
-مي دليل آن –وجود دارد »  يك ستاره«به عنوان » هر مرد و زن«وار براي كنار احترام عميق و خلسه

  .باشد

تز يهر يك از كيفيات ذكر شده در باال در آنت. يابد شود، شخصيت تنزل ميبد تكريمزماني كه اين كارت 
-عاطفگي كه از بيبيظلم عظيمي در وي وجود دارد؛ تا حدي ساديستي و تا حدي . شودآن يافت مي

 اصوالً بدين – كاره باشدداور و بينابردبار، پيش، تواندپس وي مي!  و به معنايي تنبليآيدتفاوتي بر مي
  .بند و بزدلي بزرگ باشدخالياو ممكن است از اين گذشته . كنداطر كه دردسر را كم ميخ

رشد بر  كه شود، نشان داده مي 益،x،1ييام، 42هگزاگرام ي  به وسيله شتآي باد، بخش يي چينگدر 
د؛ كنانگيز تعمق مياي حيرتوي آكنده از فضيلت و دلگرمي بر كاري در حوزه.  افزايش داللت داردو

در اين » .جهد ميمادون با قلبي صادق در سودرساندن به همه چيزِ«: 5اغلب با مفهوم بيان شده در خط 
بينيم كه در كسي را مي«. اما اين مسير آكنده از خطرات است. كار ممكن است موفقيتي عظيم كسب كند

بخشيدن  او در سامان.خواهند به وي حمله كنند، در حالي كه بسياري ميكندرشدش كسي مشاركت نمي
هايي به مخزن گروه«اب از اين مخاطره، نبا اجت) 6خط (» .دهدمد نظر قرار نميبه قلبش قانوني معين 

 ،شاه بگذار –كنند كه پيشگويي ايشان قابل مقابله نيست پشت اضافه ميموضوع آن، ده جفت الك الك
  ).2خط (» ... به كار گيردخداوندهايشان به ايشان را در پيشكش
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  شاهدخت چوبدست
دهد؛  را نشان ميآتشخاكي ، بخش شاهدخت چوبدست

 ي اين بيان بر جاذبه. استآتشتوان گفت وي سوخت مي
او بر .  سوختني داللت دارديمقاومت مادهشيميايي غيرقابل

كند حكمراني ميلقطب شماچهارم بخش حول يك افالك.  

- همانند شعلهقضاوتي پوشبا كاله شاهدخت بدين ترتيب

هايي از ابروانش نشان داده شده است؛ و وي برهنه است؛ 
دهد كه دهد عمل شيميايي تنها زماني رخ ميكه نشان مي

او چوبدستي . عنصر كامالً در تركيب با جفتش آزاد باشد
 قرار دارد؛ و خورشيدكند كه در سر آن قرصي از حمل مي

 ]يد[י حرف جهد كه با شكلش اي خروشان ميوي در شعله
  .آوردرا به خاطر مي

چرا كه او در حضور (دهد؛  را نشان ميربان آتشي  باكرهيتوان گفت اين كارت، رقص راهبهمي
  باشدمي بهارهاي و نمادپرداز آتش) باشد كه با سرهاي قوچ تزئين شده استمحرابي طاليي مي

 يبه وسيلهاو زيبايي خود را . تزيرك و باجرات اساو . ، به غايت مستقل استشاهدختشخصيت 
در . كند نيروي شخصيت او، تاثير زيبايي را بر بيننده تحميل مي.سازدمياش شهامت و انرژي ذاتي

اش وارد شود،  او تمامي آنچه را به محدوده.دل استسنگناگهاني، خشن و به طور ضب يا عشق، او غ
او هرگز يك . ز شوقي كه اغلب غيرمنطقي استمشتاق است، آكنده اطلب و وي جاه. نمايدمصرف مي

گاه در كميناو شود، صبري است كه كند و تنها كيفيت صبري كه در وي يافت ميزخم را فراموش نمي
  .كندجويي صرف ميبه هدف انتقام

-سطحي و نمايشي است، كامالً كماو . دهد، نقصي از اين كيفيات را نشان ميگرددتكريم چنين زني اگر بد

بودن خويش ببرد؛ چرا كه وي كامالً به خود ين حال بدون اينكه ظني بر آنچنانرفا و دروغين؛ در عژ
- ميمزاجي گر واضح است كه وي صرفاً در تشنجي ترين نظارهباور دارد، حتي زماني كه براي معمولي

  .جو استايمان و سلطهاعتماد، بياو ظالم، غيرقابل. باشد

در اشتياقي از اين، . شود داده ميح شر، 頤،R،1ايام، 27 با هگزاگرام تشآخاكي ، بخش يي چينگدر 
در . دهديرا نشان مناپذير و اشباعپروا كامالً بيچيزخوار، در طرق اكتساب خشنودي همهفردي هر نوع، 

هاي متفاوتي به اختصار ارايه شده است، اخطارها و دلگرمييي توضيحات.  
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   جاميشواليه
 ي حمله.دهد را نشان ميآب، بخش آتشين م جايشواليه

. آبقدرت حالليت تر، ها؛ خودمانيشورانگيز باران و فواره
افالك  بر حوتام 20 ي تا درجهدلوام 21 ي درجهزاو ا

هاي مجهز به بالاي سياه او در زره. كندحكمراني مي
 يوضع جهندهدرخشاني آراسته شده است كه به همراه 

ترين جنبه بيانگر اين است كه وي فعالجنگي سفيدش اسب 
كند كه  وي در دست راستش جامي حمل مي.باشد ميآب

از آن به معناي تهاجم، ، آبخرچنگ، برج كاردينال يك 
 توتم وي يك طاووس است چرا كه يكي .بيرون آمده است

 .ترين شكل آن، درخشندگي استاز استغماهاي آب در فعال
فلوئورسانس وجود به پديده در اينجا همچنين ارجاعاتي 

  .دارد

-دايرهشود در هر صورت، در تطابق با تناسبات خصوصيات شخصي كه با اين كارت مشخص مي
او به .  ضعيف استبرجيسِ، يا يك زهرهاو دلپذير، تفنني و با كيفيات .  اساساً منفعل استالبروجي

به ت و تحت تاثير چنين محركي سريع اسجذابيت او در پاسخ به . داشتني استطريقي منفعل دوست
او نسبت به تاثيرات خارجي به افراط حساس است، اما .  اما خيلي بردبار نيست.گرددسادگي مشتاق مي

  .بدون هيچ عمق مادي در شخصيتش
داراي اما با تمام اين او . گرددصداقت ميكاره و بيشود، او حساس، بيزماني كه اين كارت بد تكريم مي

المجموع آنقدر سطحي است كه حيثاما وي من. استكه ذات طبيعتش باشد مياي اكيمعصوميت و پ
  ».آب نوشته شده استبا نام وي «. مشكل بتوان به عمق آن رسيد

به توضيحات  .، نشان داده شده است 歸妹،C،1كُوِيام، 54 با هگزاگرام آب، بخش آتشين يي چينگدر 
كردن صحيح چنين متضادهايي هاي جفتدر رابطه با دشواري. كننده استتنهايي مبهم و تا حدي گمراه
- تاثير آرامشآب مقايسه كنيد؛ اما در آن مورد،  چوبدستيملكهبا (كند همانند آتش و آب صحبت مي

چابكي و خشونت، .) كند است كه دردسر درست ميآتشكننده است در حالي كه اينجا دهنده و تعديل
-توان فردي را مالقات كرد كه موفق به همبه ندرت ميباشد؛  است نميمناسب خصوصيتي كه ذاتاً آرام

؛ و مگر با همراهي  تمامي امور متمايل است او به سوءمديريت.آوايي اين عناصر متعارض شده باشد
جنگ «اغلب . ها و مصائب مداوم خواهد بوداش صورتي از شكستاقبالي محض، كل راهش زندگيخوش
ها ها و مسكنمحركسوءمصرف . يابدديوانگي اسكيزوفرن و ماليخوليايي پايان مياش در ذهني» داخلي

  . مصيبت را رسوب دهدممكن است
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   جاميملكه
، قدرت پذيرش و انعكاس آن را آب بخش آبي ، جاميملكه

- تا درجهجوزا ام 21 ي از درجهالبروجدايره در .دهدنشان مي

وي به غايت پاك و تصوير . كند حكمراني ميسرطانام 20 ي
 وي به زحمت حقيقت ديدن .باشدنهايت لطيف ميزيبا و بي

در كمالي شگرف كننده را ممكن است چرا كه وي ذات مشاهده
  .كندمنعكس مي

در . كرده بر آب راكد نشان داده شده استجلوساو برتخت
 1مانند دارد كه از آن يك خرچنگ خارداردستش جامي صدف

 را ، مادر مطلقه،نيلوفر آبي ايزيسمچنين ه. بيرون آمده است
 پوشيده و ،پايان نورهاي بياو در خميدگي. در دست دارد

بر آن به تخت نشسته، مستور شده است؛ و دريايي كه وي 
  .دهد، در بر دارد تصويري را كه نشان ميينشدهتصاوير تقريباً مخدوش

 و پذيراي كامل است و 2 او عامل.ودگي استرويا، وهم و آسخصوصيات مرتبط با اين كارت، اصوالً 
  . تواند هر چيز را بدون اينكه خودش بدان وسيله تحت تاثير قرار بگيرد دريافت كرده و ارسال نمايدمي

هر چيزي كه از طريق او بگذرد، منكسر و مخدوش . يابند تكريم شود تمامي اين كيفيات تنزل ميداگر ب
  .كند بستگي دارديات وي عمدتاً بر تاثيراتي كه وي را متاثر مياما به صورت عام، خصوص. گرددمي

 توضيحات همانند .شودن داده مي، نشا 兌،s، 3توئيام، 58 هگزاگرام با آب، بخش آبي يي چينگدر 
توان گفت معموالً افراد واقعاً مي. رنگ است؛ از نصايح ماليمي در باب لذت تشكيل شده استكارت، بي

بودن به هر تاثير يا اثر را بتوان يك شخصيت متمايلاز خود شخصيتي ندارند، مگر اينكه   اصالًچنينياين
  .ناميد

در (ين افرادي نچ. از لذت عمده افرادي از اين نوع، رهبري و جذب ديگران است) 6خط (اي اشارههرچند 
  .نهايت محبوب هستندبي) اكثر اوقات
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   جاميشاهزاده
از يك . دهد را نشان ميبآي باد، بخش  جاميشاهزاده

 و از سوي سو، كشساني، فرّاريت و تعادل هيدرواستاتيك
ام 21 ياو از درجه.  كاتاليزوري و انرژي بخاريديگر، قوه

  .كند حكمراني ميعقربام 20 ي تا درجهميزان

او جنگجويي است كه بخشي از وي در زره پوشيده شده 
رسد  نظر مياست كه هر چند تا حدودي يك چيز اضافي به

 ي، عقابي قرار دارد و ارابهدر نوك كالهخود وي. تا پوشش
وي نيز كه به يك صدف شباهت دارد توسط يك عقاب 

. باشدرقيق و تقريباً از گاز ميهاي او بال. شودكشيده مي
اين ارجاعي به قدرت تبخيري است كه به معناي روحاني 

  .ادراك شود

 مقدس است و در دست چپش آبكند كه براي عنصر آبي حمل مياو در دست راستش، يك گل نيلوفر 
  .جامي قرار دارد كه ماري از آن بيرون آمده است

باشد، فرايندي توتم سوم، عقرب است كه در تصوير نشان داده نشده؛ چرا كه فسادي كه بيانگر آن مي
دارد كه باران بر آن سنگين اي قرار  وي آبي ساكن و راكد از بركهي زير ارابه.باشدميي به شدت سرّ

  .باردمي

- است و بخش متجليبروجترينِ لود، رازآعقرب اين كارت به غايت پيچيده است؛ چرا كه نمادپردازيكل 

  .باشدآن ميماهوي ترين بخش اهميت آن كه با عقاب نمادپردازي شده است، در واقع كميشده

او به شدت .  خشونت پنهان و مهارت استخصوصيات اخالقي فرد تصوير شده در اين كارت زيركي،
رسد اما اين نقابي بر ناپذير به نظر مي خونسرد و تزلزل،او در سطح. از همه نظرمرموز است، هنرمندي 
-را تنها براي مستحيلها   آناو در سطح در معرض تاثيرات خارجي است؛ اما. شديدترين حرارت است

ان است دوجاو بدين ترتيب، به معناي متداول، كامالً بي. پذيردهاي پنهانش ميكردنشان به مزيتي بر طرح
توانند و هرگز كنند نميايشان احساس مي. اعتماد هستندبه او بيو بدين ترتيب معموالً اطرافيانش 

. رحم استاو در واقع كامالً بي. كندوي ترسي نامعقول القا ميبنابراين . نخواهند توانست او را درك كنند
او مسئوليتي نسبت به ديگران احساس . دهدشدت به قدرت، خردمندي و اهداف خود اهميت مياو به 
  .ممتاز است، در صورتي كه در بند باشد قابل اعتماد نيستهايش بسيار كند و اگر چه توانايينمي

 اين يكي از .شود، نشان داده مي中孚، j،1كونگ فوام، 61 با هگزاگرام آبي باد، بخش يي چينگدر 
آورد و به تقديري بسيار ها و ماهيان را به حركت در ميحتي خوك«: باشد ميييترين اشكال در مهم

                                                 
1 Kung Fu 



»  بزرگ]لي[ 火«اند؛ چرا كه همچنين يك ها و ارتباطات آن متعدد و عظيمتكريم» .كندخوب هدايت مي
 قايق را در نظر در شكل خود،. شودخطوط مضاعف تشكيل ميي  به وسيله كه شمس 1تريگرامباشد؛ مي
  .باشدميجدي  در كيوان، سرطانآورد اما همچنين تمثال هندسي مي

، داراي انرژي و وزن مهيب، فعال و رود ميعقرب كه به ميزانمتعاقباً اين كارت قدرتي عظيم است؛ 
 يطرهمخاگيري صحيح، الزمه موفقيت هستند؛ براي چنين افرادي اراده، احترام و جفت. باشدبحراني مي
  . استآميزطلبي تكبرايشان جاه

                                                 
1 trigram 



  شاهدخت جام
؛ در واقع دهدرا نشان ميآب خاكي  بخش شاهدخت جام

حفظ بخشي به مفهوم،  را در ماديتآبوي قدرت . تبلور
  .گذاردحيات، و تشكيل اساس تركيب شيميايي به نمايش مي

اي سيال نمايش او به شكل تمثالي رقصان، پوشيده در جامه
-هايش بلورها در حال تشكيل ديده ميده كه در لبهداده ش

. بر سر داردگشوده هاي قويي با بالبه عنوان كالله او . شوند
آورد كه ، قوي فلسفه مشرقي را به ياد مي اين قونمادپردازي

 است، كه نماد كل فرايند خلقت AUMGN يا AUMكلمه 
  .1باشدمي

پشت ك سنگكند كه از آن ي حمل ميشده پوشيدهيوي جام
-پشت است كه در فلسفهبار ديگر اين سنگ. بيرون آمده است

در آن يك رقصد كه ود ميلآوي بر دريايي كف.  بر پشت آن استگيتيدارد كه ، فيلي را نگاه ميودهن ي
  .  در رقص است- نمايد را نمادپردازي ميخلقت سلطنتي كه قدرت  ماهيِ-دلفين 

نجيب، مهربان ، تماماً شهواني، مطبوعتماماً شخصيت از حيث . تنهايت رئوف اس بيشاهدختشخصيت 
آزموني سطحي ممكن در . كند در روياي مدام جذبه زندگي مي،تيكرماناو در دنياي . باشدو شفيق مي

اي كامالً غلط است؛ وي خاموش و سهل به كار خود است مغرور و كاهل به نظر آيد، اما اين گمانه
  .باشدميمشغول 

 ناي تقليلع اين به م.شودنشان داده مي  ،損،y ،2سانام، 41هگزاگرام با آب خاكي ، بخش  چينگييدر 
شوند بسيار به ديگران وابسته افرادي كه با اين كارت توضيح داده مي. تمامي جمود است انحالل و

 اهميت فردي اي داربه ندرتدر بهترين حالت  ايشان .باشندميحال ايشان  اما در عين حال كمك؛هستند
  .باشندميهمتا يار بيايشان به عنوان هم. هستند
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   شمشيريشواليه
باد وي . دهد را نشان ميباد بخش آتشين  شمشيريشواليه

شده را به  حركت اعمالامانِبياو نيروي . است، طوفان
او جنگجويي . دهدپذير نشان ميعنصري به وضوح كنترل

بر توسني . بالي گردان دارداش كاللهدر است و پوش زره
در يك دستش . روح تندبادراند، مجنون، از عرش پايين مي

را نمايش حمله  وي مفهوم .1شمشير است و در ديگري دشنه
  .دهدمي

كيفيت اخالقي فردي كه مورد اشاره است، فعاليت و مهارت، 
او سبوع، حساس و متهور است . باشدميزيركي و باهوشي 

براي وي كه باشد مي مفهوم خودش يطعمهرفته هم روياما
  .شوددرك ميبه صورت شهيقي بدون انعكاس 

هر . باشد؛ وي از تصميم يا عزم ناتوان استمياگر بد تكريم شود، دالوري در تمامي اين كيفيات غايب 
-ميعبثي  خشونت ناكافي به .شودبا مقاومت به كناري زده ميسادگي عملي كه بدان اقدام ورزد، به 

  »2 لولوالكيِ وزوزِ «.انجامد

اين اولين بار است . شودنشان داده مي،  恆،K ،3نگهام، 32 با هگزاگرام باد آتشين ، بخشيي چينگدر 
داشته  ي همسانغرب با چيني ي ساده بوده است و تفكر و تجربه، همانندي فني دقيقيارايهدر آن كه 
اين  ؛»فرديك وجود  قانون ي پيوستهتظاهرِيا كاري نيكودر پشتكار «:  معني، شرحي دراز دارد.است

 انرژي خشني كه به عناصر با كابااليينويسد و اين با مفهوم در يادداشتش بر هگزاگرام مي 4لگهجمله را 
 همچنين بر چوب اشاره دارد؛ و هگزاگرام باداما تريگرام . شود نامتوافق استپايداري حداقل اعمال مي

. سازي درخت اشاره داشته باشد گياهي و تاثير آن بر مقاوميناپذير شيرهن مقاومتتواند به جريامي
دهد منفصل، نشان ميباالترين خط، «: شود داده شده است تقويت مي6اين گمانه با اخطاري كه در خط 

با مجاز » .وجود خواهد داشت شرّ. كندميتشويق  خود را براي تداومي طوالني يموضوع مربوطه
تواند به خوبي به  مي-  خواند آن را ميزرتشت آنچنانكه -» يافته ذهنشعله بسط« آن، تصوير دنشمر

بر  ثوراتاثير . كنداختيار منفجر ميذهن را بي است كه  حقيقييارادهاين . شرح پيشين افزوده گردد
حيات كامل خير «پس اجازه دهيد وي را .  بر الهام استجوزا عشريكنواختي است در حالي كه اولين 

كند، از  كه تمامي حيات را در شهيقي متمركز جذب ميآرمانياي از نورِ استوانهتصوير كنيم، » 5شر

                                                 
1 poniard 
2 Chimaera bombinans in vacuo 
3 Hang 
4 James Legge 
5 integer vitae scelerisque purus 



ث اين نماد حخطر فرد مورد ب) ييهمانند (در اينجا نيز . گذرديافته مي شرفجوزاي به خاكي ثوراي
ناميده شده » نيروي اخته«م، يا در دست قدي» 1شرر« كارت ، اولعشرنشان داده شده است؛ چرا كه 

  .است
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   شمشيريملكه
 و قدرت ، كشساني عنصرباد بخش آبي  شمشيريملكه

 تا سنبلهام 21 ي وي از درجه.دهدانتقال آن را نشان مي
ش بااليي بدن خب. نمايد را حكمراني ميميزانام 20 يدرجه

 1كمربندي براق و يك سارونگ او برهنه است اما وي،
 وي سر يك بچه قرار دارد و يبر نوك كالله. تپوشيده اس

 كه امپراتوري تيزي بيرون آمده استاز آن انوار نور نوك
در دست راست او، . كند كيهاني وي را منور مييژاله

داري سر مرد ريششمشيري قرار دارد و در دست چپش، 
ي وي ادراك روشن و آگاهانه. كه تازه بريده شده است

  .باشدمي ذهن يشبخآزاديمفهومِ 

بايست به شدت فرد نمادپردازي شده با اين كارت مي
 در عمل ،مشاهدات سريع و دقيقگري تيزبين، مفسري زيرك، فردگرايي شديد، در ثبت حساس، مشاهده

  .استثنايياش در رقص و تعادل  حركاتش دلپذير و توانايي.بااطمينان و روحاً بخشنده و عادل باشد

او ظالم، موذي، . د، اين كيفيات همگي به سوي مقاصد ناشايست تغيير خواهند كرداگر بد تكريم شو
 زيبايي صوري و جذابيت متمايزكننده وي، يگردد؛ و بدين ترتيب، بر پايهاعتماد مياغواگر و غيرقابل
  .بسيار خطرناك

بر پرتويي شكل، . دشو داده مي، نشان 大過،v ،2تا كووام، 28با هگزاگرام  باد، بخش آبي يي چينگدر 
  .ضعيف اشاره دارد

عمل، يك مقدمات انديشي و حرم، توجه در  مال.تواند تداخل را تحمل كندنفسه عالي، نميشخصيت، في
- عالوه بر اين، پيشرفت با تكيه بر كمك رفيقانِ به وضوح نامتناسب تحصيل مي). 1خط (محافظ هستند 

تواند تفوق و حتي ميآورد فراهم مي ضعف ذاتي را يهتحمل غريب، اغلب مدافع .)5 و 2خطوط (شود 
هاي ماجراجوييگرفتنِ عهده برياي، ممكن است وسوسهدر چنين واقعه). 4خط (معيني بر محيط بسازد 

سرزنشي وارد اما حتي در چنين صورتي نيز . اند وجود بيايد كه از پيش بر شكست مقدر شدهعجوالنه
هرچند (با اين احساس كه عمل صحيح مساله  ي حقيقيِارادهشدن شرايط، با برآورده). 6خط (آيد نمي

  .گرددشده است جبران ميانتخاب ) نامساعد

  .كنندهاي نامتوقع دريافت ميبخشهواخواهي شديدي از چنين افرادي عشق و 
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   شمشيريشاهزاده
در تفسير . دهدرا نشان مي بادي باداين كارت بخش 

وي از .  آنچنانذهنيست؛ تصويري از ، عقاليي ا آنمشخص
  .نمايد حكمراني ميدلوام 20 ي تا درجهجديام 21 يدرجه

پوشيده تنيده با ظرافت درهم با زرهي شاهزادهشكل اين 
اي كه ابزاري معين آراسته گرديده است و ارابهشده كه با 

مفاهيم ) حتي با دقت بيشتر (نمايانگرِنمايد وي را حمل مي
-شود كه بيارابه با كودكان بالدار كشيده مي. هندسي است

-نگرند و ميمسئوالنه در هر جهتي كه ميلشان بكشد مي

 .باشند مي1مهارشده نيستند؛ بلكه كامالً بوالهوسها   آنجهند؛
اما از پيشروي در جهتي  حركت ارابه ساده است، متعاقباً

  .استذهن ل از اين تصويري كام. باشدمعين، جز به صورت اتفاقي عاجز مي

ي وجود ، سر تابناك كودكي قرار دارد؛ چرا كه در اين كارت تاجي سرّشاهزادهبا اين وجود بر سر 
  . استتيفارتن تمركز شود، دقيقاً آدارد؛ و اگر بر 

 . به بسياري الگوهاي هندسي تقليل داده است–باشد  كه عنصر وي مي– را بادعمل فرايندهاي ذهني وي 
در . باشندمعين مي بدون قصدي ذهنِهاي تظاهرات نيرويها   آن طرحي حقيقي وجود ندارد؛هااما در اين

كند اما در دست چپش داسي است تا هر افراشته قرار دارد كه با آن خلق ميدست راست وي، شمشيري 
  . را خلق نمود بالفاصله نابود نمايدهآنچ

برآشفته هايي است كه از مفاهيم و طرحمملو وي . كلي عقالني استه شده، بفردي اينچنين نمادپردازي
 را در تفكرهاي او تمامي اسباب. باشدمي با تالشي عملي هاي نامرتبطآلاي از ايده تودهوي. هستند

باشد اما ناپايدار در برانگيز منطقي مينباالترين درجه در اختيار دارد؛ به شدت باهوش، به طرزي تحسي
دقيقاً به خوبي ها   آنداند هر يك از چرا كه مي؛هاي خويشتفاوت نسبت به ايدهمقصود و در واقعيت بي

 كه كامالً - آل از استداللاش و مستحيل كردن آن به دنياي ايدهاو همه چيز را با حذف ماده. ديگري است
 واقعيت برهايي را كه آن دهد؛ حتي آن به عدم واقعيت تقليل مي- ارتباط با هر واقعيت استرسمي و بي

  .بنا نهاده شده استها  آن

- دمدميبه علت اين . شودنشان داده مي،  巽،q ،2سانام، 57 با هگزاگرام بادي باد، بخش يي چينگدر 

  .اين به معناي انعطاف و كياست توامان است: هاي كتاب استترين تمثالمزاجي يكي از مشكل
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كردن هر نگاهداشت و مطرحرتمند بوده و ظرفيت اندازه قد از اصول مقرر بي،به علت آزادي كاملوي 
نقل از «؛ ماهرانه و زيركانه القيد بر براي پشيماني يا افسوس نامستعد است. تصور را دارد قابليمباحثه

 متضاد كه دو يهر مباحثهسرانجام تفاوت بر  براي پشتيباني از هر نظر براي هميشه، بي»كتاب مقدس
 و غيرممكن بر شكست چرا كه هر موقعيت به خوبي ديگري است؛ آماده دقيقه پيش مطرح شده باشد؛

- تنها زماني ارزش مي، فرّار و منعطفاين افراد. ترين عناصر موجودبراي ورود به هر آميزش با نزديك

.  كامالً رام گرديده باشند- راي خودشان مستحكم شده باشدوكه با هوشي  -اي خالق يابند كه با اراده
با اين وجود اينان . شدن به اميالشانحتي با تسيلمخريداري ندارند، نه :  اين تقريباً ناممكن استدر عمل،

مشروبات، مواد  و كساني كه خود را وقفبازان، هوس. كنترل باشندناك و غيرقابلآشوب ممكن است
باشد، ثباتي وجود ؛ اما وقتي مساله اين . اغلب در اين دسته هستند،، موسيقي يا مذهبمخدر، بشردوستي

با تعصبِ تقاعدي استوار از آنچه اند و هميشه كيش يا يك خوي به ديگري سرگردانايشان از يك . ندارد
  .كنندچيزي بيش از هوس يك لحظه نيست، آگاهانه حمايت مي

 انگار كه به يك كودن: شدن توسط چنين افرادي ساده است؛ چرا كه خود تجلي، پتانسيلي عظيم دارداغوا
ايشان در اين راه ممكن است شهرتي عظيم چه در عمق و وسعت .  ارايه شودافالطونيكي از مباحثات 
  .ذهن كسب نمايند



  شاهدخت شمشير
دهد، تثبيت  را نشان ميبادخاكي  بخش شاهدخت شمشير

 را بر عرشاو تاثير . شودوي تجسد مفهوم را سبب مي. فرّار
 2آرتميسو  1ينرواموي در خصوصيات . دهد نشان ميزمين

 وي تا .وجود دارد 3ولكايِراي نيز به سهيم است و اشاره
سر دهد و كالهخودبه را نشان ميخدايانحدودي خشم 

. اشموي به عنوان كالله-مار 4مدوسايِشود؛ با ظاهر مي
خواهد وي در برابر محرابي عقيم ايستاده است؛ انگار كه مي

وي با شمشيرش به پايين جويي كند؛ و از تكفيرش انتقام
باشند، به نظر عرش و ابرها كه منزل وي مي. زندضربه مي

  .آيندخشمگين مي

منطق وي نابودگر . جو است، تند و انتقامشاهدختشخصيت 
او در مديريت امور عملي، . او قاطع و عصبي است، با خرد عملي و زيركي در چيزهاي مادي. باشدمي

وي در حل و .  داردعظيمدستي  و چيره ذكاوتبرانگيز باشدجدالها  آن خصوصاً در جايي كه ماهيت
  .فصل مجادالت بسيار زرنگ است

 تمامي استعدادهايش به ه،ديشوند؛ وي متناقض گرداگر بد تكريم شود، تمامي اين كيفيات متفرق مي
هاي [بر ابزار در براهوش به وجود آورد كه هدفش اي كمكه گونهگيرند در كنار هم قرار مينحوي 
  .باشدمينامتناسب ] تحصيل

اين به معناي  .شود، نشان داده مي 蠱،G،5كوام، 18 با هگزاگرام بادخاكي ، بخش يي چينگدر 
تمامي كيفيات مناسب . ناخشنودترين نماد اين كتاب. است؛ يعني در تمامي مسايل عملي و مادي» دردسر«

  .اند، سركوب و خاموش شدهارزشكم باد

باشند و زير بار هر  مي دستخوش اضطراب دايمي واند از نظر ذهني كُند شدهي كه چنين مشخصافراد
شناسي علل] حرفه[معموالً يكي از والدين در . شوندنوع مسئوليت، خصوصاً امور خانوادگي، خُرد مي

  .شود يافت مي6امراض

                                                 
1 Minerva 
2 Artemis 
3 Valkyrie 
4 Medusa 
5 Ku 
6 aetiology 



؛ كند و نه ارباب فئودالخدمت ميدهد كه نه به شاه به ما كسي را نشان مي« مشكل است كه 6فهم خط 
 شاهدختي شرح چنين است كه ».دهد تمايالت خود را دنبال نمايدبلكه در روحي رفيع ترجيح مي

داشته را شدن از شرّ همه چيز خالص يگزينههمواره باشد، ممكن است مي» روحسريرِ «اينچنيني، كه 
ب خصوصياتي كه در فوق براي تكريمِ خوبِ چنين عملي به حسا. »درب و داغان كردن همه چيز«باشد؛ 

» بداقبالكودكان «اغلب همچون ذاتاً، چنين افرادي بسيار نادر هستند و . شودكارت بيان شد گذاشته مي
، پاداش خود را 1اند و در موسم مناسببه درستي انتخاب شده با اين وجود ايشان .شوندظاهر مي

  .كننددريافت مي

                                                 
 .]م[ ديگر عصري 1



   قرصيشواليه
 و دهد مين را نشاخاك بخش آتشين  قرصيشواليه

ها و جاذبه ارجاع لرزهها، زمين كوهيمشخصاً به پديده
 به حيات را به عنوان مولّد زميندارد؛ اما همچنين فعاليت 

ام 20 ي تا درجهاسدام 21 ي وي از درجه.گذاردنمايش مي
اي با كند و بدين ترتيب در ارتباط عمده حكمراني ميسنبله
-اين جنگجو از نوع كوتاه. شوداورزي در نظر گرفته ميكش

در استحكام زره آهني پويشده شده؛ . بينه استقد و خوش
اما كالهخودش كه بر باالي آن سر يك گوزن است، باال زده 

 وي كامالً به يشده است؛ چرا كه در حال حاضر وظيفه
-بدين دليل مجهز به يك خرمن. توليد غذا منحصر شده است

كند بسيار عالوه بر اين قرصي كه حمل مي. باشدب ميكو
گردند؛  اسب وي اثبات مييبه وسيلهاين خصوصيات . باشدتغذيه مي يدهندهمستحكم است و نشان

.  مصداق نداردهاشواليهاسبي محلي كه با استواري بر چهار پا ايستاده است؛ وضعي كه در مورد ديگر 
  .هاي زيركشت هستندهاي دور، دشتد؛ حتي تپهرانوي در سرزميني حاصلخيز مي

. باشندكند به كُندي و سنگيني متمايل هستند و درگير چيزهاي مادي ميافرادي را كه وي نمادپردازي مي
 عقلي اندكي افتارتباط نزديكي دارند، دريها   آنساعي و صبور هستند اما حتي درباره مسايلي كه با

بهره از انگيزش بيها   آن.باشد منوط ميطبيعتسايل به غريزه و تقليد از موفقيت ايشان در اين م. دارند
  . فرايند رشد استيدودكنندههستند؛ و آتش ايشان، آتش 

انديشي حتي در مورد وار و كامالً ناتوان از مĤلهبردهاين افراد اگر بد تكريم شوند، نااميدانه احمق، 
ايشان در آنچه به .  هستندر رابطه با هر چيز خارج از خودشاناتخاذ تمايلي هوشمندانه دمسايل خود يا 

به (، زمخت، تندخو و حسود باشدميكنند وضعيتي برتر نسبت به ديگران صورت غريزي احساس مي
در عين حال همواره تندمزاجانه . هستند؛ اما شهامت يا هوشِ بهتر كردن خويش را ندارند) نحوي احمقانه

 و در هر چيز كه سر راهشان قرار بگيرد دخالت كرده، به ناچار آن را ضايع ددرگير مسايل حقير هستن
  .كنندمي

. شود، نشان داده مي小過 ، 1،1وائهسيام، 62 هگزاگرامي  به وسيله خاك، بخش آتشين يي چينگدر 
رامِ است، تريگ»  بزرگ2خان«باشد؛ اين يك مي) شاهزاده جامذيل . ك. ن (كونگ فواين به اهميت مكملش، 

، داللت سنبله در عطارد  ،w ،اجتماعرملي صورت اما همچنين بر .  زماني كه هر خط مضاعف شودقمر
  . داردكابااليي در سيستم  خاكآتشِدارد كه ارتباط بسيار نزديكي با نسبت 

                                                 
1 Hsiao 
2 Khan 



ير  تاثيبه وسيله، متناسباً امعن. هومي از پرنده بود مفچينيعالوه بر اين، طرح شكل در نظر خردمندان 
 هميشهزن  «فرانسويبدبيني ، شكسپيري »1كمي هرزگي عياشانه« سبكسرانه و غيرمسئوالنه، انسانيِ

  .ن شك خود تاريخ تغيير يافته استو بدو 3كُريوالنوس متزلزل و جماعت »2دمدمي است

 صدق كشاورزي كه در مورد كندرا نمادپردازي مي)  خالقييو حتي ايده(هوشي ، سنبلهدر عطارد اما 
 همخواني -شود  حكمراني ميبرج اين يسياره كه با – ده قرصكامالً با ) !يك بار ديگر(؛ و اين نمايدمي
-مي حقايق طبيعت ي بر پايه رانمادپردازي انبوه داليلي كه كل سيستم ياين موضوع به مجموعه. دارد

؛ البته اگر چنين كندي اضافه مياثبات –شود  دريافت ميعلم گرايسط مكتب مادي به مفهومي كه تو–داند 
-سابيِ درونوسي و چنين رويهچنين همديك ! مكتبي بتواند در يك دانشگاه گمنام و منسوخ دوام آورد

  .گنگ باشدهاي تواند شانسي براي ترادف روياهاي فلسفه نميگرا

اما خطرات . بافتبدين ترتيب شخصيت مشروح در اين كارت بسيار پيچيده است؛ اما در عين حال خوش
بودن ت، كيفيات اينچنين مورد اشاره، رمانتيكدر بهترين حاال. اندو پرنده اشاره شدهقمر با نمادهاي آن 

 و تمايل به اتالف وقت خرافات ،4آتش مردابروي از طلبي مغرورانه، دنبالهاما جاهپردازي است؛ و خيال
. شوندت در فرزندان اينچنين خاك يافت ميدر رويابيني بيهوده، مخاطراتي هستند كه بسيار به كرا

-  بيآتش مقدسآناني كه به . برانگيز بسياري از اين نوع كشيده استهاي تحسينپرتره 5توماس هاردي

تر تر و متنوع را به حياتي نو، سخيخاكشك صفرايشان بداختر و سياه است و اند، بياحترامي كرده
  .گردانند روي ميزميننگرند و از مادر ب اغواگر مي در نور مهتاضافروزانند و در عوبرنمي

                                                 
1 Little wanton harlotry 
2 Souvent femme vane 
3 Coriolanus 
4 Ignis Fatuus 
5 Thomas Hardy 



   قرصيملكه
، كاركرد آن عنصر را به خاك بخش آبي  قرصيملكه

 قوسام 21 يوي از درجه. گذاردبه نمايش ميمادر عنوان 
وي انفعال را معموالً . كندام جدي حكمراني مي20 يتا درجه

  .گذارداش به نمايش ميدر باالترين جنبه

-وي بر پس.  بر حيات نباتي تكيه زده است قرصيكهمل

رودي آرام در صحرايي در آن زمينه در تعمق است كه 
ها در ميان واحه. شني تاب خورده تا بدان باروري بخشد

در برابر وي يك بز بر گوي . اند سر برآورده بايريهازمين
در اينجا ارجاع بدان افراس وجود دارد كه . ايستاده است

ها يا  جوشن وي از فلس.باشدمي باروري ،ظيمكار ع
-كالهخود وي با شاخ. هاي كوچك تشكيل شده استقرص

وي در دست راستش عصايي در دست دارد كه در . تزئين شده استبزِ مارخور هاي مارپيچي بزرگ 
قرص بعدي موجود است و در دست چپش نوك آن يك مكعب قرار دارد كه درون آن يك هگزاگرام سه

اشتياق  ماده از اين رو وي . هاي متداخل، قرار داردها و دايرهاي از حلقه متناسب وي، كرهيشدهكاكيح
شوند، افرادي كه با اين كارت مشخص مي. دهد نشان ميخلقترا براي شركت جستن در كار عظيم 

ايشان . ر جهات كاربرديبلندپرواز هستند اما تنها دايشان . ترين كيفيات ساكن را در اختيار دارندظريف
ايشان عقالني و به صورت خاص . هاي قوي از عطوفت، مهرباني و دريادلي در اختيار دارندپشتوانه

- اين افراد، آرام، سخت. باشندمي غريزه و شهود براي نيازهاي ايشان بسيار مناسب باهوش نيستند؛ اما

شهواني و حتي فاسد ) تصنعدا و بيصدر شكلي بي(دوست و اغلب گرا، حساس، خانوادهكوش، عمل
اين به نحوي است كه انگار ايشان . باشندبه سوءاستعمال الكل و مواد مخدر متمايل ميايشان . هستند
  . محقق كنندي خويش را با بيرون شدن از خودتوانند شادماني ذاتتنها مي

. كنندش از كاركردن جان ميبيگردند؛ ايشان نوكرمĤب و نابخرد ميايشان اگر بد تكريم شوند راكد، 
راي سهم معين و برخاستن ايزند يا حتي بريتوانند برخزندگي براي ايشان كامالً مكانيكي است؛ نمي

  .تالش كنندخود 

اين . شود، نمايش داده مي 咸 ،L،1هسيِنام، 31هگزاگرام ي  به وسيله يي چينگ در خاكبخش آبي 
ها و زبان هاي مختلف بدن را از انگشتان تا آروارهت بخشتوضيحات، اثر حرك. دهد را ميتاثيرمعناي 

 اين بيشتر بسط چيزهايي است در باال گفته شد تا تناسبي دقيق؛ اما در عين حال .دهدشرح مي
-هاي موجود مي علني بر موقعيتي كلي، پيشروي آرام بدون حملهيتوصيه. ناهماهنگي وجود ندارد

  .باشد

                                                 
1 Hsien 



   قرصيشاهزاده
دهد و بر  را نشان ميخاكي باد قرص بخش يشاهزاده

ام 21وي از درجه . تابناكي و بارآوري آن عنصر داللت دارد
  .كند حكمراني مياثورام 20 تا درجه حمل

 است كه كيخااو عنصر . وار استمراقبه شاهزادهتمثال اين 
اندك، پوشيده در جوشني . قابل فهم گرديده است

 وي با يسته شده و ارابهكالهخودش با سر يك گاو نر آرا
شود كه اين حيوان به صورت خاص يك گاو نر كشيده مي

در دست چپش، قرصش را .  مقدس استعنصر خاكبراي 
هاي نگاه داشته كه گويي است همانند يك كُره و چنان نشان

نمادهاي رياضي بر خود دارد تا بر قصد موجود در 
كند كه بر باالي آن يك صليب دار حمل ميي گويوي در دست راستش عصاي. كشاورزي داللت نمايد

به ثمر آوردن آن حيات نباتي از  وي ي به انجام رسيده؛ چرا كه وظيفهكار عظيمِقرار دارد، نمادي از 
  .باشد ميروحكه خود تغذيه است ماده عنصر 

ترين ببه كارگيري بر صل اين كارت آن انرژي عظيمي است كه براي يبه وسيلهشده شخصيت معين
 او .كار استقدم و با پشتشكيبا، مديري اليق و كارگري ثابتوي پرانرژي و . شودامور عملي آورده مي
ناپذير است؛ وي پيوسته بر كاربردهاي جديد چيزهاي اعتماد و تزلزلزنگ، قابلبهباكفايت، فكور، گوش

  .دهدپيوسته و سنجيده وفق مياي آهسته، محيطش را با مقاصدش بر اساس برنامهكوشد و معمولي مي
وي تا حدي حساس است و ممكن است كودن به نظر . بهره استوي تقريباً به طور كامل از احساس بي

راي وسعت ديد ورسد كه وي براي فهم چيزهايي كه برسد، اما چنين نيست؛ بدين دليل چنين به نظر مي
 به نسبت نسبت به افرادمحتمل است د و گاه ممكن است خنگ به نظر برس. كندوي هستند تالشي نمي

تمييز بين خير . گرددتوز ميشود اما اگر تحريك شود كينهبه كندي عصباني مي. ميل باشدتر بيروحاني
حدي  ت اين خصوصيات تااكيفيات و كميتوان گفت  تنها مي. اين كارت آنچنان ممكن نيست شانِرِشّو 

  .نسبت به وي تقريباً كامالً به مزاج خود ايشان بستگي داردواكنش ديگران . باشنديافته ميتنزل

 پرواز ، توضيحات.شود، نشان داده مي 漸 ،C،1كييِنام، 53 با هگزاگرام يي چينگ در خاكي بادبخش 
هاي سپس صخره«، »شوند به ساحل نزديك ميمآرام آرا«دهد كه غازهاي وحشي را مدنظر قرار مي

بدين ترتيب . »ارتفاعات بلند«و در انتها »  درختان بلند–هاي خشك سرزمينرونده به پيش«و بعد » بزرگ
  .كندگر نمادپردازي ميرهايي آهسته و پيوسته را از شرايط سركوب

                                                 
1 Kien 



هر چند از همه حيث با آن باشد تر ميشادمانشده است  ارايه كاباال يبه وسيلهتوضيحات حتي از آنچه 
- الطبيعيترين و ماوراباشند حتي در غامض مفقود نميچيني تفكر  مالحظات عملي هرگز در.استمتوافق 

براي  تمامي آنچه ؛باشدمي» جهان، جسم و ديو«، خوارشماري سراي سياهالحاد بنيادين . ترين شكل آن
به طور يكسان ماده حتي منشاهاي شر «دادن به امور به نحوي كه ترتيب؛ است ضروري گيتيطرح 

  .باشدمياساسي  يك موضوع  استاديككار عظيم براي » كاربردي و نيكو بگردند

 در رابطه با اين نكته، مسئوليت ظلم، مصيبت و جنونِ جمعي را بيش از تمامي عارفان مسيحيخطاي 
پنداشت  كه ميفرويدهاي تواند حتي در آموزهآنچه ديگران ترتيب دادند بر عهده داشته است؛ سم آن مي

باشد كه تحت يك حجاب، اي ميرديابي شود؛ در حالي كه در واقع غريزهباشد مي» ديو «ناخودآگاه
 به  و اشارهتشرفكند و در صورتي كه درست فهميده شود، كليد نظرِ ذاتيِ هر فرد را بيان مينقطه

 .شكوفا و بارور گردد»  نگهبان مقدسيمعرفت و گفتگو با فرشته«تواند در شكل باشد كه ميبذري مي
  ».مرد و هر زن يك ستاره استهر «چرا كه 

 متاثر شده ثورا ه بحملگذر آن از ي  به وسيله در رابطه با اين كارت استاد بعيدشك قضاوت بياما 
 ).نمايندجزئيات افراس را تعيين ميتمامي  مرشدين معبدايشان هستند كه تحت هدايت چرا كه  (.است
شده جديد ارايهافراس . در آنجا در شرف استر قم است و منزل زهره، ثوراشود كه  فراموش ميمكرراً

، نمادي قرص كه هر و اصرار داردگرداند؛ را نه سياه بلكه سبز ميزمين  حاضر، رنگ اصلي يرسالهدر 
  .زنده و گردنده است

ها خدايي آن، تمامي امكاندر مفهوم همه. دارد را اقامه مي گيتيكمال، كتاب شريعت مركزي ينظريه
كتاب ؛ آنچنانكه در باشندمي» نوئيتظهوري از «، هاو تمامي آن رخداد-نقطه دارند؛ هر ارزش مساوي

؛ مگذار ميان تو و هر چيز و هر چيز ديگر تفاوتي نهاده شود!  نپيوندهيچبه « آمده است، معرفت يا بالهت
، اول، اب شريعتتك »!، بگذار سرور همگان باشدبرَداين سود از اما او كه . چرا كه بدان سان خسران آيد

  .4 فصل اول، ،همان» .هر عدد نامحدود است؛ تفاوتي نيست«: ترتر و ساده يا حتي جامع.22



  شاهدخت قرص
 را خاك، بخش خاكي درباري، آخرين كارت شاهدخت قرص

وي . تغييرشكل قرار داردمرز وي متعاقباً بر . دهدنشان مي
شديد؛ انگار كه وي و زيبا است؛ به همراه نمايشي از تفكر قَ

 وي، سر قوچ يكالله. اي رمزي آگاه شودبخواهد از انديشه
در آنجا سر آن يك . آيداست و عصايش در زمين فرود مي

 و بدين ترتيب تولد واالترين كترگردد؛ سنگ قيمتي الماس مي
 عناصرترين ترين و تاريكترين نور را در عميقو خالص

اي از درختان مقدس ن بيشهوي در ميا. كندنمادپردازي مي
اي از گندم تلويحگر دستهايستاده است كه در برابر محرابي 

وي درون جسم . باشدمي 1دمتر ياست؛ چرا كه وي كاهنه
رفعت او با قرصي كه حمل . كندرا حمل مي، راز آتيه خود
 بيانگر نيروي مارپيچي چيني يگرديده است؛ چرا كه در وسط آن، نگارهبا تاكيد بيشتري همراه نمايد مي

  .، مادر برومند بزرگ، روييده استايزيسسرخ  گل، در تعادل كامل قرار دارد؛ از اينخلقتدوگانه 

بايست چنين خالصه باشد؛ مي بسيار متعدد مي،شده با اين كارت براي برشمردنخصوصيات فرد بيان
صوصيات زن را در بر دارد و به وي تمامي خ. باشد در تصويرشدن غايي خود ميزنانگيكرد كه وي 

ي اما در همه.  هر كدام كه متجلي شود–باشد تمامي بر تاثيراتي كه وي بدان مقيد است وابسته مي
 ديگر كه به طريق معمول ينفسه خالص خواهد بود و لزوماً به هيچ خصيصههاي او فيموارد، خصيصه

از حيث ناپايداري پريشان شهرت عام وي  تعبيرپس به يك . شود وابسته نيستنمادين درنظر گرفته مي
 عمل بعدي را يباشد كه بيرون آمدن هيچ عددي، نتيجهكمابيش همانند چرخ التاري مي. خواهد بود

متمتع ترين شكل خود در اين مراقبه، در واالترين و كامل فلسفه تلما يثمره. كندبيني يا متاثر نميپيش
چرا كه در نظر استاد، هر گردش چرخ . يابدآيد و حيات مي، به بار ميشودمي پخته ،آيد مي، به عملشده

  .باشندمي» نوئيتظهوري از  «وقايعبه تساوي محمتل است و به تساوي يك پاداش؛ چرا كه تمامي 

-مي» يك كوه« معني، .شودنشان داده مي،  艮،V،2كانام، 52هگزاگرام ي  به وسيله خاكبخش خاكي 

  !كاباالي مقدس دارد و چه توافق نزديكي با يجايگاه رفيععجب  ،تعادل چينيِاس اين افر. باشد

انگار با . حركتترينِ نمادهاي دنيوي است؛ و در شوقش به اعلي، خشك، زمخت و غيرقابل مقدس،كوه
  و خودينرّ سجوهر الوهيت هيروگليف يچيزي به اندازه.  سر بر آورده است آتش پنهان3تيتانيِانرژي 
 ،القديم القدوسبه اندازه خود له آن ا در شرف است و البروجدايره كه در سال نو، برج جدي، حتي فالوس
  .زاددرون
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شسان ك، باد: در تمامي نمادهايش دنبال كندبراي خود ضروري است كه اين افراس را  آموزدانشبراي 
- ترين و مركبناپذير، خنثيتراكمو منعطف، در عين حال نافذ و عنصر احتراق؛ آب، روان در عين حال 

ناپذير در و مقاومتها با هجومي فيزيكي ترين صخرهگرِ سختويران در عين حال ؛ترينِ اجزاء ماده زنده
 جوهري نيست، بلكه يك يماده كه اصالً يك روح، آنچنان نزديك با قدرت سوزان حالليتش؛ و آتش

  .باشدها ميعين قلب و جوهر تمامي چيز پيوسته كه مادهپديده؛ در عين حال آنچنان با 

ها   آنهاي بدن و تاثيرات بخش توضيحات، آسودگيِ، سكون است؛ هر خطيي چينگ در كانخصوصيات 
  .هاها، نخاع و آروارهانگشتان پا، ران: دهدرا يك به يك شرح مي

 همخواني -كندآغاز ميرا ] ام42[ يي كه بخش دوم -، هسينام، 31اين فصل از اين حيث، خط به خط با 
  .نزديكي دارد

وار آوايي فردوس براي هر گوش كه به هم-تواند بهتر از اين نمي  تتراگراماتون1كروسيِيروزافراس 
  . بيان شود-كوك شده است هم

  اي در سپهر نيستسياره
  اي نخواند،كه در حركتش همانند فرشته

  سرايندبرنا ميوبين چشمباز بر كرّ
  زوال آلودگلپوششِ ه اين اما آنگاه ك

  .ما را در بر گيرد، سرشت ما نتواند آن را شنيدن

 هادوران ي حي كه انسان را در همهكتاب، اين تاحوتي و اين كتاب رساله اين موزانِآبگذار تمامي دانش
 افراس ترينترين، دوررِس، به اين سادهبردميجاودانگي اش وي را به دارد و در هر صفحهرهنمون مي

 يآتش زند؛ باشد كه همچنين در كنكاش هر گوشهش وجود  كه در سرّدر قلب و ذهنش وفادار بماند
 به انجام كار عظيمو نايل شود   نگهبان مقدسيمعرفت و گفتگوي فرشته بيابد تا بر نور حقيقت ،گيتي

  !گردد تمام نايل شادماني حقيقي و خرد ،خير عاليرساند و به 

                                                 
1 Rosicrucian 



  التكخكارت چهار 
 -  هاي صغير بودهكامالً وراي ديگر كارتها   آن.دهندهاي چهار عنصر را نشان ميچهار تكخال، ريشه

 نمادپردازي تتراگراماتوندر  ]يد[ י باالترين نقطه يبه وسيلهتنها كتر شود به همان صورتي كه گفته مي
 عنصر در شكل مادي وجود ي واقعها هيچ تجليدر اين كارت. باشندها مجزا مي از آن كارت- شودمي

قطب شمال   حول،شوعر  بركنند كه برقرار ميهاشاهدختهاي صغير و پيوندي ميان كارتها   آن.ندارد
 آب، آتش،، تتراگراماتون ، به ترتيبِجهت شرق، در عناصراست و هرم كبير، النهارنصف. رانندحكم مي

 بر هاجام، آسيا بر هاي چوبدستشاهدخت-ريبي، تكخال بنابراين به طور تق.كنندحكمراني مي خاك، باد
براي روشن . كنند حكمراني ميفريقاآاروپا و  بر هاقرص و  آمريكايقاره بر هاشمشيراقيانوس آرام، 

دهد كه بر  را نشان ميروحكه .  وارد شدسپر داوود يا پنتاگرامتوان اندكي به نماد ساختن اين ارتباط مي
  .باشدميفتح انسان كند و بدين ترتيب نمادي از اني ميچهار عنصر حكمر

دادن با نشانبايست  است و ميآتش، حرف ]شين[ שحرف .  بسيار مشكل استروحدرك مفهوم عنصر 
 همانند ديگر عناصر روشن و روحهاي  به طور كلي خصيصه. كاري دوگانه انجام دهد، روحهمزمان 

باشد؛  كليد تمامي مشكالت ميخنوخي در سيستم لوح روحه  بسيار جالب توجه است ك.ساده نيستند
  .باشد ميمرغ تاريكيتخم آكاشا،، هندوييهمانطور كه در سيستم 

 را ابداع تاروت كه استاد يا استادان بعيديذهن به هرگز شايد . دهد را نشان ميكتر، روحاز سوي ديگر، 
بايست به خاطر سپرده شود اي كه مينكته. ع شودتا بدين حد وارد اين موضورسيده است اند نميكرده

- عناصر نيستند بلكه بذر آن عناصر ميچه در ظهور و چه در معنيِ خود، خودها تكخالاين است كه 

  .باشند



  چهار كارت دو
؛ چرا كه وي 2 است و نه عدد 1 از ديد يك فرد عادي واقعاً عدد خُكمه.  ارجاع دارندخُكمهها به اين كارت

بنابراين تنها در . كس به هيچ ترتيب چيزي از نداندباشد تا هيچ كامالً پوشيده ميكترولين تجلي است؛ ا
 به هيچ تاثيري خُكمه. شود عنصر نمايان ميباشد كه عنصر به صورت خودرسيدن به رقم دو مي

  .شوندر ميآواي اصلي خودشان ظاهنيالوده است و بدين ترتيب عناصر در اينجا در وضعيت هم

دهد؛ آتش در بهترين و واالترين شود و انرژي آتش را نشان ميناميده مي 1حفظرب ، دوي چوبدست
  .شكل خود

  .دهدنقشي مشابه را براي آب انجام ميباشد كه مي 2شوقرب ، دوي جام

 چرا رست استناد» بازيافته «ياما اين كلمه. شد ناميده ميبازيافته صلحِِ رب پيش از اين دوي شمشير
اما فهم آن تفكري بسيار : عنوان بهتري است 3حلمرب بدين سان . برآشفتگي وجود نداشته استهيچ كه 
براي مفهومي  اي بر سكوترساله يممكن است مطالعه.  به شدت فعال است،شمشيرطلبد چرا كه مي

كوتاه به انشائات (ببينيد را عصمت اي بر رسالههمچنين . شكل منفيِ مفهوم مثبت: موازي مفيد باشد
   :گيردكه نتيجه مي) 74-70. سوي حقيقت، صص

هايتان را بپاييد و سوگندتان تجديد كنيد؛ چرا كه آن روز سالح: ، به هوش باشيدآقايان شواليه«
كردارهاي خوش لبريز كردن از با آن را مستعد خطري است كه نتوانيد مهلكانه  شوم است و پيشگوييِ

  ». استادانه و مردانه پر كنيدعصمتو جسارت 

 :مشاهده كنيد را 4كاتولوسهمچنين 

domi maneas paresque nobis Novem continuas futationes.  
  . ايزومر هستندعصمت و سكوتشود؛  دچار سوءتعبير نميهارپوكراتوي همچنين در وضع 

  . استصفر گيتينهايت بي انرژيباشند كه مجموع  عمومي واحد ميي گزارهها يك موردتمامي اين

شود و در ناميده مي 5نوعتر،  اكنون، ساده.شد ناميده ميرب تغيير موزوندر زمان دور دوي قرص 
 وجود هاشاهدختاست و ارتباطي با  خاكي ،اين خال. تر بيان شودبايست اندكي روشناينجا افراس مي

است؛ آنچه به پايين برسد بالفاصله روح رير ، سخاك. تتراگراماتون ] آخره[ ּהبا دارد و بدين ترتيب 
  .كندانتها را متجلي مي بياز اين رو كارت نمادپردازي مار، نوارِ. آيددوباره در باال بيرون مي

                                                 
 .]م[سلطه : در متن اصلي 1
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  چهار كارت سه
مفهوم .  اظهار شده استبيان نمادپردازيها   آناند؛ در هر يك از ارجاع داده شدهبينابه ها اين كارت

- در هر مورد، مفهوم داراي پايداري معيني است كه هرگز نمي. ث تشكيل گرديده استبارور شده، مثل

  .بيرون آيدها   آنتواند ازميفرزند بخورد اما يك تواند برهم

  .اند تفسير شدهخصوصيتدر  حفظمفاهيم اراده و . است 1عزمرب  متناسباً ي چوبدستسه

 كافي در يده است؛ اما اكنون به اندازهي باروري رسمفهوم عشق به. شودناميده مي 2شُرّرب سه جام 
  .ها معرفي دارد كه پيش از اين ممكن نبوده است پايين هست تا اشتقاقي بسيار مشخص بين خالدرخت

رب ، داردعيان مي شمشير يسهي چيزها، خود را در بادمفهوم تقسيم، تغييرپذيري، مفهوم كيفيت 
 وابسته به نااميدي يا ، عوامانه؛ اما اين اندوهايزيسزاري آيد، اطر مي به خبينادر اينجا تاريكي . 3سوز

  .ماليخولياجهاني؛ كيفيت است، اندوه  4وِلتشمرتزاين .  فردي نيستناخرسندي

رب ،  قرصيسه؛ و بدين ترتيب كندرا عيان ميتبلور نيروها ، خاك مفهوم ي، مشابهاً نتيجه قرصيسه
  .خصاً چيزي انجام شده استمش. شودناميده مي 5سعي

                                                 
  .]م[فضيلت : در متن اصلي 1
 .]م[عيش : در متن اصلي 2
 .]م[غم : در متن اصلي 3

4 Weltschmretz 
 .]م[كار : در متن اصلي 5



  چهار كارت چهار
خصوصيت مهم .  بسيار پيچيده استسه عدد و چهارارتباط بين عدد .  منتسب هستندخسدها به اين كار

چيزها . است؛ بدين ترتيب در عمل اين به معناي جمود، تجسد است» مغاكزير «، چهاراين است كه 
  .دارد را بيان مينقش قانون  اساسي اين است كهينكته. اندمتجلي شده

 وعده داده شده بود اكنون رخ بيناتوسط  كه آن تجلي. ناميده شده است 1جزم، كارت، چوبدستدر خال 
هاي بر تمامي كارتواقعي حكمراني صلب باشد چرا كه تاثير بايست بسيار اين عدد مي .داده است
تواند به ، واالترين مفهومي است كه ميمغاكر ، اولينِ زيپدر، 2آمون-ژوپيتر، خسد. باشدمتعاقب مي

   . انتساب يافته است-باشد  مي3دميورگ كه -  ژوپيترروش عقاليي فهميده شود و به اين علت است كه به 

  .شودناميده مي 4شُرّچهار جام، 

. دهد به صورت مفهومي بسيار مثبت و صريح ظاهر شود اجازه ميچوبدستچهار به ماهيت مذكر آتش 
 كافي قوي نيست كه خود را به يكند؛ به اندازهعف موجود در عنصر آب خلوصش را تهديد ميض

خلوص تا حدي در فرايند .  اندكي ناپايدار است،]شش جام[ 5رب شكفتدرستي كنترل نمايد؛ بنابراين 
  .ارضا گم شده است

 كه آرامش خانه را حفظ مرد قوي مسلح،«به صورت اين تا حدي .  ناميده شده است6قبولچهار شمشير، 
 كارت تقريباً تصويري از تشكيل اجتماع .دارد آن را غالب مي،بادطبيعت مذكر . شودپديدار مي» كندمي

رسيم، سنگيني نماد تا حدي بر مالحظات ضعف آن  ميقرصوقتي به . باشداي نظامي مينظام قبيله
را ها   آنواني است كه بر همه چيز چيره شده،اين ت.  ناميده شده است7تواناين كارت . يابدبرتري مي
كند تا حكمي از آميز مديريت ميهاي مسالمتگرداند؛ اما امور خود را بيشتر با مذاكره و روشپايدار مي
                              ؛استقانون. خودش

  .، بدون هيچ عنصر مهاجمقانون اساسي

                                                 
 .]م[اتمام : در متن اصلي 1
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  چهار كارت پنج
اين كامالً . دهد حركت را در آمدن به ياريِ ماده نشان ميمفهومپنج، ، معرفي عدد »آرايشات ناپلي«در 

اكنون طوفان . باشدي ايستا ميشدهيك واژگوني كامل نظام تثبيت سازي انقالبي است؛ نتيجه،يك مفهوم
  .آيدو تنش پديد مي

چيزي تنها  احساس طبيعي در مورد آن، واقعاً. در نظر گرفته شود» شر«بايست همانند چيزي اين نمي
، بوداييِ غمدر افراس . باشدميلي مردم به بلند شدن از ناهار و بازگشت به سر كار مي از بيكمي بيشتر

ي مشخصه] عاليم[بايست عدم حساسيت مياين مفهوم به صورت ضمني بيان شده است كه اينرسي و 
 تاروت كه - اساتيد مكتب سفيد. باشد تا حدي دليل اين عقيده ميهنداحتماالً آب و هواي . آرامش باشد

هر پديده يك آيين .  موافق باشند اينچنينيسازي وجودتوانند با ساده نمي- باشدكتاب مقدس ايشان مي
  .شود ناميده ميضرب، چوبدستبه خاطر تمامي اين داليل، اختالل، اختالل است؛ پنج . است] مقدس[

 در يك انرژي وافر آتشتنها بدين علت طبيعي است كه ؛ شود ناميده مي1يل و،پنج جاماز سوي ديگر، 
-باشد و هر اختالل در آسودگي مي، طبيعتاً آرام مي]شش جام[ 2شكفتسرخوش است؛ در حال كه آبِ 

  .تواند يك مصيبت دانسته شود

  مسلحِ ناميده شده است؛ براي حفظ آرامش3ِخلع به طور مشابه دردسرآفرين است؛ كارت، ريپنج شمش
بايست خلع معني بدهد، چرا اين مي.  در واقع از نزاع خروج صورت گرفته است.نيرو، ناكافي استچهار، 

اين بدان دليل است كه . بوده است جام وچوبدست  عشق بين يتجلي نتيجه، شمشيركه مفهوم اصلي 
ديدار  نشان دهد كه طبيعت هر يك بسيار ناكامل پقرصي و شمشيرخود را در دوگانگي بايست تولد مي

  .شودمي
 4زحمت كامالً مضمحل شده است؛ كارت، چهارآراميِ نرمِ . داردمشابه قرار وضعيت شرّي در  پنج قرص
اي اجتماعي تعادلي هسيستم اقتصادي در هم شكسته شده است؛ ديگر مابين نظام .5شودناميده مي

 به علت - هاقرصودن حس و سرسخت بدر بيها، هاي ديگر خالدر مقايسه با نشان. وجود ندارد
 عملي وجود ندارد؛ حداقل نه در حوزه خودشان كه -باشد انقالبشان كه در خدمت پايداري ايشان مي

  .بتواند مساله را متاثر سازد
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  چهار كارت شش
مركز كل . باشدترين مي از جهاتي در ميان بقيه مهمسفيرااين .  منسوب هستندتتيفارِها به اين كارت

 بينا و خُكمهمستقيماً از . در ارتباط استكتر است كه مستقيماً با مغاك  زير سفيراينها نظام است؛ ت
 سفيراهايبرانگيز براي تفوق بر بدين سان به طرزي تحسين. گبورا و خسدشود؛ همچنين از تغذيه مي

-ا نشان مي رخورشيداي، در نظام سياره. پاييني مناسب است؛ به صورت عمودي و افقي متعادل است

 در نظر گرفته تيفارتتواند وسعي از  ميرواخ پيچيدگي هندسيِكل . فرزند، تتراگراماتوندهد و در نظام 
؛ مشخصاً در شكل، نه فقط در دهدترين شكل خود نشان ميآواترين و متعادل را در همخودآگاهي. شود

 عدد مورد باشد ميذهنبه بيان  پدراز ، تفسيري  فرزند،به بيان ديگر. دومفهوم؛ همانند.  

  .باشندميها   آن خود در بهترين حالت عملييگر عناصر مربوطه، نمايشششچهار 

 كه آنچنان ناگهاني و تُند بوده - پنج چوبدستفوران انرژي در . شودي، ناميده م1چنگ، شش چوبدست
 2نقش يا ربانيت. كرده است اكنون كامالً پيروزي كسب - است كه حتي مفهوم ضرب را ارايه داده است

توانست وجود داشته باشد پايدار اي كه در صورت نمايش انرژي كمتر مي كامالً به اندازهچوبدستخال 
 آتش بنابراين از اينجا به بعد، به محض اينكه جريان، ركن ميانه را ترك كند، سستي ذاتي عنصرِ .نيست

  .انجامدهاي نامطلوب ميبه پيشرفت) ل نيست خلوصش، كامالً متعادبه خاطر تماميِيعني كه (

از آنجا كه برج . آوا است از نوعِ لذتي است كه كامالً هم،اين لذت. ، ناميده شده است3شكفت، شش جام
اين در . ترين جايگاه خود ريشه يافته استباشد، لذت در اينجا در مناسب ميعقرب كارت، البروجيدايره
  .ها در دست است و يكي از بهترين كارتترين شكل، كارتي بارورعالي

 است تا كه عنصر موفقيت از مفهوم تقسيم و عطاردحكمران آن، . شود ناميده مي4جمع، شش شمشير
  . هوشي است كه هدف را تحصيل كرده است؛منازعه فاصله بگيرد

نگين است ساين كارت برقراري است؛ بسيار .  استماه ناميده شده است؛ حكمران آن 5مشت، شش قرص
آيد؛ وزن  سريع به سراغش مي،تغيير. باشد اما در عين حال تا حدي روياييو كامالً عاري از تخيل مي

، كه در ماه  دردر عين حال.  در نهايت جريان را به صرف رخداد چيزهاي مادي پايين خواهد كشيدخاك
 عالوه بر .اندنهاده شدهقمري  تباشد، بهترين كيفيا  مي-خود ماه در آن در شرف است كه  برجي -ثور 
كارت ارزشِ . نظامي متعادل ساخته استبراي وجود زمان  وي را بارور كرده و ، خورشيديانرژياين 

ها موقتي است؛ هرقدر هم توقف بر تمامي موفقيتتنها به ياد داشته باشيد . شدن را دارد ناميدهمشت
  . كوتاه باشدمسير جهد
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  چهار كارت هفت
عيت به طور مضاعف نامتعادل است؛ خارج از ركن ميانه و موق. باشند منتسب مينصاخها به اين كارت

 يراي همهوكند كه تا اين حد در وهم نزول نمايد و  بسيار زيادي مييمخاطره. ، بسيار پاييندرختدر 
مربوط است؛  زمين به نصاخباشد؛  مرتبط ميزهره به نصاخ. ها، كشمكشي عصبي را به انجام رسانداين

چهار . باشدوي ميعرشي  بيايد از دست دادن اصالت زهرهتواند بر سر ترين مصيبتي كه ميو بزرگ
. گذارندهيچ آرامشي را ندارند؛ و هر يك انحطاط عنصر را به نمايش ميحاصل آوردن ، ظرفيت هفت

  .ضعف نهايي آن در هر مورد نشان داده شده است

دست و يابد؛ نااميدانه هاي آخر خود ميانرژي، خود را در نفس. ه است ناميده شد1ءجال، هفت چوبدست
- گويي ميهن. كند را رو ميبهرام نقصان موجود در مفهوم ،اين كارت. زند و ممكن است فايق آيدپا مي

  .پرستي كفايت نكند

ه باشد؛ تواند وجود داشتاين يكي از بدترين مفاهيمي است كه مي.  ناميده شده است2نشت، هفت جام
دهد؛ و اعتياد به مواد مخدر را نشان مي 3 جنونيهرعشپندار وضعيت آن زهر است، هدفش ديوانگي؛ 

كردن آن چيزي براي متعادلمشخصاً بد است چرا كه . دهدفرورفتن در باتالق لذت غلط را نشان مي
 به زمينآيد و  ميزهرهل  به دنبازهره.  قوي براي سر پا نگاه داشتن آني و نه يك سياره-وجود ندارد 

  .شود بدل ميهم خورده، به مردابي پر از عقرب
در عوض . تر استاين كارت باز هم از هفت چوبدست ضعيف.  ناميده شده است4تَرك، هفت شمشير

همانند بوكسوري رماتيسمي . اي فعالاي منفعل در عوض سياره سياره؛نشاني فعال، نشاني منفعل دارد
انرژي .  استماهحكمران آن . »بازگردد«ها بيرون بودن از رينگ دوباره  پس از سالكوشداست كه مي

تواند به  كه ميپايدار عاري استكامالً از كوشش . اندك آن چيزي بيش از عمل رويا در اختيار ندارد
ه  بسيار آموزندهفت چوبدست مقايسه با .هر تالشي را به ثمره برساند آسايي معجزهبه صورتتنهايي 
  .است

ي مثبتي در آن، در دهد؛ خصيصهاين خال، نهايت انفعال را ارايه مي.  ناميده شده است5رفع، هفت قرص
 ديگر مقايسه هفت آن را با سه . شود حكمراني ميكيواني  به وسيلهاين كارت .  وجود نداردمغاكزيد 

تالش . همين.  دود شده استگيرد؛ قمار شكست خورده وكنيد؛ در اينجا تالش يا حتي رويا صورت نمي
  .نابود شده است؛ همه چيز در كاهلي شدهترك گفته 
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  چهار كارت هشت
؛ اما در قرار دارند هاهفتدر همان سطحِ  درخت حياتروي . اند منتسب شدههدچهار كارت هشت به 

  .كنند ميصدق در اينجا نيزها هفتهاي ذاتي موجود در  و نقصان؛سوي ديگر

 براي خطاي ريزيبه عنوان گ) به نوعي (هاهشتايد بتوان به اين تسكين اصرار ورزيد كه در عين حال ش
-بدين ترتيب مي. شرارت به انجام رسيده است و اكنون در برابرش واكنشي وجود دارد. آيند ميهاهفت

نان از چها   آنهاي اين عدد وجود ندارد،توان توقع داشت در حالي كه امكاني براي كمال در كارت
  .باشندشاني خاص رها مي بدون خطاهاي ذاتي و اصيلِ

اين . رود نيز انتظار ميقوسو عطارد آنچنانكه از تناسب آن به , شودناميده مي 1رشَرَ، هشت چوبدست
  .اندنمودن مفهوم آتش است؛ تمامي عناصر سنگين ناپديد گشتهاثيري

در رابطه با هر عنصر، برج .  داشته باشيمالبروجدايرهاجازه دهيد گريزي كوتاه به مبحث بروج (
، عنصر به تعادل كامل قدرت كروبيدر بروج . دهد مفهوم را نمايش مييورش سريع و تكانشيِ، كاردينال

دهد، ، يورش آتش را نشان ميحملپس . باشدديگر بروج، نيرو در حال تحليل ميدر خود رسيده است و 
مالحظات مشابهي در مورد ديگر عناصر . قزح، رفع آن، قوس قوس؛ خورشيد، قدرت، اسدآذرخش؛ 
  .)البروجدايره هايگانگيسه:  را ببينيدتناسباتبخش ي ب، ضميمه. كنندصدق مي

ترين و  انرژي را در رفيع.باشدتخريب پيوسته نمي، آتش ديگر با مفاهيم احتراق و هشت چوبدستدر 
توان تقريباً كند؛ حتي ميد جريان الكتريكي را القا ميدهد؛ اشكالي هماننترين حالت خود نشان ميرقيق

  .گفت نور خالص در مفهوم مادي كلمه

 كيوان يسيارهي  به وسيله. س ناخرسندي استاالر اين كارت نقطه. ناميده شده است2نشست، جام هشت
 در برابر آن اند و قدرتي در عنصر آب نيست كه بتواندشود؛ زمان و غم بر لذت نزول كردهحكمراني مي

تفاوت . اما بسيار بدان نزديك است. باشدنمي» صبح پس از شب قبل«اين كارت دقيقاً . واكنش نشان دهد
دهد كه تمامي تداركات انجام اين كارت يك مهماني را نشان مي!  رخ نداده است» شب قبل«اينجاست كه 

مورد انتظارشان  ي هلهله،رسانانا آذوقهاند اما ميزبان فراموش كرده است ميهمانان را دعوت كند؛ يشده
 خود ميزبان بوده اگرچه اين تفاوت وجود دارد كه به نحوي از انحاء، اين كوتاهيِ. اندرا دريافت نكرده

در لحظه آخر اميد خود را از  كه در نظر گرفته اندكي فراي توان وي بوده است؛ شايد ايمهماني. است
  .دست داده بوده است

آيد؛  ساده به نظر ميهشت جام ا آن ب اشتباه كردنِدر نگاه اول.  ناميده شده است3لدخي ،هشت شمشير
باشد؛ و  منتسب ميجوزاو برجيس كارت به . باشنداما قضيه اين است كه در واقعيت كامالً متفاوت مي
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دگي خطاي اين به سا. تنش بيروني يا دروني وجود نداردي  به وسيلهزير بار اراده خم شدن در نتيجه 
دهد؛  جواب نميشمشيراين در دنياي . باشدبيني ميمشربي و خوش، خوشبرجيسخوب بودن است؛ 

اما عنصر ديگري نيز در اين كارت . اي زده شود، مشت ناكاركننده بهترين استاگر قرار است ضربه
.) مواره چنان هستندباشد ه ميعطاردي، كه ذاتاً هاهشت(باشد  غيرمنتظره مييكه مداخلهوجود دارد؛ 

اند و ها را تغيير دادهرويدادهاي جزئي اغلب سرنوشت امپراطوري. نشدهبينيبدشانسي محض پيش
  .اندرا نابود كرده» بزدالن و دليرانهاي برترين نقشه«

 به ميزان قابل توجهي از دو تاي آخري بهتر است؛ چرا كه كارت.  ناميده شده است1حساب، هشت قرص
باشند، در هيچ كاري انجام ندادن هايي كه به پول واقعي مربوط ميكامالً مادي، خصوصاً آندر مسايل 

باشد؛ اگر منابع كافي كشي مي اول وقتيگذاران در وهلهمشكل تمامي سرمايه. وجود داردنوعي قدرت 
  .است» نچيزي براي روز مبادا ذخيره كرد«اين كارت . آوردبازار را به دست ميباشند وي هميشه 

در همين حد است كه دانه را بكارد،  دهقان است؛  مرداين كارت. باشدميسنبله  در خورشيد ،انتساب آن
ي  مورد اين جنبه از كارت وجود ندارد؛ همانند همهدر ايالعادهفوقچيز . بنشيند و منتظر برداشت بماند

  .شوداعالم  است اگر بانك درست دهد و قمار مطمئناً سودآور ميرا نشان محاسبه عنصر هاهشت

 جماعترملي ، صورت هشت قرص. كند ديگري هست كه اين كارت را پيچيده ميياما در عين حال نكته
mآورد  را به ذهن ميملكه ويكتوريامردي را از دوره . گير است و توامان پايدار است كه صورتي آسان
؛ در شوداش پيدا ميسر و كله و كت و فراك رتيآلبو با يك ساعت زنجيردار » در شهر پخي است «كه

  .مشرب است اما از پشت كوه نيامدهظاهر بسيار خوش
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  چهار كارت نه
 باز ركن ميانه بداقبال، به جريان، پس از گشت و گذارِ مضاعفي. باشندسب مينت ميِسدها به اين كارت

 راسِ مثلث سومِ سرپايين، ، دردرختدر اما . باشدميانرژي ، محمل تبلور عظيم سفيرااين .  گرددمي
كمي شانس  هد و نصاخادلي همانند عبراي افالك دونِ نامت.  و در مثلثي مسطحهدهدبسيار پايين رخ مي

 در خط مستقيم توالي سفيرا است؛ اين تتيفارِدهد، شعاع مستقيمِ  را نجات مييِسد آنچه .وجود دارد
 هنوز در يِسددهند چرا كه تاثير كامل نيروي عنصري را ارايه ميها، هر يك از اين كارت. قرار دارد

مصر و » .آيده مقدس است و به اوج كمال نايل ميعدد نُ«: گويد ميزرتشت.  دنياي صناعت است،يصيرا
  .داشتندنه رب اصلي روم نيز ُ

، »صوت و مشاهدهدر «. شود حكمراني مييِسدماه و ي  به وسيله.  ناميده شده است1شعله، نه چوبدست
بايست به آموز ميدانش. دهد ارايه ميتغيير و پايداري شرحي كالسيك از عزم اين توتياي ، يازدهمايثير

- هاي مرتبط با تعادل، اين سادهترينِ افراساز جمله مهم.  برتر مراجعه كنددانانرياضيكارهاي فيزيك
شود؛ كه اگر هر چيز تغيير ضمانت ميي  به وسيله باشد؛ كه پايداريترين است كه تغيير، پايداري ميفهم

ي  اوليه عناصرِ شديداين انرژيِ. شودتكه ميبراي كسري از قسمتي از ثانيه، از تغيير باز بايستد، تكه
تغيير، ضامن نظمِ . كندخواهيد بناميد، تفاوتي نميرا الكترون، اتم يا هر چيز كه ميها   آن.است طبيعت
ترين شكل سقوط ترين و مسخره، فرد در ناشي اين است كه در آموختن راندن دوچرخه.باشد ميطبيعت

اين كارت شكلي از اين مثَل . تواند يك خط مستقيم بكشدهمچنين اگر كسي دستانش بلرزد، نمي. كندمي
 ».تغيير، پايداري است«: باشدابتدايي براي ترسيمِ معناي اين جمله قصار مي

-دفاع براي موثر بودن مي. بروجزودگذرترينِ  ؛باشد ميقوسيارات، در اينجا در ترينِ سماه، ضعيف

  .بايست متحرك باشد

اين به طرزي عجيب كارت خوبي است چرا كه خوشي، آنچنانكه كلمه .  ناميده شده است2پخش، نه جام
  .ست ابخت ،برجيسشود و  حكمراني ميبرجيسكارت با : داللت دارد، عمدتاً مساله شانس است

شوند و شروع مي ]عشق[ شوقبا ها   آنهاي آبي، عنصر معيني از وهم وجود دارد؛در تمامي اين كارت
محو گشتنِ اين غريزه كه با  ؛، پااليش استحوتبرج . ترينِ اوهام استترين و كشندهبزرگعشق 

  .گرديده است» يارويايي درون يك رو«يابد و اكنون اشتياقي وحشتناك آغاز گرديده، با شور ادامه مي

اقبالي است اما تنها به مفهوم اشباع شك خوشبي حوت در برجيس. شود حكمراني ميبرجيسكارت با 
. اي از فساد بيشتر است؛ چيزي همانند آرامش كامل وجود ندارد صرفاً شبكهارضاترين كامل. كامل
؛ خالصي از نيستر در اين اي در يك روستا كه گرداگردش گل سرخ باشد؟ خير، هيچ چيز پايداكلبه
  .نمايد و دوام تغيير راتغيير، دوام را تضمين مي.  وجود نداردگيتي
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. رسدخود مي به باالترين قدرت شمشيرذاتي اصلي اختالل در اينجا  .شود ناميده مي1ءشقا ه شمشير،نُ
ا در اين كارت خود ر رواخ. باشدشود؛ تقالي ذهن مي حكمراني ميجوزا در بهرام يبه وسيلهكارت 

 يبه وسيلهاين كارت . دهد؛ فكر از هر مرحله ممكن گذر كرده است و نتيجه ياس استتحليل مي
 - باشد مي 3كاتدرالهمواره يك . ترسيم شده استبسيار شايسته  »شهر شب مهيب« در 2تامسون
اشد؛ در عين حال يك ب جزو ذات ذهن مي،فعاليت تحليل وجود دارد؛  زنندهي لكه.شدگاننفرين كاتدرال

  .رسدآگاهي غريزي وجود دارد كه چيزي به جايي نمي

- توجه باشد؛ پيروزيي بيش از حد راكد است كه شايستهقرصخال . شود ناميده مي4كسب  قرص،نُه

به دست چيزي كه گزد ككش نمياصالً ، استوقتي همه چيز به دست آمده حتي كند؛ غلو ميهايش را 
از برداشت داشت، از روي خرسندي خُرخُر .  حكمراني شده استزهره يبه وسيلهرت اين كا. آمده باشد

در فهميده خواهد شد،  هادههمانطور كه از مالحظه . دهدمالد و راحت لم ميدستانش را به هم مي. كندمي
يشتر و عاطفگي ببي.  وجود ندارد-سه خال ديگر موجود است به ترتيبي كه در  -برابر ارضا، واكنشي 

  ».باشدكون و مكان مي همه چيز در بهترين شكلِ«شود شود و احساس ميبيشتر مي
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  چهار كارت ده
 جايي كه -» جهان بداعت«اينجا پايان تمام انرژي است؛ از . اند نسبت داده شدهملكوتها به اين كارت

تا جايي . توجه وجود ندارد قابل ايِاكنون هيچ تناسب سياره.  به كلي مبري است-چيزها كشسان هستند 
وضعِ حقيقت  صرف بر اساسِ. باشد ميآسياهشود، دقيقاً پايين، در خود جهان  مربوط ميسفيراكه به 

- يك هشدار هستند؛ توجه فرماييد به كجا ميهاده .چهار عنصر، جريان از كمال اصلي تخفيف يافته است

  !شودرسد كه اولين قدم اشتباه را باعث مي

دهد؛ قدرت، و نه اين اتفاقي است كه در استفاده از قدرت رخ مي. ناميده شده است 1گداز، بدستده چو
شود كه وجه آتشين و  پديدار ميكيوان راكد و ثقيل يدر اينجا سياره. هيچ چيز ديگر جز قدرتهمواره 
 كه نه تنها ا ببينيد رداركمان. شودها را باعث مي بدترينقوسآورد؛ در  زانو در ميبهرا قوس  اثيري

 غالب آمده است؛ كارش را به چوبدست! سر و كار دارداندازد بلكه با باران تُند مرگ انوار رحيمانه نمي
 ستمگر، دولتدانسته است كي متوقف شود؛ انجام رسانيده؛ كارش را خوب به انجام رسانيده؛ نمي

  !افتد مي3هيدرا سر بريده شد به ياد سفيدالر  در تا2شاه چارلزكند كه انسان وقتي فكر مي. گرديده است

برج آبي به رويايي ساكن فرو . باشدمي حوت در بهرام نسبت آن به .يده شده استمان 4عطا، ده جام
آنچنانكه . آيد تا آن را فاسد كندآورد و بيرون ميسر بر ميآن از  بهرامرفته است اما كيفيت تندخوي 

روي از لذت به موفقيت كامل آراسته شده و دنباله» .جگرش برخورد نمايداي به تا كه نيزه«: آمده است
آورد، ديگر آن را خواهد به دست ميكه ميرا  چيزي يپيوسته مكشوف است زماني كه يك فرد همه

  .بايست تاوان دهدخواهد؛ اكنون مينمي

 كه - بايست آموخته باشندآموزاند كه زمامداران ميدرسي را مي.  ناميده شده است5فغان، ده شمشير
  .شود اندازه كافي دنبال شود، همه چيز به نابودي ختم ميهكه اگر ستيزه ب -اند نياموخته

تواند كامل گردد  حاكم است و تباهي هرگز نميخورشيديتاثير . بهره نيستهر چند اين كارت از اميد بي
. كند بدي گرايد، فرد شروع به نوسازي ميزماني كه همه چيز به. چرا كه بال، يك بيماري نيرومند است

 در پايان مصائبِ. مانند يكديگر را در هم كوبيدند، همچنان رعايا باقي ميهادولتزماني كه تمامي 
  .اش برسدتواند به باغچه، وي هنوز مي6كاندايد

حض آنكه در اينجا نيز اين افراس پيوسته مكرر آمده است كه به م.  ناميده شده است7كام، ده قرص
 وقتي ثروت . عطا شده استسنبله در عطارد به ثروتيابد و كسي به پايين برسد، خود را در باال مي
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و از ثروت ساقط گردد يا ذكاوت درست مصرف راكد بماند وراي حد معيني جمع گردد يا بايد كامالً 
 ارتباطي با تملك مادي هايي كه به هيچ ترتيب در حوزهبايستمياين ضرورتاً . وارد معركه شودكردن 

خود را وقف تحقيقات  2راكفلركند،  تاسيس ميكتابخانه يك 1كارنيژبدين صورت، . ندارند نيز رخ دهد
  .كند، صرفاً بدين خاطر كه كار ديگري براي انجام دادن وجود نداردمي

  .اين كارت قرار دارد؛ مساله، معناي دروني كارت استدر پسِ اما تمامي اين افراس 

ها است و مجموع كلي تمامي تواند مد نظر قرار گيرد كه اين آخرينِ تمامي كارتديدگاه ديگري نيز مي
بدين ترتيب در اين كارت، خود شكل . دهدميرسيده نشان بايست از ابتدا به انجام ميكه ميرا كاري 

 بيست كارت كبيرت با سي و پنج كارت ديگر همانند نسباين كارت نسبت .  ترسيم شده استدرخت حيات
  .باشد ميهاي كبيركارت ي، به بقيهگيتيو يكم، 
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  بنيان نيروهاي آتشتكخال چوبدست، 
. دهد را در آغاز آن نشان ميآتشاين كارت ماهيت عنصر 

است كه به همه سو اي بارقه فاليك-فوران خورشيدي
  .پراكندآذرخش مي

 ترتيب حياتدرخت  هستند كه در صورت ]يد[ יها، اين بارقه
  )IX يبرگه. ك. ، ن]يد[ יبراي . (انديافته

اي آنچنان  است كه در مرحلهالوهيتي اين، انرژي اوليه
شود كه هنوز مشخصاً به  متجلي ميمادهنخستين در 

  .بندي نگرديده استضابطه ،ارادهصورت 

خود سفيرايي با منشا » هاي صغيركارت«اگر چه اين : مهم
هاي كارتو همچنين (ها اين. باشند نمياشخاص الوهييكسان نيستند؛ همچنين ها   آنبامتوافق هستند، 

 ،1وسدميورگتحت » نيروهاي كورِ«هايي از  بخش- زيرعناصر هستندي اول در وهله، )درباري
- را تشكيل ميششماهمفُرا هستند كه يصيرايي در جهان هاييفراستحكمرانان ايشان . تتراگراماتون

عنصر روح  در هاربان برگهباشد، آنچنانكه  نميالوهي، حقيقتاً »رب گيتي«، نامبا اين وجود اين . دهند
را در )  و به تمامي بقيه (دميورگوسشخصي، خاص و مختص به خود به همراه گيتي  برگه،هر . اندچنين

  .اختيار دارد؛ درست همانند هر مرد و هر زن

 را نشان دهد؛ يا 2دلفيتواند برقراري سروشي همانند  مي قرصيسه)] ؟(به همراه  [VI يا IIبراي مثال 
VIIIداد؛ هندوستان به 3مانو باشد كه نظاميي تواند اولين ضابطه مي V ،يك كاتدرال ،XVI يك ارتش 

، هرقدر رفيع، قدرتمند يا بافراست، نيروهاي عنصري اصلي اين است كه تمامي ينكته. ايستاده؛ والخ
  .، نه بيشترباشندمي كورنيروهايي 
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  1]سلطه[دوي چوبدست، حفظ 
- را در رفيعاراده، آتش در خال خُكمه، مرتبط با اين كارت

 مثالي است، يارادهاين يك . دهدترين شكل خود نشان مي
  .مستقل از هر شئ مفروض

ره  كمال  مقصود، آزاد از شهوت نتيجه، همهتخفيفات، بيبراي اراده«
  )44 ،ل، اوال (».است

 را در برج خودش بهرام يزمينه اين كارت نيروي سيارهپس
 را نشان انرژيآن در آنجا . دهد، نشان ميبروج، اولينِ حمل
  .باشد ميجريان نيرودهد كه آغازگر يك مي

، نماد دورج. ضربدري است 2دورجنمايش تصويري، دو 
 كيهاني اما بيشتر در شكل نيروي آذرخش است، نشانِ تبتي
  .ربش تا سازندهمخ

تواند اولين قدم فرايند چرا كه تخريب مي. عالوه بر اين، بيشتر در شكل آغازينش است تا شكل متاخر آن
بدين ترتيب ترس و دافعه، واكنش . بايست شكافته شود تا بارور گرددتخمك باكره مي. خالق باشد

  .گرددر همكاري مشعوف ميآنگاه با فهم طرح كلي، اختيار تسليم ب. باشدي تجاوز مياوليه

اين .  در شرف استحمل داللت دارد كه در خورشيداين بر تاثير . شوندساطع ميشش بارقه از مركز 
  .خالق استاراده 

راهنماي آن علم بايست در معناي اين صور مي. باشدمي p فرحصورت رملي ، تناسب حمل در بهرام
، 777ليبر . ك. ن(هاي رملي به ياد داشته باشيد كه فراست. 2، جلد اول، شماره »اعتدالين«: مطالعه گردد

  .باشندمي 3هايگورزادابتدائاً همگي ) CLXXVIII و XLIX هايستون
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  ]فضيلت[ي چوبدست، عزم سه
 ارجاع دارد و بدين ترتيب آتش در خال بينااين كارت به 

 ارسال مادر به اراده. دهداوليه را نشان ميانرژي برقراري 
آن تجلي و كرده ده است كه آبستن گرديده، خود را مهيا ش

  .زايدرا مي

 - كه در آن در شرف است  برجي - حملدر خورشيد به 
  . داردارجاع

بدين . باشد ميفورانمعني، هماهنگ است چرا كه اين آغاز 
. گيرد شكوفا را به خود مينيلوفر آبيِدليل، چوبدست، شكل 

  .خته است را برافرومادر كبير، خورشيد

، 泰،1تايام، 11، با هگزاگرام يي چينگ در حمل در خورشيد
C ، باشدشود؛ معناي آن مشابه شرح فوق مينشان داده مي.  
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  ]اتمام[، جزم چهار چوبدست
 است مغاك زير . ارجاع داردآتش در خال خسداين كارت به 

اصلي  ياراده .باشد فعال متجلي ميهايقدرت تمامي ربو 
 ، انتقال يافته و اكنون در يك سيستم استوارسه طريق  ازدو

  .دولت، قانون، نظم: ساخت يافته است

 ارجاع يافته است كه دالّ بر اين حملدر زهره همچنين به 
تواند كاري را بدون ظرافت و ماليمت است كه كسي نمي

 .صورت دهد

، خسد قرار گرفته است كه براي قوچها بر سر چوبدست
باش؛ اما در سر مقدس ميحمل  همانند 1را-ونخدا آم-پدر

  . قرار دارد زهرههايكبوترها ديگر چوبدست

. دهدها بر يك دايره قرار دارد كه اتمام و محدوديت كار بديع را نشان ميدر نماد، دو انتهاي چوبدست
 ديده انرژي) دچهار دوتايي، انگار كه تعادل را مطرح نماي(هاي در داخل اين دايره است كه بازي شعله

اما اين محدوديت در نهادش، بذرهاي .  اصلي قصدي وجود نداردياراده يشود و بر افزايش حوزهمي
  .آشوب دارد
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  ]نزاع[پنج چوبدست، ضرب 
 گبوراخود .  ارجاع داردآتش خال گبوراياين كارت به 

 اسد و كيوانبا . باشدآتشي بوده، نيرويي كامالً فعال مي
ترين و  را در قويآتش، عنصر اسد. شودحكمراني مي

تمايل دارد آن را  كيوان. دهدترين شكل آن نشان ميمتعادل
 اين يبر گستره. تحت فشار قرار داده، وضعش را بدتر كند

  .انرژي آتشفشاني حدي نيست

-دهد و نشان مي را نمايش مياستاد پيشوانماد، چوبدست 

اگر چنين نبود، شود؛ ن ناشي ميادهد كه اختيار، از مافوق
عالوه بر اين، دو . بودبار مياين كارت كامالً مصيبت

 ققنوسسر ها   آن.وجود داردكبير  يا استاد ثانيچوبدست 
-از طريق آتش و احيايِ انرژي را از خاكسترهايِ آن بيان مي) يا ترجيحاً برائت(دارند و مفهوم تخريب 

  .دارد

هاي موجود  وجود دارد كه گويي دخترانِ چوبدستصغيرا  ياستاد ثالثهاي همچنين جفتي از چوبدست
 اين است كه در حين نمايش گبوراهاي مرتبط با ترين افراسيكي از مشكل .باشند ميي چوبدستسهدر 

  .شودرحم، از تاثير مهربان و باوقار مونث مشتق ميمنطقِ بيتمامي اين انرژي بي

و » 2سائيوا«به عنوان كه  - 1پاشت ايشان، شير يالهه. دند اين افراس را به تمامي دريافته بومصريان
 حتي توسط آن مريدان متعصبي كه دوست داشتند وي را در ارتباط با -شد گرامي داشته مي» 3فرُكس«

طبيعت با جزو الينفك مفهوم ظلم جنسي اغلب . شدناميده مي» دندان و چنگالقرمز «-  بشناسندطبيعت
؛ و مشاهده كنيد هندو در سيستم 4كالي و بهاوانيباشد؛ مقايسه كنيد با مي وهيالهاي واالترين جنبه

 ليبر. ك. همچنين ن.  نشان داده شده استتبتيهاي  را كه در بسياري از پرچم5ساكتي-شيواآميزش 
  .XI ي چهارم، سوم و دوم؛ و شرح ضميمه برگهايثيرهاي، 418
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 ]پيروزي[شش چوبدست، چنگ 

 را انرژي. دهدنشان ميآتش  را در خال رتتيفااين كارت، 
، نيروهاي محصور پنج. دهد كامالً متعادل نشان ميدر تجليِ

  داراي حرارت انقالبي را گسيخته كرده است اما ميانچهارِ
 است و پسرازدواجي صورت گرفته است و نتيجه، ها  آن

  .1خورشيد

-باشد كه به نظر مي مياسد در برجيسارجاع، همچنين به 

يك بركت بر هماهنگي و زيبايي اين آرايش رسد داللتي بر 
-، هممرشد سه سه چوبدستمشاهده خواهد شد كه . باشد

ها به جاي  شعلهاند؛ و خوداكنون به طور منظم ترتيب يافته
 تعداد. سوزندپرتاب شدن به تمامي جهات، در چراغ، آرام مي

- را نشان ميمونث و پذيرش و بازتابش توسط انرژيتوازن  اين،. ماه و يسدنُه تا است؛ به ارجاعِ ها  آن

  .دهد

  .خورشيداست، همانند قائم به ذات . اي نيست كه سيستم را محصور كنداين دايره

                                                 
  .]م. [Sun، خورشيد Sonپسر  1



 ]دالوري[هفت چوبدست، جال 

اما . شود مشتق ميآتش در خال )فتح (نصاخاين كارت از 
 ، يك عدد ضعيف، خاكي ودرخت حياتدر ارتباط با هفت 

درخت و انحرافي از تعادل را آنچنان پايين در  مونث است
  .رفتن اطمينان داللت دارددهد كه بر از دست  نشان ميحيات

 نسبت داده شده اسد در بهرامخوشبختانه، كارت همچنين به 
باشد؛ اما  در قدرت كامل آن ميخورشيد، همچنان اسد. است
چنانكه . ندباشاكنون در حال ظهور ميهاي زوال همنشانه

 را براي پشتيباني بهرامي درندهانگار آتشِ متزلزل، انرژي 
 اما اين براي مقابله به مثلِ كاملِ تنزلِ .از آن فراخوانده است

  .انرژيِ اوليه و انحراف از تعادل، كافي نيست

 - بايست باشد سپاه به آشوب افتاده است؛ اگر قرار است پيروزي كسب شود، ضربت دالوري فردي مي
  .»جنگ يك سرباز«

-يافته و مبتذلشده، تقليلاز دور خارجهاي ثابت و متعادلِ آخرين كارت  تصويري، چوبدستنمايشِ

  .دهدرا نشان ميگرديده 
شود؛  بزرگ نشان داده شده است؛ اولين سالحي كه به دست گرفته مي زمخت ناصافدر جلو، يك گرزِ
  .ناكافي است مند به وضوحقاعدهي كه در يك مبارزه

  .كنندمند حمله ميرسد در تمامي جهات، بدون مقصودي نظاماند و به نظر ميها پراكندهشعله



 ]چابكي[هشت چوبدست، شرر 

 كه دباشن ميطب مرتقوسي خال، به ماندهسه كارت باقي
 اين كارت را عطارددهد؛  را نشان ميآتشيتلطيف انرژي 
اصلي را اراده ، پيام خُكمه كند و از اين رو، ازحكمراني مي

  .آوردپايين مي

 ارجاع دارد؛ در آتش، شكوه، در خال هدكارت همچنين به 
  .ي گفتگو، نور و الكتريسيته ارجاع داردجايي كه به پديده

دهد  را نشان مينورهاي نمايش تصويري كارت، چوبدست
اند و با انرژي مرتعش هاي الكتريكي تبديل شدهكه به شعاع

در . دهند را پايدار نگاه داشته يا حتي تشكيل ميماده، خود
 به هفت -باشد ميمنتها كه به كارِ  - ناب  نورِدرخشد؛ تقسيمِشده، قوس قزح ميباالي اين گيتيِ اعاده

  .گذاردرنگ طيف كه تاثير متقابل و همبستگي را به نمايش مي

رياضيات مدرن را كليد فيزيكدهد؛ آنچنانكه شاهيبدين ترتيب، اين كارت، انرژي با سرعت باال را نشان م
  .نمايدتجهيز مي

را به انوار تبديل ها   آناند تاها شدهها، جذبِ چوبدست؛ تمامي آنوجود ندارداي شود كه شعلهتوجه مي
  .از سوي ديگر، انرژي الكتريكي، شكل هندسي هوشمند را ساخته است. نمايند



 ]قدرت[نه چوبدست، شعله 

 را به انرژي، بنيان، ارجاع داده شده است؛ يِسدن كارت به اي
 را نيروي ترين توسعه همواره كاملنُه. گرداندتعادل باز مي

، از نُه. دهد بااليِ آن نشان مينيروهايدر ارتباط آن با 
تواند بهترين چيزي در نظر گرفته نظر عملي يا مادي، مينقطه

  .خذ گرددتواند از نوع مرتبط اشود كه مي

شود؛ پس در  حكمراني ميقوس در ماهاين كارت همچنين با 
. وجود دارد حياتدرخت  در ماهاينجا تاثيري مضاعف از 

  .»تغيير، پايداري است«وعظ پس 

-در پسها   آنتايهشت. اند اكنون پيكان شدههاچوبدست

 نيروي به عنوان خورشيد و  استماهدر نوك آن . يك پيكان اصليها   آنزمينه وجود دارد و در جلوي
ها در شعله. دارد را متصل ميماه و خورشيد، درخت حيات روي قوسپيشران، باالي آن؛ چرا كه مسير 

 . به سمت پايين هدايت شده استانرژيوضوع داللت دارند كه مگانه هستند و بر اين اين كارت ده



 ]بيداد[ده چوبدست، گداز 

متكي  سفيراه بر ديگر نُه  ارجاع دارد كملكوتعدد ده به 
شكل منفصلِ . نيستها   آنباشد اما مستقيماً در ارتباط بامي
- كور مينيرويي. دهد را از مبادي روحاني نشان مينيرو

گردد؛ و بدين ترتيب شديدترين شكل آن انرژي معين، بدون 
ي كارت، از زمينهها در پسشعله. كنندههيچ تاثير تعديل
  .ي آنترين جنبه است در مخربآتش. اندحساب خارج شده

در اينجا . ارجاع داردقوس در كيوانكارت همچنين به تاثير 
، روحاني، چابك، قوس. ترين ناسازگاري وجود داردبزرگ

، مادي، كُند، سنگين، كيوانسبك، كشسان و تابناك است؛ 
  .لجوج و مبهم

دهند؛  را نشان ميآتشي شدهاي تكميلهمتقاطع هستند و نيروي عظيم انرژيهنوز ، چوبدستعدد هشت 
از ها   آنرسد؛بيشتر شبيه چنگال به نظر ميها   آنانتهاهاي. اندحق شرافت خود را از دست دادهاما 

دورجِ دويِ بهره هستند و در جلو، دو هاي متاخر بيشده در كارتدادهصالحيت و ذكاوت نشان
  .اندطول يافتهميله افزايشِ شكل  قرار دارد اما به چوبدست

. سرانه است كه از آن مفرّي نيستظلمي احمقانه و خيره. دهد و سركوب را نشان ميبيدادكل تصوير، 
اش درنيافته است و زماني كه فرا »شهوت نتيجه« است كه هيچ چيز را فراي مقصود پوچ و اياراده

  .هاي عظيم خواهد بلعيدخوانده شود، خود را در حريق



  آبنيان نيروهاي تكخال جام، ب
ترين شكل ترين و اصيليرا در سرّآب ، عنصر اين كارت

باشد و  ميتكخال چوبدستمكمل مونث .  دهدخود نشان مي
 دقيقاً به همان شكلي مشتق شده است كه آن ماه و يونياز 
متناسباً، . سلسله مراتبسومين در . خورشيد و لينگاماز 

بر درياي تاريك . دده را نشان ميگرال مقدسشكل ماهوي 
اند؛ دو در يك كه جام را با مايع ، نيلوفرانمادر كبير، بينا

 شراب يا خون، آب كه نمادين به صورت كنندحيات پر مي
 بسته به مقصود انتخابيِ -نشان داده شده است 

به عنوان كارتي نخستين، مايع در آن به . نمادپردازي
 شرابالزوم به تواند عندصورت آب نشان داده شده كه مي

  . بدل شودخون يا 

  .نمايدعنصر را تقديس مي است كه القدسروحكبوتر ، نفرودآينده بر آ، جامباالي 

 را آبستن طبيعتش قرار دارد؛ چرا كه اين خاصيت اين كارت است كه شكل ثانوي هماجام،  يدر قاعده
  .بوده، توليد نمايد



 ]عشق[دوي جام، شوق 

. اولين تجلي است. دهد را نشان ميادهار و كلمه، همواره دو
 ارجاع يابد كه عشقبايست به ، ميآببدين سان، در خال 

  .يگانگي را با فناي متقابل از مقسوميت بازيابي نمايد

 بيش سرطان.  ارجاع داردسرطان در زهرهكارت همچنين به 
در برجيس است و منزل ماه پذيرنده است؛ برجياز ديگران 

 ترينسياره از دوستانه سه ا ظاهراًهاين. آن در شرف
  .باشندسيارات مي

دهد هيروگليف كارت، در نماي نزديك، دو جام را نشان مي
- نشاتاز آب تابناك. اندكه بر دريايي ساكن سرريز شده

اش شوند كه از آن نيلوفر ديگري برخاسته است كه حول ساقهگرفته از نيلوفر شناور بر دريا تغذيه مي
هاي مرجع بايست در كتابنمادپردازي دلفين، بسيار پيچيده است و مي. اند به هم پيچيده شدهدو دلفين

  . مقدس استكيمياگريدلفين به طرزي غريب در . است» هنر سلطنتي«مطالعه گردد؛ اما مفهوم كلي، 

م يابد؛ چرا كه  تغيير نا ارادهتحترب عشقِ بايست واقعاً به ارجاع دارد و اين كارت مياراده به دوعدد 
تفسيرشده در : دهدهماهنگي مذكر و مونث را نشان مي. باشدترين نامِ آن ميترين و صحيحكامل

  .ي حدت شادي و خلسههماهنگي كامل و متين است؛ تابنده. ترين معني آنگسترده

  .دهدبه تدريج، خلوصِ كمالِ آن را تقليل مي) در تحول خال(ماً لزو، چهارتحقق مفهوم در 



 ]وفور[ جام، خيز يسه

يا  1تردماين كارت . ارجاع داردآب  در خال بينااين كارت به 
اند سخاوتمندانه پر شده:  انار هستندهاجام.  است2پِرسفونه

 تا از يك نيلوفرِ واحد سرريز شوند كه از درياي آرام تاريك
  . برخاسته استبيناي مشخصه

جاع دارد؛ و وسع اين  ارسرطاندر عطارد كارت به تاثير 
 پدر مطلق يكلمه يا اراده، عطارد. شودنظريه را سبب مي

-بروج، نزول مي ترينِاست؛ در اينجا تاثير آن بر پذيرنده

 يافتنِ تركيب اين اشكالِ انرژي، امكاندر عين حال. نمايد
در ، درياي كبير، بينا. كندمفاهيمي تاحدي مرموز را وارد مي

 مركوري؛ و كيوان ديگر، ي اما در جنبهاست؛ماه يك جنبه، 
اين كارت نيازمند ظرافت بسياري در . استمردگان  بودن، راهنماي ارواح ي الواحداراده يا كلمهعالوه بر 

  .تفسير است

حتي پس از به كار توانست  پلوتو خورد؛ و بدين ترتيب 3پلوتو در قلمرو پرسفونهاي بود كه انار، ميوه
ترين تاثير، فراهم او را در دنياي اسفل نگاه دارد؛ حتي پس از آنكه قويترين تاثيرات، شدنِ قويانداخته

بايست اعتماد بخش، نميرسد درس آن باشد كه به چيزهاي خوب زندگي، هرچند لذتبه نظر مي. شد
  .شود

                                                 
1 Demeter 
2 Persephone 
3 Pluto 



 ]عيش[چهار جام، شُرّ 

در اينجا، زيرِ .  اشاره داردآب در فلك خسداين كارت به 
در اين (نصر اگرچه منظم، متعادل و ع انرژيِ اين ،مغاك
پايدار است، خلوص اصلي مفهوم را از دست داده ) لحظه
  .است

باشد؛  اشاره دارد كه منزل وي ميسرطان در ماهكارت به 
 به نحوي قرار گرفته است كه بر ضعفي سرطاناما خود 

 بدان متمايل است كه بذرهاي . تسيلم به ميل؛معين داللت كند
  .فساد را در ميوه لذت وارد نمايد

نشان داده شده است اما سطحش ناصاف است و راكد دريا 
زند،  ميفواره كه آب از آن نيلوفري. اند، ديگر آنچنان پايدار نيستند كه بر آن قرار گرفتهجامعدد چهار 

را كه اگرچه عدد چ. جمع نموده استرا ، قدرت اثنويچندساقه است؛ به نحوي كه انگار نشان دهد تاثير 
با تاكيد بر فرديت به طرزي اسرارآميز در تدارك مصيبتي در عين حال ، تجلي تثبيت اثنوي است، چهار
 .باشدمي

 در به ترتيب كاهش و افزايش خود ماه كه به - m، جماعت، و n، طريق رملي بين اين كارت و صور
اكنون باشد كه هممي» پايداري=تغيير«ادله ارتباط، ابتدائاً مع. تطابقي وجود دارد -باشند منسوب مي

است؛ ساخت يك » لطافتبي«چهار در ميان اعداد طبيعي، عددي . براي خوانندگان اين رساله آشنا است
 ؛ نيز آخر خط استآرايشات ناپليچهار حتي در . باشدميبا چهار خانه غيرممكن » مربع جادويي«

همچنين توجه . باشد كامالً متفاوت مورد نياز ميترتيبيِمفهوم  يكي دنباله، براي ادامه. بستاي بنكوچه
  عدد، چهار.باشد ميده، كه 1+2+3+4چهار، » عدد جادويي«شده توسط آميختگيِ اشاره-خود-به بركنيد 
ي  در جنبهتتراگراماتوناين، صليب كور و سترون با بازوهاي مساوي،  . محدوديت، منع استنفرينِ
مهلكضابطه پيش از اكتشاف هاكاباليستباشد كه خود به ترتيبي مي  تماميتكه در آن دخترِ اريي دو 

  .شناختندمي» كند را بيدار ميپدر مطلقكهولت «، سريرِ مادرنشسته بر 
  ).2اعتدالين جلد اول، شماره (» راهنماي رمل«به . ك. ، نجماعت و طريقبراي معاني 

  



  ]نااميدي[پنج جام، ويل 
 گبورا. شود حكمراني ميآب در خال گبوراكارت با اين 

آتشي بوده و بدين ترتيب يك ناسازگاري طبيعي وجود 
در زماني كه آيد؛ درست از اين رو، مفهوم اختالل برمي. دارد

  .در زمان آسودگي -رود انتظار مي

 ي خودباشد كه خانه ميعقرب در بهرامتناسب همچنين به 
باشد  ميگبوراترين سطح  بر پايين، تجليبهرامآن است؛ و 
اش، به قدرت فسادآميز ، در بدترين جنبهعقربدر حالي كه 

 در عين حال تاثيرات قوي مذكر، بيانگر يك . اشاره داردآب
 از اين جهت .باشند؛ بلكه تنها آغاز تخريبتباهي واقعي نمي

هاي نيلوفرها با بادهاي گلبرگ. گرددلذت متوقع، باطل مي
هيچ . در شمال آفريقا» 1چوت« دريا، خشك و راكد است؛ يك درياي مرده همانند يك ؛پاره شدهآتشين 

  .شودها جاري نميآبي به درون جام

اند كه نمادپردازي پيروزي ماده بر ها در شكل يك پنتاگرام معكوس چيده شدهعالوه بر اين، اين جام
  .باشدروح مي
بديمن است كه اين صورت، آنچنان . باشد، مي|، حمره ليرم، همچنين، نسبت صورت عقرب در بهرام

و سوال را ريزند به هم ميرا  صفحهشود ظاهر ميالراس سمت در حمره، زماني كه رمليبرخي مكاتب 
اعتدالين جلد اول، (» راهنماي رمل«بايست در معناي آن مي. نمايندبه دو يا چند ساعت بعد موكول مي

  .مطالعه شود) 2شماره 
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 ]لذت[ش جام، شكفت ش

- نشان مي آبخال را در تيفارت، ششاين كارت، تاثير عدد 

گردد كه همچنين  حفاظت ميخورشيداين تاثير توسط . دهد
بر خورشيد كل تصوير، تاثير . باشد ميششي دهندهنشان
قدرت تُند اما متعادل وي، آن نوع فساد را به . باشد ميآب

 كه بنيان تمامي )باشد ميرببرج عقوي در (رساند انجام مي
  . تمامي حيات؛حاصلخيزي است

. اندهاي نيلوفر در حركت رقصاني ظريف دسته شدهشاخه
نمايد اما تراوش مي هاجامبه داخل ها   آنهايآب از شكوفه

، به مرحله سرريز نُههنوز، به مانند كارت مرتبط پايين، 
  . استنرسيده

بر خوبي و هماهنگي نيروهاي :  در واالترين مفهوم آن فهميده شودبايستلذت، در عنوان اين كارت مي
خشنودي اميال طبيعي يا مصنوعي با . طبيعي، بدون تالش يا تنش، آسودگي يا خرسندي داللت دارد

 به ترتيبي كه - جنسي را يارادهدر عين حال با تاكيد بسيار، ارضاي . باشدمفهوم اين كارت بيگانه مي
  .دهدمينمايش  –ره، عنصر و برج حكمران نشان داده شده است ، سياسفيراتوسط 

شود كه آن نيز  نشان داده مي، Q،]وانكُ[ 觀ام، 20هگزاگرام ، توسط يي چينگ، در عقرب در خورشيد
و همچنين » شدنمتجلي« به معناي كُوان . با خطوط مضاعفتريگرام خاكباشد؛ مي» زمين بزرگ«
- گرديده و ميتطهير  ارجاع دارد كه از طريق مراسم كاهن اعظم مستقيماً به ،كُوان. باشدمي» كردنتعمق«

، همانند اين رسم آيينيبه عنوان يك  فساد-لذتبدين ترتيب مفهوم . هايش را ارايه داردخواند پيشكشي
 دالّ 1دوك چائو نهفته است؛ در عين حال توضيحات خطوط مجزا توسط هگزاگرامكارت، در مفهوم اين 

براي . باشد مي تشرفيدروازهكليدهاي اين، يكي از شاه. باشد ميعشاي ربانيش تحليلي اين بر ارز
، دانسته شده، فهميده و تجربه .O.T.O نهم يسرّ درجهادراك و محظوظ گرديدن تمام آن، الزم است 

  .شود
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 ]زوال[هفت جام، نشت 

، از اين رو.  اشاره داردآب در خال نصاخ، هفتاين كارت به 
ضعف تغييرناپذيرِ برخاسته از عدم وجود تعادل را تكرار 

 حكمراني عقرب در زهرهنمايد؛ همچنين اين كارت توسط مي
 خوب نيست و اين موضوع برجتكريم وي در اين . شودمي

باشد،  ميمسي ، سيارهزهرهآورد كه را به خاطر مي
 اند و، سمي گشتهنيلوفرها. »شكوه بروني و تباهي دروني«

به ها   آنرسند و ازشبيه سوسن بلند آسيايي به نظر مي
گردد و ، سرريز ميبيرون آمدهجاي آب، لجن سبز رنگ 

  .نمايد را به مردابي ماالريايي بدل ميدريا

باشند و حاكي از مفهومي مشابه قزحي ميها، قوسجام
  .هستند

اند كه از بقيه بسيار ترين جام قرار گرفتهها به صورت دو مثلث رو به پايين تو در تو بر باالي پايينآن
  .تر استبزرگ

به جايي از سادگي وحشتناكي است كه   است؛ و يادآورِشش» شر و مخالف«اين كارت، تقريباً تصوير 
  .شودشرمي كشيده به تكفير و بيي آن تواند به وسيلهمي رسم آيينييك 

 ركن ميانهت و واگرايي آن، در مقايسه با ظرافت تعادل  از دست داده اس،اعلي، كترارتباط مستقيم را با 
آور يك وجدان ، به اسرار وقيح و خجالتطبيعتترين رموز ؛ در يك آن مقدسبه هيچ وجه اندك نيست

  .گرددگناهكار بدل مي



 ]رخوت[هشت جام، نشست 

 عطاردتاثير .  حكمران اين كارت استآب، در خال هد، هشت
 استيال ،حوتدر كيوان به ا ارجاع كارت دهد اما برا نشان مي
 آن را كيوان، آبي آرام اما راكد است؛ و حوت. يافته است
 بلكه به صورت درياآب ديگر نه به صورت . ميراندكامالً مي

كارت  و در اين كارت، در مقايسه با شود؛بركه ظاهر مي
به دليل  نيلوفرها. ، هيچ شكوفايي وجود نداردپيشين

سم است؛ در ها   آناند و خاك برايان پژمردهخورشيد و بار
. اند كه شكوفه دادهوجود دارندميان همه، تنها دو ساقه 

 در سه رديفها   آن.كهنه و شكسته هستندها، خالي، جام
آب، . ها، كامالً خالي استاند كه رديف سوم از آنقرار گرفته

. ها را پر كنند؛ بدون اينكه آنريزندپاييني ميها به دو جام چكد و آناز دو گُل، به دو جام مركزي مي
قرار كشت وسيع و غيرقابل دهد كه در دياري بسيار هايي را نشان ميها يا تاالببركهي كارت، زمينهپس

  .گر باشدتواند جلوهوم ميمبدبوم، تنها بيماري و بخار مسپهناور هاي و در آن سرزميندارند 

، محو است و نور مايل به زرد دارد و ابرهاي سربيِ نيلي بر آن سنگيني افق. آلود استآب، تيره و گل
  .كندمي

، قصر آن است و 1باغ كاندري، اين. دهد، خطاي متضاد و مكمل را نشان مي پيشيندر مقايسه با كارت
  .2كلينگسور
  .باشد ميسرخك آلمانيِ عرفان مسيحي، اين كارت،  مسيرشناسي رواني در آسيب

                                                 
1 Garden of Kundry م[، در افسانه پارسيفال[.  

2 Klingsor 



  ]خوشي[خش نه جام، پ
-ي سياحت رفته دست، پايداري ازآب، در خال يِسد، نُهعدد 

  .يابد باز ميركن ميانه را از هد و نصاخهاي 

  .باشد در اين كارت ميآبنمايش اوج و كمال نيروي اصلي 

اين تاثير، چيزي بيش از . باشد ميحوت در برجيس، حكمران
ي ، سيارهبرجيسموافق است، بركتي قطعي است چرا كه 

اش نشان را در واالترين تجلي ماديآب است كه خسدي 
  .كند، كيفيات آرام آب را وارد ميحوتدهد و مي

اند؛ در نماد، نُه جام كامالً منظم در يك مستطيل ترتيب يافته
ترين ترين و بابركتكامل. اندهمگي با آب پر و سرريز شده

  .باشد ميآبي نيروي جنبه

، شادي، خوشحالي، يكي از لحيان. شود حمكراني ميحوت در برجيس، توسط y، يانلحصورت رملي 
، در عطارديو قمري ، شمسيباشد؛ چرا كه نمادهاي ترين در ميان شانزده صورت ميبهترين و قوي

تر حاكي از تسكين  بيشايزهرهنمادهاي . باشنداي دوسويه ميبه طرز خائنانه  وت، مبهمبهترين حال
، لحيانشوند و حتي همدمِ پايدار ديده ميخود  در بدترين حالت بهرام و كيوانا سودمندي مثبت؛ هستند ت

،  با اين كارتلحياناما توافق . هاي ناخوشايند و حتي خطرناك خود را دارد، نيز جنبهu، الداخل قبض
ي مضايقهن بيچيشود؛ دستريخته مي 1گانيميد در خود دارد؛ شراب توسط خود ميزان كمي از شباهت

ي خوشيِ برآورده-ِ خودخرد حقيقيشادماني، ي سرپر، ضيافت آراسته، لبريز و خداياننكتار حقيقي 
  .عيارتمام
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  ]اشباع[ده جام، عطا 
از سوي . گذاردمتناقض به نمايش مياين كارت، عنصري 

ها آرايش جام. كند را دريافت مي باكرهيملكه، دهديگر، تاثير 
 اما از سوي ديگر، خود. باشدميخت حيات دربه صورت 

 نيلوفرمايل هستند؛ آب را از ها   آن.ناپايدار هستندها  آن
بزرگي كه كل سيستم بدان آويخته است، از يكي به ديگري 

  .ريزندمي

موعد اختالل رسيده : كار مربوط به آب كامل شده است
  .است

مخت، ، نيروي زبهرام. آيد ميحوت در بهراماين از تاثير 
اي است كه الجرم به هر كمال فرضي حمله سخت و گسلنده

 نشان حوتانرژي وي، بيشترين تقابل ممكن را با . نمايدمي
  .جو و روحاني استدهد كه توامان صلحمي



  بادتكخال شمشير، بنيان نيروهاي 
] واو[ וذات  است؛ بادنخستين انرژي ، تكخال شمشير
 و آتشي اقتران  هوا نتيجه.رواخيكپارچگيِ تتراگراماتون؛ 

هاي خود در  است؛ و بدين ترتيب از خلوص باالدستيآب
- عاري ميفالوس و خورشيد، آتشسلسله مراتب مذكر، 

اما به همين دليل، اولين كارتي است كه مستقيماً . باشد
-خطاهاي كارت. يابد را درك درمينوع انسانآگاهي عادي 

ي كامالً باالتري ، مرتبه به مراتب،جام 10 و 7هايي همانند 
ي تنزل ظريف طالعهم. تر داردِ به وضوح ماليمشمشير 4از 

  .و تدريجي سطوح، به غايت دشوار است

كه هر آنچه به كارش «در طبيعت، باد است باد نماد عيان 
جفت  با هيچ اشتياق مرتبطي. باشد ميآبنمودن با  براي يگانهآتش متمركز ياراده فاقد ».نوازدآيد را مي
ي بدين ترتيب انفعال قابل توجهي در طبيعت آن هست و به وضوح هيچ انگيزه.  نداردخاك،، اشعنصري

 به حركت درآمده، نيرويش در تجلي، هراسناك مادرش و پدراما بدان دليل كه توسط . خودمولّدي ندارد
تر تر و رقيقصيت ظريفكه داراي خصوها   آنكند؛ از آنجا كهبه طور مرئي به هدفش حمله مي. است
آن، » الجامع، سرگشتگي مطلق، النافذ، بلعندگي مطلق«كيفيات . توانند چنين كنندباشند، هرگز نميمي

گران هاي آن براي نظاره شايسته توضيح داده شده است و بسياري شباهتتوسط بسياري نويسندگانِ
  .باشدكامالً عادي مفتوح مي

جهان  در هوادر پرتو ديگر تناسبات چگونه است؟ آيا  عنصرت اين يموقعشود اما بالفاصله پرسيده مي
، اولين ظهور پديداري از ابهام ]وايو[ वायु آيا .آيد ميروح، اولين عنصري نيست كه به دنبال يصيرايي
رازآلود आकाश ]در ] رواخ[ רוח يا الروح را با اين واقعيت كه ذهنتوان افراس  چگونه مي نيست؟]آكاشا

خدايان ) نه باد(روح «يعني ) 777( חום אלוהים אחד רוח باشد آشتي داد؟ ميروحقع به معناي خود وا
 و خود كلمه، نفس حيات، تقريباً به طور كامل، مركوري، عنصر منتسب به باد ؟ و آيا»حي يكي است

λόγος  ]باشد؟ نمي]لوگوس  

  وچشمخفاشنسبت به اين وزوز سطحي  و خام، ابتداييِ كمتر رساالتي خبايست به برميآموز دانش
-  در هيچ سيستمي، اسفل نميباد با اين وجود اگرچه . حاضر ارجاع داده شودمغزِبال و خرمگسپنگوئن

شود، ادعاي  اعاده ميكتر به طور خودكار به ملكوتتواند از اين افراس كه باشد و بدين ترتيب نمي
  .باشد كل، عاري از هشياري يا اقتضا نمي نمايد، ارجاعِ ذيل، در1يمصونيت روحان
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، اولين تجلي خورشيد، و پدرن اوالد اولي ،پسر، مركزيت يافته است كه تيفارِت هوايي، سفيراي در رواخ
 اشتقاق ، حس شهودي رفيع،]زِين[ זمسير ، از طريق بيناوي مستقيماً از مادرش . باشدميخالق فالوس 

، مادر كبير، ]هه[ ה مسير، از طريق خُكمهوي از پدرش، .  سهيم شودمانشامطلقاً در طبيعت يابد تا مي
انتقال داده ها به وي االبد توسط تمامي امكانشود تا انگيزش خالق، الي مطلع مي1بانويمان نوئيت، ستاره
وي نازل بر ] جيمل[ גمسير ، از طريق ، اعليكتر از ،تشرفي گانه نور سه،ي اعظمراهبه در نهايت، .شود
درود  علويوناش؛ اينان و اينان، به تنهايي بر  در وفور متعددالصورتمادر سرّي، سه در يك. شودمي
  !باره فرستندسه

دهد كه بر سر آن ديهيمي با بيست و دو  را نشان مي) II، بخش چهاركتاب . ك. ن (شمشير مغكارت، 
، خرد، خُكمه جادوييِ، تجلي 22=2×11ارد؛ همچنين  ارجاع دهابرگهعدد، به .  ناب قرار داردنورشعاع از 
كند و  ساطع مينوراي از شعلهكلمه اين . ، حك شده استي شريعتكلمه، به تناسببر تيغه، . لوگوس

  .نمايدرا متفرق ميذهن ابرهاي تاريك 

                                                 
: نمايد را تاييد مي- كه در باال مشروح توضيح داده شد - XVII و IVچه قدر برجسته معاوضه متقابل اين حقيقت،  1

  .رود از دست ميسه مادرارزشي ندارد و اين افراس بديعِ )]  ؟[( به عنوان يك اغتشاش تيفارِت و خُكمه بين شاهنشاه



  ]آشتي[دوي شمشير، حلم 
اين . شودمي حكمراني عنصر باد در خُكمهاين كارت توسط 

دهي به تماميِ تجليات عقاليي، همواره پيچيده ، با پوششخال
بيش از هر خال ديگر در معرض تغيير . باشدو نامنظم مي

باشد كه از تعارض ي يك دگرگوني كلي ميدهندهنشان. است
 خاكشود؛ و زماني كه  در نكاح ايشان نتيجه ميآب و آتش

 خُكمهفع اما خلوص و ر. شودرا ناشي مي تبلور ،آيدپديد مي
چنان است كه اين كارت، بهترين مفهوم ممكن مربوط به اين 

انرژي، ورايِ يورشِ تقسيم منزل . نمايدخال را متجلي مي
-اين آرامش نسبي توسط تناسب سماوي تاكيد مي. دارد

  . ميزان درماه: شود

عالوه بر اين، : جو است، صلحطبيعت، تغيير است اما ماه
  .نمايند را تعديل ميشمشيرهادر اين ميان، انرژي ها   آندل است؛ي تعادهنده نشانميزان

رنگ با پنج گلبرگ يگانه سرخ آبيتوسط يك گلها   آنشود؛در اين كارت دو شمشير متقاطع ظاهر مي
ي آن، تخاصم ذاتي پنهان اين كنندهدهد كه تاثير هماهنگ را نشان ميمادرسرخ، تاثير  اين گل.شوندمي

سازد كه بر تعادل نماد نمايد كه الگويي هندسي مي، انوار سفيد ساطع ميسرخگل. دهدند ميخال را پيو
  .تاكيد دارد



  ]غم[ي شمشير، سوز سه
اين . كند حكمراني ميباد در اينجا بر قلمرو مادر كبير، بينا

-كه ميشود شامل مينهايت دشوار را واقعيت، افراسي بي

  .مطالعه شود14 صوت، ايثيرمشاهده و بايست به تفصيل در 

 خُكمه و كتر را با گانگيسهمي كه  منعمادر در اينجا بينا
- را نشان ميبحر كبيروي، تاريكي . باشدكند نميكامل مي

  .دهد

 . باشدآشوبگويي زهدان . اين كارت، تاريك و ثقيل است
ي شديدي براي خلقت وجود دارد اما طلبانهاشتياق فرصت
تعالي تواند به معني اين مي. والها هستندفرزندان وي هي

  .اينجا رازداري است و انحراف. واالي نظام طبيعي باشد

 دو شمشير دهد كه به واالترين، نشانه رفته است؛ برخوردگاه را نشان ميجادوگر كبير شمشيرنماد، 
شب پس از طوفان  ،زمينهدر پس. د كرده استرا نابوسرخ تاثير، گل. كندي كوتاه را قطع ميخميده

  .آوردسنگدل سر بر مي



  ]بسآتش[قبول چهار شمشير، 
.  تجلي يافته استعقل در اينجا در قلمرو خسد، چهارعدد 
 ميزان  اين عشرِاشاره دارد كه دربرجيسي  به خسد

تضادي اين نمادها بدين ترتيب برايند . كندحكمراني مي
 در جهان عقاليي ؛ از اين رو كارت، مفهوم اقتدار راندارد
. باشداستقرار افراس و قانون مرتبط با آن مي. دارد ميماعال

دهد كه به صورت پناهي از آشوب ذهني را نشان مي
  .نمايدبر آسودگي تالش مي. اختياري انتخاب گرديده است

اندروي ها از نوع صليب  در گوشهشمشيرهاي چهار قبضه
. كندالبت را القا ميتثبيت و صها، شكل آن. باشدمي 1قديس
سرخي نسبتاً بزرگ با كُند شده است و در گلها   آننوك
  .در اينجا نيز مصالحه وجود دارد. ي هماهنگي اجتماعي استدهنده و نُه گلبرگ قرار دارد كه نشانلچه

اذهان بيش از حد سست يا بيش از حد ترسو براي تدبير مشكالت خويش، سرخوشانه اين سياست 
باشد؛ آنچنانكه در اين مورد، هيچ تقاعدي بر ، اصل قضيه ميچهار مثل هميشه .پذيرا هستندتسكين را 

تظاهرات ايستاي آن . داردحاصل نمياي بر پيشرفت وعده، پنجآرامش وجود ندارد و اختالل آن توسط 
موالً آيد، آشفتگي محض است و معشود؛ آنچه بر ميدر هم و بر هم شده، داخل ديگ جوشان ريخته مي

  !بايست انجام پذيرداما مي. شودبا بوي تعفن مشهود مي

                                                 
1 St. Andrew 



  ]شكست[پنج شمشير، خلع 
از آنجا كه در آفريند؛ اما  همانند هميشه، تقسيم ميگبورا
رسد علت به نظر مي حكمران است و دلو بر زهرهاينجا 

 عقل توسط عاطفه .قدرت باشدمصيبت، سستي و نه زيادت 
جويي پديد آمده به دليل صلحشكست . سست گرديده است

  .همچنين ممكن است حكايت از خيانت باشد. است

آورند كه ، يك پنتاگرام معكوس پديد ميهاي  شمشيرقبضه
در اينجا مسايل . باشدناميمون مينسبتاً همواره نماد تمايلي 

ها شبيه ديگري نيست و حتي بدتر هستند و هيچ يك از قبضه
نشاني از پژمردگي دارند؛ تنها . اندشده يا شكستهها كجتيغه
تاثيرترينِ ترين شمشير به سمت باال است و اين كمپايين
سرخ كارت پيشين به كلي گسيخته شده گل. ها استسالح
  .است

 اوزيريس) 1( هايعصروالدت در  دو تصوير كاملِ وضعيت اين كارت و كارت آخر ي از مشاهدهمورخ
 را متمايز كرده است رم و 1اسپارتا همانند آنچه فضيلتيتباهي وي به . است خرسند هوروس) 2(و 

 تنزل كرد، تباهي، فضيلت آنگاه كه .شودمنتهي مي 2صلح روميتاسيس توجه خواهد نمود كه به 
، آدونيس، آتيس، )يافتهدر شكل تنزل (ديانيسوسهاي مخنث همانند كيش.  را از درون گسستامپراطوري

 صحيح فاليك-خورشيديخدايان تر صعبهاي  زناكار جايگزين آيينايزيس و  دروغين3دمترِ، سيبِل
از بر اراذل، بوميان و بيگانگان زماني كه اساتيد احترام و در نتيجه كنترل خود را (شدند تا در نهايت 

آورترين نژادهاي انگلي از هاي بردگي در كسوت حكايات شرمحقيرترين شكل تمامي كيش) دست دادند
وي از . رخت بربست و در تاريكي شنيعي براي پنج هزار سال خيسانده شدمكشوف  جهان تمامي

  .هاي متوافقِ نشان داده شده در پيش از نسل حاضر مشعوف خواهد شدترسيم تطابقات نزديك با پديده

                                                 
1 Sparta 
2 Pax Romana 
3 Dionysus, Attis, Adonis, Cybele, Demeter 



  ]علم[شش شمشير، جمع 
. دهد، استقرار و تعادل كامل مفهوم خال را نشان ميتيفارِت

مشخص در رابطه با اين كارت به جا است و اين به طور 
 در مركوري.  ارجاع يافته استششخود عقل نيز به عدد 

 را  انسانكرّوبِدهد كه  سماوي را نشان ميانرژي، دلو
-و انسانيت را نشان ميتعقل سازد و بدين ترتيب، متاثر مي

  .دهد

تعادل كاملِ . اما در اين نماد چيزهاي بيشتري وجود دارد
قواي ذهني و اخالقي كه به سختي به دست آمده و تمامي 

تقريباً غيرممكن است بتواند در يك دنياي همواره در تغيير 
ترين تفسير  را در كاملعلمثابت نگاه داشته شود، مفهوم 

  .داردخود اعالن مي

هاي برگبا گلها   آننوك. باشندباشند در شكل يك هگزاگرام مي كه بسيار تزئيني ميشمشيرهاي قبضه
-صليب گلاي تماس دارد و بدين ترتيب سرخ قرمز بر روي يك صليب طاليي چهارخانهبيرونيِ يك گل

  .دهد را به صورت مركز سرّي حقيقت علمي نشان ميسرخي
  



  ]بيهودگي[هفت شمشير، ترك 
ها ، مصيبتي همانند آنچه در ديگر خالشمشير در خال نصاخ

 به سفيراي زهره، نصاخ كه دهد چراوجود دارد را نشان نمي
بدين ترتيب، تاثيري تغييردهنده وجود دارد .  استفتحمعناي 

  .شود برجسته ميدلو در ماهو اين توسط حكمراني سماوي 

 پنجاز اين رو، اتالف عقالني اين كارت به حرارتي كه در 
، ميلي به يك دودلي وجود دارد. باشدوجود دارد نمي

اما در شرايط معين نتيجه . مصالحه، يك بردباري معين
اين طبيعتاً به . بار باشدممكن است بيش از معمول مصيبت

به دليل وجود نيروهاي . موفقيت سياست وابسته است
اي طبيعي در ناسازشكار كه آن را به عنوان طعمهجابرانه و 

  .اي از ابهام قرار داردهمواره در پردهگيرند، نظر مي

  .داللت دارد سياست تسكين ، برچهاراين كارت همانند 

- ها، زير مركز كارت به هم مينوك آن. دهدهايي در شكل هاللي نشان مي را با قبضهشمشيرنماد، شش 

ين شمشير داند؛ انگار كه ميان چنتر و رو به باال پيوند خوردهي شمشيري بسيار بزرگرسند و بر تيغه
  .است بيهودهوي شش كو. نحيف و يك شمشير قوي رقابتي وجود داشته باشد



  ]مداخله[هشت شمشير، دخيل 
، در اينجا فقدان پشتكار را در مسايل عقالني هد، هشتعدد 

ي هرچند اقبال نيك حتي، به شكرانه. داردو رقابت نمايان مي
كند، حتي در كه عشر را حكمراني مي جوزا در برجيستاثير 
در عين حال . نيز حضور داردهاي ضعيف كوششاين 

  .شودي اتفاقي عقيم گذارده ميتوسط مداخلهرادها

 بلند رو به پايين اشغال شده شمشيرمركز كارت توسط دو 
اند؛ سه تا ها توسط شش شمشير كوچك قطع شدهاين. است

ي كشورها يا هاي ويژهيادآور سالحها   آن.در هر طرف
، كوكري، كريسباشند؛ در اينجا هاي خود ميكيش

  .بينيمشنه، كارد و ياتاغان را مي، د1اسكراماساكس

                                                 
1 Kriss, Kukri, Scramasax 



 ]ظلم[ء نه شمشير، شقا

 باز درخت حياتي  را به ركن ميانهانرژي، يِسد نه، يشماره
  .نظمي پيشين اكنون برطرف شده استبي. گرداندمي

. اما مفهوم كليِ خال به طور پيوسته متنزل گرديده است
ودكار  تحريك خي ديگر عقالنيت خالص را به اندازهشمشير
اي ورطه خودآگاهي به .دهدنشان نميعاطفه هاي بيخواهش

اين دنياي . منور نشده است افتاده است كه توسط استدالل
ستيز و  دنياي جامعه؛ ناخودآگاه است نخستينِغرايزِ

  .متعصب

 عطشي  خامِطغيانِ. استجوزا  در بهرامحكمران سماوي، 
خلق و ني است، كند؛ هرچند شكل آن عقالمهار عمل ميكه بي
  .باشدمفتش ميخوي 

دهد كه همگي به سمت پايين به يك نقطه برخورد هاي متفاوت را نشان مير با طولينماد، نُه شمش
  .چكدميها   آنيزهر و خون از تيغه. زده هستندناهموار و زنگها   آن.اندنموده

  .فعل، استعفا، قبول شهادتراه مقاومت من: هرچند راهي براي مواجهه با اين كارت وجود دارد
  .باشداي بيگانه نميانتقام سنگدالنه نيز ضابطه



  ]تباهي[ده شمشير، فغان 
-تخفيفي اوج انرژي  نقطه همانند هميشه،ملكوتعدد ده، 

شده و بلواي  استداللِ ديوانه.دهد مفهوم را نشان ميينيافته
؛ دهدروح را نشان ميي مكانيزم بيشدهاز كنترل خارج

. دهدفيلسوفان را نمايش مي) تا حد زيادي(منطق ديوانگان و 
  .باشديافته از واقعيت مي جدايياستداللِ

شود  حكمراني ميجوزا در خورشيدكارت همچنين توسط 
، براي پراكندن انوار آن به برجاما كيفيت هوايي مركوريايي 

 نظميِ انرژي هماهنگ وبي انقطاع و كار آمده است؛ اين كارت
  .دهدپايدار را نشان مي

د ن قرار دارسفيراها، در جايگاه موقعيت شمشيرها هايقبضه
، قلب، خورشيد يدهنده  كه نشان-) ششم(، با شمشير مياني نُه تا هفت و پنجتا يكاما نوك شمشيرهاي 

 ه فرزندشي شده استنيز متالدهم  شمشير. اند تماس داشته و آن را خُرد كرده-باشد ميبينا و خُكم .
  .باشدتباهي عقل و حتي تمامي كيفيات ذهني و اخالقي مي

-مي ،فالوس آبي يافتنتغيير،  g،]1وايكُ[ 夬ام، 43 هگزاگرام، فضيلت يي چينگ در جوزا در خورشيد

  . يكسانتريگرام هماهنگي اين دو ؛آميختهدرهم همچنين با تفسيرِ. باشد

، ضعف، تخريب يا سرابي خالقي تكانهفرو نشاندن . ست شمشير هماهنگ ادهاين خصوصيت كامالً با 
 رويه در  به عنوان يك سالح يا روشِهگزاگراماما اگر . نمايددهد كه خود اصل را متاثر ميرا نشان مي

 جالب توجه است كه ابداع .باشدي افسران نااليق مينظر گرفته شود، مشاوره به حاكم براي تبرئه
 به استفاده از اين چينيخورده در ميان محققين هاي گرهگزيني با ريسمانحروف نوشتاري به هدف جاي

 كليد ،10شود؛  حكمراني ميتحوت توسط جوزا. هگزاگرام توسط خردمندان نسبت داده شده است
در وي ممكن است ي اشارهپس : ، حامي ادبيات و هنرها است)خورشيد (2آپولو است و آرايش ناپلي

 مناسب به نظر خورشيد وآب  نيز حداقل به اندازه تاكيد مضاعف ايشان بر ييكاباالمورد ارتباطات 
  .برسد

  .باشدميشده  تكميل ، همسانينيز هرچند فارغ از اين مساله 

                                                 
1 Kwai 
2 Apollo 



  بنيان نيروهاي خاكتكخال قرص، 
شود  ناميده ميخاك كه انرژيمدخل آن نوع  تكخال قرص
دت بر حبا در اينجا مناسب است اندكي . نمايدرا تصوير مي

توليد دست حاضر محرك كه مهم يكي از تزهاي نظري 
چرا كه اين  .تاكيد شودبوده است  تاروتهاي كارت

هاي خام  چشمگير بوده و آن را از بسياري تالش،خصيصه
اند نامتشرفين كه خود را در كسوت اساتيد مطرح كرده

مزاج  غريبي، هرزه1اَلييِتسلماني مضحك . كندمتمايز مي
گوي كسي همانند  تا جهالت ياوهادا اطواري 3پِلدانِ، 2رتوي

يك ؛ هيچ6اوسپِنسكي و 5رافالوويچو قارقارهاي  4اوتوليكوس
رقصاندن ميمون «كاري بيش از خويشاوندانشان ها يا از اين

 انجام قرون وسطايي] هايِدست[هاي روي طرح» فريبكار
 يك استاد محقق بود و تناسابات صحيح را لوياليفاز !) استي تيز ، لبهتاروت: شانسي ندارند. (اندنداده
 ديدي عصر نوبود و به وي از ) استاد كبير (6▫=5˚، تنها اخوت سفيد كبيري وي در ؛ اما مرتبهدانستمي

؛ اما در مورد تحول روحاني  پيدا كندمسيح، يك ناپلئون سومشك اميد داشت در بي. داده نشده بود
مايستر اَلكُفريباس  جديد بود اطالعي نداشت؛ نه، نه حتي با اين كه ي جادويي ضابطهيكاعالن كاملي كه 

  !8 را براي راهنمايي خويش داشت7ناصير

 پيمان رازداري پيروي نمود، حتي خويشتن را نسبت به لوياليفاز  كه از 9»پاپوس«، دكتر جِرارد انكاوس
 .O.T.O مرشد اعظموي هرچند ؛ گرديدفايده  بيتتاروروي وي كارهاي منقيدتر دانست؛ تا جايي كه 

هاي تاريخي براي شرح اين داده. بود 11ممفيسآيين  كاهن اعظم ،10جان ياركرپس از مرك  و فرانسهدر 
باشد؛ چرا كه شناسي داشتند كافي مي بيش از باستان اندكيتنها ارزشهاي پيشين دليل اينكه دست

                                                 
1 Aliette 
2 Wirth 
3 Peldan 
4 Autolycus 
5 Raffalovitch 
6 Ouspensky 
7 Maistre Alcofribas Nasier 

، فصل I، كتاب Grands Annales ou croniques Tresveritables des fliz, Roy des Dipsodes ،1542. ك. ن 8
LVIII كه در آن نه تنها شرحي به يادماندني از شرايط اجتماعي قرن دوازدهم ارايه شده است، بلكه حتي در آخرين خط 

 ارايه شده ضابطه براي اعالم اين مرشدينشده توسط  انتخاباستاد حكمت جادويياي روشن به ، اشارهمعماي مكاشافانه
اما همانند هميشه، بيش از حد ساده و سرراست بوده .  بيان شده است(Abbey) دير به وضوح در نام خود كلمهن  اي-است 

  !است كه ديده شود
9 Dr. Gerard Encausse, "Papus" 
10 John Yarker 
11 Memphis 



 به عنوان يك عنصر منفعل، خاكبدين ترتيب، مفهوم .  بوددپردازينما نيازمند يك نظام نوين نو عصر
عصر  براي آن مقياس شاهبازيابي تناسبات رنگي . بايست برودمي» شرّ«حركت، حتي مرده و حتي بي

هرچند اين .  جبري بود-فهميده شده بود كاهنين مصري   به صورتي كه توسط - سبز زمردين ،ايزيس
 به اوزيريسش بازخيز در واقع همان سبز بهاري است كه به دنبال ،ايزيسيِ سبز و نه سبز گياهي اصل

، قرص شوند؛ گرفته در نظر سكهبايست  نمي، ديگرهاقرص صورت، ربه ه. آيد ميهوروسصورت 
 يسياره، هر ستارهپس طبيعتاً بدان دليل كه اكنون دانسته شده است كه هر . باشدنشاني دوار مي

 كه نيست؛ بل1دالتوني  سخت، لجوج و مردهيذره ديگر اتمهمينطور . باشدردان ميحقيقي، يك فلك گ
  .باشد قابل مقايسه ميخورشيدي سلسله مراتب كه با خوداست نظامي از نيروهاي دوار 

سرير  بر دختر، ]هه آخر[ ּה، خاكي وفاق دارد كه در آن جزء تتراگراماتوننوي افراس اين تز، كامالً با 
، ديگر يك نماد ثابت و نشان »نام«به تناسب، خود .  را بيدار نمايدكهولت پدر مطلقهاده شده تا  نمادر

  .»نفيركشاندوار به جلو، ارتجاعي، «، زرتشت به قول ؛باشد، بلكه فلكي گردانوسع و حد نمي

شايد  به داليل دستوري كه -ها چنين بوده است كه مهر شخصي خود را رسم ناشران و طراحان دست
تكخال  بر -نامربوط نباشد ]  َت[ tuumو ]  َم[ meum مابين ضمير يالتيناختياري زبان افتراق به 

  گويد؟شاعر چنين نمي.  بنهندقرص
  !نرُباي را از ترس يا خجالت كتاباين «

  .مولف نام - تكخال قرص
   جسدت خواهد نگريستتكخال شمشير 
  .ساموئل در كتاب 2اَگَگي همانند كرده
  ازكمتر  – ال جامتكخ
  !منوش 3برينويلرزي ماركيزه

  دارد مرگت حساب مي- تكخال چوبدست
  »!شاه ادوارد دومهمانند آن 

، »ي مكان اليتنهاهيكاهني برگزيده و فرستاده«، متعاقباً هيروگليف شخصي تكخال قرصنماد مركزي 
  .باشدمي) 15، اول، ال(» ددكاهن، -شاهزاده«

  . مقايسه گردد.’.A.’.A مسلك 4د مقدسِنمابايست با اين مي

شمس ي دهنده دارد كه نشانوجود، فالوس، تتراگراماتونها، همچنين شكل ديگري از در مركز تمامي آن
 جاي 5وِسيكاحك گرديده است؛ تا متوازن نمايد، تا در المقرر  است كه حسب666به همراه عدد قمر و 

  : دارد156مجموع بگيرد، با هفت هفت كه 

BABALON=7+7(÷77+77+7=2+1+2+1+30+70+50=באבאלענ(  

                                                 
1 Dalton 
2 Agag 
3 Brinvilliers 
4 Sigilum Sanctum 
5 Vesica 



  :رسد مي666 به جمع 6 مربع جادوييِكه همانطور 
 ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ)=6×6~1( Σ=50+70+10+100+8+9+1+3+5+40+70+300=תריונ=50+6+10+200+400

 667، زن مخملي در نظر گرفت و آن را جمع زد كه عدد 1 را به عنوان 666توان خط عموديِ باالي مي
  :شودظاهر مي

8+50+400+3+8+50+10+20+20+70+20+8=Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΥΝΗ=667  

باشد؛ و اين شكل ميناپذير اجتناب؛ همانطور كه به روشني محاط است وجهيهفت رمزي در يك اين عدد
 دهد كهاي تشكيل مي پره10امتداد داده شده است، چرخي ها   آنهكه وجو تودرتوهايي وجهيپنجنيز در 

 12اي قرار دارد كه بر روي آن نام كاملِ و اين نيز درون يك نوار دايره.  استوجهيدهحدود آن يك 
  .حك گرديده است ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝحرفيِ ) 6×2(

باشد كه در اين  در صورتي ميخاك قرار دارد؛ كل نماد نه تنها نشاني از بال دوار، شش قرصحول اين 
، اين كارت بدين ترتيب. است خورشيد، عدد 6، بلكه نشاني از عدد شود فهميده مينماد نوي هوروس

شود كه باشد و اين موضوع به بهترين شكل توسط افرادي فهميده مي مي1ترا و خورشيدتصديق هويت 
صحراي  همانند هايينشينيعزلت، ترجيحاً در ضروري را به مدت ساليان ]رِش[ רليبر حرف به حرف 

 زنده، موجودات غريزتاً به سرعت به عنوان زمين و خورشيد  جايي كه -اند انيدهبه انجام رس 2ساهارا
  .شوند، شناخته ميشوق نابگيتي ياران مدام فرد در 

                                                 
1 Terra 
2 Sahara 



  ]تغيير[نوع ، قرصدوي 
 حكمراني خاك، در اينجا در خالي مرتبط با خُكمه، دوعدد 
ترين شكل  را در ثابتدوِ متناسب با انرژينوعي از . كندمي
، تغيير  كهافراسبر اساس آن اين كارت، . دهدن نشان ميآ

  . ناميده شده استتغييرنگاهدارِ ثبات است، 

باشند و اين  ميجدي و برجيسحكمرانان سماوي آن، 
يمنيِ باشند؛ به نحوي كه خوشترين مينمادها ناهماهنگ

بر ها   آنتاثير. عملي بسيار محدود استامور  در برجيس
 چرخ، برجيسدر عين حال خود . د نيستكارت بسيار زيا

  .بوده، بر اين مفهوم تاكيد دارد) Xيبرگه(

ها   آندهد؛ يكي روي ديگري؛ را نشان ميلكنتَپِكارت، دو 
يك . شوند به صورت دوگانه مطرح مي1هسيانگدر باشند كه  مي]يين[ 陰 و]يانگ[ 陽ِچينينمادهاي 

 را در چهار عنصربدين ترتيب، اثر متقابل هماهنگ . باشدچرخ، ساعتگرد و ديگري پادساعتگرد مي
 گيتيپويايي آن، به عنوان تصوير اساس توان كارت را بر در واقع مي. دهندحركت مداوم نشان مي

  .ي كامل در نظر گرفتشدهمتجلي

.  او در دهانش استمد). 20-17، فصل سوم ،65ليبر . ك. ن(سبزرنگ حلقه زده است  ماريها، حول آن
  .0=2ي  معادله،نهايت نماد بي؛دهد را تشكيل ميهشتكل ش

                                                 
1 Hsiang 



  ]كار[ي قرص، سعي سه
، عزم شكل گيتي، برقراري مفهوم زمين فلك در بيناتاثير 

 حكمراني جدي در بهرامتوسط . دهدابتدايي آن را نشان مي
 ترتيب در ن در شرف است و بديبرجشود؛ وي در آن مي

 همانند معمار يا نرژي وي ا.بهترين حالت خود قرار دارد
دهد كه از كارت، هرمي را نشان مي. مهندس، سازنده است
 و گوگرد، جيوهقاعده از سه چرخِ . شودباالي راس ديده مي

 מ ،ש ،א، هندو در سيستم تاماس و راجاس، ساتواس؛ نمك
 در الفباي امي، سه حرف آب و آتش، باد، ]ممالف، شين، [

  .تشكيل شده است عبري

قرار گرفته است اما  شب زمان، در بحر كبير بينادر هرم 
-زمينه، لكههاي پسدريا، جامد شده است؛ بدين ترتيب رنگ

ي قرمز رنگي مايهوجوه هرم، ته. باشنداي سرد با نقش نيلي و سبز ميمايهمانند و به رنگ خاكستري كم
  .دهد را نشان ميبهرامقوي دارند كه تاثير 



  ]درتق[چهار قرص، توان 
دهد؛  را در سه بعد نشان ميگيتيبرقراري ، خسد، چهار

ترين معناي خود مفهوم مولّد در مادي. مغاكيعني زير 
 - جدي در خورشيدكارت، توسط . نشان داده شده است

-قرص. شود حكمراني مي-برجي كه در آن زاده شده است 

- تلويح كارت، يك دژ ميها بسيار بزرگ و صلب هستند؛ 

دهد كه توسط اقتدار و  را نشان مينظم و قانوناين . باشد
-ها مربعي ميخود قرص. شودهوشياري پيوسته حفظ مي

ها   آنباشند؛ گردش با اين كارت بسيار متناقض است؛ و
ها   آندر رابطه با گردش.  را در بر دارندچهار عنصرعاليم 

. بايد گفت دفاع تنها زماني صحيح است كه شديداً فعال باشد
 در آن خورشيداي است كه ، نقطهجديمهندسي است و » ي مرگنقطه«ايستا به نظر برسد، تا زماني كه 

باشد كه به يك خندق هاي زرد ميزمينه، الجوردي سير با رگهپس. »چرخددوباره رو به شمال مي«
 را كه نشان دهد كه ايشدههاي محافظتزميناشاره دارد؛ اما وراي آن، نقشي سبز و نيلي وجود دارد تا 

  .توسط دژ تضمين شده استها   آنامنيت

، نشان داده شده است كه @،坤 ،1خُوانهگزاگرام دوم، ي  به وسيله جديدر خورشيد ، يي چينگدر 
 2مركياني، Cwen ساكسون-آنگلو، Queen انگليسي يكلمهمقايسه كنيد با . باشدمياصل مونث 

- نوع هندو.باشند نيز متوافق ميwoman و گوتيك Kwens، ايسلندي Kwoen .Kvanباستاني 
 و Cwm ،coombe همچنين توجه كنيد به .باشد ميGwEN و ريشه سانسكريت g(w)eniژرماني 
د ي شا-زهدان . كندي محصور هستند كه معموالً از آن آب گذر ميخانواده كه به معناي يك درهكلمات هم

  آن؟ي شدهتلطيف شكلِ

اند و بر فضايي بسته و محصور  مشتق شدهGasنيد با كلمات بيشماري كه از ريشه همچنين مقايسه ك
 incest، ]عفيف [chaste، ]آبدان [cyst، ]صندوق [chest، ]قصر [castle، ]جعبه [case. داللت دارند

  .والخ] زناي با محارم[

، ]جيمل[ ג: ببينيد را عبريتناسبات . ي اين كلمات، حروف حلقي استي موجود در كل دستهسرريشه
اصواتي كه بدين . ، گلوناودان، XVIII، ماه، 3]قُف[ ק؛ چرخ، ]كاف[ כ، منزل ماه؛ سرطان، ]خت[ חماه؛ 

                                                 
1 Khwan 
2 Mercian 

 .]م. [شونداين حروف به تريتب ج يا گ، صدايي بين ح و خ، ك، ق تلفظ مي 3



داللت دارند؛ يكي مجراي تنفس و تغذيه است و ديگري تناسل و دوم شوند بر گلوي ترتيب ساخته مي
  .دفع



  ]نگراني[پنج قرص، زحمت 
ها ، درست همانند ديگر خالاكخ در خال گبورا، عدد پنج
  عطاردحكمرانياين توسط . دهد را نشان ميعناصرآشفتگي 

 مورد تاكيد قرار -باشند  انواع انرژي كه متقابل مي-  ثوردر 
 بسيار قدرتمند عطاردي، نيازمند ثورزدنِ  هم بر. گرفته است

 سعي است كه براي عقلبدين ترتيب معناي طبيعي، . باشدمي
  .ه باشداعمال شد

 وارونه، پنتاگرامنماد، پنج عدد قرص را در شكل يك 
تاثير به مثابه . دهدشان مي، نمادهناپايداري در نفس بنياد 

 1تاتواسنمايانگر پنج ها   آنهرچند. باشدلرزه ميزمين
ها در كنار يكديگر در سطحي بسيار پايين، ، اينستنده

زمينه،  پس.شد وضعيتي به طور كامل از هم گسيخته مينمايند كه در غير چنينارگانيسمي را حفظ مي
تاثير كلي، تقالي شديد است؛ در عين حال نماد، بر . باشدقرمز عصبي و زشت با عالمات زردرنگ مي

  .مدت داللت داردعملِي طوالنيبي

                                                 
1 Tatvas 



  ]موفقيت[شش قرص، مشت 
 همانند گذشته، استقرار هماهنگ كامل تيفارِت، عدد شش

 بر اين كارت ثور در ماه. دهدا نشان مي رانرژي عنصر
كند و اين موضوع، با افزايش تقرب به كمال حكمراني مي

 در شرف است و بدين ترتيب در ثور در ماهچرا كه (
  .نشان از گذرا بودن آن دارد) باشدواالترين شكل خود مي

اند كه در اسكلت  ترتيب يافتههگزاگرامها در شكل رصق
، سرخ رنگ سحردر مركز، روناس كم.  استنشان داده شده
مركز درخشد و در بيرون آن، سه دايره همگرديده و مي

-اين رنگ. قرار دارند؛ زرد طاليي، صورتي سالمون و كهربا

دهد؛ نشان مي زمينگرديده را بر ِ كامالً محققتيفارتها 
تاييد  بيان شد خالتكدر توضيح وار رياضيرا آنچه  ،شكل
  .نمايدمي

هايي نشان داده تنها به صورت قرصها   آناند؛ امات بر اساس تناسبات معمول خود آرايش يافتهارسيا
  .اند در مركز خود منور گرديدهخورشيداند كه توسط شده
، چهل و نه گلبرگ دارد؛ اندركنش سرخگل پرستيده شده است؛ صليب و سرخگل به صورت خورشيداين 
  .هفت با هفت



  ]كستش[هفت قرص، رفع 
ي  مرسوم خود را دارد كنندهتاثير تضعيف، نصاخ، هفتعدد 

ها در شكل قرص. شودبدتر ميثور  در كيوانو اين، با تاثير 
آميزترينِ ترين و مخاطره، زشت|، حمرهصورت رملي 

 زنگارفضاي اين كارت، . اندشانزده صورت مرتب شده
اده زمينه كه پوشش گياهي و زراعت نشان ددر پس. است

 ظاهر نصاخچهار رنگ . فاسد شده استشده است، همه چيز 
دار شده اما با نيلي و نارنجي متمايل به قرمزي خشن لكه

باشند و  مي كيوانربيهاي سها، قرصخود قرص. اندشده
  .گر پول كثيف هستندتلويح



  ]پروا[هشت قرص، حساب 
  چرا كه. در اين كارت بسيار مفيد است،هد، هشتعدد 
وي در . دهداش نشان مينبهجترين  را در روحانيعطارد

 هم حكمران و هم در -  استعشر كه مرتبط با - سنبلهبرج 
.  پوشش داده شده استخورشيدباشد و توسط شرف مي

ي عقالنيتي است كه از روي محبت در رابطه با دهندهنشان
 به كار ، خصوصاً مسايل مرتبط با كشاورزي،مسايل مادي

  .گر و مهندس؛ صنعتودرمي

. دهدچرخش جزر و مد را نشان مي ، كارتنتوان گفت ايمي
-پايين - XV يبرگه، از يك لحاظ در مقايسه با قرصهفت 

- كامل- ترين فروافتاده و بدين ترتيب داراي بيشترين شرف 

كنند كه كل ه ميرسد اين سه كارت آخر، انفجاري را آماد به نظر مي.باشدميماده ترين استقرار ممكن 
 است ايخاك باكره و همچنين حياتي سرّي ، دانه ]يد[ י، سنبلهتوجه كنيد كه . نمايد را تجديد ميتناوب

  .باشد ميخيش فاليككه در انتظار 

.  همچنين بر والدت داللت داردسنبله در خورشيدحكمراني . ي مردم عادي استي اين كارت، عالقهعالقه
ها ممكن است به صورت گل يا اين قرص. اند، چيده شدهm، جماعت ت رمليها در شكل صورقرص
  .هاي استوار آن در زمين بارور قرار دارندي يك درخت بزرگ نشان داده شوند كه ريشهميوه

نشان داده شده » هواي بزرگ« ، 遯،L ،1ثونام، 33 هگزاگرام توسط سنبله در خورشيد، يي چينگدر 
باشد و توضيحات بر چگونگي بهترين استفاده از مانور داللت مي» گيريكناره« همچنين به معناي .است
. باشد، به اندازه كافي متوافق ميشده آيشخاكبه  انرژيسرّي زدن واپس، سنبلهاين با ماهيت . دارد

  .نمايدميگيري كنارهخورشيد  است كه از تجلي به اقتران خود با ماهي عالوه بر اين، جماعت

                                                 
1 Thun 



  ]اكتساب[، كسب نه قرص
كننده صورتي خرسند را در نيروشك تعادل ، بييِسد، نُهعدد 

- حكمراني ميسنبله در زهرهكارت توسط . گرداندبازمي

 مشاركت در امور مادي، مساعدت و اقبال نيك. شود
  .دهدمحبوبيت را نشان مي

االضالع با رئوس رو ها در صورت سه مثلث متساويقرص
اي توسط اند و در فاصله به هم مرتب شدهبه باال و نزديك

ضلعي تر در شكل يك ششاي از شش قرص بزرگحلقه
ي اصلي را در استقراريافتهي كلمهاين، تكثير . انداحاطه شده
سه . دهدنشان مي» اقبال نيك و مديريت خوب«امتزاج با 

هاي پيشين داراي الگويي قرص مركزي همانند كارت
 از آنجا كه نزول به ماده بر فرسودگي تدريجي انرژي دوار اوليه داللت دارد - ما بقيه اباشند جادويي مي

گذاري توانند با تصاوير جادويي متناسب با سيارات عالمتها مياين. نمايند اكنون شكل سكه اختيار مي-
  .شوند

ناي ذاتي آن و همينطور  همواره به تنزل معانرژي گفت تكثير يك نماد توانبه عنوان يك توضيح كلي مي
  .باشدكردن آن متمايل ميپيچيده



  ]ثروت[ده قرص، كام 
 را نشان انرژي مثل هميشه، صدور پاياني ملكوت، دهعدد 
نيرو . شوددر اينجا انجماد بزرگ و نهايي واقع مي. دهدمي

 عطارد. به طور كامل توسع يافته و به مرگ منجر شده است
تواند بر نمايد؛ و اين ميكمراني مي حسنبلهاين كارت را در 

شده، به دليل اين موضوع داللت داشته باشد كه ثروت كسب
ساكن بودن، پراكنده خواهد شد مگر آنكه با وقف قدرت آن 

به كار گرفته نيز  صرف  غير از انباشتيبه اشياء در صورت
  .شود

 در صورت ،هاسكه) اندبدل گشتهبدان ه چآن(ها يا قرص
تر از  بسيار بزرگدهمي اند اما سكه مرتب شدهاتدرخت حي
  .ي مادي داللت داردباشد؛ تصوير بر عبثي بهرهبقيه مي

 هداي كه در مكان  حك شده است؛ جز سكهعطارديها نمادهاي مختلفي با خصوصيات بر روي قرص
نها امكان خالصي اين حاكي از ت. گذاري شده است عالمتخورشيدباشد كه با نشان رمزي مي) عطارد(

بايست  در انتهاي ماده مي.شودكه از فرسودگي تمامي نيروهاي عنصري ناشي ميباشد ميبستي از بن
-هندسه، حسابگر بزرگ، معمار كبير، پدري همواره ارادهچه در آن آننه ؛ ركود كامل وجود داشته باشد

، خرد، اراده، كلمه، لوگوسي دهنده در اين مورد نشانعطاردبدين ترتيب .  وجود داشته استدان بزرگ
سيكل ين كارت در حقيقت، هيروگليفي از ا. باشد در تمامي اشارات نماد ميي باكرهسنبله و پسر جاويد
  .باشدنوزايش مي

 مثلث معني، مقارنه، به وضوح توسط جذب .باشد، ميw، اجتماع در ميان صور رملي،  سنبلهدر عطارد
در .  نشان داده شده است،لينگام ،)مذكر( رو به باال مثلث به ،نياين رمزي ، نشا)مونث(رو به پايين 

 خورشيد كه برجي ؛دهند را تشكيل ميجديشوند و شكل ظاهر ميآميخته درهمها   آنتكميل اين يگانگي
ر كاانجام ، عالم صغير و عالم كبير نماد يگانگي ؛ مقدس استهگزاگرامِاين . يابددر آن دوباره والدت مي

  !برقرار باشيد. خوشي كامل و خرد حقيقي، 1غايت نكو، كبير

                                                 
1 Summum Bonum 



  احضار
  )ي سحرمراقبهشته در بپيماني ن(

  ! لطيف و آزاد و خالقآتشِدمد با اسپرمِ سرّيِ ي من براراده!  را تاييد كنتوپيمانم با ! آيواز

  !شدهافسونخاك  ، والدتم تجديد كن؛ در شاددليِ الوهي كودكي،خودتعين جسمم قالب ريز همانند 

  !روح آبام را در خودت حل كن، ذبحي مقدس؛ جايي كه تصرف كند و كفاره دهد جذبه

  !ي بادكلمه، هيچسوسو فكرم آكنده كن، شديد و نادر، از يك پيراسته، تجهيز به 

  .وجود-روحام چنان آزاد از نفس، يافته شود يك فرديت در  جوهريصورتوار، بسيار، قيد عروس



  هايادمان: اهبرگه
  .استيجار حجاب، ديوانگي هرزه، اشراق برين است! ابله مقدس شراب: حقيقت، خنده، شهوت א

  .تقليل مزدوج كندهاي غيرقابلنهايتبافد، بيها ميي خرد، شبكه كذبكلمه ב

  . براي هر انسانخداوندي ي گماشته؛ فرشتهپاني ماه، همبازي، عروس مادر، دوشيزه ג

  .استعشق تماميت جهان، :  فراي نيل تفكرحقيقت! اتامپراطوري نمايش زيبايي، ד

  ! تمامي چيزهاي ميرا؛ تهيت بر اوي، رب بهارشاه و امپراطوراعليحضرت و آغازگر،  צ

  !، فرا فكنده، موبد كبيرنوراش با احوال يافته بر خواسته تخصيصزِيخرد بر هر چ ו

  !خونش و شرابش، حيات و جذبه، سانگرال از ميان آب طغيان كند! ارابهبنگر،  ח

  !بانويمان ببلون وافر، ددسريرت، !  بزايدخداوندگاران، مار-شير ט

  . گُنگنگاهبانرود،  ميموبد، باكرهي ماريِ حيات، ي تماميِ نقشهترين دانهسري י

  .حركت بيمحورش: گردد ميچرخِ تقديرهايش بشتافت، تثليث با انرژي כ

  .وحشي است رقص؛ تعادلش دقيق. زن، در هر عمل پيچ خوردو! ميزان ל

  .چراغ جاوداني مغاك، آويخته، خدا-انسان، اعماق اقيانوس-مادردر  מ

  .نشئه و نشئهگرداند به  مينشئه از حيات، رقص مرگ! عقرب و مار، عقاب נ

  .سنگ و اكسير، تنتور نهاده، .V.I.T.R.I.O.Lبا ! اي افتراق، انعقاد ס

  .ي شناورها خيز زند در شهوت وحشي خلسهخدا بر ستيغ-بز Ιο Παν!1 ע

  ! در هم شكنادجنگ در هاگيتيغرش ! از بازها روپوش باز كن! ، فرياد زن2بِلونا פ

  ! برينيتجربهواقعه است بازي تو، !  مابانوي ستارگان، نوئيت ה

  !وارِ شجاع سروشكرجيِ، شبنيمه غلطانِسرگينساحره، بر پشت خون، شناور؛ ماه ק

  !تو و بازي آزادانه، قدسي در نگاه عشق، نور و روح حيات! ما پدر، خورشيد ר

  !، به طرب آيعرشاي ! عصرِ فرزند دوقلو! خوئيت-هور-هديت، را، نوئيت ש

  .پان اكمل گيتيِ گردد تا وسع هيچ محقق گرداند، اي همههيچ،  ת
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2 Bellona 



  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الفيضميمه

  



  رفتار تاروت
، موجوداتي زنده هستند، به جا تاروتهاي گردد كه چرا كارتكه در انتهاي اين رساله معين مياكنون 

 .آيد در نظر گرفته شودآموز به دست مياست روابطي كه مابين ايشان و دانش

- وي به هفتاد و هشت فرد بالغ معرفي مي. اش در نظر بگيريدكاري در مجلس معارفهشباهت را با تازه

-اين، هرچند حاكي از هيچ. كنيد كه وي دختري مشخصاً باهوش، با آداب اجتماعي باال باشدفرض . شود

تواند بگويد هر يك از ايشان چگونه در برابر به هيچ ترتيب نميباشد؛ وي گونه شناختي از اين افراد نمي
ئيس كل در رمحتمل نيست اگر كسي فكر كند در خانه دزدي هست، براي نمونه . وي رفتار خواهند كرد

  .روي نمايد در انواع رسواترِ تكفير زيادهاسقفكه غيرمحتمل است . سرداب قايم شود

ها، تحليلي از خصوصيات كلي در اين رساله و اين طرح.  بسيار مشابه استتاروتآموز موقعيت دانش
ديد مطالعه بر تشدر طول مدت زماني طوالني، ها   آن رفتاريهر كارت ارايه شده است؛ اما بدون مشاهده

به ادراكي صحيح . ها به عنوان چيزهاي عيني براي وي كافي نخواهد بودها با در نظرگرفتن آنكارت
وي را كفايت نخواهد كرد مطالعاتش را .  نايل شودتاروتتواند به فهم برسد؛ وي تنها از طريق تجربه مي

ها   آناستفاده نمايد؛ بايد باها   آنيد ازافزايش دهد؛ باها، به عنوان چيزهاي عيني، در رابطه با كارت
هاي واكنش. يك كارت از ديگر رفقايش مجزا نيست. بايست با وي زندگي كنندنيز ميها   آن.زندگي كند

  .آموز بدل شودبايست به جزء الينفك زندگي دانشبا يكديگر، ميها   آنتعاملها، كارت
را با زندگي خود مخلوط نمايد؟ راه ها   آن؟ چگونه زندگياستفاده نمايدها   آنبايست ازآنگاه چگونه مي

اما اين، شامل تشرف در درجاتي آنچنان باال است كه شرح روش آن در اينجا . آل، تعمق استايده
راه معمول عملي روزانه، . باشددر عين حال براي بسياري افراد جذاب يا مناسب نمي. غيرممكن است
  .پيشگويي است

، برگرفته شده است و 8، جلد اول، شماره اعتداليناز :  چنين استتاروتيشگويي با روش فني سنتي پ
 .باشد مي .O. M برادر، استاد بعيدانتشار آن با اجازه 

يا بر اساس دانش اين انتخاب بايد .  را انتخاب كنيد1جوياي دهندهيك كارت نشان: نماينده] كارت[. 1
  .خصوصيات فيزيكي ويتكا بر و نه اباشد؛  از شخصيت ويشما قضاوت 

بگيريد و ها   آندر دست راست خود چوبدست را بر روي. ها را در دست چپ خود بگيريدكارت. 2
 خرد سري بزرگي كه بر اعمال اين فرشته را بفرستي، H R U، ببايد كه I A Oخوانم، تو را مي: بگوييد

شده هنري قرار داده است؛ تا كه بدان ديسهاي تقدستان ناپيدايش را بر اين كارت و 2نهاده شده است
 .آمين. تقديم به نام ناگفتني توش صحيح چيزهاي نهان را كسب كنيم؛ سبب، دان

                                                 
1 Querent راجع براي پيشگوييم[، فرد م[.  
2 Hruم. [باشند ميتلمايي بدين ترتيب اين اوراد، ناظر بر كاركرد اعصاري خاص.  نام مصري هوروس است[.  



ها را به دو  بدهيد و به وي امر كنيد با حضور ذهن كامل به سوال فكر كرده، كارتجوياها را به كارت
  .قسمت تقسيم نمايد

  .دادن در دست بگيريدتهاي تقسيم شده را همانند دسكارت. 4

  عمليات اول
  .شودكند نشان داده مي در زماني كه به شما مراجعه ميجويااينجا وضعيت 

  . بااليي را در سمت چپ بگذاريديشده در روبروي شما است و نيمهدست تقسيم. 1

  .را به دو نيم كرده، در سمت چپ بگذاريد]  ِ كارت[دوباره هر دست . 2

  .دهند نشان ميرا، از راست به چپ וּהיהچهار دسته، . 3

- بود، سوال به كار، تجارت و غيره ارجاع دارد؛ اگر در دسته]يد[ י ياگر در دسته. را پيدا كنيدنماينده . 4

 بود، به دردسر، خسران، رسوايي و نزاع و ]واو[ ו ي بود، به عشق، ازدواج يا لذت؛ اگر در دسته]ه[ ה ي
  .گردد بود به پول، كاال و ديگر مسايل كامالً مادي بر مي]ه آخر[ ּה يغيره؛ اگر در دسته

  .اگر اشتباه بود، پيشگويي را متوقف كنيد: بگوييد براي چه آمده است جويابه . 5

  . است، پخش كنيد، روي كارت به سمت باالنمايندهاي را كه شامل اگر درست بود، دسته. 6
  .باشد كه وي بدان جهت ميبشماريدسويي وي، از سمت ها را از كارت

  .شماريدبايست شامل كارتي باشد كه از آن ميشمارش مي

  . بشماريد4، هاشاهزاده و هاملكه، هاشواليهبراي 

  . بشماريد7، هاشاهدختبراي 

  . بشماريد11، هاتكخالبراي 

  .ي آن بشماريدهاي صغير، بر اساس شمارهبراي كارت

- هاي دايره و براي كارت9اي، هاي سياره، براي كارت3هاي عنصري، كارتهاي كبير، براي براي كارت

  . بشماريد12البروجي 

  .اين داستان، آغاز آن قضيه است. بسازيد» داستاني«ها از اين كارت

ديگري بسازيد » داستان«. ها، والخ؛ سپس در دو طرف قبليد جفت كنينمايندهها را در دو طرف كارت. 7
  .ات از قلم افتاده قبلي را كامل كندبايست جزئيكه مي

اما خطوط . داند نيز همه چيز را نميجوياشايد خود . اگر داستان، كامالً دقيق نيست، نااميد نشويد. 8
  .بايست از پيشگويي صرفنظر شودبايست محكم و با دقت نهاده شوند، در غير اين صورت مياصلي مي



  عمليات دوم
   سواليتوسعه

  .ها را به دو نيم كند همانند قبل كارتجويا و اجازه دهيد 1احضاري صحيح انجام دهيدبر بزنيد، . 1

  .بيني عرشقرار دوازده منزل طالعبه  ؛ها را در دوازده دسته قرار دهيدكارت. 2
بايست در كدام دسته پيدا كنيد، مثالً اگر سوال به ازدواج  را مينمايندهدر ذهن خود تصور كنيد . 3

  . در منزل هفتم و غيرهمرتبط است

در .  آنجا نبود، منزل متوافق ديگري را امتحان كنيدنمايندهاگر . ي انتخاب شده را بررسي كنيددسته. 4
  .شكست دوم، پيشگويي را متوقف كنيد

  .دسته را بخوانيد و همانند گذشته بشماريد و جفت كنيد. 5

  عمليات سوم
  .بر بزنيد، غيره، همانند گذشته. 1

  . تقسيم كنيدالبروجدايره به عنوان دوازده منزل ها را در دوازده دستهتكار. 2
  .هاي متناسب را حدس بزنيد و همانند گذشته پيش رويددسته. 3

  عمليات چهارم
  .بر بزنيد، غيره، همانند گذشته. 1

اي دور لقهآن را روي ميز بگذاريد؛ سي و شش كارت پس از آن را به صورت ح: را پيدا كنيدنماينده . 2
  .آن قرار دهيد

  .همانند گذشته بشماريد و جفت كنيد. 3

                                                 
، نيايش، حاكي از invocationمعناي لغويِ . اي از نيروها استاي تاثيرات يا مجموعهاحضار، در خود كشيدن مجموعه 1

نيازمندي انجام آن در .)  مطرح شدHruهمانند مثال كوتاهي كه در رابطه با احضار (باشد روش به انجام رسانيدن آن مي
مقصود از . گويي استباشد كه ناظر بر پيشاي ميگو با سطح معناييرت، تنظيم فضاي فكري پيشگويي با كاحين پيش

تواند ذهني و در طي  كه البته مي-باشد شده نمياحضار در اينجا، بيش از به كارگيري اورادي چند، يا يك نماد از پيش تعريف
ها، است، اما اين عمل در جادوي سنتي عموماً به خدايان، الههاز نظر تئوري، هر چيز قابل احضار . چند ثانيه انجام گيرد

يا /پس به عنوان نمونه اگر فضاي حاكم بر پيشگويي و. شودالبروج محدود ميها يا كيفيات سيارات و دايرهها، فراستفرشته
كم بر سياره مذكور، ، فراست حامركوري-ي دانش مطرح باشد، ممكن است پيشگو ترجيح دهد از خدا در حيطهجوياسوالِ 

/ اي و ديگر مفاهيم اسطورهميكائيل، سفيراي مقرب آن ، فرشتهصبعوت هشتم، سفيراي، نام اعظم حاكم بر تافتارتارات
. هرچند بهتر است در رابطه با مفهوم مورد نظر، تجربه پيشين وجود داشته باشد. پديدارشناختي هر مكتب فكري كمك بطلبد

  .]م[



- 149هاي هاي صغير منتسب به آن و با نمادهايي كه در ستون با كارتعشر هر ماهيتتوجه كنيد كه (
  .)ارايه شده، نشان داده شده است] 777كتاب  [DCCLXXVII ليبر 151

  عمليات پنجم
   نهاييينتيجه

  . همانند گذشتهبر بزنيد، غيره،. 1

  . تقسيم كنيددرخت حياتها را به ده دسته، در شكل كارت. 2

؛ اما اشتباه در اينجا لزوماً بدان معنا نيست كه دبايست كجا باش مينمايندههمانند گذشته، تعيين كنيد . 3
  .پيشگويي به خطا رفته است

  .همانند گذشته بشماريد و جفت كنيد. 4

- معموالً به نظر مي. دهدهاي پيشگويي رخ ميان حاضر در كداميك از بخشتوان گفت زمتوجه كنيد نمي

تجربه خواهد .  سوال داللت داشته باشد؛ اما همواره چنين نيستيي گذشتهرسد عمليات اول بر تاريخچه
  .) مشاوره را نشان دهديتواند لحظهگاه يك جريان جديد بسيار مفيد مي. آموخت

 آن به هنرز اين سيستم پيشگويي يا هر سيستم ديگر مگر در صورتي كه ج رضايتبخش ايحصول به نتا
-ي آميزترين شاخهترين و مخاطرهترين، مشكلاين حساس. كلي غيرممكن استه كمال موجود باشد، ب

هاي مهم معمول، به اي جامع و تطبيقي ار تمامي روشمطالعهشرايط مورد نياز به همراه . باشد ميجادو
  . شرح داده شده و مورد بحث قرار گرفته استXVII، فصل »1جادو «طور كامل در

ي اعاده حيثيت آن را بر دوش داشته است،  وظيفه2دد مرشدگويي در زماني كه استفاده از پيشسوء
آناني كه از . جادو بوده استگير كل موضوع اي بوده كه دامناعتباريبيش از هر مورد ديگر، مسوول بي

باشند نمايند، تنها خودشان ميحرمتي مي بيحرم مطهر هنر متعاليورزند و به فلت ميهشدارهاي وي غ
شاهد، . شوندشك ايشان را نابود خواهد كرد مالمت ميناپذيري كه بيكه براي مصائب مهلك و چاره

  .دكتر فاوست است به شكسپيرپاسخ 
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  شوندهاي كبير، آنچنانكه در عمل ظاهر ميخصوصيات كلي كارت
0  

  !هيچ دان
  ها روايند بر معصوميتهمه مسير

  سفاهت ناب كليد تشرف است
  گسلدسكوت به جذبه مي

  نه مرد باش و نه زن، بل هر دو در يكي
  مرغ آبي، باشد كهخاموش باش، نوزاد درون تخم

  !نيزه و گرال تاب يابي
  در كاخ شاه! تنها بگرد، و بِسراي

  .كشددخترش انتظارت مي

  .كوشدروحاني به معناي مفهوم، فكر، روحانيت است؛ آنچه به درگذشتن از زمين مي در مسايل ابله

  .در مسايل مادي، اگر بد تكريم شود ممكن است سفاهت، غرابت و حتي ديوانگي باشد
I 

  : است حقيقييارادهفس حقيقي، معناي نَ
  .خود شناس به طريق راهت

  .ي راهت نيكو شمارضابطه
مقسوم دار؛ر؛ به جِآزاد بساز؛ محظوظ فرو ب د  

  .به كمال تحكيم كن
  كار كن، القادر، العالم، الحاضر،

  .در ازليت و براي آن
ركي سريع، حگاه خرد يا قدرت باطني، گاه م. مهارت، خرد، زيركي، انعطاف، نيرنگ، مكاري، اغفال، سرقت

وزش و تعقل با موضوع مخل آيك نداي ذهني؛ ممكن است بر پيام داللت داشته باشد، تبادالت تجاري، تدا
  .مورد بحث

II 
  ؛ واعليكردن است تنها براي خلوص، زندگي

  .ترين، همه است؛ چون آرتميس باش براي پاناعلي
  كتاب شريعت برخوان و بِدر

  .از ميان حجاب باكره
. اناز اين رو، تغيير، ابدال، فزايش و كاهش، نوس. شودتاثير خالص، رفيع و مطبوع به ماده وارد مي

شود مگر آنكه تعادل حفظ » گرفتهماه«هرچند احتمال گمراهي توسط اشتياق وجود دارد؛ فرد ممكن است 
  .گردد



III  
  اين هماهنگي گيتي است، كه عشق،

  :دارد كه فهمِ آن خلقت را بسازداراده يگانه مي
  بفهم تو

  ات رااراده
  حظ بر در هر شكل عشق،. عشق و بباد عشق
  .نوشيدنت از آن باشدات و و بگذار جذبه

عشق، زيبايي، خوشحالي، لذت، موفقيت، كمال، اقبال نيك، توفيق، وقار، عيش، بطالت، تفريط، فساد، 
  .دوستي، نجابت، شوق

IV  
  بسوزان: ات به كار گير تا بر فكرت فرمان دهيتمامي انرژي

  .فكرت را چون ققنوس
جويي، انرژي، بيني، ستيزهمغرورانه و خودبزرگطلبي، ابتكار، اطمينان جنگ، فتح، پيروزي، نزاع، جاه

  .يگي، بد مزاجمالحظهسري، غير عملي بودن، بيتوان، خيره
V  

  .بر دانش و گفتگوي فرشته مقدس نگهبان، خود، باكره عرضه دار
  همه

  .ديگر، دام است
  :اما با هشت عضو يوگا هماورد بياغاز
  .چرا كه بدون اينان، انضباط جنگ نداري

دسر، جدل، استقامت، متانت، تجلي، شرح، آموزش، پاكي نيت، ياري از مافوقين، صبر، سازمان، قدرت خو
  .صلح

VI  
   صوت عشق- سروش خدايان، فرزند است 

  .در روح خودت؛ بشنو آن را
  - صداي حواس، يا شبح -كن مبر سيرن اعتنا 

  در سادگي بيارام، و گوش فرا ده به: صداي دليل
  .سكوت

 جداگشته درايي، با حضور ذهنِ بودن، هرزهبيني، كودكن، شهود، فراست، روشندر معرض شهيق بود
ابرو باال  عملي، دودلي، تضاد دروني، يگانگي سطحي با ديگران، ناپايداري، تناقض، ابتذال، ياز مالحظه

  انداختن
VII  

   كركس، دو در يك، رسيده؛يقضيه



  .اين، ارابه قدرت است
TRINC :آخرين سروش.  

رحمي، شهوت سخت، بيروزي، اميد، حافظه، هاضمه، تُندي در نگاهداشت مفاهيم سنتي، جانفتح، پي
  .تخريب، اطاعت، وفاداري، اختيار تحت اختيار

VIII  
  .ض دقيق آن علَم داريدر برابر هر فكر، نق

  چرا كه نكاح اينان، فنايِ
  .وهم است

تواند الِ متكي به تصميم؛ در مسايل مادي، مي، عمل تنظيم، تعليق تمامي اعمjustesseعدالت، يا ترجيحاً 
از حيث اجتماعي، ازدواج يا توافق ازدواج؛ از حيث . به دادخواست يا پيگرد قانوني ارجاع داشته باشد

  .سياسي، معاهدات
IX  

  .اتتنها سر دوان؛ تقبل نور و نيزه
  .و نوري باش آنچنان درخشان كه هيچ انسان نتواند تو را ببيند

  :ز درون و برون به حركت نيايبا هيچ چي
  .همه ره سكوت دار

گيري از شركت در كناري. شدهمنتج به تناسب هاي عمليِي دروني؛ نقشهاشراق از درون، محرك سرّ
  .وقايع جاري

X  
  .ه كه تو را ره بردچتقديرت دنبال كن، فارغ از آن

  .بدان نايل آي: محور حركت نكند

بر تشويش يا ] بينيطالع[ي تقدير نيك است به علت آنكه مشاوره اين عموماً به معنا(تغيير سرنوشت 
  .)ناخرسندي داللت دارد

XI  
  انرژي را با عشق تسكين ده؛ اما بگذار عشق همه چيز

  .ببلعد
  ، چهارگوش، عارف،عبادت كن____ نام 

  .418شگرف و نام منزلش 

  . قدرت جادويي؛ توسل به جادو، استفاده از1شهامت، قدرت، انرژي و عمل، شور عظيم
XII  

  و آنگاه كه به ساحل رسيدي،. كني تو را خيس كنندهايي كه بر ايشان سفر ميمگذار آب
                                                 

1 une grande 



آزرم محظوظ شوو بكار و بيم.  

  .يا اختياري، رنج، هزيمت، شكست، مرگجزمي قرباني اجباري، تنبيه، خسران، 
XIII 

  گيتي، تغيير است؛ هر تغيير،
  اعمال عشقتاثيري از عمل عشق است؛ تمامي 

  :استحيات -مار يك منحنيِاوجِ مرگ، . روز به روز بمير. اندحاوي لذت ناب
  هاي ضروري بدانتمامي اضداد را مكمل

  .و حظ بر

 وضعيت موجود، در عين حال ناگهاني و ياختيار، در هر مورد توسعهاستحاله، تغيير، اختياري با بي
  .ي، وهم استسيرفمرگ ظاهري يا تخريب اما چنان ت. نامتوقع

XIV  
  ي دست راستت بريز،تمامي خودت را، آزاد، از كوزه

  آيا در دست چپت يك. و هيچ قطره از دست نده
  كوزه نداري؟

  ات قلب ماهيت ده،ارادهتصوير تماميت را به 
  .تا هر يك را به نشانِ كمالِ صحيحش بدل كني
  مرواريد را در جام شراب حل كن؛ بنوش، و

  .ن كنخاصيت مرواريد، عيا

  .تركيب نيروها، تحقق، عمل بر اساس محاسبه دقيق؛ راه فرار، موفقيت پس از مانورهاي دقيق
XV 

  با چشم راستت همه را براي خودت بساز و با چشم چپت
  .شده، بپذيرهمه آنچه دگرگون ساخته

خواهد اجرا ي كه ميطلبي، اغوا، عقده، طرح سرّپروا، جاهناپذير قوي و بيمحرك كور، به طرز مقاومت
  .سري، صالبت، نارضايتي دردمند، تابشود، كار سخت، خيره

XVI  
  ات برشكن،باروي نفس فردي

  .ها آزاد برآيدات از ويرانهباشد كه حقيقت

  .ها، مرگ ناگهاني، فرار از زندانخطر، ويراني، تخريب نقشهنزاع، مبارزه، 
XVII  

  آب بر خود ريز تا كه
  اي باشي بر گيتيفواره

  .ت را در هر ستاره بيابخود
  .همه امكان تحصيل كن



شكال قضاوت، هاي بد، اها، بينش روحاني، با جنبهاميد، كمك غيرمنتظره، وضوح بصيرت، تحقق امكان
  .بودن، نااميديرويايي

XVIII  
  پروا،بگذار وهم جهان بر تو بگذرد، بي

  شبآنچنانكه از نيمه

  به صبح رهسپاري

وقت تاريك پيش از ، خطا، بحران، خرابيكلهتري، حتي ديوانگي، رويايي بودن، رهم، اغفال، تحير، هيس
  ي تغيير مهم آستانهسحر،

XIX  
  شك؛نورت به همگان ده، بي

  .اند ترديد براي توها بيابرها و سايه
  ، انرژي و سكون، كنسخن گوي و سكوت

  .دو شكل از نواختنت

شرمي، نخوت، بطالت، تجلي، بازيابي از حقيقت، بيها، پيروزي، لذت، صداقت، شكوه، كسب، ثروت
  .بيماري، اما گاه مرگ آني

XX 
  .باشد هر عمل، عملي از عشق و نيايش

  .باشد هر عمل، حكم يك خداوند
  .باشد هر عمل، منبعي از جالل تابناك

ذ قدمي معين تصميم نهايي به همراه احترام به گذشته، جرياني جديد به همراه احترام آينده؛ همواره اتخا
  .دهدرا نشان مي

XXI  
  هاي رخداد را خادمينِزمان و همه وضعيت

  ات بدان، گماشته تا كه گيتي بر تو عرضه دارنداراده
  .در صورت طرحت

  درود و ستايش بر پيغامبرِ: و
  . محبوبيستاره

ر، ب اينرسي، صسري، خود سوال، سنتز، پايان مساله، ممكن است معناي تاخير دهد، تقابل، خيرهيمساله
  .باشدتبلور كل مساله دخيل مي. پشتكار، خودسري پايدار در مشكالت



  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
   بيضميمه

  



، انرژي هايبسته، امواج، هااتم، ذرات، افكار، هاوجوديافتني، وجودبندي ، يك سيستم دستهكاباالي مقدس
به كار رود ها   آن ميانروابطدن، مباحثه و دستكاري ها، به خاطر سپر و هر آنچه براي ناميدن آنمفاهيم

  .باشدمي

هستند؛ اما دليلي براي صرفنظر از » اعداد طبيعي«عموماً منظور، :  هستنداعداداين سيستم، واحدهاي 
  . والخ وجود نداردε ،π ،c ،θ ،a ،o ،Ω، −1ديگر عبارات رياضي همانند 

ها، در طبيعت، تمامي مفاهيم به طريقي يا شخص است؛ به هر يك از اينجميعي تيك مفهوم ، واحدهر 
  .باشندميمرتبط 

 חדא مرتبط است چرا كه 1 به 13باشد؛  مرتبط است، چرا كه ضريبي از آن مي31 به 93از اين رو 
 دو آبي يك جنتياناي به آسمان مرتبط است؛ چرا كه هر. باشديك ميعبري به معناي ي ، كلمه]دخَاَ[

 كه براي آن سيارات 9 و 7، 4 مرتبط است و بدين ترتيب به اعداد ماه و زهره، برجيسهستند؛ و آبي به 
  .باشدها ميباشند؛ چرا كه آبي، رنگ تمامي سه سياره در يكي از مقياسمقدس مي

ساله، صرفاً پيدا باشند؛ مبدين جهت، تمامي كلمات به نحوي، داللت ضمنيِ تمامي كلمات يا اعداد ديگر مي
  .را بيان نمايدها   آنباشد كه روابط بينكردن دسته صحيحي مي

  Ερμής،]كوكب[ כוכב، ]گبور[ גבורה، ]الوهيم[ אלהים، جالل، ]هد[ חודاين ارتباطات، همانند 
، تحوت، نارنجي، قرمز ]يتتاحو [  ،]آنوبيس [     ، بنفش،]سامائل[ סמאל، ]مركوري[
 Hermes، ]لوكي[ Loki ،]اودين [Óðinnهاي سفيد، اي متمايل به زرد با رگههنايي، قهوح
، سير زرد Monokeros  ،Monokeros de Astris، شغال،دوجنسي، ]هانومن[ ् हनमुत،]هرمس[

اسامي و ، ميئه سائله، ]القدسروح [Holy Ghost الشمس،عين، Arhalonium Lewinii اروپايي،
، هارون، ]ي پاالتيانتپه [Palatium Serenitatisوجهي،  مراسم، صداقت، هشتابيات مورد استفاده در

Raqie ،ःवािध ान ]ردوس، 1ديتي-، ساكيا]سواديستاناالف نّاتو بيشمار مفهوم ديگر، اغواگران، ج :
  . مرتبط هستند8همگي به عدد 

ارد، مستقيم يا غيرمستقيم؛ در ، اختياري نيستند؛ در برخي موارد، ارتباطي منطقي وجود د»ارتباطات«
  .شوندديگر موارد، روابط از مشاهده مستقيم منتج مي

اين  كامل غير ممكن است؛ كاباالير نهايت يكپارچه هستند؛ از قرار معلوم، ساخت يك مفاهيم دتمامي 
 ي ازيك» جهان در حال انبساط«گيري و هاي واگرا، مشتقنهايت، دنبالههاي بيمساله در مورد دنباله

  .نيز مصداق داردمدرن  فيزيكنظريات 

اند، تعارفات شده در اينجا كه به عنوان اساس شكل و رنگ هفتاد و هشت كارت استفاده شدهجداول چاپ
كاباالي مقدس باشند؛ همسازي نتيجه، شاهد دقت روش بوده، اثباتي بر سيستم آزمايش و تاييد شده مي

  .باشدمي

                                                 
1 Sakkya-diti 



 
  ليدي مقياس ك-1-ب نمودار

  

  
  

  

  اشكال پاياني
  500=  ך     כ
  600=  ם     מ
  700=  ן     נ
  800=  ף     פ
  900=  ץ     צ

  1000 = א
  .شود ضرب مي1000ارزش حروف بزرگ در 



 ي كهدهد كه به قصد محاسبات كتاب را به صورتي نشان ميگيتيمرسومِ ساختار ي نظريهاين نمودار، 
دهد؛ ده  را نشان ميحجاب منفي بيضي، سهمي و هذلولي، سه . اتخاذ شده است، ناميده شدهتاروت

در حاشيه ارايه شده ها  ن آدايره به ده عدد در مقياس اعشاري اشاره داشته، قدر كلي روحاني و اخالقي
اي در ديباچه بيان گرديده است و به طور گسترده آرايشات ناپليلزوم و تناسب اين سيستم، در . است

 را عبريكنند، بيست و دو عدد الفباي ها را متصل ميخطوطي كه اين دايره. مورد بحث قرار گرفته است
اين موضوع نيز به طور كامل . دهندنشان ميها   آناره معاني اصلي اسامي ايشان و ارزش عدديوبه هم

  . مورد بحث قرار گرفته استرسالهدر متن 

وسته مطالعه گردد كه پذيرش آن براي ذهن به عنوان اساس كل يبايست آنچنان دقيق و پاين نمودار مي
ها،  همانطور كه حروف الفبا و ترتيب اختياري آن؛ به صورت خودكار درآيدتاروتتفكر بر موضوع 

پيش از تسلط بر اين كار، جزئيات . باشدميها   آناساس تمامي تفكر ما در خصوص كلمات و تلفظ
بايست آنچنان مانوس منشايي بر آزردگي پيوسته باشد؛ هر نماد موجود در كتاب مي ممكن است تاروت

آنچنان در جوهر بايست دانش عقالني مي. ي ناخودآگاهي فكر رسوخ كرده باشدباشد كه كامالً در اليه
  .ذهن شكل گرفته باشد كه غريزي گردد
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ده عدد، ظاهراً به .  تسلط وجود دارد، در فهم اين شكل مشكلي وجود ندارد1ينكه بر نمودار با فرض ا
 به اعداد درباريهاي كارت.  والخ2 به عدد دوها، 1 به عدد هاتكخالهاي صغير دست ارجاع دارند؛ كارت

. اندنسبت داده شده بر اساس توانايي ايشان بر نشان دادن مفاهيم پدر، مادر، پسر و دختر 10 و 6، 3، 2
  . ارجاع دارندمسير به بيست و دو كارت كبيربيست و دو 

 نمودار با نمودار اول ارايه شد، در اينجا نيز مصداق دارد؛ اما خود طتوضيحات كلي مشابهي كه در ارتبا
بايست به عنوان جدولي استفاده شود كه در زمان شك بدان نمي. بايست جداگانه مطالعه گرددمي

  .به حافظه سپرده شود ، دست دقيقِيمطالعهي ادامهبايست خود آن پيش از شود؛ ميعه ميمراج



 
ها، شمس؛ چشم: پاها، آتش؛  تيفارِت: دهان، آب؛  گبورا: سر، لينگام، عرش؛ خسد: دعات –  كيهان چيني-3-ب  نمودار

  ).زمين(شكم، ياني : ملكوتها، قمر؛ گوش:  يِسدها، زمين؛ دست: هد؛ 1ها، هواران: نصاخ

                                                 
 ].م[باشد  ميگنعنوان صحيح  1



ي  با سيستم چهارگانهسفيراهاي گانهنمودن كاركرد متقابل سيستم دهبراي روشناين نمودار 
، اگرچه انحصاراً بر پايه اصل ساده جمع و تفريق چينيتتراگراماتون معرفي شده است چرا كه سيستم 

  . همخواني دارد خودمان كامالًكابااليشود كه با بنا شده است، مشاهده مي

 ما كابااليدر  هيچ يا ]ينا[ אין، دقيقاً همسنگ ]تائو[ 道.  شرح داده شده استكيهانبدين ترتيب اصل 
مفهوم، پس . ناپذير ادراك شودبايست به عنوان اختيار يك فاز تجلي اجتناب متساوياً ميباشد، چرا كهمي

، در سياقي كامالً مثبت به ]ته [德 جفت پنهان آن،وي كه تائو و حشود، به نتر مياز توسعه يافتن، عيني
زماني كه .  مرتبط هستندنياي و لينگامشوند كه دقيقاً به بندي مي ضابطه]يين[ 陰 و]يانگ[ 陽صورت

  .شوندمي بدلمادر  و پدرپسند گردند، به نمادهاي عامهها مادي مياين
 و باد و آتشبيشتر در ماده، در بخش مذكر،  تنزلي مرتبط هستند و با ماه و خورشيد، به عالم كبيردر 

  .باشند ميخاك و آبدر بخش مونث، 

 و يانگ .شودخالصه مي] 1تاي كي[ 太極  توسعه يافته است، در نامتهي به وسيله كه تائومفهوم اصلي 
ها به صورت جفتي، همزمان تركيب شوند، به چهار زماني كه اين. شود ناميده مي3يائو يا 2ئي، يين
 مقايسه شود و اين مرحله از تتراگراماتونتواند با شود كه مي ناميده مي4هسيانگرسيم كه ورتي ميص

 مفهوم. توان در مورد اين صور چيزي گفت كه عمالً نميي استسرّ چينيتوسعه، آنچنان در مفاهيم 
 - ته باشد تايي صورت گرف به صورت سهيين و يانگشود كه تركيبات تنها زماني روشن ميها  آن

  .آنچنان كه در بخش پاييني اين نمودار نشان داده شده است

. شوندناميده مي] كوئابا[ 八卦 هااينمشاهده خواهد شد كه هشت صورت از اين دست وجود دارد؛ 
 و سه يانگ به ترتيب با سه ☷، ]خوان [坤و☰  ،]ييِنخ[ 乾: ها، خلوصي كامالً متعادل دارنددوتا از اين

 يكي .قمر، ☵، ]خان [坎  وشمس، ☲، ]لي[ 離: آيد اولين نقصان در تعادل كامل پديد مي پس از آن.يين
  .باشد در ميان مييانگ و يك يين در ميان و ديگري دو يين و يك يانگشامل دو 

بدين . شودكامالً نامتعادل هستند؛ اما هر يك توسط مكمل خود متعادل ميو چهار تريگرام باقيمانده ذاتاً 
- مي چهار عنصر يعادل و تقريباً متعادل، در ستون مياني قرار دارند و بقيه كه نشان دهندهترتيب مت

  .هاي كناريدر ستونباشند 

توجه كنيد كه جاي . كند علوي اخذ مييگانه قرار دارد كه نيرو را از سهدعات، عرش، در مكان خييِن
  .گرددنون آغاز مي ندارد؛ كه بدين معنا است كه وهم مادي اكدرختمشخصي روي 

-ميچيني  در سيستم آبيابيم كه را مي☱  ،]توئي[ 兌 باشد، ميماي كاباال در آب كه خسددر مكان 

 ما كاباالي، كه در نصاخدر مكان . چيني در سيستم آتش؛ هست ☳، ]نژِ[ 震 ما،آتش، گبورادر . باشد

                                                 
1 Thai Ki [Taiji] 
2 I 
3 Yao 
4 Hsiang 



 كه در هدسفيراي ر نهايت، براي د. باشد ميچيني در طرح خاك كه است، ☶، ]گن[ 艮 باشد،مي خاك
  .باديابيم؛ تريگرام چينيِ را مي ،☴، ]انخ[ 巽 باشد، ميمركوريبه  و وابسته بادسيستم ما، 

ها   آنبينيم ما يكسان است و بسيار جالب است كه ميكاباالي از همه جهت با چينيبدين ترتيب سيستم 
-هاي تشرف خود ما ميدوگانگي، به سيستمي ديگري جز كارگيري ضابطهه به طور يكسان، بدون ب

  .رسند



  اندشرحي كوتاه از تناسباتي كه در اينجا با نُه نمودار ارايه شده

 
  مغاكحجاب : ؛ خط وسط كاديسيوس– 4 نمودار

، كه انرژي متعادلي مركوري به صورت نيروي خالص كيهاندهد؛  را نشان ميدرخت حياتاين نمودار، 
دهنده سه شود كه شكلِ نماد، در سه قسمت آن، نشان مشاهده مي.ساخته استباشد كه وهم وجود را 

  .باشدمي ]ممشين، الف و [ מ و א ،ש، عبري الفباي اميحرف 
. باشد ميمركوري مصري، تاحوتي يا كتاب تحوت، ابتدائاً تاروتاهميت اين نماد اساساً اين است كه 

نمودنِ هر نماد ساده، به طور غريزي و خودكار، به هر يلبراي فهم اين كتاب، الزم است چگونگي مستح
-؛ تنها پس از آن است كه دريافت يگانگي و تكثري كه راه حل مسالهنماد پيچيده و بالعكس آموخته شود

  .گرددي كيهاني است ممكن مي



 
  هاي سياره شماره -5 نمودار

ِ ناموجود، سفيراي، در موقيعت كيوان .دهد نشان ميدرخت حيات را بر خورشيدياين نمودار، سيستم 
 مربوط به افراس ينكته. نمايدمي دريافت  رامغاك باالي سفيراي، قرار دارد اما خصوصيات سه دعات

است اين حقيقت رهروي مشكل  ،وجود ندارددرخت در طبيعت، در ] سفيرا[اين است كه از آنجا كه اين 
يت آن در سيستم عموقبا  در شكلي بيابد كه  راگانگيِ علويسه  نمايد تا در آنجا،ذ نفوكيوانابهام در كه 

   .به ذهن خود وي متصل شده است ،خورشيدي

، روح نفش ارجاع دارد در اين شكل نشان داده نشده است؛ چرا كه اين عدد، زمين دهم، كه به سفيراي
  .دهد مي را نمايشتتراگراماتون ]هه آخرِ[ ּה  ياحيواني انسان، تبلور ذهن و دختر

اين . شده است مسيحيتدر اين ويرايش، توجه بسيار اندكي به افراس وسيع، گسترده و غالب دوران 
 نشان داده شده است؛ بخشي از كفاره، هبوطموضوع به طرق مختلفي به صورت افراس گناه نخستين 

فتاده، تنها و سوگوار  و دختر دورابيوه و پسر بيوه، شدهي گمكلمههاي مرتبط با اين افراس در افسانه
كردند  غفلت دوران بنا نهاده شده بود كه تصور مييها بر پايهتمامي اين افراس. ارايه شده است

  .بايست توسط تدابير كاهنانه برخيزانده شودخورشيد هر شامگاه منهدم شده، هر صبحگاه مي
اي را در  وجود دارد؛ اما مرحله حقيقتاً-شود  ميناميده آنچنان كه معموالً -» ي خداي ميراضابطه«

 . گذشته است- الهيات مربوط است وجه بيرونيِ  تا آنجا كه به -دهد كه اكنون پيشرفت بشري نشان مي
 ؛ براي نمونه، يك فرد در اختيار نمودن يك وظيفه با هرنيز صحت داردروانشناسي در اندكي اين مساله 

-بار و پريشان مي ماللت،؛ سپس وظيفهايزيسنمايد، دوره مياهميت، ابتدائاً بسيار خشنود آغاز از درجه 

آيد تحت تسلط مي؛ سپس موضوع ناگهان آپوفيسكند، دوره گردد و فرد شروع به احساس نااميدي مي
  .يسراوزيرسد، دوره  ميبه نتيجهپيروزمند و فرد 

طبيعت با . اي وجود نداردفاجعه؛ در واقع، هيچ استاما كل اين ضابطه بر غفلت از قوانين طبيعت وابسته 
ي وظيفه. رود؛ تمامي تغييرات با ترتيب، آسودگي و هماهنگي كامل پيش مي1رودجهش به پيش نمي

موضوع هاي اين  اين است كه طرق مواجهه با جنبهبزرگ كه در حال حاضر در برابر نوع بشر قرار دارد

                                                 
1 Natura non facit saltum 



 از وهم فاجعه حيرت،زدودن عنصر با  و سپس دي نماها را نسبت به يكديگر تنظيمآنرا دريافته و 
باشد، از اهميت بسيار زيادي برخوردار داور نيز كه سم اراده مي البته زدودنِ ميلِ پيش.جلوگيري نمايد

  ».است كمال ره همه جه،ينت شهوت از آزاد مقصود، فيتخفيب اراده،«چرا كه . است

 
  هاعناصر و نمادهاي آن -6 نمودار

 به هيچ روش سرراست به تواند نميرسد چرا كه در نگاه اول بسيار آزاردهنده به نظر مياين نمودار
  . منتسب گردددرخت حيات

 چهارتا هستند؛ هرچند هماهنگ و متعادل شده و به گردش عناصر. بهتر است ابتدا مشكالت را بيان كنيم
ممكن است بتوان چهار عدد را در يك  غير.وجود داردناپذير آشتي ايمساله، اين كمالدر اند، درآمده

دو، تنها عددي است كه . به نحوي قرار داد كه مجموع تمامي وجوه و قطرها برابر شود» مربع جادويي«
باشد كه اي رياضي براي بيان افراسي ميچنين چيزي ضابطه. باشداين مساله در رابطه با آن صحيح مي

  . ناميده شده بوددوگانگي ملعون

، مستحكم و تربيعناپذير بود كه حدود آن با ، حمله به اين دوگانگي آشتياستاد مشكل بدين ترتيب
 سومي كه در رعنصمعرفي ي  به وسيله آب و آتش همانطور كه دوگانگي اصليِ .استشده محافظت 

 به عنوان نماد پنتاگرام پنجم معرفي شد و عنصر،  فائق آمد؛ بدين ترتيب هواماهيت هر دو سهيم بود، 
 در ميان ]شين[ ש، اين موضوع با وارد كردن حرف كاباالي مسيحيدر . ستگاري معرفي گرديدر

متضاد را  را به نحوي نشان دهد كه چهار عنصر صلب و روحنمادپردازي شد تا عنصر تتراگراماتون 
  اين روشِ.شود، عيسي بدل مي]وهشيِهِ[ וּהשיה، به ]يِهوه[ יהוּהپس نام . هماهنگ نموده، حكمراني نمايد

 ي، به نوشتهINRIكه در آن ي اروش با ضابطه .باشدمي ناجي به عنوان عيسي  افراسِ بيانِكاباالييِ
است كه در  با جزئيات توضيح داده شده شود تبديل مي،] نون رِش يديد[ נריי، صليببسته بر نقش

 برخاسته و مقتول، اوزيريس، ورشيدخ؛ نابودگر، آپوفيسِ اژدها، عقرب ؛ايزيس ،مادر باكره، سنبلهعرش، 
 .سازند را ميIAO يهوه، ترِ، نام باستاني الوهي سه موجودحروف ابتدايي اينبدين ترتيب . باشدمي

  حتي اگر نيازمند- در نهايت كامل بوده گيتيمتشرفينِ قديم، فهم خود از اين حقيقت كه صورت بدين 
اما همانطور كه در گذشته بيان شد، اين افراس مختص برادران ؛ اند را بيان كرده-اندكي دستكاري باشد 



سازد در راه خويش به برند؛ ايشان را قادر ميرنج مي عدم كمال براي آناني كه از وهم - تر استضعيف
  .پيش روندبه  حدنور بيسوي 

 
   ابزارهاي عنصري-7 نمودار

به  روح پنجمِ عنصر. دهد نشان ميعنصر ها را به چهاردست كارت خالِاين نمودار تناسبات چهار 
تعامل .  اشاره داردكارت كبير بيست و دويك چراغ نشان داده شده است و اين در تاروت به ي  وسيله

البروجي و عنصري، اي، دايرهبايست مورد توجه قرار گيرد چرا كه كل نمادهاي سيارهنمادها مي
 دد مرشد كشفيات جديد ،آيندهاي پي كه اين و دياگرامتوجه كنيد.  جاي داشتندچراغخودشان در انوار 

  .سنتتكميل : دهندرا نشان مي

 
  ابوالهول -8 نمودار

-عاليم مركزي دايرهها   آن قرار دارند؛القادردهد كه اطراف سرير  را نشان ميوبكرّاين نمودار چهار 

ترين و  قويعنصر در هر كرّوبيم عال. دهند را نشان ميثور و دلو، عقرب، اسد، عنصرالبروجيِ چهار 
هايي اند؛ آن متصل شدهاستاد چهار فضيلت ها نامِبه اين. دهند را نشان ميعنصرترين شكل آن متعادل

 و دانستن، جرات داشتن، نمودناراده ها، سازند بر مقاومت عناصر فائق آيد؛ آنكه وي را قادر مي
-بندي مي ضابطهاستاد، در وجود روح پنجمِ عنصرها، ين با انجام هماهنگ ا.باشند ميمسكوت داشتن

-، با فضيلت خاص خود ميگيتياين، خداي درون، خورشيد است كه از نقطه نظر انساني، مركز . شود

باشد؛ حركات آزاد فضا و  ميرفتني خصوصيت ماهوي جوهر الوهيت، اين قوه. باشد ميرفتنباشد كه 
يك ي  به وسيله رفتني قوه، اين مصريدر سيستم هيروگليفي . كنهاي ممزمان و تمامي ديگر وضعيت



 را نشان صليب و سرخگل، تااكروكس آنسبند صندل نشان داده شده بود كه با شكل هيروگليفي خود، 
  .رساندآمدنِ سري را مينايل، اراده تحت عشقي ي خود، ضابطهدهد كه به نوبهمي

  
  البروجيم دايرهعال  سيارات حكمران  هاي سياراتتجليل
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 .كاردينال برج 4، 2محرك آغازين و ثابت برج 4 بر نپتون: كند حكمراني ميوبيكرّ برج 4 بر 1هرشل

  .3 خودحكمراني، زماني كه در مقابل گزند خود باشد؛ و در شرف است زماني كه در مقابلِ هبوطيك سياره در وضعيت 

  اراتيس ياساس يهاميتكر -9 نمودار

                                                 
 .]م[كاشف اين سياره نام قديم اورانوس؛  1

2 Primum Mobile 
 .]م. [هبوط در كيوان است و گزند در زهره، حملبدين ترتيب در .  استحمل مقابل برج ميزانبه عنوان مثال برج  3



 هرشلكشفيات نجومي . دهدخورشيدي را نشان مي-ايمتقارن صحيح سيستم ستارهتكميل ، نموداراين 
 را قادر ساخته است دد مرشد را كامل كرده است و سفيراهاي گانه، طرح دهپلوتو، و نپتون، )اورانوس(

  .اي كامالً متعادل بنا نمايد بر پايهجادوي آييني را در ارتباط آن با بينيطالع

، به  به شايستگي يا بدون آن،باشد كه تمامي ملل پيكارگر ميجادواين، شاهدي برجسته بر پيروزمندي 
  .اند اتخاذ نمودههاي جادوييرت نمادها و وضعصو

 و آپوفيس نشان - V؛ عالمت فالوس: 1خم عالمت -» !شست باال«بريتانياي كبير و اياالت متحده آمريكا، 
  .تايفون

  .پنتاگرام؛ كيوان و برجيس - داس و چكش اتحاد جماهير شوروي،

  .2سواستيكارايش سوم، 

  .4فاسينوم - 3فاسيسايتاليا، 
  .ن، خورشيد در حال طلوعژاپ

  .5لژيون دونورو تكفير پنتاگرامِ ) فالوس(ليس -د-فرانسه، ترك گفتن فلئور

                                                 
1 Khem 
2 Svastika 
3 Fascis 
4 Fascinum 

 .]م[نشان افتخار  5



  
-کارت روی شده چاپ ارقام و عناوين

  تاروت های
حروف 
  عبري

نام عبري 
ارقام و 
  1حروف

معناي نام عبري   البروجينسبت دايره  ارزش عددي
  حروف

  مقياس كليدي

  11  )خيش(نر گاو   D  1  اَلف  א  ابله. 0

I .12  خانه  #  2  بِت  ב  مغ  

II .ل ג  نامزد13  شتر  "  3  جيم  

III .ت ד  شهبانو14  در  $  4  دال  

IV .900، 90  تصادي ץ צ  شاهنشاه  k  28  قالب ماهي  

V .6  واو ו  موبد  b  16  ناخن  

VI .7  زِين ז  عشاق  c  17  شمشير  

VII .ت ח  ارابه8  خ  d  18  نرده  

VIII .ت ט  شهوت9  ط  g  22  مار  

IX .د י  پير10  ي  f  20  دست  

X .21  كف دست  &  20  كاف ך כ  سرنوشت  

XI .د ל  ميزان30  الم  e  19  مهميز گاو نر  

XII .م מ ם  مرد آويخته40  م  C  23  آب  

XIII .50  نون ן נ  مرگ  h  24  ماهي  

XIV .خ ס  هنر60  سام  I  25  ستون  

XV .ين ע  ديو70  ع  J  26  چشم  

XVI .ף פ  بارو 800، 80  ف  A  27  دهان  

XVII .ה  اختر 5  ه  l  15  جرهپن  

XVIII .29  پشت سر  !  90  قُف ק  مهتاب  

XIX .100  رِش ר  آفتاب  B  30  سر  

XX .31  دندان  '  200  شين ש  عصر  

XXI .300  تاو ת  گيتي  E   عالمت (تاو
  )2مصري

32  

   تكرارA    32  400  تاو ת 

   تكرار31    #  300  شين ש 

                                                 
ايي مابين حروف هاي هر حرف عبري، بر اساس تناسبات جماتريحروف فارسي برگزيده شده براي نمايش حروف نام 1

 .عبري و عربي برگزيده شده است
 .]م[در زبان مصري به معناي زمين  2



  
  چهار مقياس رنگ

  شاهدخت  شاهزاده  لكهم  شواليه  

هاي سبز زمردي با رگه  آبي سبز زمردين   آبي آسماني  زرد كمرنگ روشن  11
  طاليي

  نيلي، با انوار بنفش  خاكستري  ارغواني زرد  12

اي با انوار آبي نقره  آبي كمرنگ سرد  اينقره آبي  13
  آسماني

سرخي يا قرمز روشن گل  سبز آغاز بهار  آبي آسماني سبز زمردي  14
   انوار سبز كمرتگبا

  قرمز تابناك  ي درخشانزبانه  قرمز الكي  28

  پررنگاي قهوه  سيرزيتوني گرم   سيرنيلي  فرمز نارنجي  16

خاكستري متمايل به   چرم زرد نو  قفايي كمرنگ نارنجي  17
  قرمز مايل به قفايي

 سبز اي متمايل بهقهوه   پررنگ روشنايقهوه-قرمز  خرمايي مايل به قرمز كهربايي  18
  تيره

  كهربايي متمايل به قرمز  خاكستري  سيرارغواني  )متمايل به سبز(زرد   19

  رنگ آلوي برقاني  سبز خاكستري  خاكستري سنگ )متمايل به زرد(سبز   20

  آبي روشن با انوار زرد  ارغواني پررنگ  آبي بنفش  21

  سبز كمرنگ  سيرآبي سبز   آبي سبز زمردي  22

  سفيد با انوار ارغواني  سيري سبز زيتون  سبز دريا سيرآبي   23

  اي كبودنيلي قهوه  اي بسيار تيرهقهوه  اي كمرنگقهوه  سبزآبي  24

  آبي تيره روشن  سبز  زرد آبي  25

خاكستري تيره سرد   آبي سياه  سياه نيلي  26
  نزديك سياه

قرمز روشن با انوار   قرمز ونيزي  قرمز الكي  27
  الجوردي يا زمردي

  ي ارغوانيمايهسفيد با ته  قفايي متمايل به آبي  آبي آسماني بنفش  15

به سمت (قرمز خوني   29
 )بنفش

اي متمايل به صورتي قهوه  ايهاي سفيد نقرهبدن با رگه
  شفاف روشن

  رنگ سنگ

  كهربايي با انوار قرمز  كهربايي پررنگ  زرد طاليي نارنجي  30

هاي قرمز ف با رگهشنگر  هاي طالييالكي با رگه  شنگرف نارنجي الكي درخشان  31
  خوني و سبز زمردي

  سياه با انوار آبي  سياه آبي  سياه نيلي 32

-ليمويي، زيتوني، قرمز  تكرار32
 اي، سياهقهوه

  هاي زردسياه با رگه  اي تيرهقهوه  كهربايي

سفيد فرورونده به   تكرار31
 خاكستري

نزديك به سير الجوردي 
  سياه

 در بنفش ( رنگ منشور7
  )بيرون

 قرمز، زرد، آبي، سفيد،
  )آخري در بيرون(سياه 



  شاهدخت  شاهزاده  ملكه  شواليه  

  هاي طالييسفيد با رگه   سفيددرخشش   سفيددرخشش  شدرخش  1

آبي خاكستري مرواريد،   خاكستري آبي ماليم ناب  2
  همانند صدف مرواريد

هاي قرمز، سفيد با رگه
  آبي و زرد

هاي  با رگهخاكستري  اي تيرهقهوه  سياه قرمز خوني  3
  صورتي

  يشقن  آبي ارغواني تيره  4

  ارغواني تيره

هاي الجرودي تيره با رگه
  زرد

  هاي سياهقرمز با رگه  الكي روشن  قرمز الكي نارنجي  5

سرخي صورتي قرمز گل  6
 روشن

  كهرابيي طاليي  سالمون پررنگ  )طاليي(زرد 

  هاي طالييزيتوني با رگه  زرد سيز روشن  زمردي كهربايي  7

اي متمايل به زرد با قهوه  ايقهوه-قرمز  نارنجي بنفش  8
  هاي سفيدرگه

هاي  ليوميي با رگه  ارغواني بسيار تيره  بنفش نيلي  9
  الجوردي

، زيتوني )شمال(ليمويي  زرد  10
، )غرب(اي قهوه-، قرمز)شرق(

 به صورت )جنوب(سياه 
  1صليب سلتايري

همانند مقياس ملكه اما طاليي 
  ياههاي سبا رگه

  سياه با انوار زرد

  

                                                 
1 saltire 



  
:  تاروت با افالك قلمرو كيهاني ايشانهاي درباريكارت

  هاچوبدست
: هاي درباري تاروت با افالك قلمرو كيهاني ايشانكارت

  هاجام

 - كندحكمراني مي I 20° تا h 20°از .  چوبدستيشواليه
  .1لهايي از هركوشامل بخش

 شامل - كندحكمراني مي l 20° تا k 20°از . جام يشواليه
  .2اكثريت اسب بالدار

  .كندحكمراني مي d 20° تا c 20°از . ي جامملكه  .كندحكمراني مي a 20° تا l 20°از . چوبدستي ملكه
  .كندحكمراني مي h 20° تا g 20°از . ي جامشاهزاده  .كندحكمراني مي e 20° تا d 20°از . چوبدستي شاهزاده

يك چهارم عرش را حول قطب شمال . شاهدخت چوبدست
  .كندحكمراني مي

  .كنديك چهارم ديگر را حكمراني مي: شاهدخت جام

    
: هاي درباري تاروت با افالك قلمرو كيهاني ايشانكارت

  شمشيرها
: هاي درباري تاروت با افالك قلمرو كيهاني ايشانكارت

  هاقرص

  .كندحكمراني مي f 20° تا e 20°از . قرص يشواليه  .كندحكمراني مي c 20° تا b 20°از . شمشير يشواليه
  .كندحكمراني مي j 20° تا i 20°از . ي قرصملكه  .كندحكمراني مي g 20° تا f 20°از . ي شمشيرملكه

  .كندحكمراني مي b 20° تا a 20°از . ي قرصشاهزاده  .كندحكمراني مي k 20° تا j 20°از . ي شمشيرشاهزاده
 كترچهارم عرش را حول يك چهارم : قرصشاهدخت   .كند حكمراني ميسوم رايك چهارم . ت شمشيرشاهدخ

  .كندحكمراني مي

  

                                                 
1 Hercules 
2 Pegasus 



  
  )دل(عناوين و تناسبات خال جام   )گشنيز(عناوين و تناسبات خال چوبدست 

0    

  بنيان نيروهاي آب  بنيان نيروهاي آتش  1

  شوق d در $  حفظ  a در %  2

  خيز dر  د#  عزم a در !  3

  شُرّ d در "  جزم a در $  4

  ويل h در %  ضرب e در '  5

  شكفت h در !  چنگ e در &  6

  نشت h در $  جال e در %  7

  نشست l در '  شرر i در #  8

  پخش l در &  شعله i در "  9

  عطا l در %  گداز i در '  10

         

  )شتخ(قرص عناوين و تناسبات خال   )خاج(شمشير عناوين و تناسبات خال 

0    

  بنيان نيروهاي خاك  بنيان نيروهاي باد  1

  نوع  a در &  حلم  a در "  2

  سعي a در %  سوز a در '  3

  توان a در !  قبول a در &  4

  زحمت e در #  خلع e در $  5

  مشت e در "  جمع e در #  6

  رفع e در '  ترك e در "  7

  حساب i در !  دخيل i در &  8

  كسب i در $  اءشق i در %  9

  كام i در #  فغان i در '  10



  هاي سه گانه سيارات تثيلث

  روحاني  (

!  
  )2عقالني(بشري 

  )جسماني(حسي   "
   H  1 )ضمير(نفس   }

  

  روحاني  )

  )عقالني(بشري   '

  F اراده نفس}  )جسماني(حسي   %

  

  روحاني  &

  )عقالني(بشري   #

  G  ارتباط با ناضمير}  )جسماني(حسي   $

  

                                                 
1 self (ego) 

 »خودآگاه«گفت » عقالني«توان به جاي مي 2



  كن ميانهر

  روحاني  (

  بشري  !

  خودآگاهي}  خودكار  "

  ركن رحم

  خالق  )

  پدرانه  '

  وضعيت عمل بر ناضمير}  شوريده  %

  ركن جبر

  شهودي  &

  ارداي  #

  وضعيت ابراز نفس}  عقالني  $

  

  



  هاي دايره البروج تثليث
  هجومع ي خشونت سر–رعد و برق   آتشِ آتش

نرژيامداوم  نيروي –خورشيد    آتشباد  

  تصويرشونده گرديده محوانعكاس روحاني  آبِ آتش {آتش 

  
   حمله شورآميز سريع–ها، غيره باران، فواره  آبآتشِ 

ِنيروي مداوم فساد–دريا   آب باد   

  تصاويرگرديده راكد  انعكاس روحاني–بركه   آبآبِ  {آب 

  

د آنچه در به مفهوم تعادل توجه كنيد همانن( هجوم سريع –باد   بادآتشِ 
  )بادها مرسوم هست

ِحاملين مداوم آب–ابرها   باد باد   
 {باد

 رواخگرديده براي انعكاس  توده غيرمتحرك، روحاني–ارتعاشات   بادآبِ 
  )ذهن(

  

  )به علت جاذبه( فشار خشن –ها كوه  خاكآتشِ 

دربردارنده مداوم حيات–ها دشت  خاك باد   

گرديده براي در بر داشتن حيات نباتي و وحاني آرام، ر–كشتزارها   خاكآبِ  {خاك
  حيواني

، گذرش ثباتبي، حياتش را؛ و برج كرّوبيدهد؛ برج  را نشان ميتولد عنصر، كاردينالدر هر مورد، برج 
 ، تاروت نيز درهاشاهدختبه همين ترتيب . دهد نشان ميروحآل متناسب با آن، يعني را به شك ايده
  .هستند سريران روح



  هاي اساسي سه گانه
  القدسروح. 0

I .پيك  

  بذر سري. I A O} IXسه خداي 

II .باكره  

III .همسر  

  مادر. XVII {سه الهه

X . 1 در 3پدر مطلق  

IV .حكمران  

  )كاهن(پسر . V {سه دميورگ

VI .ظهور دوقلوها  

XIX . در حال بازي(خورشيد(  

فرزند تاجدار و پيروز ظهوركننده از زهدان همانند . XVI {كرات-پا-هوروس و هور: فرزندان
 A L Pمورد 

VII .گرال؛ ارابه حيات  

XIV .زهدان آبستن نگاهدارنده حيات  

  اتصال از حيث جنسيتي. VIII {)زن متقاعدشده( ياني 1هايگاودن

XI .156 666 و  

XII .هاناجي در آب  

  كشدرا مي XVبخش كه شكم نجات. XIII {خدايان مقتول

XV .شق و خشنود  

XVIII .ساحر؛ ياني راكد و منتظر  

  خداوند و انسان به عنوان دوقلوهايي از نوئيت و هديت. XX {2گام، ياني، لوح سنگيلين

  نظام. XXI نتكل كلپ

                                                 
1 gaudens 
2 Stélé 



  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  گزينيواژه

  



  فلسفه
ثاليم  ideal     

     actual  عيني

      Nomounal  بودي

 باطني غربعلوم 

  اسامي خاص
  Gematria  جماتريا aeon  عصر

 Thelema  تلما magick  جادو

 Order  )نظام(مسلك  mage  مغ

 Lodge  سرا witch  ساحر

 Heaven  عرش witchcraft  كرافتويچ

 devil  ديو All father  پدر مطلق

 Shaytan  شيطان  All mother  مادر مطلق

 altar  )ميز كاري جادو(محراب  Enochian Magic  جادوي خنوخي

 deity  اله Cherub  كَرّوب

 Intelligence  فراست Godhead  جوهر الوهيت

 invocation  احضار Tetragramaton  تتراگراماتون

 evocation  احاله Microcosm  عالم صغير

 Qabalah  كاباال  Macrocosm  عالم كبير

  تلما
 Babalon  ببلون

 The Book of The Law  كتاب ال /  )كتاب(كتاب شريعت 

 Tree of Life  درخت حيات

 Great Work  كار عظيم 



 Abrahadabra  آبراهادابرا

 The Vision and the Voice  )كتاب(مشاهده و صوت 

 Great Mother  مادر مطلقه

 Great Father  پدر مطلق

 Great Sea  درياي كبير

  The Book of Wisdom or Folly  )كتاب(كتاب معرفت يا بالهت 

 Aethyr  ايثير

 Phallus/Phallic  فاليك/فالوس

 Yoni  ياني

 The Book of Lies  )كتاب(كتاب كذبيات 

 Beast  دد

 تشرف در تلما

0▫=0˚  - - 

 Ipsissimus  النفوسجامع  ˚1=▫10

 Magus  مغ ˚2=▫9

  Magister Templi  مرشد معبد ˚3=▫8

  Adeptus Exemptus  استاد بعيد ˚4=▫7

 Adeptus Major تاد كبير اس ˚5=▫6

 Adeptus Minor  استاد صغير ˚6=▫5

  Philosophus  فيلسوف ˚7=▫4

  Practicus  كارورز ˚8=▫3

  Zelator  1 مفتون ˚9=▫2

  Neophyte  مبتدي ˚10=▫1

 Probationer  كارآموز ˚0=▫0

 

  

                                                 
. ، مبتدي ناميده شده است0=0 و مفتون، 1=10 ذكر شده و متعاقباً Theoricus، محقق عنوان اين درجه، 777در كتاب ليبر  1

  .]م. [باشد موجود نميكارآموزدر آنجا درجه 



 Grade  درجه

 Grade of Magus  درجه مغ

 Masters of the Temple  معبدمرشدين 

 Adept  اداست

 Chief Adept  استاد پيشوا

 Second (Major) Adept  )كبير (استاد ثاني

 Third (Minor) Adept  )صغير(استاد ثالث 

 Secret Chiefs  اولياء سري

  Master Therion  )دد كبير ( دد مرشد

(To Mega Therion [Τὸ Μέγα Θηρίον]) 

  كاباال
يحروف ام  Mother letters 

  تحيادرخت 
 Supernals  علويون

 Veil of Negative  حجاب منفي

 Sephira  سفيرا

  Sephiroth  سفيراها

 path  مسير

 Abyss  مغاك

  Ain  اين

  Ain Soph  اين سف

  Ain Soph Aur  اين سف اور

 sphere  فلك

 Middle Pillar  ركن ميانه

 Pillar of Mercy  ركن رحم

 Pillar of Severity  ركن جبر



   درخت حياتهايسفيرا
شماره 
  سفيرا

 به سفيرانام 
  عبري

تلفظ نام 
  عبري

از  ترجمه فارسي
 به سفيرانام   نام عبري

 انگليسي
از نام  ترجمه فارسي ترجمه انگليسي

  انگليسي

 تاج Kether Crown  چتر  كتر  כתר  1

 خرد Chokmah Wisdom  حكمت  خُكمه חכמה  2

 همف Binah Understanding بيان  بينا בינה  3

 دانش Da’at Knowledge  معرفت  دعات דעת  -

 رحمت Chesed Mercy رحم  خسد חסד  4

 قدرت Geburah Strenght جبر  گبورا גבורא  5

 زيبايي Tiphareth Beauty فخر  تيفارِت תפארת  6

 پيروزي Netzach Victory فتح  نتزاخ נצח  7

 جالل Hod Splendour جالل  هد הוד  8

 اساس Yesod Foundation ساسا  يِسد יסוד  9

 پادشاهي Malkut Kingdom ملَكوت  1ملكوت םלכות  10

  طبقه بندي سيستم
 plane  سطح

  چهار طبقه جهان
نام طبقه به 

  عبري
 از نام ترجمه فارسي  تلفظ

  عبري
نام طبقه به 

 انگليسي
ترجمه از ترجمه فارسي  ترجمه انگليسي

  انگليسي

 Atziluth Archetypal اصالت اَصيلوت  אצילות
World 

  جهان مثالي

  جهان خالق Briah Creative World بداعت  برياه   בריאה

 Yetzirah Formative صناعت يِصيراه   יצירה
World 

  جهان تشكيلي

  جهان مادي Assiah Material World ساختن  عسيا   עשיה

                                                 
 .به سكون الم 1



  طبقات روح
نام طبقه به 

  عبري
 از نام  فارسييترجمه  تلفظ

  عبري
بقه به نام ط

 انگليسي
 يترجمهاز  فارسي يترجمه  انگليسييترجمه

  انگليسي

  نفس Yechidah The Self جان يِخيدا  יחידה

  نيروي حيات Chiah The Life Force حي  خيا   חיה

  شهود Neshamah The Intuition  نشاما  נשמה

  هوش Ruach The Intelect روح  رواخ   רוח

 Nepesh The Animal نفس  نفش   נפש
Soul 

  روح حيواني

  

  تاروت
 (Court Cards) يهاي درباركارت

 Knight  شواليه

  Queen ملكه 

 Prince شاهزاده

  Princess  شاهدخت

 (elements)عناصر 

 Fire  آتش

  Water  آب

 Air  باد

  Earth  خاك

  Spirit  روح

 (suits)ها خال

 wand  چوبدست

  sword  شمشير 

 cup جام 

  disk  قرص



  هاورق
 card  كارت

  deal  دست

 deck  دسته

  atu  برگه

 suit خال

 trump, major card  كارت كبير

 minor card  كارت صغير

 Ace  تكخال

 (trumps)هاي كبير كارت

 Adjustment  ميزان  Fool  ابله

 Hanged Man  مرد آويخته Magus  مغ

 Death  مرگ  High Priestess  راهبه اعظم

 Art  هنر  Empress  شهبانو

  Devil  ديو  Emperor  شاهنشاه

  Tower  بارو  Hierophant  موبد

  Star  اختر  Lovers  عشاق

  Moon  مهتاب  Chariot  ارابه

  Sun  آفتاب  Lust  شهوت

  The Aeon  عصر  Hermit  پير

  Universe  گيتي Fortune  سرنوشت

 هاي صغيركارت

ترجمه از ريشه كلمه   شماره كارت
  1انگليسي

توضيحات ترجمه از ريشه   ترجمه از انگليسي عنوان انگليسي
  كلمه انگليسي

مالكيتي (حفظ /برقرار/يا ملك  سلطه dominion  حفظ  دوي چوبدست
 )كه فقط كيفيت داشتن دارد

                                                 
دارد در حالي كه كاربرد عنوان انگليسي آن عمدتاً ي انگليسي عنوان كارت، مكانيزم سيستم را عيان ميترجمه از ريشه 1

 .باشدپيشگويي امور مادي مي



بر اساس نام ديگر كارت   فضيلت virtue  عزم  ي چوبدستسه
Established Strength / 

 صيقل دادن / جِد

    اتمام completion  جزم  چهارِ چوبدست

  يا تقابل  نزاع strife  ضرب  پنجِ چوبدست

  فائق / چيرگييا   پيروزي victory  چنگ  ششِ چوبدست

   1افروختن=  دالوري valour  جال  هفت چوبدست

    چابكي swiftness  شرر  هشت چوبدست

  يا افروز  قدرت strength  شعله  نه چوبدست

  يا هيمه  بيداد oppression  گداز  ده چوبدست

  ميل به پديد آمدن  عشق love  شوق  امجدوي 

از ريشه  aboundهم ريشه   وفور abundance  خيز  جامي سه
to surge 

   استoverflowريشه آن   عيش luxury  شُرّ  جامچهارِ 

چاه ويل همانند عنوان ديگر   نااميدي disappointment  ويل  جامپنجِ 
، Loss in Pleasureكارت

 افتدآنجا كه قطره مي

 همچنين جوش، شور  لذت pleasure  شكفت  جامششِ 

 نشت  جامهفت  debauch زوال    

 نشست  جامهشت  indolence ر  رخوتيا س  

 پخش  جامنه  happiness خوشي    

 عطا  جامده  satiety از   اشباع indulge از آنجه كه 
satiety به معناي 

overindulgence است / 
  ارگاسم/ بخشش /لطف 

    آشتي peace  حلم  شمشيردوي 

    غم sorrow  سوز  شمشيري سه

  يا گردن نهادن  بسآتش truce  قبول  شمشيرچهارِ 

  فائق/غلبهيا   شكست defeat  خلع  شمشيرپنجِ 

 / مجامعت، تركيب آتش و آب  علم science  جمع  شمشيرششِ 
  شمار

                                                 
 )همانند آب(شده دوباره جدا مي شود ي يگانه اراده–) عناي چابك و نيرومند بودنبه م(هم خانواده با جالدت  1



 ترك  شمشيرهفت  futility بيهودگي    

 دخيل  شمشيرهشت  interference مداخله    

 اءشق  مشيرشنه  cruelty ظلم    

 فغان  شمشيرده  ruin تباهي    

/ از ملون مي آيد يا رنگ كه   تغيير change  نوع  قرصدوي 
  1غرض / نوع/ طبع 

    كار work  سعي  قرصي سه

  يا نيرو  قدرت power  توان  قرصچهارِ 

) به معناي به زحمت افتادن(  نگراني worry  زحمت  قرصپنجِ 
  Material Trouble  2از 

 go afterاز يا مشت    موفقيت success  مشت  قرصششِ 

 رفع  قرصهفت  failure يا خالص  شكست  

 حساب  قرصهشت  prudence پروا    

 كسب  قرصنه  gain اكتساب    

 كام  قرصده  wealth يا حاضر  ثروت  

 بينيطالع/شناسيمفاهيم ستاره

 Sun   cust  خورشيد

 astronomy  ستاره شناسي  Moon  ماه

  astrology  طالع بيني  Mercury  ردعطا

 Cardinal  ]منقلب[كاردينال   Mars  بهرام

  Kerbic [Fixed]  ]ثابت[كرّوبي  Jupiter  برجيس

  Mutual  ]ذوجسدين[ثبات بي  Saturn  كيوان

 decan  عشر  Neptune  نپتون

 dignitary  زادهنجيب  Pluto  پلوتو

 Querent  جويا Venus  زهره

 mansion  تعمار  North Node  راس

  dignity  شان  South Node  دنب

                                                 
 ظهور است و طليعه ، طبع و نقش و مهر 1
   نگاه/ طلب / پوشي غمض يعني چشم. / هاي به زحمت بيافتدمانند درختي كه توان و سعي را دارد اما در انتخاب بين امكان 2



 dominant غالب ruling  حكمراني

 Sol شمس exaltation  شرف

 Luna قمر sign  برج

  اسطوره شناسي
 Lord  رب

  god  خدا

  goddess  الهه

  God  خداوند

 Chaos  خائوس

 Thoth  تحوتي

  Mercury  )خدا رومي(مركوري 

  Mars  )خداي رومي(مارس 

 Jupiter  )ي روميخدا(ژوپيتر 

  Saturn  )خداي رومي(ساترن 

 Venus  )خداي رومي(ونوس 

  كيمياگري
 Sulphur  گوگرد

  Mercury  جيوه

  Salt  نمك

  Solve et coagula  افتراق و انعقاد

 rectification  وااليش

 Universal Solvant  حالل جهاني

 Universal Medicine  داروي جهاني

 tincture  تنتور



 (Geomancy) رمل

 |  Rubeus  حمره

 Laeticia  y  لحيان

 Fortuna Minor  t  نصره الخارج

 } Albus  بياض

 Amissio  v  قبض الخارج

 Conjunctio  w  اجتماع

 Caput Draconis r  عتبه الخارج

 Tristicia z  انكيس

 Carcer x  عقله

 Acquisito u  قبض الداخل

 Puer p  فرح

 Fortuna Major s  الداخل نصره

 Cauda Draconis q  الداخل عتبه

 Via n  طريق

 Populus m  جماعت

 Puella o  نقي الخط

  



  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  شناسيكتاب

  



  1كتابها
 0-87728-222-6به همراه جماتريا و سفر سفيروت، :  آليستر كراوليكاباالييهاي  و ديگر نوشته777

  1-56184-035-1! آها

  9-372-57863-1هاي جادويي، آليستر كراولي و كاربست يادداشت
  0-913576-18-2رساالتي در باب بازجواني جادويي، : آرميتا

  III (2-210-87728-0:1اعتدالين (اعتدالين آبي 

  0-87728-334-6شريعت، كتاب 
  0-87728-516-0ها ناميده شد، شكستكتاب كذبيات، كه به غلط 

 0-87728-268-4 اي كوتاه در باب تاروت مصري رساله،كتاب تحوتي

  0-87968-130-6)  جلد3(مجموعه آثار آليستر كراولي 

  0-87728-888-7شرح بر كتب مقدس و ديگر مقاالت، 

  0-7100-0175-4شرح حال خود، : اعترافات آليستر كراولي

  0-85207-131-0كراولي در باب مسيح، 

  0-87728-146-7خاطرات يك معتاد، 

  0-941404-36-6 خطابه بر يوگا، هشت

  1-56184-029-7جادوي جنسي خنوخي، : دنياي خنوخي آليستر كراولي

  I( ،6-351-57863-1:1-10(اعتدالين 

  III( ،8-719-87728-0:10(اعتدالين 
  III( ،2-210-87728-0 :3اعتدالين(اعتدالين خدايان 

  0-941404-10-2گوهرهايي از اعتدالين، 
  0-87728-908-5بيني، طالعكلي اصول 

  X-847-87728-0كليدهاي صغير سليمان پادشاه، : گوتيا

  0-919690-00-9قلب استاد، 

  III (9-579-87728-0 :9اعتدالين(كتابهاي مقدس تلما 

                                                 
 .باشدماره شابك آن مياعداد روبروي نام هر كتاب، ش 1



  0-913576-16-6ادبيات خلوص، : خينگ كانگ كينگ

  0-933429-04-5رساالتي در باب نور، : نوكس اوم پاكس

  1-56184-090-4شرح اصلي رايج كتاب ال، كتاب شريعت، :  براي همهقانون

   0ISBN-87728-729-5، كتاب معرفت يا بالهت: كتاب الف

  1-56184-000-9رساالتي كوتاه به سوي حقيقت، 
  0-87728-856-9، 1923تونس : هاي جادويي آليستر كراولييادداشت

  0-7156-0636-0، 1920- 1914خاطرات آليستر كراولي، : 666وقايع جادويي دد 
  0-87728-919-0ب چهار، ، كتاآبا كتاب: جادو

  X-17-941404-0جادو بدون اشك، 

  0-7221-2703-0فرزند ماه، 
  0-87728-222-6سه نوشته، : كاباالي آليستر كراولي

  1-56184-133-1ديگر مقاالت، احياي جادو و 

  1-872736-02-5آنچنانكه در تاالر كاكستون اجرا شد، : هاي اليوسيسآيين

  0-933429-02-9هاي سيمون ايف، داقه

  ASIN B0006DYW0U يي كينگ توسط كو يوئن، يادمانيِيك لفاظي انتقادي و : شي يي

  0-87968-215-9ان، داستاني از همه دور: تَنهاوزِر
  0-913576-06-9اي جديد، ترجمه: تائو ته كينگ

  0-87728-887-9به همراه شرح و ديگر مقاالت، : و صوتمشاهده 

  0-494140-18-8تراژدي جهان، 

  اشعار
  0-87968-219-1ها، آكلداما، جايي براي دفن غريبه

  0-87968-221-3آهاب، و ديگر اشعار، 

  0-85030-456-3گزيده اشعار، : آليستر كراولي

  0-87968-222-1جويندگان، 

  X-111-87968-0ابرها بدون آب، 

  0-87968-224-8تصاوير غريب مكتوب حيات و ممات، : گارگويل



  0-933429-03-7تركه زرين، 

  0-87968-217-5يفتاه، 

   0ISBN-87968-216-7سوگ، ايزابل، و ديگر اشعار 

  0-87968-176-4غنايي، اي افسانه: ارفئوس

  0-933429-05-3سراي شيراز، باغ معطر عبداهللا، هزل
  0-933429-01-0هاي حسرت از باغ شيخ، گل

  0-87968-220-5سرودهاي روح، 
  0-87968-177-2القدس و سوگنامه مادر، متشكل از معبد روح: روح اوزيريس

  0-87968-175-6بند جوراب، ستاره و 

  X-223-87968-0شمشير سرود، 
  0-7156-0680-8هاي سفيد، لكه

  0-933429-06-1سوسك بالدار، 

  1ليبري
-باشند كه معموالً مستنداتي كوتاه متشكل از آموزه ميليبردر شكل بسياري از آثار مهم آليستر كراولي 

باشند و  داراي يك عدد رومي ميهاليبرتمامي . باشند ميتلماييها يا متون شناسي، تمريناسلوبها، 
  :ي مطابق زير دارند»كالس«، باشند مي.’.A.’.A  برنامه آموزشيبهايي كه بخشي ازكتا

حاوي سخن ها   آن:بايست تغيير يابندهايي است كه حتي در يك حرف نميمتشكل از كتاب: A كالس 
  . است2رياست پيداي سازمانباشند كه حتي وراي نقد استادي مي

  .پژوهش، اشراق و جديت معمول استست كه نتيجه ها يا مقاالتي امتشكل از كتاب: B كالس

  .متشكل از مورادي است كه بيشتر پيشنهادي هستند تا چيز ديگر: C كالس
  .باشد رسمي ميهايالعملدستور و هاآيينمتشكل از : D كالس

 ،نشرياتبرخي . ها، رساالت و ديگر تقريرات عمومي استپراكنيسخنها، متشكل از بيانيه: E كالس
  .بيش از يك طبقه مربوط هستندكيبي هستند و به تر

                                                 
1 Libri ]ال [.ها، جمعِ كتابLiber كتاب ،]م[.  

2 Visible Head of Organization 



  

  1عنوان  كالس رقم كتاب

I 1 A 

اي كه در هر صورتي در اين شرحي از درجه مغ، باالترين درجه - مغ يا  باءليبر
همچنين به نام . معبد چنين گفته شدمرشدين يا توسط . طبقه قابل تجلي است

 .شود شناخته ميكتاب مغ

II 2 E  پيغامدشرحي بر ماهيت شريعت نو در اسلوبي بسياري ساده–  مرشدد . 

III 3 D  ليبرIIIدستورالعملي براي كنترل سخن، عمل و فكر يا يوغ ،  

IV 4   

در . هاي عرفانيهاي ابتدايي جادو و قدرتشرحي عمومي از واژه، 4آبا، كتاب 
 -4 و عمل  جادو در تئوري-3) تئوري ابتدايي( جادو -2 عرفان -1: چهار بخش

θΕΛΗΜΑقانون، اعتدالين خدايان ، 

V 5 D 
هاي ار انرژيضتناسخي مناسب براي اح: ، آيين و عالمت ددليبر واو يا شاهزاده

 .يافته براي استفاده جادوگر در هر درجهعصر هوروس؛ تطبيق

VI 6 B 

تر از ضعيفهاي ارايه شده در اين كتاب ، دستورالعملدست و پيكانليبر عين يا 
هاي ارايه شده براي دستورالعمل.  جاي بگيرندDآن هستند كه در انتشار طبقه 

هاي  مبتدي كاباال، اختيار اشكال خدايان، ارتعاش اسامي الوهي، آيينيمطالعه
در حفاظت و احضار، روشي براي ها   آنپنتاگرام و هگزاگرام و كاربردهاي

  .قيام بر سياراتحصول به مشاهدات اختري و دستورالعملي در عمليات 

VII 7 A 

اعتاق ارادي يك : VII فرزندان يا الجورد، نقش كاباالي مصري، شماره ليبر
طبيعت اين .  هستندمرشد معبد كلمات زايشها اين. اشاستاد بعيد از استادي

هفت فصل آن به هفت سياره . كتاب به كفايت در عنوانش توضيح داده شده است
. كيوان، برجيس، خورشيد، عطارد، ماه، زهره بهرام، :به ترتيب زير اشاره دارند

، زيبايي خلسهاين، بر . تشرف يك مرشد معبد به زبان جادويي ارايه شده است
 شناخته  الجوردليبرباشد؛ همچنين به نام مي» LXV ليبر«تنها كار موازي با 

  .شودمي

VIII 8 D ك. ن .CDXVIII) 418(  

                                                 
 .]م. [توسط كراولي نوشته شده است» عنوان«اكثريت قريب به اتفاق توضيحات ستون  1



IX 9 B 

. آموزاندب به طالب ضرورت نگاهداشت يادداشت را مياين كتا:  يا مشقE ليبر
دستوراتي در . دهدميپيشنهاد بيني فيزيكي آزمايش روشنهايي براي روش

دهد و به كاربري آزمايشاتي براي جسم فيزيكي آسانا، پراياناما، يهارانا ارايه مي
  .كند تا وي بتواند محدوديت خويش را به كمال بشناسدتوصيه مي

X 10 A 

 و .’.A.’.A توسط دد مرشداين كتاب شرحي از فروفرستادن : نوركتاب دروازه 
، دروازه نور، يكي از عناوين Porta Lucisو . شرحي از ماموريت وي است

  . باشدX است كه عددش ملكوت

XI 11 D نوئيتدستوراتي براي نايل شدن به :  نوليبر. 

XIII 13 D 
 تا استادي ير كه شرحي از وظيفه طالب از برنامه مراحل س: كوه آتشين درجات

 .باشدمي

XV 15   

دستور عشاي رباني مطابق كليساي . دستور عشاي كليساي گنوسي كاتوليك
 در ارتباط با .O. T. O عمومي و جشن خصوصياصلي آيين : كاتوليك گنوسي

مسيحيت اصلي و صحيحِ پيش از مسيحيت . عشاي رباني كليساي كاتوليك روم
  .دهدن ميرا نشا

XVI 16 B 
انهدام مستقيم افكاري كه در با حصول دستورالعمل :  برج يا منزل خداوندليبر

 .آيندذهن برمي

XVII 17 D 

اين . اي از افكارشدهي ارادهحصول از طريق دنبالهسه روش براي : IAO ليبر
 يمقاله. باشد ميCCCXLI يا .ه.ه.ليبر هشكل فعال . كتاب منتشر نشده است

  .، ملخصي از اين كتاب استيافتهاشتياق انرژي

XXI 21   

نوشتار ) خينگ كانگ كينگ، تائو ته كينگ، دائو ده جينگ(چينگ چينگ -چينگ
اي جديد از ترجمه). كو يوئن، گه يوئان(، نوشته كوئو هسوئان كالسيك خلوص

تارهاي ترين نوشترين و در عين حال عملياين رفيع. دد مرشد توسط چينيمتن 
 .استچينيكالسيك 

XXIV 24 B 
منتشر نشده و . °VIIIدستورالعملي سرّينِ . ها با انسانخداياناز رموز ازدواج 

  .در حال حاضر منتشر نخواهد شد

XXV 25 D  پنتاگرام» اصغر« شكل بهبوديافته آيين -آيين ستاره لعل. 



XXVII 27 A 
شرح . يانگ و يين با تائو تبديالت هاي تريگراماتون، كتابي باشد از تريگرامليبر

  . در سيستمي ديگرDZYANهاي مرتبط با تهليل: فرايند كيهاني

XXVIII 28 D 

  . در سه بخش-سنبل فواره . XXVIII به شماره Иικηيا ] صبا[ צבא ليبر

 آييني براي -آيين هفت شاه قدسي . XXVIIIمراسم . كتاب هفت پادشاه قدسي
  .رآموزان منتخبتشرف اعطاشده به برخي كا

XXX 30 B  اي ابتدايي از اخالقيات متناسب با انسان متوسط دوره-كتاب ميزان.  

XXXIII 33 C 

ابتدائاً نوشته شده در زبان دوره خود توسط مستشار وون . .’.A.’.Aشرحي از 
 ليبر (.’.M.’.M.’.Mمتن ابتدايي . شدهاكارتهاوزن و اكنون اصالح و بازنويسي

LII در O.T.O. (بندي شوداين كتاب دسته] در سطح[تواند مي. 

XXXVI 36 D  هگزاگرام مراسم بهبوديافته -ستاره ياقوت كبود. 

XLI 41 C 
 با حصولاي پيشرفته از  مطالعه- كنيسه ساتاناي سياسي يا ثييِن تائو، رساله

 .روش تعادل در سطح اخالقي

XLIV 44 D  ده و زودفهم از عشاي رباني دستورالعملي در شكل سا-عشاي ققنوس. 

XLVI 46  
وي،  از شاهكار اليفاس لO.M.اي توسط برادر  ترجمه-كليد اسرار 

La Clef des grands mystéres 

XLIX 49   
گانه  شرحي بر كمال الوهي تصويرشده توسط تبديالت هفت-شي ئي چييِن 

 .شود يك نسخه كامل باقي نمانده استفرش مي. اثنوي

 LI 51   

راه و رسم، مراسم جادويي و عقايد : آتالنتيس شرحي بر اقليم -شده اقليم گم
: كراولي. به همراه شرح راستين مصيبتي كه به ناپديدگشتنش انجاميد. مردمانش

العاده است اي خارقگاه حماسه. كنم اين اثر فاقد يگانگي هنري استگاه فكر مي
اما برخي عبارات هزلي بر . كند ترسيم مي مرامدينه فاضلههاي جامعه آلايدهكه 

وضعيت جامعه موجود هستند؛ در حالي كه بقيه اشاراتي به اسرار جادويي 
  »باشندهاي اكتشافات در علوم ميبينيعميق خاص يا پيش

 LII 52   
نوشته مقدماتي . نظامدالّ بر كارهاي اي  شرحي پايه- .O.T.Oمانيفست 
A.’.A.’.)  كتابXXXIII (تواند با اين كتاب در يك سطح قرار گيرديم.  



 LV 55  C 
راه  شرحي از -اي كه شكانيد مبارزات شيميايي برادر پراردوا با هفت نيزه

 . زبان كيمياگريبه جادويي و عارفانه

 LVIII 58  B معبد سليمانِ پادشاهاي است بر كاباال در  اين مقاله- كاباالاي بر مقاله. 

 LIX 59  C 

نكته جالب آن، اين است . العاده از يك تناسخ پيشين شرحي خارق- ميان خليج از
تواند به خواننده باشد كه مي مياوزيريس توسط ايزيسكه داستان اضمحالل 

 .ِ عصر موجود ادراك نمايدمنزل را با اوزيريسكمك نمايد معناي اضمحالل 

 LXI 61  D 

 تاريخ حقيقي منشا حركت - درس آغازين، شامل درس تاريخ -كتاب علت 
موضوع . جمالت آن به معناي معمول كلمه دقيق هستند. دهدحاضر را شرح مي
 در .’.A.’.Aاي كه شرحي بر تاريخ توشتهدست. سازي استكتاب، تنزيل افسانه

ي بيانيه. باشداي نمياين تاريخ شامل هيچ اسطوره. دهددوران اخير ارايه مي
  .باشنداثباتي منطقي ميحقايقي است كه مستعد 

 LXIV 64  B 
 دستورالعملي در روش مناسب - ناميده شده است آنوبيس رسماً -اسرافيل ليبر 
 .تبليغ

 LXV 65  A 

 فرشته مقدس نگهبان با سالك شرحي از روابط -محيط قلب با يك ماركتاب 
- ، تاج مدرسه خارجي ميفرشته مقدس نگهبانحصول به دانش و گفتگو با . خود

، مرشد معبدشود؛ از آنجا كه درجه  داده ميمبتديان به VII ليبرمتشابهاً . باشد
؛ از آنجا كه وي را به مفتون به CCXX ليبرباالترين درجه بعدي توقف است و 

شود؛ از آنجا  داده ميكارورز به XXVII ليبر. رساندباالترينِ درجات ممكن مي
 ليبر نظري قرار دارد و ابااليككه در اين كتاب، بنيان غايي واالترين 

DCCCXIII اين .  عملي قرار داردكاباالي، چرا كه بنيان واالترين فيلسوف به
در . دهدنشان مياش نفس اعلي را با سالكرساله جادويي، مشخصاً رابطه 

زيبايي تصور و اجرا نيز به همين ترتيب است؛ شاهكاري از ترفيع تفكر، منقش به 
  . ناب

 LXVI 66  A 

، رسيده بر IAO-OAI مراسمي سري، قلب -كتاب ستاره ياقوت سرخ 
V.V.V.V.V. و در عدد كتاب شريعت براي استفاده خاص وي در ،LXVI 

  .شوداين كتاب به كفايت توسط عنوانش شرح داده مي. شودنوشته مي

 LXVII 67  C 

 بيكوه تقديم شده ب. شودكه توسط مسيحيان، كتاب دد ناميده مي. سرود شمشير
شرحي از . هايي متنوعاي ضروري بر فلسفه مطالعه-) آلن بِنت (آناندا متيا
 .بودائيسم



 LXX 70  C 

Σταυρος Βατραχου -هاي مناسب براي حصول روح مانوس از  آيين
؛ آنچنانكه در مكاشفات يوحناي مقدس از يك قورباغه يا وزغ مركوريطبيعت 

  .شرح داده شده است

LXXI  71  B 

 با شرحي -بالواتسكي . پي.  نوشته اچ- هفت درگاه - دو مسير -صوت سكوت 
 نظامترينِ تمامي برادران ، آموختهO.M. ،4=7 برادر - .O.Mدقيق از برادر 

  .وي هجده سال براي مطالعه دقيق اين شاهكار صرف كرده است. است

LXXIII  73   

اين . باشدهاي يك مغ ميادداشت است و يمعبد سليمان پادشاهآيند  اين، پي-اوم 
باشد؛ واالترين امكان براي  ميتشرفكتاب شامل شرح جزئيات حصول به درجه 

 . متجليانسان

LXXIV  74 D ليبر Testis Testitudinis  به شماره ]عين دالت[ עד يا LXXIV  

 LXXVII 77   

دي جسمي، اخالقيات، آزا:  از حقوق بشر.O.T.O مانيفست - اوز، كتاب بز ليبر
 همچنين - به كلمات يك هجا .O.T.Oطرح... . كُشي ذهني، جنسي و حارس ظالم

  .كتاب قدرت شناخته شده است

 LXXVIII 78  B 

ها، شامل روشي  به همراه تناسبات آن-هاي تاروت، كتاب تحوت كارتشرح 
- ح كه طرتاروتاي كامل بر رساله«و بر كتاب تحوت، . هاپيشگويي با كاربرد آن

و معاني نمادين را در تمامي ها   آنها را به همراه تناسباتهاي صحيح كارت
  ».دهدسطوح ارايه مي

LXXXI  81   
 شرح عملي جادويي، مشخصاً مرتبط با سياره ماه، - تار پروانه -كودك ماه 

 .شودشناخته مي» تار« همچنين با عنوان -شده در شكل داستان نشوته

 LXXXIV 84  B 

ي گيتي، برگرفته از دكتر جان  مجملي خالصه از نمايش نمادپرازانه-خنوخ  ليبر
؛ بخش گيتينمايش نمادين :  بخش اول-. دي از طريق بلوربيني سر ادوارد كلي

 .چهل و هشت دعوت يا كليد: دوم

XC  90  A 
 و داللتي بر تشرف شرحي از - XC يا قالب هرمسي به شماره ]صادي[ צ ليبر

  .ناسب چنان كاري هستندآناني كه م

XCIII  93   ك. ن .XXVIII  

XCV  95  C  تمثيلي شعري از روابط روح و -هايشان  حكايت نوزادان و مكيدن-دنياي بيدار 



 .فرشته مقدس نگهبان

 XCVI 96  B 
 سيستم ساده و تقريباً - دفترچه راهنماي رمل - XCVI گائيا به شماره ليبر

  .دهدميرضايتبخشي از رمل ارايه 

 XCVII 97   
خواهر آخيتيا، . باشد منتشرنشده؛ احتماالً موجود نمي-مشاهده خواهر آخيتيا 

 . استرودي ماينورنام جادويي 

 C 100  D 

، كتاب كشف حجاب Agape Azoth sal Philosphorum ]كاف پِه[ כף ليبر
مل سرّي  دستورالع-سانگرال كه در آن از شرابِ سبت اساتيد سخن رفته است 

IX° كه منتشر نشده و در حال حاضر منتشر نخواهد شد؛.  

 CI 101  B 

خواهند به اي سرگشاده بر تمامي آناني كه ميهاي مشرقي؛ نامهنظام شواليه
، برشمرنده °VIII ني كُويسر جورج مك به بافومت نامه منظومِ -نظام بپيوندند 

  .وظايف و تقدمات

 CVI 106    دام آنا رايت به بافومتساله منظوم  ر-در باب مرگ VI°.  

 CXI 111  B 

در . كتاب شريعت شرحي مطول و دقيق بر - كتاب معرفت يا بالهت - الف ليبر
ترين اين كتاب شامل عميق. اشبه فرزند جادويي دد مرشدشكل يك نامه از 

 .حلي واضح به بسياري مسايل كيهاني و اخالقيرف است؛ با راهشرازهاي ت

CXVI 116  ك. ن .XCVI.  

 CXX 120  D 
-  منتشر- مراسمي از تشرف مفتون - توات گذر از - CXXكتاب جسد، مراسم 

  .نشده

CXXIV 124   

 بر عاليجناب سر بافومتاي منظومي از  رساله-در باب عدن و بلوط قدسي 
- ، متشرف حرم مطهر گنوسي، نايب.V.H. ،V.I. ،V.Iجيمز توماس ويندرام، 

  .اتحاد جنوب آفريقانه در السلط

CXXXII  132   

Αποθεοσις ،CXXXII -ر ويلفرد  رسالهاي منظوم از بافومت بر عاليجناب س
. ؛ متشرف حرم مطهر گنوسي، بر سرّ تناسخ.T.I و .T.H. ،T.Iتالبوت اسميت، 

انظباط : γبخش . محاسبه مرگ و بارو: βبخش . والدت يك مفهوم: αبخش 
  .ناوبريكراتي بر تد: كشتي كاپيتان



 CXLVIII 148    اي بر روش تعادل بر سطح عقالني مقاله-سرباز و گوژپشت. 

 CL 150 E  
ها قدرت با ارجاع خاص به كتاب شريعت توضيحي تكميلي بر -حول قانون خُرد 

 .تنفيذ شده با قبول آن تقدماتو 

 CLVI 156  A 
استاد ين كتاب شرح كامل وظيفه  ا- CLVIكلبه چوبي به شماره  يا ]خت[ חليبر 
  .شود است كه تحت نمادهاي سطح خاص و نه عقالني در نظر گرفته ميبعيد

 CLVII 157   
ترين و اين رفيع. اي جديد به همراه شرج توسط دد مرشد ترجمه-تائو ته چينگ 

 .ترينِ آثار كالسيك چين استدر عين حال عملي

 CLXI 161    تلمايي منظومه -شريعت تلما 

 CLXV 165  B 
 به همراه برادر احدهاي جادويي هاي شرح ماوقعيادداشت -استاد معبد 

 .هاي كراولييادداشت

 CLXXV 175  D در باب يگانگي فرد با اله- آستارته يا ياقوت كبود ليبر . 

 CLXXXV 185  D  هاي درجات  وظايف و قسم-كتاب انجمن مقدسA.’.A.’. 

 CXCIV 194   ساختار -ك خبر با ارجاع به نظامنامه مسلك ي O.T.O. 

 CXCVII 197  C  ديز، شواليه عربر پاالمشرحي شاعرانه از كار عظيم-س . 

 CC 200  D دستورالعملي بر نيايش خورشيد، روزي چهار مرتبه- يا هليوس ]رِش[ ר ليبر . 

 CCVI 206  D دستورالعمل كامل پراناياما- ]رو[ רו ليبر . 

CCVII  207   هاي العملبرنامه درسي دستورلA.’.A.’. 

 CCXVI 216    ترجمه توضيحات توسط كراولي-يي چينگ . 

 CCXX 220  A كتاب شريعت، كتاب ال يا قانون 



 CCXXVIII 228  B در باب ذات خداوند 

CCXXXI  231  A  هاي كبير تاروتاي بر كارت رساله-كتاب سر. 

 CCXXLII 242  C هاي متعدد حصول و نتايج به دست آمدهشرحي به زبان شعر از راه! آها. 

CCLXV  265    نظر عرفاني و جادويياي از باب روانشانسي از نقطهرساله -ساختار ذهن. 

 CCC 300  E  دستورالعمل خاص براي ترويج شريعت-خابز اَك پِخت . 

CCCXXXIII  333  C  فصل مجمل از بسياري موضوعات 93 كتابي از -كتاب كذبيات. 

 CCCXXXV 335  C  اي كوتاه نمايشنامه-حكايت آدونيس 

 CCCXLI 341   ليبر H.H.H. -سه روش حصول   

 CCCXLIII 343   AMRITA 

CCCLXV  365    هايي مشابه كتاب سامخ، اما با تفاوت-احضار مقدماتي گوتيا. 

 CCCLXVII 367  B از باب گورزاد 

 CCCLXX 370  A 
 طبيعت نيروي جادويي خالق را در انسان تحليل - آعاش يا نيروي جدي ليبر
 .كندمي

 CD 400  A 
شده از تاروت در سطح  تفسيري تصويرپردازي- يا سه حرف كاباال ]تاو[ ת ليبر

 .متشرف

CDXII  412  D  ليبرA سازي ابزارهاي عنصري دستورالعمي بر آماده- يا سالح  

 CDXIV 414   هنر جادو 

CDXV  415  AB كارهاي پاريس 



 CDXVIII 418  AB  ايثير خنوخي30شرح كالسيك مشاهدات كراولي از  -مشاهده و صوت . 

 CDLI 451  B 
موجود در ليبر . روشي مستقيم بر القاي خلسه.  منتشر نشده-ليبر جنگل 

CDXIV فصل XV 

 CDLXXIV 474  C  ورود به مغاك روشي بر-ليبر مغاك يا دعات .  

 D 500  B  فيروتفر سنامه از كلمات عبري مرتب شده بر اساس ارزش عددي يك واژه-س. 

 DXXXVI 536  B  ماچيافرِنُبوكُسمدستورالعملي بر گسترش دامنه ذهن-ليبر بِتراچ . 

 DLV 555  D  دهديتي بر حصول به ل دستورالعم-ليبر ه. 

 DLXX 570   
 شرحي از هگزاگرام و روش تقليل آن به واحد و -يا آراريتا  DCCCXIIIليبر 

  .وراي آن

 DCXXXIII 633    اي بر اخالقيات جادويي رساله-تائوماتورژيا. 

 DCLXXI 671  D  ليبرDCLXXI آييني از خودتشرف بر اساس آيين مبتدي- يا اهرام .  

 DCCXXIX 729  C  ود خارج از دايره تناسخ گفتگوهايي با يك موج-كارهاي آماالنترا. 

 DCCLXXVII 777  B 
 ارتباطات كاالباي - عارفينِ طريقت مكشوف-البابي نمادين بر نظام شكاكينفتح

 مقدس و درخت حيات

 DCCC 800  D  خ[ סليبرآييني براي حصول به دانش و گفتگو با فرشته مقدس نگهبان- ]سام . 

 DCCCVIII 808   
» از دست رفته«نوشته را  اين دستيورك.  موجود نيست هيچ كپي-مار نهِشتان 

 .داندمي

DCCCXI  811  C  اي بر جادوي جنسي و محرك خالق رساله-اشتياق پرانرژي. 

 DCCCXIII 813  A  شرحي از هگزاگرام و روش تقليل آن به واحد و وراي آن -آراريتا. 



 DCCCXXXI 831  D  د[ יليبري چندگانه به يگانه سه روش تقليل آگاه- ]ي. 

DCCCXXXVII  837  C  اي تلماييمنظومه -قانون آزادي. 

 DCCCLX 860  C  گيري حادويي كراولي ثبت وقايع كناره-يوحناي مقدس يوحنا. 

 DCCCLXVIII 868  B 
شده بر حسب بندي شرحي تصويري از نيروهاي جادويي طبقه-راه راه ليبر 
 هاي كبيركارت

 DCCCLXXXVIII 888    هاي مسيحيت مطالعه كامل خاستگاه-انجيل بر اساس برنارد شاو مقدس. 

 CMXIII 913  B  ي جادوييهاي حصول به حافظه روش- ]تيشارب[ תישארבليبر 

 CMXXXIV 934   
عقيده بر اين است كه . هاي مسكال ثبت وقايع تجربيات با غتچه-كاكتوس 

 .اي باقي نمانده استنسخه

 CMLXIII 963  AB البروجيهاي دايره مجموعه مناجات متناسب با برج-ي تصاوير گنجينه 

 MCLI 1151    برنامه مطالعه مينرواييO.T.O. 

MCXXXIX 1139  
» اظهارات پيتونس« از آن با عنوان DCCCLXVII در ليبر -عنوان نامشخص 
  .نام برده شده است

MCCLXIV 1264  

- نامه كاملي از كليه كلمات و عبارات مقدس و مهم ارايهاژه يك و-كاباالي يوناني 

 اين كار به -هاي بااهميت يوناني و قبطي  و ديگر نوشتهكتب گنوسيشده در 
  .صورت كامل باقي نمانده است و بخشي از آن بازسازي شده است

  2261  C 
 -ولي يادداشتي بر تورات، نوشته آلن بِنت، يادداشت مقدمه توسط آلبستر كرا

 .مدلي از استدالل كابااليي



  


