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چكيده:
عبور از افالك از موضوعات مشتركى است كه در بسيارى از سفرنامه ها و معراج نامه ها 

تكرار مى شود؛ اما كيفيت عبور از اين افالك، نقش افالك و ساكنان آن ها و همچنين مبانى 

نيست.  يكسان  مى كند  تجربه  يا  مشاهده  آنچه سالك  در  نجومى  داللت هاى  و  اسطوره اى 

سه سفرنامه اى كه به مقايسة آنها پرداخته ايم از حيث درونمايه يكسان نيستند. معراج نامه، 

سفرنامه اى است كه جنبة دينى و اعتقادى دارد؛ اما در روايتى كه بوعلى به آن استناد مى كند 

و آن را شرح مى دهد، با مبانى نجومى و حكمى نيز پيوند مى خورد. سيرالعباد را سفرنامه اى 

عرفانى- فلسفى قلمداد كرده اند و كمدى الهى سفرنامه اى است دينى كه مبانى اسطوره اى و 

داللت هاى نجومى به شكلى چشم گير در آن مشاهده مى شود. در اين تحقيق تالش مى شود 

ميزان پيوند اين سفرنامه ها با عناصر دينى، اسطوره اى و نجومى سنجيده شود و در عين حال 

مقايسه اى بين دو ديدگاه دينى و اسطوره اى  شرق و غرب نسبت به افالك صورت گيرد.

افالك، داللت هاى نجومى، اسطوره، بهشت، جهنم، فرشته، ستاره.  كليد واژه ها:

به  انواع سفرنامه هايي كه دربارة سفر  براي  مناسبي  به طور كلي تقسيم بندي 
جهان ماوراء است، وجود ندارد.براي طبقه بندي اين سفرنامه ها مي توان چند ديدگاه 

را لحاظ كرد:

بررسى تطبيقى سير افالك و مبانى اسطوره اى و داللت هاى
نجومى آن درمعراج نامه، سيرالعباد و كمدى الهى

دكتر زهرا پارساپوردكتر زهرا پارساپور*

* استاديار پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى
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الف – محتوا و درونمايه:       
* سفرنامه هاي ديني و مذهبي : در اين  سفرنامه ها معموالً هدفي اخالقي و 
اعتقادي دنبال مي شود و مسافر تالش مي كند ضمن بيان ديده ها و شنيده هاي خود 

آموزه هاي اخالقي و ديني را به خوانندگان منتقل سازد.
* سفرنامه هاي عرفاني: اين سفرنامه ها، هر چند برگرفته از اصول و اعتقادات 
و  تمثيلي  شكل  به  غالبًا  و  هستند  فردي  مشاهدات  و  تجربيات  بيان كنندة  ديني اند، 

نمادين بيان مي شوند.
* سفرنامه هاي  علمي و فلسفي: در سفرنامه هايي كه محتواي علمي و فلسفي 
دارند معموالً هدف، انتقال مجموعه اي از دانش هاي علمي و فلسفي است كه بر بنياد 

انديشة خاص قرار دارند.
پاره اي از سفرنامه ها دقيقًا در يكي از اين مقوالت نمي گنجند؛ بلكه همزمان 
ويژگي محتوايي دو نوع سفرنامه را دارند؛ براي مثال سيرالعباد هم فلسفي است و 

هم عرفاني.
ب - نحوة آفرينش اثر:

به كارگيري قوة تخيل به خلق آن ها  با  * سفرنامه هايي كه نويسنده آگاهانه 
مبادرت مي كند .

* سفرنامه هايي كه حاصل سفر روحاني و مكاشفات زائر هستند. در اين سفر 
گاه زائر به خوابي عميق (شبيه به مرگ) فرومي رود؛ مثل ارداويرافنامه و گاه در عالم 
بيداري به جهان غيب كه در آن زمان و مكان راهي ندارد سفر مي كند كه نمونة آن 

معراج نامه است.
ج- خط سير و جهت سفر:

 * تعدادي از سفرنامه ها سير نزولي دارند و در آن ها سالك از عالم برتر به 
سوي زمين نزول يا هبوط مي كند و گاه به زير زمين فرو مي رود و سير خود را در 
زيرزمين دنبال مي كند. سفرهاي نزولي را گاه به شكل سفر از دنياي نوراني به سوي 

ظلمت و تاريكي نشان مي دهند .
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ر از سفرنامه ها زائر از زمين به سوي عالم برتر صعود مي كند * در گروهي ديگر از سفرنامه ها زائر از زمين به سوي عالم برتر صعود مي كند * در گروهي ديگر از سفرنامه ها زائر از زمين به سوي عالم برتر صعود مي كند 
و نوعي تعالي و تكامل و معراج در آن مطرح مي شود. در پاره اي از سفرنامه ها سير 

صعودي را به شكل  سفر از تاريكي به سوي دنياي نور و روشني بيان مي كنند.
* سير زائر در برخي ديگر از سفرنامه ها سيري دايره وار است و سالك بعد از 

رفتن به عالم ديگر دوباره به جايگاه خود رجعت  مي كند. 
د- نقش مسافر:

* مسافر در بعضي سفرنامه ها فقط حكم راوي و نظاره گر را دارد.
* در برخي ديگر مسافر (راوي) در طول مسير دچار تغيير و تحول مي شود.

بي شك با تأمل بيشتر مي توان انواع ديگري نيز براي سفرنامه هاي ماورايي ذكر 
نمود.

در سفرنامه ها با تمام تنوع و تفاوت هايي كه با هم دارند، مي توان مشتركاتي 
را نيز مالحظه كرد؛ براي مثال بعضى از  مكان هاى  حقيقي يا مجازي كه سالك از 
با آن ها روبرو مي شود گاه  آن ها عبور مي كند و يا موجودات حقيقي يا مجازي كه 
در چند سفرنامه كه از حيث محتوا و شكل و منشاء نيز يكي نيستند تكرار مي شوند؛ 
براي نمونه عبور از افالك از مواردي است  كه در چندين سفرنامه مشاهده مي شود؛ 
تأثير ويژه اي دارد. در  با نوع آن، عبور معناي خاص و  اما در هر سفرنامه متناسب 
نتيجه نقش افالك و نگاه زائر به آن ها و ساكنان اين افالك يكي نيست. عبور از افالك 
ممكن است به شكل سير صعودي و يا نزولي باشد؛  براي مثال در نوشته هاي هرمس، 
از افالك  الوهيت دور شده، وارد كيهان مي شود،  از قلمرو  اثر نزول  بر  انسان  نفس 
كه ساكنان افالك هستند – كه ساكنان افالك هستند – كه ساكنان افالك هستند  عبور مي كند و به تك تك صفات و خصوصيات سيارات 
– آلوده مي شود. بي قيدي را از زحل، گستاخي را از مريخ، شهوت راني را از زهره، 
حرص را از عطارد و قدرت طلبي را از مشتري گرفته و با خود همراه مي سازد. بعد 
از مرگ، نفس در سير صعودي خود ويژگي هاي بد را يكي يكي به كيهان پس مي دهد. 
در منطقة اول قوة افزايش و كاهش، در منطقة دوم قدرت كردار بد و حيله گري، در 
منطقة سوم رؤياي بي مصرف توقعات، در منطقة چهارم تجمل گرايي، در منطقة پنجم 
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جسارت خدانشناسي و گستاخي، در منطقة ششم تمايالت جواهراندوزي، در منطقة 
هفتم دروغ دسيسه آميز.(اسموژنسكي 169 به بعد) از سوي ديگر، خلق وخوي ها  و 
سفرنامه هاي   در  مي شود  داده  نسبت  آن ها  ساكنان  و  افالك  به  كه  وكرداري  اعمال 
مختلف يكي نيست و بستگي به فرهنگ، عقايد و گاه اثري دارد كه تحت تأثير آن، 
سفرنامه شكل گرفته است. بررسي نگرش هاي گوناگون به افالك و مقايسة آن ها و 
نيز ارتباط اين نگرش ها با داده هاي نجومي و اسطوره اي هدفي است كه در اين مقالة 

دنبال مي شود.
پيش از اينكه به مقايسة نقش افالك در شكل گيري سه سفرنامه بپردازيم، الزم 
است دو نكته دربارة معراج نامه تذكر داده شود: نخست اينكه: معراج نامة رسول خدا 
(ص) كه هم در شكل گيري سيرالعباد و هم در خلق كمدي الهي تأثيرگذار بوده است*
بر خالف دو اثر ديگر برساختة نويسنده يا شاعري توانا نيست؛ بلكه حاصل شهود و 
تجربة شخصي سالك ماوراء است كه از زمين جدا مي شود و به سير در آفاق مي پردازد. 
سالِك معراج نامه، پيغامبري است كه در عالم واقع (اما در زمان و مكاني متفاوت) به 
سير(روحاني يا جسماني) مي پردازد. نكتة ديگر اينكه از معراج رسول خدا روايات 
متعددي نقل شده است كه از مجموع آنها چنين برمي آيد كه پيغامبر (ص) چندين 
معراج داشته اند كه برخي از آن ها جسماني و برخي روحاني بوده اند. دو معراجي كه 
بر آن ها تأكيد شده است يكي هنگام نزول سورة نجم و ديگري يك سال پيش از 
هجرت بوده است كه آية آغازين سورة اسراء بر آن داللت دارد.(مايل هروي14) تعدد 
معراج ها و رواياتي كه از صحابه و نزديكان آن حضرت نقل شده، موجب مي شود 
در مورد چگونگي اين واقعه اتفاق نظر وجود نداشته باشد. مشهورترين روايتي كه 
در بيشتر كتب اخبار و سيره آمده است و بسياري از معراج نامه هاي فارسي و عربي 
ابوسعيد خدري است كه ما اين روايت را  بر اساس آن شكل گرفته است، روايت 
نيز آورده ايم؛ اما روايتي كه بوعلي سينا به آن استناد كرده روايتي ديگر است. بوعلي 
خود  ديدگاه  اثبات  دنبال  به  كه  آنجا  از  مي كند_  بيان  خود  اثر  مقدمة  در  _چنانكه 

مبني بر غير حسي بودن و روحاني بودن معراج است، سعي دارد معراج را از منظر
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عقل توجيه كند. او در شرحي كه بر  روايتى ديگر از معراج نامه دارد تالش مي كند 
توصيفات و رويدادهاي اين روايت را با باورها و ديدگاه هاي فلسفي پيوند زند. با 
مقايسة روايت خدري و روايتي كه بوعلي نقل مي كند به نكتة قابل توجهي مي رسيم و 
آن، اينكه سفرنامه اي كه خدري نقل مي كند رنگ وبوي سفرنامه هاي ديني و مذهبي 

دارد و سفرنامه اي كه بوعلي نقل مي كند وجهة سفرنامه هاي فلسفي را داراست.
بررسى تطبيقى- افالك

به طور كلى نگاه دانته به آسمان و افالك با نگاه سنايى و آنچه در معراج نامه 
مى خوانيم متفاوت است و اين امر از تفاوت نگاه به آسمان در دو كتاب آسمانى قرآن 
انجيل، آسمان ضد زمين و جهنم است و به دو  و كتاب مقدس ناشى مى شود. در 
بخش تقسيم مى شود: آسمان هيوالنى و جسمانى و آسمان روحانى. آسمان روحانى 
در خارج از اين دنياست و محل مخصوص ذات  اقدس الهى است؛ هر چند كه او 
آسمان  هفت  به  يهود  خاخام هاى  اما   (62 مقدس  كتاب  نيست.(قاموس  مسكنى  را 
معتقدند. سه آسمان  هيوالنى و بقيه روحانى هستند كه مالئكه و قّديسان در آن جاى 
دارند .(همان63) كمدى الهى با اين نگاه بسيار مطابقت دارد؛ چرا كه دانته تا فلك 
سوم ساية زمين را مشاهده مى كند و آن را قسمت سفالى آسمان مى نامد و از آن پس 
قسمت علياى آسمان شروع مى شود كه ديگر از نفوذ زمين خبرى نيست و ارواح نيز 
شكل زمينى خود را از دست مى دهند . در قرآن از هفت آسمان سخن رفته است؛ 
كرسى بر فراز آسمان و زمين نهاد شده است و عرش الهى بر همة آن ها استيال دارد. 
در حكمت مشايى فلك نهم عالم محسوس زمينى و آسمانى را دربرگرفته است و 
بعد از آن عالم مثال و انوار و فرشتگان قرار دارد.(پورنامداريان353) به عبارت ديگر، 
همة افالك هفت گانه جنبة مادى دارند و آنچه مربوط به عالم ملكوت است بعد از 
اين افالك قرار دارد؛ از اين رو در كمدى الهى در افالك (جز در فلك اول كه ارواح 
سهل انگاران قرار دارد)  شاهد حضور ارواح ناپاك و گناهكار نيستيم؛ در حالى كه در 
سير العباد و معراج نامه حتى جهنم هم بر روى اين افالك جاى گرفته است. بهشت 
در كمدى الهى از همان فلك اول آغاز مى شود (هر چند دانته پيش از آن نيز بهشت 
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با واژة   (The heavens) انگليسي  افالك در  را تجربه مى كند) اصوال واژة  زمينى 
بهشت (heaven) يكسان است؛ اما در سير العباد و معراج نامه، بهشت در خارج از 

اين افالك تصور شده است.
اين امر ريشه در فرهنگ اسالمى دارد و نه ايرانى؛ چرا كه در اساطير ايران، 
بهشت در آسمان و دوزخ  در زيِر زمين بوده است. از اين رو ارداويراف  در سير 
آسمانى خود در دومين گام به ماه مى رسد و خلقى بى اندوه را در آنجا  مشاهده مى كند 

كه آن مكان را بهشت مى نامند.(ارداويرافنامه 10)

آسمان اول يا فلك قمر
معراج نامه: 

خدري: در اين روايت از اين فلك به آسمان اول و آسمان دنيا ياد مي شود. 
رسول اكرم (ص) در اين آسمان در كنار فرشتگان، مالك دوزخ را مشاهده مي كنند كه 
سرپوش جهنم را برمي دارد و به اشارت رسول خدا آن را بر جاي خود مي نهد تا آتش 
آن فرو نشيند. همين طور حضرت آدم را مشاهده مي كنند كه ارواح آدميان را بر ايشان 
عرضه مي كند. زماني كه ارواح مؤمنان را عرضه مي كنند، خوشحال و زماني كه ارواح 
كافران را عرضه مي كنند، دژم مي شوند و برايشان نفرين مي كنند. در همين آسمان دنيا 
جماعتي را مالحظه مي كنند كه در حال عذاب بودند و آن جماعت كساني بودند كه 
مال يتيم را با ظلم و تعدي مي خوردند. همين طور رباخواراني كه به عذاب مبتال بودند؛ 
مرداني كه به جاي زنان حالل خود به حرام، گرد زنان ديگر مي گرديدند و زناني كه به 

شوهران خود خيانت مي ورزيدند هر كدام به نحوي دچار عذاب الهي بودند. 
بوعلي: در آسمان اول رسول خدا (ص) اسماعيل را بر كرسي مشاهده مي كنند 

كه جماعتي در مقابل ايشان بودند.
كمدي الهي:

مرتكب  كه  ارواحي  جايگاه  است.  بهشت  طبقة  فرودين ترين  قمر  فلك 
سهل انگاري در اداي نذور شده اند. كساني كه به عهد خود با خداي خويش وفادار 
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نماندند؛ اما در اين عدم وفاي به عهد از خود اختياري نداشتند و مجبور بودند. 
سيرالعباد الي المعاد:

سالك در كرة قمر، معطله و زنادقه را مشاهده مي كند. اين فلك جايگاه جوانان 
خوش دل، تازه روي ولي نابيناست. افرادي كه از عالم سفلي و علوي آگاهي نداشتند؛  

كوته فكراني كه از سر شادي و سرخوشي در خواب خوش فرورفته بودند.
بررسى تطبيقى- فلك قمر

در كمدى الهى چنان كه  مالحظه شد فلك ماه، جايگاه سهل انگاران پيمان شكن 
است. در فرهنگ اساطير و كتب مقدس، ماه سمبول آرزوهايى است كه با صعود روح 
تحقق مى يابد.(Gaskell 570) اين توضيح  ارتباطى با اين ارواح ندارد. بوتى ،مفسر 
كمدى الهى، براى يافتن ارتباط ميان ماه و روح سهل انگاران به سراغ نظر "المبصر" ، 

اختر شناس عرب، مى رود كه نفوذ ماه را در پيمان شكنى بيان مى كند. (دانته )
در سير العباد سرخوشى و شادمانى جوانان را در فلك قمر مى توان با صفت 

«شادمانه» كه  بيرونى در التفهيم** بيان داشته است، مطابقت داد.(بيروني 90)
در معراج نامه به روايت خدرى در فلك قمر، جهنم قرار دارد. در ميان جهنميان 
از مردانى نام مى برد كه به حرام، به زنان ديگر تمايل دارند. اين خصلت با  آنچه در 
التفهيم آمده ، قابل انطباق است كه دو داللت ماه را عبارت از «همت بيشتر به زنان 
و حريص بر ايشان» و نيز « اندكي نكاح و بسيار زناشويي كردن» ذكر مى كند.(التفهيم      
كه ماه را ستارة زنان نجيب و زناشويى هاى مسعود "  كه ماه را ستارة زنان نجيب و زناشويى هاى مسعود "  كه ماه را ستارة زنان نجيب و زناشويى هاى مسعود  384 و386) بر خالف "المبصر
كه  است  اسماعيل  جايگاه  ماه،  فلك  بوعلى  روايت  به  معراج نامه  مى داند.(دانته)در 

بوعلى از او جرم ماه را اراده مى كند.

آسمان دوم يا فلك عطارد
معراج نامه: 

خدري: در آسمان دوم رسول خدا (ص) پسران خالة خود، عيسي بن مريم و 
يحيي بن ذكريا عليهم السالم را مشاهده مي كند. 
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بوعلي: حضرت (ص) در آسمان دوم فريشته اي مقرب و زيبا با خلقتي عجيب 
مشاهده مي كنند كه نيمي از تن او برف و نيمي ديگر از آتش بود و اين دو عنصر با 

يكديگر عداوت يا آميختگي نداشتند.
كمدي الهي:

 از فلك قمر به عرش الهي نزديك تر است. در اين فلك كساني هستند كه بر 
روي زمين كوشا و نكوكار بوده اند. در سرودة ششم كه به دنبال آن توضيحات فلك 
و  ميدان هاي جنگ  و  روم  امپراطوران  و  پادشاهان  و  قهرمانان  اسامي  است،  عطارد 

حوادثي است كه در تاريخ اين شهر روي داده است. 
سيرالعباد الي المعاد:

سالك در فلك عطارد اهل تقليد را مشاهده مي كند. جانشان چون دود سياه 
و چشمشان چون شرار آتش؛ قبله شان، نفس آن ها و دينشان افسانه هايي كه پذيرفته 
بودند؛ همه به آنچه داشتند راضي بودند و كم تر خشم مي گرفتند؛ همه رو به سوي 

قبله (هشت بهشت) داشتند؛ در حالي كه يك چشم و كوتاه بين بودند. 
بررسى تطبيقى –  فلك عطارد

عطارد ( Mercury ) در اساطير غرب، فعاليت هاى حياتى را به عهده دارد. 
توسعه و دادن شتاب و جنبش از تأثيرات اوست(Gaskell 496) عطارد در فرهنگ 
يونان و روم، خداى بازرگانى، سود و تجارت بوده است. از اين رو در كمدى الهى، 

عطارد جايگاه ارواح كسانى است كه در زمين كوشا، فعال و نكوكار بوده اند.
در سيرالعباد اين فلك، جايگاه اهل تقليد، نفس پرستان و تيره دالن است كه با 
داللت هاى اين ستاره در التفهيم و آنچه در ادبيات ما در مورد تأثير اين ستاره است 

(دبيرى و خردمندى و سخنورى) مطابقت ندارد.
در معراج نامه به روايت خدرى، حضور عيسى بن مريم در آسمان دوم با آنچه 
در ادب فارسى مبنى بر همخانه بودن مسيح و ادريس با خورشيد آمده است، مطابقت 
ندارد.(ياحقى186) در التفهيم، عطارد داللت بر آموختن ادب، دانشهاى ايزدى، وحى، 
ويژگى هاى  با  را  آن  مي توان  كه  دارد  فصاحت  و  زبان آورى  شيرين،  سخن  منطق، 
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شخصيتى عيسى (ع) مطابقت داد. يحيى بن زكريا، پسر خالة عيسى بن مريم و جانشين 
او بود. در روايات آمده است آن شب كه عيسى را به آسمان خواستند برد، يحيى را 
بخواند و گفت: «تو خلق را دعوت كن كه من زنده نخواهم بود.» از اين رو همخانه 
شدن او را با عيسى مى توان تا حدى توجيه كرد؛ اما ارتباط خاصى از ديدگاه داللت هاى 

نجومى يافت نشد.
در معراج نامه، بوعلى آن ملك را  كه نيمى از آتش و نيمى از برف است، عطارد 
مى داند كه بر خالف ستاره ها ـ كه يا سعدند و يا نحس ـ اين ستاره هم پيوند سعد دارد 
و هم نحس و بشارتى كه عطارد به رسول خدا مى دهد، بشارت به قوت خاطر و كثرت 
علم مى داند. اين  تفسير بوعلى بيان كنندة تالش او براى پيوند دادن اين روايت با حكمت 

پيشينة باورهاى نجومى است. 

آسمان سوم يا فلك زهره
معراج نامه: 

را مشاهده مي فرمايند.  زيبا  بسيار  خدري: در آسمان سوم حضرت، شخصي 
مي پرسند كه ايشان كيست؟ پاسخ مي شنوند: «برادر توست، يوسف بن يعقوب صلوات 

اهللا عليهما.» 
بوعلي:  حضرت در آسمان سوم ملكي زيبا را مشاهده مي كنند كه شاد و خرم بر 

كرسي اي از نور نشسته و مالئكه گرد او جمع شده اند.
كمدي الهي:

جايگاه ارواح عاشق است. كساني كه عشق خود را متوجه خدا كرده اند. دانته در 
فلك زهره با ارواح كساني از جمله يك خانم اشرافي و يك فاحشه و نيز شاعري كه 
هميشه عاشق بوده است مواجه مي شود كه هر سه در آخر عمرشان عشق جسماني خود 

را به عشق الهي بدل كرده  و راهي بهشت شده اند. 
سيرالعباد الي المعاد:

سالك در فلك زهره طبايعيان را مالحظه مي كند كه چشم هاي آن ها دوتاست؛ 
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اما قبله شان چهار تا؛ يعني چهار عنصر را خداي خود مي خواندند و در بند چهار طبع 
مخالف بودند و اين چهار خلط رنگي را (بلغم، صفرا، سودا و خون) قبلة خود قرار 

داده بودند. 
بررسى تطبيقى - فلك زهره

در كمدى الهى اين فلك جايگاه ارواح عاشقى است كه گروهى از آن ها از 
عشق مجازى به عشق حقيقى رسيده اند. زهره (Venus) در فرهنگ اساطيرى غرب، 
بتواند عامل مهمى در  نماد عشق آسمانى و علوى است و هم عشق پستى كه  هم 
تكامل فرد باشد. (Gaskell 788) در فرهنگ و ادبيات ما نيز مظهر خواب و عشق 

و خنياگرى است و از سويى نماد زنى فاحشه  و بدكار (شميسا590) 
در سيرالعباد اين فلك جايگاه طبايعيان است كه با دالالت اين ستاره و جنبه هاى 

اسطوره اى آن ارتباطى ندارد.
در معراج نامه به روايت خدرى اين آسمان جايگاه يوسف است. داستان يوسف 
در قرآن با ماجراى عشق مجازى زليخا درآميخته است كه  بر طبق روايات به عشقى 
حقيقى منجر مى شود؛ بنابراين نام يوسف كامال مرتبط با داللت زهره است. بوعلى 
ملك زيبايى را كه در كمال جمال است و شاد و خرم نشسته است همان زهره مى داند 

كه مظهر جمال و طرب است.

آسمان چهارم يا فلك خورشيد 
معراج نامه: 

خدري: در آسمان چهارم رسول خدا شخصي نورانى را مشاهده مى فرمايند 
كه همان ادريس است.

بوعلي: پيامبر (ص) فرشته اى را مى بينند كه پادشاه وار با سياستى تمام كه بر 
تختى از نور نشسته است. او با تكبر اما با تبسم به پيامبر سالم مى كند و به ايشان 
مى گويد: «يا محمد! جمله خيرها و سعادت ها اندر فّر تو مى بينم. بشارت باد مر تو 

را.»
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سيرالعباد الي المعاد:
سالك در فلك آفتاب، مردماني دون و سفله و جاهل را مشاهده مي كند كه 
چهار چشم و هفت قبله داشتند؛ جانشان تيره بود و چهره اي نگارين داشتند. (منظور 
ستاره پرستاني هستند كه روي به هفت ستاره و هفت فلك دارند و شايد منظور از 
چهار چشم داشتن اين باشد كه همه چيز را از ديدگاه چهار عنصر و يا چهار خلط 

مشاهده مي كنند.)
كمدي الهي:

فلك چهارم جايگاه ارواح پاك، فقها و حكما و دانشمندان علم الهي است كه 
در زمان حيات خود نور حقيقت را به زندگي مردمان تابانده اند؛ از اين رو در فلك 

فروزان خورشيد هستند؛ روشني آن ها تابنده تر و خيره كننده تر از خورشيد است. 
بررسى تطبيقى- فلك خورشيد

در كمدى الهى فلك چهارم جايگاه فقها و دانشمندان است كه با علم خود به 
ديگران منفعت مى رسانند. نور علم و فيض علما با خورشيد و جنبه هاى نمادين آن 
كامال تناسب دارد. خورشيد بزرگ ترين و جهانى ترين نماد است كه منبع اصلى نور و 
حيات در ميان جان است. (Gaskell 730) در التفهيم نيز خورشيد بر خرد و معرفت 
و بزرگوارى داللت دارد (بيرونى387) و نماد  بزرگان، رئيسان، ملكان، حكيمان و 

قاضيان است. (همان387)
در سيرالعباد ساكنان اين فلك افرادى پست و دون هستند كه منظور ستاره پرستان 
و طبايعيان است. در حقيقت سنايى مطابق با رويكرد جامعة عصر خويش عالمانى را 
كه سعى مى كنند بر علم نجوم و مزاج و طبايع تسلط يابند پست و كافر مى داند. ناصر 
خسرو ـ كه كمى پيش از سنايى مى زيسته ـ اين ديدگاه جامعة زمان خود را به خوبى 
بيان مى كند.(ناصرخسرو15) با اين توضيحات ارتباط ساكنان اين ستاره در شعر سنايى 

با ريشه هاى اسطوره اى و نجومى  آن به خوبى مشخص مى شود.
در معراج نامه به روايت خدرى، ادريس ساكن اين فلك است. مى دانيم يكى از 
نام هاى ادريس، "هرمس" است و يكى از سه هرمسى كه علماى اسالمى شناخته اند، 
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همان هرمس مصرى است كه دربارة نجوم كتاب نوشته است و شعرا او را يكى از 
هفت حكيم بزرگ و پايه گذار علم حكمت دانسته اند. خود ادريس نيز به علم و دانش 

شهرت دارد.(ياحقى67) 
علم دادند به ادريس و به قارون زر و مال      شد يكى فوق سما و دگرى زير سمك
(ابن يمين)
ازين رو ميان ادريس و آنچه دربارة خورشيد ذكر شد، كامال مطابقت وجود 

دارد.
در روايت ديگر، بوعلى فرشتة زيبا و متكبر و با سياستى كه پادشاه وار بر تخت 
نشسته است، همان خورشيد مى داند كه داللت بر احوال پادشاهان و بزرگان مى كند. 

(بيرونى387) و بشارت او را فيضى مى داند كه شامل هر كسى مى شود.

آسمان پنجم يا فلك مريخ
معراج نامه:

برادر  هارون،  كه  مي كنند  مشاهده  زيبا  و  ظريف  شخصي  خدري: حضرت 
موسي و محبوب قوم، بود. 

بوعلي: در آسمان پنجم، رسول خدا دوزخ را مالحظه مي فرمايند پر از ظلمت 
و هيبت و مالك دوزخ به عذاب و شكنجة افراد بدكار مشغول بود. 

سيرالعباد الي المعاد:
سالك در اين فلك صد هزار شاه نو مالحظه مي كند كه هفت ديده داشتند و ده 
قبله (يعني هفت فلك و ده عقل) پادشاهاني كه با رندان و اوباش، قرين و قضاتي كه 
در زندان با زندانيان جليس بودند؛ همه جوياي آب اما آبي شور و همه فروشندگانى 
ر و مهره نمى گذاشتند؛ مثل روزگار عمري طوالني داشتند  كور بودند و فرقي ميان دُِِ
اما پست و سفله بودند؛ همه مانند فرعون كوتاه نظر بودند و جز خود كسي را مشاهده 
نمي كردند و ادعاي خدايي مي نمودند؛ فقط عنوان نامه ها را مي ديدند و از محتواي آن 
بي اطالع بودند مست شراب و جاهل، به گونه اي كه به عوض كليد، دري مي دادند و 
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(سروري) سر؛ به عوض ُدر (معرفت و حكمت) مهره (جهل و ناداني) در مقابل كاله (سروري) سر؛ به عوض ُدر (معرفت و حكمت) مهره (جهل و ناداني) در مقابل كاله (سروري) سر؛ به عوض ُدر (معرفت و حكمت) مهره (جهل و ناداني) 
سوراخ مي كردند و هر كه از زمرة آن ها نبود گمراه و نامردم مي ناميدند. 

كمدي الهي:
در اين فلك ارواح جنگجويان و شهيدان مسيحيت به سر مي برند. 

بررسى تطبيقى- فلك مريخ
عالوه بر تناسبى كه پيكر و جامة جنگجويان در كمدى الهى  با رنگ سرخ 
نور مريخ دارد، در فرهنگ اساطير غرب مالحظه مى كنيم كه مريخ (Mars) سمبول 
قدرت، نيرو و پايدارى است(Gaskell 483) در يونان و روم، مريخ خداى جنگ 
و حافظ و حامى سلحشوران دانسته مى شده است. بيرونى نيز مريخ را با شجاعت و 
دالورى پيوند مى دهد و آن را ستارة سرهنگان و سواران و سپاهيان مى داند.(التفهيم 

(387
با  تا حدودى  است  گفته  فلك  اين  دربارة ساكنان  سنايى  آنچه  در سيرالعباد 
داللت هاى مريخ بر خلق و خوى مردمان مطابقت دارد؛ مثال: داللت مريخ بر آشفتگي 

رأي و جاهلي و متهوري و بدي و سبكي و ناپاكي و لجوجي. (التفهيم383)
در معراج نامه به روايت خدرى، اين فلك جايگاه هارون، برادر موسى، است. 
گمراهى  نتيجه  در  و  شده  داده  نسبت  هارون  به  گوساله  ساختن  مقدس،  كتاب  در 
مردمى كه موسى آن ها را  به هارون سپرده بود به دست او انجام پذيرفته است؛ اما 
خداوند او را عفو مى كند.(ياحقى442) .آنچه در التفهيم آمده است داللت مريخ  بر 
مورد  امردر  اين  را سبك مى شمارند.(بيرونى383)  ديگران  امانت  كه  است  مردمانى 
هارون  از ديدگاه اسالمى و قرآنى صحت ندارد و بدعت گوساله پرستى را به سامرى 
نسبت مى دهند و چون معراج نامه اثرى اسالمى است، ارتباطى كه ميان هارون و آنچه 

در التفهيم آمده است نمي تواند منطقى و درست باشد.
در روايت ديگر بوعلى در آسمان پنجم، دوزخ و مردم بدكار را قرار داده است. 
او در شرح خود بيان مى كند كه مريخ بر احوال خونخواران و بدكاران داللت دارد و 
دوزخ بيان كنندة تأثير نحوست اوست. در التفهيم دربارة داللت مريخ بر احوال و خلق 
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و خوى مردم بيشتر صفت جهنميان و نابكاران آمده است.
آسمان ششم يا فلك مشتري

معراج نامه : 
با  بلندبيني و  باال، گندم گون،  بلند  اين آسمان مردي  پيامبر(ص) در  خدري: 

شكوه مالحظه فرمودند كه موسي بن عمران صلوات اهللا عليه بود. 
بوعلي: حضرت، فرشته اي را مي بينند كه بر كرسي اي از نور نشسته و به تسبيح 
و تقديس مشغول بود و پرها و گيسوهايش مرصع به ُدر و ياقوت. فرشته پيامبر را به 

خير و سعادت بشارت مي دهد.
سيرالعباد الي المعاد:

سالك در فلك مشتري، رياكاران را مالحظه مي كند كه دل آن ها روي تن آن  ها 
قرار داشت. ظاهر آن ها مثل شمع (با عبادات و اعمال ريايي) روشن و باطن آن ها تيره 
و تار بود. تمام وجود خود را مثل شمع فداي نور ظاهري مي نمودند و از وجود و 
اصل خويش، جسم خود را تغذيه مي كردند و خود را در معرض فنا و نابودي قرار 
مي دادند. شمس (حقيقت خود) را فداي زهره (شهوات و آرزوهاي خود) نموده اند 
و گوهر ارزشمند را به مهره اي بي ارزش فروخته اند. براي زندگي دنيوي زينت عاريه 
بر خود بسته اند و هم به حق و هم به خلق توجه داشته و در حقيقت بر دو قبله نماز 
خوانده اند. مرائياني كه درونشان از پنبه و بيرونشان نوراني بود و درخشش آن ها كوتاه 

و موقتي. 
كمدي الهي:

در اين فلك ارواح پادشاهان و امپراطوران و زمامداران دادگستر و خردمند به 
سر مي برند كه در دوران حيات خود تالش كردند تا جانب عدل و انصاف را نگاه 

دارند. 
بررسى تطبيقى- فلك مشترى

ساكنان فلك مشترى در كمدى الهى پادشاهان و امپراطوران عادل هستند. فلك 
مشترى مظهر عدالت و حق است و از آنجا كه بزرگ ترين سيارة منظومه شمسى است، 
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در اسطوره شناسي يونان و روم خداى خدايان را مظهر آن مى دانستند؛ ازين روى اين 
بر  مشترى  نيز  التفهيم  در  داده اند.(دانته244)  اختصاص  عادل  پادشاهان  به  را  فلك 
پادشاهان، بزرگان، قاضيان و دانشمندان داللت دارد.(بيرونى387) وبيان كنندة خلق و 

خوى پارسايى، راستگويى، رياست طلبى و امانتدارى است.(همان383)
باطنى  و  فريبنده  ظاهرى  كه  است  رياكاران  جايگاه  فلك  اين  سيرالعباد  در 
تاريك دارند. در التفهيم يكى از داللت هاى فلك مشترى بر احوال و كردار مردمى 
است كه بر جمع مال حرص مى ورزند كه با آنچه در سيرالعباد آمده است مى تواند 

تناسب داشته باشد.
در روايت خدرى از معراج نامه، موسى ساكن اين فلك است. يكى از دالالت 
مشترى بر احوال مردم، يارى دادن مردمان و ايجاد صلح و صالح جستن در ميان 
آن هاست و نيز دين سخت داشتن و امر به معروف و نهى از منكر كردن است كه در 

زندگى و شخصيت حضرت موسى مالحظه مى شود.
بوعلى در شرح خود، ملكى را كه در اين فلك ساكن است مشترى مى داند 
خير  مردم  به  و  است  اكبر  سعد  كه  مي داند  او  سعد  تأثير  نشانة  را  او  صلوات  و 

مى رساند.
آسمان هفتم يا فلك زحل 

معراج نامه: 
خدري: پيامبر در آنجا بيت المعمور را مالحظه فرمودند كه در آن كرسي هايي 
از نور بود و پيري سخت باوقار و با عظمت بر آن نشانده بودند كه شبيه به خود پيامبر 
بود. اين پير، ابراهيم عليه السالم بود. هر روز هفتاد هزار فرشته به زيارت بيت المعمور 
مي آمدند و باز مي گشتند؛ در حالي كه هر گروه فقط يك بار به زيارت اين بيت نائل 

مي شدند. 
در آسمان هفتم فرشته اي كه بر كرسي اي از ياقوت سرخ نشسته است، بوعلي: در آسمان هفتم فرشته اي كه بر كرسي اي از ياقوت سرخ نشسته است، بوعلي: در آسمان هفتم فرشته اي كه بر كرسي اي از ياقوت سرخ نشسته است، 
مالحظه مي فرمايند  كه هر كسي به او راه نداشت؛ اما زماني كه كسي به او مي رسيد 
او را مورد نواخت خويش قرار مي داد. اين فرشته در پاسخ سالم پيامبر بر ايشان درود 
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و سالم مي فرستد. 
سيرالعباد:

 سالك در فلك زحل صد هزار حوري زيبا روي مي بيند كه زيبايي و طراوت 
آن ها طبيعي نبود. آن ها عاشق و دربند خود و از خلق جدا مانده بودند؛ چرا كه هر جا  
مي نگريستند خود را مي ديدند و به روي و پاي خود بوسه مي زدند. آن ها نه با چشم 
دل، بلكه از روي خبر و ظاهر بر روي آينه مي نگريستند و (در نتيجه به جاي آنكه 
خالق خود را ببينند، خود را مشاهده مي كردند) و خود را قبله مي ساختند. قبلة آن ها 
نور بود، ولي نه نور متعالي بلكه نور پست ظاهري؛ چشم آن ها به جاي دو تا چهار تا 

بود اما نه به سبب مشاهدة فراوان؛ بلكه به دليل دوبيني و احولي. 
كمدي الهى:

در فلك زحل ارواح راهبان و زاهدان گوشه نشين و پارساياني سكونت دارد 
كه از راه «تفكر وتأمل» خدا را شناخته اند. در آنجا نردبان زريني است كه تا عرش 
كامل  خاموشي  فلك  اين  در  مي روند.  باال  آن  از  بي شمار  ارواح  و  دارد  ادامه  الهي 
حكم فرماست و هيچ سرود و آهنگي به گوش نمي رسد؛ چرا كه متعلق به پارساياني 

است كه از راه سكوت و جذبه و تنهايي به حقيقت الهي رسيده اند. 
بررسى تطبيقى - فلك زحل

ساكنان فلك هشتم يا فلك زحل در كمدى الهى پارسايانى هستند كه از راه 
يا رشد فردى  نهايى سقوط، تالش   را حد  به كمال رسيده اند. زحل  تفّكر  تأّمل و 
مى دانند. (Gaskell 653) در يونان و روم قديم زحل خداى كشاورزى و خرمن 
بوده است. نمى توان ارتباط مستقيمى ميان ساكنان اين فلك و اساطير و باورهاى غرب 
كه بيان شد پيدا نمود؛ اما در التفهيم، زحل بر احوال مردمانى داللت دارد كه ژرف نگر، 
رازدار، اهل عبادت و جوياى غربت و تنهايى هستند.(بيرونى383) اين ويژگى ها با 
توصيفات  كمدى الهى كامال منطبق است. در سيرالعباد ساكنان اين فلك خودپسندانى 
هستند كه خود را قبله ساخته اند و نيز از خلق جدا مانده اند. صفت خويشتن نگرى 
و غربت و تنهايى نيز از ويژگى هايى است كه زحل بر آن داللت دارد. از آنجا كه 
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زحل دورترين ستاره بر آخرين آسمان است، اين انزوا و دورى و جدايى قابل توجيه 
است.

در معراج نامه روايت خدرى در فلك هفتم بيت المعمور قرار دارد و ابراهيم، 
ابراهيم،  و  دارد  داللت  آن  بر  زحل  كه  ويژگى هايى  ميان  .مى توان  است.  آن  ساكن 
آباد  و  بقعات و كشاورزى  و  بناها  بر ساختن  اينكه زحل  يافت: نخست  اشتراكاتى 
كردن زمينها و چشمه و آب بخشيدن داللت دارد (التفهيم391) و اين امور با آنچه 
ابراهيم انجام داد، يعنى بناى بيت المعمور و سكنى گزيدن در وادى  غير قابل كشت و 

آبادانى آن مرتبط است.
زحل  است،  نشسته  ياقوتين  تخت  بر  كه  را  ملك  آن  بوعلى  معراج نامه،  در 
مى داند كه به رنگ سرخ است و معتقد است زحل هر كار كه كند به نهايت كند؛ اگر 
نحس باشد نحسى به نهايت كند و اگر سعد باشد نيز به نهايت سعد است و البته 
جنبة سعد او شامل احوال مى شود. اين توضيحات بوعلى با آنچه گاسكل از آن به حد 

نهايى تعبير مى كند، قابل تطبيق است.

آسمان هشتم يا فلك ثوابت
معراج نامه:

نامي از آسمان هشتم در آن ذكر نمي شود؛ فقط بيان مي گردد كه پيامبر خدري: نامي از آسمان هشتم در آن ذكر نمي شود؛ فقط بيان مي گردد كه پيامبر خدري: نامي از آسمان هشتم در آن ذكر نمي شود؛ فقط بيان مي گردد كه پيامبر 
را به بهشت بردند و در آنجا كنيزكي زيبا مالحظه فرمودند كه متعلق به زيد بن حارثه، 

غالم پيامبر، بود. 
نور كه  پر  به سدرة المنتهي رسيد؛ عالمي  از آسمان هفتم  بعد  پيامبر  بوعلي: 
چشم را خيره مي كرد؛ چپ و راست فرشتگاني روحاني مشغول نماز بودند. جبرئيل 
گفت كه اين ها جز عبادت و تسبيح كاري ندارند و از صومعه هاي مشخص خود به 

جايي نشوند؛ چنان كه در قرآ ن آمده است: " و ما منّا اال و له مقام معلوم"  
سيرالعباد الي المعاد:

 از آسمان هشتم نامي نمي برد و فقط مي گويد بعد از فلك هفتم از هزاران  
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منزل ديگر نيز گذشتند. سالك، زيبارويان بسياري را مشاهده مى كند كه در حال نماز 
بودند و ظاهر و باطن آنها نوراني بود. پير به سالك مي گويد كه اين ها مانع  چشم زخم 
به جمال انسان هستند. آن ها در بيرون افالك و بر سر راه مالئكه و نه بر درجة ايشانند. 
چهرة آن ها مسعود ولي خودشان منحوسند و اسير. گاه مجبور و گاه مختار. خلقت 
آن ها براي همه مبهم و همة فكرها به سوي آن هاست. هر كه به آن ها نزديك شود اسير 
آن ها مي گردد.  پير از سالك مي خواهد همتش را بلند كند و بدون توجه از آن ها عبور 

كند و به سوي پادشاه بي چون كه آفرينندة اختران است حركت كند. 
كمدي الهي:

در اين فلك، ديگر با طبقة خاصي از ارواح بهشتي روبه رو نمي شود؛ بلكه با 
گروهي از ارواح بهشتي روبه رو مي شود كه به دنبال فروغ مسيح و فروغ مريم پرواز 
مي كنند. دانته در اين سرود پاي بر روي اختران دوگانة برج جوزا مي گذارد و به نفوذ 

اين اختران در طبايع آدميان اشاره مي كند. 
بررسى تطبيقى- آسمان هشتم

در كمدى الهى ويژگى خاصى براى ارواح وجود ندارد و دانته در ميان آن همه 
 ( Gemini) صور فلكى و ستارة ثابت پاى خود را بر روى جوزا مى گذارد. جوزا
سمبول دورة سوم چرخة حيات دانسته شده است و بر شخصيت و فرديت ذهنى داللت 
دارد و نشانة آگاهى روح به فعاليت هاى پست و متعالى است. (Gaskell 306) در 
اين مرحله از اصول سه گانة آيين مسيحيت ـ يعنى ايمان، اميد و احسان ـ تجليل 
مى شود. عبور از اين مرحله و ورود به عالم فرشتگان و سپس عرش الهى، طهارت 
كاملى براى روح مى طلبد؛ از اين رو از آن سه اصل از دانته امتحان به عمل مى آيد. 
قريحه   و  نبوغ  و  و خداپرستى  اخالص  نشان  را  "المبصر"،  جوزا  از  نقل  به  بوتى 
مى داند (دانته324) كه با ويژگى هاى ارواحى كه بدين فلك گام نهاده اند، تناسب دارد. 
در سيرالعباد به دليل مطابقت با تفكر قرآنى، از آسمان هشتم نامى نيست؛ اما هزاران 
فرشتة نمازگزار، همان ستارگان ثابتى هستند كه در منازل مشخص به عبادت مشغولند 

و همه منجمان در كار آن ها حيرانند.
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از  بعد  بلكه  ندارد؛  نيز آسمان هشتم وجود  به روايت خدرى  در معراج نامه 
آسمان هفتم بهشت قرار دارد و با توجه به توضيحاتى كه در بررسى تطبيقى افالك 

داده شد، مالحظه مى شود كه بهشت در خارج از افالك هفتگانه جاى دارد.
در روايت بوعلى به نوعى، عالم پر نور و درخت سدره جايگزين دو فلك 
شده اند و بوعلى از عالم نورانى كه فرشتگان در صومعه هاى خاص به عبادت مشغولند 

به آسمان هشتم وستارگان ثابت تعبير مى كند كه جايگاه خاصى دارند. 

آسمان نهم يا فلك االفالك
معراج نامه: 

خدري: روايت با رسيدن پيامبر به بهشت كه در بخش قبل مطرح شد تمام 
مي شود. 

به درخت سدره  پيامبر  ثوابت)  (فلك  از سدرة المنتهي  ديدار  از  بعد  بوعلي: 
مي رسند كه مهتر از همة چيزها بود. بيخ اندر باال و شاخ اندر زير كه ساية او بر آسمان 
و زمين او فتاده بود. (كه منظور همان فلك االفالك است كه همة آسمان ها و زمين 

را در بر مي گيرد.) 
سيرالعباد:

بعد از عبور از زيباروياني كه احتماالً همان ستارگان ثابت هستند، به سالك 
اقليمي پاك را نشان مي دهند كه جايگاه پادشاهي است كه در نور او فرو مي مانند؛ 
پادشاه بي چوني كه آفرينندة اختران است و عالم و خردمند است و بدون داشتن حس، 

ادراك مي كند. 
كمدي الهي:

در فلك االفالك يا آسمان بلورين فرشتگان يا قواي محركة افالك قرار دارند 
كه دانته آن ها را در نه دسته به صورت حلقه هاي نه گانه به دور نقطة فروزاني كه مظهر 
خداوند است در گردش مي بيند. بعد از فلك نهم «عرش الهي» قرار دارد. در افالك 
الهي روبه رو  از فروغ و جالل حقيقت  با مظاهر و تجليات گوناگون  دانته  نه گانه، 
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آسمان  منزل،  اين  مي كند.  مشاهده  را  ازلي  فروغ  بي واسطه،  عرش  در  اما  مي شود؛ 
دهمين است كه جايگاه آتش يا كانون فروغ نام دارد. اين فلك برخالف ساير افالك، 
ثابت و مجرد و غير مادي است. دانته بهشت و ارواح بهشتي را مشاهده مي   كند؛ اما 

فرمانرواي آن را به چشم نمي بيند. 
بررسى تطبيقى – فلك نهم به بعد

 فلك نهم در كمدى الهى جايگاه فرشتگان مقربى است كه به گرد فروغ الهى 
در گردشند و سپس سفر دانته در عرش الهى به پايان مى رسد و ذات الهى بر او تجلى 

پيدا مى كند و دانته در حالى كه ادراك خود را از دست داده از حركت باز مى ايستد. 
در سيرالعباد نيز سالك، اقليم پاكى را مشاهده مى نمايد كه پادشاه بى چون در 

آن تجلى پيدا مى كند و اين جايگاه  به تعبير قرآنى همان كرسى است. 
در معراج نامه ،در شرح بوعلى درخت سدره كه تمام افالك را احاطه كرده 
است، به نوعى جايگزين فلك نهم مى شود تا هيئت بطلميوسى تحقق يابد. برخالف  
دو سفرنامة ديگر سفر همچنان ادامه دارد و پيامبر پس از مالقات با فرشتگان مقرب 
و طى كردن ديگر منازل در محضر الهى حاضر مى شوند و از حضرت حق طلب علم 
مطلق مى كنند كه به ايشان عطا مى شود. هدفمند بودن سالك در معراج نامه وتالش 

براى رسيدن به علم الهى وجه ديگر تمايز اين سفرنامه است .
نتيجه:

از آنچه در بررسى تطبيقى سير در افالك در اين سفر نامه ها بيان كرديم، مى توان 
مبانى اسطوره اى و داللت هاى  با  را  بيشترين مطابقت  الهى  نتيجه گرفت كه كمدى 
نجومى بخصوص بر اساس داللت هاى  نجومى مشرق زمين داراست و شايد علت 
استناد  زياد  اختر شناس عرب،  "المبصر"،  گفتار  به  الهى،  مفسر كمدى  بوتى،  اينكه 
مى كند همين است. اين امر بر ادعاى تأثير پذيرى كمدى الهى از آثار شرق بخصوص 
معراج نامه مهر تأييد مى زند. ارتباط سيرالعباد با مبانى ادبى واسطوره اى بسيار ضعيف 
است؛ اما مى توان پيوستگى هايى ميان عناصر اين سفرنامه با داللت هاى نجومى يافت. 
به طور كلى به نظر مى رسد سنايى در اين اثر به دنبال مطرح كردن دردها و مشكالت 
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فكرى و اخالقى جامعة عصر خود است. در مورد معراج نامه بايد گفت روايتى كه 
مبانى  با  آشكارى  پيوستگى  ـ  است  داده  كه  به شرحى  توجه  با  ـ  نقل كرده  بوعلى 
اسطوره اى شرق و غرب دارد و بوعلى سعى دارد  ميان مشاهدات سالك در گذار 
از افالك و هيئت بطلميوسى و داللت هاى نجومى ارتباط برقرار كند و از اين طريق 

معراج رسول اكرم (ص) را از ديدگاه عقل توجيه نمايد.

يادداشت ها:
و  معراج نامه  از  نسخه اى  ميان  شباهت  اسپانيايي  مستشرق  «پاالسيوس»  بار  اول   *
كمدي الهي را مطرح كرد. اين در حالي بود كه برتلس خاورشناس روسي 6 سال بعد 
يعني در سال 1925 و بيست سال بعد از او نيكلسون انگليسي، خويشاوندي سيرالعباد 

با كمدي الهي را مطرح نموده و سنايي را پيشتاز دانستند . 
«التفهيم» براي هر يك از ستارگان هفت گانه كه بر روي افالك قرار  ** در كتاب 
گرفته اند احكام نجومي ذكر شده است؛ از جمله داللت اين ستارگان بر پيشه ها، بر 
كيش ها، بر گروه هاي مردم، بر بيماري ها و بر احوال ها و كردارها و داللت بر خلق 
و خوي هاي مردم. با توجه به مباحثي كه در سه سفرنامة مذكور مطرح شده است به 

مناسبت ما از اين احكام استفاده كرده ايم.
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