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آسمان یکم

. است»طلب«سیر سریعتری از فلکھای دیگر دارد و لذا نمایانگر . است و ھدایتگر کاروانیان در شبنشانه والیت-ماه 

.اخالق کریمه نیز شأن نخست طریقت و طلب است.معلم اخالق در این دنیای تاریک ماست-سعدی 

به عزت کنـی پند سعـدی بگوشگرت عقل و رای است و تدبیر و ھوش



نه در چشم و گوش و بناگوش و خاله دارد مقالکه اغلب در ایـن شیو

آسمان دوم

.»معرفت«دبیر آسمان است و نشانه دانش و -تیر 

.آموزگار معرفت و شناساننده ھفت شھر عشق و طریقت است-عطار 

ای بر ھرکه تابد درد عشقذرهبا کسی عباسه گفت ای مرد عشق

 بس که مرد آید ازوور زنیست ایگر بود مردی، زنی زاید ازو

مرد نشنیدی که از مریم بزادزن ندیدی تو که از آدم بزاد

کار ھرگز بر تو نگشاید مدامباید تمامتا نتابد آنچه می

حاصل آید ھرچه در دل آیدتچون بتابد، ملک حاصل آیدت

ای زین، عالمی از دین شمرذرهملک نیز این دان و دولت این شمر

تا ابد ضایع بمانی جاودانع به ملک این جھانگر شوی قان

جھد کن تا حاصل آید این صفتھست دایم سلطنت در معرفت

بر ھمه خلق جھان سلطان بودھرکه مست عالم عرفان بود

نه فلک در بحر او فلکی شودملک عالم پیش او ملکی شود

کنارذوق یک شربت ز بحر بیگر بدانندی ملوک روزگار

روی یکدیگر ندیدندی ز دردله در ماتم نشینندی ز دردجم



آسمان سوم

.، زیبائی و ھماھنگی و نمودار غنا، طرب، شعر و موسیقی است»عشق«الھه -زھره 

.شعر غنائی، عاشقانه و عارفانه پارسی را به اوج زیبائی و معنا رسانده است -حافظ 

رامسیحاآوردرقص به هزھرسرودحافظ گفته به گر عجب نه آسماندر

آسمان چھارم

. حق رھنمون است»توحید«صفت شکوه و جالل یگانه آن در آسمان، سالک سلیم را به .روشنگر است و مظھر نبوت-خورشید 

.قرار دارد ازآن جھت که بیانش پیامبرگونه است و ھیچکس را محروم نمی کند)که فلک خورشید است(در آسمان چھارم  - موالنا 
.سخنش مثل روز روشن است و ھمه کس میتواند از آن بقدر قابلیت خود بھره بگیرد

قرار دارد و میتواند با یک )یعنی آسمان چھارم(در عین حال خورشید آسمان مسیح است از انجھت که در وسط ھفت آسمان 
که مظھر (و باز از سوی دیگر ارادت موالنا به شمس .ین ببخشددست آز آسمانھای باالتر بگیرد و با دست دیگر به آسمانھای پائ

:او را در آسمان چھارم قرار می دھد چنانچه خود گفت)خورشید سرمدی برای موالنا بود

که سالمم داد قرص آفتابخوابھا میدید جانم در شباب

.شکافنده بسیاری از اسرار طریقت و فروراننده چراغی برای سالکان

نیست بیماری چو بیماری دل پیداست از زاری دلعاشقی



عشق اصطرالب اسرار خداستعلت عاشق ز علتھا جداست

عاقبت ما را بدان سر رھبرستعاشقی گر زین سر و گر زان سرست

چون به عشق آیم خجل باشم از آنھرچه گویم عشق را شرح و بیان

روشنترستزبان لیک عشق بیگرچه تفسیر زبان روشنگرست

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافتشتافتچون قلم اندر نوشتن می

شرح عشق و عاشقی ھم عشق گفتعقل در شرحش چو خر در گل بخفت

گر دلیلت باید از وی رو متابآفتاب آمد دلیل آفتاب

دھدشمس ھر دم نور جانی میدھداز وی ار سایه نشانی می

آسمان پنجم

.تاره رزم و جنگ و خشونت است س- مریخ

. در آسمان مریخ قرار دارد به جھت زبان رزمی و پھلوانیش در شاھنامه-فردوسی

آسمان ششم

 از جھت آنکه در صنعت خلق زیبائی شعری در اوج قرار دارد و الھام بخش ھمه شاعران رمانتیک بعد از خود بوده است - نظامی 
مشتری ستاره رعونت .الزم به یاد آوریست که زیبائی ایجاد رعنائی میکند.باشد قرار دارددر آسمان پنجم که آسمان مشتری می 

:است چنانچه در مخزن االسرار میگوید

نگینی دگر زد بر انگشتریرعونت رھا کرد بر مشتری



عتقد است که شاعران پس از و رعونت خود نظامی در مخزن االسرار بارز است از آنکه ھیچ شاعری را در حد خود نمیداند و حتی م
:او نیز سر افکنده تیغ الماسین سخن او ھستند

ھر که پس آمد سرش انداختم تیغ ز الماس سخن من ساختم

آسمان ھفتم

نکته آنکه کیوان .در آسمان ھفتم که آسمان کیوان است قرار دارد)که مورد قبول مولویست( از چھت اوج کالم عرفانیش -سنایی 
شعر سنائی نیز چون بسیار مشکل است برای مبتدی تلخ و .قام بلندش نحس است یا به تعبیر شعری، تلخ استدر عین م

مقام )چون نظامی و موالنا(به ھمین خاطر شعر سنائی کمتر مورد استفاده مبتدیان است و راه پیمودگان .نحس جلوه می کند
:بقول موالنا.واالی کیوانی او را درک و اذعان میکنند

ما از پس سنائی و عطار آمدیمعطار روح بود و سنائی دوچشم او




