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بررسی تطبیقی مفهوم واژه «ملکوت» در قرآن کریم و دیوان حافظ
کرم سياوشي 2و جواد محمدي
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چکیده:
ملکوت از واژگاني است که فهم صحيح و عميق آن نقشي چشمگير در تقويت نگرش توحيدي و عرفاني دارد.
به سبب همين نقش محوري است که اين کلمه در ادبيات غني پارسي ،به ويژه أشعار حافظ نيز بازتاب داشته است.
ملکوت مفهومي تشکيکي است که معناي ساده و قابل درک آن براي همه ،همان مالکيت مطلق خداي متعال و
استناد همه اشياء به اراده الهي و وصف خالقيت اوست؛ اما معناي عميق و أعالي آن باطن عالم خلقت و عين ربط
بودن همه اشياء و موجودات به پروردگار عالميان است .نويسندگان اين نوشتار بر آنند که استعمال واژه «ملکوت» در
غزليات حافظ شيرازي در همين معناي أخير آن بوده است .البته استاد غزل پارسي عالوه بر استلهام معنايي از قرآن
در اين زمينه ،از تصويرسازي هاي فرا بشري قرآن نيز أثر پذيرفته و با ارائه تصويرگري هايي بديع و دل انگيز ،معاني
و مفاهيم قرآني را با جذابيت و زيبايي خاصي در اشعار خود مطرح نموده است.
کلید واژه ها :قرآن کريم؛ ديوان حافظ؛ معناشناسي تطبيقي؛ ملکوت.

مقدمه:
برخي از واژگان قرآن کريم از نگاه توحيدي و عرفاني به عالم هستي ،نقشي به غايت مهم ايفا نموده ،از جايگاهي
بس ارجمند برخوردارند؛ به گونه اي که فهم صحيح آنها مهبط مائدههاي روح پرور معارف ناب الهي مي شود .
«ملکوت» در زمره اين واژگان قرار دارد .واژه اي قرآني که در حکمت و عرفان اسالمي ،خاصه ادبيات شيرين و پرمغز
پارسي ،بازتاب و کاربرد گسترده اي داشته است .تأثير قرآن کريم بر نثر و نظم فارسي چون آفتاب نيمروز عيان و
آشکار است؛ به گونه اي که ادبيات عرفاني ما در واقع چيزي جز تجلّي محاسن کالم حضرت دوست و تفسير و تاويل
ک شف تام محمدي صلي اهلل عليه و اله نيست.
در آسمان ادب پارسي آنکه بيش از ديگران چراغ دل به نور قرآن برافروخته و در درياي معارفش مرواريدهاي
فزونتري به جان پروريده است ،بي گمان خواجه شمس الدين محمد است .همو که هرچه کرده همه از «دولت
قرآن» کرده و چون «قرآن» را به «چهارده روايت» خوانده ،عشقش به فرياد رسيده و متخلص به «حافظ» گرديده
است.
پژوهش حاضر که نخستين تحقيق مستقل در موضوع مورد اشاره است ،برآن است تا معناشناسي دقيقي از کلمه
مذکور ،در آيات قرآن کريم ارائه داده ،با استفاده از آيات متحد الموضوع و قريب الموضوع و نيز روايات شريف ،به
عنوان قرائن منفصل ،به مفهوم روشن و جامع آن در قرآن دست يابد .آنگاه مفهوم همين واژه را در اشعار حافظ مورد
شناسايي قرار داده ،به تحليل و تطبيق مفهوم کلمه ياد شده در قرآن کريم و ديوان حافظ بپردازد و وجوه تاثير
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گذاري کالم خدا بر اشعار حضرت خواجه و ابعاد هنرنمايي «رند شيراز» را در متجلي ساختن اين مفهوم قرآني در
شعر پارسي ،مورد کنکاش قرار دهد .بر اين اساس سؤال اصلي اين تحقيق عبارت است از :
چه معنايي از واژه ملکوت در قرآن کريم و در ديوان حافظ اراده شده است؟
سواالت فرعي اين پژوهش نيز از اين قرارند :
معناي لغوي ملکوت چيست؟
تأثير پذيري حافظ از قرآن کريم در استعمال اين کلمه چگونه بوده است؟
روش ما در اين جُستار تحليلي توصيفيمي باشد و کوشيده ايم با استفاده از منابع مکتوب دست اول ،پژوهش جامعي
در اين زمينه انجام دهيم.
 .1معناشناسی لغوي
ملکوت بر وزن «فَعَلوت» در لغت عربي مأخوذ از «مَلَكَ» مي باشد و ملك در اصل به معناي قوّت و صحّت چيزي
است (ابن فارس،ق ،2219ج ،5ص )952و از آن رو که انسان بر اشياء تحت تملك قدرت دارد ،معناي مالکيت به
خود گرفته است (همان) .راغب نيز ملکوت را از «مَلَك» دانسته و گويد :المَلَکُوتُ :مختصّ بملك اللّه تعالى ،و هو
مصدر «مَلَك» (راغب ،2221 ،ص.)775
مُلك به معناي فرمانروايي نيز از همين ريشه اخذ شده است چرا که فرمانروايي مستلزم قوت و قدرت داشتن بر
چيزي است .از اين رو صاحب لسان العرب ملکوت را برگرفته از «مُلك» مي داند (ابن منظور2222،ق ،ج،21
ص )231همچنين است مَلِك به معناي پادشاه و فرمانروا .اضافه شدن «واو» و «تاء» به ملکوت به سبب مبالغه است،
مانند «رحموت» و «رهبوت» (طبرسي ،2971 ،ج ،2ص  .)237به عبارت ديگر اضافه شدن اين دوحرف باعث زيادت
در معناي آن شده و اين کلمه مفهوم شدّت و افزوني فرمانروايي به خود گرفته است.
بنابراين ،زماني که سخن از «ملکوت» به ميان مي آيد ،سخن از فرمانروايي ،تسلط و مالکيتي است که از شدّت و
قوّت زيادي برخوردار است.
 .1-1آیا «ملکوت» واژه اي دخیل است:

صاحب کتاب «االتقان في علوم القرآن» به نقل از ابن ابي حاتم از عکرمه آن را نبطي دانسته است (سيوطي،2212،
ج ،2ص )294آرتور جفري اين واژه را دخيل و احتماالً آرامي دانسته است (جفري ،2391،صص.)172-171وي يکي
از نقاط مبهم در توجيه اصيل بودن کلمه را وجود حرف «ت» در پايان آن مي داند .همچنين وي اعتقاد به دخيل
بودن واژه را به چند تن ديگر از مستشرقان نيز نسبت داده است (همان).صاحب «التحقيق في کلمات القرآن الکريم»
نيز بر همين عقيده است (مصطفوي 2941،ش ،ج ،22ص)249
اما در نقد اين ديدگاه مي توان گفت :با توجه به اينکه ريشه اصلي «ملکوت» در زبان عربي روشن است و ابهام و
عجمگي نيز در آن ديده نمي شود ،دخيل دانستن آن صحيح نيست .اضافه شدن حرف «ت» در انتهاي آن نيز امر
مبهم و غير قابل توجيهي نيست و چنان که گفته شدصرفاً معناي مبالغه به کلمه مي دهد .بعالوه اين قالب و اين
وزن در زبان عربي بي نظيرنيست و کلماتي همچون «رهبوت»« ،عظموت»« ،جبروت» و ...سابقه استعمال دارد .به
مطالب فوق بايد افزود که هيچ يك از لغويان واژه مورد بحث را دخيل ندانسته اند و شهاب الدين خفاجي نيز در
کتاب «شفاء الغليل فيما في کالم العرب من الدخيل» ملکوت را درشمار کلمات بيگانه نياورده است (نك:خفاجي،
شفاء الغليل).
 .2معناشناسی قرآنی

واژه ملکوت چهار بار و در چهار آيه قرآن و در چهار سوره مکي استعمال شده است (أنعام75/؛ أعراف215 ،؛
مؤمنون11،؛ يس .)19،ابتدا کلمه مورد بحث را درهر يك از اين آيات مورد بررسي و تبيين قرار داده ،سپس به جمع
بندي معاني به دست آمده خواهيم پرداخت.
خداي متعال در آيات  11و  13سوره مؤمنون مي فرمايد :قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ یُجِیرُ وَ ال یُجارُ عَلَیْهِ
إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُون؛ بگو -اگر مي دانيد بگوييد -ملکوت هر چيزي به دست کيست (و
او کيست) که ديگران را پناه مي دهد و نيازي به پناه دادن ندارد؟ خواهند گفت :از آن خداست .بگو :پس چگونه
دستخوش افسون مىشويد؟
روي سخن در اين آيات با مشرکان است و با توجه به آيات قبل ،مشخص مي شود خداي متعال در صدد اثبات معاد
و رد تکذيب آنان است .در آيات پيشين ( 73تا  )19ضمن اشاره به حشر و سخن منکران فرمود :وَ هُوَ الَّذِی ذَرَأَکُمْ
فِی الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ وَ هُوَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ لَهُ اخْتِالفُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ أَ فَال تَعْقِلُن بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ
قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِالَّ أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ 0سپس
در اثبات اينکه قيامت واقع شدني است بر ربوبيت خود استدالل فرمود :قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِیم سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَال تَتَّقُون ( مؤمنون .)14،پس از اين آيات و براي تبيين فزونتر ربوبيت حق تعالي به آيات
م ورد بحث و موضوع ملکوت اشاره مي نمايد .بنابراين ،همان گونه که برخي از مفسران نيز تصريح نموده اند ،مشخص
مي شود که ملکوت يکي از مظاهر و مصاديق ربوبيت خداي سبحان است (طباطبايي ،2227،ج ،25ص .)42بسياري
از مفسران در ذيل همين آيه ملکوت را به معناي مبالغه در مالکيت و تصرف خداي متعال بر همه چيز گرفته اند .
شيخ طوسي در تبيان مي گويد« :و الملکوت عظم الملك و وزنه (فعلوت) و هو من صفات المبالغة نحو (جبروت) و
من کالمهم (رهبوت خير من رحموت) أي ترهب خير من ان ترحم(».طوسي ،بي تا ،ج ،7ص .)911شيخ طبرسي نيز
در ذيل همين آيه قريب به همين مطلب را آورده است (طبرسي ،2941،ج ،27ص ..)71خر رازي نيز ملکوت را براي
بيان مبالغه دانسته است (فخر رازي ،2211،ج ،19ص .)131صاحب تفسير التحرير و التنوير مي نويسد« :و الملکوت:
ل
مبالغة في الملك بضم الميم .فالملکوت :الملك المقترن بالتصرف في مختلف األنواع و العوالم لذلك جاء بعده کُ ِّ
شَيْءٍ( ».ابن آشور ،بي تا ،ج ،21ص .)32ملکوت صيغه مبالغه از مُلك است ،بنابراين ملکوت ،ملك و فرمانروايي توأم با
تصرف در انواع امور و عوالم مختلف است ،به همين سبب قيد «کل شيء» بعد از آن آمده است.
باعنايت به اينکه خداي متعال ،به واسطه پيامبر ،از مشرکان سوال فرموده « :مَنْ بِيَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَيْءٍ؟» و از زبان
آنان پاسخ داده« :سَيَقُولُونَ لِلَّهِ» مشخص مي شود مشرکان ،هرچند به علم اجمالي ،ملکوت را مي شناخته اند و مي
دانسته اند منظور از آن چيست وگرنه وجهي نداشت قرآن کريم که مخبر صادق است از زبان آنان در مورد چيزي که
نمي شناسند گزاره اي تصديقي بياورد .به عبارت ديگر همين که ازمشرکان سوال شده ملکوت هر چيزي به دست
کيست و آنان در جواب مي گويند از آن خداست حکايت از آن دارد که بر چيستي ملکوت آگاهي و وقوف داشته اند .
مضافاً اينکه خداي م تعال با استفاده از کلماتي به گفتگو با مردم عصر نزول پرداخته که به طور کلي براي آنان و لو به
طور اجمالي معهود و شناخته شده بوده است.
 -9و او کسى است که شما را در زمين آفريد و به سوى او محشور مىشويدو او کسى است که زنده مىکند و مىميراند و رفت و آمد شب و روز از آن
اوست آيا انديشه نمىکنيد؟بلکه آنان نيز مثل آنچه پيشينيان گفته بودند گفتند .آنها گفتند« :آيا هنگامى که مرديم و خاک و استخوانهايى (پوسيده)
شديم ،آيا بار ديگر برانگيخته خواهيم شد؟اين وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده اين فقط افسانههاى پيشينيان است.
2
 -بگو پروردگار آسمان ها و زمين و عرش عظيم چه کسي است؟ بالفاصله پاسخ خواهند داد :براي خداست .بگو پس آيا تقوا پيشه نمي کنيد؟

اما در پاسخ به اين سوال که مشرکان و اعراب از کجا مي دانسته اند ملکوت هر چيزي به دست خداست ،بايد گفت
همان طور که پيش از اين آورديم ملکوت و مالکيت مخلوقات شعبه اي از ربوبيت خداي متعال است و مشرکان به
ربوبيت او معترف بوده اند :قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَال تَتَّقُون ،به همين
دليل ،يعني به خاطر آنکه ربوبيت او را پذيرفته بودند ،مي دانستند که ملکوت عالم نيز به دست اوست ،هر چند که
براي غير خدا نيز سهمي در ربوبيت وي قائل بودند و به همين سبب در زمره مشرکان قرار داشتند.
آيه ديگري که در آن از ملکوت سخن رفته است ،آيه  215از سوره اعراف است:أَوَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَكُوتِ السَّماوا تِ
وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْءٍ وَ أَنْ عَسى أَنْ یَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُون؛ آيا در ملکوت
آسمانها و زمين ،و آنچه خدا آفريده است ،نظر نيفکندند؟ [و آيا در اين نيز انديشه نکردند که] شايد پايان زندگى آنها
نزديك شده باشد؟ بعد از آن [قرآن] به کدام سخن ايمان خواهند آورد؟
در اين آيه کريمه نيز روي سخن با مشرکان است و در توبيخ و سرزنش آنان فرموده است آيا به ملکوت آسمان ها و
زمين نمي نگرند؟ يعني چرا به ملکوت آسمان ها و زمين نظر نمي کنند .
اکثر مفسران ،اعم از شيعه و سني ،مقصود از «نظر» در اين آيه را تفکر و تدبر در ملکوت و عجايب خلقت در آسمان
و زمين و عبرت آموزي گرفته اند (براي نمونه رک :طبرسي ،2941،ج ،2ص774؛ طوسي ،بي تا ،ج ،5ص ،22
طباطبايي ،2227 ،ج ،1ص921؛ فخررازي ،ج ،25ص212؛ ابن کثير ،2223،ج ،9ص 247؛ نخجواني2333،م ،ج،2
ص .)112آيه کريمه با توجه به اينکه نزديکي مرگ و اجل را ياد آور شده است در همين معنا ظهور دارد ،لکن برخي
از مفسران با توجه به اينکه ملکوت اشياءرا به معناي باطن آنها گرفته اند تفسير و تبيين لطيف تري از آيه ارائه نموده
اند .عالمه طباطبايي با استناد به آيه  19سوره يس ،که شرح و تفسير آن خواهد آمد ،مي نويسد« :هو الوجه الباطن
من األشياء الذي يلي جهة الرب(».طباطبايي ،همان) .ملکوت همان وجه باطني اشياء است از آن جهت که به رب
متعلق است .صاحب تفسير بيان السعاده نيز منظور از ملکوت را باطن اشياء دانسته از آن جهت که هر موجودي فراتر
از ظاهر خود ،باطنا مملوک و مسخر پروردگار خويش است (گنابادي2211،ق ،ج ،1ص.)112بر اين اساس نظر به
ملکوت آن نوع تفکر و تدبري است که آدمي را از ظواهر امور و اشياء عبور داده و به بطن و حقيقت آنها ،که همان
مالکيت مطلق خداست ،مي رساند .چنين بينشي است که انسان را به درجه يقين مي رساند همانطور که در آيه 75
سوره انعام نتيجه نماياندن ملکوت به حضرت ابراهيم عليه السالم را حصول يقين ذکر فرموده است .در بررسي مفهوم
اين آيه و آيه  19سوره يس ديدگاه اخير را بيشتر تبيين خواهيم نمود.
سومين آيه اي که در آن از ملکوت سخن به ميان آمده است آيه  19سوره «يس» است ،خداوند سبحان در اين
کريمه فرموده است:فَسُبْحانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُون؛ پس پاک و منزه است کسي که ملکوت
هر چيزي فقط به دست اوست و به سوي او بازگردانده مي شويد.
اين آيه باز در زمره آياتي است که براي محاجه با مشرکان به کار رفته اند .خداي سبحان در آيات قبلي با ياد آوري
خلقت اوليه آنان در صدد اثبات معاد و زندگي اخروي است .در آيه  11همين سوره براي اينکه سهل و آسان بودن
زندگي مجدد انسان را نشان دهد به تبيين امر خود پرداخت :إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَكُون فرمان
او چنين است که هر گاه چيزى را اراده کند ،تنها به آن مىگويد« :موجود باش» ،آن نيز بىدرنگ موجود مىشود.
يعني امر خدا برابر با موجود شدن چيزي است که او اراده فرموده است .سپس در آيه بعدي به منظورتکميل استدالل
خويش فرمود :فَسُبْحانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُون .ملکوت در اينجا نيز مانند آيات پيشين به
همان مالکيت مطلق و فراگير و شديد حضرت حق اشاره دارد و اين آيه با استناد به اين مطلب که مالك مطلق و

صاحب اختيار هر چيزي فقط خداست ،در صدد برطرف نمودن شبهات مخالفان در مورد معاد و بيان قادر بودن خدا
در اعاده انسان ها است (طوسي ،همان ،ج ،1ص213؛ ابن کثير ،همان ،ج ،4ص592؛ طبرسي ،همان ،ج،1
صص.)411
صدر المتالهين و به پيروي از وي فيض کاشاني منظور از ملکوت در اين کريمه را باطن اشياء و آن چيزي که قوام
اشياء بدان بستگي دارد تفسير نموده اند (مالصدرا ،2944،ج ،5ص212؛ فيض کاشاني ،2225،ج ،2ص .)149منظور
ايشان از چنين تفسيري آن است که باطنِ وجود و مالکيت همه اشياء به دست خداي متعال است و اگر عنايت او
نباشد هيچ موجودي قوام و دوام ظاهري نيز نخواهد داشت .عالمه طباطبايي نيز در همين راستا و البته با تقريري
بسيار لطيف تر و دقيق تر« ،ملکوت» را اشاره به وجود آفريني خداوند از حيث قوام دادن به اشياء دانسته و «مُلك»
را مربوط به مخلوقات و موجودات دانسته از آن حيث که از خداي سبحان وجود يافته اند (طباطبايي ،همان ،ج،7
ص .)227پيش از اين گفتيم که عالمه طباطبايي ملکوت را همان وجه باطني اشياء دانسته از جهت انتساب وجودي
که به خدا دارند .تبيين بيشتر اين ديدگاه را مي توان در تفسير ايشان از آيات مربوط به امامت مالحظه نمود .اين
مفسر عظيم القدر در تفسير آيه وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ
وَ کانُوا لَنا عابِدِین ( انبياء ،)79،واژه «امر» را با استناد به آيه  11سوره «يس» امر تکويني خدا مي داند ،نه امر
تشريعي او (طباطبايي ،همان ،ج ،22ص .)912وي امر تکويني خداي سبحان را همان «ملکوت» و وجه ديگر
مخلوقات دانسته و مي فرمايد[...« :ملکوت همان وجهي است] که مخلوقات به وسيله آن ،طاهر و مطهر از قيود زمان
ومکان و خالي از تغيير و تبدل با خداوند ارتباط مي يابند و مراد از کلمه» کن همين است(...همان ،ج ،2ص.)171
ايشان اين جنبه امري و ملکوتي موجودات را در مقابل جنبه خلقي مي داند و آن جنبه وجودي اشياء است از جهت
خودِ مخلوقات که توام با تغيير و تدريج و منطبق با قوانين حرکت و زمان است (همان) .هر چند عالمه با اين بيان در
صدد تبيين اين مطلب است که امام با امر ملکوتي خداوند هدايت مي نمايد و بر اين اساس بر بواطن و اعمال واليت
مي يابد ،اما شرح وي در مورد ملکوت و ارتباط آن با «امر» و «کن» بر روشنتر شدن مفهوم ملکوت و فهم آيه مورد
بحث بعدي يعني کريمه  75سوره انعام بسيار مدد مي رساند .شايان ذکر است که عالمه در ذيل آيه ... أَال لَهُ
الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِین( اعراف )52/همين تفسير از خلق و امر را ارائه نموده است (رک:همان ،ج،1
ص  .)251پس ،بنابر اين تفسير بايد گفت ملکوت همان جنبه اي از موجودات و مخلوقات است که با تغيير زمان و
مکان ،هيچگونه تحولي نمي يابد و همواره در دست قدرت خداست و از مالکيت او خارج نمي شود .چنين تبييني
عالوه بر اين که شواهد روايي قابل توجهي دارد از آنجا که تفسير آيه اي با آيات ديگر بوده مورد تأييد خود قرآن
کريم نيز هست.
آخرين آيه مورد بحثي که در آن از ملکوت سخني به ميان آمده ،آيه  75سوره انعام است :وَ کَذلِكَ نُرِی إِبْراهِیمَ
مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِین ؛ و اين چنين ملکوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از
اهل يقين باشد .
«کذلك» اشاره به آيه قبلي دارد که فرمود :وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّی أَراكَ وَ قَوْمَكَ فِی
ضَاللٍ مُبِین (0انعام .)72/بنابراين ،ابراهيم با مالحظه بطالن بت پرستي آزر و قومش و گمراهي آنها راه حق و هدايت
 -5و آنان را پيشوايانى قرار داديم که به امر ما هدايت مىکردند ،و به ايشان انجام دادن کارهاى نيك و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحى کرديم و
آنان پرستنده ما بودند.
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 -و هنگامى که ابراهيم به پدر خود «آزر» گفت« :آيا بتان را به خدايي مىگيرى؟ به راستي من تو و قوم تو را در گمراهى آشکارى مىبينم.

را دنبال کرد و به همين سبب خداي متعال ملکوت آسمان ها و زمين را به وي نشان داد تا به واسطه رويت ملکوت
در زمره اهل يقين قرار گيرد .در اين آيه نيز مفسرين سخناني مطرح نموده اند .برخي ملکوت را به ربوبيت تفسير
نموده (زمخشري ،2217 ،ج ،1ص21؛ فيض ،همان ،ج ،1ص292؛ آلوسي ،2225،ج ،2ص )214و برخي مانند صاحب
مجمع ،منظور از ملکوت در اين آيه را قدرتي ذکر کرده که به وسيله آن استدالل حضرت ابراهيم عليه السالم در
زمينه توحيد تقويت گرديده است (طبرسي ،همان ،ج ،2ص .)231تفسير ملکوت به ربوبيت ،از آن جهت که مالکيت
خدا از شئونات ربوبيت اوست ،مطلب حق و صحيحي است .تفسير طبرسي نيز تفسير کلمه به الزم و نتيجه آن است،
بدين صورت که نشان دادن ملکوت به ابراهيم (ع) سبب تق ويت موضع و استدالل او در مقابل مشرکان شد .در تفسير
منسوب به ابن عربي «ملکوت» به قواي روحاني که به امر خدا تدبير اشياء را به عهده دارند تفسير شده است (ابن
عربي ،2211 ،ج ،1ص .)277اين تعبير از ملکوت نيز بنابر اينکه به قوا و روحانيون باطني عالم اشاره مي کند در واقع
به همان تفسير ملکوت به باطن بازگشت دارد .اما همانطور که پيش از اين گفتيم بيان عالمه طباطبايي از ملکوت از
دقت و لطافت بيشتري برخوردار است و در واقع تفسير وي از ملکوت با حفظ آنچه ديگران گفته اند عميق تر به نظر
مي رسد .ايشان در ذيل اين آيه نيز با بيان اي ن مطلب که ملکوت وجود اشياء است از جهت انتسابي که به خدا دارند،
آيه مذکور را با همان معناشناسي خاص خود تفسير نموده اند (طباطبايي ،ص ج ههمان ،ج ،7ص.)272
بر اين اساس ابراهيم (ع) با ديدن ملکوت آسمان ها و زمين ،باطن عالم هستي و وجنبه غير ظاهري وجود را
مشاهده ف رمود و به همين سبب از اهل يقين گرديد .در تفسير همين آيه رواياتي از معصومان عليهم السالم رسيده
است که مؤيّد اين مفهوم هستند .امام صادق عليه السالم در مورد نشان دادن ملکوت به ابراهيم عليه السالم مي
فرمايد:
«کشف له عن األرض و من عليها و عن السماء و من فيها ،و الملك الذي يحملها و العرش و من عليه ،و فعل ذلك
کله برسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السالم( ».حويزي ،2225 ،ج ،2ص)791؛ از زمين و آسمان
و آنچه در آنها است و عرش و فرشتگان حامل آن و آنچه در آن است پرده برداشته شد و همچنين کاري با رسول
خدا (ص) و حضرت علي (ع) نيز انجام شد.
چنين مضموني از امام محمد باقر عليه السالم نيز روايت شده فقط به جاي عبارت «و فعل ذلك کله برسول اهلل صلى
اهلل عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السالم ».اين سخن از زبان امام نقل شده که« :و کذلك أري صاحبکم» يعني به
همنشين شما ،يعني خودِ امام ،نيز چنين چيزي نشان داده شده است (صفار ،2212،صص.)217-214در روايتي
ديگر از امام صادق عليه السالم اين مقام براي رسول خدا وساير ائمه عليهم السالم بيان شده است« :کشف البراهيم
السماوات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش و کشف له األرض حتى رأى ما في الهواء و فعل بمحمد (ص) مثل ذلك
و إني ألرى صاحبکم و األئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك» (همان ،ص.)217
؛ براي ابراهيم از آسمان هاي هفتگانه حجاب پرداشته شد تا جايي که به آنچه در باالي عرش است نگاه کرد و از
زمين براي او پرده ها برداشته شد تا آنجا که آنچه در هوا بود را نيز ديد و چنين چيزي در مورد پيامبر (ص) نيز به
وقوع پيوست و به راستي مثل چنين چيزي براي همنشين شما ،امام ،و امامان بعداز وي نيز تحقق يافت.
بنابراين ،همان طور که يکي از مفسران نيز گفته است (حسيني همداني ،2212 ،ج ،7ص )245ملکوت مفهومي
تشکيکي است که معناي نازل ،ساده و قابل درک آن براي همه ،همان مالکيت مطلق و صفت تدبير خداي متعال
است و درک مراتب واالي آن ،که همان باطن عالم و اشياء است ،از افق فکري بشر عادي باالتر بوده و مخصوص انبياء
و اولياء است .با توجه به اين مطالب همان گونه که آلوسي در «روح المعاني» متذکر شده است ،اين ارائه و رؤيت
حسي و بدون توجه به حقيقت آن امور نبوده است (آلوسي ،2225،ج ،2ص )217

از آنچه گفته شد مشخص مي شود که چرا قرآن کريم در مورد مشرکان از أَوَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ
الْأَرْضِ ...استفاده نموده ،ولي در مورد حضرت ابراهيم عليه السالم فرموده است :وَ کَذلِكَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَكُو تَ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِین  .فرق است ميان اينکه خداي متعال بفرمايد چرا نمي نگرند يا چرا نمي
نگريد و اينکه بفرمايد به ابراهيم ملکوت را نمايانديم .آنجا که مي فرمايد بنگريد منظور همان درک مراتب پايين
ملکوت از طريق تفکر و تدبر عادي است که براي همگان ميسر است ولي آنجا که مي فرمايد ما ملکوت را به کسي
نمايانديم ،مقصود درجات باالي درک ملکوت است و به همين جهت پس از آن سخن از ايمان عادي نيست ،بلکه
سخن از «يقين» است ،يقيني که صاحب آن چشم ملکوتي را در مقابل مشرکان ،بت پرستان ،نمرودها و دسايس آنها
دچار شك و ترديد نمي نمايد .شيخ صدوق در امالي خويش نقل مي کند که راوي از اميرالمومنين عليه السالم
پرسيد ... « :لِمَ أُسْرِيَ نَبِیُّهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَى السَّمَاءِ» چرا خدا پيامبرش (صلي اهلل عليه و اله) را [در شب معراج] به
آسمان برد؟ امام فرمودِ« :يُرِيَهُ مَلَکُوتَ السَّمَاءِ وَ مَا فِيهَا مِنْ عَ جَائِبِ صُنْعِهِ وَ بَدَائِعِ خَلْقِه (صدوق ،2941،ص .)251براي
اينکه ملکوت آسمان و آنچه از شگفتي هاي آف رينش و بدايع خلقت در آن است به او نشان دهد .شيخ کليني در
ن
اصول کافي حديثي را از امام صادق از پيامبر خدا صلوات اهلل عليهما و علي آلهما نقل مي کند که» :وبَى لِلْمَ سَاکِي ِ
بِالصَّبْرِ وَ هُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ( .کليني ،2945 ،ج ،1ص .)149عالمه مجلسي ضمن نقل اين
روايت در بحار مي گويد حرف «ب» در «بصبر» در اين روايت يا براي سببيت است که معناي روايت چنين مي شود:
خوشا به حال مساکين به سبب صبرشان و آنان کساني هستند که ملکوت آسمان ها و زمين را مي بينند ،يا براي
مالبست است که در اين صورت حال از مساکين است ومعناي حديث چنين مي شود :خوشا به حال مساکين در
حالي که صابرند و آنان کساني هستند که ملکوت آسمان ها و زمين را مي بينند .وي مي افزايد« :ليبعد أن يقرأ
المساکين بالتشديد للمبالغة أي المتمسکين کثيرا بالصبر» بعيد نيست که مساکين با تشديد و براي مبالغه خوانده
شود به معناي کساني که بسيار به صبر متمسك مي شوند ،آنگاه مي افزايد « ؤيت ملکوت براي انسان هاي کامل
يعني انبياء و اوصياء و اولياي مقرب آنان است و ممکن است براي رويت ملکوت مراتبي باشد  »...ايشان تفسير
مساکين به انبياء و اوصياء را اظهر مي داند (مسي ،2212،ج ،43ص .)24مساکين و حرف «ب» در اين روايت به هر
معنايي که باشند ،حکايت از آن دارد که رويت مراتب باالي ملکوت نصيب هرکسي نمي شود و از جمله شرايط آن
«صبر» است .به ديگر سخن مي توان گفت مرتبه رويت ملکوت توسط هرکسي بسته به ميزان صبر وي است و
بنابر اين مراتب اعالي ملکوت نصيب کساني مي شود که بسيار صابرند و مشاهده اين مرحله از ملکوت ،همچنان که
در مورد ابراهيم عليه السالم گذشت ،باالترين مرحله يقين را نيز در پي دارد .از همين روست که قرآن کريم در بيان
خصوصيات امامان حق ،صبر را بر يقين مقدم داشته است :وَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا
یُوقِنُونن (سجده .)12/به همين خاطر است که در برخي روايات از اين حقيقت به «ود به ملکوت» تعبير شده است،
همان طور که در روايتي از صادقين عليهم السالم آمده است« :قالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ َفلَنْ يَ ِلجَ مَ َلکُوتَ السَّمَاءِ حَتَّى ُيتِ َّم
قَوْلَهُ بِعَمَلٍ صَال» (مفيد ،2،ص ،29ص .)12گوينده ال اله اال اهلل به ملکوت آسمان راه نمي يابد مگر آنکه چنين
گفتاري را با عمل صالح تمام کند .
ص
ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نيست که منظور از ملکوت آسمان و زمين نمي تواند خود آسمان و زمين و يا خا ِ
عجايب و شگفتي هاي آن دو باشد؛ زيرا در اين صورت ،همان طور که يکي از مفسرين نيز متذکر شده است (فخر
رازي ،2211،ج ،29ص ،)94استعمال ملکوت مهمل و زايد مي شود.
-و چون صبر نمودند و به آيات ما يقين داشتند ،برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مىكردند.

گرچه واژه ملکوت بر اساس قاعده «زياده المباني تدلّ علي زياده المعاني» به خاطر دارا بودن «وت» داراي زيادت در
معني بوده و مبالغه در مالکيت و فرمانروايي است ،لکن از حيث موضوعي مي تواند در کنار آياتي که از کلماتي چون
«مُلك»« ،مالك»َ« ،لِك» و يا به نحوي از اين مفاهيم استفاده نموده اند نيز تحليل و تفسير شود .به عنوان مثال در
آيه  14سوره آل عمران مي فرمايد :قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ
تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر 1در آيه  213همين سوره نيز مي فرمايد :وَ لِلَّهِ مُلْكُ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر 3در آيه شريفه ديگري آمده است :فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ
مُقْتَدِرٍ( 21قمر .)55/همان طور که مالحظه مي شود اين آيات کريمه نيز بر مالکيت ،سلطنت و قدرت مطلقه خداوند
اشاره دارند ،اما با توضيحاتي که پيش از اين آورديم ،کلمه ملکوت عالوه بر افاده اين معاني تأکيدي است بر شدت
انتساب و ارتباط موجودات به خداي متعال ،به گونه اي که انسان عارفِ به ملکوت خدا براي هيچ موجودي ،وجود
استقاللي قائل نيست ،بلکه وجود او را عين ربط و نيازمندي به خداي متعال مي داند و به همين سبب ،بته به مرتبه
کمالي و معنوي خويش ،باطن عالم هستي را نظاره مي کند .به عبارت ديگر ،وه ملکوتي اشياء همان شدت وابستگي
و نيازمندي آنان به خداي متعال است .در آيات فوق اشاره به اين است که همه چيز ملك خداست اما در آيات
مربوط به ملکوت ،عاوه بر اين معنا ،بر اين حقيقت تاکيد شده است که هيچ موجودي جز به عنايت الهي اساس و
قوامي نداردوبه بيان پيش گفته عالمه طباطبايي ،آيات مربوط به ملکوت به جنبه امري مخلوقات و آيات فوق الذکر
به جنبه خلقي آنها اشاره دارند .
 .3ملکوت در عرفان و حکمت اسالمی
از آنجا که واژه ملکوت در عرفان و حکمت اسالمي نيز انعکاس قابل توجهي داشته و اشعار حافظ نيز اشعاري عرفاني
محسوب مي شوند ،براي فهم بهتر بحث حاضر بي مناسبت نخواهد بود اگر معناي کلمه مورد بحث را در عرفان و
حکمت اسالمي نيز به طور اجمال مورد توجه قرار دهيم.
در حکمت و فلسفه اسالمي عوالم را به طور کلي به دو عالم مُلك و ملکوت تقسيم نموده اند .عالم مُلك همان عالم
خلق يا شهادت است و عالم ملکوت عالم امر يا غيب است (طوسي ،2972 ،ص .)25مُلك عالم محسوس و ملکوت
عالم معقول است (همان) .براين اساس عالم ملکوت بدون مدّت و مادّت و عالم مُلك همراه با ماده است
(صليبا ،2944،ص .)252البته برخي از حکما همچون شيخ اشراق و صدر المتألهين شيرازي و به طور کلي کساني که
مشرب اشراقي داشته اند تقسيم بندي مذکور را با اندکي تفاوت مطرح نموده اند ،بدين صورت که عالم عقل را به
عالم مجردات محض و عالم ن يمه مجرد؛ يعني عالمي که نه مجرد تام و نه جسماني محض است و از قوه و حرکت و
زمان و مکان مجرد است اما از ابعاد و ساير عوارض جسم مجرد نيست تقسيم نموده و عالم مجردات محض را
جبروت يا ملکوت اعلي و عالم نيمه مجرد را ملکوت اسفل يا عالم مثال يا عالم نفس نام نهاده اند (غفاري،2911،
ص142؛ صليبا ،همان ،ص714؛ سجادي2973 ،ش ،ص. )915
واژه «ملکوت» در عرفان اسالمي نيز معناي «عالم غيب» به خود گرفته است در مقابل «مُلك» که مقصود از آن
«عالم شهادت» است (کاشاني ،2229،ص .)211در اصطالح عرفا عوالمِ کليه و حضرات أصليه به پنج عالم و حضرت
 - 0بگو« :بار خدایا ،تویى که فرمانفرمایى هر آن کس را که خواهى ،فرمانروایى بخشى و از هر که خواهى ،فرمانروایى را باز ستانى و هر که را خواهى،
عزت بخشى و هر که را خواهى ،خوار گردانى همه خوبیها به دست توست ،و تو بر هر چیز توانایى.
3

 -و فرمانروایی اسمان ها و زمین مخصوص خداست و خدا بر هر چیزی توانا است.

 - 23در قرارگاه صدق ،نزد پادشاهى توانایند.

تقسيم مي شوند :عالم غيب مطلق يا عالم أعيان ثابته ،عالم جبروت ،عالم ملکوت ،عالم مُلك و عالم انسان کامل .عالم
ملکوت همان عالم مثال مطلق است که موجود ات أعم از مادي و مجرد ،در آن صورتي مثالي دارند و فقط با حواس
باطني مي توان به آنها دست يافت (يثربي ،2912 ،ص .)927بنابراين عالم ملکوت در عرفان فروترين و پايين ترين
مرحله عالم غيب به شمار مي رود.
 .4ملکوت در دیوان حافظ
حافظ در سه موضع از ديوان خويش واژه «ملکوت» را به کار برده است .ضمن اشاره به هر يك از اين ابيات به شرح
و توضيح آنها نيز مي پردازيم:
نخستين استعمال در غزلي است با مطلع:
دل و دينم شد و دلبر به مالمتت برخاستت

گفت با ما منشين کز تو ستالمت برخاستت

در بيت پنجم غزل فرموده است:
مستتتت بگذشتتتتي و از خلوتيتتتان ملکتتتوت

بتته تماشتتاي تتتو آشتتوب قيامتتت برخاستتت

خواجه در اين بيت «ملکوت» را با واژه «خلوتيان» قرين ساخته که اين خود قرينه اي است آشکار بر اين که مراد
وي از ملکوت «عالم باطن» است .توضيح آنکه «خلوتي» به معناي خلوت نشين و عزلت گزين است
(خرمشاهي ،2919،ج ،2ص .)225پيداست که خلوتي ،نهان از ديدگان أغيار به گوشه عزلت نشسته و به راز شنيدن
و گفتن همت گماشته است .در غزل ديگري از حافظ مي خوانيم :
افشاي راز خلوتيان خواست کرد شمع شکر خدا که سرّ دلش در زبان گرفت بنابراين« ،خلوتيانِ ملکوت» همان پرده
نشينان باطن عالم؛ يعني فرشتگانند (سودي ،2957،ج ،2ص  )274همان مخلوقاتي که به خاطر تجرد از ماده ،روي
در عالم باطن ،نهان داشته اند؛ لذا به نظر مي رسد خطاب خواجه در اين بيت به حضرت معشوق (جلّ و عال) است
که تو مست گذشتي و در ميان فرشتگان به خاطر تماشاي تو آشوب قيامت پديد آمد .کنايه از اينکه فقط آدميان و
خاکيان شيفته و شيداي تو نيستند بلکه مستي جذبه تو حتي ساکنان ملکوت را نيز دچار آشوب کرده است (نك :
همان).
البته به جز اين معنا ،مي توان مقصود از «خلوتيان ملکوت» را آدمياني دانست که با ملکوت عالم اُنس و اُلفت يافته
و بسان ابراهيم نبي (عليه السالم) چشم ديدار آن را يافته اند .22در اين صورت منظور از خلوتيان در اين بيت أنبياء و
أولياء هستند که به خاطر شهود مستي حضرت دوست و تجلّي آيات أعظم وي بر ايشان ،قيامت کبراي آنان در
همين جهان برخاسته و قيامتْ بين شده اند (سعادت پرور ،2911،ج ،1صص.)215-212بيان مطلب آنکه انسان در
سيرِ حاالت شهودي پس از گذر از مراحل «مناميه» و «موتيه» به مرحله «قيامتيه» مي رسد .در «حالت مناميه»
حقايقي را که معموال ديگران در خواب مي بينند سالك در بيداري شهود مي کند« .حالت موتيه» نيز شهود عالم
برزخ و حقايق آن است« .حالت قيامتيه» که بسيار باالتر از دو مرحله پيش مي باشد عبارت از نيل انسان به درجه
شهود اسرار قيامت است (جوادي آملي ،2915،صص .)72-44در اين مرحله است که وجود آدمي قيام قيامت شده و
او صاحب چشم قيامتي مي شود و از قيامت و أحوال و أهوال آن خبر مي دهد .موالنا در ترسيم اين حقيقت مي
گويد:
صتتتد قيامتتتت بتتتود او انتتتدر عيتتتان
زاده ثانيستتتتت احمتتتتتد در جهتتتتتان
 « - 22وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ» ( -أنعام) ،

و قيامتتتت را همتتتتي پرستتتيده انتتتتد

اي قيامتتتت! تتتتا قيامتتتت راه چنتتتد

بتتتا زبتتتان حتتتال متتتي گفتتتتي بستتتي

کتتته ز محشتتتر حشتتتر پرستتتد کستتتي

بهر ايتن گفتت آن رستول ختوش پيتام

رمتتتز «موتتتتوا قبتتتل متتتوت ا کتتترام»

هتتم چنانکتته متترده ام متتن قبتتل متتوت

زان طرف آورده ام ايتن صتيت و صتوت

پتتس قيامتتتت شتتتو قيامتتتت را ببتتتين

ديتتدن هتتر چيتتز را شرطستتت ايتتن
(مولوي ،2912،دفتر ششم ،ص.)125

بر اساس اين تفسير ،باز منظور حافظ از ملکوت در بيت مورد بحث ،همان «باطن عالم» است و انبياء و اولياء الهي
کساني هستند که به باطن عالم ورود يافته اند .
اما برخي از شارحان هرچند مراد از « خلوتيان ملکوت» را فرشتگان عنوان کرده اند؛ لکن اين بيت را مرتبط با
ماجراي پر راز و رمز معراج رسول اکرم (صلي اهلل عليه و آله و سلم) دانسته و طبعاً خطاب حافظ را متوجه آن وجود
شريف ذکر نموده اند به اين معنا که« :اي رسول اعظم سرمست ديدار حق به معراج رفتى و مالئك آسمان براى
ديدارت آشوب قيامت را به پاکردند» (ابهري ،2912،ص .)74به هر حال اين برداشت از بيت مورد بحث نيز که با
سياق بيان حافظ نيز سازگارتر است ،ملکوت را به همان معناي باطن و نهان عالم تفسيرنموده است.
***
مطلع دومين غزلي که لفظ «ملکوت» را در خود جاي داده ،چنين است:
گتتل آدم بسرشتتتند و بتته پيمانتته زدنتتد
دوش ديدم که مالئك در ميخانته زدنتد
حافظ در بيت بعدي همين غزل سروده است:
ستتاکنان حتترم ستتتر و عفتتاف ملکتتوت

بتتا متتن راه نشتتين بتتاده مستتتانه زدنتتد

در اين بيت نيز مقصود از ملکوت همان باطن عالم است ،چرا که اوال :قراين روشني چون «حرم»« ،ستر» و «عفاف»
که همگي به نوعي معناي پوشيدگي و پنهاني مي دهند قرين واژه ملکوت شده است؛ يعني عالم ملکوت عالمي است
که داراي حريم است و هرکسي را ياراي گام نهادن در آن نيست و بر نامحرمان و کساني که از خصيصه عفت
برخوردار نيستند ،پنهان و پوشيده است .ثانيا :به تصريح بيت اول ،مقصود از ساکنان ملکوت فرشتگان است؛
فرشتگاني که به دليل تجرد از ماده ،ظهور مادي و جسماني ندارند و مربوط به نهان و باطن عالم مي باشند .
برخي منظور از «ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت» را اسماء و صفات الهي دانسته اند .ختمي الهوري در شرح اين
بيت آورده است ...« :مراد از ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت ،اسما و صفات الهى است و مراد از لفظ من ،حقيقت
انسانيت است .در اين بيت جامعيت انسان مر جميع اسما و صفات الهى را-که در مصراع ثانى بيت سابق به طريق
رمز و اشارت گفته بود-به حد صراحت رسانيده ،مى گويند که عروسان اسما و صفات که ساکن حرم سراپردۀ اختفاء
عالم ملکوت بودند ،با انسان خاکى و خاکنشين محبت و قربت بىپرده و حجاب فرمودند و کمال يگانگى نمودند به
مثابهاى که انسان بدان عروسان اسما و صفات محقق شد؛ زيرا که خليفه بر صورت مستخلف مىبايد که باشد»
(ختمي الهوري ،2912،صص .)2211-2273
گرچه اسماء و صفات الهي نيز از مصاديق ملکوت به شمار مي روند ولي با توجه به اينکه در بيت قبل سخن از
فرشتگان رفته و سياق کالم در بيان فعل آنان نسبت به آدمي است ،مناسب آن است که در اين بيت مقصود از
ساکنان ملکوت هم ايشان باشند.

به بيان صاحب کتاب «حافظنامه»« ،ساکنان اين حرم به تعبير ديگرِ حافظ همان خلوتيان ملکوت اند»
(خرمشاهي ،2919،ج ،2ص .)471
سومين غزلي که خواجه شيراز در آن از ملکوت ياد نموده است با اين بيت آغاز مي شود :
دال بسوز کته ستوز تتو کارهتا بکنتد

نياز نتيم شتبي دفتع صتد بتال بکنتد

حافظ در بيت سوم اين غزل به ملکوت پرداخته است:
هر آنکه خدمت جام جهان نمتا بکنتد
ز مُلك تتا ملکتوتش حجتاب بردارنتد
در اين غزل نيز ملکوت به معناي باطن عالم به کار رفته است .همنشيني اين کلمه با «مُلك» و «حجاب» به خوبي
بيانگر اين معناست .همان گونه که پيشتر آمد ،عالم مُلك عالم ظواهر و محسوسات و نشئه شهادت است و عالم
ملکوت عالم غيب و باطن و غير محسوس و غير مشهود است .واژه «حجاب» نيز به خوبي پوشيدگي و پنهاني اين
عالم را نشان مي دهد .
«جام جهان نما» دل عارف و عاشق است (سودي ،2941،ج ،1ص .)2132حافظ مي خواهد بگويد هرکس به دل
خويش که به « جام جهان نماي جمشيد» ماننده است خدمت کند و در تهذيب و پاکسازي آن بکوشد حجاب ها از
دل او برداشته شده ،مي تواند به ملکوت و حقايق عالم نظاره کند .چنانکه رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله وسلم) در
کالمي پر ارج مي فرمايد« :لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلَکُوتِ السَّمَاوَات»
(مجلسي ،2212،ج ،54ص .)249اگر شياطين برگرد دلهاي بني آدم نمي گرديدند [ و با وسوسه زمينه آلودگي قلبي
آنان را مهيا نمي ساختند] ،انسان ها به تماشاي ملکوت آسمان ها مي نشستند .امام صادق (عليه السالم) نيز در
ض حَتَّى يَسْمُو» (کليني ،2945،ج ،1ص.)291به راستي
سخني زيبا فرموده است« :إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا صَفَا ضَاقَتْ بِهِ الْأَرْ ُ
هنگامي که قلب صفا يابد زمين براي او تنگ و کوچك مي شود تا اينکه راه آسمان در پيش مي گيرد؛ يعني اگر
انسان با مجاهدت معنوي دل خويش را از حُبّ دنيا و معاصي پاک گرداند ،از اين عالم پست به سوي عالم باال و
ملکوت حقايق و قرب ح ضرت حق بال و پر مي گشايد.
چنين دلي به تعبير حافظ «غيب نماي است و جام جم دارد» و قدم در عرص «خلوتيان ملکوت» نهاده است .
هر که شد محرم دل در حرم يار بماند

وآنکه اين نکتته ندانستت در إنکتار بمانتد

الزم به ذکر است که حافظ در سه غزل فوق ،به صراحت از واژه «ملکوت» استفاده نموده بود؛ لکن وي در موارد
متعدد ديگري نيز بدون استفاده از ملکوت ،از آن سخن گفته و يا اشاراتي بدان داشته است .في المثل در غزلي آمده
است که:
خاک ميکده کحل بصر تتواني کترد
به سر جام جم آن گته نظتر تتواني کترد
و نيز:
ديدن روى تو را ديتده جتان بتين بايتد

وين کجا مرتبه چشم جهانبين منستت

 - 5تطبیق و تحلیل
چگونگي انعکاس اصطالح قرآني «ملکوت» در تفکر عرفاني حافظ و نحوه روايت گري وتصوير پردازي او از اين واژه
دو بحث مهمي است که در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد :

.1- 5چگونگی انعکاس واژه «ملکوت» در تفکر عرفانی حافظ:
همان طور که در معناشناسي قرآنيِ گفته شد« ،ملکوت» مفهومي تشکيکي و ذو مراتب است .معنا و مرتبه ساده و
قابل درک آن براي همه ،همان مالکيت مطلق خداي متعال و صفت تدبير اوست؛ اما مراتب معنايي واالتر آن باطن و
جنبه ناپيداي اشياء است ،چيزي که د رک آن حتّي از افق فکري مؤمنان عادي نيز برتر است و درجات باالي ايمان را
مي طلبد؛ تا آنجا که صدر و ستيغ آن در اختيار انبياء و اوصياء و اولياء الهي است .
در بررسي غزليات حاوي اين واژه نيز ديديم که مراد حافظ از به کارگيري و استعمال «ملکوت» توجه دادن به
معناي ساده و نازل آن نيست بلکه عارف دلسوخته شيراز «در کُنج فقر و خلوت شب هاي تار» ،به يمن «دعا» و
«درس قرآن» درک عميقي از مفهوم وحياني ملکوت داشته است .اين نوع برداشت حافظ از قرآن کريم ،در واقع ،از
نازک انديشي هاي عرفاني حافظ و غور و غواصي هاي مؤمنانه او در درياي ژرف معارف قرآن سرچشمه گرفته و
حاصل انس مدام و تدبر تمام او در نامه حضرت دوست است .البته او به برکت فهم آيه یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى
اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِید( فاطر« )25/سلطنت فقر» به دست آورده و خويش را در مقام «ارباب حاجت» مي نشاند
و به دستگيري دوست و همت اولياء او محتاج مي داند و هم در اين راستا خويش را توصيه به پيروي از خاندان
عصمت و طهارت (عليهم السالم) نموده و از موالي متقيان مدد مي خواهد:
بدرقتته رهتتت شتتود همتتت شتتحنه نجتتف
حافظ اگر قدم زني در ره خانتدان بته صتدق
عالوه بر مطلب فوق ،حافظ به خوبي مي داند که سرّ ورود به ملکوت «صبر» کردن و «عتاب يار پريچهره» کشيدن و
به جان خريدن صدها جفا و سوختن و به «نياز نيم شبي» کوشيدن است .پيش از اين ،روايتي را از امام صادق از
پيامبر خدا (ص) نقل کرديم که فرمود« :طُوبَى لِلْمَسَاکِينِ بِالصَّبْرِ وَ هُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضض»
(کليني ،2945،ج ،1ص .)149در اين روايت ،بر ارزش فقر ( به مفهوم درک فقر ذاتي به خداي سبحان) و صبر يا صبر
فراوان -بنابر مشدد خواندن لفظ مساکين -تأکيد شده و اين امر عامل شهود ملکوت معرفي شده است .حافظ اين
مضمون را چه خوش سروده است:
دال بستتوز کتته ستتوز تتتو کارهتتا بکنتتد

نيتتاز نتتيم شتتبي دفتتع صتتد بتتال بکنتتد

عتتاب يتتار پتري چهتتره عاشتقانه بکتتش

که يك کرشمه تالفتي صتد جفتا بکنتد

ز ملتتك تتتا ملکتتوتش حجتتاب بردارنتتد

هر آن که خدمت جام جهان نمتا بکنتد

او در بيت سوم ،به زيبايي هر چه تمام تر مهم ترين مصداق صبر را «خدمت جام جهان نما» و تهذيب و تصفيه دل
نمودن معرفي کرده است .اکسير «صبر» در موارد متعددي مورد تأکيد حافظ بوده است ،به عنوان نمونه در غزلي مي
خوانيم:
صبر کن حافظ به ستختي ،روز و شتب

عاقبتتتتتت روزي بيتتتتتابي کتتتتتام را

وي اين همه «شهد و شيرين» در سخنش را نيز نتيجه همين صبر مي داند:
اجر صبريست کتز آن شتاخ نبتاتم دادنتد
اين همه شهد و شکر کز ستخنم ميريتزد

بر اساس آنچه گفته شد ،بازتاب مفهوم واژه «ملکوت» در غزليات حافظ عالوه بر اين که مفهوم عميق آن را مي
نماياند ،راه شهود و ورود به آن را نيز در غايت زيبايي ،لطافت و خيال انگيزي معرفي مي نمايد .حاصل مطلب آنکه
فهم او از اين نازله قرآني ،شايسته و بهره وي از اين مائده وحياني ،بايسته است.
 .2- 5کیفیت تصویر سازي حافظ از واژه ملکوت
فصاحت و بالغت قرآن کريم آن چنان در اوج است که جاي هيچ گونه سخني را براي موافق و مخالف باقي نگذاشته
است .زيبايي و لطافتِ بالغت قرآن زماني بهتر درک مي شود که به تصوير سازي شگفت انگيز و فوق بشري آن توجه
شود .قرآن با استخدام صنايع ادبي ،توجه به چينش اصوات گوناگون حروف و افاده معاني به غايت مناسب ،از واقعيت
ها و پديده هاي گوناگون تصويري حيران کننده مي سازد« .سيد قطب» در کتاب «التصوير الفني في القرآن» اين
خصوصيت قرآن را به عنوان يك قاعده معرفي مي نمايد« :تصوير گري ،قاعده بيان و تعبير اين کتاب زيباست ،قاعده
اي اس اسي و مورد استفاده براي همه اغراض» (سيد قطب ،2225،ص .)3قرآن در تصوير سازي خود از رنگ ها،
حرکات ،انگيزش خيال ،اصوات ،صدا و نغمات کلمات ،موسيقي سياق ،به گونه اي استفاده مي کند که چشم و گوش
و حس و خيال و فکر و وجدان آدمي را تسخير مي کند .اين تصويرگري ،زنده و برگرفته از عالم زندگان است و صرف
رنگها و خطوط مرده و بي جان نيست (همو ،ص .)91في المثل بنگريد که در آيه  21سوره تکوير چه تصوير زنده و
بديعي از صبح مي سازد  :وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّس  و نيز توصيف گردش روز در عين واقعي بودن ،در نهايت انگيزش
خيال است:یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثا( اعراف )52/نيز چنين است ارائه تصوير زمين مرده اي که با باران
حيات مي يابد :وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً ،فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ ،وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجج( حج.)5/
بر اين اساس ،حافظ در سرايش اشعار خود فقط از مفاهيم و معاني واالي قرآن متأثر نبوده است ،بلکه به نحو شگفت
انگيزي از خصيصه تصويرسازي آيات وحي نيز بهره مند شده است .غزليات او سرشار از تصويرگري هاي ناب و خيال
انگيز است .ترکيب همين ويژگي با نازک انديشي ها و لطافت طبع حافظ است که زيبايي اشعار او را دوچندان کرده
است .به عنوان نمونه تصوير سازي حافظ از هبوط آدمي به زمين بسيار زيباست :
آدم آورد در ايتتتن ديتتتر ختتتراب آبتتتادم
من ملك بودم و فردوس بترين جتايم بتود
تصوير گري حافظ از واژه ملکوت نيز در نهايت زيبايي است .تأمل در ابياتي که به بررسي مفهومي آنها پرداختيم ،اين
مطلب را به وضوح نمايان مي سازد :
مستتت بگذشتتتي و از خلوتيتتان ملکتتوت

به تماشتاي تتو آشتوب قيامتت برخاستت

به راستي چه واژه اي براي بيان نهان و باطن بودن ملکوت از «خلوتي» و «خلوتيان» زيباتر و نيکوتر است؟ از سوي
ديگر قرين شدن آشوب با قيامت و تقابل آشوب با خلوتي بر حسن کالم بسي افزوده است.
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشين باده مستانه زدند
در اين بيت نيز استعمال سه کلمه «حرم»« ،ستر» و «عفاف» تصوير بسيار زيبا و کاملي از اين کلمه قرآني ارائه داده
است ،چرا که هر سه به گونه اي بر پنهان بودن عالم ملکوت تأکيد دارند.
هر آنکه خدمت جام جهتان نمتا بکنتد
زملتتتك تتتتا ملکتتتوت حجتتتاب بردارنتتتد
در اين بيت نيز به کار گيري لفظ «حجاب» برتصويرگري مطلوب ملکوت بسيار مدد رسانده است .عالوه براين ،تقابل
ملك با ملکوت در مصرع اول از باب «تُعرفُ االشياءُ بأضدادها» کمك شاياني به تصور صحيح ملکوت نموده است .از

استعاره بسيار زيباي «جام جهان نما» نيز نبايد غافل بود ،چرا که استعمال خود کلمه دل با توجه به اينکه سخن از
ملکوت و حجاب است نمي توانست در اين حد به تصوير سازي از ملکوت کمك کند .
نتیجه گیري
واژه ملکوت در لغت به مفهوم مالکيت مطلق خداوند بر همه موجودات است .اين مفهوم در قرآن کريم ،مفهومي
تشکيکي است و معناي نا زل آن همان مالکيت مطلق خداوند و انتساب وجودي موجودات و اشياء به خداي متعال
بوده و معناي عالي تر آن باطن عالم است ،از آن جهت که انتساب و قيام شديد به ذات باريتعالي دارد .
حافظ در اشعار خود ،با درک عميق معناي اين واژه قرآني ،معناي عالي تر آن را اراده کرده .توجه به قرائن به کار
رفته در غزليات مرتبط ،به وضوح اين مطلب را نشان مي دهد .عالوه بر اين ،در اشعار وي به «صبر» و «تهذيب نفس
و تصفيه دل» به عنوان دو عنصر قرآني و کليدي ورود به ملکوت توجه و تأکيد شده است.
يکي از وجوه زيبايي شناسي قرآن« ،تصوير سازي» بديع ،دل انگيز و فوق بشري آن از
واقعيت ها و پديده هاي گوناگون است .حافظ اين خصيصه قرآني را نيز با مهارت و استادي کامل در غزليات و اشعار
خود ،به خصوص در بيان واژه ملکوت ،به کار گرفته و از اين رهگذر صورت گري هاي زيبا و خيال انگيزي را به ثمر
رسانيده است.

منابع و مآخذ
الف .منابع فارسی و عربی
ابن آشور ،محمدبن طاهر (بي تا) ،التحریروالتنویر ،بي چا ،بي جا ،بي نا.

ابن عربي ،محيي الدين (2211ق) ،تفسیر ابن عربی ،چاپ اول ،بيروت ،دار احياء التراث العربى.
ابن فارس ،ابو الحسين احمد ( 2219ق) ،مقاییس اللغه ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،بي چا ،بي جا ،بي نا.
ابن منظور ،محمد بن مکرم (2222ق) ،لسان العرب ،چاپ سوم ،بيروت ،نشر دار صادر.
ابهري ،عبد اهلل ( ،)2912دیوان حافظ با شرح کامل ،بي چا ،تهران ،نشر طاليه.
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)2915صورت و سیرت انسان در قرآن،چاپ چهارم ،قم،مرکز نشر اسراء.
حسينى همدانى ،سيدمحمدحسين (2212ق) ،انواردرخشان ،چاپ اول ،تهران ،کتابفروشى لطفي.
حويزى ،عبد على بن جمعه ( 2225ق) ،تفسیر نور الثقلین ،بي چا ،قم ،انتشارات اسماعيليان.
ختمي الهوري ،عبدالرحمن بن سليمان ( ،)2912تصحيح و تعليق خرمشاهي و مطيعي ،بي چا ،تهران ،نشر قطره.
خرمشاهي ،بهاءالدين ( ،)2919حافظنامه ،بي چا ،تهران ،انتشارات علمي فرهنگي.
خفاجي ،شهاب الدين أحمد ( 2111ق) ،شفاء الغلیل فیما فی کالم العرب من الدخیل ،بي چا ،بي جا ،مکتبه الوهبيه.
رازي ،فخر الدين ( 2211ق) ،مفاتیح الغیب ،چاپ سوم ،بيروت ،دار االحياء التراث العربي.
راغب اصفهاني ،حسين بن محمد (2221ق)،المفردات فی غریب القرآن،بي چا ،بيروت ،نشردار العلم.
زمخشرى ،محمود (2217ق) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،چاپ سوم ،دارالکتاب العربي.
سجادى ،سيدجعفر ( 2973ش) ،فرهنگ اصطالحات فلسفى مالصدرا ،چاپ اول ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي.
سعادت پرور ،علي ( ،)2911جمال آفتاب و آفتاب هر نظر ،بي چا ،تهران ،نشر احياء کتاب.
سودي ،محمد(،)2957-2941شرح سودي بر حافظ ،ترجمه ستارزاده ،بي چا ،انزلي ،نشر عصمت.
سيد قطب ( ،)2225التصویر الفنی فی القرآن ،بي چا ،بيروت ،دارالشروق.
سيوطي ،جالل الدين ( ،)2212اإلتقان فی علوم القرآن ،بيروت ،چاپ دوم ،دارالکتاب العربي.
صدرالمتالهين محمدبن ابراهيم(2944ش) ،تفسیرالقرآن الکریم ،بي چا ،قم ،انتشارات بيدار.
صدوق ،علي بن الحسين بن بابويه (2941ش) ،األمالی ،تهران ،انتشارات کتابخانه اسالميه.
صفار ،محمدبن حسن بن فروخ (2212ق) ،بصائرالدرجات ،قم ،انتشارات کتابخانه آيت اهلل مرعشى.
صليبا ،جميل؛ صانعى دره بيدي ( 2944ش) ،منوچهر ،فرهنگ فلسفى ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات حکمت.
طباطبايى ،سيد محمد حسين (2227ق) ،المیزان فى تفسیر القرآن ،بي چا ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي.
طبرسى ،فضل بن حسن (2971ش) ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،بي چا ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو.
طوسى ،خواجه نصيرالدين (2972ش) ،آغاز و انجام ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات فرهنگ و ارشاداسالمي.
طوسى ،محمدبن حسن (بي تا) ،التبیان فى تفسیرالقرآن ،بي چا ،بيروت ،داراحياءالتراث العربي.
غفارى ،سيدمحمدخالد (2911ش) ،فرهنگ اصطالحات آثارشیخ اشراق ،چاپ اول ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر
فرهنگي.
فيض کاشانى ،مالمحسن(2225ق) ،تفسیر الصافی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات الصدر.
کلينى ،محمد بن يعقوب (2945ش) ،الکافی ،جلد دوم ،بي چا ،تهران ،دار الکتب اإلسالمية.
کاشاني ،عبدالرزاق (2229ق) ،معجم اصطالحات الصوفیه ،چاپ اول ،قاهره ،دار المنار.
مجلسي ،محمدباقر (2212ق) ،بحاراالنوار ،بي چا ،بيروت ،موسسه الوفاء.
مصطفوي ،حسن (2941ش) ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بي چا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مفيد ،محمد بن نعمان ( 2229ق) ،األمالی ،قم ،انتشارات کنگره جهانى شيخ مفيد.

مولوي ،جالل الدين ( ،)2912مثنوي معنوي ،چاپ دوازدهم ،تهران ،انتشارات بهراد.
نخجواني ،نعمت اهلل بن محمود (2333ق) ،الفواتح االلهیه و المفاتح الغیبیه ،چاپ اول ،مصر ،دار رکابي للنشر.
يثربي ،سيديحيي (2912ش) ،عرفان نظري ،چاپ پنجم ،قم ،بوستان کتاب.
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