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از جمله معارفي كه قرآن ما را با آن آشنا ميسازد ،وجود ساحتهاي معنوي براي
عالم است ،كه از آن به عالم ملكوت ياد شده است .براساس اين نظريه عارفان و
فیلسوفان صدرايي و اشراقي براي هر موجودي ملكوتي قائل شدهاند .از منظر
اهل لغت ،حكماي صدرايي و اشراقي ،عرفا،كتاب مقدس و تفاسیر و روايات،
ملكوت به معناي باطن و حقیقت عالم است طوري كه احاطة خداوند براين باطن
حاكي از انتساب اشیا به وي و ربوبیت و قدرتش بر موجودات است كه اين امر
حاكي از امكان شناخت اين عالم بوده و به نظركاملترين راه براي شناخت عالم
ملكوت راه تفكر و عمل توأمان است .از ديدگاه هستيشناسانه « ملكوت » عالم
وسیعي است كه مشتمل بر ارواح موجوداتي بوده كه در عالم امكان مستقرند و هر
يك از آنها داراي درجات مختلفي هستند .از اهداف و دغدغههاي اصلي پژوهش
حاضر ميتوان به امكان شناخت و قابلیت اثباتاين آموزه قرآني و لزومايمان به آن
وآثار دانستنش نظیر آثار معرفتي و لوازم اعتقادي پذيرش آن در انسانشناسي،كمال
وگرايشهاي اخالقي اشاره نمود .از دستاوردها و لوازم هستيشناسي ملكوت
ميتوان به اين موارد اشاره كرد.1 :فرمانبرداري موجودات ملكوتي از اوامر و نواهي
الهي؛  .2عاري شدن نفس از عالئق مادي بر اثر ارتباط با ملكوت؛  .3تفاضل انسان
بر فرشتگان در سلوك ملكوتي؛  .4تجسم اعمال؛  .5تسبیح عموميموجودات در
 عضو هیئت علمی دانشكده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی
 دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی
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عالم .همچنین از آثار ايمان به ملكوت در نگرشهاي تربیتي اخالقي ميتوان به :
.1نقشايمان به ملكوت در تعالي انسان؛  .2ملكوت و پاداش اعمال؛ .3مقام يقین؛
 .4تسلیم و عبوديت در قبال حق تعالي اشاره نمود.
ملكوت ،باطن ،مرتبة وجودي ،انسان ،تكامل.
مقدمه

از معارف مهم و ارزشمندي كه قرآن ما را با آن آشنا ميسازد وجود ساحتهاي معنوي
و ملكوتي وراي عالم حواس و مادي است كه از آن به ملكوت ياد كرده و براي هر
موجودي ملكوتي قائل شده است (يس )33/درسورة اَعراف با لحني پرسشگرانه اما
تشويقي ميفرمايد « :أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السمَوَاتِ وَ األَرْضِ »( اعراف )135/و در
سورة انعام در جريان و سیر تكاملي پیامبربزرگي همچون ابراهیم(علیه السالم) و پس از
طي مراحل رشد فكري و عقلي ميفرمايد« :وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ السمَوَاتِ وَ
األَرْضِ»( انعام )55/البته در سورة مؤمنون و يس تأكید ميكند ،اين جهان مانند جهان
مادي در دست خداوند است« :قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَئٍ»(مؤمنون« )33/فَسُبْحَانَ الذِي
بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَئٍ»(يس )33/و از سوي ديگرگرچه وحي از چنین جهاني خبر
داده است ،اما با درك وكاوش عقلي قابلیت تحلیل و بررسي و شناخت زواياي آن
وجود دارد.
آنچه در اين مقاله به عنوان سؤال اصلي مطرح ميشود عبارتاست از اينكه :ملكوت
چیست و آيا اثبات وجود ساحتهاي ملكوتي نظام هستي ممكن است يا خیر و شناخت
و اعتقاد به وجود چنین ساحتي درعالم هستي چه آثار و لوازميدر پي داردكه به تبع آن
سؤاالت ديگري دراين بحث مطرح ميشود ،از جمله :
.1آيا میان عالم غیب مطلق و عالم طبیعت عوالم ديگرى وجود دارد ،ماهیت ملكوت
و ويژگيهاي اين حقیقت و آموزة قرآني چیست؟
 .2بر فرض وجود عالم ملكوت ،ازچه راههايي ميتوان چنین ساحتي را اثبات كرد ؟
 .3باور به اين حقیقت چه نقشي در بحث كمال ،گرايشهاي اخالقي دارد؟
با توجه به پرسشهاي مذكور و دغدغههايي كه مطرح است ،ضرورت بررسياين عالم
در قرآن مشخص شده وپاسخ به چنین سؤاالتي ضروري مينمايد.
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درحیطة شناخت جهان هستي و در دايرة معرفت خويش از اين جهان ،به نظر
ميرسدكه اشیا از ساحتي غیرمادي برخوردارندكه از آن به عالم ملكوت تعبیر ميشود و
اثبات آن از طريق عقل و وحي امكانپذير است ،طوري كه الزمة شناخت آن تأثیر مثبت
در انسانشناسي و سیر تكاملي انسان در ابعاد معنوي خواهد بود.
كتابهاي فلسفي ،عرفاني وتفسیري ما مملو از بحث در بارة چنین جهاني است و
اشاره به آنها ميتواند نشان دهدكه اين كلیدواژه اگر در آثاري آمده ،دلیل بر تكراري
بودن موضوع در اين آثار نیست.
به عنوان مثال در بحث هستيشناسي عالم ملكوت در نظر برخي از فالسفه و عارفان در
ارتباط با اين بحث به نظام سلسلهمراتبي عالم هستي و تقسیماتي نظیر .1 :عالم الهوت؛
 .2عالم جبروت(عقول)؛  .3عالم ملكوت؛  .4عالم ناسوت اشاره شده است .اين عالم در
ديدگاه حكما معناي عامي داشته و از آن به عالم باطن در قبال عالم مُلك كه عالم ظاهر
است تعبیر ميشود و آن را به ملكوت اَعلى (كه عالم مجردات محض است) و ملكوت
اَسفل (كه عالم صُور است ،كه نه مادي محض و نه مجرد محض است) تقسیم ميكنند.
به عنوان نمونه در میان فالسفة مشاء با تكیه بركالم ابنسینا در تبیین نظرية الواحد و دوام
فیض ميتوان به تبیین و اثبات اين عالم پرداخت.
در میان فالسفة اشراق شیخ اشراق از حكمايي است كه عالم واسطه میان عالم عقول و
ناسوت را مطرح نموده است و با استناد به داليلي نظیر نظرية عوالم نورى و امكان اَشرف
به اثبات آن پرداخته و برخي از عرفا نیز از وي متابعت نمودهاند ،همچنین در البالي
سخنان مالصدرا با تكیه بر مباحثي نظیر وجود نظام علي معلولي میان عوالم و موجودات،
ترتیب نظام عوالم به مُثابه نور ،نقش ملكوت به عنوان واسطة فیض ،به اثبات اين
عالم پرداخت.
درتعبیراتي كه میان حكما بهكاررفته عدهاي آن را عالم مجردات يا عالم اَمر دانستهاند
وگروهي از ايشان در تبیین عالم مثال از آن احیاناً به ملكوت تعبیر كردهاند در حالي كه
برخي بر اين اعتقادند كه عالم مثال عالمي متفاوت است.
در نزد اهل عرفان ملكوت يكي از طبقات نظام عالم محسوب ميشود كه از آن به
عالم ارواح و عالم غیب و معنى تعبیر ميشود ،همچنین گروهي از ايشان به مانند حكما،
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ملكوت را به اَعلي و اَسفل ،تقسیم و گاهي از آن به عالم امر نیز ياد كردهاند كه اين اَمر
از وحدت روية عرفا و حكما در تبیین اين عالم حكايت دارد.
از جمله داليل حكما در تبیین و اثبات عالم ملكوت عبارتاند از:
.1ترتیب و تنزل عوالم از مقام احديت؛ .2اصل وحدت وجود و تكثر موجود؛  .3فقر
عوالم نسبت به يكديگر؛  .4خواب و رؤيا.
اما در بخش تفاسیر و روايات و كتاب مقدس با توجه به معاني متعدد ذكر شده در اين
حوزه ،براي اين واژه به نظر ميرسد كه واژة ملكوت ميتواند مشتمل بر سه وصف
عمده؛ باطن اشیا ،انتساب اشیا به خداوند ،قدرت دال بر توحید باشد ،كه در ذيل هركدام
ميتوان معاني ديگر را قرار داد .در پژوهش حاضر با روش تحلیلي و توصیفي به بررسي
ديدگاههاي مفسران ،حكما و عرفاي اسالمي پرداخته شده و با بهرهگیري از داليل عقلي
و نقلي به آزمون فرضیه و پاسخ به سؤاالت اصلي و فرعي ميپردازيم.
معرفت شناسی ملكوت
مفهوم لغوی ملكوت

ملكوت در لغت ،در اصل ازكلمة « مُلْكْ » مشتق شده و داراي زيادتي نسبت به آن است،
مانند :جَبروت ازجَبر و رَهبوت ازرَهبت و به معناي استیاليي است كه حاكي از قدرت
است و آنچه در اين كلمه به صورت زياده آمده مبین نوعي شدت و وسعت در معناي
مصدري آن يعني تسلط و اشراف است(مصطفوى ،1331،ص.)132-134
در واقع ملكوت داراي معناي مبالغه در ملكیت و تنزية خداوند از توصیفش به غیر
قدرت است (ابنمنظور ،ص )44و گاهي ازآن به عالم غیبي كه اختصاص به ارواح نفوس
دارد تعبیر شده است (حسیني زبیدي ،ص .)343اين واژه گاهي حكايت از نوعي قدرت
و نظم دارد و در قرآن به طورمعمول به آفريدههاي جهان كه به خداوند منتسب هستند،
اشاره دارد(قرشى ،ص )255و آنچه از كاربرد لغوي با مفهوم اصطالحي ملكوت بیشتر
تناسب دارد عبارت است از عالم غیبي كه به ارواح نفوس اختصاص دارد و چه بسا اين
معنا بر مبناي حكما وعارفاني باشد كه ملكوت را به اعال و اسفل تقسیم نمودهاند.
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معنای اصطالحی ملكوت

ملكوت در نظر برخي از فالسفه معناي عاميدارد و از آن به عالم باطن در قبال عالم
مُلك تعبیر ميشود و آن را اين گونه تقسیم ميكنند:يكى ملكوت اَعلىكه عالم مجردات
محض است و ديگر ملكوت اَسفل كه عالم صُوَراست كه نه مادي محض و نه مُجرد
محضاند(سجادى ،1354،ص .)325در تعبیراتي كه میان حكما به كار رفته عدهاي آن را
عالم مُجردات يا عالم اَمر دانسته (میرداماد ،ص )13 -14وگروهي از ايشان درتبیین عالم
مثال از آن اَحیاناً به ملكوت تعبیركردهاند(صلیبا ،ص.)454
ملكوت در نزد عارفان نیز يكي از طبقات نظام عالم محسوب ميشودكه از آن به عالم
ارواح و عالم غیب تعبیر ميشود(سجادى ،1353 ،ص،)1412گروهي از ايشان نیز به مانند
حكما ،ملكوت را به اَعلي و اَسفل تقسیم وگاهي از آن به عالم اَمر نیز ياد كردهاند كه اين
امر حاكي از وحدت روية عرفا و حكما در تبیین اين عالم است(حسینى تهرانى1423،ق،
ص.)111
دركتاب مقدس وجود ملكوت واقعیتي انكارناپذير است كه در حال حاضر وجود
دارد و در آينده به صورت كامل تحقق خواهد يافت و مراد از ملكوت در كتاب مقدس
قدرت روحاني خداوند است كه به بندگان او ميرسد تا در برابر نیروهاي شرور دنیا به
مقابله پرداخته و شرط ورود به آن ،توبه و ايمان به انجیل و ثمرهاش داشتن زندگي منطبق
با عدالت و سالمتي است.
گاهي در بیان وظیفه ايمانآورندگان به ملكوت ميخوانیم؛ اين وظیفة ايمانداران
است كه پیوسته ملكوت خدا را با تمام تجلي آن جستجو كنند و مشتاق حضور خدا و
قدرت وي در زندگي خود و اجتماع مسیحیان باشند(متي11:5؛  .)33:3همچنین حضرت
عیسي(علیه السالم) نشان ميدهد كه ملكوت فقط به وسیلة قوم توانمندي ربوده خواهد
شد كه از گناهان نژاد بشر دوري كرده و به سوي مسیح ،كالم و طريق عادالنة او
بازگشت كردهاند و بهرغم بهايي كه بايد پرداخت ،چنین انسانهايي با جديت ملكوت را
جستجو ميكنند ،به عبارتي تجربة ملكوت ،احتیاج به جد و جهد مداوم دارد ،يعني
جنگ ايمان به همراه قدرتي كه در مقابل شیطان ،گناه و اجتماع فاسد ،مقاومت و
ايستادگي ميكند(متي )12:11در عهد جديد مؤمنان به ملكوت پیوسته ملكوت خدا را
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با تمام تَجلياش جستجو ميكنند و مشتاق حضور خدا در زندگي خويش هستند
(محمديان ،ص 541-541؛ عبدالملك ،ص 414؛ مسترهاكس ،ص )334-335به نقل از
(متي11:5؛  )33:3و(متي.)12:11
مفهوم ملكوت از منظر قرآن و تفاسیر

واژة ملكوت در دو آية « 55انعام» 135« ،اَعراف» ،به صورت ملكوت آسمانها و زمین و
در آيههاي « 33مؤمنون» و « 33يس» به صورت ملكوت كل شئ ذكر شده كه در تبیین
معناي آن به معاني متعددي اشاره شده است.
ملكوت آسمانها و زمین

در آيههاي  55انعام و 135اعراف واژة ملكوت به طور اختصاصي در مورد آسمانها و
زمین به كار رفته است وگويا در اين آيات تنها به تبیین معناياين واژه در قبال آسمانها
و زمین پرداخته شده و بر نگاه عبرتآموز انسان به آن تكیه بیشتري شده است.
در كتب تفسیري ذيل آيه؛ « وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِیمَ مَلَكُوتَ السماواتِ وَالْأَرْضِ وَ لِیَكُونَ
مِنَ الْمُوقِنِینَ»( انعام )55/معاني متعددي ذكر شده كه عبارتاند از .1 :حقیقت آسمانها و
زمین(نجفى ،ص)142؛  .2ربوبیت خدا بر آنها(قطبالدينراوندى ،ص).533؛ .3حكومت
مطلقة خداوند (مكارم شیرازى ،ص)343؛  .4آسمانها و زمین (بحرانى ،ص)432؛ .5
قدرت دال بر توحید( طبرسى ،ص)443؛  .3خَلق آسمانها و زمین (بلخى ،ص)551؛ .5
مُلك خداوند (فخرالدين رازى ،ص)35؛  .3قواي روحي(ابنعربى ،ص)213؛  .4مالكیت
و انتساب اشیا به خدا(طباطبايى ،ص.)134-152
و در تبیین معناي ملكوت در آيه «أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما
خَلَقَ اهللُ مِنْ شَئٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ»
( اعراف « )135/آيا در ملكوت آسمانها و زمین و چیزهايى كه خدا آفريده است
نمى انديشند؟ و شايد كه مرگشان نزديك باشد و بعد از آن كدام سخن را باور دارند؟»
در آيه عالوه بر معناي روح و باطن(گنابادى ،ج ،2ص )221به معاني عجائب صُنع
(طوسى ،ج ،5ص )44و اختیار تام (مصطفوى ،1331 ،ص )235نیز اشاره گرديده است.
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ملكوت کل شئ

معناي ملكوت در برخي از آيات توسعه يافته و اين واژه در قبال هر شئ به كار برده شده
است ،طوري كه سؤال ازآن يا تنزيه خداوند در آيات آن با تكیه بر معناي تعمیم يافتة
ملكوت نسبت به هر شئ است.
چنانكه ملكوت در آية « قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَئٍ وَ هُوَ يُجِیرُ وَ ال يُجارُ عَلَیْهِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(مؤمنون « )33/بگو :اگر مىدانید ،ملكوت همه چیزها به دست كیست؟
كیست آن كه به همه كس پناه دهد وكسى را از او پناه نیست؟ »
عالوه بر معاني قدرت (طوسى ،ج ،5ص ) 333و باطن(گنابادى ،ج ،3ص)111
ميتوان به معاني تصرف تحت اراده و حكومت نیز اشاره نمود(طباطبايى ،ج،15
ص .)54-31
و در آية « فَسُبْحانَ الذِي بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَئٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»(يس)33/
« منزه است آن خدايى كه ملكوت هر چیزى به دست اوست و همه به سوى او
بازگردانده مىشويد ».
عالوه بر معاني نظیر :باطن(صدرالدين شیرازى،ج ،5ص )414و حكومت و مالكیت
مُطلقه(مكارم شیرازى ،ج ،14ص  ،)253به معاني ديگري نظیر.1 :آنچه كه قوام شئ به آن
است(صدرالدين شیرازى ،تفسیر القرآن الكريم(صدرا) ،ج ،5ص)414؛ .2آن جهت از
هرچیزى است كه رو به خداست (طباطبايى ،ج ،15ص )113؛  .4باطن و قِوام حقیقت
اشیا (همانجا) ،اشاره شده است.
جمعبندی در معنای واژه

با دقت در معاني ذكر شده به نظر ميرسد كه واژة ملكوت ميتواند مشتمل بر سه وصف
عمدة باطن اشیا ،اِنتساب اشیا به خداوند و قدرت دال برتوحید باشدكه در ذيل هر يك
ميتوان معاني ديگر را نیز قرار داد ،بدين ترتیب كه معانياي نظیر :حقیقت و عجائب
صُنع را ميتوان در ذيل عنوان باطن اشیا قرارداد وخَلق آسمانها و زمین و اَمرخدا را در
ذيل عنوان انتساب اشیا به خداوند لحاظ كرد ،همچنین قدرت بر شئ و اختیار تام و
تصرف تحت اراده و حكومت مطلقه را ميتوان در ذيل عنوان قدرت دال بر توحید
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مالحظه نمود و چنانچه درصدد جمعبندي میان همة اين معاني بوده تا به معناي
جامعي برسیم ،ميتوان ملكوت را به معناي باطن عالم دانست به گونهاي كه احاطة
خداوند بر آن خود حاكي از اِنتساب اشیا به او و ربوبیتش در میان موجودات و قدرت
اليزالش در سیطره بر موجودات است و اين معنا در مقايسه با معنايي ارائه شده از سوي
فالسفه و عارفان ،به دلیل تكیة بیشتر بر صبغة باطني و غیبي اين واژه ،از تناسب بیشتري
برخوردار است.
 .2راههای درك حقایق ملكوتی

با مالحظة قرآن ،روايات و كتب فلسفي و عرفاني ،سه ديدگاه كُلي در بارة نحوة ادراك
اين حقیقت مشاهده ميشود ،بدين ترتیب كه در پارهاي از متون نظیر برخي آثار شیخ
اشراق (سهروردي ،1355 ،ص )43-45و مالصدرا (صدرالدين شیرازى ،ص )141و
برخي توصیههاي ادبي و اخالقي بزرگاني نظیر لقمان حكیم و شهید ثاني آمده است كه
با روش استدالل عقلي ميتوان به شناخت عالم ملكوت دست يافت(سلوك فكري) ولي
در قبال آن ديدگاهي(سهروردي ،شهرزوري ،فخر رازي ،حسنزاده آملي ،شیخ حر
عاملي) معتقد است كه درك چنین حقیقتي جز از راه شهود عملي امكانپذير نخواهد
بود (سلوك عملي) ،اما بر اساس ديدگاهي ديگر (مالصدرا ،سهروردي ،ديلمي ،اخوان
الصفاء ،ابنشعبه) ،هر يك از دو روش مذكور توأمان ميتوانند در جهت ادراك عالم
ملكوت توسط انسان ،راهگشا باشند.
دیدگاه سلوك فكری

از منظـر قرآن نگاه عبـرتآمـوز انسـان به جهـان هستي وي را به درك و شناخت عالم
رهنمون ميسازد « :فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصار» (حشر )2/و چنانكه اين امر باعث پند و
عبرت در انسانها نشود دايرة معرفت آنها در حد حس و ماده باقي خواهد ماند.
امام علي (ع) ميفرمايند :تفكر در ملكوت آسمانها و زمین عبادت مُخلصین است
(نورى ،ص.)135
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در منیـةُ المُريد در ذيل آيه شريفة « :أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ  ( »...اعراف)135 /آمده:
«و مرجع آن برمي گردد به نظر و استدالل در صنعت مُحكم وآثار متقن صانع حكیم»
(شهید ثانى ،ص.)333
لقمان به فرزندش ميگويد « :بر آنچه مالكش نیستي ،نظر مكن و در ملكوت آسمانها
و زمین نظركن و آنچه خداوند خَلق نموده است و اين در پند دادن به قلبت كفايت
ميكند» (مجلسي1413 ،ق ،ج ،13ص.)431
عبارات مذكور همگي مؤيد اين مطلب است كه نگاه عبرتآموز انسان در پديدهها و
نشانههاي خداوند درآسمان و زمین ميتواند وي را در شناخت عالم ملكوت ياري نمايد.
دیدگاه سلوك عملی

اين راه خود مشتمل بر يك سري از شیوههاي رفتاري است كه بیشتر به افراد سالك در
مسیر رسیدن به كمال و فضائل اخالقي توصیه ميشود كه در اينجا به تعدادي از آنها
ميپردازيم.
سلوك قلبى

از سلوك قلبي به عنوان يكي از راههاي درك عالم ملكوت تغبیر ميشود ،برخي از
ديدگاهها بر اين باورند كه ارائه ملكوت اشیاء به طور افاضه و موهبت وجودي است و نه
از طريق حواس ظاهر يا فكر و اند يشه بلكه از طريق سلوك قلبي به حقايق و بر جريان
نظام و حوادث گذشته و آينده ،به اختالف مراتب شهود امكان پذير است.
از امام صادق (ع) روايت شده است« :اگر پرندهاى دل تو را بخورد سیر نگردد و اگر
سر سوزنى بر ديدهات نهند ،آن را بپوشاند وكوركند و تو مىخواهى با اين دو ملكوت و
باطن آسمانها و زمین را بدانى ،آيا مىتواني به خورشید خیره شوي وخوب آن را نگاه
كنى (اگر توانستي) پس چنان است كه تو مىگويى»)كلینى ،1355 ،ج ،1ص (253كه
كنايه است بر امكانناپذير بودن رؤيت چنین عالمي با چشم ظاهري ،در همین راستا شیخ
اشراق معتقد است كه تقويت نفس با قواي روحاني يكي از راههاي رسیدن به ملكوت
است(سُهروردي ،ص.(153-154
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اخالص

از ديگر شرايط ادراك عالم ملكوت خالص نمودن جوهر انساني از آلودگيها و توجه
نمودن به ذات خداوند است ،در واقع انسان با پیرايه نمودن وجود خود را از هرگونه
آلودگي ،نفس پاكیزه را براي رؤيت حقايق روحاني مهیا ميسازد.
شهرزوري معتقد است كه با خالص شدن جوهرة شريف نوراني از جوهر ظلماني،
جوهرة شريف انسان از بقا و صفا برخوردار شده و به ملكوت آسمانها و اُنس با ارواح
نايل ميشود(الشهرزورى ،النص ،ص .)554
از ديدگاه فخر رازي نور خداوند زوال ناپذيراست و ارواح بشري به خاطر وجود
حجابها از انوار ملكوتي محرومندكه آن حجاب چیزي جز اشتغال به غیر خداوند نیست
كه به هراندازه از زوال آن ،تجلي حاصل ميشود(فخرالدين رازى1421،ق ،ص .)34
صبر

از راههايي كه در ادراك ملكوت از آن ياد شده ،صبر در برابر مصايب و سختيهاي
مبتال به انسان است.
از امام صادق (ع) نقل شده كه رسول خدا (صلى اهلل علیه وآله) فرمودند :خوشا به حال
نیازمنداني كه صبر مىكنند و آنها كسانى هستند كه ملكوت آسمانها و زمین را مشاهده
مىكنند(مجلسى ،1353 ،ص.)313
مبارزه با شهوات

شهوات گرچه به ظاهرگوارايند ولى جان انسان را از توجه به عالم ملكوت بازداشته و او
را به پستترين درجات انعكاس مىدهند(حسن زاده آملى ،ص.)43
در حديث قدسي آمده :اى اَحمد ،روى زاهدان از عبادت شبانه و روزههاى روز ،زرد
است و آنها همة اين رنجها را نه به خاطر ترس از آتش جهنم و نه براى شوق بهشت
مُتحمل مىشوند ،بلكه ايشان به ملكوت آسمانها و زمین نظركردهاند و فقط خداوند را
شايستة عبادت مىدانند( حُر عاملى ،ص.)335
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هماهنگی و همراهی تفكر و عمل

در مواردي از دو راه تفكر و عمل يا سلوك فكري و عملي ،به نحو توأمان ياد شده است
به گونهاي كه هريك دركنارديگري مُثمرثَمر خواهند بود.
از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند :هركه براى خداى بزرگ علم بیاموزد و براى
خدا عمل كند و براى خدا به آموختن علم به ديگران بپردازد ،در ملكوت آسمانها
بزرگ خوانده شود(كلینى1424 ،ق ،ص 33و مجلسى1431 ،ق ،ج ،2ص .)25ايشان در
سفارشهايشان به عبداهلل بن جُنْدَب ميفرمايند :در راه خدا با مؤمنان دوستى كن ،به
دستاويز محكم (قرآن) چنگ زن و به (رشته) هدايت درآويز تا عملت پذيرفته شود ...و
مالك همه هدايت است ،هركه راه را بیابد عملش پذيرفته گردد و به عالم ملكوت
صعود كند(ابن شعبه ،ص.)435
در مقايسة اين سه ديدگاه با يكديگر به نظر ميرسد كاملترين و مطمئنترين راه ،راه
سوم است ،زيرا هريك ازاين دو راه به تنهايي نميتوانند شناخت كاملي از اين حقیقت را
براي انسانايجاد نمايند.
 .9هستیشناسی عالم ملكوت

قرآن به عنوان كتاب آسماني زيربناي بحث عالم ملكوت را مطرح نموده است و در پي
طرح آن در حوزههاي متعدد به مطالب مختلفي پیرامون مباحث هستيشناسي و چگونگي
ويژگيهاي اين نشئه از عالم وجود پرداخته است.
در اينجا به بررسي ديدگاههاي مختلف تني چند از متفكران مسلمان پیرامون
هستيشناسي ملكوت ميپردازيم.
 .9مالصدرا

مالصدرا در شرح خود بر اصول كافي در تبیین آن ميگويد :مراد از ملكوت هر شئ
باطن آن است كه مالك امرآن به اذن خداوند درآن تصرف ميكند ،وي ميافزايد :پس
براي هر موجودي در اين عالم حسي شهودي ،صورت باطني ديگري در عالمي روحاني
و غیبي وجود دارد كه نسبتش با آن نسبت روح به بدن است و همان طوري كه
موجودات در اين عالم از حیث شرافت و فضیلت با هم متفاوت هستند در آن عالم هم با
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يكديگر متفاوتند ،پس ملكوت اَشرف از نظر فضیلت بهتر از ملكوت اَسفل است ،زيرا
شكي نیست در اينكه باطن حیوان از باطن جمادات اَشرف است ولي درآنجا تفاضل
درجات بیشتر و بزرگتر است كما اينكه خداوند فرموده « :وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ
أَكْبَرُ تَفْضِیلًا » ( اسراء )21/و در آخرت درجات و برتريها ،برتر و باالتر است و از
آنجايي كه اَشرف اجسام دراين عالم به خاطر وجود اجرام مُكرم نوراني ،آسمانها
هستند ،پس مقام ملكوت آسمانها و آنچه كه در آن است اشرف و باالتر از ملكوت
زمین است(صدرالدين شیرازى،1333 ،ج ،2ص.)112
بر اين اساس موجودات عالم حسي با هر رتبه و منزلتي كه از آن برخوردارند ،داراي
يك روح و باطن ملكوتي نیز هستندكه برحسب مقام و فضیلتي كه دارند در رتبه و
درجهاي متناسب با آن قرارگرفتهاند.
 .2عالمه طباطبایی

ايشان درتبیین آية«  55انعام » ،ملكوت را به معناي مالكیت حقیقي ميدانند ،وي ملكوت
را وجود اشیا از جهت انتسابىكه به خداى سبحان داشته و قیامى كه به ذات او دارند
تعريف كرده و اذعان ميدارد كه چنین امرى قابل شركت نیست(طباطبايى ،ج،5
ص )134-151ايشان در ذيل آية  135اعراف اينكلمه را به باطن تفسیر نمودهاند كه
انسانها بايد درآن نظركنندكه وجود اين موجودات محتاج به پروردگاري است كه امر
هر چیزى را اداره ميكند(همان ،ج ، 3ص .)343
از نظر عالمه ملكوت درآية 33مؤمنون ،به معناي سلطنت است كه ميتواند در مخلوق
خود و در مُلك او تصرف نمايد(همان ،ج  ،15ص .)54ايشان در ذيل آية  33يس
ميفرمايد :ملكوت ،مبالغه در معناى مُلْك است و مراد از ملكوت آن جهت از هرچیزى
است كه روبه خداست(همان ،ج  ،15ص.)113
درواقع عالمه با رويكردي باطني در تفسیر اين واژه ،در چند مقام به توصیف و تحلیل
آن پرداخته كه با دركنارهم نهادن نظريات ايشان و در مقام جمعبندي آنها با يكديگر
مي توان ملكوت را عبارت از جهت غیبي و باطني موجودات در قبال خداوند دانست كه
حاكي از حكومت و سلطنت خداوند و مالكیت وي بر موجودات است.
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 .9استاد مطهری

شهید مطهري در مقام تبیین عالم ملكوت و بیان ويژگيهاي آن اساس نامگذاري ملكوت
را به اين دلیل ميداند كه آن عالم از قدرت به مراتب باالتري نسبت به اين عالم
برخوردار است ،اي شان ارتباط انسان با قواي باطني كه از آن به ملكوت ياد نمودهاند را
اَمري ممكن دانسته كه بر اساس اين ارتباط روح انسان از قواي بااليي برخوردار شده
و ميتواند منشأ اثراتي در جهان باشد(مطهري ،ص .)133وي ميگويد :ملكوت
يعنى قدرت ،آن جهان را جهان قدرت مى نامند ،چون آنچه در اين جهان است نسبت به
آنچه در آن جهان است از نظر قُوه و قدرت هیچ است و ملكوت مبالغه در قدرت
است (همانجا).
بنابر اين جهان ملكوت از ديدگاه شهید مطهري عالم غیب و باطني است كه در قیاس
بااين عالم از قدرت به مراتب باالتري برخوردار است ،طوري كه ارتباط با آن جهان
ميتواند منشأ اَثرات گوناگون و قابل توجهي دراين دنیا باشد.
در مقام مقايسه ديدگاه شهید مطهري با ديدگاههاي پیشین ،به نظر ميرسدكه سخن
ايشان از نظر رويكرد باطني به ديدگاههاي مالصدرا و عالمه طباطبايي ،تشابه زيادي دارد.
 .9عالمه تهرانی

عالمه تهراني از عالم ملكوت به حقیقت و باطن اشیا ياد كردهاند كه در واقع قِوام
موجودات مادي به اين باطن ملكوتي است كه از اِشراف خاصي نسبت به عالم ماده
برخوردار است(حسینى تهرانى1425 ،ق ،ج ، 3ص ،)123-125ايشان معتقدند كه براي
هر موجود ،يكي از مالئكه مُوكل شده تا تدبیر امور وي را عهدهدار باشند و اين بیان با
آنچه پیشتر گفته شد كميمتفاوت به نظر ميرسد ،زيرا دركالم مالصدرا ،عالمه و شهید
مطهري از اين عالم به عنوان عالم مشتمل بر ارواح و باطن موجودات سخن گفته شده و
سخني از مالئكة مُوكل بر موجودات به میان نیامده است ،هرچند در مقام جمعبندي
ميتوان كالم ايشان را به گونهاي تبیین نمود تا منافاتي باكالم سايرين نداشته باشد ،بدين
نحوكه هريك از موجودات داراي حقیقتي روحانياند ولي در عین حال از سوي خداوند
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براي هريك ازآنها فرشتة مُوكِلي گماشته شده تا تدبیر امورشان را بر عهده داشته باشد و
اين فرشته خود نیز داراي حقیقت ملكوتي است.
.8آیت اهلل جوادی آملی

ايشان ملكوت را جهت ارتباط اشیا به خداوند دانستهاندكه مبین رابطة فاعلیت حق تعالي
با خَلق و بیانگر هدف ازآن است(جوادي آملي ،ص .)314بر اين اساس ملكوت را
ميتوان به معناي اِنتساب اشیا به خداوند دانست كه ادراك آن مستلزم داشتن بصیرت
ويژهاي در فاعلیت خداوند و هدف از آفرينش است.
با تأمل در اي ن ديدگاه ،مشابهت آن با ديدگاه عالمه طباطبايي به خوبي مشخص
ميشود ،زيرا كه ايشان نیز ملكوت را حاكي از انتساب اشیا به خداوند و مالكیت وي بر
موجودات ميدانستند ،با اين تفاوت كه در ديدگاه آيـت اهلل جوادي بیشتر به جنبة علیتي
آن تكیه شده در حالي كه در كالم عالمه اَغلب تبیین جنبههاي باطني مورد اشاره
قرارگرفته است.
با تأمل در سه ديدگاه عقلي -تفسیري ،عرفاني و تفسیري ميتوان به وجه مشتركي
میان همه آنها دست يافت و آن رويكرد باطني و غیبياي است كه در هر كدام از اين
ديدگاهها به صورت مستقیم يا غیر مستقیم مطرح شده است ،چنانچه در ديدگاههاي
مالصدرا ،عالمه طباطبايي و شهید مطهري و همچنین عالمه تهراني به صورت مشخصي
به جنبة باطني و غیبي اين عالم اشاره شده است ،گرچه در كالم فخررازي و گوشهاي از
كالم مالصدرا به تبیین اقسام و يا دركالم آيت اهلل جوادي آملي بیشتر به جنبههاي بینشي
و علیتي اين عالم پرداخته شده است ،ضمن آنكه تعبیر از عالم ملكوت به عالم اَمر بیشتر
اشاره به بُعد روحاني و غیرمادي اين عالم دارد ،چنانكه گاهي نیز از آن به عالم صفات
خداوند ياد شده است كه بیانگر ارتباط متقابل خداوند و ساير موجودات است ،زيرا كه
براي خداوند در هر شیئي ملكوتي است.
هستیشناسی ملكوت از حیث مرتبة وجودی

وجـود يـك امـر مشكـك و ذومـراتب اسـت و در میان موجودات داراي سیري نزولي و
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صعودي بوده كه در سیر نزولي ،وجود از مبدأ اصلي تنزل نموده و پس از طي عوالم
مختلف از جمله عقول و نفوس كه مطابق نظرحكما و عارفان همان عالم ملكوت است،
به پايینترين درجات به عالم مادي ختم ميشود و سپس با توجه به نحوة تكامل
موجودات به مراتب باالتر تا مبدأ اصلي صعود ميكند ،در همین ارتباط موجودات و به
خصوص انسانها بهرغم تفاوت در وجود ،در اين وجود كلي قرار دارند ،طوري كه بر
اساس اين سیر نزولي و صعودي از موقعیت خاصي برخوردارند ،بر اين اساس موجودات
ملكوتي از نظر موقعیت در جايگاه باالتري نسبت به موجودات مادي برخوردارند ،البته
همان طوري كه موجودات عالم هريك برحسب موقعیت از جايگاه خاصي برخوردارند،
همان گونه نیز موجودات ملكوتي براساس جهات متفاوتيكه دارند هر يك در جايگاه
متمايزي نسبت به ديگري قرارگرفتهاند.
همچنین فیض وجود از ناحیة خداوند بر موجودات افاضه شده و هركس به اندازة
ظرفیت خود از آن بهرهمند ميشود و موجودات همواره در بقا و كمال خود به اين فیض
محتاجند ،از اين رو میان خداوند متعال و انساني كه در پايینترين سطح قرارگرفته،
مراتب و عوالميوجود دارد كه فیض وجود در آنها و به واسطة آنها تنزل يافته است و در
درجات پايینتر به موجودات عالم ماده ميرسد و يكي از عوالم در افاده فیض وجود
عالم ملكوت است.
 .9دالیل وجود عالم ملكوت از منظر قرآن و روایات

در اين قسمت به داليل اثبات وجود عالم ملكوت از منظر قرآن و روايات ميپردازيم.
 .9سؤال از ملكوت

از داليل وجود عالم ملكوت ،بهكار بردن اين واژه در قرآن است.
بر اين اساس اگر چنین عالمي داراي وجود خارجي نباشد ،ذكر نام و استفاده از آن
دركالم ،از سوي متكلم حكیم قبیح مينمود ،به خصوص آنكه ما بر اصل «عدم ترادف
در واژههاي قرآن » نیز ملتزم ميباشیم ،بهاين معنا كه هر واژهاي داراي معناي خاص خود
بوده و الفاظ مترادف در قرآن به كار نرفته است.
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خداوند درخطابش به مردم ازاين واژه استفاده كرده و برآنها احتجاج نموده است و
اين امر خودگوياي آن است كه اين واژه براي آنان قابل احساس و درك است« :أَوَلَمْ
يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السمَوَاتِ وَ األَرْضِ» (اَعراف)135 /يا « قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَئٍ »
(مؤمنون )33/وآنان نیز به تعبیر قرآن به آن جواب دادهاند و پاسخ آنان به پرسش خداوند
نیز مؤيد اين حقیقت است؛ «سَیَقُولُونَ لِلهِ»(مؤمنون )34/بر اين اساس يكي ازداليل وجود
عالم ملكوت به كارگیري اين واژه در قرآن وسؤال نمودن در بارة آن است.
 .2رؤیت و قدرت تصرف در ملكوت توسط انبیا و اُولیای الهی

از جمله داليلي كه ميتوان بر اثبات عالم ملكوت ارائه نمود ،رؤيت برخي انبیا ،و
ائمه(ع) و قدرت تصرف ايشان در عوالم به خصوص عالم ملكوت است ،چنانكه آيات و
روايات مختلفي به آن اشاره دارند كه اين امر خود حاكي از وجود چنین عالمي در میان
عوالم هستي است .به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ميكنیم؛
الف .معراج

از جمله داليل وجود عالم ملكوت ،رؤيت اين عالم توسط پیامبراكرم (ص) در جريان
معراج ايشان است.
از برخي آيات و روايات استفاده ميشود كه حضرت در جريان معراج ،اين عالم را
مشاهده نمودهاند« :سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْالً( » ...اسراء)1/
درمورد واقعة معراج روايات متعددي وجود دارد كه هر يك به تبیین اين واقعه
پرداختهاندكه به تناسب آيه به تعدادي از آنها اشاره ميشود.
حضرت علي (ع) در بارة فضائل پیامبر اكرم (ص) ميفرمايد :ايشان مسیر يك ماه راه
از مسجدالحرام به مسجداألقصى را سیر داده و از آنجا در ملكوت آسمانها مسیر پنجاه
هزارسال را عروج داد(طبرسى ،1331 ،ج ،1ص 435-433و مجلسى1413 ،ق ،ج،11
ص.)41
ثابت بنِ دينار در سؤالي به محضر امام سجاد (ع) عرضه داشتند كه به چه علت خداوند
پیغمبر خود را به آسمان برد؟ ايشان در پاسخ فرمود :تا ملكوت آسمان را به وى بنماياند،
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عرض شد « :ثُم دَنا فَتَدَلى( »...نجم )3-4/به چه معناست ؟ ايشان در پاسخ فرمود :مقصود
رسول خدا (صلي اهلل علیه وآله) است كه نزديك پردههاى نور شد و ملكوت آسمانها را
ديد( ابن بابويه ،ص 151و مجلسى1413 ،ق ،ج ،3ص  314و العروسى ،ج ،1ص .)535
ب.رؤیت عالم ملكوت توسط اَنبیا و اولیا

در موارد متعددي به رؤيت عالم ملكوت توسط تعدادي از انبیا اشاره شده است كه در
رأس آنها حضرت محمد(ص) و حضرت ابراهیم (ع) قرار دارند و حتي در مواردي
رؤيت ملكوت توسط حضرت ابراهیم(ع) به واسطه اقرار بر نبوت رسول اكرم(ص) و
واليت علي(ع) محقق شده است(هاللى ،ج  ،2ص .)354
در روايات متعدد به رؤيت عالم ملكوت توسط ائمه(ع) و تصرف آنها در اين عالم نیز
اشارههاي مختلفي شده است.
از بُريده أسلمى نقل شده كه نزد رسول خدا و حضرت على(ع) نشسته بودم كه
حضرت فرمود :اى على! آيا با من هفت وادى را نديدى؟ و موطن چهارم ،در شب جمعه
بود كه ملكوت آسمانها و زمین را ديدى و هرچه من ديدم تو نیز ديدى(قطب الدين
راوندى ،ص.)535
در نهجالبالغه از آن حضرت نقل شده كه فرمودهاند« :و به اندازهاى از ملكوت
قدرتش به ما ارائه فرموده كه ما را به قیام دلیل قطعى بر شناختش راهنمايى نموده است»
( نهجالبالغه ،خطبه )41كه در واقع مطالب مذكور از سويي بر رؤيت عالم ملكوت توسط
حضرت داللت داشته و از سويي ديگر به عنوان دلیلي بر وجود عالم ملكوت تلقي
ميشوند.
البته ساير ائمه از اين قاعده مستثني نبوده و قدرت رؤيت اين عالم را داشتهاند ،چنانكه
از امام صادق(علیه السالم) نقل شدهكه فرمودند :خداوند آسمانها را براى ابراهیم (ع)
گشود تا به ماوراء عرش نگاه كند و با محمد (ص) نیز چنین كرد و من ولى شما و ائمه
بعد از او را مىبینم كه براى او نیز چنین چیزى رخ مىدهد(مجلسي1413 ،ق ،ج،12
ص 52و العروسى ،ج ،1ص.)532 -534
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بر اين اساس از جمله داليل اثبات عالم ملكوت رؤيت و تصرف انبیا و اُولیاي خاص
خداوند در اين نشئه از عالم وجود است ،چنانكه بر حسب آيات و روايات ،ايشان اين
عالم را مشاهده و درآن تصرف نمودهاند وگاهيگوشهاي از حقیقت اين عالم را به برخي
از اصحاب خود نشان دادهاند،كه اين موارد خود دلیل بر وجود چنین عالمي در عرصه
وجود است.
 .8آثار هستیشناسی ملكوت

شناخت عالم ملكوت توسط انسان موجب توسعة آگاهي وي از آثار وجودي مترتب
برآن شده و از نظر هستيشناسي به شناختي متناسب از عوالم وجود دست خواهد يافت.
در اين قسمت به برخي از آثار هستيشناسي ملكوت اشاره خواهیم نمود.
یک .فرمانبرداری ملكوتیان از اوامر و نواهی الهی

اگر موجودات ملكوتي در انجام افعال محوله كه از ناحیة منبع فیض ،عهدهدار انجام آنند
تخطي كنند ،به طور قطع هدف و مقصود از افادة فیض بر عوالم مادون حاصل نشده و
اي ن اَمر با حكمت خداوند ناسازگار خواهد بود ،لذا موجودات مستقر در عالم ملكوت
تحت قدرت و سیطرة الهي و تابع ارادة خداوند بوده به گونهاي كه در اوامر و نواهي الهي
محول شده به آنها عصیان نميكنند و حركات و سكناتشان منسوب به خداوند است.
مالصدرا اطاعت موجودات ملكوتي از خداوند را مانند اطاعت حواس از نفوس
ميداند (كه بدون نیاز به امر و نهي هرآنچه نفوس اراده كنند را انجام ميدهند) طوري
كه مالئكة مستقر در ملكوت آسمانها و زمین به ذات خود مطیع اَمري هستند كه
ميشنوند و از آنجايي كه آنها تمرد و خالفي انجام نميدهند« اليَعْصُونَ اهللَ ما أَمَرَهُمْ وَ
يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ » (تحريم ،)3/از آنها به عنوان عباد مكرمین ياد كرده كه حركات و
سكنات و تدبیرشان همگي به حق و از ناحیه حق است( صدرالدين شیرازى ،1431 ،ج،3
ص.)345-343

ملكوت از منظر قرآن وآثار اعتقاد به آن 909

___________________________________________________________________________________

پس موجودات عالم ملكوت تحت قدرت و سیطرة الهي و تابع امر و ارادة او هستند،
زيرا در غیر اين صورت هدف و غرض از افادة فیض وجود توسط موجودات ملكوتي به
عوالم مادون تحقق نپذيرفته و اين امر با حكمت خداوند متعال ناسازگار خواهد بود.
دو.عاری شدن نفس ازعالئق مادی در اثر ارتباط با ملكوت

با توجه به ويژگي غیرمادي موجودات ملكوتي ،ارتباط انسان مادي با عالم ملكوت منوط
بر وجود تناسب با خصوصیات آن عالم است و اين امر زماني است كه نفس از عالئق
مادي عاري گشته و از معرفتي برخوردارشود تا بتواند با اين عالم ارتباط برقرار نمايد.
از جمله آياتي كه داللت بر ارتباط روحاني خداوند با بندگان خاص خود دارد ،قول
خداوند در حق آدم (ع) و اوالد اوست كه فرمود « :وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي » (حجر)24/
و در حق عیسي (ع) نیز فرمود « :كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ » (نساء )151/كه اشاره
به شرافت روح و عاري بودنش از عالم اجسام دارد.
زماني كه نفس به پاكى معرفت آراسته شد ،بر غواشى و عوارض ناشى از برخي اعمال
غلبه مي كند و با استمداد از نفوس مقدس الهى غبار و ظلمت عرضى را مرتفع نموده و
بدون نیاز به بدن و كششى از جهت جسم خود را در ملكوت وجود مشاهده كرده و به
لذات عقلى نايل ميشود( آشتیانى ،ص.)131
سه .تفاضل انسان بر فرشتگان در سلوك ملكوتی

انسانها و فرشتگان در نظام وجودي واحدي قرار گرفتهاند منتها با توجه به ويژگيهاي
خاصي كه خداوند به انسانها عنايت فرموده آنها اين توانايي را دارند تا دركسب مقامات
ملكوتي به جايگاهي رسیده كه مالئكه نیز از رسیدن به آن عاجزند ،چنانكه درشب
معراج رسول اكرم (صلي اهلل علیه وآله) به مرتبهاى رسیدندكه جبرئیل قادر به گذر از
آن مقام نبود و درآنجا كالم «مامنا اال له مقام معلوم»(صافات )134/را به حضرت
عرضه داشتند.
چهار.تجسم اعمال

اعمـال و رفتار انسانها در صورتهاي باطني و ملكوتي آنان تأثیرگذار است و به تناسب
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افعالي كه انجام ميدهند چهرة باطني مخصوصي پیدا ميكنند ،چنانكه در آية12سورة
حجرات غیبت كردن به منزلة خوردن گوشت مردة برادر قلمداد شده است.
پنج.تسبیح عمومی موجودات در عالم

هريك از موجودات مستقر در عالم هستي به تناسب استعداد و فیض وجودي كه از ناحیة
حق تعالي برخوردارند به نوعي به تسبیح پروردگار مشغولاند و اين تسبیح اختصاص به
انسان و مالئكه ندارد بلكه تماميموجودات عالم هستي به زبان ملكوتي خود به ستايش
پروردگار مشغولند هرچند اين تسبیح معموالً به صورت باطني و پنهان از ديدگان حسي
تحقق ميپذيرد «إِنْ مِنْ شَئٍ إِال يُسَبحُ بِحَمْدِهِ»(اسراء )44/كه با صراحت از تسبیح تمامي
موجودات آسمانها و زمین ياد نموده و اين نكته را يادآوري ميكند كه انسان با توجه به
خصلتهاي مادي قادر به مشاهده چنین امري نخواهد بود.
بنابراين با توجه به آثار مذكور ،موجودات عالم ملكوت تحت سیطرة الهي و تابع امر و
ارادة او هستند و الزمة ارتباط انسان مادي با عالم ملكوت ،عاري گشتن نفس از عالئق
مادي است و انسان اي ن توانايي را دارد تا در كسب مقامات ملكوتي به جايگاهي رسیده
كه مالئكه نیز از آن عاجزند.
همچنین اعمال انسان در صورت باطني آنان تأثیرگذار است و به تناسب افعالي كه
انجام ميدهند از چهرة باطني مخصوصي برخوردار ميشوند.
در باب تسبیح عمومي شايان ذكر است تسبیح عمومي اختصاص به انسان و مالئكه
نداشته و هر يك از موجودات عالم به زبان وجودي خود به ستايش پروردگار ميپردازد.
 .6آثارایمان به ملكوت در نگرشهای اخالقی و رفتاری

ايـمان و اعتـقاد به عالـم ملــكوت در نحـوه نگـرش رفتاري و اخالقي انسانها نقش
مهمي دارد.
بيشك روش رفتاري و اخالقي افرادي كه در وراي اين جهان به يك باطن كلي براي
نظام هستي اعتقاد داشته باشند با روش كساني كه چنین اعتقادي ندارند ،بسیار متفاوت
خواهد بود.
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از آثار ايمان به عالم ملكوت در نگرشهاي اخالقي و رفتاري ميتوان به موارد ذيل
اشاره كرد.
یک .نقشایمان به ملكوت در تعالی انسان

روح انسان در سیري نزولي در عالم ماده قرارگرفته است تا پس ازكسب كمال به طور
مجدد در سیري صعودي به مقامات ملكوتي متناسب خود نايل شود و شوق به كمال در
ذات موجودات و به خصوص انسانها وجود دارد تا با كسب تدريجي آن بتوانند به
درجات ملكوتي باالتري دست يابند.
در شرح بر زاد المُسافر ميخوانیم :علت هبوط و نزول نفوس از عالم ملكوت ،بلكه
سبب تنزل وجود انسان ازعالم اَسماء به عالم ماده و خَلق ،همان نیل كماالت و درك
فضايل و اتصاف به وجود جمعى اَحدى است( آشتیانى ،ص.)45-111
ابنطاووس درآداب سفر خود ميگويد :هدف ازاين هبوط و سیر نزولي ،كسب كمال
تدريجى توسط انسان است ،چنانكه خداوند انسان را با كالمش « :لَقَدْ كَرمْنا بَنِي آدَمَ »
(اسراء ) 51/بر بسیارى از موجودات برترى و او را در مسیر كمال قرار داده است و او كه
در عالم ملكوت از هر قیدى آزاد بود با اِجالل نزول به عالم مُلك خود را گرفتار
پیرايههاى وجود ديده و درصدد رهايي از آنهاست( ابنطاوس ،ص.)45 -43
دو. .ملكوت و پاداش اعمال

از عالم ملكوت به عنوان جايگاهي در قبال پاداش اعمال پسنديده انسان ياد شده است
كه در واقع بیانگر و مؤيد اين مطلب است كه دستیابي به درجات باالي باطني در قبال
پیروي از دستورات حق تعالي ممكن و میسر است.
لقمان در نصايح خود مي گويد :فرزندم ،ستم ،تاريكى است و در قیامت باعث حسرت
مىگردد ،هنگامى كه قدرتت تو را به ستم بر زير دستان وادار ساخت ،به ياد قدرت خدا
برتو باش ،هرچه را نمىدانى از علما يادگیر و آنچه مىدانى به مردم بیاموز تا در عالم
ملكوت ،به ياد تو باشند(ديلمى ،ج ،1ص.)141
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سه.کسب مقام یقین

از آثار شناخت عالم ملكوت رسیدن انسان به درجة يقین است.
خداوند در بیان ماجراي حضرت ابراهیم (علیه السالم) و در مقام نشان دادن مظاهر علم و
قدرت خود به وي ميفرمايد« :نُرِي إِبْراهِیمَ مَلَكُوتَ السماواتِ وَالْأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ
الْمُوقِنِینَ»(انعام )55/كه نشان دادن ملكوت به ايشان وكسب مقام يقین با يكديگر ارتباط
مستقیمي دارد و با توجه به تفاسیر مختلف ،حضرت ابراهیم (ع) ازمقام يقین برخوردار
بودهاند و به جهت برخورداري ايشان از يقین در سطحي باالتر ،خداوند حقايق اشیا را بر
وي آشكار ساخت.
چهار .تسلیم و عبودیت در قبال حق تعالی

يكي از تأثیرات شناخت عالم ملكوت پي بردن انسان به اوج ضعف خويش در برابر
قدرت خداوند است ،طوري كه با مشاهدة آن در قبال قدرت وي سر تعظیم فرو آورده و
تنها او را سزاوار پرستش خواهد يافت.
خداوند در شب معراج به پیامبر(ص) فرمودند:
اى احمد! صورتهاى زاهدان از خستگى شب و روزه روز به زردى مىگرايد و
زبانشان به ذكر خدا مشغول است دلهايشان از كثرت سكوت ملولند و سخت در
تالش عبادتند نه از ترس آتش و يا شوق بهشت بلكه به ملكوت آسمانها و زمین
مى نگرند و قدرت خداوند را مشاهده ميكنند و او را شايستة عبادت خواهند يافت
(ديلمى ،ج ،1ص.)513
نتیجه

ملكوت به معناي باطن و حقیقت عالم است و احاطة خداوند برآن حاكي از انتساب اشیا
به او و ربوبیتش در میان موجودات و قدرت اليزالش در سیطرة برموجودات و همچنین
فاعلیت و غائیتش براي موجودات است و ميتوان اين مطلب را به عنوان نقطة اشتراك
فلسفه ،عرفان و كتاب مقدس از يك سو و قرآن و تفسیر از سوي ديگر در تبیین اين عالم
تلقي نمود .درمقايسه راههاي ادراك ملكوت به نظركاملترين راه ،سلوك فكري عملي
توأمان است.
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در بحث هستيشناسي عالم ملكوت با تأمل در ديدگاههاي متفاوت ميتوان به وجه
مشتركي میان همة آنان دست يافت و آن رويكرد باطني و غیبياي است كه در هركدام
از اين ديدگاهها به صورت مستقیم يا غیرمستقیم مطرح شده است.
وجود در میان موجودات داراي سیر نزولي و صعودي است كه در سیر نزولي ،از مبدأ
اصلي تنزل كرده و پس از طي عوالم مختلف از جمله عالم ملكوت ،در پايینترين
درجات وجودي به موجودات مادي ختم ميشود و سپس با توجه به نوع تكامل
موجودات به مراتب باالتر تا مبدأ اصلي صعود ميكند اما از منظر افاضة وجود از جمله
عوالميكه فیض به واسطه آن تنزل يافته ،ميتوان به عالم ملكوت اشاره كرد.
از داليل قرآني و روايي مبني بر اثبات عالم ملكوت ،ميتوان به  .1 :بیان و سؤال از
ملكوت؛  .2رؤيت و قدرت تصرف در ملكوت توسط انبیا و اُولیاي الهي اشاره كرد.
از لوازم هستيشناسي ملكوت ميتوان به فرمانبرداري موجودات ملكوتي از اوامر و
نواهي الهي؛ شرط عاري شدن نفسازعالئق مادي بر اثر ارتباط با ملكوت؛ تفاضل انسان
بر فرشتگان در سلوك ملكوتي؛ تجسم اعمال و سرانجام به تسبیح عمومي موجودات در
عالم ،اشاره كرد ،همچنین از آثار ايمان به ملكوت در نگرشهاي اخالقي ميتوان به
نقش ايمان به ملكوت در تعالي انسان؛ ملكوت و پاداش اعمال؛ تأثیر شناخت عالم
ملكوت دركسب مقام يقین و تسلیم و عبوديت در قبال حق تعالي اشاره نمود.
منابع

قرآن.
آشتیانى ،سید جاللالدين ،شرح بر زاد المسافر ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمى.1331 ،
ابنبابويه ،محمدبن على ،األمالي ،ترجمة محمدباقركمرهاى ،تهران ،انتشارات علمیه
اسالمیه.1353 ،
ابنطاوس ،على بن موسى ،آداب سفر در فرهنگ نیايش(ترجمه األمان) ،مترجم:
عبدالعلى محمدى شاهرودى ،تهران ،نشرآفاق.1331 ،
ابنشعبه ،حسن بن على ،تحف العقول ،ترجمة احمد جنتى ،تهران ،مؤسسه امیركبیر،
.1332
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ابنعربى ،ابوعبداهلل محیى الدين محمد ،تفسیر ابنعربى ،ج ،1بیروت ،دار احیاء التراث
العربى 1422 ،ق.
ابنمنظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،بیروت ،دارصادر 1414 ،ق.
بحرانى ،سیدهاشم بن سلیمان ،البرهان في تفسیر القرآن،ج ،2قم ،مؤسسه بعثه.1354،
بلخى ،مقاتل بن سلیمان ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،ج ،1بیروت ،دار إحیاء التراث1423 ،ق.
جوادي آملي ،عبداهلل ،تسنیم ،ج ،1قم ،اسراء.1353 ،
حُرعاملى ،محمدبن حسن ،الجواهر السنیـة في األحاديث القدسیـة،كلیات حديث قدسى،
تهران ،انتشارات دهقان.1331،
حسنزاده آملى ،حسن ،ممدالهمم در شرح فصوص الحكم ،تهران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمى.1353،
حسینى تهرانى ،سید محمد حسین ،اهللشناسي ،ج ،1مشهد مقدس ،نور ملكوت قرآن،
 1423ق.
________ ،معاد شناسى ،ج ،3مشهدمقدس ،نورملكوت قرآن 1425 ،ق.
حسیني زبیدي ،محمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،13بیروت،
دارالفكر1414 ،ق.
داماد ،میرمحمد باقر ،جذورات ومواقیت ،تهران ،میراث مكتوب.1331،
ديلمى ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب ،ج ،1ترجمة على سلگى نهاوندى ،قم ،ناصر،
.1353
سجادى ،سید جعفر ،فرهنگ اصطالحات فلسفى مالصدرا ،ج  ،3تهران ،وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمى.1354،
________ ،فرهنگ معارف اسالمى ،ج ،3تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.1353 ،
سُهروردي ،شهاب الدين ،هیاكل النور ،تهران ،نشر نقطه.1354 ،
________ ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،ج ،4تهران ،مؤسسة مطالعات و تحقیقات
فرهنگى.1355 ،
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شريفالرضي ،محمد بن حسین ،نهجالبالغه ،ترجمة حسین ،انصاريان ،تهران ،پیام
آزادى.1333 ،
الشهرزورى ،شمسالدين ،رسائل الشجرة االلهیـة فى علوم الحقايق الربانیـة ،تهران،
مؤسسة حكمت و فلسفه ايران.1333 ،
شهید ثانى ،زين الدين بن على ،منیـة المريد ،قم ،مكتب االعالم االسالمي1414 ،ق.
صدرالدين شیرازى :محمد بن ابراهیم ،تفسیر القرآن الكريم(صدرا) ،قم ،بیدار.1333 ،
________ ،شرح أصول الكافي ،ج  ،2 ،5تهران ،مؤسسة مطالـعات و تحقیقـات
فرهنگى.1333 ،
________ ،محمد بن ابراهیم ،الحكمـة المتعالیـة فى االسفار العقلیـة االربعـة ،ج5و3و،5
بیروت ،داراحیاء التراث. 1431 ،
صلیبا ،جمیل ،فرهنگ فلسفى ،ترجمة منوچهر صانعى دره بیدى ،تهران ،حكمت.1333،
طباطبايى،سیدمحمدحسین ،المیزان فى تفسیرالقرآن ،ج 15 ،15 ،3 ،5قم ،دفتر انتشارات
اسالمى جامعة مدرسین حوزة علمیه قم 1415،ق.
طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تهران ،ناصر خسرو.1352،
طبرسى ،احمدبنعلى ،االحتجاج على أهل اللجاج ،ترجمة بهراد جعفرى ،تهران ،اسالمیه،
.1331
طوسى ،محمد بن حسن ،التبیان فى تفسیر القرآن ،ج 5و ،5بیروت ،داراحیاء التراث
العربى ،بي تا.

عبدالملك ،پطرس  -جان الكساندر تامسون -استاد ابراهیم مطر ،قاموس الكتاب
المقدس ،قاهره ،دارالشقافه.1243 ،
العروسى الحويزى ،عبدعلى بن جمعـة ،تفسیر نور الثقلین ،ج ،1قم ،اسماعیلیان 1415 ،ق.
فخرالدين رازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،تفسیركبیر ،ج ،13بیروت ،داراحیاء التراث
العربى 1421 ،ق.
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قرشى ،سیدعلى اكبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالكتب اإلسالمیـة.1351 ،
قطبالدين راوندى ،سعید بن هبـة اهلل ،جلوههاى اعجاز معصومین علیهم السالم (ترجمة
الخرائج و الجرائح) مترجم :غالم حسن محرمى ،ايران ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى،
. 1353
كُلینى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،اصول كافي ،ج ،1ترجمة محمد باقركمره اى ،قم،
اُسوه.1355،
________ ،الكافي ،ج ،1قم ،دارالحديث1424،ق.
گنابادى ،سلطان محمد ،تفسیر بیان السعادة فى مقامات العبادة،ج ،2،3بیروت ،مؤسسة
األعلميللمطبوعات 1413 ،ق.
مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،بحار األنوار الجامعـة لدُرر أخبار األئمـة األطهار،
ج ،13 ،12 ،3،11،2بیروت ،دارإحیاء التراث العربي 1413،ق.

________ ،ترجمة عزيزاهلل عطاردى قوچانى ،ايمان وكفر( ،ترجمة اإليمان و الكفر
بحاراألنوار) ،ج ،2تهران ،عطارد.1353 ،

محمديان ،بهرام ،آلیس علیايي ،مريم قبادي ،كیانوش اخوين ،ترجمه و تألیف دايرة
المعارف كتاب مقدس ،تهران ،روزنو.1331،
مسترهاكس ،ترجمه وتألیف قاموس كتاب مقدس ،بیروت ،مطبعه آمريكايي.1423،
مصطفوى ،حسن ،تفسیر روشن ،ج ،4تهران ،مركز نشركتاب.1331،
________ ،التحقیق في كلمات القرآن الكريم ،ج ،11تهران ،بنگاه ترجمه و
نشركتاب.1331،
مطهري ،مرتضي ،نبوت ،تهران ،صدرا.1353،
مكارم شیرازى ،ناصر ،األمثل فى تفسیركتاب اهلل المنزل ،ج ،14،4قم ،مدرسة امام على بن
ابى طالب 1421 ،ق.
نجفى ،محمد بن حبیب اهلل ،ارشاد االذهان الى تفسیر القرآن ،ج ،1بیروت ،دارالتعارف
للمطبوعات 1414،ق.

ملكوت از منظر قرآن وآثار اعتقاد به آن 904

___________________________________________________________________________________

نوري ،حسین بن محمد تقي ،مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ،ج ،11قم ،مؤسسة آل
البیت علیهم السالم1413 ،ق.
هاللى ،سلیم بن قیس،كتاب سلیم بن قیس الهاللي ،ج ،2قم ،الهادى1415،ق.
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