
 

 

 

 

 

 

 مالصدرا   یریتفس دگاهی مرگ از د یآرزو
 ناصر محمدی  

 ده یچک

موت نشان داده است که    ی تمنا   ات ی آ   مدارانه اخالق   ر ی و تفس   ی بررس   ق ی از طر   ن ی صدرالمتأله 

و    ی وصول به سعادت اخرو   ی کامله خدا و برا   ت ی چون ول   ی ل ی محب کامل و صادق خدا به دل 

عرفان و شناخت خدا، آرزومند مرگ است. او تنها    ل ی به دل   ز ی و ن   ّیدن   ی ا ی هم نجات از دن 

دوام   ی محبوب، تقاضا  ی با تحمّل دور   تواند ی باشد، م   شتر ی استکمال ب   ی ض متقا   که ی درصورت 

  ی افراد نشان از آرزو   ن ی ا   ی و گونه عمل و زندگ   ی را داشته باشد. موت اراد   ا ی در دن   ی و بقا 

ذومراتب و    ی ف ی و محبت خدا در ط   ا ی هاست. محبت خود و دن مرگ است که در نهاد آن   ل ی اص 

به    ل ی م   ا ی . محبت خدا چون به کمال برسد و محبت دن د وجود دار   ن ی ن و ضعف در مؤم   شدت به 

مرگ است. اما   ی شوق و آرزو  زاننده ی و عشق است و برانگ   ت ی ول  گرش، ی د   ر ی صفر کند. تعب 

قلوب مردم و    ر ی است به فکر تعم   ا ی کامل تا در دن   ّیو ول   کاهد ی نم   ی مرگ از شور زندگ   ی آرزو 

  ن ی و انقطاع از ا   ی بلکه مرگ اراد   ست؛ ی مرگ ن   ی مرگ اقدام برا   ی است. آرزو   شان ی تکامل ا 

با    یی ا ی کامل در دن   ی رخ دهد و لقا   ی ق ی که مرگ حق   ی و اشتغال به محبوب است تا زمان  ا ی دن 

 حاصل شود.   شتر ی ب   ت ی ظرف 
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 مقدمه 

ورزان مسلمان بوده است و  های فکری همه فیلسوفان و بلکه اندیشهاندیشی یکی از دغدغهمرگ

گوید: شناخت احوال مردگان و یادآوری  اند. مالصدرا میاز جهات گوناگون درباره آن سخن گفته

ها است و رفع این  ترین حجاباست؛ زیرا حجاب بشریت از بزرگ  هاعبادت  نیتربزرگمرگ از  

فَتَمَنََّوُا الْمَوْتَ های مردمان نیز با آرزوی مرگ امتحان شده است. »حجاب از بهترین امور است. قلب

گویید، آرزوی مرگ کنید. یا در حدیثی از رسول ؛ یعنی اگر راست می( 6:  )جمعه«  إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

»قلب  اکرم است:  میآمده  زنگ  همانها  میزنند،  زنگ  آهن  که  قلبطور  روشنی  به  زند.  ها 

 . (417: 4، ج1379)مالصدرا، یادآوری مرگ و تالوت قرآن است« 

توان آن اند و برخی از آن کراهت دارند، امری است واقع که نمیاینکه برخی در آرزوی مرگ

تمنای    گریدعبارتبهها است.  آن  دیدونبا ی باست و  را انکار کرد. سخن این مقال در درست و نادر

نیست؛ بلکه در اینجا بُعد   موردبحثیا بود و نبودش    ستیونهستشناسی و  موت از جنبه هستی

است. به این معنا که آیا انسان تا    موردبحثآن و درست و نادرستش    یارزش شناختاخالقی و  

ن باشد یا نه؟ آیا آرزوی مرگ امری پسندیده و  مقیم دنیا است؛ باید آرزومند مرگ و در تمنای آ

در تفسیر قرآن خود   این موضوع را  اغلبمستحسن است و یا امری است ناپسند و مکروه؟ صدرا  

کنند، مطرح کرده و  شدن با آیاتی که از انسان صادق، تمنّای موت را طلب می  و به انگیزه روبرو 

 وره ارائه کرده است.تفسیر خود را از آیات قرآن و برخی روایات مأث

 معناشناسی واژگان پژوهش  .1

ها روشن شود تا در امتداد  در ابتدا الزم است معانی کلیدواژگان این تحقیق و روابط معنایی آن

 بحث با خلط معانی روبرو نشده و ارائه تصوری درست و روشن از آرزوی مرگ مقدور گردد. 

 عشق  محبت و  . 1.  1

آن که  است  چیزی  به  میل  می  محبت  میرا  گمانش  خوبی  و  خیر  با  و  )راغب  نمایی  بینی 

. محبت در لغت عبارت است از: ابتهاج به شیء موافق؛ اعمّ از اینکه عقلی یا  ( 168:  1390اصفهانی،

پذیر است و اگرچه  . محبت شدت( 249:  1ج  ،الف  1381  )مالصدرا،  حسی و یا حقیقی یا ظنّی باشد 
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دارد. وزن ندارد؛ ولی شدت وجودی دارد و وزین است. در محبت هرچه  تیفیندارد؛ اما ککمیت 

حسب . حبّ به( 325-6  :1388  )جوادی آملی،  تر استتر باشد، محبت بیشتر و مدرک، قویدرک، قوی

امّا    .« حُبُّ الدُنيا رَأسُ كُلِّ خَطيئه»  گاه ممدوح است و گاه مذموم؛ چنانچه در حدیث است:  ،محبوب

عشق شدت محبت است و در اصطالح .  (700و    310:  1370)سجادی،  گویند شق میحبّ مفرط را ع 

رود؛ عشق غریزی و عشق الهی. عشق الهی، عشقی است که محبت  می  به کاردو معنی    حکما به

 . (468: 1366 )صلیبا، کنند خالص است و صوفیان انسان را به آن دعوت می

 شوق  .2.  1

ل عارفان میل مفرط است.  نزد  اراده و آمیخته با ألم  شوق در  ذتِ محبتی است که الزمه فرط 

است   شوق می(512:  1370)سجادی،مفارقت  مرحله  به  یافتن  شدت  اثر  در  اراده  پس  لذا  .  رسد؛ 

.  همان اراده مؤکّد است. در شوق هم محبتِ مطلوب هست و هم رنج هجرانِ مطلوب  شوق :  اندگفته 

و   ریپذتحملشوق با درد همراه است. درد فراق و درد برای درک کمال مراد، دردی است لذیذ و 

 .  (323- 4: 1388 )جوادی آملی،شود  وصول، چون به دنبالش برای رفع این رنج تالش می سازنه یزم

 آرزو و امید  . 3.  1

 ازآنجاکه ذاشتن بر اصل. اما  آرزو تصویر و تقدیر چیزی در نفس است با تخمین، گمان یا تدبیر و بنا گ 

گردد. است، دروغ در آن غلبه دارد و اکثر تمنیّات و آرزوها محقق نمی   یزن گمانه اکثر این موارد با  

؛ 7:  )جمعه   « والَیَتَمنَّوَنه أبدا» و  (  94:  )بقره   « فَتَمنَّوا المَوَت» ؛  ( 24:  )نجم «  أم ِلألنساِن ماَتمنَّی » فرماید:  خداوند می 

و میل قلبی شدید است برای وقوع   چشمداشت . آرزو در اصطالح خواهش یا  (748:  1390اصفهانی، راغب  

 . ( 162: 1ج  ، 1385  )مصطفوی،  امری در گذشته یا آینده که تحقق آن سخت یا ناشدنی است 

بدان ممکن است. رجا    افتنیدستاما رجا در لغت به معنی طمع کردن در چیزی است که  

رجا تعلق دل به حصول   رود. اصطالحاًهر دو معنای نفی و ایجاب به کار می  مترادف أمَل است و به

 . ( 370: 1366 )صلیبا، محبوبی در آینده است. توقع خیر از کسی است که خیر به دست اوست

 هایی است: ها تفاوتبه چیزی است؛ اما میان آن چشمداشتآرزو و امید، هر دو 

 گیرد. فقط به آینده تعلق می د یام یول  رد؛یگیم آرزو به گذشته و آینده تعلق   -
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 رود. رود؛ اما امید فقط در امور ممکن به کار میآرزو در امور ممکن و غیرممکن به کار می  -

 مترادف دانسته شده است  اشتهاشدت خواهش در آرزو بیش از امید است؛ لذا با شهوت و    -

 . (89-108: 1393ابیان، )فرزند وحی و سهر 

 روابط معنایی محبت، عشق، شوق، آرزو و امید.  4.  1

محبت و عشق یکی هستند به شدت و ضعف. عشق، محبت به افراط است. اما   رسدبه نظر می

شوق در اثر محبت و نتیجه محبت و عشق است و از جنس انگیزه و محرک قوی است. عشق و  

 محبوب بجنبد، در اثر شوق است.   یسوبهمحبت آنگاه که 

 وغا نهاد عشق شور و شوقی در نهاد ما نهاد                 جان ما را در کف غ 

 (. 164: 1375 )عراقی،

آرزو نیز در نتیجه عشق و محبت و برای امور سخت یا ناشدنی است و میل قلبی شدید   

 از آرزو است.  ترفیضعاست و از نظر شدت،  الوقوعممکناست. برخالف امید که طمع در امری 

 محبت از نگاه مالصدرا  .2

ه مرگ تعلق نگیرد، آرزوی مرگ هم تحقق پیدا  آرزو متفرع بر محبت است و تا محبت ب  ازآنجاکه

کند؛ پس ابتدا محبت از دیدگاه صدرا و در منظومه فکری و تفسیری او  مورد مداقه قرار نمی

 گیرد تا از این رهگذر دیدگاه او در باره آرزوی مرگ خود را بهتر نشان دهد. می

 رابطه محبت و معرفت   .1.  2

 حسب بهمحبت ابتهاج و سرور به چیزی است که موافق و مالیم با طبع و میل آدمی است. محبت  

محبّ و محبوب بر دو نوع است؛ اول محبتی که خصلت طبیعت بشری انسانی است و منشأ آن  

است و آن محبت، معرفت و حکمتی است   یتعالحق نفس امّاره است. دوم محبتی که از صفات  

  « كُنتُ كَنزا مخفِيَّا فَخَلَقتُ الخلقَ لِکَی اُعرَف»م و مافیها است. چنانچه فرموده است:  که مقتضی خلق عالَ 

یا عین   گوید: محبت،و انسان شایسته این نوع از محبت است. صدرا می (258: 4ج ، 1379 )مالصدرا،

 معرفت یا مساوق با آن است. نیروی محبت از نیروی معرفت و یقین است و ضعف محبت از ضعف

. پس محور بحث در محبت، معرفت است، نه خود  (100  :ب  1381  )همو،   معرفت و یقین جدا نیست
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محبت؛ چون محبت از فروعات معرفت است. انسانی که اهل حکمت و معرفت نباشد در انتخاب  

شناخت خدا  (328- 9  :1388  )جوادی آملی،   کندمحبوب خطا می دنیا، کمیِ  نتیجه علت حبّ  در   .

ها و  ورزد و از لذتا عارف به خدا، دوستدار اوست و فقط کسی که در دنیا زهد میاست؛ زیرا تنه

جوید، عارف به خداست. پس نشانه حبّ خدا و معرفت او اجتناب قلبی  امور مرغوب آن دوری می

و فرزند و مال به حدّ کفایت و بدون تعلق    الیوع اهلبا    ضرورتبهو باطنی از دنیا است، هرچند  

 . (101 :ب  1381 )مالصدرا،  ، معاشرت باید داشتفکر و خاطر

 رابطه محبت و عبودیت   .2.  2

منحصر   حق  ریغ هرکس که چیزی را به محبت نفسانی دوست بدارد یا الوهیت را در معبودی  

دوست    ،آن کس که غیر خدا را چون خداو    کند کند، در حقیقت مشرک است و بتان را عبادت می

)همو،    راندمحبت غیر خود می  یسوبهبدارد و اهل محبت خالص خدا نباشد، غیرت الهی او را  

هایی است . کسی که وابسته به محبت نفسانی است، در بند هوای نفس و انواع بت(392:  5ج  ،1379

ود شیطان  دهد. پس جنها مردم را رام و از جنود خود قرار میها را تراشیده و با آنکه شیطان آن

ارباب حقیقت، میان  چه مسلمان و چه کافر، اهل دنیا و دوستدار شهوات هستند؛ زیرا در نزد 

دنیا فرقی نیست. کفار برخی الت و برخی عزّی را دوست    کنندگانعبادتبت و    کنندگانعبادت

می عبادت  و  عبادتداشته  و  داشته  دوست  را  اوالد  برخی  و  اموال  برخی  نیز  دنیا  اهل    کنند؛ 

إنَّما  »  فرماید:و یا می  (165:  )بقره«  و مِن الناسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دونِ اهللِ أندادا یُحِبَّونَهم كَحُبَّ اهلل »کنند.  می

.  (14:  )تغابن«  أنَّ مِن أزواجِکم و أوالدِكُم عَدُوَّا لَکُم فَاحذَرُوهُم»و یا    (15:  )تغابن«  أموالُکُم و أوالدَّكُم فِتنَه

  کهیدرحالدارد؛  امور برحذر داشت؛ چراکه این محبت از محبت خدا باز می  پس باید از محبت این

.  (258:  4ج ،1379  )همو،  است  اند. دشمن اصیل؛ هوای نفس و طاغوتها دشمناو دوست است و آن

  اتخاذ غیر خدا به دلیل محبت  (74:  )یس«  واتَّخَذُوا مِن دُونِ اهللِ آلِهَه لَعَلَّهُم یُنصَرُون»آیه شریفه    بر اساس

هایی موهوم است؛ زیرا هرکس غیر خدا را دوست  نفسانی است که بازگشت آن به عبادت صورت 

او را عبادت و خدمت می پیوسته  او را  بدارد،  اتحاد با  کند و جویای توصّل به اوست و قرب و 

اکثر مردم است که   این حالو    کند که یاری و سکون و لذت از اوستخواهان است و تصور می

 . ( 394: 5ج ،1379  )همو،  هستند در پی لذات حسی چون اهل و ولد و جاه و مقام و ... 
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 ها  رابطه حبّ دنیا و دیگر حبّ  3.  2

حبّ بازی در سنّ کودکی، حبّ زنان و زیبایی در سن بلوغِ حیوانی و حبّ ریاست و علوّ و تکاثر  

  هرکدام ا و محبت مافیها است. اهل محبت دنیا  ها حبّ دنی، مجمع همه آن یسالگست یبدر سن  

 کهی طوربهکنند. در هر مرتبه که باشند، حبّ دیگران را که در مراتب دیگرند، انکار و مسخره می

گویند: چون انسان به مرتبه علم به خدا و محبت او برسد، مردم از سر انکار او را  اهل دل می

و جایی برای محبت   ردیگیفرامن قوی بشود، قلب را  . محبت دنیا چو( 88-9)همان:   زنندسنگ می

ها است تا اینکه ظلم و قساوت حاصل  در شهوات و انجام بدی فرورفتن اش ماند و نتیجهخدا نمی

شود تا آنکه کدورت و تیرگی  شود و پیوسته نور ایمان خاموش میاز گناهان، متراکم و انبوه می

شود. پس زمانی که مرگ این فرد فرا برسد؛ چون  میشهوات، طبیعت انسان و زنگار وجود او  

رود که  شود؛ و بیم آن میتر میشود که باید از دنیا جدا شود، محبتش به خدا ضعیفآشکار می

بیند،  اندازد و آن را هم از جانب خدا میدارد، جدایی میچون ببیند مرگ میان او و آنچه دوست  

ها فطرتاً بر بغض و دشمنی با عواملی  برای اینکه دلدر درونش بغض و دشمنی خدا ظاهر شود؛  

. در نتیجه (100:  ب  1381  )همو،  است  بخش لذتها از امور محبوب و  هستند که سبب محرومیت آن

نفسانی  جامع همه محبت این محبت  رغمیعل های  که صاحبان  انکاری  و  به    هاتکذیب  نسبت 

این محبت می برای    چنانآن تواند  یکدیگر دارند، حب دنیا است و  قوت بگیرد که دیگر جایی 

 محبت خدا نگذارد، بلکه بغض و دشمنی جای آن را بگیرد.

گیرد؛ چراکه محبت از عالم وحدت است و قبول شرکت محبت، به غیر خدا تعلق نمی  واقعبه

 اند: و در فارسی گفته (165:  )بقره« وَالذینَ آمَنُوا أشَدَّ حُباً لِلهِ» فرماید:کند؛ چنانچه خداوند مینمی

 شرکت ملک معشوقیش دور است ز    بلی سلطان معشوقان غیور است

 در این منصب کسی را با خود انباز            آغاز انجام و ز خواهد زنمی

ست. پس کسی که  دارد. او دوست و غیر او دشمن اباز می  خدا  ریغ محبت خدا از محبت  

فَإنَّهُم عَدوَّ لِی إلَّا  »  نیز چنین بود.  اهلللیخلدارد. حال  خدا را دوست بدارد، غیر خدا را دشمن می

 . ( 259-60: 4ج  ، 1379 همو،؛ 77: )انعام «رَبَّ العالَمينَ
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 دلیل وجاهت آرزوی مرگ .3

پس از تبیین کلید واژگان تحقیق الزم است که اکنون به سؤال اصلی پرداخته شود که آرزوی  

مرگ چه حکمی دارد؟ آیا چنین آرزویی روا و شایسته است؟ پاسخ این سؤال از نظر جناب صدرا 

کند که  مثبت است. او به استناد دالیل نقلی و با استفاده از آیات قرآن و برخی روایات ثابت می

زوی مرگ از سوی مؤمن امری طبیعی و بلکه عالمت و نشانه ایمان است. در چهار دلیلی که آر

)و عشق و شوق( به خدا    در پی خواهد آمد، مالصدرا از طریق برقراری رابطه میان کمال محبت

کند؛  و آرزوی مرگ به این بحث پرداخته است. البته در هر دلیل از یک متغیر دیگر استفاده می

مشترک و حد وسط همه این دالیل مالزمه میان کمال محبت به خدا و آرزوی مرگ   اما اصل

 است. اکنون بررسی این دالیل: 

 ولیت خدا و آرزوی مرگ   . 1.  3

مالصدرا به استناد آیات ششم و هفتم سوره جمعه از والیت و محبت خدا و رابطه آن با آرزوی 

نَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنََّکُمْ أَوْلِيَاءُ لِلََّهِ مِنْ دُونِ النََّاسِ فَتَمَنََّوُا الْمَوْتَ إِنْ  قُلْ یَا أَیَُّهَا الََّذِیمرگ بحث کرده است. »

؛ یعنی اگر اهل یهود (7و    6  :)جمعه«  كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَایَتَمَنََّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدََّمَتْ أَیْدِیهِمْ وَاللََّهُ عَلِيمٌ بِالظََّالِمِينَ

و محبان خدا هستند، باید آرزوی مرگ کنند؛ زیرا    ا یاولها از  کنند فقط آنکه گمان می  طورآن 

 . (196-7: 7، ج1379)مالصدرا، مرگ از اسباب رسیدن به خدا است 

کسی است که در صورت نیاز، شایسته و سزاوار نصرت   در این آیه جمع ولیّ است. ولیّ،  ایاول

کند و مؤمن ولیّ  ها را در وقت نیاز یاری میو یاری است. خدا ولیّ مؤمنان است؛ برای اینکه آن 

والیت در لغت به  .  (198)همان:  کند  خدا است به همین دلیل و برای اینکه دین خدا را یاری می

شود؛ چراکه به محبّ خود نزدیک است. والیت در  ه میمعنی قرب است و لذا حبیب، ولیّ نامید

اصطالح قرب حق است و بر دو نوع عام و خاص است. والیت عام برای هرکس که به خدا ایمان  

«  أهللُ ولیَّ الَّذینَ آمَنُوا یُخرِجُهم مِن الظُلماتِ إلی النُور»داشته باشد و عمل صالح انجام دهد، حاصل است  

صه نیز فنای در خدا از جهت ذات و صفت و فعل است. ولیّ، در خدا فانی و  . والیت خا(257: )بقره

 .  ( 776: 2ج ، 1386 )همو، متخلّق به اسماء و صفات اوست



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

96 

و همتِ او به خدا، اجتناب از معاصی و    است؛ چون اشتغال فکروذکر   یی هانشانهولیّ دارای  

 .  (778)همان: از دنیا و مافیها  یگردانیرولذات و 

آیات  در  حال   و    7و    6تفسیر  کشف  با  مرگ  چون  گفت:  باید  بحث  ابتدای  جمعه  سوره 

رساند. پس محبّ خدا باید مشتاق مرگ باشد و نباید سفر  مشاهده، انسان را به لقای حبیب می

خداوند آرزوی مرگ و تمنّای    ؛ لذامحل استقرار محبوب برایش سنگین باشد   یسوبهاز موطن دنیا  

محبت خدا و والیت او را شرط صدق ادعا قرار داده است. خداوند در    ی هاعالمتآن را یکی از  

در راه خود را شرط صداقت و    شدنکشتهمورد کسانی که گفتند: ما خدا را دوست داریم، درد  

در راه خدا و طلب شهادت عالمت صدق    شدنکشته  ؛ لذا ها دانسته استحقیقی بودن ادعای آن

یُقَاتِلُونَ فِی سَبِيلِ اللََّهِ  و نیز فرموده است: »  ( 4  :)صف«  ذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِيلِهِ صَفًَّاإِنََّ اللََّهَ یُحِبَُّ الََّاست. »

بدین ترتیب در این آیات والیت با معنای    . (103-4:  ب  1381،  مالصدرا ؛  111  :)توبه«  فَيَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ

اش یاری رساندن نیز هست، محور اصلی در احتجاج با اهل یهود محوری قرب و محبت که الزمه 

قرار گرفته است و با آرزوی مرگ صدق ادعای یهود در والیت خدا سنجیده شده است. به تعبیر 

خدا باشد و اگر مردن تنها حائل میان    عالمه طباطبایی، ولیّ خدا و محبّ او باید دوستدار لقای

ایشان و دیدار خدا و رهایی از دنیای پست و پراندوه است و یقین هم دارند که بهشت تنها متعلق  

 . (539: 19ج  ،1364 )طباطبایی،   ها است؛ باید که آرزوی مرگ کنندبه آن 

از    یکی  آرزوی مرگ  است که  به ذکر  ا  یهانشانهالبته الزم  و والیت  و  محبت  است  لهی 

سبب منحصر نبوده و نافی محبت الهی دیگر مؤمنان که آرزوی مرگ ندارند، نیست.    وجهچیهبه

اصنام الجاهلیه تصریح دارد و عوامل متعددی را نشانه محبت   مالصدرا به این موضوع در کسر

 . (103-15: ب  1381 )مالصدرا،  ها محبت و اشتیاق به مرگ استالهی دانسته است که یکی از آن

 سعادت اخروی و آرزوی مرگ   .2.  3

الْآخِرَةُ عِنْدَ اللََّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النََّاسِ فَتَمَنََّوُا الْمَوْتَ إِنْ  مالصدرا در تفسیر آیه » الدََّارُ  لَکُمُ  كَانَتْ  قُلْ إِنْ 

این آیه تنبیه  فرماید: آرزوی مرگ دلیل است بر اهل سعادت بودن. می ( 94-5 : )بقره« كُنْتُمْ صَادِقِينَ

است بر اینکه یهود حتی شایسته سالمت در آخرت و سعادت اخروی هم نیستند و لذا بر خالف  
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اند در آنجا به مقام قرب و سعادت  دانند و مدعیادعایشان که آخرت را که تنها برای خود می

 اند؛ چون آرزوی مرگ ندارند. رسند، نیز کاذبمی

ها اهل محبت الهی دهد که آن ذکور به این مسئله تنبّه میصدرا در اینجا معتقد است؛ آیه م

هایی دارد که مرجع و بازگشت همه و مودت رحمانی نیستند؛ چرا که محبت و والیت خدا عالمت

ها است و  ها ترک توجه به غیر خدا و قطع نظر از ماسوا و پاکیزه کردن قلب از سایر محبوب آن 

موت است. پس کسی که لقای خدا را دوست بدارد،    ها است،آنچه که متضمن همه این ترک 

اغیار رها می  یطورکلبهمشتاق مرگ است؛ زیرا با مرگ   لقای خدا    یسوبهشود و  از مصاحبت 

مجازی چون جان و خویش و فرزند و مال و جاه و شهرت از عبودیت    هایگردد. همه محبوببرمی

ها است که در  دارد. استعداد لقای خدا با ترک همه محبوب تامّ خدا و محبت حقیقی او باز می

. به  ( 103  :ب 1381و    201:  7، ج1379  )همو، کندشود و آرزوی مرگ میاین صورت از اولیای الهی می

ا محور بحث در این آیه با عنوانی که صدرا هم به آن داده، سعادت اخروی عبارتی با اینکه در ابتد

منشأ عدم تمایل به آرزوی مرگ و    کهی طوربهشود  است؛ اما در ادامه به دلیل قبل بازگشت می

 نائل شدن به سعادت اخروی در عدم محبت الهی و محبت اغیار است.

  ظاهر   بهآورد و  یا خدا سخنی به میان نمیعالمه طباطبایی بر خالف مالصدرا از محبت دنیا   

آیه تمسّک جسته است و معتقد است، محتوای آیه ارجاع به یک امر فطری است. هر انسانی  

خواهان انتقال از یک جای ناخوشایند به جای خوشایند است و اگر بین آن دو مخیّر شود، جای 

اره بهشت و جایگاه خود در آنجا دارند،  کند. پس یهود نیز با آن باوری که در بخوش را انتخاب می

 . (307-8: 1ج  ،1364 )طباطبایی،  باید که تمنای بهشت را داشته باشند

آموز موفقی هستند که انتقال به جهان دیگر که نامش مرگ  اولیای خدا به منزله همان دانش

گذارد و به گفته  رار نمیها آرام و قآنای برای  ها یک آرزو است؛ آرزویی که لحظهاست برای آن 

های ایشان  ها نوشته است، طرفه العینی روح: اگر نبود که خداوند اجل معینی برای آنامام علی

 . ( 115: 1398  مطهری،؛ 193البالغه، خ  نهج ) ماند در بدنشان از شوق ثواب و خوف عقاب باقی نمی
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 نجات و آرزوی مرگ   . 3.  3

پندارند و صاحبان معارف حقیقی را که تارک  چون گروهی خود را با علوم ظاهری اهل نجات می

دانند؛ لذا خدای متعال نشانه اهل نجات را در مرگ از زندگی  می  دوربهاند از نجات  شهرت و آوازه 

این حالِ سالک و محبِّ صادق و اهل حقیقتِ عاشق  و    این دنیا و آرزوی مرگ قرار داده است

است. عبدِ مطیع، رجوع به موال را دوست دارد و عبد عاصی از رجوع به موال کراهت دارد. در  

دارد و کسی  حدیث آمده است: کسی که لقای خدا را دوست بدارد، خدا هم لقای او را دوست می

دارد. یعنی چون خدا، لقای بنده  دارد، خدا هم لقای او را ناپسند میکه لقای خدا را ناپسند می

یُحِبَُّهُمْ دارد.  به همین دلیل فرموده است: »دارد، بنده هم لقای او را دوست میخود را دوست می

را دوست می  (54  :)مائده«  وَیُحِبَُّونَهُ بندگانش  اول خدا  را دوست یعنی  بندگان، خدا  آنگاه  دارد و 

  .1است  دوطرفهدارند و محب و محبوب بودن یک رابطه می

کند؛ سالک عارف و ساکن عدوّ. اولی از  ها را به دو گونه تقسیم میمالصدرا در ادامه انسان

انسان،    کهیدرحالحیات آخرت در سفر است؛ ولی دومی ساکن و ایستاده است.    یسوبهحیات دنیا  

قَدْ وَلَافتد؟ »بیند؛ چرا به یاد حیات باقی و سرای جاودان نمی حیات نخستین و گذرای دنیا را می

 . ( 204: 7ج  ،1379 مالصدرا،؛ 62 :)واقعه« عَلِمْتُمُ النََّشَْأةَ الْأُولَى فَلَوْلَاتَذَكََّرُونَ

 
محبوب   از دیدگاه عرفانی مالصددرا محب و محبوب تعریف خاصدی دارد و متفاوت از معنای عرفی آن اسدت. .1

کسددی اسددت که جذبه او به خداوند متعال، سددابق بر مجاهدت و تالش اوسددت؛ چرا که خدای سددبحان پیش از  
مجاهدت، او را جذب کرده اسدت. محبوب، اهل عنایت ازلی و برگزیده خدا اسدت که به راه مسدتقیم هدایتش کرده 

کند و سدسس انجذاب الهی برایش  ده میاسدت. اما محبّ کسدی اسدت که مجاهدت او سدابق بر جذبه اوسدت. ابتدا مجاه
پس   ( و نیز أنابُوا إلَیهِ حَقَ إناَبتِهِ.78:  )حج«  و جاهَدُوا فِی اهللِ حَقَ جِهادِه»ها کسدانی هسدتند که  شدود. اینحاصدل می

های خود هدایت کرده اسدت. هر دو صدنف عارف به خدا و اهل اهلل هسدتند و عاقبتشدان یکی خدا نیز آن ها را به راه
شدده اسدت که   (. همین سدخن در مورد والیت خاص نیز گفته379: 1ج  ،1379و   777: 2ج ،1386  اسدت )مالصددرا،

آید و قبل از  بر دو نوع اسدت؛ عطایی و کسدبی. عطایی آن اسدت که با قوه انجذاب به سدوی حضدرت الهی به دسدت می
کسدب، انجذاب به سدوی او حاصدل   مجاهده و کسدب اسدت. ولی در والیت کسدبی چنین اسدت که بعد از مجاهده و

ها، حکمت نظری و حکمت عملی ویژه محبّان و حکمت صددددیقین از  (. از حکمت776: 2ج  ،1386  شدددود)همو،می
 (.157-8: 7ج  ،1379  خواص محبوبان است)همو،
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ها که یکی محبّ دنیا است  در واقع مالصدرا در این بخش از طریق مقایسه دو گروه از انسان

دنیا اهل نجات نیست؛ چه   خواهد به مفهوم نجات برسد. محبّو دیگری محبّ خدا است، می

مؤمن باشد و چه مشرک؛ بلکه مدعی ایمان از نجات دورتر است تا مشرک؛ چرا که قرآن در وصف  

یعنی حال    ( 96  :)بقره«  و َلَتَجِدَنََّهُمْ أَحْرَصَ النََّاسِ عَلَى حَيَاة ٍو َمِنَ الََّذِینَ أَشْرَكُواها آورده است: »حال آن

هر دو اهل دنیا هستند؛ زیرا مشرکان    هرچندر از مشرکان است؛  ایشان و حرصشان به دنیا بدت

اند؛ اما به دلیل شرک و انکار بعث، خوف عقاب ندارند؛ اما مغرورهای فریفته،  بر دنیا حریص  اگرچه

ترند. پس حبّ دنیا،  هم حرص بر دنیا دارند و هم خوف عقاب دارند؛ لذا از مشرکان بر دنیا حریص

تر محبّ خدا  تر باشند و کمها غافلکراهتِ لقای او است و هر چه انسان نتیجه غفلت از خدا و  

تر است و  ها بیشتر محبت دنیا دارند و در نتیجه کراهت مرگ و لقای خدا در نزد آن باشند بیش

افراد،    تناسببه. یعنی صدق مفاهیمی مثل محبت، کراهت و نجات  (205)همان:  از نجات دورترند  

)که ریشه در محبت دنیا دارد( با اصل محبت    اگر گفته شود: آیا معصیت  نیا؛ بنابرمتفاوت است

دهیم گناه و معصیت با اصل محبت در تضاد نیست؛ بلکه با کمال  خدا در تضاد است؟ پاسخ می

شود؛ بلکه معصیت او  محبت ناسازگار است. پس انسان با یک معصیت از محبت الهی خارج نمی

مفاهیمی چون حبّ دنیا و حبّ خدا   واقعبه  .( 106 : ب 1381 )همو،  ندکرا از کمال محبت خارج می

 کنند. متفاوت در شدت و ضعف صدق می مراتببهمقول به تشکیک هستند و بر افراد مختلف 

 شناخت خدا و آرزوی مرگ  . 4.  3

برد، لقای خدا و مشاهده ذات او هر کس که در این دنیا دارای معرفت الهی است و از آن لذت می 

دارد و در نزد او امری ناپسند و مکروه دارد و در نتیجه مرگ را دوست  را به بصیرت عقلی دوست  

ليس َیستأِنف اَلحٍد شیٌء ِفی اآلخِرِه مالم َیستَصَحبه ِفی  نیست. مبنای این سخن صدرا این است که » 

؛ مصاحب و همراه نبوده است گردد؛ اگر در دنیا با آن  چیزی برنمی   کس چ ی ه « در آخرت برای  الُدنيا 

 .( 72  : )اسراء « وََمْن كَاَن ِفی هَِذِه َأْعَمى َفهُوَ ِفی اْلآخَِرةِ َأْعَمى و أَضُلَّ َسِبيلًا کند » آنچه را کاشته درو می   لذا 

 غالب آن است که فرداش نبیند دیدار   هر که امروز نبیند اثر قدرت دوست

و آمیزش  ها و زمین را بر ریاست لکوت آسمانلذا هر کس در این دنیا لذت علم و انکشاف م

دهد.  ها ترجیح دهد، در آخرت نیز لذت نظر به وجه اهلل را بر نعیم بهشت ترجیح میو خوردنی
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ای،  سرای آخرت، سرای علم و سرای حیات عقلی است. دلیل ترجیح دنیا بر آخرت هم در نزد عده

، عدم حبّ لقای اوست یتعالحقو عرفان    جهل و نادانی به معارف است. پس عالمت عدم شناخت

 تر است.و عالمت عدم حبّ، کراهت از موت و ترجیح حیات دنیا است، با اینکه آخرت بهتر و باقی

تر  فرماید: به خدا قسم پسر ابوطالب با مرگ مأنوسالعارفین میو اگر سیّدالموحدین و امام

بر سرش    )لعنه اهلل(وقت ضربت ابن ملجم  های مادرش و یا اگر در  است از انس طفل به پستان

یقینی میمی به علم  این دلیل است که  به  پروردگار کعبه رستگار شدم«  داند که  فرماید: »به 

شود و جمال معبود را مشاهده  آخرت برای او بهتر است؛ زیرا در آنجا است که به مقصود نائل می

 . (399-400: 7ج ،1379 )مالصدرا، کند می

های گذشته، ناظر به باالترین  شود که این استدالل همچون استدالل ه تأکید میبر این نکت 

ناظر به مرتبه   در مانند علی  ؛ لذامراتب و در اینجا باالترین مرتبه معرفت و شناخت خداست

معرفت و محبت    تراست و این امر نافی مراتب پایین  مقربانکمال معرفت، محبت، والیت و مرتبه  

در دیگر مؤمنین و اصحاب یمین نیست. امیرالمؤمنین در تمام عمر شریف خود از طریق مرگ 

حق متعال با مرگ طبیعی مأنوس بود. او با    یسوبهارادی یعنی عدم وابستگی به دنیا و بریدن  

اُنس او با    ترک تعلّقات دنیوی، آماده ترک دنیا با مرگ طبیعی بود تا به وصال معبود نائل شود.

مرگ در تمام طول حیات طبیعی، حاصل بود و به همین دلیل با مرگ چون اُنس کودک با پستان  

مادر مأنوس است و در لحظه قطع کلی ارتباط با دنیا و قطع کامل همه تعلقات دنیایی شادمان  

   فرماید: به پروردگار کعبه رستگار شدم. است و با رضایتمندی می

 آن  مرگ و آرزویحکمت و رحمت    .5.  3

و مؤمنین باید آرزوی مرگ طبیعی    ایاولمرگ از منظر برهان و قرآن، حکمت و رحمت است و لذا  

ای است برای مؤمنان. به  و تحفه  ش یایاولگوید: مرگ رحمتی از سوی خدا برای  کنند. صدرا می

وره جمعه، س  7و    6در آیات    که خداوند   طورهمانهمین دلیل اولیای الهی آرزوی مرگ دارند؛  

کنند آرزوی مرگ نادرست است، توبیخ کرده است. نفس چون از قوه به  کسانی را که گمان می 

است،   رسیده  می  یریکارگبهفعل  رها  را  میبدن  عارض  بدن  بر  مرگ  و  نفس چون کند  شود. 

صنعتگری است که چون در دکّان خود برای هدفی تالش کرد و به آن رسید، دکان خود را ترک  
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شود. پس برای نفوس بشری در این  اندازد و از عمل راحت مید و ادوات و ابزارش را میکنمی

 . (120-21: 8ج  ،1380)همو،  زمان آرزوی مرگ سزاوار و شایسته است

خیر و نظم است و این مرگی که مردم از   تماماًکند که مرگ  تعمق در اسرار مرگ حکم می

شود که معنا و غایتش جز تحول نفس از  م میآن وحشت دارند، هنگامی که محقق شود، معلو

تر نیست. خدای سبحان به مرگ کسی راضی نیست؛ مگر برای تر به حیاتی عالیحیاتی پایین

 . (123 -5 )همان:  انتقال به حیاتی دیگر و برتر

 نشاط شهادت و آرزوی مرگ  . 6.  3

افرادی   گوید: در زمان رسول خدا مطهری نشاط شهادت و آرزوی مرگ است و می   دیشه   ر ی تعب 

ها یک آرزو بود که آیا ممکن است خدا شهادت را روزی بودند که نشاط شهادت داشتند و در دل آن 

از رسول خدا  و  نیز در می   ایشان کند؟  نصیبشان کند.  را  کند خدا شهادت  دعا  خواستند که 

 ن یبنابرا  ؛ (95-6:  1398  )مطهری،   خوردبه ما رسیده این موضوع به چشم می   که از ائمه   دعاهائی

آرزوی شهادت یکی از مصادیق آرزوی مرگ است که در لسان دین یک فضیلت بزرگ محسوب 

 شود. می 

 دلیل عدم آرزوی مرگ  .4

اط  روشن شد؛ اما به دلیل اهمیت سؤال و ارتب شیوبکم دالیل این بحث از خالل مباحث گذشته

 ها خالی از فایده نیست. مستقیم آن با موضوع مقاله، تصریح به آن

 حبّ دنیا   . 1.  4

»قرآن می أَیْدِیهِمْفرماید:  قَدََّمَتْ  بِمَا  أَبَدًا  یَتَمَنََّوْنَهُ  نمیوَلَا  مرگ  آرزوی  پیش  «  آنچه  دلیل  به  کنند 

های فاسدی که  اندیشه  اند؛ یعنی کفر و معاصی و هم به دلیل افعال بد و اعمال قبیح و داشته 

اند و  ها به ملکه حبّ دنیا و لذات و شهوات آن گرفتار شدهشود. آن منجر به احتراق در آتش می

هایشان توسط دنیا به زنجیر کشیده شده و در آن محبوس هستند. منشأ این امر در فساد  نفس

ت خدا، محبت دنیا و خلود  محب   یجابهلذا  ؛  و معاد و بازگشت به خداوند است  بقاعقیده و شک در  
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ها منفور و مبغوض اند. در نتیجه مرگ در نزد آن اند و به اهل دنیا متمایل شدهدر زمین پیدا کرده

 .  (201و  198: 8ج  ،1380 )مالصدرا،  است

تواند محبّ خدا باشد و در نتیجه از مرگ که لقای خدا و محبوب حقیقی پس محبّ دنیا نمی

آن از  و  است  گریزان  نتیجه   است  خود  تفسیری  بحث  این  از  مالصدرا  دارد.  جالب  کراهت  ای 

گردان است  تر مردم از حقیقت دین متنفر و از لقای حق روی گوید: طبیعت بیشگیرد. او میمی

نیستند؛ برای اینکه آرزوی مرگ ندارند؛  بلکه از    اءاهللیاز اولعکس نقیض اکثر مردم    قاعده   بهو  

. یعنی هر کس از مرگ کراهت  (199)همان:  یجه از اولیای طاغوت هستند  مرگ کراهت دارند؛  در نت

طاغوت است و طاغوت در منظومه فکری مالصدرا، هوای نفس، دنیا و متعلقات آن    یایاولدارد از  

طاغوت بودن مفهومی ذومراتب و مشکّک    یایاولالهی یا از    یایاولکه از    شودباز متذکر میو    است

از محبت و دشمنی و از والیت خدا و والیت    است و مردم در طیفی گسترده، متنوع و متدرّج

 قرار دارند.  طاغوتِ نفس امّاره

 حبّ خود  4-2

 صدرالمتألهین پس از بر شمردن شش محبوب مجازی:

 داردمی بازحبّ وطن که از حج  −

 دارد. می حبّ بدن که از صوم باز −

 دارد.می حبّ نفس و جان که از جهاد باز −

 دارد.می حبّ اهل و ولد که از عدالت باز −

 دارد. می حبّ مال که از زکات باز −

 دارد.می حبّ جاه و شهرت که از علم باز −

دارد و محبت  می  ها از عبودیت کامل و از محبت حقیقی خدا بازفرماید: همه این حبّمی 

الهی منع می  هرکدام های مجازی  از این محبت   هرکدامکند. ترک  از یک امر حقیقی و واجب 

در نتیجه آن مرگ آسان که    ها استعداد لقای او استعالمت محبت خدا است و ترک همه آن 

  های مجازی، محبت خود است و انسان با ترک محبتجامع همه محبت  گریدعبارتبهشود.  می

کسی که محبت خود دارد، محبت خدا   ؛ لذاکندشود و آرزوی مرگ میخود، از اولیای خدا می
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آرزوی مرگ از او ممتنع است، چون   ندارد و از اولیای الهی نیست و آرزوی مرگ ندارد؛  بلکه اصالً 

را   عملی  و  علمی  به    دادهازدست استعداد کمال  با موت  اوست  در  است. کسی که محبت خدا 

ها و امور موذی و مصاحبت اضداد  رسد و از اسارت طبیعت و حبس ظلمتاش میاصلی  محبوب

  ، 1380  )مالصدرا،   شودها از او قطع میها و بیماریها و رنجشود و سختی عبادات و ریاضترها می

به   هی زاوبا بیانی که گذشت، محبت خود و محبت دنیا  به یک معنا است که از دو    .(202-3:  2ج

 سته شده است. محبت دنیا، محبت خود و محبت طاغوت نفس اماره است.  آن نگری

 عدم معرفت  . 3.  4

  کهیدرحالداند؛  مرگ را از نظر اکثر مردم مکروه و ناپسند می  شناسانهروان مالصدرا از منظری  

و قسر   فشارتحت گوید: مرگ اگرچه در منشأ این کراهت عدم شناخت حقیقت مرگ است. او می

ها به صورتی برتر و  انسان از این صورت  کهی طوربهد؛ اما در آن لطفی عظیم است  شوانجام می

کند. در کالم خدا نیز به این معنا  تر از برای قبول حیات و رحمت الهی انقالب پیدا مینزدیک

بیایید خواسته یا ناخواسته و با    (11:  )فصّلت«  إئتيا طَوعا أو كَرها قالَتا أتَينا طاِئعينَاشاره شده است: »

آمدیم   آمدن  بردارفرماناکراه، گفتند:  آن    یسوبه. پس  امثال  و  مرگ  مانند  خدای سبحان در 

به حیات جزئی خود وابسته است؛ اما چون از   ءاگرچه در ابتدا مکروه و ناپسند است، چون شی

شود و آنچه با اکراه پیش  وب میکرد، مطلحیات دیگر برود، آنچه از آن فرار می  یسوبهاین حیات  

دانستند از و مردم اگر این حقیقت را می  (287)همان:    شودآمده بود، به آن راغب و مشتاق می

 کردند.  مرگ هراسی نداشتند و آن را آرزو می

همچنین از مباحث گذشته معلوم شد که عدم حبّ لقای خدا، معلول عدم شناخت درست  

و بنیاد محبت و ریشه آن، معرفت و شناخت است و هرجا ضعف   اوست و نیز روشن شد که اصل

یقین سرچشمه می و  از ضعف معرفت  خدا    ایاولگیرد.  محبت هست،  اخصّ  و  و محبان خاص 

ها  های نظری و عملی و حکمت ویژه صدیقان متعلّق به ایشان است. آن کسانی هستند که حکمت

 اند.در تمنای موت اهل معرفت و در نتیجه اهل محبت هستند و بالمآل

 فرجام ناخوشایند  .4.  4
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ها  عدم آرزوی مرگ است و کنایه از ظلم و فسوقی است که این  بیان دلیل  «بِماقَدَّمَت أیدیهِم»  تعبیر

ها و خدا والیتی در کار نیست اند. ظالمان چون دشمن خدا هستند بین آندر دنیا مرتکب شده

نمی مرگ  آرزوی  لذا  آنو  کراهت  که  ها  کنند.  است  دلیل  این  به  از مرگ  فرارشان  و  مرگ  از 

آن دسته از اعمال را که    واقعبه.  (116:  1398  )مطهری،   ترسند به وبال اعمال زشتشان برسندمی

انجام می دهد، بهترین دلیل بر خوبی و بدی باطن اوست و اعمال زشت انسان به طور مستمرّ 

از باطن زشت می انتقال به عالم دیگر  آن مایل    خاطربهکند که  حکایت  به مالقات پروردگار و 

 . (308: 1ج ، 1364 )طباطبایی، نیست

 های آرزوی مرگ نشانه  .5

است که به استقبال مرگ طبیعی رفتن است؛    از نظر صدرا عالمت این آرزو و تمنّا، مرگ ارادی

خدا در طلب    یسوبهیعنی ترک دنیا و در نتیجه عزلت و انقطاع از خلق که مستلزم بریدن کلی  

که   است  معدن  در  گوهری  همچون  انسان  روحانی  فطرت  ارادی(.  )حیات  است  ابدی  حیات 

پاکیزه کردن قلب و    استخراج آن سخت است و جز با جهد بسیار و رنج شدید و سعی وافر و

پذیر نیست. از  ، امکانتصفیه باطن و عمل و عبادت بر طبق قانون شریعت و پیروی کامل نبی

تر مردم؛ بلکه اکثر علما و فقها نه آرزوی مرگ دارند و نه طالب موت  نظر صدرالمتألهین بیش

 . (200:  7ج ،1379 )مالصدرا،ارادی هستند 

گردانی از اُنس با مردم، تنفر از شهوات ارت است از: رویبرخی دیگر از عالئم آرزوی مرگ عب

با ابنای روزگار و وارد شدن در بارگاه سالطین و حکّام و در    و ویران کردن بنای اّنس و التیام 

ها کاشته شده است؛ چرا که در آمیختن با این  نیامیختن با کسانی که محبت دنیا در قلوب آن 

جاودان دوستدار  را  انسان  میامور،  دنیا  اهل  به  تمایل  و  زمین  در  از  گی  جدایی  و  مرگ  و  کند 

 . (104: ب 1381)همو، کند جسمانیات را بر قلب مبغوض و منفور می

 آرزوی طول عمر   .6

پاسخ مالصدرا به این سؤال مثبت است. او دو    حالنیباااگرچه قاعده کلی آرزوی مرگ است؛  

 کند: اش ذکر می، برای قاعده کلیاستثنادلیل یا دو 
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تواند آرزوی بقای در دنیا تری در دنیا پیدا کند، میآنجا که فرد بخواهد استکمال بیش  .1.  6

تر شود؛ زیرا دریای معرفت خدا، بدون ساحل است  بیشتواند  داشته باشد. استکمال معرفتی می

و افزایش    (399:  7، ج  1379)همو،    تواند باشد نظر کسی نمی  مطمحو احاطه به کنه جالل و عظمت او  

 معرفت، افزایش محبت و والیت خداست.

از مرگ    استقبال  الهی در عدم  اولیای  برای  را  شهید مطهری برعکس جناب صدرا، اصل 

یک استثنا بر اصل و قاعده کلی آرزوی مرگ تلقی    عنوانبهاین دلیل را که جناب صدرا    داند؛ و می

البته  گوید:  قاعده کلی اولیای الهی برای عدم استقبال از مرگ بیان کرده و می  عنوانبه کرده است  

ین عمر  دانند تنها فرصت کار و عمل و تکامل هم روند؛ زیرا می هرگز به استقبال مرگ نمی   اءاهلل ی اول 

  ی کل به کنند. بلکه ایشان  تر عمر کنند، بهتر کماالت انسانی را طی می دانند هرچه بیش محدود است. می 

کنند. طبق این بینش محبوب بودن  کنند و از خداوند همواره طول عمر را طلب می با مرگ مبارزه می 

گ و درخواست طول عمر از خدا  با مبارزه با مر  اءاهلل ی اول و مطلوب بودن و مورد آرزو بودن مرگ برای  

 . ( 115-16 :1398 )مطهری،   منافات ندارد   وجه چ ی ه به 

ها  صدرا در پاسخ به این سؤال که حکمت بقای نفوس کامله در دنیا چیست؟ چرا آن  . 2.  6

ها و دشمنی نادانان  ها و دردها و سختیبا اینکه مستغنی از بدن و قوای آن هستند؛  با همه رنج

ها با همه این بالیا و  گوید: آنمانند؟ میرسد، در این دنیا باقی میها میه به آن و فتنه اشرار ک

 کنند؛ به سه دلیل: اند و آرزوی مرگ هم نمیشرور در دنیا باقی

 ها نیز تام و کامل شوند و از نفس خالص شوند. آن اند تا  الف( این نفوس به تدبیر نفوس ناقصه مشغول 

رسند؛  شوند و به کمال بعد از کمال میخودشان هم کامل و فوق تمام می  حالنیدرع ب(  

ها با بیرون بردن موجودات از آن.  (42 :)نجم«  وَأَنََّ إِلَى رَبَِّكَ الْمُنْتَهَى نهایت است »زیرا دایره کمال بی

از بطون به ظهور، به   زیرا نتشبّه پیدا می  یتعالیبارقوه به فعل و  ها هر چه فوس انسان کنند؛ 

و  کنند تری میتر و نیکوتر باشند، بر غیر خود افاضه بیشتر و فعل و عمل محکمدارای علم بیش

نزدیک   در خدا  به  مینتیجه  بیش تر  تشبّه  او  به  و  میشوند  پیدا  »تری  رَبَِّهِمُ  کنند.  إِلَى  یَبْتَغُونَ 

اند:  دلیل بزرگان و پیشوایان حکمت در تعریف آن گفته   . به همین(57  :)اسراء«  الْوَسِيلَةَأَیَُّهُمْ أَقْرَبُ

حکمت، تشبّه به خدا است به اندازه طاقت بشری. در حکمت محمدی نیز تخلّق به اخالق الهی  

شود؛ یعنی فرد دارای علوم حقیقی، صنعت محکم، اعمال صالح، اخالق شایسته و آرای توصیه می
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رساند و در نتیجه از مؤمنان مقرّب و دوستان  یشود و بر مادون خود پیوسته فیض مصحیح می

 . (138-9: 7ج ، 1380؛216-17: 7ج ،1379 )مالصدرا،شود  نزدیک خدا می

اند و در پی تخلّق و تشبّه به اخالق الهی هستند، دنیا  به تعبیر دیگر چون این گروه حکیم

ترند و  استکمال بیشذره اعمال خود پیوسته در پی  ها است و با ذرهفرصت استکمال و کمال آن

آن اشتیاق  دلیل  تنها  است؛  این  دنیا  بقای در سرای  به  و    کهیدرحالها  از جسم  در ذات خود 

 آخرت سفر کنند. یسوبهتوانند با موت طبیعی جسمانیات مستغنی هستند و می

کنند؛  می  نظرصرفدر دو صورت از درخواست طول عمر    اءاهللیاولشهید مطهری معتقد است،  

طاعت   یکی در  بیشتری  توفیق  بمانند  هرچه  دیگر  که  دارند  وضعی  کنند  احساس  که  آنگاه 

برعکس  نمی پیدا می  یجابهیابند؛  تناقص  ها مرگ  کنند. صورت دوم، شهادت است. آنتکامل 

می  صورتبه طلب  خدا  از  بالشرط  را  تکامل شهادت  هم  و  است  عمل  هم  شهادت  زیرا    کنند؛ 

 .  (116-18: 1398  )مطهری،

 بررسی ادله مخالف آرزوی مرگ . 7

توان الهی و محبّان خدا می  یا یاولرسد برای مخالفت با وجاهت آرزوی مرگ از سوی  به نظر می

هایی است بر دالیلی که از  ها و یا ردّیهها خدشهدالیلی به شرح ذیل اقامه کرد که برخی از آن

 سوی مالصدرا و موافقان آرزوی مرگ اقامه شده است:

مبنای مالصدرا در بحث آرزوی مرگ تمّسک به چند آیه شریفه است که در طول بحث  . 1.  7

سوره جمعه، خطاب به یهود است و این   7و    6سوره بقره و    95و    94آیات    که ی درحالآورده شد؛  

ها بود که چون مقّرب درگاه خدا هستند، هرگاه یکی از ایشان بمیرد، نزد خدا تئوری و نظریه آن 

کند؛ ها، با ایشان مجادله می واقع آیه درصدد مجادله است و با پذیرش فرضی مبنای آن  رود. در می 

 قرآن این مبنا را قبول ندارد و به مالزمه میان والیت خدا و آرزوی مرگ، قائل نیست. که ی درحال 

های  تواند پاسخ دهد که با تجرید آیه از خصوصیات افراد و ویژگیجناب صدرا می  هرچند

ل و با تمسّک به روح کلی و معنای عام آیه، آن را به عموم افراد تسرّی داده است و حکم  شأن نزو

 کند. ها اندیشیده و عمل کند، منطبق مینظر از یهود بر هر کس که مانند آنکلی آیه را صرف
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توان گفت: فرض آیه آن است که کسانی خود را ولیّ اما در پاسخ به این پاسخ احتمالی می

«؛ یعنی مردم را در والیت خدا، احتمال شرکت هم ندهند.  مِن دُونِ الناسِند؛  اما با قید »خدا بدان

دانند، باید آرزوی مرگ هم بکنند تا زودتر به  چنین کسانی که انحصاراً خود را ولیّ خدا می قطعاً

  بهشت رضوان الهی و لقای محبوب نائل شوند. یعنی در مجادله با چنین کسانی و با فرض صدق 

ادعای گزافشان، عدم تحقق آرزوی مرگ از سوی این عده دلیل بر نادرستی ادعای مطرح شده  

ها آرزوی است. پس آیه شریفه درصدد مسامحه و سازش با ادعای اهل یهود است و اگر از آن 

خواهد، نه به این معنا است که واقعاً چنین آرزویی از هر ولیّ خدا باید تحقق پیدا کند؛  مرگ می

« است؛ باید چنین  من دون الناسبه این معنا است که اگر کسی مدعی والیت خاص خدا »  بلکه

زند، پس آیه شریفه از هیچ ولیّ به  آرزویی بکند. ادعای والیت خاص از هیچ ولیّ به حقی سر نمی

 حقی هم درخواست تمنای موت نکرده است.

الهی است که در مرتبه   یایاولآید که مخاطب کلی آیه، البته از مباحث گذشته چنین برمی

کمال والیت و محبت قرار دارند. شاید استبعاد مستشکل به دلیل مراتب تشکیکی والیت است  

پیوندد؛ بلکه آرزومند  تر، آرزوی مرگ از سوی ایشان به وقوع نمیکه در بسیاری از مراتب پایین

بیانگر  «مِن دُونِ النَّاسِ»تعبیر و روشن است آنچه که مورد ادعای یهود بود و  بقای در دنیا هستند

 بایست آرزومند مرگ باشند. ها بود و لذا میآن است، انحصار مرتبه کمال والیت و محبت در آن

چنین تأویل کرد که مراد حضرت   توانرا نیز می  حدیث شریف منقول از امام علی  . 2.  7

ام و بارها در زندگی، عدم تعلق به دنیا را با  این است که من آن لحظه عدم تعلّق را تمرین کرده

ام، به مرگ؛ یعنی  چون پیوسته مرگ ارادی را تمرین کرده  نی ؛ بنابراامموت ارادی تمرین کرده

 در.  ترم از اُنس و الفت کودک به پستان مامرگ ارادی مأنوس

گواه    ظاهر کالم حضرت امیر  هرحال بهل خالف ظاهر کالم حضرت است.  یالبته این تأو

این است که ایشان هر لحظه در آرزوی مرگ بوده است. البته این مرتبه، مربوط به کمّل اولیای  

الهی و مقرّبان درگاه اوست و دیگر مؤمنان چون اصحاب یمین در این مرتبه قرار ندارند. شاهد  

فرمایند: بسیار به یاد مرگ و  عا، کالم دیگر آن حضرت است در نامه به حارث همدانی که میمد

  افته یدستپس از آن باش؛ اما آرزوی مرگ مکن؛ مگر اینکه مطمئن باشی که به شرطی محکم  

  آرزومند  امام   نی؛ بنابرا. یعنی بدانی خدا از تو راضی است و اهل نجاتی( 69البالغه، نامهنهج ) باشی
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مرگ بوده برای اینکه در مرتبه اولیای کامل بوده و اطمینان برایش حاصل شده است که خدا از 

 داند. او راضی است؛ ولی برای سایر مردم این آرزو را جایز نمی

 
از سویی لقای خدا و دیدار محبوب برای عارف در همین دنیا هم با موت ارادی حاصل   .3.  7

معنای آیات تمنای مرگ این است   نی؛ بنابراحاصل نخواهد شدشود و لزوماً با مرگ طبیعی  می

اهل والیت و محبت الهی هستید، با تمنای موت اختیاری، ادعای خود را    واقعاً که اگر صادقید و  

تواند از عالم ماده  ثابت کنید. اگر مرگ، جدایی از عالم طبیعت است، انسان با تزکیه نفس هم می

یعنی بریدن دل از شهوات  »  توجه شود و موت ارادی یا اختیاری؛ خالق خود م  یسوبه جدا شود و  

  )مالصدرا،«  و زنده کردن آن به حیات سرمدی طبیعی  هوس  و  هواها و بازداشتن نفس از  و خواسته 

گوید: جمهور مردم نسبت به ترک دنیا و  . مالصدرا در تفسیر سوره جمعه می(1011:  2ج  ،1386

انقطاع از خلق که همان آ انقطاع کلی  رزوی مرگ است، استبعاد میعزلت و  ورزند و بریدن و 

. جناب صدرا در این (200:  7ج   ،1379  )همو،  کنندخدا را که با مرگ ارادی است، انکار می  یسوبه

 عبارات، موت ارادی را با صراحت، تمنا و آرزوی مرگ دانسته است.

گفت: این برداشت خالف ظهور آیات تمنای موت است و ظاهر   توانهرچند در پاسخ می

 آیات منصرف به موت حقیقی است، نه موت ارادی.

روایات زیادی نیز در باب اسباب افزایش طول عمر یا کاهش آن به ما رسیده است.  برای   .4.  7

افزایش طول عمر دعاهای چندی نیز وارد شده است. همچنین مردم در عرف خود، برای کسی که 

 گویند: الهی پیر شوی.کنند و اصطالحًا می دهد، از خدا طول عمر مسئلت می کار نیک انجام می 

ز از اطاله کالم تنها به ذکر دو مورد از روایات مأثوره در باب افزایش یا کاهش عمر  برای پرهی

 شود: بسنده می

علی − می  قال  کوتاه  عمرش  کند  ستم  کس  هر  َعمرُه«  قَصُرَ  جارَ  )اللیثی  شود  »مَن 

ری پرهیز کنید تا به بلیّه  کاز ستماین است که ا پس توصیه امام ( 429: 7334ح  ، 1376الواسطی، 

 کاهش عمر دچار نشوید. 
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: 8، ح  1387)کلینی،  «  اَلْبِرُّ وَ حُسْنُ اَلْخُلقِ یَعْمُرَانِ اَلدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فِی اَلْأَعْمَارِ: »قال الصادق  −

با این    کند. امام صادق ها را آباد و عمرها را طوالنی میخانه  یاخالقخوشنیکوکاری و    (100

 دهند. پسندیده به طول عمر که راغب بر آن هستند، سوق می  بیان مردم را از طریق دو امر

توان گفت: ظاهر روایات مذکور بیان رابطه اعمال نیکو با ازدیاد عمر است؛ اما  در پاسخ می

؛  گریدعبارتبه تمنای موت برای انسان کامل نقص است و نافی آن نیست.    نکهیبر اداللت ندارد  

اند و مخاطب روایات هستند، با اعمال نیکو، طول عمر و  هایی که به درجه کمال نرسیدهانسان

اما انسانفرصت کمال بیشتر را برای خود فراهم می های به کمال رسیده از شمول این کنند؛ 

 روایات خارج هستند. 

رسد میان محبت موت و تمنّای موت خلط شده است. آنچه از سوی دیگر به نظر می.  5.  7

ه، سخن از محبت موت و انس با آن است که به معنی آرزوی مرگ  در برخی روایات و آیات آمد 

امری به معنای آرزوی آن نیست. مینیست. دوست که   جهتازآن شود محبّ مرگ بود  داشتنِ 

های دنیایی است؛ اما این به معنای آرزو و تمنّای مرگ نیست. آرزو و تمنا، مستلزم ترک وابستگی

آیه از تمنای مرگ سخن رفته که آن هم اگر از باب مجادله تقاضای وصل شدید است. فقط در دو  

 شود. باشد و آرزوی حقیقی مقصود نباشد، این ادعا تقویت می

شود که محبت در منتها درجه، عشق است و  گفته تأکید می در پاسخ به این اشکال بر نکته پیش 

های کامل یا  مرتبه انسان   عشق و محبت شدید برانگیزاننده آرزو است. پس توجه آیات تمنای مرگ به 

 عشق و محبت شدید، آرزوی مرگ و وصال محبوب را دارند.    به باتوجه مدعی کمال است که  

 گیری نتیجه 

زند؛ اما مالصدرا در آثار تفسیری می  ها سرامری است واقع و بالفعل از انسان  اگرچهآرزوی مرگ،  

ز قرآن که درباره یهود نازل شده است،  خود از ارزش اخالقی آن سخن گفته و به استناد آیاتی ا

داند. محبّ و عاشق خدا، چون تمنای موت را برای اولیای کامل، عالمت و نشانه محبت خدا می

مرگ را   . 5عارف به خدا است و  . 4اهل نجات و  .3 طالب سعادت اخروی، . 2 اهل والیت خدا، . 1

دارای نشاط شهادت است؛ به این شش دلیل، در آرزوی مرگ    . 6بیند و هم  حکت و رحمت می

 طبیعی و  شهادت است.
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تواند آرزومند مرگ  تر نائل شود، میبخواهد به استکمال و عرفان بیش  کهیدرصورتاما همو  

رسد. او  تر میکند و به کمال بیشنباشد. او در دنیا با عمر افزون، تشبّه افزون به خدا پیدا می

بقای در دنیا را برای رسیدن به کمال بیششا  هرچند اما  تر خود و  یق و آرزومند مرگ است؛ 

دهد. او در دنیا و با موت ارادی طالب مرگ طبیعی است و این را در عمل  دیگران ترجیح می

شود، نشانه دهد. این آمادگی که با مرگ ارادی حاصل میاخالقی و زندگی دنیوی خود نشان می

 صیل مرگ است که در او است.آرزوی بالذات و ا

تر آن از بسیاری  محبت خدا امری است تشکیکی و ذو مراتب و با اینکه وجود مراتب پایین

شود؛ اما چون این محبت به حدّ اعالی خود و به مرتبه عشق و شوق برسد، از مؤمنین نفی نمی 

؛  ه وصال محبوب برسدکند تا بگذارد و فرد را آرزومند مرگ میدیگر جایی برای محبت غیر نمی

آرزوی مرگ را اگر برای اولیای کامل بسذیریم و نشانه والیت، عشق و محبت کامل به    نیبنابرا

خدا بدانیم؛ اما برای دیگر مردم این آرزو جایز شمرده نشده است و بلکه به دلیل عدم محبت  

ها  گ از سوی آن ها است، منطقاً آرزوی مرکامل خدا و به جهت حب خود و دنیا که در قلب آن

تر باید سعی  ها با آرزوی طول عمر بیش و زندگی دنیا هستند. آن  بقامحال است. بلکه آرزومند  

 کنند تا محبت خدا را جایگزین کنند و با موت ارادی آماده مرگ طبیعی شوند.  

و اگر عقیده شهید مطهری ترجیح داده شود، حتی اولیای کامل نیز آرزومند حیات و زندگی  

  واقعبهاند.  ند، مگر آنکه اسباب شهادت برایشان فراهم شود که در آن صورت آرزومند شهادتهست

حتی در صحنه جهاد نیز مؤمن مکلف به حفظ  کهی طوربهآرزوی مرگ، اقدام برای مرگ نیست، 

  دا یپ جان است. پس آرزوی مرگ، اوالً از سوی ناقصان در ایمان نه جایز است و نه نوعاً تحقق  

او باشد، نشانه    کهیدرصورت. ثانیاً آرزوی مرگ  کند می از فرط عشق  از سر والیت کامل خدا و 

صداقت در ایمان و والیت خداست و این آرزو تنها در زمانی که خدا مقرر فرموده از راه مرگ 

 پیوندد. طبیعی و یا شهادت و یا به مرگ اخترامی به وقوع می

موت   لهیوسبهرآن، انقطاع و بریدن ولی کامل از دنیا  دیگر آنکه به تعبیر مالصدرا در تفسیر ق

ارادی و اختیاری همان تمنا و آرزوی مرگ و لقای محبوب است؛ یعنی مرگ ارادی آرزوی مرگ 

است و اهل دنیا چون وابسته به این دنیا هستند، مرگ ارادی ندارند و لذا آرزومند مرگ نیستند  

 شود، مخصوص افراد نادری است.ر میو این مرحله که از آن به موت ارادی تعبی



   ا مالصدر یریتفس دگاهيمرگ از د ی آرزو

 

 

111 

 منابع 

 .قرآن کریم  −

 حسین.  ، سید رضی، محمدبن البالغه نهج  −

 . اسراء   :قم   ، مراحل اخالق در قرآن   ، ( 1388)   هلل ا عبد   جوادی آملی،  −

عقیقی    نظر   یر ز   ترجمه حسین خداپرست،   ، مفردات الفاظ قرآن کریم   ،( 1390)   حسین   اصفهانی،   راغب  −

 . اسالم نوید  :  قم   بخشایشی، 

 . کتابخانه طهوری تهران:    ، فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی   ، ( 1370)   سیدجعفر   سجادی،  −

ابراهیم  − االربعه ،  ( 1380)   صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن  تصحیح، تحقیق و مقدمه مقصود    ، االسفار 

 بنیاد حکمت اسالمی صدرا.   : تهران   اکبررشاد، محمدی و علی 

 بیدار.   : قم ، تصحیح محمد خواجوی،  تفسیر القرآن ،    ( 1379ددددددددددددد )  −

بنیاد حکمت  تهران:    تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی،  تصحیح،   ،الغیب یح مفات   ، ( 1386ددددددددددددد )  −

 . اسالمی صدرا 

  ری، تحقیق و مقدمه محمد ذبیحی و جعفرشاه نظ  تصحیح،   ، المبدأ و المعاد ،  الف(   1381ددددددددددددد )  −

 .  حکمت   :  تهران 

، تصحیح، تحقیق و مقدمه دکتر محسن جهانگیری، بنیاد  کسر اصنام الجاهلیه ،  ( ب   1381ددددددددددددد )  −

 حکمت اسالمی صدرا، تهران. 

 . حکمت   : تهران   بیدی، ترجمه منوچهر صانعی دره   ، فرهنگ فلسفی   (، 1366)   جمیل  صلیبا،    −

سیدمحمدحسین  − مکارم ترجمه    ، المیزان تفسیر  ،  (1364)   طباطبایی،  سیدمحمدباقر   ناصر  و    شیرازی 

 .بنیاد فکری و علمی عالمه طباطبایی   : تهران   همدانی،   موسوی 

 .سنایی   : تهران   به کوشش سعید نفیسی،،  ی عراق   وان ی د ،  ( 1375)   شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی  عراقی،  −

  بهار   ، 14شماره   ، 5، سراج منیر، دوره  اسالم آرزو در    ، ( 1393)   فاطمه   جمال و سهرابیان،   فرزند وحی،  −

1393. 

 دارالحدیث.   : قم ،  الکافی ،  ( 1387)   کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق  −

، تحقیق شیخ حسین الحسنی البیرجندی،  عیون الحکم و الواعظ ،  (1376)   بن محمداللیثی الواسطی، علی  −

 دارالحدیث.   : قم 

 . عالمه مصطفوی   نشر آثارمرکز    : تهران   ، فی کلمات القرآن   التحقیق   ، ( 1385)   حسن   مصطفوی،  −

   . صدرا تهران:  ،  از دیدگاه فلسفه تاریخ   قیام و انقالب مهدی ،  ق( 1398)   مطهری، مرتضی  −


