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 و تبدیل مزاج روحانی  والدت ثانوی

 امام خمینی و مولوی ةدر اندیش

 علی غفاری
 آیالر ملکی 

تبدیل مزاح روحانی و والدت ثانوی در لسان عرفا تعبیر دیگری از موت  چکيده:

مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی است به انتقال از  ارادی است. موت ارادی که

حیات نفسانی و ظاهری می انجامد و این انتقال از بُعد ظاهری، نفسانی و خاکی آدمی 

له در آرای امام خمینی و گردد و این مسئالهی انسان می منجر به ظهور بُعد غیبی و

یک والدت ربانی . والدت ثانوی که گرفته استکرات مورد بحث قرارمولوی به

دیگر ازسوی ؛شودمی حققم ، تسلیم و سرسپردگی خالصانه، رضااست با مرکب عشق

مرتبة وجود، تأییدات الهی نیز ت از بُعد فرودین به اعلیدر این سلوک متعالی و هجر

شود و با عنایت حق بیدار می سالکسالک کارساز است.  درکنار مجاهدة محبانة

ت که در آرای امام بد و با همین آگاهی در طریق هجریاهدف از خلقت را درمی

 دررو ایناز د.دارمیقدم برسالک است « خویشتن» آن آغاز و مولوی نقطةخمینی 

موت ارادی، درکنار اختیار انسان، فیض حق نیز از  تبدیل مزاج روحانی و تجربة

ز اختیار انسان مولوی بیش اویژه در آرای جایگاه مهمی برخوردار بوده و این نقش به

تبیین مفهوم تبدیل مزاج روحانی به امکان این  بهشود. در این مقال گذار میتأثیر

 .پردازیممیهای تحقق آن و غایت آن از منظر امام خمینی و مولوی تبدیل، راه
 تبدیل مزاج روحانی، موت ارادی، والدت ثانوی، هجرت، تکامل :هاكليدواژه
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 مقدمه
که عبارت است از تحول انسان از وجوه بشری و نفسانی خویش  به وجه الهی، تبدیل مزاج روحانی 

های نفسانی وجود سالک به اثبات وجه سلوک اختیاری معنوی است که با سلب جنبه فرایند و یک

 انجامد. مراد از این تبدیل مزاج همان موت ارادی یا مرگِ پیش از موت طبیعی استربانی وی می

گشاید. در آرای امام خمینی و گردد میحقایقی که با مرگ بر وی مکشوف می فرد را به که دیدة

که وجهی از امداد الهی  -خویش و دستگیری اولیا  تواند با تالش و مجاهدةمولوی انسان می

آرمان والدت ثانوی که زاده شدن در ساحت متعالی و الهی وجود است و  -شودمحسوب می

خویش است را تحقق ببخشد. امام  ه شده و به عبودیت رسیدةخداگون درحقیقت شکوفایی خودِ

باشد تعبیر خمینی و مولوی از تبدیل مزاج روحانی یا والدت ثانوی که چیزی جز موت ارادی نمی

 . است آغازش خود انسان و غایتش فنا در توحید کنند؛ هجرتی که نقطةبه هجرت و سلوک می

است نیز این هجرت  )ص(که منسوب به رسول اکرم «موتوا قبل ان تموتوا» :در حدیث معروف

رسیدن فرا رسیدن مرگ است و مراد از آن تحقق موت ارادی پیش ازواقع مرگِ پیش از فراکه در

قرار گرفته است. از موت  تبیین شده و بسیار مورد مراجعة عرفا و صوفیة زمان موت طبیعی است

گیرد و همان مرگ طبیعی )قیامت کبرا( قرار می بربراشود که درارادی به قیامت صغرا نیز تعبیر می

با موت ارادی نیز قابل حصول است.  باشددنیا می ئةنشمردن از بصیرتی که منوط به معرفت و 

دست می آید سالک را بیش از پیش به موت ارادی نسبت به حقایق عالم بهآگاهی و اِشرافی که با 

که وی با تحقق این را دیگر آن حقیقت واالیی سویده و ازمی متوجه کرغایت خلقت آداهمیت 

که این هجرت با عشق و شیفتگی  یابدمیورزی عشق شود چنان شایستةبصیرت با آن مواجه می

ذکر است که کشش  شایانرسد. می سپردگی به انجاماین دلقرین شده و با مرکب تیزرو و نستوه 

دارد؛ بلکه محبت و عشق متقابل که بهتر است از آن به کشش و  این فرایند اهمیتحق نیز در 

یید خویش قرار افتد. خداوند بندة خویش را مورد تأکوشش تعبیر شود در این هجرت اتفاق می

ده و رسیدن به او مجاهده کروار برای نماید و بنده عاشقاین طریق جذب می سویداده و او را به

شمار ود و البته این رهایی شرط اصلی حصول والدت ثانوی بهشحتی از خویش رها و فانی می

 آید.  می
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 در آرای امام خمینییا موت ارادی  والدت ثانوی  ،تبدیل مزاج روحانی
خوریم که ناظر به برمی «سیر کمالی»است و « تبدیل نشئه» همچون یامام خمینی به تعابیردر آثار 

فعلیّت » در اقوال ایشان، سخن از همچنین .(115و 153: الف1378 ،امام خمینیرک: ) اندمسئلة سیر تدریجی

 عبارات.  (485و 169: 1375امام خمینی، رک: ) به میان آمده است «استکمال انسانی»و  «کامله انسانیّه ةقوّ

تبدیل مزاج روحانی تدریج در جهت آنچه به مرحله یا مراحلی اشاره دارند که طی آن آدمی به فوق

شود؛ رود و ساخته میشود، پیش میخوانده می (169: 3:، ج1385عبدالغنی اردبیلی ) «ثانویّهوالدت »یا 

نی این نوع های درونی دارد و نزد امام خمیتبدیل مزاج روحانی داللت بر سازندگی بنابراین

دگی مقصود از سازن(.  379: 11ج،1361، )امام خمینیشود ها معرفی میسازندگی ةسازندگی مقدم بر هم

هجرت از مادون حق به حق است و حاصل این هجرت، قلب ماهیت انسان و دیگرگونه  درونی

شود و مزاج روحانی سان است که والدت ثانوی و ملکوتی متحقق میشدن درون اوست و بدین

عبدالغنی اردبیلی، )رک:  است «والدت انسانیّه» همان گردد؛ مراد از والدت ثانویسالک منقلب می

وقتی انوار فطرت با آلوده شدن به احکام طبیعت خاموش »قائل است:  خمینی ماما ( 154: 3 ،ج1385

و این  (169: 3ج،1385، )اردبیلی «شویم که والدت انسانیّه استشود نیازمند والدت ثانویّه میمی

 توحید است.  ، رجوع عبد به مبدأ وجود و نقطةوالدت

فَادْخُلی فی  ارْجِعی إِلى رَبَِّكِ راضِیَةً مَْرضِیََّةً ةفْسُ الْمُطْمَِئنََّیا أَیََّتُهَا الَنَّ » آیة شریف: بر اساس

 رسدامّارگی به مقام اطمینان می ةکه نفس از مرتبپس از این ،(28 -30: فجر) «ادْخُلی جَنََّتیوَ  عِبادی

رب  سویکند که مورد خطاب حق قرار گرفته و به رجوع و بازگشت بهشایستگی این را پیدا می

خوانده شود. این خطاب به نفسی است که از جهاد اکبر که جهاد با منیّت و انانیت خویش فرا

 ،این مسافر است. کرده بالمرّه رفضده و آن را فارغ گشته و از وجود خود هجرت کرسالک است 

ارتباط با  دیگرگونه شدن ماهیت انسان در (.73: 1417)حسینی تهرانی، مسافر به عالم وجود مطلق است 

انصراف از توجه و دلبستگی به عالم  معنایبه ضرورتاَتبدیل مزاج روحانی یا والدت ثانوی  مسئلة

مفسران مقصود از بازگشتی که  بیشتر عقیدةجانب حق است. بهازگشت بهکثرات و ماسوای حق و ب

ست و این یک سوی خدا یعنی در جوار قرب او جای گرفتن ادر این آیه مد نظر است بازگشت به

نهایت رضا و  بازگشت معنوی و روحانی است نه مکانی و جسمانی؛ در این بازگشت سالک در

، )مکارم شیرازیسازد چیز در راه معبود است متحقق میتسلیم، حقیقت بندگی را که گذشتن از همه
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ینی معتقد است باشد. امام خمها تعابیری از موت ارادی و والدت ثانوی میو این .(493: 26ج، 1386

 این ماهیت باید تبدیل شود اما 1،داردبالطبع دلبستگی به این نشئه  باشد وعالم طبیعت می ةانسان ولید

تا زمانی که آدمی به عالم کثرات متوجه است هجرت این بنابرتا هدف از خلقت او تحقق یابد، 

این هجرت و سلوکی که به تبدیل مزاج روحانی سالک  (.224: الف1378 ،)امام خمینی است نکرده

مشروط به خروج از بیت  کند از منظر ایشانانجامد و او را در ساحت متفاوت وجودی متولد میمی

 (. 625 :1375، )امام خمینیظلمانی نفس و هجرت از خودی و خودخواهی است 

آید مبحث موت ارادی و مرگ میان میوقتی سخن از تبدیل مزاج روحانی و والدت ثانوی به

تولد دوم تعبیر ؛ چون درحقیقت این مفاهیم از یکدیگر متمایز نیستند ؛شوداختیاری نیز مطرح می

باشد ها میبر رنگ. در تصوف یک تلقی استعاری از موت که مبتنیدیگری از مرگ اختیاری است

است: موت ابیض، موت اخضر، بندی به چهار نوع موت اشاره شده گردد. در این تقسیممطرح می

موت اسود و موت احمر. موت ابیض داللت بر گرسنگی دارد که این گرسنگی سبب روشنی درون 

شود. موت اخضر اشاره دارد به پوشیدن لباس ژنده که نماد زهد و قناعت است. موت اسود می

نیز مخالفت با  د و موت احمروشصل میاح با تحمل آزار خلق نوعی وصول به فنای در حق است و

ای با مقصود ما از موت گونههر یک از انواع موت به نفس و سرکوب کردن تمنیات آن است.

یعنی سالک با تحمل انواع ریاضات از گرسنگی و قناعت و تحمل رنجی که از  ؛ارادی پیوند دارد

اید و این مهم رسد که نهایتاً نفس و تمنیات آن را سرکوب نمشود به آنجا میآزار خلق ایجاد می

 یابد. با موت احمر تحقق می

گیرند.  در شد در ذیل بحث موت ارادی یا مرگ اختیاری قرار می اشاره هابدانکه انواع موت 

تبع عرفا و متصوفه در کنار مرگ کنار مرگ اختیاری، مرگ طبیعی را باید نام برد. امام خمینی به

که سخن از  آنجا الب آثار عرفانی و اخالقی خویشطبیعی به موت اختیاری قائل است. ایشان در غ

امام از  کند.آورد درواقع همین مفهوم را تبیین میمیان می تهذیب نفس برای وصول به توحید به

کند و این هجرت چیزی جز موت ارادی، یعنی سازندگی انسان و اصالح وی، تعبیر به هجرت می

 .(54 :ق0014امام خمینی، رک:)افتد نیست ب وی اتفاق میمردن انسان از منیّت که به اختیار و انتخا

هجرت از خود به خدا را ذکر  ...«وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً اِلَى اللََّهِوَ »ایشان در شرح و تفسیر 

خدا و  سویداند که از بیت ظلمانی نفس و از نفسانیت بهکسانی می و این هجرت را ویژةکرده 
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امام  )رک:اند اند به آنجا که از خود هیچ ندارند یعنی فانی شدهاند تا رسیدههجرت کردهرسولش 

منظور اساس موت ارادی چیزی جز تهذیب روح و سازندگی باطنی بهبراین (.47: ق0014خمینی،

 باشد و این همان تبدیل مزاج روحانی است.وصول به توحید نمی

 نقش عشق در تبدیل مزاج روحانی
 . بنابراین ریشةورزدعشق می انسان به کمال مطلق و خیر و سعادت مطلقه،امام خمینی قائل است که 

گرایش انسان به اینکه مزاج روحانی خویش را الهی کند و درنهایت به فنای در توحید که آرمان 

متوجه  فطرتاًورزی او را این عشق .گیردمی تنشئ همین جاحیات واالی بشری است اتصال یابد از 

بشر از سعید و شقی و عالم و جاهل و  ةسلسل جمیع ایشان خدا و خداگونگی خواهد نمود. از نظر

ه به کمال ب فطرت، متوجهر فردی از افراد بشر، برحس و هستند این فطرتعالی ] و[ دانی، مخمّر به 

ای جبلّی انسانی به گونه هراساس اینرب (؛76-77: الف1378 ،)امام خمینی خیر و سعادت است ةو شیفت

این گرایش با سایر امور و  است وعشق ورزیدن و پرستیدن  ةتگرایش به خدایی دارد که شایس

ها ارتباط دارد. آدمی به دلیل دوستی و امثال اینطلبی و جمالهای فطری ازجمله کمالگرایش

اشد دائم در تکاپوست گرایش جبلی به کمال مطلق که ساحت آن از هرگونه عیب و نقصی مبرّا ب

 باسازد. شهید مطهّری میه های جسمانی و نفسانی نیز متوجهمین گرایش ذاتی، آدمی را به عشق

سازد ای میداند، قائل است که: عشق، از انسان بندهعشق یکی می ةپرستش را با مقول ةلئاینکه مس

و خود را دربرابر او نیست و  نشانده است که هستی مطلق در جایگاه خداوندیکه معشوق خود را 

 (.96: 1375 ،مطهری) پنداردنیستی می

)امام  داندمی تعالیجوی آدمی را، حقطلب و جمالامام خمینی مقصود و مراد فطرت کمال 

هر کسی به حسب »اگرچه مصادیق این گرایش، متفاوت باشند. بنابه قول ایشان:  .(99: الف1378، خمینی

: 1375، )امام خمینی «ه آن شودال را در چیزی دهد و قلب او متوجحال و مقام خود، تشخیص کم

منشأ گرایش به تبدیل خمینی گرایش فطری به خداوند در آرای امام  آمد،براساس آنچه  (.127

مورد توجه سالک  باالستقالل نه تحقق این اموربه والدت انسانیه است وگر وصول مزاج روحانی و

 -که او را تحسین و تحمید وتمجید کند است نهایتی طالب هر کمال بیتنها . انسان نهباشدنمی

اصل خواهان شباهت یافتن به این وجود  بلکه در -یابدمی« خدا»چنانچه گفته شد آن را در وجود 
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یقضان، تشبّه به واجب الوجود به عنوان مطلوب نهایی انسان بنداستان تمثیلی حی. در کامل است

شدن، « خداگونه»زمانی آسوده و راضی خواهد بود که با  و (113: 1334، طفیل)ابنشود مطرح می

ها مستلزم هجرت از و این نماید متصلآن وجود کامل واحد مطلق به آمیز خود را ای وحدتگونهبه

 .خداست سویخود به

اتصال به حقیقت مطلق درکنار این عشق فطری که محرک عبد در جهت خمینی در آرای امام 

شود، سخن از رضا و تسلیم آغاز سلوک الی اهلل و هجرت از خویشتن عبد محسوب می است و نقطة

مقام صاحب  ایشان عقیدةآید. بهمیان میو سرسپردگی خالصانه بر آستان آن محبوب ازلی نیز به

 که الزمة روازآن –ورزد و این عشق به تمام نظام عالم رضا نسبت به ذات مقدس حق عشق می

ایت فطری، نارضایتی از این عشق ذاتی و رض دیگر الزمةیابد؛ ازسویتسری می -کمال مطلق است

امام  (.164: الف1378 ،)امام خمینیباشد می -که جهات نقص و ظلمت و عدم است –سوائیه  جنبة

کند؛ سوی خالق نیز ذکر میتنها عامل خلقت بلکه عامل استکمال موجودات بهخمینی عشق را نه

بخشد پیمودن قوس گونه که حب ذاتی حق، قوس نزول و پیدایش هستی را تحقق مییعنی همان

یکی از لوازم عشق الهی که  ذکر است شایان؛ جانب حق نیز مستلزم عشق استصعود و سلوک به

اما از نظر امام این مهرورزی  ،(63، 79،89: 1388، طباطبایی )رک:باشد ورزی به موجودات دیگر میمهر

طور استقاللی نگریسته شده و کمال مطلق بودن موجودات باشد نه اینکه به بایست از حیث الزمةمی

 تبدیل شوند. افراطی به مانع سلوک الی اهلل یجاد عُلقةبا ا

  در تحقق این فرایند نقش ریاضت و عبادت روحانی وامکان تبدیل مزاج 
که گام اول برای کند کید میمیان آورده و تأبیداری روحانی و یقظه سخن به  امام خمینی از مسئلة

مسافر بودن انسان و نیازمندی وی به زاد  ک این طریق باشد آگاهی از مسئلةست سالهر فردی که بنا

پس از حصول این بیداری، مجاهدت انسان نقش بنیادینی در  (.98: 1375، )امام خمینیو راحله است 

کند و بدیهی است که مجاهدت در این راه بدون تحقق موت ارادی و تبدیل مزاج روحانی ایفا می

توبه که  داند مثلامام اعمال قلبی را عبارت از اعمالی می انجام اعمال قلبی و قالبی میسر نخواهد بود.

ر یا سایر گرداند و اعمالی مثل ذکخود )فطرت اصیل و مخموره( برمی اولیة فطرت را به حالت

بنابراین نقش طاعت و  (.122و 123:الف1378، )امام خمینیداند جمله اعمال قالبی میعبادات بدنی را نیز از
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دن به سعادت در آرای امام مورد روند در رسیشمار میعبادت حق که از مصادیق ریاضت نیز به

را برای تبدیل احوال نفس و حالت ظلمت و جحود آن به  عمل صالحگیرد. ایشان قرار می کیدتأ

ای برای نماز به ویژه اینکه در میان اعمال صالح جایگاه ارزندهداند؛ بهنورانیت و تصدیق مفید می

 (.143: 1373، )امام خمینیاالعمال قائل است  عنوان عبادت برتر، فالح مطلق و خیر

شود الیق تجلیات غیبیه و ظهور حقایق و اثر ریاضات و اعمال صالح نورانی میبرنفسی که 

ثیر کلی اعمال خوب در ملکوت نفس تأطورذکر است که به شایانمعارف در آن خواهد بود، 

(. 201: 1373،)امام خمینیثیرگذار هستند اعمال بد در باطن و ملکوت نفس تأ گونه کههمان ،دارند

انسان « تغییر»ترین ابزار برای اضت در آرای ایشان بسیار محرز است؛ چون اساسیت عمل و ریاهمی

امام )رک:  رودریاضت از بین می ةواسطق ناپسند در آدمی بهای که غالب اخالگونهشود بهقلمداد می

دیگر تهذیب اخالق و کسب ایمان کامل نیز در گرو اعمال و عبادات سویاز .(150:الف1378، خمینی

 .(388: 1375 ،)امام خمینی شودظاهری ذکر می

برای انسان این امکان وجود دارد  ،که دنیا دار تغییر و تبدیل استآنجاامام خمینی از به اعتقادبنا

مستلزم  این امر اینبنابر .که  تا زمانی که در این نشئه جای دارد مزاج روحانی خویش را تغییر دهد

حق و هجرت از خود به خدا سفری سوی اما امری ممکن است. سفر به ،باشدبسیار می مجاهدة

با همت مردانه و حریت فکر و بلندی نظر، قابل حصول  حال بنا به اعتقاد ایشانولی درعینمخاطره پر

اینکه گفته شود یک خُلقی جبلّی و فطری است و قابل تغییر نیست از  (.96: 1375، امام خمینیاست )

 های آدمی قرار داردتوانمندی ای به ملکة دیگر در حیطةل نبوده بلکه تبدیل هر ملکهنظر ایشان مقبو

نموده و از انجام ایشان امر و نهی شریعت را که به انجام اعمال حسنه امر  (.379:الف1378، )امام خمینی

 کند.دارد را دال بر امکان این تغییر و تبدیل ذکر میحذر میاخالق فاسده بر

آید. بدیهی میان میتبدیل مزاج روحانی یا موت ارادی سخن از اختیار و اراده بهدر مبحث 

کید بر مجاهده جهت حصول این تغییر روحانی داللت روشنی بر ست که لفظ اراده و اختیار و یا تأا

امکان این تبدیل و مبتنی بودن آن بر خواست و اراده و تالش آدمی دارد. سلوک الی اهلل و هجرت 

یک از  امام هر ؛ چون به عقیدةی حق برای حقانی شدن منوط به انتخاب خود انسان استسوبه

بالذات و بالعرض در طینت انسان سرشته شده و انسان در فعلیت ها صفات کمالیه با مقابالت آن
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تواند به اختیار است و با انتخاب هر یک از این دو راه می ها در سرحدّبخشیدن به هر یک از آن

 (.68: الف8137خمینی،)امام ت یا شقاوت برسد سعاد

این امر که در آرای امام خمینی  یکی از شروط مهم برای سلوک الی اهلل مجاهدت و ریاضت 

موت ارادی است. حضرت  تبدیل مزاج روحانی و حصول مرتبةباشد داللت دیگری بر امکان می

 ،به اینکه امروز روز کار است و روز شمار نیست و فردا روز شمار است و مجال کار نه )ع(علی

گیری از فرصت کرّات به بهرهدیگر در نهج البالغه بهازسوی .(40خطبهنهج البالغه: )اشاره فرموده است 

ه در تمام کند و مجاهده و تالش بنداندک دنیا برای پیکار با نفس و آباد نمودن جهان دیگر امر می

شود. این سفارشات به عنوان عنصری مهم در تربیت نفس و سازندگی آن برای آخرت مطرح می

گردد و این فطرت در آرای امام خمینی فطرت خود انسان مبدأ سعادات و خیرات معرفی می

قابلیت این را دارد  -که در این صورت منشأ شرارات خواهد بود –مخموره اگر محجوب نگردد 

می را وارد سلک جنود رحمانی کند؛ این همه دالّ بر این حقیقت هستند که انسان بایستی راه که آد

کند و البته با این انتخاب است که روشن خواهد شد که آیا این تبدیل مزاج به  انتخابخویش را 

سازد یا او را در سلک جنود شیطان وارد انجامد و وجود ربانی انسان را متحقق میملکوت می

انسان این امر را روشن  انتخاب اساس آنچه ذکر شد مسئلة انجامد؟! براخته و به شقاوتش میس

ل کند که تبدیل مزاج روحانی که مراد از آن تحقق بخشیدن به بُعد الهی سالک است امری قابمی

 سالک است. حصول و منوط به تالش و مجاهدة

 ییدات الهیو تأ نقش انبیا
و تأییدات الهی در انتخاب راه سعادت بسیار برجسته است. ایشان  نقش انبیادر آرای امام خمینی، 

انبیا آدمی را با ابعاد  .(103: ق1400 ،)امام خمینیکند هدف انبیا را الهی کردن انسان طبیعی ذکر می

 رای رسیدن به سعادت و الهی شدنوجودی او آشنا ساخته  و این آگاهی را که وی قابلیت فطری ب

گیرد انسان بخشی که به مدد الهی صورت میکنند. پس از این بیداری و معرفتوی ارائه می دارد به

گوید و از خداوند می «کَمالَ الْانْقِطاعِ إلَیْكَهَبْ لى »زند .امام به تبعیت از ائمه دست به انتخاب می

خود انسان و قرار گرفتن با اینکه با تالش  کند. این کمال انقطاع راانقطاع از ماسوای او را طلب می

 (. 115: ق1400 ،)امام خمینیطلبد داند اما آن را از خداوند میاو در مسیر سیر الی اهلل قابل حصول می
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سوی حق همان سازندگی و اصالح نفس است که خداوند به انقطاع از ماسوای حق و هجرت به

راه به مجاهدت خود انسان بستگی رساند و باقی ن مدد مییض خویش با ارسال انبیا به تحقق آف

عالم مُلک است و حب این نشئه را در  ربیت انبیا، این انسان که ولیدةدارد. امام قائل است؛ پس از ت

انبیاست که تمام انسان پس از تربیت  (.420: 1375 ،)امام خمینیرسد دل دارد به والدت ملکوتی می

امام  (.26و  66: 8ج ،ب1378 ،)امام خمینیبیش نیست  دهد وگرنه وجودی مادیالهی می افعالش را جنبة

که با اختیار و معتقد است انسان سالک پس از عمل به شریعت و سنن الهیه و تهذیب باطن )خمینی 

افتد( مجذوب عالم غیب توفیق حق اتفاق نمیشود و البته این مراحل نیز بیاو محقق می ارادة

شود و قلب، الی اهلل با دستگیری باطنی غیبی شروع میپس از طی این مراحل، سلوک  شود ومی

یعنی در (؛ 43:الف1378، )امام خمینیشود طلب شده و از طبیعت منسلخ و به حقیقت منسلک میحق

ای کنار عزم و اراده و اختیار سالک، مدد و فیض حق برای وصول به حقیقت از جایگاه برجسته

 باشد.برخوردار می

 داند.نفس می اصل مهمی در امر خودسازی و تزکیة را« اولیای حق»تسلیم نزد خمینی  امام

ا این ابزار را ام ،عقل و تمیز اوست در اختیار دارد ةکه قو« ی باطنیبّمر»ی همچون آدمی ابزار مهم

در مواردی که عقل آدمی برای کشف  و کنندکه ]انبیا[ و اولیا هستند تکمیل می« مربّی خارجی»

 ،امام خمینی: )رک کنندها کمک میبه فهم آن« رسالت»و « وحی»ه ندارد اولیای الهی با ابزار ها راآن

1375: 485). 

 هدف و غایت وصول به موت ارادی 
ای برای تبدیل مزاج روحانی خویش و رسیدن به والدتی به منظور آگاهی از این امر که چرا عده

در قرآن هدف  .کنند بایستی به هدف خلقت توجه کردساحتی الهی و متعالی مجاهده می جدید در

و هدف از بعثت انبیا نیز همین است. از نظر امام خمینی  انسان )و جن( عبادت شمرده شدهاز خلقت 

الهی یافتن انسان، هدف و  باشد و این الهی شدن و جنبةرسالت انبیا، الهی کردن انسان مادی می

 هستیمتفاوت از  دت یک تولد ثانوی است که اساساًن والباشد؛ ایغایت والدت ملکوتی نیز می

مطهری  شهیدشود. سابق وی خواهد بود چون این والدت منجر به پرورش و ظهور بُعد الهی فرد می

اهداف دیگر در خدمت رسیدن  و همة داندهدف اصلی زندگی را در منطق اسالم فقط معبود می
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تولد ثانوی و موت ارادی یا تبدیل مزاج  (.76: 1375، طهری)مگیرند انسان به این هدف اصلی قرار می

خویشتن را  ای که در آن عبد هنوز بقایایی ازروحانی، یعنی هجرت از خود به خدا و مردن از مرتبه

دارد و تجدید حیات یعنی تحقق تولدی نو در منزلگاه و ساحتی که فارغ از اشتغال به خودیت 

ین رنگ و ا و ثانوی است رنگ معبود گرفته یک وجود جدیداست؛ بلکه تمام وجود سالک که 

خبری یا فنای از فنا همان خبر گشتن از این بیسپس بی توجه ساختن و معبود گرفتن و او را وجهة

کند و او را در طلب معبود به محو کلی و صعق مطلق است که انسان را از انانیت و انیت خارج می

: 1369، )مطهری شودها میمنشأ تمام رهایی ،. این رهایی از خوددهدهجرت از ماسوای او سوق می

98.) 
که البته چیزی غیراز فرایند تبدیل مزاج  امام خمینی، ضرورت خودسازی اندیشةبراساس 

 یا همانوالدت ثانویّه است؛ چون ، جهت رسیدن به والدت ثانویّه باشدروحانی و موت ارادی نمی

آلوده به احکام  ر آنانوا پس از اینکه فطرت نورانی و نخستینع به چیزی جز رجو والدت انسانیّه

در جهت حصول آن پاکی  موت ارادی و تبدیل مزاج روحانی روازاینباشد؛ شد نمی طبیعت

رسد و تکامل وجودی گیرد. با والدت ثانویّه، انسانیّت بالقوّه، به فعلیت مینخستین صورت می

 گردد.حاصل می

کند و آن را سعادتی فوق تمام از خلقت انسان را معرفت حق ذکر میهدف خمینی امام 

بدیهی است  (.155: 1373، )امام خمینیداند وصول به آن می چیز را مقدمةکند و همهها ذکر میسعادت

که معرفت حق که معرفتی قلبی و خالصانه است، چیزی جز استهالک وجود سالک در حق 

قایای وجود سالک محو در حق شده و اینجاست که نهایت کمال باشد و با این استهالک، بنمی

دیگر، رفتن انسان ازسوی ،سوی خدا نیستشود. معرفت اهلل چیزی غیر از رفتن بهانسانی متحقق می

 ،)مطهری کامل« خود»تر به ناقص« خود»سوی خودش؛ یعنی رفتن از سوی خدا، رفتن اوست بهبه

حق همان عبودیت و بندگی برای اوست و پرستش حق جدای از دیگر معرفت ازسوی (.341: 1369

انسان خلق نشده تا هرچه بیشتر بداند و بتواند تا اگر  ،قول شهید مطهریمعرفت او نیست. بنا به 

دا را پرستش کند و پرستش دانست و توانست، هدف خلقت تحقق یافته باشد بلکه آفریده شد تا خ

   .(76: 1375، مطهریرک: )هدف است  خدا خود

 :آورده، قائل است )ع(عالمه مجلسی در شرحی که به حدیثی از امام صادق
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عالم ملکوت است و بدین جهان پست فرود آورده شده و به  دل و روح انسان از
چنانچه  سعاداتدست آوردن و به تحصیل کماالتتعلقات بدن گرفتار گردیده برای 

تر شود از شو سفیدتر و پاکود تا پس از شستجامه را بسا که با بعضی کثافات بیاالین
آنچه که بود و چون روح به شقاوت گروید و به این عالیق جسمانیه و شهوات دنیاویه 

 (. 201: 3ج، 1400 ،)کلینی ...ها گرددتر از آنو بلکه گمراهپیوندد چسبید به حیوانات می

  خوانیم:مینیز  کیمیای سعادتدر 
بدان که دنیا منزلی است از منازل راه دین و راه گذری است مسافران را به حضرت 
الهیت و بازاری است آراسته بر سر بادیه نهاده تا مسافران از وی زاد خویش برگیرند و 

ساده آفرید و ناقص و مقصود از دنیا زاد آخرت است که آدمی را در ابتدای آفرینش 
ش دل خویش گرداند صورت ملکوت را نق ند وآنکه کمال حاصل ک ةلکن شایست

یکی از نظارگیان جمال  حضرت الهیت گردد بدان معنی که راه یابد تا ةچنانچه شایست
 (.71: 1ج، 1354 ،)غزالی حضرت باشد

 تبدیل مزاج روحانی، والدت ثانوی یا موت ارادی در اندیشه مولوی
شود. در الب ذات که والدت ثانوی گفته میتبدیل مزاج روحانی یعنی تغییر صفات ذاتی بشر یا انق

باشد غیراز موت طبیعی، با موت ارادی نیز اتفاق لسان صوفیه که قیام قیامت منوط به موت می

شود به قیامت صغری تعبیر شده است افتد و از قیامتی که پس از تحقق موت ارادی حاصل میمی

 النََّاسِ » :د(. انتباه انسان که براساس حدیثشو)در مقابل قیامت کبری که با موت طبیعی بر پا می

شامل هر دو قسم از موت اعم از ارادی یا طبیعی است  ،منوط به موت است «فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوانِیَامٌ 

والدت ثانوی و تبدیل مزاج روحانی پایه و شرط اصلی مکتب عرفانی  (.277: 1ج، 1374،)همایی

که به والدت ثانوی دست یافته کند شخصیتی ذکر می ةرا نمون )ص(مولوی است. وی پیامبر اسالم

 است:

 او اندر عیان بود قیامت صد   ثانی است احمد در جهان ةزاد
 (29، بیت: 6مثنوی، دفتر)            

ة جسمانی شهوانی و و والدت ثانوی، مردن از حیات تیرمراد مولوی از تبدیل مزاج روحانی 

 ،)هماییباشد انسانی می حیات روشن روحانی و خصایل حمیدةنفسانی و زنده شدن به  اخالق رذیلة
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این فرایند که همان موت ارادی است،  شباهت زیادی به موت اضطراری دارد  (.273و  272: 1ج، 1374

و  .(314: 1384)شبستری افتد شود و حتی قلب نیز از کار میهای روح از بدن میو موجب ترک علقه

ها و نیازها ای که مثل مردگان از دلبستگیگونهترک تعلقات قلبی دارد به ةاین اشاره به نهایت درج

 گردد.    فارغ می

آید کند، روشنایی حاصل میگوید وقتی مزاج زشت آدمی تغییر و تبدیل حاصل میمولوی می

 باشد.از آن مزاج زشت میو راه رسیدن به حیات نو منوط به انقطاع از حیات اول است که مراد 

 چون مزاج زشت او تبدیل یافت

  پس حیات ماست موقوف فطام

 

 تافت شمع چون رخش از شتیز رفت 

  الکالم تم کن جهد اندکاندک
 (45 -49، ابیات:3مثنوی، دفتر)                         

آن حیات دوم مقصود از فطام، انقطاع از شهوات جسمانی و عادات ناپسند است که در پی 

هالک کردن نفس و منع کردن هوای  شرح التعرفدر  (.273: 1ج، 1374 ،همایی )رک:شود متحقق می

شود که مربوط به صفت مردگان است؛ چون وقتی ای ذکر مینفس و شهوات از او ازجمله معانی

اوست و یابد یعنی مرده است و حاصل این امر اعراض خلق از نفس مراد و هوای خود را نمی

حیات  دن و مرگ نفس از هوای خود، تجدیدنتیجه پس از این هالک شو در اعراض او از خلق

است حیات نو، سّر وی زنده شده و با حق جمع آمده این در  وشود نفس در جوار حق حاصل می

 ش ازکند که؛ مقصود از مردن پیهمین مبحث را چنین تبیین می غنی (.1531:  1366 ،)مستملی بخاری

بلکه  ،باشدناسوتی و مادی نفس نیست و چنین امری ممکن هم نمی مرگ از میان بردن کلی جنبة

دست سالک، از میان بردن صفات رذیله و کسب ملکات فاضله، مقصود رام کردن نفس سرکش به

، 1369 ،)غنیاست « زندگی در حق»و درنهایت مقصود از مرگ به اراده  توجه کامل به جانب حق...

پس از اشاره به انواع مرگ که شامل مرگِ به اقتضای ذات، گلشن راز در  (.307قسمت اول: ، 2 ج

شود که این موت، عین باشد، رمز موت ارادی این گونه بیان میمرگ ارادی و مرگ اضطراری می

تردید این امر اشاره به والدتی ثانوی و متفاوت از والدت اولیه که رنگ حیات و زندگی است و بی

 باشدمانیت و حیوانیت دارد بوده و تحقق این والدت نیز منوط به مردن از آرزوهای نفس میجس
  .(426:  1278)الهیجی، 
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 قش عشق در تبدیل مزاج روحانی و موت ارادین
ویژه که این محبت در مولوی از جایگاهی واال برخوردار است به عشق و محبت و اشراق در اندیشة

کند چرا که طریق فنا و هالک نفس و عبور از وجوه نقش اساسی ایفا میفرایند خودسازی سالک 

بشری با مرکب عشق قابل پیمودن است و عشق تنها مرکبی است که تحمل خستگی و مشقات 

یقظه و بیداری سالک برای مردن از  گرداند؛ و بلکه اساساًراهی چنین دشوار را بر سالک سهل می

محبت و عشقی آتشین است؛ آورد رهیا فنا شدن در وجه ربانی خود ِ بشری و حصول خودِ الهی 

عشقی که به مرگ از خویشتن و به فراموشی ِ منِ سالک نینجامد فاقد خیر است چون مرگ از 

: 1375، شیمل :)رکشود صفات جسمانی و نفسانی سالک است که عاشق را به معشوق رهنمون می

در جوار محبوب ازلی و سایر مقاصد روحانی منحصر رسیدن به یقین شهودی، یافتن آسایش  .(239

 باشد.به برخورداری از عشق خالصانه است و این عشق که عشقی ربانی است خورشید کمال می

 عشق ربانی است خورشید کمال

 نیاز  عشق ز اوصاف خدای بی

                   

 امر نور اوست خلقان چون ظالل 

 عاشقی بر غیر او باشد مجاز
 (19 و 31، ابیات6مثنوی، دفتر)                  

تزکیه و تربیت باطنی و تهذیب نفس و نیل به معراج روح محبت و  روی مولوی در مسئلةهربه

و عشق را دوای نخوت و ناموس  (؛137: 1377، کوبزرین )رک:داند عشق را عاملی بسیار موثر می

 رهاکننده از حرص و عیب.کند که پوزبند وسوسه است و وصف می

 هر که را جامه ز عشقی چاک شد 
 

 پوزبند وسوسه عشق است و بس

                       

 او ز حرص و عیب کلی پاک شد 
 (22، بیت: 1)مثنوی، دفتر                            

 ورنه از وسواس کی رسته است کس
 (21بیت: ، 5مثنوی، دفتر)                             

بلکه مورد حسرت  های آن را برتر از راحتی وداند و رنجرا عین صحت می سقام عشق مولوی

 یابد.های آن را بهتر از سالمت و صحت میکند و مشقات و تلخیراحتی و آرامش ذکر می

 پس سقام عشق جان صحّت است  

 تر زین سم ندیدم شربتی           خوب

                              

 هایش حسرت هر راحت استرنج 

 تر نباشد صحّتیزین مرض خوش
 (6 و11، ابیات: 6مثنوی، دفتر)                    
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توانند رهایی از امراض نفسانی را تحقق ببخشند وگرنه بنابراین عشق و نیستی در کنار هم می

 البته شایان (.792 -793: 2ج، 1374، همایی )رک:د بود مرکب عشق ممکن نخواهحصول موت ارادی بی

شود که کسوت بشری نداشته لیکن الهی بودن مانع از آن نمی ،ذکر است که این عشق الهی است

از مجرای ناسوتی به اهلل  اگرچههرحال این عشق مقصد الهی دارد و راهش راه توحید است به باشد؛

 برسد.

 ای بسا کس را که صورت راه زد 
                        

 قصد صورت کرد و بر اهلل زد 
 (136 ، بیت:2مثنوی، دفتر)                       

 عبادت در تحقق این فرایند نقش ریاضت و امکان تبدیل مزاج روحانی و
شود؛ یعنی در کنار عشق و جذبه و سماع جمع می در عرفان مولوی عبادت و ریاضت با شور و

عشق و یا تکیه بر مردان کامل که به مدد ارشاد ایشان طریق الهی شدنِ این انسان خاکی میسّر  مؤلفة

و شکستن جان  (152: 1374، سجادی )رک:آید میان میشود، سخن از مجاهده و ریاضت نیز بهمی

ود منوط به ریاضت شجسمانی برای تحصیل جان لطیف روحانی که با تولدی ثانوی حاصل می

باشد. بنابراین عمل پاک و مخلصانه و اعراض از آن قابل دسترسی نمیسالک عاشق بوده و بی

شود شهوات نفسانی و عبور از مطلوبات فناپذیر حسی، که بدون ریاضت و عبادت حاصل نمی

 بهایی است که سالک برای رسیدن به حقیقت و معشوق ازلی خویش بایستی بپردازد.

تبدیل مزاج  سببنفسانی شده و  ادات ظاهری اگر تکرار شوند ملکةر مولوی طاعات و عباز نظ

دفع مرض شده ولی  شرع در حکم پرهیزی است که مقدمةشوند. اجرای احکام روحانی می

حقیقی عبادت نیز برسد و آنچه در صورت ظاهر است به مقام فعلیت  حال بایستی به مرحلةدرعین

عبادت و التزام به شرع در یعنی ضمن اینکه  (.278: 1ج، 1374، )هماییایمان و فضایل اخالقی برسد 

 ده به مرحلةانجام این عبادت از قشر و سطح باید عبور کردر  ،مولوی جایگاه مهمی دارداندیشة 

عنصر اساسی موت ارادی و انقالب ذات سالک  عشق هرروی وقتیرسد. بهایقان و ایمان نیز ب

زیرا  ؛شود بدیهی است که این عنصر آتشین از ریاضت و مجاهده و عبادت تهی نخواهد بودمی

شرط قبولی عشق در آستان محبوب معشوق عبور از خویشتنِ خویش و مردن از حیات حسی بشری 

 راه و سرسپردگی به معشوق است.است و این مهم مستلزم تحمل مشقات 
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بنابرآنچه ذکر شد ریاضت و عمل بایستی به شور و اشراقی که به خلوص و ایمان راهبر است 

گونه آمیخته گردد در غیر این صورت عملی ظاهری بوده و در روح اثرگذار نخواهد بود. این

منتهی نگشته و سعادت  اعمال صوری که فاقد شور اخالص هستند به تبدیل مزاج روحانی و نفسانی

   (. 289: 1ج، 1374، )هماییبخشند و در قیامت نیز سودمند نخواهند بود و رستگاری  را تحقق نمی

 ییدات الهیو تأ نقش انبیا
رود اما خودِ شمار میسالک عنصر مهمی برای تبدیل مزاج روحانی به عشق و ریاضت و مجاهدة

بنابراین مدد و تأییدات الهی  (؛137: 1377، کوبزرین )رک:معشوق است  سویاین عشق کششی از

رسد و زمینه را برای تبدیل مس ضمن اینکه به طریق باطنی و با ایجاد کیمیای عشق به سالک می

د و آن اولیا و انرسبه سالک میرا دیگر نیز این فیض ربوبی  یسازد از وجهوجود وی به زر مهیا می

داشته و قادر به تبدیل مزاج روحانی  ت تصرف در نفوس بشر راباشند. ایشان قدرمردان حق می

اشخاص هستند و نجات از رذایل نفسانی و شرور و خبائث اخالقی به مدد قدرت والیت ایشان 

 .(289: 1، ج1374)همایی،  شودحاصل می

 ر فنند   و اندر این یم ماهیان پُ

 گر تو ماری شو قرین ماهیان 

                                        

 کنندمار را از سحر ماهی می 

 تا شوی چون ماهیان در یم روان
 (15 -16، ابیات: 3)مثنوی، دفتر            

مدد مقام قدسی والیت تبدیل مزاج روحانی بی که مرتبةابیات دیگر مولوی در باب والیت و این

امام  بارةحیات خاکی بسته به دریافت فیوضات والیی است درشود و رهایی از غبار حاصل نمی

 بیان شده است. )ع(علی

 ای ای علی که جمله عقل و دیده

 تیغ حلمت جان ما را چاک کرد

 بازگو دانم که این اسرار هوست                                                   

 ایای واگو از آنچه دیدهشمه 

 را پاک کردآب علمت خاک ما 

 شمشیر کشتن کار اوستزانکه بی
 (25 -27، ابیات:1)مثنوی، دفتر               
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اند به های تعلقات جسمانی و حسیهایی رسته از قفسولوی معتقد است مردان کامل، روحم

 این معنا که این راهبران، خود پیش از اینکه دستگیر سالکان راه فنا باشند به موت ارادی واصل شده

 .(129: 1، ج1374)همایی،  ای هستندها رهبران شایستهاند و اینو از قفس تن رسته

 رغ کو اندر قفس زندانی است م

 اند  ها رستههایی کز قفسروح

                                

 نجوید رستن از نادانی استمی 

 اندانبیا و رهبر شایسته
 (13 -14ت: ، ابیا1)مولوی، دفتر                

براساس آنچه ذکر شد فیض ربانی که انقالب ذات و تبدیل مزاج روحانی به مدد آن حاصل 

اشخاصی که اتصال به حق دارند و خود به فنای وجود مقید در هستی مطلق نایل  شود، به واسطةمی

قدرت سالک نیز سرسپردگی و تسلیم در محضر رسد و گفتنی است که وظیفة اند به سالک میشده

فقر و نیاز صرف و اظهار تسلیم، دریافت این فیض ناممکن خواهد والیی و شیخ راهبر است و بی

بود. مولوی این معانی را در داستان طوطی و بازرگان و اینکه نیاز و فقر و تسلیم طوطی عامل رهایی 

 .( 276-277: 1، ج1374 )همایی، او شد بیان کرده است

 معنی مردن ز طوطی بُد نیاز

 ند   را زنده ک تا دم عیسی تو

                                               

 در نیاز و فقر خود را مُرده ساز 

 همچو خویشت خوب و فرخنده کند
 (31 -32، ابیات:1)مثنوی، دفتر           

 کند جز با از بین بردن خوی حرص و شهوت وموت ارادی که مزاج معنوی سالک را الهی می

لقیات ناپسند دیگر مهار این خُازسوی شود.های اخالقی حاصل نمیوساوس شیطانی و سایر رذیله

سو و تسلیم نزد اولیای یکمولوی یاد حق از سان در اندیشةحق است. بدین منوط به عنایات ویژة

جایگاه ت ارادی که نتیجه وصول به مورهایی سالک از رذایل و در دةدیگر عامل عمسویخدا از

     (. 781: 2ج، 1374، همایی :)رکباشد سالک در حق است می فنای محبّانة

 هدف و غایت وصول به موت ارادی 
خوریم به اینکه گریز از حیات حسی، که با بال عشق صورت کرّات برمیمولوی به در اندیشة

یابد و عاشق ق میشود؛ این رهایی به دعوت خوبان و با کشش از جانب غیب تحقگیرد طلب میمی

 شود.از مس وجود به معدن که آسمان قدسی و مقام تخلّی از نقایص حیات حسی است واصل می
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 هله ای حیات حسی بگریز هم ز مسّی

 اند خوبان   برای دعوت جان برسیده ز

                               

 سوی آسمان قدسی که تو عاشق مهینی 

 ن قراضه چینیکه بیا به معدن وکان بهل ای
 (2836، غزل: 2ج، 1374،)مولوی                         

میرد و با این فنا و مرگ به ادراک در مقام نیستی، عاشق از بشریت خویش می بر این اساس

 .رسدحقیقت می

 هرکسی که متالشی شود و محو زخویش
            

 وی او کند از عین حقیقت نظریبس 
 (2891، غزل: 2، ج 1374مولوی،)                    

شود مگر پس از شکستن ای از عالم غیب بر انسان گشوده نمیمولوی هیچ روزنه نابه عقیدةب 

های معرفت حقیقت بر وی گشوده شده و شود تا دریچهجان حسی. جان حسی درهم شکسته می

عبودیت نیز به عنوان هدف آفرینش تحقق وجه ربانی سالک زنده شود؛ در این صورت است که 

 یابد.می

 اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانی 
                  

 چون این جهان فرو شد وا شد دگر جهانی 
  (2957غزل:: 2، ج1374مولوی،)                      

 ةهم از و  افضل نائل آمدهبه تجرید محض  رسدسالک که با موت ارادی به والدت ثانوی می

 شود.نات میئکا

  بزاد  دمی زاده،آچون دوم بار 

 علت اولی نباشد دین او

  فتاب اندر افقآپرد چون می

  هابلکه بیرون از افق وز چرخ

  های اوبل عقول ماست سایه

                    

 نهاد هاعلت فرق بر خود پای 

 او کین ندارد جزوی علت

 تتق چون ، صورت و صدق عروس با

 یته و ارواح چو باشد مکانبی

 او پای در هاسایه چون فتدمی
 (3576 -3580 ، ابیات:2دفتر مثنوی، )            

شود مرگ اختیاری سبب می .کندو تغییر حاصل می، مزاج روحانی آدمی تبدیل با این والدت

، بیت: 3دفتررک: مثنوی، ) بگشایدچشم به جهان معنا و حقیقت عالم  دیگر متولد شود و که انسان بار

 .است مدو دتول  اعالی این ةمولوی پیامبر اسالم، نمون ةعقیدبه(. 3576
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 ثانی است احمد در جهان ةزاد
 

 عیان اندر او بود قیامت صد 
 (756 :، بیت6رمثنوی، دفت)                             

 وقتی انسان. کندمی تبدیل را آدمی روحانی مزاج است اختیاری مرگ نتیجة که دوم ـدتول این

های نفسانی ای که دیگر به طعامگونهیابد بهمزاج روحی و خُلقی او نیز ارتقا می برسد برین حیات به

، 3رک: مثنوی، دفتر) شویدمیخود را در آب زالل صفا و یکرنگی ة وکردار و پندار تیر کنده نمیتوج

 دست جاوید معنویت  به برسد اختیاری مرگ به و بمیرد خود  نفسانیّات از که  کسی(. 43 -47ابیات:

حیات و زندگی  ةحق جاری است و این مرگ، سرچشم ن چنین کسی اسرارزبا بر و یافت خواهد

 (.3364 -3365 ، ابیات:3رک: مثنوی، دفتر) است

 حیات معنوی دستراه رسیدن به حیات راستین، رَستن از قید حصارهای مادی است تا بتوان به 

 پذیر خواهیم بودزمین باشیم دربرابر وزش بادهای مختلف آسیب ةپیدا کرد. اگر همچون گیاه بست

 (.1280 -1283 ، ابیات:3رک: مثنوی، دفتر)

، اما اگر بدان نرسیم اگرچه به ظاهر است در لباس مرگ مرگ اختیاری همان حیات حقیقی

از دیدِ مولوی مرگ (. 4135 ت:، بی5رک: مثنوی، دفتر) ده هستیمکشیم ولی درواقع مرایم ونَفَس میزنده

باره این است که کسی که اختیاری از مرگ اجباری به مراتب دشوارتر است. استدالل وی دراین

چشد که در دهد از یک جهت، مرگ را تنها یک بار میمرگ طبیعی میطور اجباری تن به به

 آنان و سلوک اهل اما (.185: عمرانآلرک:) «چشدمی را مرگ همه کس» قرآن هم آمده است که 

 صوفیان مولوی قول به و کنندمی تجربه را مرگ این بارها دانندمی تعلقات ترک به ملزم را خود که

معنی در نگاه مولوی زندگی به (.1543 -1544، ابیات:6رک: مثنوی، دفتر) شوندمی فانی جهت صد از

هاست. یعنی از حیات همان تولد دوباره و راهیابی به ملکوت آسماننفس کشیدن نیست. زندگی 

وی، بسیاری از  فضایل اخالقی و روحی تولد یافتن. با این نگاهِ ةنفسانی مردن و در عرص ةتیر

مرگ اختیاری با مرگی که  (.3837 -3839 ، ابیات:3رک: مثنوی، دفتر) آیندشمار میزندگان، مرده به

شود تفاوت دارد. این مرگ، رفتن در نور است نه در گور. مرگ اختیاری منجر به رفتن در گور می

 زنگی از الدینجالل قول به و نفسانی به حیات طیّبه ةو حاالت قبلی است از حیات تیر تبدیل صفات

 .شدن لمبد رومی به
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 تطبیق آرای امام خمینی و مولوی

 تبدیل مزاج روحانی و والدت ثانویدر باب 

 وجوه همسانی الف.

 شود؛پذیر معرفی میتبدیل مزاج روحانی امری امکان در هر دو اندیشه مسئلة .1

 یت و اعراض از هواهای نفسانی است؛آغاز این فرایند خروج از من نقطة .2

دت رای حصول والنیز ب در کنار مسئلة ریاضت و مجاهدت، تأییدات حق و دستگیری اولیا .3

 ثانوی اهمیت دارد؛

سالک برای رسیدن به والدت ثانوی که والدتی روحانی و الهی است با پای عشق و اخالص  .4

 ؛طی طریق می کند

باشد، ارتقای غایت والدت ثانوی و تبدیل مزاج روحانی که امری متمایز از موت ارادی نمی .5

 تر تحقق غایت خلقت است. سالک در جهت حیات الهی و از همه مهم

 وجوه ناهمسانیب. 

تواند از رنگ و بوی مجاز نیز خالی باشد در آرای کید بر عشقی که الهی است اما نمیتأ .1

 شود.مولوی بیش از آرای امام خمینی مطرح می

از منظر امام خمینی سالک برای تحقق والدت ثانوی از اختیار بیشتری برخوردار است و حال  .2

 شود. تر میآنکه این امر در آرای مولوی کمرنگ

از کید بر نقش مرشد و راهنما و مردان کامل برای دستگیری سالک در آرای مولوی بیشتأ .3

انبیا  عهدةبر این نقش اساساًخمینی در آرای امام  کهدرحالینمود دارد خمینی آرای امام 

 آن. معنای صوفیانةشود تا مرشد بهباشد و تسلیم نزد این مربیان باطنی مهم تلقی میمی

 نتیجه 

هدف از خلقت  ،(56)ذاریات: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالْإِنسَ إِلََّا لِیَعْبُدُونِ» شریفة: آنجاکه براساس آیةاز

نهد وجود می ، آدمی از زمانی که پا به عرصة شودجن( پرستش و عبودیت حق معرفی می انسان )و

شودگام بردارد. کسب محسوب می بایستی در راستای تحقق این هدف که برای وی کمال و آرمان

گردد و آگاهی و معرفت در باب این غایت به مدد دستگیری انبیا و اولیا برای آدمی حاصل می



 پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ شماره سیزدهم                                                                                              94

 

کند؛ که آیا در راه تحقق بندگی حق و معرفت سپس این انسان است که راه خویش را انتخاب می

طور که از قول امام خمینی نقل وی و سرسپردگی بر آستان توحید رود یا راه شقاوت بپیماید. همان

ای که پس از آگاهی، شد، آدمی در آغاز از انسانیت بالقوه برخوردار است و بایستی با مجاهده

 شود در جهت به فعلیت رساندن این انسانیت برآید.معرفت و بیداری وی حاصل می

سو و اری وی ازیکاختی انی است و بعدهاست که با مجاهدةمزاج انسان در ابتدا نفسانی و حیو 

 شود و این مسئله هم در اندیشةدیگر، این مزاج، الهی و روحانی میییدات و امداد الهی ازسویبا تأ

امام و هم در آرای مولوی بیان شده است. آدمی در حیات دنیوی مانند مسافری است که برای 

اخروی منوط  بر حقایق نشئة ور که اِشراف یافتنطکند. همانای دیگر زاد و راحله اندوخته مینشئه

به مرگ طبیعی یا قیامت کبرا است، ادراک آن حقایق از طریق موت ارادی نیز که قابل حصول 

بخش هستند و هرحال هر دو قسم از مرگ، معرفتباشد. بهبرای یک انسان خاکی است ممکن می

دنیوی با  نشئةبا سرنوشت ابدی خویش فرصت تجربة آن جهانی را در انسان پیش از مواجهه 

 آورد. دست میهجرت نمودن از خویشتن و اعراض از تعلقات خاطر نفسانی و دنیوی به

انجامد و امام خمینی و مولوی از آن به والدت روحانی و تبدیل در فرایندی که به میالدی نو می

خود  جاهدةم و عشق در کنار ریاضت و ماند خلوص، رضا، تسلیمزاج نفسانی یا روحانی تعبیر نموده

مدد الهی کارساز نخواهند بود؛ ها بیگیرد و این مؤلفهای برعهده میسالک نقش تعیین کننده

کند و هم خود اوست این حق است که کشش الزم جهت پیمودن این طریق را ایجاد میبنابراین، 

 کند. که عشق، توفیق و بیداری را به سالک اهدا و الهام می

تدریج به تبدیل نشئه هسیر تزکیه و اصالح نفس که بگونه که از منظر امام خمینی همان

د شود، سازد تا دوباره متولفرد خود را میاست که در طی آن  «خودسازی» همان فرایند انجامدمی

 باشدمیآدمی همچون مسافری در آرای مولوی نیز تبدیل مزاج روحانی یک چنین فرایندی است و 

 کند. سفر می که عالم ظاهر است به باطن عالمطبیعت  ةکه از نشئ

 نوشتپی
 ه بیش از آن حدی است که در نشئةآید مراد و مقصود توجمیان میوقتی سخن از دلبستگی و عالقه به دنیا به

 ست توجه افراطی است که به مرحلةدنیوی به منظور حفظ حیات بدان نیاز است و چیزی هم که مذموم ا

 باشد.هرحال انصراف کلی از این نشئه، تا زمانی که انسان در آن حیات دارد مقدور نمیعالقمندی رسیده. به
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 نامهکتاب
 قرآن کریم -

الزمان فروزانفـر، تهـران: بنگـاه ترجمـه و ، ترجمه بدیعیقظانبنبیدار : حی زندة (،1334. )طفیلابن -

 نشر کتاب.

تهران: مؤسسه تنظیم و نشر ، دوم پچا ،تقریرات فلسفه امام خمینی (،1385. )اردبیلی، عبدالغنی -

 .آثار امام خمینی

 سمت.  چاپ چهارم،تهران:، بر مبانی عرفان و تصوف ایمقدمه (،1374. )سجادی، ضیاءالدین -

تقریر بیانات طباطبایی، گلشن راز،  : شرحی بر منظومةاز دلر (،1384) .الدین محمودشبستری، نجم -

 پرور، تهران: احیاء کتاب.و تکمیل و توشیح علی سعادت تقریر

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی. تهران:چاپ دوم، ، ابعاد عرفانی اسالم، (1375) .شیمل، آن ماری -

  کبیر.تهران: امیرچاپ هشتم،  ،ارزش میراث صوفیه (،1377) .کوب، عبدالحسینزرین -

مشهد: چاپ هفتم، ، االلبابسلوک اولیسیرولب الباب: در  (،1417. )هرانی، محمدحسینحسینی ت -

  عالمه طباطبایی.

مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام  :تهران، چاپ نهم ،شرح چهل حدیث ،(1375) .اهللخمینی، روحامام   -

 خمینی. 

تهران: مؤسسه  چاپ سوم، ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،(الف1378. )ــــــــــــــــــــــــ  -

 تنظیم و نشرآثار امام خمینی. 

سسه تنظیم و تهران: مؤ ،چاپ چهارم (،الةالصآداب ) آداب نماز (،1373) . ــــــــــــــــــــــــ  -

  .نشر آثار امام خمینی

 تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.چاپ دهم،  ،ةسر الصلو ،(1385) . ــــــــــــــــــــــــ  -

اصغر ربانی خلخالی، قم: ، تهیه و تنظیم علیتفسیر سوره حمد (،ق1400) . ــــــــــــــــــــــــ  -

 دفترانتشارات اسالمی.

 .سه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران: مؤسصحیفه امام خمینی(، 1361). ــــــــــــــــــــــــ  -

، چـاپ پـنجم ،باقر کمرئـیبـه قلـم محمـد ،االصول مـن الکـافی(. 1400). یعقوبکلینی، محمدبن -

 تهران: کتاب فروشی اسالمیه. 

تهران: چاپ دوم، ، عربیهای امام خمینی و ابنسخن عشق: دیدگاه(، 1388. )طباطبایی، فاطمه -

 شکده امام خمینی و انقالب اسالمی.پژوه
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مقدمه و تصحیح و  ،عبدالجبارترجمه عمربن ،منهاج العابدین، (1365). غزالی، ابوحامد محمد -

 امیرکبیر.تعلیق احمد شریعتی. تهران: 

 .جم. تهران: سخن پارسیکوشش حسین خدیوبه ،کیمیای سعادت ،(1354) ــــــــــــــــــــــــ . -

 تهران: زوار. چاپ پنجم، بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، (،1369. )غنی، قاسم -

 محمودی.تهران: ، کیوان سمیعی، فی شرح گلشن رازمفاتیح االعجاز ، (تابی) الهیجی، محمد. -

، ربع چهارم، مقدمه و شرح التعرف لمذهب التصوف (،1366. )محمدبنمستملی بخاری، اسماعیل -

 اساطیر. صحیح و تحشیه محمد روشن، تهران:ت

 .تهران: صدرا، چاپ چهارمانسان کامل،  (،1369) .مطهّری، مرتضی -

  .صدرا تهران: ،چاپ هشتم فطرت،، (1375 )ــــــــــــــــــ .  -

  .تهران: صدرا م.دهچاپ  تکامل اجتماعی انسان،، (1375)ــــــــــــــــــ .  -

  م، تهران: دارالکتب االسالمیه.چهاروچاپ سی تفسیر نمونه، (،1386) .مکارم شیرازی، ناصر -

 .تهران: بهزاد ،تصحیح نیکلسون، چاپ پنجم مثنوی معنوی، (،1373. )الدین محمدمولوی، جالل -

  ربیع. تهران:الزمان فروزانفر، ، تصحیح بدیعدیوان شمس کلیات،(1374) ـــــــــــــــــــــــــــــــ . -

الدّین دهشیری، با پیشگفتار هانری ترجمه مقدمه ضیاء االنسان الکامل،، (1379) .نسفی، عزیزالدّین -

 ژان موله، تهران: طهوری.ماریکربن، تصحیح و مقدمه 

  چاپ هشتم، تهران: هما.گوید؟(، )مولوی چه می مولوی نامه(، 1374) .الدینهمایی، جالل -
ترجمه محمد نیری، شیراز:  رساله السبعین فی فضایل امیر المومنین،(. 1375همدانی، سید علی. ) -

 نوید.


