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Abstract 

Courage is one of the main virtues in ethics and is one of the key and frequent terms in 

mysticism. Mystical ethics has a lot of capacity to elevate and deepen ethics, but even though 

a lot of attention has been paid to courage in philosophical ethics, its precise and systematic 

conceptualization is one of the important gaps in mystical ethics, like many moral properties. 

The present research, which is an analytical-descriptive study in terms of its methodology, 

has tried to express the specific perception of mystics about the concept of courage based on 

the main texts of the mystical school of ethics, to explain the connection between courage 

and mysticism in a reliable way, and to extract the degrees of realization of courage and 

establish the structure of examining virtues with the approach of mystical ethics. Therefore, 

"the centrality of the human heart" and "longitudinality of human existential layers" have 

been identified as two effective bases in mystical ethics, and three aspects of the relationship 

between courage and mysticism have been achieved, which are: intuitive monotheistic vision 

of God, love for God and optional death experience. In addition to the fact that these aspects 

can be explained in various ways, they show the monotheistic nature of virtue in this sublime 

morality. 
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 یشجاعت در اخالق عرفان لتیاز مفهوم و مراتب فض یدیتوح یلیتحل

  2سعیدی حسن 1،زادهمحمدمهدی ولی

 چکیده

 تیظرف ،یو پرتکرار در عرفان است. اخالق عرفان یدیدر اخالق و از اصطالحات کل یاصل یهالتیاز فض یکیشجاعت 

و  قیدق یسازمفهوم ،یتوجه فراوان به شجاعت در اخالق فلسف رغمیاما عل ،اخالق دارد قیو تعم یتعال یبرا یاریبس

رو شی. پژوهش پرودیبه شمار م یمهم در اخالق عرفان یهااز خأل یکی ،یاز ملکات اخالق یاریمند آن مانند بسنظام

 یتلق انیضمن ب ،یمکتب اخالق عرفان متون ترینمهمتا بر اساس  دهیگرفته، کوشصورت یفیتوص - یلیکه به روش تحل

خراج مراتب تحقق شجاعت را است ؛کند نییتب یقیخاص عرفا از مفهوم شجاعت، ارتباط شجاعت و عرفان را به نحو وث

 یطول»و « انقلب انس تیمحور» ییبا شناسا ،رونیرا بنا نهد. ازا یاخالق عرفان کردیفضائل با رو یو ساختار بررس دیمان

 شجاعت و عرفان انیبه سه وجه ارتباط م ،یاثرگذار در اخالق عرفان یعنوان دو مبنابه« انسان یوجود یاههیبودن ال

وجوه  نی. ایاریبه خداوند، عشق به خداوند و تجربه مرگ اخت یهودش یدیتوح نشیاست که عبارتند از: ب افتهیدست

 هستند. یاخالق متعال نیدر ا لتیبودن فض محوردیگر توحنشان رند،یپذنییبه انحاء گوناگون تب نکهیعالوه بر ا

  .یدیاخالق توح لت،یشجاعت عارف، عرفان، فض ،یشجاع، اخالق عرفانکلیدی:  هایهواژ

                                                           

 5/10/1001: تاریخ انتشار │ 12/09/1001: تاریخ پذیرش │ 26/07/1001 تاریخ دریافت:

هران، ت ،یبهشت دیدانشگاه شه  ان،یو اد اتیدانشکده اله ،یاخالق اسالم یدکتر یدانشجو، زاده یول ی، محمدمهدنویسندة مسئول. 1

 m_valizadeh@sbu.ac.ir. رانیقم، قم، ا هیو دانش پژوه سطح چهار حوزه علم رانیا

 h-saeidi@sbu.ac.ir ،رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ان،یو اد اتیو عرفان، دانشکده اله انیگروه اد اریانشد. 2

 یهشوپژمقالة 
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 مقدمه

بلکه  ،ندارند ها با یکدیگر تباینله ترابط علوم این نکته مورد اذعان و پذیرش بسیاری از اندیشمندان است که دانشئدر مس

ازی نوع تواز  شاید و است، نه تعارضتعامل و تعاضد  صورتوجه به موضوع، هدف، روش و مسائل، به ارتباط آنها با ت

نیز صادق است. در خصوص  ،آیندشمار میههایی که زیر مجموعه علوم انسانی و اجتماعی بها در دانشباشد. اینگونه نسبت

تی دارند. چه نسب شویم که اخالق و عرفان با یکدیگرمیهای اساسی مواجه الؤنسبت میان دانش اخالق و عرفان، با این س

دی وثیق دارند یا اینکه با یکدیگر پیون ندند که نسبت توازی دارند و به موازات یکدیگر در حرکتهستدانش  آیا دو گونه از

اخالق و عرفان  یانی بنیادین مهاتفاوتای موارد با یکدیگر تناسب یا تصادق دارند؟ ضمن پذیرش یا اینکه حداقل در پاره

، یکی از 1(، باید توجه داشت که اخالق عرفانی71و  70، ص 1795؛ جوادی آملی، 55 -55، ص 2، ج1777)مطهری، 

یل و از دیگر سو، عرفان را بر محور فضا زندمیمکاتب مهم اخالقی است؛ از سویی مبانی و غایت اخالق را به عرفان پیوند 

 2به بیان دیگر، اخالق فلسفی ؛(119و  115، ص 1795 ،ینیو چگ یوسفیمال؛ 1792اه، )یزدان پن دهدیمو رذایل قرار 

 .ولی دستگاه اخالق عرفانی، توحیدمحور و توحیدغایت است ،ی به سعادت دنیوی یا اخروی برسدمندلتیفضبا  خواهدیم

 نگرد.ینم ت،اس فضیلتتنها از آن جهت که دغدغه اصلی در آن تقرّب و وصول به خداست و به فضیلت 

ل )طباطبایی، کن ساختن رذایو ریشهسازی فضایل درونیاخالق عرفانی ظرفیتی بسیار برای تعالی بخشیدن به اخالق، 

، 1792 ،یاشکور یفنائکی زیاد به تقریر متون اصیل دینی از اخالق )(، نزدی1797؛ فنائی اشکوری، 755، ص1، جق 1790

( و می تواند به اصالح 119و  115، ص 1795 ،ینیو چگ یوسفی)مالگرا دارد و نیز وجوه مشترکی با اخالق فضیلت (97ص

 .(27، ص 1000 ،واحدجوان و شعیبی)شود و تعمیق گرایش ها و اعمال اخالقی منجر 

نسبت مسائل این دو دانش با  ،شودا و محورهایی که نسبت دو علم عرفان و اخالق طی آن سنجیده میهیکی از سنجه

ات کلیدی و از اصطالح دیآیمیکی از اصول چهارگانه اخالق فلسفی به شمار « شجاعت»له ئیکدیگر است. در این راستا، مس

ظر در فضیلت بودن آن اتفاق ن هاانسان .اوصاف اخالقی است ی در متون عرفانی و ازاژهیودر ادبیات عرفانی و دارای جایگاه 

(. 175، ص1759)سلیگمن، بوده است  هانییشده و مورد توجه همه آ شمرده لتیعنوان فضبه ادیان در تمامای که گونهبه دارند

شرط و  (205، ص 1ا، جت یب ،ی)نراقتا آنجاست که برخی شجاعت را برترین فضائل و واالترین ملکات شمرده  مسئلهاهمیت 

 .(69و  65، ص1790 ل،ی)اسپونوشود ی سایر فضائل میریناپذتزلزلاند که موجب استواری و دانسته هالتیتحقق همه فض

                                                           
. اخالق عرفانی، یک رویکرد اخالقی مبتنی بر مبانی عرفانی است که با تکیه بر منبع شهود و با استفاده از روش شهودی، در صدد تبیین 1

 احکام اخالقی در مسیر سلوک الی اهلل می باشد.

فاده از استدالل حوزه اخالق است که با تکیه بر منبع عقل و است . اخالق فلسفی و به تعبیری اخالق عقلی، رویکردی مبتنی بر مبانی فلسفی به2

رو، این رویکرد به اخالق، متمایز از اخالق نقلی و عقلی و با روش تحلیلی عقلی  درصدد تبیین مسائل و گزاره های اخالقی است. از این

 عرفانی و یا اخالق تلفیقی است.
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شجاعت از دیرباز در ادبیات اخالق فلسفی مورد توجه فالسفه و عالمان اخالق بوده و یکی از اصول چهارگانه فضائل 

های مهم و اثرگذار انسانی به شمار رفته و مباحثی مبسوط حول آن مطرح گردیده فضیلت اخالقی یا دستِ کم، یکی از

مند پرداخته ظامای ناما در مکتب اخالق عرفانی کمتر به شجاعت پرداخته شده و به ماهیت و کیفیت آن طرح به شیوه ؛است

 وجه محققان اسالمی قرار نگرفته است. طور کلی بحث فضایل و رذایل در اخالق عرفانی چندان مورد ت. بهنشده است

ربیت شود و تیمبدون تردید فهم نادرست فضیلت شجاعت، موجب تصویری نادرست از قلمرو فضیلت و رذیلت 

-امعهج یفرد ،عارف. برداشت غلط از جایگاه شجاعت در عرفان، تا حدی است که گاهی سازدیمعرفانی را دچار مشکل 

ت : شجاعت در اخالق عرفانی چیسابدییمیی ضرورت هاپرسشپاسخ به چنین  رونیازا؛ ودشیم یمعرفو انزواطلب  زیگر

یی دارد؟ نگاه توحیدی عرفانی چه تأثیری در شجاعت اخالقی دارد؟ مراتب شجاعت در عرفان چگونه قابل هامؤلفهو چه 

ثارچهره مقایسه کرده و با تحلیل آ ی شجاعت در اخالق فلسفی و عرفانیهامؤلفهمیان  کوشدیم تبیین است؟ این پژوهش

، ارتباط شجاعت و عرفان را در قالب 2و اخالق با رویکرد تلفیقی 1های شاخص عرفان نظری و عملی، مکتب اخالق عرفانی

 مراتب گوناگون شجاعت عارف تبیین کند. 

یلت شجاعت فض ژهیوبهگروی در فلسفه اخالق، تحقیقات زیادی حول فضایل ی اخیر با گسترش فضیلتهاسالدر 

اعت پرداخته و ی شجشناسمفهومبه  اندکردهو تالش  ستهینگراست که از زوایای گوناگونی به ابعاد مسئله  گرفتهانجام

ی و آیات و روایات استخراج کنند. با وجود اسالماخالقی  آثار و مصادیق آن را بر اساس فلسفه اخالق غرب یا هامؤلفه

 ت و مراتب آن در اخالق با رویکرد عرفانی، پژوهشی مستقل انجام نشده است. این، در خصوص مفهوم شجاع

 . معناشناسی 1

 عرفان. 1-1

که  ، ذیل واژه عرفان(1777، ذیل ماده عرف؛ دهخدا، 1010)فیومی،  عام است دانستنو  نشناخت یبه معنادر لغت  7عرفان

 علم» زا است عبارت اصطالح عرفان با تعریف جامع قیصریاما در  ،شودیم ینقلو  یشهود ،یعقل ،یحس یهاشامل معرفت

قت یقبازگشت آنها به ح چگونگی و عالم حقایق به و معاد و مبدأ به علم و مظاهرش، و صفات و اسماء حیث از حق حضرت به

 دوبندیق یرهاساختن نفس از تنگناها یقت سلوک و مجاهده برایاست؛ و معرفت طر یتعالحق یکه همان ذات احد یواحد

                                                           
(، منازل السائرین 070(، کشف المحجوب هجویری )م 065(، تألیفات ابوالقاسم قشیری )م 025نا )م . آثاری مانند االشارات و التنبیهات ابن سی1

(، مشارق انوار القلوب 672(، اوصاف االشراف خواجه نصیر طوسی )م 675(، تألیفات محی الدین ابن عربی )م 051خواجه عبداله انصاری )م 

 (.1009( و تألیفات امام خمینی )1002(، تألیفات عالمه طباطبایی )م 751)م (، تألیفات داود قیصری 696عبدالرحمن انصاری )م 

(، المحجة البیضاء فیض 751(، تألیفات ابن قیم جوزیة )م 505(، احیاءالعلوم ابوحامد غزالی )م 502. آثاری مانند الذریعة راغب اصفهانی )م 2

 (.1209( و جامع السعادات محمدمهدی نراقی )م 1091کاشانی )م 
3 . Mysticism 
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گرچه تعریف قیصری هر دو حوزه  .(7، ص1751)قیصری، « تیش و اتّصافش به نعت کلیوستن آن به مبدأ خویت و پیجزئ

 . استاما این پژوهش، ناظر به شجاعت به عنوان یکی از عناصر عرفان عملی  ،عرفان نظری و عملی را شامل می شود

 شجاعت. 1-2

ت که اکثر اهل لغت آن را به معنای شدّت و قوّت قلب هنگام سختی و جرأت و به فتح شین، واژه ای عربی اس 1«شجاعة»

اما دانشمندان،  (؛1000؛ ابن فارس، 1010؛ فیومی، 1022؛ ازهری، 1009 شجع، فراهیدی،ماده  لیذ .اقدام دانسته اند )ر.ک

أثیری بسزا نی نیز در این اختالف تاند و رویکرد فلسفی و عرفابه لحاظ اصطالحی، تعاریفی گوناگون برای آن ارائه کرده

 ی مفهومی هر یک پرداخته خواهد شد. هامؤلفهی بعدی به هابخشدارد. در 

 شجاعت در اخالق فلسفی . 2

 ،رونیازا .شجاعت، بیشتر بر جنبه ملکه درونی و انگیزه زیبا تأکید شده است در بحث ازدر متون اخالق فلسفی و تلفیقی 

یی مانند اقدام با طبیعت زیبای فضیلت، اقدام از روی ملکه، داشتن هامؤلفهگرایی است و یلتچارچوب بحث بر محور فض

 راه حق در و و ارزشمند بایدر امور ز ، تقدیم نفع دیگران، اقداملتیبر ننگ رذ مندانهلتیمرگ فض حیترجصبر و حلم، 

م، 1999 ،ةیجوز؛ 150، صق 1726 نا،یس ابن؛ 112 - 110، ص1تا، ج یبی، نراق ؛197و 190 ،100، 97 ص، 1026 ه،یمسکو)

 مطرح شده است.  (91و  76 – 71، ص1017 ،یطوس؛ 276ص

ی اعتدال قوه سوبها و بحث ر گرفتهصورتی قاعده اعتدال ارسطویی ریکارگبهاز سوی دیگر تبیین فضیلت و رذیلت با 

 تا،بی ،یغزال؛ 777، صق 1726 نا،یابن س ؛76ص م،1971 ،یفاراب؛ 125، صم1975 ،ی)کندغضبیه و انقیاد از قوه عاقله 

 ،ینراق؛ 725، ص1025 ،یاصفهان راغب ؛76- 71، ص1017 ،یطوس؛ 109و 100، 97، ص1026 ه،یمسکو؛ 95، ص5ج

یی مانند اقدام مناسب طبق حکم عقل، اقدام و ترک در جای هامؤلفه رونیازاکشانده است؛  (112 و 101، ص1تا، جیب

، 1771 ،ی؛ فاراب127، ص1م، ج1975 ،ی)کندالزم و در زمان مناسب و آگاهی از خطر  قدربه، غضب خود، نترسی مطلق

 ،ی؛ راغب اصفهان71، ص1017 ،ی؛ طوس112 - 110و 101، ص1تا، ج یب ،ی؛ نراق197و  100، ص1026 ه،ی؛ مسکو51ص

 مطرح شده است. ( 29، ص7تا، ج یب ،ی؛ غزال725، ص1025

را بر عنصر قلب قرار داده و قوت، ثبات و خونسردی آن یا ضبط نفس را زیربنای شجاعت  البته برخی مفهوم مرکزی

؛ 197، ص 1026 ه،یمسکو؛ 725، ص1025 ،یراغب اصفهان؛ 276صم، 1999 ة،یجوز؛ 29، ص7تا، ج یب ،یاند )غزالدانسته

سنجش درست ی بر اعدهین چن(. هم725، ص1025 ،یاصفهان راغب؛ 112، ص 1تا، ج یب ،ینراق؛ 70ق، ص1017 ،یطوس

تمرکز کرده و مقایسه با لذات و مصالح بزرگ و ماندگار و کوچک شمردن شدائد را در مقابل آنها برجسته  عواقب خوب و بد

                                                           
1 . Courage 



 2092 زمستان، (21چهارم )پیاپی تأمالت اخالقی، دورة سوم، شمارة   01

 

و  111، ص1تا، جیب ،ینراق؛ 91ق، ص1017 ،یطوس؛ 197، ص 1026 ه،یمسکو؛ 127، ص1، ج1975 ،یکنداند )ساخته

ت که در اغلب متون با این تفاو ؛ی اخالق عرفانی دارندشناختتیغای و شناختانسانشتری با مبانی (. دو دسته اخیر تناسب بی112

 ی دارد و مراتب گوناگونی برای آن در نظر گرفته نشده است. بعدتکاخالق فلسفی، شجاعت، هویتی یکسان و 

 شجاعت در اخالق عرفانی. 3

 هستندابع افالطون ت کاملطوربه( و فضایل چهارگانه گانهسهاسی )قوای شنبیشتر حکمای اسالمی به تبعیت از کندی در نفس

 یاخالق عرفان کردیرو عارفان، یگرچه برخکارگرفتند. و قاعده اعتدال ارسطویی را در فضایل چهارگانه و رذایل مقابل آنها به

 لیا در فضار یاخالق فلسف روش، وه مسلمانپژحکیمان و عالمان اخالقاز  تیعبارات خود به تبع یاما در برخ ،انددهیرا برگز

 ستوار استا« شجاعت، عفت و عدالتحکمت، » هیمعتقدند که اخالق بر چهار پااند؛ آنان گزیده و بر کلیت آن وفادار ماندهبر

تا، ص یب ،ی)انصار انددهینامشجاعت، افراط در آن را تهور و تفریط در آن را جبن  ر بحث حاضر، اعتدال قوه غضبیه راو د

 ،یطباطبائ؛ 60، ص 1027 ،یکاشان ضیف؛ 771ص ،1767 ،یآمل؛ 519، ص1025 ،ةیجوز؛ 527، ص 2، ج1026 ،؛ قاشانی02

. امام خمینی نیز در برخی آثار اخالقی خود به (791ص  ،1750و 157و  151ص ، 1752 ،ینیخم؛ 771، ص1ج ،ق1790

 اندکردهناسب، غضب مطلق نبودن و اقدام طبق رأی عقل اشاره الزم، بر چیز ضروری و در وقت م قدربهی غضب هامؤلفه

 ی شجاعت در متون اخالق فلسفی مشترک است. هامؤلفهکه با  (107و  102، ص1750 ،ینی)خم

یده ، فضیلت شجاعت با هویت دیگری داندبودهی که بر رویکرد اصیل خود پایبند ایعرفان، در متون اخالق حالنیا با

آن با  تنقیح نشده و مراتب تحقق به خوبی و مراتب متفاوتی است. مفهوم شجاعت در اخالق عرفانی هامؤلفه و دارای شودیم

 ذکر اصل ارتباط شجاعت و عرفان، بسیار مجمل بوده و چرایی رغمیعلاشارات کوتاه نیز  .ادبیات عرفانی روشن نگشته است

میق اخالق که ظرفیت عاست  در حالیتبیین نشده است. این انی عرف سلوک و ریسی در مراحل اشهیر صورتبهاین ارتباط 

که گاهی در یک مسئله، چندین تبیین عرفانی در عرض یا طول هم ارائه شود. لذا ارتباط میان  دهدیمعرفانی این امکان را 

 .رددگیمن ی بعدی روشهابخششجاعت و عرفان و معنای شجاعت عارف در مراتب مختلف، نیازمند تبیین است که در 

 ی مبنایی در اخالق عرفانیهادگاهید. 4

همه این مکاتب به  بیتقربه .سازندیمی دارند که هویت هر رویکرد را اژهیوی هر یک از رویکردهای اخالقی، مبانی طورکلبه

ی اخالق عرفانی یدگاه زیربنای. در ادامه دو دکنندیمبا این تفاوت که ساختار و غایت مستقلی را دنبال  ،پردازندیمفضائل و رذائل 

 .گذارندیمی به هویت شجاعت در اخالق عرفانی دهشکل؛ این دو دیدگاه تأثیر جدی بر کردخواهیم  بیاننسبت به شجاعت را 

 قلب، خاستگاه اخالق عرفانی. 4-1

ی ریمبنا تأث نای. ستاانسان  رگید آن بر شئون ریقلب و تأث ژهیو گاهیجا ،یاخالق عرفان یشناختانسان یمبان نیتراز مهم یکی
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طالح . قلب در اصدهدیمدارد و نظام فضائل و رذائل را بر این مدار شکل  یاخالق عرفان یریگبر شکل میو مستق ویژه

گفتمان  این ( لذا قلب در105، ص1770)قاشانی،  استعرفان گوهری نورانی و مجرد است که واسطه میان روح و نفس 

و تکاملی  حیثیت قابلی به لحاظ معرفت شناختی و وجود شناختی که باالتر از مقام نفس است یک ساحت وجود انسان و

 شکل می گیرد.در این جایگاه « مقامات عرفانی» بن مایه  دارد.

 ابن عربی در ترجمان االشواق به این ساختار تحولی وجود انسان اشاره کرده می گوید:

 فمرعی لغزالن و دیر لرهبان                          قابال کل صورهلقد صار قلبی                         

 (.127-120، ص 1775)حسن زاده آملی، 

آن )ابن عربی،  ةقلب لباب است و عقل و حسّ و بدن پوست .اوست« قلب» یگوهر وجود آدم عرفاناز نگاه اهل  لذا

؛ فیض کاشانی، 290، ص1765؛ آملی، 196-159، ص1752؛ رازی، 276، ص1، ج1775؛ قیصری، 259، ص 1تا، جبی

فرمانده وجود  اصل وعقل  و داندیم« عقل»که گوهر وجود انسان را  است اخالق فلسفیبرخالف  . این(7، ص5، ج1017

انسان بُعد نفسانی دارد که مجرد از ماده است و نفس انسانی سه قوه متمایز  .هستندمادون در خدمت آن  یاست و قوا یآدم

 درصسعهاخالق عرفانی، شجاعت را برخاسته از قوت و ثبات قلب و  بزرگان(. 177و  97و  96، ص 1026سکویه، دارد )م

فرد در برابر خطرات، بر ترس  شودیمکه سبب  (609و  605، ص 1، ج1951 ،یریقش؛ 276صم، 1999 ،ةیجوز) انددانسته

 خود غلبه یابد و خود را گم نکند. 

 ذومراتب بودن شجاعت. 4-2

 عارفاناست که  یبرخاسته از نگاه مبنایی نیچن .ی اخالق عرفانی، چند ساحتی بودن وجود انسان استشناختانسانیکی از مبانی 

اه اخالق ی باطنی و مراحل طولی انسان را بپذیریم، دستگهاهیال. اگر ندن هستانسا قتیحق یمعتقد به مراتب طولکه  به انسان دارند

ت؛ یکی از امتیازات اخالق با رویکرد عرفانی، مراتب داشتن فضایل اس ،رونیا از. کندیمآن تغییر پیدا  و جوهره تحلیل و تبیین

 استو مراتب در طول هم  هاهیال یدارا ی، بلکه هر مقامشودیحد خاص خالصه نم کیدر  یدر اخالق عرفان یهر مقام و منزل

 (.19، ص1751گردد )قاشانی، ه این مراتب متحقق میب ،با توجه به مقدار پیمایش و سلوکی که داردو سالک 

آدمی  ترقیعمی هاساحتتر وجود آدمی هستند که با فعلیت ی درونیهاهیالبه تعبیر کاشانی فضایل اخالقی از مقتضیات 

خلقی  هر مرتبه وجودی، (.190، ص1751)قاشانی،  ابندییمی ظلمانی و نورانی، مجالی برای ظهور و بروز هاحجابو خرق 

و حکم قلب و ملکات آن تأثیر مستقیمی بر جوارح ظاهری و باطنی دارد. برای نمونه خواجه  کندیممتناسب با آن مرتبه ایجاد 

 یبنده دستهدر سه مرتب مقاماتهمه : دیگویم نهیزم نیدر ا ست. ویاشمردهصدق و توکل سه مرتبه  ،عبداهلل انصاری برای صبر

وی  .(29ص ،1017 ،ی)انصار سوم دستیابی به مشاهد عین توحید در راه فناو  به غربتدوم ورود  ،نخست شروع سیر: شوندیم

 (.77ص ،1017ی، )انصار نامدیمدرجه اول را درجه عامه، دوم را درجه سالک و سوم را درجه محقق 



 2092 زمستان، (21چهارم )پیاپی تأمالت اخالقی، دورة سوم، شمارة   00

 

که انسان  دانتب طولی دانستهعبارات عارفان نیز گویای اعتقاد آنان به چند ساحتی بودن شجاعت است و آن را دارای مرا 

د. بر این اساس است که هر یک از سالکان به میزان سلوک خود،  ابییمن در سلوک عرفانی، تعالی شکوفاشدیزان رشد و مبه

اند و میزان امنیت خاطر و شجاعت سالک مبتدی و سالکان متوسط با رسند و متحقق به مراتب شجاعتبه امنیت خاطر می

 ها یکسان نخواهد بود. رو، شیوه  مواجهه هر یک با شدائد و سختیسان کامل متفاوت است. از اینساحت شجاعت ان

 مرگ اگر مرد است آید پیش من                          تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ                   

 (.1777، غزل 1، ج1771)مولوی،                                                                           

 ات حقذخود را با صفات و افعالش در  نفس است که نیت اجاعمرتبه ش نیباالتر: دیگویمقیصری در شرح فصوص  

، شجاعتی که در اخالق فلسفی به معنای اقدام و اساس نیا بر(. 1191 ص، 1775، یصریکند )ق فانی شو صفات و افعال

ی و مقاومت ورزی روحی روانناظر به حالتی روانشناختی و پای ، بیشترشودیمو غلبه بر ترس مطرح  پایداری در برابر خطر

 .استمراتب آن  نیترنازلی از شجاعت و از امرتبهدر برابر حادثه است که این خود تنها 

 ارتباط شجاعت و عرفان. 5

ولی یکی از ملکات مالزم معرفت است. اصوال در  نیست،گرچه از دیدگاه عارفان، شجاعت از منازل و مقامات عرفانی 

. شجاعت است ،یعرفانو نشانه چنین  ندارد معناترس  ارفی که متحقق به این حقیقت کمالی و معرفتی شده است،عقاموس 

و و در تبیین علت شجاعت ا داندیمی عارف را شجاعت هایژگیوبوعلی سینا در نمط نهم اشارات، یکی از  سیالرئخیش

که در حالی ،عارف، شجاع است و چگونه چنین نباشد» ؛«الموت ةیّتقعن  ف ال و هو بمعزلٍیو ک العارف شجاعٌ: »دیوگیم

 ،رونیا از، ترسو نیست، هراسدینماز مرگ  ازآنجاکه(؛ عارف 105، ص1، ج1775 نا،یس )ابن« از ترس مرگ برکنار است

م یک فرد اگر بخواهیم ببینی ،به بیان دیگر .جانش منجر شود دادنتدس ازحتی اگر به  ،کندیمدر برابر خطرات پایداری 

 ندیبیممسئله مرگ برای او حل شده یا نه؟ مرگ را تهدید  ؟شجاع است یا ترسو که او باید دید ،عارف است یا نه واقعدر

؛ 190، ص1772سبزواری،  ؛055، ص2005 ،یریقش) اندرفتهیپذیا فرصت؟ برخی از دانشمندان سخن ابن سینا را نقل کرده و 

در ادامه به تبیین ارتباط میان شجاعت و عرفان، معنای شجاعت عارف در مراتب  (.225، ص 1ق، ج1017 ی،کاشان ضیف

 خواهیم پرداخت.ی شجاعت در اخالق عرفانی هامؤلفهمختلف و نیز 

 بینش توحیدی شهودی به خداوند. 5-1

ه ن شودیم« ناًیقی ا ازددتُلوکشف الغطاء مَ»شهود است. عارف مصداق  نصرهای محوری و بنیادین عرفان عیکی از آموزه

ی و دانایی مفهوم ذهن ،معرفت توحیدی از سطح اعتقاد .ی، آگاهی شهودی استخداآگاهباالترین نوع  .«الذین یؤمنون بالغیب»

یرد. گدگی فرد را تحت پوشش میرود و سراسر زنمفهومی به ساحت دارایی و برخورداری کمالِ تحققیِ نفسانی فراتر می

 ستا. چنین شناختی مصون از اشتباه کندیمو درک  ندیبیمو او بدون واسطه حقایق را  رودیمی عارف کنار شرویپاز  هاپرده



  89  یدیحسن سع زاده،یول یمحمدمهدی/ شجاعت در اخالق عرفان لتیاز مفهوم و مراتب فض یدیتوح یلیتحل 

 

 . نقش این بینش شهودی در شجاعت به چند شکل قابل تبیین است:دهدیمقرار  ریتأثتحتو طرز رفتار عارف را 

 نفس و اتصال به حق انقطاع از. 5-1-1

ی تعالقحتمام قدرت را از آنِ  رونیازابه تعبیر خواجه طوسی، عارف از نفس خود منقطع شده و به حق متصل گشته است، 

 : دیگویم. وی در تحلیل مقامات عارفان ندیبینمو چیزی جز او  داندیم

که  دنیبیمتی را مستغرق در قدرت حق ، هر قدرگرددیمو به حق متصل  شودیموقتی عارف از نفس خود منقطع 

ر و ه رودینماز آن بیرون  زیچچیهکه  ندیبیمبه تمام مقدورات تعلق یافته و هر علمی را مستغرق در علم او 

 ودشیمبلکه هر وجودی از او صادر  ؛که ممکن نیست چیزی فوق آن بیاید ندیبیمی را مستغرق در اراده او ااراده

ه و قدرت اوست ک شنودیمو گوش اوست که با آن  ندیبیمپس حق، چشم اوست که با آن  .ردیگیمو سرچشمه 

، در این هنگام است که شودیمو وجود اوست که با آن موجود  داندیمو علم اوست که با آن  دهدیمبا آن انجام 

 (. 783، ص 7، ج 1731)طوسی،  گرددیمعارف در حقیقت متخلّق به اخالق الهی 

 دیگر، شجاع نیز کسی است که قلبش عاری از دنیا و پاکیزه از ماسوی اهلل باشد: از طرف 

تنها در  برخیاند و شده یته ایظاهر و باطن از دن برخی از آنها در .موحدان صالح، حجت خدا بر سایر مخلوقاتند

ر آن ب س. هر کندپاکی هاقلب هاآن و ندیبینمی از دنیا زیباطن آنها چ بر یتعالو حق شوندیم یباطن از آن ته

 یداخ ریاز غ شکه قلب کسی است شجاع ؛است یشجاعت قهرمان ینداده شده است، ا ی، به او پادشاهتوان یابد

  .(11ص  ،1221 شود )جیالنی،عزوجل پاک 

 مگر اینکه به معرفت حقیقی و اخالق الهی دست پیدا کرده باشد. ،رسدینمبنابراین کسی به مقام شجاعت 

 فنای نفس در حق و توجه تام به او .5-1-2

 .یابد اعتدال دست هبا تقویت نفس، امیر شهوت و غضب خود گردد و ب فردتمام تالش این است که فلسفی در اخالق 

ک تالش سال و اخالق عرفانی است، ولی در عرفان پررنگآن دنیوی و اخروی و توجه به منافع و مضارّ  تیخود رونیازا

 طرف اصلی اخالق ؛دهدیمدر واقع، عرفان به اخالق صبغه الهی و معنوی  .س در ذات پروردگار استدر راستای فنای نف

 پیوندد و برای خود شأنیتی قائل نیست.ای است که به اقیانوس میو فرد همچون قطره ندیبیمرا خداوند 

 لتیفض قالاخ گفت به توانیم رویناز ا ،ردیگیقرار م لرذای زدودن و لفضای تحقق بر مدار یق عرفانالازآنجاکه اخ

گونه شدن بلکه خدا ؛شودینمبه سعادت در دنیا خالصه  یاخالق عرفاندر  یمندلتیغایت فض که تفاوت با این اشاره دارد

قیصری  .(. این معنا در مسئله شجاعت نیز صادق است119و  115 ص، 1795و رسیدن به مقام فناست )مالیوسفی و چگینی، 

 : دیگویممرتبه اعالی شجاعت در تبیین 

 .کند فانی شو صفات و افعال ذات حقخود را با صفات و افعالش در  نفس است که نیت اجاعمرتبه ش نیباالتر

جز  یزی... و مار چ شودیمحقانی محقق وجود خالص و با  ی استابد یبقامستلزم چون  ،محبوب استشجاعت 
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، 1731، رىقیصنفس تو )جز  ستین یزیکشته شود در واقع چ دیکه دشمن توست و با یمار یعنی ؛ستیننفست 

 (.1132و  1131 ص

 : اندفتهگی دارد. بزرگان در این زمینه تعالحقعارف قلبش خالی از ماسوی اهلل است؛ زیرا فانی در حق شده و توجه تام به 

چه قابل تصوّر  ؛آوردیم یخدا رو یسوبه ریداشته باشد، ناگز مانیو به خدا ا ماسوی اهلل خالی شوددل از  هرگاه

از خدا دور و  ،او آورد ریغست، هر کس رو بهخدا نیاز همه چیز فارغ باشد. در عالم وجود غیر  یکلّنیست که دل به

عارف باید همواره به دل خود بنگرد که از دنیا روگردان  ... بنابراین آن که به خدا رو آورده از غیر او بیگانه شده است

 (. 723، ص 3، ج1213)فیض کاشانی، بدان انس دارد  است یا

هنگامی که سالک به این معرفت پیدا برسد که رذایل اخالقی موجب غفلت و مانع حضور و توجه انسان به خدای متعال 

 شدبخیم. در این صورت با تخلّی اخالقی، خود را از خسارت آنها رهایی ماندیبازمو از رسیدن به معرفت حقیقی  شودیم

معرفت توحیدی  ریتأثتحتبا آراستگی به خلق پسندیده، با عرش الهی تناسب روحی پیدا کند؛ بنابراین آدمی  کوشدیمو 

 (.156، ص1759)فضلی،  رسدیمبه خلق عظیم 

در همین راستا عبدالقادر گیالنی شجاعت را سه دسته کرده و شجاعت خواص را زهد از دنیا و آخرت و ماسوی اهلل 

، 1767(. سیدحیدر آملی نیز شجاعت را مقتضای توحید اسمائی دانسته است )آملی، 70ص ، 1026است )جیالنی، شمرده 

و آن  وجود ندارد ترشیقدرت ب ایکمال مانند علم  کیکه در عالَم  ابدییسالک م (؛ به این معنا که وقتی771و  770ص 

د (، توجه تام او به کامل واحد خواهاست یکیو قادر  یکی قدرت ؛است یکیو عالم  یکیعلم )خداست  آن ل ازکهکمال ب

و از  آوردینم حساببهحتی خطرها را چیزی  ،رونیازا .بود و دیگر چیزها او را به خود مشغول و مجذوب نخواهند کرد

 .هراسدینمپایداری کردن 

 نگاه غیر استقاللی به ماسوی اهلل و فقط ترس از خدا .5-1-3

برای  که وجود استقاللی رسدیموقتی عارف به مقامی  .نانیت و نگاه استقاللی به خود و دیگران استریشه رذایل، در ا

حال نه از بود آنها خوش کهیطوربه، دیگر به غیرخدا اعتنایی ندارد؛ داندیمماسوی اهلل قائل نیست و همه چیز را از آنِ خدا 

 : کندیمچنین تفسیر و نه از نبود چیزی ناراحت. عالمه طباطبایی  شودیم

از دلش  هایها و بدعلم یقینى بدان داشته باشد، تمامى پستى و کسى که به این دین و به این معارف ایمان دارد

در کالم خداى . آرایدو این دو قضیه دل او را به زیور صفاتى از فضائل، در مقابل آن رذائل مى شودیشسته م

و زمین است  هاها و زمین از اوست و آنچه در آسماناست و ملك آسمانسبحان مکرر آمده که ملك عالم از خد

گذارد و استقالل را منحصر ملك، براى هیچ موجودى از موجودات استقالل باقى نمى ست، و حقیقت اینواز آن  ا

 ،یمانىبا چنین ا .را که تصور کنى، خدا مالك ذات او و صفات او و افعال او است یهرکس کند.در ذات خدا مى

نها غیر خدا تچنین انسانى نه. شوندیو افعالشان، از درجه استقالل ساقط م تصفا، ذات اعم از اشیاء، حقیقت تمامى

غیر او امید  بهاز غیر او بترسد یا  و در برابر غیر او خضوع کند یاتواند غیر او را اراده کند نمىبلکه  ،کندیرا اراده نم
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کل و اعتماد نماید و یا تسلیم چیزى غیر او شود یا امور خود را به چیزى غیر او وا بگذارد داشته باشد یا به غیر او تو

 1731)طباطبایی،  گذاردو دارنده چنین ایمانى براى هستى آن در قبال وجود حق که آفریدگار اوست اعتنایى نمى

 .           (713 و 718، ص 1، جق

خواهد ی. او مستیمطرح ن برای وی  به بهشت اقیاشت ایترس از جهنم  . لذاردکار داسر و «شهود»با ف راع از آن روی که

که بل ،ندیبیبهشت را م وجهنم  /بقره( نیست؛ زیرا حقیقت7« )الذین یؤمنون بالغیب»برسد. عارف واصل، مصداق لقاءاهلل به 

 .است( 566ق، ص1010)آمدی، « ناًیقی لوکشف الغطاء ما ازددتُ»مصداق حدیث 

و  کندینم یدب رشیاست که ترس او را مجبور به پذ یکه ترس را نشناسد، بلکه کس ستین یکس شجاعن منظر، از ای 

 یراو مهارت، ب ریآرامش و با تدب وو با کمال متانت  کندیخود را گم نم خویشتن  .داردیبازنم ریبه خ دنیاو را از رس

د؛ نه و خطرات توان مقاومت دار هایسختشجاع در برابر  .ابدییما ر هاپاسخو بهترین  کندیم ییجوبا خطر چاره ییارویرو

بلکه بر حاالت هیجانی خود مسلط  ؛کندیمو نه احساس ضعف و درد پیدا  شودیماز مواجهه با آنها محزون و مضطرب 

است،  افتهیدست. به سبب معرفتی که به آن شماردیم؛ زیرا چنین اموری را کوچک و آسان کندیماست و آنها را مهار 

الک و م نگردیمرویدادهایی هولناک همچون مرگ، برای وی، ترسیدنی و دردآور نیستند. او از زاویه ای دیگری به امور 

را زی ؛دینمایماموری که در چشم توده مردم شدید و ترسناکند، نزد او کوچک  رونیازا .دیگری برای درد و لذت دارد

را همان گونه  تیعواق خود رتیبص با شجاع. ندیبیمآن یا درد بزرگتری بدون مقابله با آن  لذت بزرگتری از پسِ مقابله با

استوار  و بر باورهای خود دهدینم رییرا تغ هاارزش او .داندیمطابقت دارد قدر م نشیب نیرا که با ا یو عمل ندیبیکه هست م

دقیقی  یریگاندازهمناسب و شکل درست است. او توانایی  درقبهترس و غضب و اقدام او همیشه در زمان مناسب، . ماندیم

به عواقب خوب و بد پایداری کردن و نکردن  ؛ لذا در کمال ثبات و تحملبه خطر و عواقب آن آگاهی داردداشته و 

 .  کندیمو تصمیم درستی اتخاذ  شدیاندیم

زاد آ وییدن ظلمات دینفس، خود را از ق شیو آرا شیرایبا پو  کندیم یدرجات سلوک را ط یعرفان ریسالک در س

 یاله ریغ یاهقدرت از و سپاردبه آستان ربوبی میو سر اطاعت  گرددمتحقق می یاله یهاارزش بهشده  هیتزک نفس. سازدیم

صغّر ظم الخالق عندک یعِ»که  سندارهینم(. مؤمنان به این دلیل 99، ص1791 هیچ هراسی ندارد )بهشتی و ناظر حسین آبادی،

( و 129)سیدرضی، حکمت« نمایاندمى کوچک اتات، آفریده را در دیدهبزرگى آفریننده در اندیشه»؛ «المخلوق فی عینک

 تیکفا یینهاتبه رسیحساب یو خدا برا ترسندیجز خدا نم کسچیاز ه»؛ «سیباًی باهلل حَفَالیخشون احداً اال اهلل و کَ»مصداق 

وجود  سراپاى ؛کندشور و هیجان و عمل و جرأت تولید مى ،معرفت افاضىی، کلیک نگرش  ( هستند. در79)احزاب/« کندیم

 ند.کعقل را خاضع و قانع مى تنهاکه  و مفهومی معرفت استداللى فبر خال .بخشدکند و نیرو مىن را روشن مىانسا
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 تکیه و تفویض امور به خدا .5-1-4

ه دست ب انساندر برابر اراده خداست. اگر زمام هستی و  دوشرطیقیب یکی از مقامات طریقت عرفانی، توکل و اعتماد

هلل ا ، دیگر غم و اضطراب یا ترس از جان و مال معنا ندارد. کسی که ماسویابدییمرا او اراده کند تحقق  هرچهخداست و 

ال خود را به خداوند در همه ح داست؛ خود را سرسپرده او کرده وسرشار از عشق به خ را در دل جای نداده و جانش

ا خطره نیترهولناک، شجاعتِ آن را دارد در برابر آوردینم حساببهتنها به فضل او امیدوار است و خود را  ؛دهواگذار

 : دیگویممقاومت کند. قشیری در این خصوص 

امن وند ضباشد که خدا یاله ضیبر ف دیبا شهیاما توکل هم ،است یمهم و اساس یدرست است که کار انسان امر

 قاطعانه باور دیبا ی.باش غسال اندستمیان مرده در  در برابر خدا مانند دیاست. پس با روزیو راهنما و پ املو ع

. کند ییاهنمااو تو را ر نکهیمگر ا ،نباشد یتیو هدا خدا توفیق توبه دهد نکهیمگر ا ،ستین یاکه توبه یداشته باش

ی از ااست که اراده یکس راستین مرید رایز ؛ت کنپروردگار میرا تسلخود  زمامخود رها کن و  ابخود را از حس

وع و خض یاندازه احساس شکستگسالك به را نیك بشمارد هالک گشته است.از خود  یزیندارد و هر که چ خود

تیم، سکه ما در چه عزتی ه دانستندیمشاهزادگان اگر : »کندیم انیبن ادهم ب میکه ابراه رسدیم یبه مقام ازیو ن

 رایز ؛دهدیم یاجتماع ظلمدر برابر هر شجاعتی نگاه به آنها  نی. در واقع ا«تا ما را شکست دهند کردندیممبارزه 

ل تا در مقاب کندیو به آنها کمك م کندیرنگ مکم دنیا را تیخداوند دارند، اهم شگاهیکه در پ یعزت و افتخار

  (.211 و 211 ص، 2118قشیرى، ) کنند انیحق را ب ،حاکم ظالم

داوند و به خ سوءظنترسویان، اهل  .ای  مستقیم با ظن نسبت به خدا دارندشجاعت و جبن، رابطه متقابلِ دو صفتِ

خلق نفسانی است  شجاعت: اندگفتهدر اخالق عرفانی  رونیازا(. 091، ص1025، جوزیةشجاعان اهل حسن ظن به خدایند )

ا و و توکل بر خد مانیا ،دهدیم رشدکه آن را گسترش و  یزیچ نیتربزرگ؛ شودیماما برخی عوامل موجب تقویت آن 

، کندیمپس هرگاه ایمان بنده به خدا و قضاء و قدر الهی قوت یابد، یقین به ثواب و عقاب پیدا  .کمال اطمینان به اوست

و  ضرر رساندن به او را ندارند که مخلوقات توان سود و داندیم، شودیمتوکلش به خدا و اطمینانش به کفایت او کامل 

، 1026)سعدی،  کندیمسودمندی اقدام  و بر هر گفتار و کار گرددیمی و آرام قو شقلب زمام امرشان به دست خداست،

به حدّ  ،کارش را به خدا تفویض کند سرکهو  کندیدر نتیجه توکّل همه کارش را به خدا تفویض معارف  (.60-50ص

 خداترس شد خدا او را از هر سترسد و هرکخدا را شناخت از خدا مى سهر ک اساسى گرداند. کامل آن کار را محکم و

 (.00و  07، ص1755)الهی قمشه ای، سازد ترسى ایمن مى

 . یقین و نور قلبی5-1-5

بر اساس آن شجاعت عارف را تبیین نمود، یقین قلبی است. شجاعت بر بستر یقین شکل  توانیمیکی از وجوهی که 

تابد و هراسد. اگر نور وحدت بر قلب کسی بیمنرسد و نفسش مطمئن نباشد، از خطرات  نیقی بهتا کسی از شک  .ردیگیم
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و  ی یقین پیدا کند، دیگر ترسی از مهالک نخواهد داشتتعالحقبه منبع حقیقی قدرت وصل شود و به حفاظت و کفالت 

و قلبش به نور فطرت صفا یافته است. این نور، هر شک و جهلی  آمدهرونیبمضطرب نخواهد شد؛ زیرا از حجاب شهوات 

 .بخشدیمو به نفس عارف، شجاعت  بردیمرا از بین 

 فطرتاز نور  نیقیو  ردیگیماز قوّت یقین نشأت  هامیدر ب ثبات قدمو  شجاعت: دیگویمابن عربی در موارد گوناگونی 

در  و شجاعت و قوت بردیم نیرا از ب یحجابو  یور هر شبهه و نادانن که فقط برای مؤمن محقق می شود؛ این دل یو صفا

 یر هواد ولیمقاومت کند  اودر برابر  تواندینم زیچچیهو تنها در حق خدا قوی است  راستین مؤمن. کندیم جادینفس ا

از  ند ورقغ صفات نفسانیدر ظلمت  ازآنجاکه. در مقابل، شرک موجب شک و تردید است؛ مشرکان نفس، ضعیف است

ابن ؛ 707، ص 2جو  126و  125، ص 1ج، 1022)ابن عربی،  شودمی رهیبر آنها چ یبزدل ترس و دورند،قدرت قوت و  منبع

 (.052، ص0؛ ابن عربی، بی تا، ج67، ص2ج ،1021 ،یعرب

اما شک  ،تاس تیموجب احساس امن نیقی رایز شود؛یحاصل م نیقیشجاعت فقط با از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی نیز 

مواجهه  و در نخواهد شد رهیترس بر آن چ نکهیاز ا نفس نانیعبارت است از اطمیا همان نجدت  تیامن. مستلزم ترس است

ب ؛ زیرا کسی که دچار شک و ریشودینم داریپاو  شجاعت بدون آن کامل لتیفضنخواهد خورد و با مشکالت شکست 

بلکه  ،در سختی و بال راسخ نخواهد بودندهد،  وندیپ نیقیعلم  اب خود رااست، مضطرب است و ثبات ندارد، کسی که قلب 

 وی چنین می نویسد: (. 501و  500، ص 1750و 525ص ، 1750)قاشانی،  زدیگریم پستیاز هر  و ترسدیم یفیاز هر ضع

نها را آی هاو دل میافزود نتشایآوردند و ما بر هدا مانیبودند که به پروردگارشان ا ینان جوانمردانآ :دیفرمایمخداوند 

 تو نور هدای تفطر تستعداد و سالما یصفای مقتضاآوردند به مانیا( یعنی 12و  17)کهف/ میسخت استوار ساخت

کیبا ش وطن هجرت ازدر  ،میساخت رومندینرا  شانیهادل کردیم، موفق نیقیآنان را در طلب  ،میافزود تشانیو بر هدا

 نیقیهر کس (. 128ص ، 1781توحید و تظاهر به اسالم، شجاع گرداندیم )قاشانی، در برپاداشتن کلمه  کردیم و

و در  (7)طالق/« قرار داده است یااندازه یزیهر چ یرابو  رساندیخداوند فرمان خود را به انجام م» که داشته باشد

 «است یابرنامه مقدّر شده یهر زمان یبرا»و  (8)رعد/« دارد ینینزد او مقدار مع زیهر چ» د کهشیندیب این معنا

و به  ترسدیدارد، پس از دشمنانش نم یزمان معلوم مرگش پایان محدود و معین وکه عمرش  داندیم ،(78)رعد/

 (.121و  121، ص 1781 ،یاشانقکند ) یبا او برابر ای باشد تری از او قو چه دهدینم تیمخالفانش اهم

دنیا و  ت مباالت به زخارفقوّت نفس و طمأنینه آن و اعتدال و ایمان و قلّ ،مبدأ شجاعت ،عرفای معاصربرخی به تعبیر 

 یرضا یکه راهش حق است و کارش برا رسدیباور م نیبه ا عارف (.102ص ،1750 ،ینیپست و بلند آن است )خم

و نه از  دترسیمرگ م ینه از مباد او شکست ندارد. ،خداوند باشد یرضا یرا که برا یکه کار ردخداست و باور دا

حضور  اهل بلکه ،کندیاکتفا نم یبه علم حصولاست.  شیعلم متقن خو ونیعمل مستحکم خود را مد او مؤخرات مرگ.

اینکه  رغمیعل، شجاعت، غلبه بر ترس است نه نشناختن ترس. اندکردهاخالقیون مسلمان تصریح  کهچناناست. و شهود 
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 ؛دهدینماما عارف، ترس )به معنای انتظار شرّ( به دل خود راه  ترسندیمتوده مردم در چنین شرایط سخت و خطرناکی، 

 نه شرّ بزرگ. به عبارتی امر خطرناک را ترسیدنی ،پنداردیماست و عواقب امر را کوچک و آسان و نترسیدنی  دلیقوزیرا 

ناک بودن امر است؛ توهم ترس بردننیازبتا از آن بترسد، طبق این معنا غلبه بر ترس به معنای غلبه بر ریشه ترس و  ابدیینم

 : شجاعت در مقابل جبن است نه خوف. جبن ترسیدیفرمایمگویا از نوع دفع است نه رفع. در این راستا عالمه طباطبایی 

ولی خوف، تأثر از مشاهده امر ناخوشایند است که نفس را به مقابله  ،شودیمخود  کردنگماست که موجب ضعف و 

 .(722، ص 10ج ،ق 1790بایی، طباط) داردیوام

 عشق و محبت به خداوند. 5-2

ی معشوق سوبهو  فراگرفته، محبت و عشقی است که وجود او را بردیمآنچه سالک را در طریق توحیدی وارد کرده و پیش 

میل ج . باالترین نوع خداآگاهی، آگاهی شهودی است که منشأ شدیدترین درجه از عشق به خداست؛ زیرا شهودکشاندیم

مطلق بدون عشق به او ممکن نیست؛ بنابراین معرفت عرفانی و خداآگاهی، عشق به خدا را در پی دارد. ازآنجاکه معرفت، 

تغییر  به خداوند متعالهمان اندازه، امیال و گرایش های او تر باشد، بهپایه محبت است، شناخت انسان از توحید هرچه عمیق

دارد.  نقش این عشق و محبت در شجاعت به دوست نمی یو حقیقطور مستقل بهاز خدا به غیر چیز دیگری را کند و می

 چند شکل قابل تبیین است:

 . انقطاع از خلق و محو جمال محبوب شدن5-2-1

آن و ی سازبه تهذیب و پاک کرده، و به نفس خود توجه ردیگیبرم از همه چیز دل حبّسالک مبه تعبیر عالمه طباطبایی، 

چنین  .پردازدیآنچه مایة هالک و نابودی است و گریز از مهلکات م از به فضایل اخالقی و اعمال صالح و دوری آراستنش

ر پی و شب و روز د کندیم و توجه خود را مصروف پرداختن به نفس خویش تتمامی هم به لقاءاهلل رسیدن کسی برای

هیچ خواسته و آرزویی جز خلوت با محبوب و رسیدن ؛ داردن اما هیچ عالقه و گرایش مستقلی به خود نفس ؛این امر است

(. بنای 90-92، ص2، ج1759)طباطبایی،  ب و مانع دیدار محبوب، در نظر او نیستابرداشتن حج به وصل او و از میان

 تمحبعشق و این است و خود و دیگران خدا بر جانب  رضایبر محبت عبودى و ترجیح دادن  اخالق توحیدی مسلک

 همدفکه فهم عادى آن را نمى داردیپسندد یا به کارهایى وامکه عقل اجتماعى آن را نمى داردیرا به کارهایى وامانسان 

 (.761و  760، ص 1، جق1790)طباطبایی، 

شجاع درواقع  دارد، نانیبر امر مقابل اطم ی خودروزیپ به ای هراسدورزد و نمیدر گفتمان اخالق فلسفی، اگر کسی پای می

پندارد و مبنای این همه، همان پندار خود را توانا می، از حد شیب ایندارد  یاز خطرات دردآور مقابلش آگاه ای رایز ت؛سین

دادن جان و مالش در مقابل آنها، آور بودن خطرات مقابل و احتمال ازدستاز ترس یگاهآ رغمی. شخص شجاع علاوست

د بلکه با انتخاب خردمندانه خو ،ستیاو جاهالنه و احمقانه ن یداریپا ،رونیا از .کندیم تیریو مد خردیرا به جان م هایسخت
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  .پردازدیآن را م یو بها ماندیکه در آن قرار گرفته، بر هدف خودش استوار م یتیتناسب موقعبه جان،یو بدون شتاب و ه

 محاسبات و احکام عقل معیشتی نیزاما در اخالق عرفانی، خاستگاه شجاعت نظام حبّی است. حتی گاه ممکن است با 

 زیل از هر چد وندیکه پ ییتا جا ابد،ییو شدت م، پیوسته رو به فزونی می نهد محبتسازگار نباشد و در فرایند سلوک، 

ز براى او و دلش ج داردیرا دوست نم گرىید زیچچیپروردگارش ه ریغبه گریو د کندیو تنها با محبوب متصل م گسلدیم

که  دستیاینم زیچچیو در کنار ه خوردیبرنم زیچچیبه ه یابنده نیچن چون .شودیهرش جز براى او خاضع نمخاشع و ظا

 ریو حسن بى حد و کمال فناناپذ یتناهیاز جمال ال یاداشته باشد، مگر آنکه آن جمال را نمونه بائىیاز جمال و ز بىینص

 ملک زیاز آن داشته باشد، آن ن مىاو هم سه ریاگر غ .ز آن اوستپس حسن و جمال و بهاء، هر چه هست ا ندیبیم شیخدا

همانا  تیآ تیو واقع تینفس .ندارد تىیخود تیندارند و اصوالً آ زىیاو هستند، از خود چ تیاچون ما سواى خدا آ ؛وى است

حبت رشته م گریپرکرده، پس او د تیبنده هم که سراپاى وجودش را محبت صاحب آ نیا .است تیاز صاحب آ تیحکا

 خداى سبحان و جز در راه خدا محبت ندارد. رازیغ او به .و منحصر در پروردگارش کرده است دهیبر زىیچخود را از هر 

ه خداى مگر آنک ندیبیرا نم زىیچ چیه عنىی ؛شودینحوه ادراک و طرز فکر و طرز رفتارش عوض م یکلکه به نجاستیا

 .(770، ص1، جق1790)طباطبایی،  شوندیو موجودات در نظرش از مرتبه استقالل ساقط م ندیبیسبحان را قبل از آن و با آن م

 : دیگویمبقلی شیرازی در فصل شجاعت 

، ازدسیم کنشهیر اشیانساناز ساختار را  شهواتش، کندیخود را هالک منفس شود،  یقو محبتدر  محبّاگر دل 

خدا را و  ترسدینم ، از چیزی جز اودهدینم تیاهمجز خدا  زیچچی، به هزندیم غیرت ریشمشرا با  طانیگردن ش

و در برابر کافران  فروتن: در برابر مؤمنان دیفرمایم اینانخداوند متعال در وصف  .داردیمقدم م زیچ مههبر 

ف (. عار12)مائده/ ندارند یهراس یمالمتگر چیو از سرزنش ه کنندیآنها در راه خدا جهاد م ند؛سرکشسرسخت و 

 .(117، ص1221شجاعت، جرأت ربوبیت در حال عبودیت است )بقلی شیرازی،  گفته است:

. ابن عربی ددگریشجاع م رونیا از ؛از او داشته باشد ییتا پروا شناسدینم یریدل اوست، غ نیهمنش یتعالکه حق یکس

 ی طبیعیروین؛ (105، ص 1020 ،ی)ابن عرب گذارندیمبر جای شجاعت ، و محبت معرفت شک، دونب که کندیمتصریح 

 یباق یتیوضعو چنین است گر و اقدامشجاع ترسوی عاشق،  پس ؛نه بر ضد او سازدیمشجاع معشوق در راه عاشق را  ،عشق

 (. 111، ص 2تا، جبی  ،یاو باشد )ابن عرب الیدر خ ریکه آن تصو مادامی ،است

 . مرگ را طریق وصل به محبوب دیدن5-2-2

سد و ترعارف که از خدا مىه، که ابن سینا فرمودترسد و چنانجز خدا نمى کسچیاز همطرح شد عارف  با توجه به آنچه

ها همه از مرگ زیرا ترس ؛ترسددیگر از مرگ و هیچ حادثه و هیچ مخلوقى نمى ،مرگ را حضور حق و رحمت حق داند

ای، )الهی قمشهرود حبوب خود مىمکه حضور  ددانیم ترین حال و بهترین سعادت خوداست و عارف باللّه مرگ را خوش

 لذا مرگ ؛را در دنیای دیگر بجوید اشیاز دیدگاه عارف انسان موجودی است که باید اصل وجود .(00و  07، ص1755
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ر پی و باید د هبوط کرده است دنیوی زندگی که به داندیم اوجهت یافتن همان هویت اصلی است.  یالهیشهادت، وس و

که او  ابدییشهادت را پلی ممست و شوریده سری است که ، رسدیاز معرفت م محبت بعد. عارف وقتی به باشد وصال یار

چشمش به جمال زیبای  ؛ زیراگذردیو از همه چیز م رقصدیدر میدان نبرد مستانه ماو  .رساندیرا به لقای پروردگار م

ی مرحله و مرتبه عشق فان نیتریمتعال. سازدیعشق مبدل م است که عرفان را به جهتنیا و از شودیحضرت حق منور م

« هادتش»هستی و متعلقات در طریق حب معشوق و معبود است. بنابراین  شدن و جان نهادن بر سر پیمان و گذشتن از

 .ل استصاهلل برترین آرزوی یک عارف در طریق وفی یو فنا یطلباست و استقبال از شهادت« عرفان عملی»بلندترین مرتبه 

 . جایگزینی حب خدا با حب دنیا5-2-3

رین گام در سلوک عرفانی مقابله با حب دنیا و جایگزین کردن آن با حب خداست. هنگامی که آدمی بر اثر پیمودن تمهم

رسد وجود او یکپارچه عشق و محبت و عطوفت و خیرخواهی و مراحل سلوک عرفانی به این حد از تربیت و تهذیب می

وری، )فنائی اشک طلبی و تعدی و تجاوز نیستشود و در چنین وجودی جایی برای خودخواهی و زیادهای خلق میایثار بر

دگردوستی است. اگر خودخواهی جای خود را  ریشه رذایل در خودخواهی و تزاحم منافع خود با ارزش گرایی و .(1797

 ماند. اگر او دریابد که کمال و سود حقیقی اش درای برای عمل غیراخالقی باقی نمیبه محبت دیگران دهد، زمینه و انگیزه

گرفتن هوای نفسش و کوشش برای خیر دیگران است، به سمت فضائل و طلبی خودخواهانه نیست بلکه در نادیدهلذت

دارد و حب ذات و تی سوق داده خواهد شد. به بیان دیگر، عشق به خدا و خلق خدا، تزاحم را از میان برمیدگردوس

 خشکاند )فنائی اشکوری،دهد؛ زیرا حب الهی، ریشه رذایل که حب دنیاست را میگرایی را در یک راستا قرار میارزش

 (.59، ص 1792

مراتب  ،هاستییبایززیرا معرفت آن که کل کمال و منشأ تمام  معرفت توحیدی، عشق توحیدی را به دنبال دارد؛

(. 79ص ،1000شدیدتر عشق را دربرخواهد داشت و کمترین اثر آن تبدیل رذایل به فضایل است )یعقوبی هیزنی و سلطانی، 

 گوید: امام خمینی در این خصوص می

همه نقایص و سیّئات، حبّ نفس و خودخواهى و مبدأ  است مبدأ همه مبادى در کماالت، معرفت اللَّه و ترک نفس

معرفت خدا، حبّ خدا آوَرَد. و این حبّ، است.  است؛ و راه اصالح تمام مفاسد، اقبال به حق و ترک هواهاى نفسانیّه

چون کامل شد، انسان را از خود منقطع کند و چون از خود منقطع شد، از همه عالم منقطع شود، و چشم طمع به 

  .(778ص ، 1782خمینی، )امام  نبندد، و از رجز شیطان و رجس طبیعت پاکیزه شود خود و دیگران

که موجب می شود انسان برای دفع مزاحم برخیزد و قوای او از اعتدال  داندیموی ریشه رذائل را حب دنیا و نفس 

عیّه است و بو شهویّه بهیمیّه و غضبیّه سمبدأ تمام تهذیبات، تعدیل قواى ثالثه واهمه شیطانیّه نویسد: خارج شود. در ادامه می

، عالج قطعى اکثر مفاسد به عالج حبّ دنیا و . به اجمالدرا از حال اعتدال خارج کن احرص به دنیا و محبّت به آن این قو
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حبّ نفس است؛ زیرا که با عالج آن، نفس داراى سکونت و طمأنینه شود و قلب آرامش پیدا کند، و داراى قوّه و ملکه 

کند و اگر کسى با او در امرى از امور دنیا مزاحمت کند، او با خونسردى تلقّى کند  یانگاراطمینان شود و به امور دنیا سهل

مبدأ شجاعت قوّت نفس و از این رو به فرموده ایشان، . (255 -257ص ، 1752 )خمینی،برگزار نماید  یانگارو به سهل

 .(102ص  ،1750 ،همواالت به زخارف دنیا و پست و بلند آن است )طمأنینه آن و اعتدال و ایمان و قلت مب

 . عشق به خلق خدا5-2-4

باالترین نوع خداآگاهی، آگاهی شهودی است که منشأ شدیدترین درجه از عشق به خداست؛ زیرا شهود جمیل مطلق بدون 

رفانی بنابراین معرفت ع .اندمطلقو جمیل عشق به او ممکن نیست. از طرفی عالم و آدم از نگاه عارف، مظاهر و شئون کامل 

دارد و عشق به خلق مستلزم خدمت به آنها، مراقبت از آنها و پیتبع عشق به خلق را درهو خداآگاهی، عشق به خدا را و ب

(. کسی که به عشق الهی 57و  56، ص1792رعایت حقوق آنهاست و چنین کسی اخالقی خواهد بود )فنائی اشکوری، 

ی او، و هاجلوهیا مظاهر و  داندیم؛ چرا که آنها را یا مخلوق خدا ورزدیماین سلوک به ماسوی اهلل نیز عشق  ، دررسدیم

(. شجاعت 77و  16، ص5، ج1017الزمه عشق به آنها، شفقت و دلسوزی و قیام برای رفع حوائج آنان است )فیض کاشانی، 

 .باشدیمتگی برای منافع عموم نیز از مظاهر شفقت برای مخلوقات است زیرا از خودگذش

و برای اجرای  ندکیم تیعارف احساس مسئول بلکه ؛نیست از خدمت به خلق یریگکناره به معنایعرفان  گرید انیبه ب

 در شأن یتیمسئولیو ب یتفاوتی(. آسودگی، ب101، ص1775 ،یکند )جوادی آمل ثاریناچار است فداکاری و ا تشیمسئول

 هدایت خلق و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت آنهاست.  ،خلقبه حق  ازه الزمه سفر چرا ک ؛یک عارف نیست

 تجربه مرگ اختیاری. 5-3

 یهاتیز خصوصعارف اسومین صورت ارتباط شجاعت با عرفان در رابطه با تجربه مرگ اختیاری توسط عارف است. 

بشود.  مسلّط خودبر  یآن را دارد که با موت اراد ییو توانا گذاردیمکنار را  هاآن یبا موت اراد ؛ اورهدیم ی و فیزیکیبدن

ز ا  باالتر  را که ی و اختیاریکه مرگ اراد یکس؛ زیرا شودیروشن موجه شجاعت عارف ، کردتجربه را مرگ  یوقت

ع هوا و اببمیراند و تش را الیام ی کهن. انساهراسدتجربه کرده باشد از مرگ طبیعی به هیچ وجه نمی ،ی استعیمرگ طب

 (.1795ی، آمل یجواد)ندارد  ینباشد، از مرگ هراس هوس

 نتیجه گیری

 طی این پژوهش نتایج ذیل به دست آمد: 

 اخالق اما ،است یگوهر وجود آدمکه  است قلب ژهیو گاهیجا ،یاخالق عرفان یشناختانسان یمبان نیتراز مهم. 1

وجود  «یمندساحت» ،یاخالق عرفاندر  یشناختانسان ی اثرگذار. دیگر مبناداندیم« عقل»گوهر وجود انسان را  ی،فلسف
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 را دارای شجاعت ی کهمتون اخالق فلسفبر خالف اغلب  ؛وجود دارد یمراتب طول زیعت نشجا رونیا از؛ انسان است

    اند.کردهمعرفی  یبعدو تک کسانی یتیهو

 یبرخ لفه قلب،و در مؤتناسب دارند  ی،اخالق عرفان یختشناتیو غا یشناختانسان یبا مبان برخی متون اخالق فلسفی. 2

کمت، شجاعت، ح» هیکه اخالق بر چهار پا دمعتقدن و انده کردهادیپ لیرا در فضا یاخالق فلسف روش نیز یاخالق عرفان متون

 .  انددهیرا شجاعت نام هیاعتدال قوه غضبو استوار است « عفت و عدالت

 نشیببه سه مؤلفه اصلی دست یافتیم:  یدر اخالق عرفان شجاعتمراتب مختلف  و شجاعت عارف وجه نییتب در. 7

که بر اثر انقطاع از خلق محو جمال  عشق و محبت به خداوندو توجه تام به حضرت حق،  به خداوند یشهودتوحیدی 

سانی بلکه ان ،ستزا نیی است، مرگ برای وی دهشتاریتجربه مرگ اختمحبوب می گردد،  و از آن روی که عارف دارای 

 شجاع است که هیچ بیم و هراسی از مرگ و ... ندارد. 

از اما  ؛عرفان و ورود به اجتماع، منشأ همه مفاسد است اتیاز ضرور یریگممکن است گمان شود انزوا و کناره. 0

ز خدمت به مردم در ا گیریکنارهو  تفاوتیی، بیزیگرجامعه ،یتیمسئولیبشود که ارتباط وثیق شجاعت و عرفان روشن می

دهنده شانن نینمودی خاص دارد و ا زیبلکه در اجتماع ن ؛ستیبه خودپروری مشغول ن تنها عارفشأن یک عارف نیست. او 

 .است ی در نگرش اسالمیاخالق عرفان یبُعد اجتماع

گر د و نشانپذیرننوجوه دست یافته شده، به جهت وسعت و نامحدود بودن بحث عرفانی، به انحاء گوناگونی تبیی. 5

 ی نو درارساخت ،مراتب تحقق شجاعتمحور بودن فضیلت در اخالق عرفانی هستند. عالوه بر استخراج تعالی و توحید

 الگوی اخالق پژوهان در موضوعات اخالق عرفانی قرار گیرد.  تواندیمبنا شد که  یاخالق عرفان کردیفضائل با رو یبررس
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