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  ارحمن  ارحمممبسم اهلل

  1فلسفه عشق مجازی در سلوک عرفانی
 2را کلهرزه

 
 مقدمه

در ىحّن غصفاٌی، غؼق ىجازی ىدتث ػسیسی اظث کَ ىحػهق آن فصدی از ٌّع اٌعان اظث. ایً 

ةیٍس و غاػق جض ىػؼّق ٌيیای کَ دارد ةَ گٌَّغؼق، جيام جّجَ غاػق را ةَ ىػؼّق ىػمّف ىی

غؼق ىجازی از آن رو دارای اُيیث ةصرظی اظث کَ  وؾال و رفای او ٌسارد؛ ای جضو اراده رّاظحَ

يکً اظث در ىصاخم ىزحهف ظهّك غصفاٌی و در راه رظیسن ةَ وخست خلاٌی ةص ظانک غارض ػّد. ى

غؼلی کَ در ظاُص ىؿساق کذصت اظث ةا ىاُیث ظهّك غصفاٌی کَ اكحقای وخست دارد در جقاد 

ػّد. ىيکً اظث ظمح ىػصفحی او چٍان ٌتاػس کَ اظث. ظانک ةا یک پارادوکط غیٍی ىّاجَ ىی

م ایً جقاد ةاػس؛ از ایً رو ىيکً اظث از ظیص ةاز ةياٌس. ةٍاةصایً غؼق ىجازی یاریگص وی درخ

  ( ٌیاز ةَ جتییً ىػصفحی دارد.)اٌعاٌی

 سیر تطور عشق مجازی درعرفان اسالمی  
ةا . رفثکار ىیػِّاٌی ةَنفظی ةّد کَ در اٌحلال ىفاُیو جصیً در غؿص ٌضول وخی ةصجعحَغؼق، 

آن غؿص، کذصت اىا در .ای اٌػکاس ایً ىػٍا وفع ٌؼسه اظثآٌکَ ةَ اذغان نغث داٌان ایً واژه ةص

خجث ىّجَ غارفان ؾسر اظالم ةصای پصُیض از اظحػيال آن در جّؾیف  ،اظحػيال ایً واژه در ایً ىػٍا

خب إالُی ةّد. دنیم دیگص غصفا ةصای ایً ٌّع پصُیض، جِی ةّدن کالم إالُی از ایً کهيَ ةّد.  ةسیً 

ی خب و ی غؼق در اكّال و اخّال غصفا ىِجّر ػس. اىا دیگص ىػاٌی آن ةَ ویژه واژهجصجیب واژه

ر در کالم رسا، اخادیخ ٌتّی، کالم ىػؿّىیً و اكّال غصفا پیسا ةّد. از ظّی دیگص ىؼحلات آن ةَ وفّ

جّان در ایً دو كصن ردپایی از جّجَ ةَ غؼق ىجازی در اكّال غصفا پیسا کصد جا ةحّان ةسان ةَ ظزحی ىی

ی راةػَ»ی خب در غصفان اظالىی ةَ ویژه درکالم ی آن جعحجّ کصد. از ةسو ظِّر واژهوظیهَ از فهعفَ
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ایً  آن ىػؼّق آظياٌی رساوٌس یکحا ةّد؛ُيّاره ىحػهق « اةّانيِاجص غيصو كیعی»یا ةَ كّنی «غسویَ

در خانی اظث کَ درکحاب رسا کَ ىٍتع اؾهی ارزیاةی غارفان در جؼزیؽ درظحی یا ٌادرظحی إنِاىات 

 -غهیَ انعالم–یّظف -ی آنو ىکاػفاجؼان اظث، غؼق ىجازی ةَ زیتاجصیً ؾّرت در زیتاجصیً ظّره

ان ػکّفایی گشرد و ُصچَ ایً ىکحب ةَ دورةَ جؿّیص در آىسه ةّد. ُصچَ از غيص غصفان اظالىی ىی

  .ػّدجص ىیػّد رد پای غؼق ىجازی ُو پص رٌگرّد ٌضدیک ىی

 عشق مجازی پیش از سلوک عرفانی  و بررسی کیفیت تأثیرآن  
ی ایً غؼق ةَ اذغان ای دارد. ججصةَغؼق ىجازی در ُص ىلمػی از زٌسگاٌی غصفاٌی روی دُس جأدیص ویژه

فقیم »ُای اونیَ در اخّاالت غصفای ظسهةضرگان جؿّف جأدیص ػگصفی ةص ورود ةَ ظاخث كسظی غصفان دارد. 

اىا کعی، ایً  .ةیغ از ُيَ ىؼِّر اظث ةَ ایً کَ غؼق غفیف اٌعاٌی را جّاٌعحَ اظث ججصةَ کٍس« غیاض

کهيَ، یکی از  ی ٌؿّح وی ٌساٌعحَ اظث. خق آن اظث کَ غؼق، ةَ ىػٍای غام و راصغؼق را ظتب جّةَ

اظتاب اٌلالب روخی وی داٌعحَ ػّد. در اخّاالت فقیم، وی راُضٌی اظث کَ ةَ زٌان و کّدکان وظانزّردگان 

گیصد. ایً غؼق ةَ ىػٍای غام کهيَ اظث کَ در زٌسگاٌی وی ةقاغحان چیضی ةَ زور ٌيیو از کو کٍس رخو ىی

رّاُس ةَ وؾانغ گی او وجّد دارد، درحصی کَ او ىیىّج ىی زٌس. اىا غؼق ةَ ىػٍای راص کهيَ ٌیض در زٌس

کٍس کَ ػتاٌَ ةَ دیسار ىدتّش ةؼحاةس و ٍُگاىی کَ از دیّار ىٍضل ىػؼّق ةاال ةصظس. ایٍک فقیم كؿس ىی

گشارد کَ ةصق غؼق رود جا ىزفیاٌَ رّد را ةَ او رظاٌس، ٌّای روخاٌی کالم إالُی چٍان در دنغ جأدیص ىیىی

کٍس. ةی غسانحی اظث اگص خکو کٍیو کَ غؼق ُای ظّزان غؼق آظياٌی جتسیم ىیةَ ػػهَىػؼّق زىیٍی را 

در ورود ایً غارف رةاٌی ةَ ظهّك غصفاٌی ةی جأدیص ةّده اظث. ػفلث و رخيث او ةَ ىصدم و غؼق او ةَ ایً 

كصآٌی ىٍلهب  یدرحص چٍان زٌگارُای غفهث را از دل ایً ىصد آظياٌی زدوده ةّد کَ جٍِا ةا ػٍیسن یک آیَ

 پیٌّسد.ی اونیای إالُی ىیػسه و ةَ جصگَ

ادص -« ىجانط انػؼاق»جص اظث. لتق گضارش در ظیصه ػٍاظی غصفای ىحأرص رد پای غؼق ىجازی پص رٌگ

ُای غارفی ٌتّده اظث کَ غؼق ىجازی را ججصةَ ٌکصده ةاػس. در ةعیاری از داظحان -گازرگاُی غارف كصن ٌِو

ُصچٍس ةصری از ىعحٍسات ایً کحاب ىزسوش و  .د ةَ ظهّك غصفاٌی غؼق ىجازی اظثوایً کحاب غاىم ور

دُس کَ غصفا ةَ جأدیص غؼق ىجازی اذغان داػحٍس و ُای آن غیص جاریزی اظث اىا ایً رّد ٌؼان ىیگضارش

 دوظث داػحٍس ةصای ایً جأدیص، داظحان ظصایی کٍٍس. 

از اكماب ؾّفیَ  -اٌس. چٍاٌچَ ٌجو انسیً کتصیراز غؼق اٌعاٌی رّد ةصداػحَپصوا پصده از ةصری از غصفا ةی

غؼق رةاٌی رّد را ىسیّن غؼق ىجازی رّد « فّائح انجيال »در کحاب ػصیف  ی کتصویَی لصیلَو ظصظهعهَ

ی غؼق ججصةَآیس کَ وی پط از ایً گٌَّ ةص ىی  -ٌجو کتصی –از جدهیم ظزٍان ػیذ ونی جصاش  .داٌسىی

ىاٌس. و از ظّیی کو رّردن و کو رّاةیسن اٌعاٌی و ظاُص ػسن آدار ایً ججصةَ ةص او،  از رّاب و رّراك ةاز ىی
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ای جّان ٌحیجَ گصفث کَ ظتب اؾهی ىکاػفَػّد. ةا اٌقيام ایً دو ىلسىَ ىییکی از اظتاب ىکاػفَ وی ىی

ظارحَ اظث چیضی جض غؼق اٌعاٌی ٌیعث. ةَ ةیاٌی دیگص  کَ ةصای او رخ داده و او را از ىدتّب خلیلیغ آگاه

گصدد. ةسیً ػّد و ایً ریافات ظتب ىکاػفات و إنِاىات رةاٌی ىیغؼق اٌعاٌی ظتب ریافات ٌفعاٌی ىی

 گصدد. جصجیب غؼق اٌعاٌی ظتب ورود ةَ ظهّك غصفاٌی ىی

ً گٌَّ ةصداػث کصد کَ لِارت جّان ایىی« غتِص انػاػلیً»ُای روزةِان ةلهی ػیصازی در از اٌسیؼَ 

ػّد و آرصیً درجات غؼق اٌعاٌی ىٍحِی ةَ اونیً درجات ٌفعاٌی و جِشیب ةالً ظتب غؼق اٌعاٌی ىی

ٌی و لِارت ٌفط، گصدد. ةٍاةصایً از ٌظص روزةِان غؼق ىجازی، غهث كصیب ورود ةَ ظاخث غصفاغؼق رةاٌی ىی

 .غهث ةػیس آن اظث

 ر عشق مجازی در اوایل و اواسط سلوک عرفانی  بررسی تأثی

داٌس. ةا ایً جّؾیف غهث گفحَ ػس کَ روزةِان ةلهی ػیصازی لِارت ٌفعاٌی را از اظتاب غؼق اٌعاٌی ىی

ػّد. ةَ ایً ؾّرت کَ ظانک در اوایم ظهّك غصفاٌی ةَ غؼق اٌعاٌی در اوایم ظهّك غصفاٌی فِيیسه ىی

ػّد. ایً جدهیم ػّد و ایً لِارت، غهث اؾهی غؼق اٌعاٌی وی ىیىیجِشیب ٌفط و لِارت ةالٍی ىؼغّل 

ظاُصا ةص رالف ةصداػحی اظث کَ پیغ از ایً گفحَ ػس. در آٌجا غؼق اٌعاٌی ظتب ظیص و ظهّك غصفاٌی ةّد 

ػّد. ةا کيی دكث ایً جٍاكـ كاةم رفع اظث زیصا در و در ایً جا ظیص و ظهّك غصفاٌی ظتب غؼق اٌعاٌی ىی

ؾّرت، غهث اؾهی، لِارت ٌفط اظث. اىا در اونی جِث ایً لِارت در ىعیص ظیص غصفاٌی ٌیعث و در ُص دو 

 دوىی ىعیص ایً لِارت در جِث ظیص غصفاٌی اظث. ةٍاةصایً جٍاكقی در کار ٌیعث. 

ػّد اىا ةَ ػکم دكیق، آػکار ٌیعث کَ ایً ججصةَ غؼق اٌعاٌی دیسه ىی ٌیض پط از ظهّك ،در آدار غصفاٌی

ةصای چَ ٍُگام از ظهّك غصفاٌی اظث آیا ةصای اوایم یا اواظك آن اظث ؟ اىا از آٌجایی کَ ةصری از غصفا ایً 

جص ُای پاییًجّان ایً غؼق را ةصای ىصجتَاٌس ىیی ظیص غصفاٌی ُو ججصةَ ٌيّدهغؼق را در آرصیً ىصخهَ

-ای کَ ىیگشارد. فصفیَغؼق پژوُان ىیی پیغ روی ایػٍی اواظك و اوایم ٌیض داةث کصد. ایً رّد فصفیَ

گّیس ةَ جػساد درجات غصفاٌی غؼق اٌعاٌی وجّد دارد. ظانک در ُص ىصجتَ از ظهّك غصفاٌی، ٌّغی از غؼق 

کٍس کَ ىحيایض از ىلاىات ةاالجص و ىا دون رّد اظث. غؼق اٌعاٌی غارف واؾم ةا غؼق اٌعاٌی را ججصةَ ىی

اظك ظهّك غصفاٌی كصار دارد یکی ٌیعث. ةَ ظاُص، ُيَ غؼق اٌعاٌی را ججصةَ اٌعاٌی ظانکی کَ در اوایم یا او

ی ای از ىصاخم ظهّك غصفاٌی از ٌظص ىاُّی و ػست و خست ةا ىصخهَکٍٍس اىا ایً غؼق در ُص ىصخهَىی

 پیؼیً ىحفاوت اظث. 

آن ظانک ىیضان رظس از ةػس غيهی، غؼق ىجازی، در اوایم ظهّك غصفاٌی آزىٌّی اظث کَ در ةَ ٌظص ىی

ظٍجس. ػصیػحی کَ ػاُصاه لصیلث اظث. ةسیً جصجیب کَ اگص در ىعیص غؼق پایتٍسی رّد را ةَ ػصیػث ىی

اٌعاٌی جّاٌعث لِارت ٌفعاٌی رّد را آٌگٌَّ کَ ػصیػث رّاظحَ اظث ٌگَ دارد و رّد را آنّده ٌعازد، ةَ 
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ث ىّاجَ ػس، ةایس جّةَ کٍس جا  ظیص غصفاٌی کٍس و اگص در ایً آزىّن ةا ػکعی ةاالجص راه پیسا ىیىصخهَ

 را از ٌّ آغاز کٍس.

جص از غؼق رةاٌی اظث. ظانک ةا یک ةَ ُص جلسیص غؼق اٌعاٌی در اوایم ظهّك ةعیار ظزث

ػّد. ظمح ىػصفحی او چٍان ٌیعث کَ یاریگص وی درخم ایً جقاد ةاػس. پارادوکط غیٍی ىّاجَ ىی

ایً  ةیٍس. از ظّی دیگص از دامةا ظهّك غصفاٌی در جقادی کاىم ىی داٌس و گٍاه راوی غؼق را گٍاه ىی

اىیسی و ػّد و ىيکً اظث در ادص ُيیً ٌاجّاٌس رالؾی پیسا کٍس. ٌااىیس و ظصگصدان ىیگٍاه ٌیض ٌيی

جّاٌس از ةػس ٌظصی ٌیض رُضن غؼق ظصگصداٌی از ظهّك غصفاٌی ةاز ةياٌس. ةا ایً جفعیص، غؼق اٌعاٌی ىی

اٌس غؼق اٌعاٌی ىٍِاج غؼق رةاٌی اظث ایً اظث کَ، ی ایً کَ غصفا گفحَةاػس. ةٍاةصایً فهعفَرةاٌی 

ظانکِ غاػق را ىجِض ةَ ىػصفحی کٍٍس کَ از ةػس ٌظصی، غؼق اٌعاٌی را در جقاد ةا غؼق رةاٌی ٌتیٍس و 

ؾادق ٌیعث. در ی غصفاٌی ةَ لّر ىمهق و الةؼصط از ایً لصیق از ظهّك ةاز ٌياٌس وگص ٌَ ایً ٌکحَ

جّاٌس غاىهی ةاػس کَ ظانک را از غانو کذصات ةَ ظّی غانو  وخست اواظك ظهّك غصفاٌی ایً غؼق ىی

 کؼاٌس. ىی

 تحلیل عشق مجازی عارف واصل

( 1ی غؼق ىجازی در ىعیص ظهّك غصفاٌی ةَ لّر غيسه دو دیسگاه وجّد دارد:ٌعتث ةَ فهعفَ

ةیٍس کارکصدگصایاٌَ، کَ اونی جفاوجی ةیً غؼق خلیلی و ىجازی ٌيی ( دیسگاه2دیسگاه وخست وجّدی 

داٌس و در خلیلث دغّی ایً ُياٌی دارد ُایی ٌاروا ىیی ىجاز را ُو ةص چٍیً غؼقو خحی الالق واژه

ی آن یػٍی لصیلیّث آن ةصای غؼق إالُی و دوىی غهث ظِّر چٍیً غؼلی را در کارکصد غيسه

ی غؼق اه کارکصدگصایاٌَ را ةپشیصیو ظاُصاً دیگص ُیچ جفعیصی ةصای فهعفَکٍس. اگص دیسگجعحجّ ىی

ىػٍاظث و ىجازی غارف واؾم ٌزّاُیو یافث، زیصا در غارفی کَ واؾم اظث لصیلیث چٍیً غؼلی ةی

جّان ةا آن غؼق اٌعاٌی غارف واؾم را جّجیَ اؾال جای ظِّر ٌسارد. ةٍاةصایً ةِحصیً ىتٍایی کَ ىی

کٍس ةگّیس غؼلی جض غؼق رخياٌی وجّد خست وجّدی اظث. دیسگاُی کَ جالش ىیکصد دیسگاه و

 ٌسارد.

ی ىیاٌَ روزةِان ةلهی ػیصازی ةیغ از ُيَ ةسیً ىػصوف اظث کَ غؼق از ىیان غصفای دوره

ی كاةم جأىم آن اظث کَ ػیذ ػماح ٌکحَ صةَ کصده اظث کَ غارفی واؾم اظث.ىجازی را در خانی جج

پصدازد و ایً کَ غؼق غؼق اٌعاٌی ىی ُایی غؼق اٌعاٌی رّد ةَ ةیان کارکصدجفعیص فهعفَدر 

اٌعاٌی لصیق و ىٍِاجی ةصای غؼق رةاٌی اظث. اىا پیغ از ایً گفحَ ػس کَ غؼق غارف واؾم را 
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 جّان ةا دیسگاه کارکصدگصایاٌَ جّجیَ کصد. پط ٌاگضیص ةایس گفث کَ ػیذ ػماح یا اظاظا دیسگاهٌيی

جّاٌس غؼق اٌعاٌی را ةا آن جفعیص کٍس و یا آٌکَ وخست وجّدی ٌسارد و یا اگص چٍیً دیسگای دارد ٌيی

ی غاىقی چّن وخست وجّد داػحَ ةاػٍس و از جّاٌٍس از ىعئهَی ىصدم درك درظحی ٌيیچّن غاىَ

ارکصدگصایاٌَ ظّد ُا ؾدتث کصد ایؼان ةَ ٌاچار از دیسگاه کی ادراك ىصدم ةا آنظّیی ةایس ةَ اٌسازه

 جعحَ اظث.

ػّد ػصح غتِص انػاػلیً از غارفی گيٍام اظث کَ آٌچَ کَ ظتب جؼکیک در ؾدث ىمانب ةاال ىی

ی غؼق ىجازی غارف واؾم پصدارحَ در آن ةَ ةِحصةً ػکم ةا دیسگاه کارکصدگصایاٌَ ةَ جتییً فهعفَ

َ ةَ ىلام جيع انجيػی رظیسه اظث کٍس کَ ةگّیس اگص غارف واؾهی کاظث. ایً غارف گيٍام جالش ىی

غؼق اٌعاٌی را ججصةَ ٌکٍس ُصگض ةَ ىلام ارػاد ٌزّاُس رظیس زیصا ػصاب خب إالُی چٍان ىعث 

ی غؼق کٍٍسه اظث کَ اذن ارػاد و دظحگیصی دیگصان را ةَ غارف ٌزّاُس داد. درایً ىیان ججصةَ

ىعحان ىی رب ظصىسی را  ػّد جاُای ظّزان غؼق رةاٌی ىیاٌعاٌی ظتب فصوکغ ػسن ػػهَ

  .در ارػاد زیص دظحان جّاٌا ظازد ُّػیاری ةزؼس جا آن ُا را

جّان ةص اظاس دیسگاه کارکصدگصایاٌَ ةَ ةا آٌکَ ػصح ایً غارف گيٍام ةِحصیً جفعیصی اظث کَ ىی

ات ٌتی اکصم ی جػسد زوجی غؼق اٌعاٌی غارف واؾم داد ورّد ةِحصیً پاظذ غصفاٌی ةَ فهعفَفهعفَ

اظث اىا ایً جتییً جٍِا ةصای یک كعو از اكعام غؼق ىجازی ؾدیح اظث؛ یػٍی غؼق زن و ىصد ةَ 

ُایی کَ چٍیً ی ازدواج ػصغی و غصفی وجّد دارد. اىا از جفعیص ظایص غؼقیکسیگص کَ در آن زىیٍَ

جّان ةا آن غؼق اخيس غضانی و اىذال او را  وؾانی در آن ىحؿّر ٌیعث ٌاجّان اظث. ةَ غٍّان ٌيٌَّ ٌيی

کَ غؼق ةَ ىشکص اظث جّجیَ کصد. ةٍاةصایً ةِحصیً ىتٍا در جفعیص غؼق ىجازی غارف واؾم دیسگاه 

 وخست وجّدی اظث. 

 

 ٌحیجَ

ای از غؼق ىجازی جّاٌس ججصةَاز ظهّك غصفاٌی ىی ةص اظاس جحتع جاریزی، ظانک در ُص ىصخهَ

ی آن در ُص ىصخهَ از ظهّك غصفاٌی ىحفاوت و ىحغایص از ىصاخم داػحَ ةاػس. انتحَ ىاُیث و فهعفَ

ىجازی ی غؼق دیسگاه غانب ةَ فهعفَ جا پیغ از اةً غصةی ایٍکَ ،افضون ةصآن پیؼیً و پعیً اظث.

جّاٌس دارد ىی ىجازی ةَ ظتب کارکصدُای ایجاةی کَ در غصفان غيهیغؼق یػٍی کارکصد گصایاٌَ اظث 

ػّد و ظتب ریافات ٌفعاٌی ىی غؼق ىجازی،ةص ایً اظاس  پهی ةصای رظیسن ةَ غؼق خلیلی ةاػس.

ػّد؛ ةسیً جصجیب غؼق اٌعاٌی ظتب ایً ریافات ظتب نمافث درون، ىکاػفات و إنِاىات رةاٌی ىی
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. در اوایم ظهّك غصفاٌی، غؼق ىجازی آزىٌّی اظث کَ در آن ظانک گصددورود ةَ ظهّك غصفاٌی ىی

در اواظك ظهّك ػصیػحی کَ ػاُصاه لصیلث اظث.  ؛ظٍجسىیضان پایتٍسی رّد را ةَ ػصیػث ىی

در کؼاٌس. جّاٌس غاىهی ةاػس کَ ظانک را از غانو کذصات ةَ ظّی غانو وخست ىیغصفاٌی ایً غؼق ىی

ظتب فصوکغ  ةصای غارف واؾم کَ ةَ ىلام جيع انجيػی رظیسه اظث ٌعاٌیی غؼق اایً ىیان ججصةَ

ػّد گٌَّ غؼق ىجازی ظتب ىیایً و ظکص خاؾم از آن اظث؛ ُای ظّزان غؼق رةاٌیػسن ػػهَ

جّاٌس غؼق ىجازی ةا اغياض از ىّرد اریص، دیسگاه کارکصدگصایاٌَ ٌيی یاةس.فٍا ةَ ةلا راه ىلام  غارف از 

ىػٍاظث و اؾالً جای جتییً کٍس؛ چصا کَ لصیلیث چٍیً غؼلی ةصای غارف واؾم ةی غارف واؾم را

جّان ةا آن غؼق اٌعاٌی غارف واؾم را جّجیَ کصد دیسگاه ظِّر ٌسارد. ةٍاةصایً ةِحصیً ىتٍایی کَ ىی

از ىٍظص دیسگاه کارکصدگصایاٌَ، غؼق ىجازی ىاُیحی اةضارگٌَّ دارد و لصیلیث  وخست وجّدی اظث.

ُای ىجازی کَ ةَ غؼق غؼق ةصای غؼق رةاٌی ةَ ؾّرت اىکاٌی اظث؛ از ایً ٌظص چَ ةعا غؼق ایً

ػّد، ػٌّس. اىا از دیسگاه وخست وجّدی کَ غؼق ىجازی درآن فی ٌفعَ نداظ ىیرةاٌی ىٍحِی ٌيی

ی غؼق اٌعاٌی ةَ غؼق رةاٌی رظیسه اظث و جٍِا ةایس ٌلؽ ىػصفحی رّد را ظانک ةَ ىدـ ججصةَ

  کٍس. کاىم

 

 

 

 

 

 

 

 

 


