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 چکیده
 مشکابه  محکور  یک   حول که شرطی به کرد، مقایسه دیگر نظام با را گانیاندیشه نظام هر توان می فراتاریخی گفتگوی اساس بر

 عرفکان  و اسکممی  عرفکان  میکان  ککه  هکایی تفکاو   وجکود  با که دهیم می نشان مقاله این در اساس همین بر. باشند گرفته شکل
 از ککدام  هکر  در زیرا. یافت عرفانی منش دو این عملی عرفان در را زیادی بسیار هایشباهت توانمی دارد، وجود سرخپوستی

 و هکا شیوه  این وجود اما. دارد وجود نهایی هدف ی  به رسیدن و سیروسلوک برای خاص هاییشیوه و مراحل مکتب دو این
 هکای نحلکه  دیگکر  در و بکوده  مسکل   آن ابداعا  از صرفاً آیدمی عرفانی مصداق آن در آنچه هر که نیست معنی بدین مراحل
 یک   شکاکله  ککه  اساسکی  اصکول . است عرفانی مسل  ی  اساسی هایچهارچوب به اشاره منظور بلکه شود نمی یافت عرفانی
مکورد  عرفکان  در ککه  تفاو  این با اما باشد، شده بیان مشابه عرفانی هاینحله دیگر در است ممکن سازدمی را عرفانی مسل 
 هکای  ویژگکی  دارای مکککور  عرفکان  دو هرچنکد  بنکابراین . آینکد  مکی  حساب به ناشدنیجدا و مهم هایویژگی از اصول این نظر

 آنها از برخی توانمی که آنجا تا دارند تام قرابت یکدیگر با هاویژگی این موارد بسیاری در اما هستند، خود خاص سیروسلوک
هکای سیروسکلوک   در مقاله حاضر که هدف آن تطبیق برخی از مهمترین ویژگکی  .دانست یکسان و متناسب یکدیگر با کاممً را

گشکای تحقیقکا  بعکدی در زمینکه عرفکان      توانکد راه باشد، نتایج به دست آمده مکی بین عرفان اسممی و عرفان سرخپوستی می
محمود شبستری در عرفکان اسکممی   ها با تکیه بر آثار شیخ های عرفانی باشد. این ویژگیسرخپوستی و تطبیق آن با دیگر نحله
 های کارلوس کاستاندا مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.باشد، و نیز آموزهعربی میکه از مهمترین شارحان آثار ابن

 
 سلوک، عرفانعربی، کاستاندا، سیرومحمود شبستری، ابن :واژگان کلیدی

. 
 مقدمه. 1  

. اسکت  شکده  پدیکدار  گوناگون اشکال به مختلف ادیان و ها فرهنگ در تاریخ طول در که است انسانی ای پدیده عرفان
 گرایانکه  ذا  رویککرد  ایکن . اسکت  (مطلکق  امر)هستی ذا  به ادیان توجه باطن عنوان به عرفان، فلسفی اصلی جهت
 شکده  همکدیگر  از آنهکا  گیریفاصله موجب نتیجه در و مختلف های فرهنگ و ادیان در عرفانی هایپدیده تکثر سبب
 ارتبکا   در اساسی تنگناهای و مشکم  از گکر با که است امروز رایج فلسفی های روش از یکی تطبیقی روش. است
 نقکد  امکان عرفان، پدیده ابعاد کردن روشن و مختلف هایفرهنگ و ادیان در انسانی هایپدیده تطبیق و گراییذا  با

 ضکرور  . (17: 7831کند)صادقی شکهپر،  بازمی هافرهنگ و ادیان گفتگوی برای را راه و نمایدمی فراهم را آن درباره
 دو ایکن  میکان  فکری مشترکا  فراتاریخی گفتگوی ی  اساس بر تا است دلیل همین به نیز فکری نظام دو این تطبیق
 .شود نمایان نظام
  ککه  (historicismتکاریخ )  اصالت نخست: دارد وجود مختلف دیدگاه دو گوناگون های اندیشه تطبیقی بررسی در

-metaفراتکاریخی)  گفتگکوی  دوم و دانکد مکی  ممککن  یکسکان  مککان  و زمکان  حکوزه  در تنهکا  را هکا اندیشه مقایسه

historical) بکه  شکمارد  مکی  مجکاز  هستند، هم از دور مکانی و تاریخی نظر از که را گانیاندیشه نظام دو مقابله که 
 بکدون  بشری های اندیشه بسیاری دوم دیدگاه مطابق باشد. موجود نظام دو آن میان مشترکی زمینه و محور که شرطی
-نظکام   و درنهایت گیرندمیشکل محور مشابهی حول کنند،میرشد مشابه بستری بر یکدیگر از مستقیم پکیرفتن تاثیر
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 اسکممی  عرفکان  جملکه از مختلکف  هکای عرفکان  (.282: 7831جویبکاری،  دهند)قربانیمیشکل را مشابهی گانیاندیشه
 نظکام  امکا  هسکتند  دور ازهکم  ومکانی تاریخی ازنظر ظاهراً گرچه که هستند هاییشخصیت دارای سرخپوستی وعرفان
 هکای عرفکان  نماینکده  عنکوان  به (Castanedaوکاستاندا) عربیمحمود شبستری،ابن. دارند بسیارمشابهی گانیاندیشه
 بیشکتر  را هکا  ویژگکی  این عربیابن مورد در هستند. خود عرفانی سلوک شیوه در فراوانی های شباهت دارای شده،ذکر
-شخصکیت  معرفی تصوف، و عرفان اصول بیان بر عموه آن خمل در که کرد ممحظه او الفتوحا  کتاب در توانمی

ثبکت  را خکود  روحکانی  احوال و هاتجربه درنهایت... و سلوک اهل مخصوص هایدانش حال، و گکشته عرفانی های
 از را آنهکا  که باشدمی کاستاندا های آموزه با هاییشباهت دارای تجربیا  این (.76: 7837است)محمدی وایقانی، کرده
 هدیکه  زمکان،  چکر   سککو ، قدر  ،درون آتش ،قدر  های افسانه همچون آثاری در خوان دون خویش استاد زبان
 است.کردهبیان شخصی هایتجربه صور به... و عقاب
-سکیرو  هکای ویژگکی  ترینمهم که است این بر تمش استگرفته صور  عملی عرفان حوزه در که حاضر تحقیق در

-ایکن از. گیردقرار بررسی و تحلیل وجود اسممی و مکتب وحد  وجود سرخپوستی مورد وحد  مکتب در سلوک

بکه عنکوان نماینکدگان مکتکب وحکد       عربکی  شبستری، یکی از مهمترین شارحان آثار ابنعربی و شیخ محمودرو ابن
 از که اند. همانطوروجود اسممی و کارلوس کاستاندا به عنوان نماینده مکتب وحد  وجود سرخپوستی انتخاب شده

 مکیمدی  72قرن با مصادف هجری ششم درقرن عربیابن)است مشخص شخصیت دو این میان مکانی و زمانی فاصله
 آنهکا  از ککدام  هر که تاثراتی و تاثیر بررسی هاآن مقایسه از محقق ، هدف(اندزیستهمیمدی می بیستم درقرن وکاستاندا
 بکه  تنهکا  فراتاریخی، گفتگوی یعنی ایزوتسو و کربن تطبیقی فلسفه روش از الهام با بلکه باشداند، نمینهاده بردیگری
 مسکتقیم  تکاریخی  ارتبکا   دارای لزومکاً » ککه  اسکت  عملکی  عرفان حوزه در فکری نظام دو این هایشباهت بیان دنبال
 موضکو   در بحک   مکورد  مسکالل  بررسی به تحلیلی-توصیفی شیوه اساس بر مقاله این. (73: 7832ایزوتسو، «)نیستند
های این دو مکتکب  شباهت هدف این مقاله، بیان هرچند. است بوده نظر مد آن در تطبیقی رویکردی و است پرداخته

 مکتکب  میان های تفاو  از یکی. خوردکرد که تفاو  های فراوانی نیز میان آنها به چشم می توان انکاراست، اما نمی
 سرخپوسکتی  عرفکان  در طبیعت: است دیدگاه دو در این «طبیعت اهمیت» تفاو  سرخپوستی عرفان و وجود وحد 
 همکه  بنیکادین  کننکده  تهیکه  زمین»است:  مبتنی چیز ی  بر ساحری عارف معنوی و روحی اشتیاق دارد. خاصی تقدس
 در ایکن  (.273: 7831سانچس، «)گردد. معطوف طبیعت با هماهنگی جهت هاانسان آگاهانه تجلیا  باید و است چیز
 از چیکز  هکر  اسکت.  خداونکد  فقک   حقیقی وجود وی اعتقاد به است. وجود وحد  به قالل عربی ابن که است حالی
 حقیقکت  ککه  اسکت  تکوهمی  معقول، و محسوس کثرا  و است وجود واحد اما خدایند آیا  او، عالم ممکنا  منظر

 (.281: 7838ندارد)ابراهیمی، 
 ایکن  در تکا  داشت آن بر را محقق نکته این و است کم بسیار ایران در سرخپوستی های عرفان حوزه در تحقیق پیشینه
 ککه  آثکاری  جملکه  از بپردازد. وجودوحد  اسممی عرفان با آن مقایسه و عرفان این از جنبه ی  تنها بررسی به مقاله
 سکاحری ککارلوس   آیینهای  کتاب به توان می اند پرداخته آیین این های اندیشه و آرا بررسی و ساحری آیین تحلیل به

 ککارلوس  هکای اندیشکه  و آرا بکر  نگرشکی  ،(7836سکبزواری،   مشککانی  عبدالحسکین )هکا تحلیکل  و هادیدگاه :کاستاندا
زاهکدی،   تکور  )کاستاندا کارلوس ناوال عقاید و آرا بررسی: غیب عالم از مرشدی ،(7833فعالی،  محمدتقی)کاستاندا
. ککرد اشکاره ( 7873کندری،  مهران برگردان ;گراسئیمکورواالن)کاستاندا کارلوس با گفتگوی: تولتکها طریقت، (7813
 نگکارش  «کیکانی محمدحسکین » توسک   که «کاستاندا کارلوس تعالیم در سیروسلوک» عنوان تحت ایمقاله در همچنین
 بکا  ایمقایسکه  فکوق  آثکار  از ی هیچ در اما استشدهتوجه عرفان این در سیروسلوک هایویژگی بررسی به استیافته
 .دهدمی شکل را بح  اصلی موضو  تطبیق و مقایسه این اینجا در که استنگرفتهصور  هاعرفان دیگر
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 که است تعالی حق حضر  قلبی نسیان،شناخت از پس یادآوری و نادانستن و جهل از بعد شناخت و آگاهی عرفان
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 ککه  را دانشکی  و شکود مکی  حاصکل  شکهود  و کشف راه از که است قلبی معرفت نیز و باشد عاشقانه عبادا  با همراه 
 شودمی تقسیم عملی و نظری شاخه دو به عرفان. (77: 7833احمدی، خوانند)زمان می معرفت است، عرفان بر مبتنی
 روابک   تبیکین  و بررسی به شودمی نامیده سیروسلوک که عملی عرفان. است مدنظر آن عملی جنبه تنها جا این در که
 اللهی خلیفة و شدن کامل انسان برای سال  که دارد می بیان و پردازدمی خدا با و جهان با خودش با انسان تکالیف و
 یعنکی  یافکت  هسکتی  بکه  عرفکانی  نگرشکی  که آن از پس اهللفی بقای و اهللفی فناء یعنی انسانیت بلند مقام به وصول و

 را منکازل  و مقامکا   چکه  و باشکد؟ مکی  آن چه نهایت و چیست؟ سلوک او بدایت گردید، عرفانی بینیجهان صاحب
 او ککار  ابکزار  و دهکد؟  مکی ر  وی بکر  وارداتی و احواال  چه روحانی سلوک حین در و نماید؟طی ترتیب به بایستی
-مکی  روشن را نفس تخلیه و تصفیه و تزکیه و نفس با جهاد طریقه و دارد؟ وظایفی چه منزلی مقام هر در و چیست؟

 سکیر  و اهللالکی  سکیر  آن و است، مخصوص رفتن از عبار  سلوک تصوف اهل نزدی  به. (73: 7833نماید)صفوی، 
 نیسکت  خکود  هسکتی  از ککه  کندسیر چندان سال  که است آن از عبار  اهللالی سیر. (781: 7811است)نسفی،  اهللفی
 شکد  هسکت  خکدا  هسکتی  به چون سال  که است آن از عبار  اهللفی سیر و( محو)شود هست خدا هستی به و شود
 و ملککو   و ملک   در چیزهیچ چنانچه ببیند و بداند تحقیق به و تفصیل به کماهی را اشیاء که کند سفر دیگر چندان
 ارالکه  سلوک عرفکانی  و سیر و عرفان از تعریفی کوتاه که این . (82و87: 7833نماند)صفوی،  پوشیده بروی جبرو 
 .پردازیممی کاستاندا و عربیابن دیدگاه از سیروسلوک بررسی به شد
دیکده بکه جهکان     اسکپانیا  مرسکیه  شکهر  در( میمدی 7771)قمری هجری 176 رمضان هفدهم در عربیابن الدینمحیی
 وی زنکدگی  طکول  در که مهمی اتفاقا  از. است «اکبر شیخ» پیروانش میان در او لقب و «عربی ابن» وی کنیه. گشود
ککرد)در ایکن مکورد ر.ک.:    اشکاره  رشد ابن با ممقا  به توان می است عرفان در او تفکر شیوه دهنده نشان و دادهر 

-مکی  تاکیکد  حضوری ارتبا  اصالت بر ظاهری، و رسمی علوم داشتنقبول عین در اکبر شیخ. (27-21: 7831بدیعی، 

 «اکبریکه » طریقکه  بکه  ککه  دارد خکاص  ای شکیوه  سیروسکلوک  و عرفان و طریقت در عربیابن. (23: 7831کند)بدیعی، 
 بکه  عبکادتی  منکزل  از معنا در. داند می علمی و صوری و معنایی انتقال را سلوک عربیابن. (212است)همان،  موسوم
 خکدا،  بکه  نزدیککی  برای صور  در کردن،درک قبل از ترکامل را عبادا  معنای یعنی است، شدن منتقل عبادتی منزل
 بکه  الهکی  اسکمی  از و دیگکر  مقامی به مقامی از شدن منتقل علم، در و کردنترک یا و کردنعمل را فعلی ترک یا فعل
 عارفان نظر از. است سعاد  به رسیدن سیروسلوک، از هدف. است دیگری تجلی به حق تجلی ی  از و دیگر اسمی
 اسکت، شدهبیان سلوک غایت و سعاد  شرح برای عرفان در که عباراتی تمام. است خویشتن شناخت واقعی، سعاد 
: 7833دارد )شکجاری،  اوقکرار  عبد وموالیبین که است هاییحجاب رفع برای سلوک. باشدمی خودشناسی از ثمرا 
 در. اسکت  ککرده  مقکرر  خکود  سکلوک  بکرای  ویکژه  آدابکی  وی. اسکت اسکتوار  باطن و ظاهر بر عربیابن سلوک. (773

 اسکتوار  اشکراق  و شکهود  و کشکف  بکر  او حرککت  مکدار  ککه  چنکان  اسکت،  مهکم  بسکیار  «باطن چشم» او سیروسلوک
 .(11: 7837است)محمدی وایقانی، 

 گویکد می خود که چنان و بوده آشنا کامم عربیابن تفکر و آراء با که دهد می نشان شبستری محمود شیخ آثار بررسی
 وتکاب پکیچ  در تأمّکل  از چکون  امکا . اسکت  گکرانیکده  الحکم فصوص و مکیه فتوحا  مطالعه در را خود عمر از مدتی
 یابکد،  نمکی  دسکت  خکاطر  آرامش و یقین مرحله به و بیند نمی حاصلی فصوص، استعارا  و رموز و فتوحا  عبارا 
 دیکدگاه  از. (11: 7838گککارد)حکمت،   عملکی  سکلوک  طریکق  در قکدم  و بکازگردد  حکال  بکه  قال از که شودمی برآن

 بکه  سیروسفر، این کیفیت. نیست متصور است، کامل انسان که ازادم جز معبر، و مطلق جانب به سیروسلوک شبستری
 و ذککر  بکه  پیوسکته  و گکردد  مشکتلل  تصفیه طریق به کامل، شیخ ارشاد به صادق، طالب که است چنان اکثریت حکم
 بکه  سکال   دل چکون . سازد معرّا و مبرّا حق غیر یاد از را خود سرّ و قلب و باشد مشلول خواطر نفی و مبدأ به توجه
 از جکبکه،  و نکور  آن قکوّ   بکه  و گکردد  ظاهر او طاهر باطن در الهی انوار گشت، مصفّا و مصقّل توجه، و ذکر صیقل
 .(77: 7817نماید)الهیجی،  عبور بود، سال  تقیّد موجب که صفاتی
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 سکال  دسکامبر  21 در را خود تولد وی. کردرصد نقیضوضد های نوشته از توان می را کاستاندا کارلوس زندگی بیشتر
 از پس او. (16: 7813است)فور ، کرده گزارش برزیل در سالوپالولو نزدیکی در جوری نام به دهی در میمدی7381
 گیاهان موضو  با را خود دکتری رساله تا کرد سفر مکزی  به 7376 سال در شناسی،مردم رشته در ای دوره گکراندن
 از ای حلقکه  خکوان دون. شکد  آشنا (Don juan matusخوان)دون نام به شخصی با آنجا در و بخشدسامان دارویی
-مکی  سکاحر  را خود و نهاد نام ناوالیسم را خود مکتب خوان دون. بود آنها جزو نیز کارلوس که داد تشکیل شاگردان

. (71: 7836دادند)مشککانی سکبزواری،    می مکتب این کامل مرشدان و استادان به ساحران که است لقبی ناوال. خواند
 بکه  قکادر  مکا  معمکولی  دریافکت  که است چیزهایی مشاهده و درک توانایی ساحری: گویند می خود مسل  درباره وی
-داشکته  ککار سرو نیستند، دسترس در که انرژی هایمیدان تا با است انرژی ذخیره ساحری. نیست آن مشاهده و درک

 سکوی  بکه  خکوان دون راه: گویکد  مکی  گونکه ایکن  خواندون طریقت از تعریف در کاستاندا. (1: 7813نیا، باشی)واعظی
 عمکل  اثکر  در ککه  یافتکه  نظکام  و علمکی  اسکت  راهی ;است مستقیم مشاهده و شخصی تجربیا  به مشرو  واقعیت،
 عنکوان  بکه  را وسکیعی  بسکیار  رفتاری قوانین مجموعه خواندون. شودمی راهبر گراکل معرفتی و نو دیدنی به شخصی
 تربیکت  مسئول خود و سامان خود زندگی برای را وی تا کند می ابمغ شاگردش به روحی تجربیا  برای فرضی پیش
 تکرک  بکه  منتج اغلب زیرا ;داند می خطری ندارد، منضب  و ثبا  با شخصیتی که کسی برای را معرفت کسب او. کنند
: جملکه از یافکت،  کاسکتاندا  هکای کتاب در توان می را طریقت این عملیفنون. (71: 7812شود)لوتگه، می ضعف و دنیا

 گفتگکوی  توقکف  بیکنش،  تلییکر  بکرای  سالکانه رفتار فنون ارگانی ، غیر موجودا  با ارتبا  اقتدار، گیاهان از استفاده
جادویی)مشککانی سکبزواری،    حرککا   و اختیاری جنون یا ساختگی حماقت شکار، و کمین رویابینی، دنیا، و درونی
 بکه  منجکر  ککه  اسکت  طبیعکی  غیر حالت در ادراک و آگاهی حصول عرفان،این های آموزه در مهم نکته. (231: 7836
 دو در سیروسکلوک  هکای ویژگکی  میکان  در ترتیکب  بکدین . (27: 7812شود)لوتگه،  می اصلی واقعیت با انسان آشنایی
 ایکن  بررسکی برخکی از مهمتکرین    بکه  تکر جدی صور به بعد بخش در که خوریمبرمی هایی شباهت به مدنظر، عرفان
 .پردازیممی هاشباهت
 
 . بحث و بررسی9
اسکممی   ها نیز یافت.عرفانتوان در دیگر عرفانمسل  عرفانی را میهای ی  چنان که گفته شد بسیاری از ویژگیهم

در شکیوه سیروسکلوک خکود     هایی مشابه بکا یککدیگر   ویژگی وعرفان سرخپوستی از جمله این موارد هستند که دارای
 شود:می اشاره هااین ویژگی ترینمهم از برخی به اختصار به قسمت این باشند. درمی

 
 منطق و برهان به نسبت شهود و کشف .  برتری9،1
 و ککرد  توان نمی حاصل قلب، تجلیه و تصفیه طریق به جز حقیقی معرفت تحصیل است معتقد شبستری محمود شیخ
: 7817 الهیجکی، )شکود مکی  واقکع  تصکفیه  طریکق  بکرخمف  اسکت،  بکراهین  و ادلّکه  به مدلول اثبا  که استدالل طریق
 نظکر  در. (212: 7831برهان)بکدیعی،   و دلیل نه است، عیان و ذوق و شهود و نیز کشف عربیابن طریقت .اساس(16
 بکه  راهکی  را عقل و است آن پکیرای فق  عقل و است عقل مرز حدود و طور فوق وحیانی و حقیقی علم عربی، ابن
 پکس . بکود نخواهد نیز آن پکیرش به قادر شود، عارض او بر خیالی و بیگانه ای شبهه و فسادپکیر عقل اگر و نیست آن

 راه انککار  مسکبب  و اسکت  حجاب باشد نداشته احوال در ذوقی اگر فلسفه، ،ازجمله حصولی نظر و اندیشه به اشتلال
 گوید:عربی میابن .(81: 7837شهود)مددپور،  و کشف
 ککه  اسکت  کشکف  راه اول راه: باشدنمی موجود سومی راه و است راه دو انجامد،می خداوند شناسایی به که هایی راه
-نمی روا ای شبهه و ش  آن در و یابدمی خودش در را آن کشف، وقت در انسان و است ضروری آن از حاصل علم

 اسکتناد  آن بکه  تکا  شناسکد نمکی  دریافتکه،  خودش در آنچه سوای دلیلی آن برای و باشدنمی قادر نیز آن دفع به و دارد
 نظکر  اهکل  دلیل به گاهی زیرا است؛ کشف طریق دون که است عقلی برهان یا استدالل فکر و طریق دوم راه... جوید
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 تحمکل  بکه  حق،وجه از بح  و آنها وکشف رفع صور  در این در نماید،می قدح را دلیل و شودمی عارض شبهاتی
 :(873: 7، 7831عربی، افتد)ابن می حاجت تکلف
 (27: 7877خفاش)شبستری،  چشم ندارد خور تاب کهباش/ همی حق با را عقل کن رها

 عقکل  که کنرها را جووسیله عقل پس شود،نمی حاصل دالیل و وسایل به حق معرفت از دید شبستری چون بنابراین
 :گویدمی چنینهم .(37: 7817 الهیجی،موزونا ) با نسبت است ناموزون طبیعت چون هم شهود، این ادراک از

 امکان غیر اشیا ز بیند حیران/نمی هست چون فلسفی حکیم
 واجب ذا  در شده حیران واجب/سپس اثبا  کنند می امکان ز
 محبوس گشته تسلسل اندر معکوس/گهی سیر دارد دور از گهی 
 (73: 7877تسلسل)شبستری،  در پایش پیچید توغّل/فرو هستی در کرد عقلش چو 
 حقیقکت  بکه  سال  رسیدگی مانع بلکه شود،نمی معرفی عارف کمال و فضل عنوان به عقل تنها نه کاستاندا عرفان در
 :گویدمی اقتدار عمل انجام در کاستاندا خوردن شکست توضیح در خواندون. استعرفانی  ناب
 شکرو   خکود   بکا  را مرگبار ایمبارزه بعداً البته کردی سقو  منطقت دنیای در دوباره. نبودی قوی کافی اندازه به تو

اگکر تکو را   . ککرد می مخالفت کار این با منطقت ولی برود، خنارو با خواستمی ا  «اراده» یعنی تو چیزی در .کردی
 .(766: 7832بودی)کاستاندا، و دفن شدهمرده  اقتدار مکان در حاال بودم، نکرده کم 
 :کند عمل استاد تعالیم به صرفاً کرده، متوقف را عقل های فعالیت باید سال  است معتقد خواندون
. رسکد مکی  نظر به چنین آری. کنند می تلقی دیوانه و نامعقول عموماً را آنان مردم. اندعمل اهل نیستند، روحانی شمنان
 سکال  . (78: 7837شود)کاسکتاندا،  داده توضکیح  توانکد  نمی که دهند شرح را چیزهایی کوشندمی همواره که آن برای
 آن بکه  عمل دادنانجام ازپس  که چیزی درباره فکرکردن یا آن درباره کردنفکر با نه کندمیزندگی کردنعمل با مبارز

 .(17: 7811کرد)کاستاندا، فکرخواهد
 

 ناگوال یا مرشد وجود .  لزوم9،2
 بکه  عاد  و گرداندمحو پیر اختیار در را خود اختیار که باید زند،پیر دامن در دست سال  چون دارد اعتقاد شبستری 

 درسکازد.   مزکّکا  اعمال نقایص و اخمقی رذایل از را نفس و کنداعراض نفسانی لکّا  از و نماید افعال و اقوال صدق
 بصکیربه  و نیزعکارف  و طریقکت  آداب بکه  مکودب  و مرشکد  شیخ وجود او، سفر و سال  سلوک در عربی نیزابن نظر
 بکه  و یابکد نمکی پایان سال سلوک او ارشاد بدون زیرا. برساندجاییبه و بگیرد را سال دست که داردضرور  طریق،
 بکدنی  مجاهدا  به طریق به آگاه و بصیر شیخ و استاد دستور و نظار  با سال . (211: 7832رسد)بدیعی، نمیجایی
 علکم  به نه خود، حال به را مقاما  و گماردمی همت خود نفس اخمق تهکیب و تزکیه به پرداخته، نفسی ریاضا  و

 :(218پیماید)همان: می خود
 (27: 7877دانی)شبستری،  که آنگه سود چه نتوانی توانی/چو می کردن که اکنون بدان

 شکیخ  نکزد  معانی آن تحصیل به باید صادق طالب و نماید می مشاهدا  و مکاشفا  به ترغیب بیت، این در شبستری
 .(72: 7817گردد)الهیجی،  می او ادراک و فهم زیاد  موجب که گماردهمت
 کند:چنین به سال  توصیه میهم
 (32: 7877پیر ما شو اندر کفر فردی/اگر مردی بده دل را به مردی )شبستری، چو 
 پیکرو  شکود، مکی  ککه  هکایی آزمکایش  درمسکیر  بایکد  سکال  . شودمی نامیده «ناگوال» کاستاندا، عرفانی ادبیا  در مرشد
 گوید:خوان میدون. دهدانجام موفقی عمل تواندنمی صور  این غیر در خود باشد،راهنمای
 توسک   واقع در ولی هستند، سلوکاساس آموختن حال در پیرخود، هدایت و سرپرستی تحت که برآنند سالکان همه
 .(871: 7813است)زاهدی، نهفته آنان درون در شماریبی های قدر  و امکانا  که شوندمیقانع پیرشان
 چیست؟ ناگوال شناخت برای سال  وظیفه اما
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 ایکن  در. باشکد  او هماننکد  انرژی ساختار دارای که شناسدباز را ناگوال تواندمی کسی تنها. است خار  شاگرد توان از
 اسکتاد  این بلکه برود، استاد در پی نباید شاگرد بنابراین. ندارد مرشد به نیاز و بودخواهد مرشد و خود ناگوال صور 
داد)کاسکتاندا،   قرارخواهکد  خکویش  هکدایت  و حمایکت  چنبکره  در را او و یافکت خواهکد بکاز  را خود شاگرد که است

 .: پیشگفتار(7811مارگار  رانیان، 
 

 رازداری و .  سکوت9،9
-مکی  فکراوان  تکمش  و مجاهده امر این بر الهی اولیای و باشدمی سکو  و صمت سیروسلوک، اهل های ریاضت از

 ککه  است آن و است «صمت»باشد،عربی که مورد تاکید محمود شبستری نیز میابن سیروسلوک آداب از یکی. نمودند
: 7832گزیند)بکدیعی،   خاموشکی  و بنکدد فکرو  لکب  حکمت، و نصیحت از عاری و معنی بی و بیهوده سخنان از انسان
211). 
 سنت سه آن، سنن که کرد اشاره خصایص اخصّ و حضور سنن،طهار ، به توان می عربیابن طریقت اعمال دیگر از

 خکویش  سکلوک  آداب در عربکی ابکن  بنکابراین . (217آنها)همان:  اذیت و آزار تحمل و مردم با مدارا سرّ،کتمان: است
 .است داشته رازهای طریقت داشتننهان در خاص تاکیدی
 :گویدمی در رساله کنزالحقایق عباد  حین در رازداری اهمیت درباره شبستری محمود شیخ
 است راز دوست او با که معنی آن است/از نماز جان مؤمنان خشو 
 نمازی در دایم که دانمی رازی/یقین به حق با دل و جان از اگر
 درمورد را هرسخنی خواهد می او از و کندمی سکو  به وادار را کاستاندا موارد بسیاری در خواندون راستا همین در

 قکرار  خطکاب  مکورد  اینگونکه  را کاستاندا تعلیماتش، حین در خواننیاورد. دون برزبان است، کرده مشاهده که وقایعی
 :دهدمی

 دلیکل  همکین  به و است مرده که پنداردمی سال  ی . ندارد وجود کند، بیان را آن نتواند سال  ی  که چیزی دنیا در
 امکا . اسکت  داده ر  برایش پیشامدها بدترین چون است، خاطرجمع و آرام همیشه او. ندارد دادن دستاز برای چیزی
 (.71: همان)استبوده چیز همه شاهد که آیدنمیبر چنین رفتارش و گفتار از
 گوید:می کاستاندا 
 بکه  آنهکا . اسکت  اشکتباه  گیکرم مکی  یاد که آنچه درباره نوشتن معتقدند آنها. است رسیده نامه من به مختلفی های آدم از

باشند)کاسکتاندا،  مکی  خکود  تعلیما  درباره مطلق رازداری خواستار که اند کرده اشاره شرق در باطنی حکمت استادان
7832 :71). 
 

 دنیوی امور بودن اعتبار .  بی9،4
 حکق  اشکیاء  همکه  اصکل  و اسکت  عدم حقیقت، به که است عالم کثرا  از عبار  اشیاء شبستری، محمود شیخ دید از

 و گشکته  هسکت  اسکت،  هسکتی  که حق به است، نیستی که عالم و اوست هستی الحقیقه،فی شیء هر اصل چه است؛
-ابکن  .(71: 7817نیسکت)الهیجی،   موجکودی  هیچ او غیر و اوست همه، خود حقیقت در بلکه بدوست؛ همه رجو 

 اسکتناد  با و دانندمی اعتباری را کثر  و حقیقی را وحد  و موجودند و وجود وحد  به معتقد پیروانش نیز و عربی
 سکایه  وجودا  سایر و است واحد وجود حقیقت اهل که گویندمی (،11)فرقان، «مرالظل کیف رب  الیتر الم» آیه به
 مصکروف  بایکد  انسکان  تکمش  بنکابراین . (171: 7838اند)ابراهیمی، حقیقت آن ظلی نسب و اشراقی اضافا  و ظل و

پوشید.  چشم هستند، واحد حقیقت آن از ای سایه که آن، اشراقی اضافا  از باید و شود واحد حقیقت آن به رسیدن
 گوید:شبستری می

 (72: 7877پیدا)شبستری،  و پنهان شد چیز ی  اشیا/همه گشت راجع خویش اصل به
 گوید:می دیگر جایی در یا
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 است اعتباری اموری ها است/تعین ساری خویش کمال اندر وجود
 معدود است چیز ی  و بسیار موجود/عدد نیست اعتباری امور 

 (17: 7877شبستری، )بازی و است لهو او کار مجازی/سراسر جز هستی نیست را جهان
 :گویدمی چنین این کاستاندا به دنیوی مسالل بودن اهمیتبی باب در نیز خواندون
 شک   بکی  تکو  اعمکال . انکد مهم که چرا دارند؛اهمیت برای معینی چیزهای تو زندگی در. نباشد ممکن آن توضیح شاید
 با. برم و دور مردم از ی  هیچ اعمال نه خودم، اعمال نه نیست، مهم چیز هیچ دیگر من برای اما دارند،اهمیت برایت
 ککه  آنجکا  تا امداده جم را اماراده عمر سراسر در که چرا دارم؛ اراده خود از که چرا دهم؛ میادامه امزندگی به حال این
 .(32: 7871نیست)کاستاندا، مهم چیز هیچ که ندارم این پروای دیگر و است سالم و ناب اکنون
 از ککه  اسکت  شده ایجاد توصیفی با که توهمی نیست، بیش توهمی کنند می مشاهده که دنیایی اما گرانند،نظاره انسانها
-وتوصکیف  با که استدنیایی دارد،نگاهخواهدمی منطقشانکه  دنیایی دراصل بنابراین. اند کردهبرایشان وصف تولد بدو
کند)کاسکتاندا،  حمایکت  آن از و بپککیرد  گیکرد  مکی یکاد  آنها منطق که آمدهپدید آن چرای و چونو بیآمیزتعصبقوانین
7811 :787). 
 

 انسان ذات بودن .  نورانی9،5
-تلقّکی  ذره یک   همانند وجود، این برابر در را آدمی جان و داندمی نورانی خورشیدی مانند را مطلق وجود شبستری

 و آیکد مکی  در رقکص  بکه  نکور،  رخشندگی به وصال شوق به و خورشید قرب به نیل هوای در انسان روایناز. کندمی
 هفکت  از عربکی هکم  (. ابکن 36: 7838رسکد)حکمت،  می تابش به نور چشمه درخشش پرتو در و خورد می تاب وپیچ
 بطکن  :کنکد مکی  معرفکی  گونهاین را انسان سوم، درمرتبه وی. گویدمی سخن انسان برای مرتبه هفت تعبیری به یا بطن
 ککه  اسکت  آن روح و قلکب  بین فرق. دارد حق حضور به اطمینان سال  موطن این در. است انسان روح مرتبه سوم،

 را عقایکد  شکود می حق نزد اشیاء حضور به سال  التفا  موجب عباد ، نور به نفس شدن نورانی و عقاید استحضار
 .(221: 7831داند)محمد،  حق می مشهودا  و محاضر
 مسکامره  و األبکرار  محاضره» کتاب در روایت این به که داد ر  عربیابن برای مصر در آمیزمکاشفه ای واقعه همچنین
 آنکان  جملکه  از ککه  صکلحا  از جماعتی با مصر در که بود، چنان آن و شدم، وارد ای واقعه در شبی: استآمده «األخیار
)مددپور، ...بودمی ساطع ما ذوا  از آنچه مگر نبود، نوری را ما آنجا در و کردیم،بیتوته تاریکیبسیار خانه در... است
7837 :13:) 
 (17: 7877خورشید)شبستری،  نور و مهر تاب امّید/هوای ذرّه دارد که نبود عجب

 به سان آتش اندر سنگ آهن/نهاده ست ایزد اندر جان و در تن
 (11: 7877شبستری، )نورش هردو عالم گشت روشنچو برهم اوفتاد آن سنگ و آهن/ ز 

 :کندمیگونه بیاناین را انسان نورانی ذا  اهمیت مسئله خوان،دون استادش، تعلیما  شرح در کاستاندا
 هسکتیم،  آگکاهی  هستیم، ادراک ما. فروزانیم موجودا  ما که سازم روشن را حقیقت این تا است این من وظیفه امروز
 (.768: 7832نداریم)کاستاندا،  جسمیت و نیستیم شیء

 :گویدمی انسان وجود درباره همچنین
 بکه  فکام  سفید هایعنکبو  تار سان به نور، هایرشته همچون شوند، میدیده انرژی های میدان مثابه به ها انسان وقتی
 بکه  بیننکده،  چشم به آدم بنابراین. اندچرخش در پا انگشتان نوک سرتا فرق از که بسیارظریفی هایرشته. رسندمی نظر
 بکه  ککه  اسکت  درخشکانی موهکای  مثکل  پاهکایش  و ها دست آیدو نظرمی به چرخان هایازرشته متشکل مرغیتخم سان

 .(81: 7811جهند)کاستاندا، می هرسویی
 

 سالک اختیار .  عدم9،1
 علم تحصیل یا معنوی کمال کسب بسیار سلوک و سیر به شخصی هرچند که کند می اشاره شبستری محمود شیخ
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 آن از انتقکال  فأمّا باشد، اختیاری را آدمی که است آن موهم اجتهاد و سعی طریق به مراتب این حصول اگرچه نمود، 
 را ایکن  اختیکار  سال  نیز، عربیابن عرفانی اندیشه (. در877: 7817اختیاری)الهیجی،  بی بر است صریح دلیل مراتب
. است تقدیر او دلیل به یا و حق فیوضا  واسطه به او انتخاب بلکه شود، خویش سلوک مسیر وارد خودش که ندارد
 سکلوک  بکه  و هرکس که آوردمیخدا فراهم رابیداری  اسباب. نیستشدنی دلیل بی اهللالی سلوک استمعتقد عربیابن

 (:18: 7831حق است)محمدی وایقانی،  حضر  الطاف فیوضا  و از شود، میکشیده
 کدامین اختیار ای مرد جاهل/کسی را کو بود بالکا  باطل

 (11: 7877غالب)شبستری،  اللّه و حق امر زیر مراتب/به اهل و باقی مراتب
 :گویدمی کاستاندا به گونهاین موضو ، این درباره تعلیماتش در خواندون

 و قصکد  تکو،  انتخاب مورد در گیریتصمیم. نیست شخصی انتخاب مسئله ساحران دانش آموختن برای شدن انتخاب
 اجکرای  از جلوگیری برای و ایشده انتخاب تو حاال. کندعوض را اقتدار نظریا  تواند نمی هیچکس. بوده اقتدار نظر
 آزاد کامکل  زنکدگی  یک   انتخکاب  در تنهکا  و اسکت  اقتکدار  دسکت  اسکیر  سال  ی . بکنیتوانینمی کاریهیچ نیز آن

 .(72: 7832است)کاستاندا، 
 

 جسمانی های سختی .  تحمل9،7
 ککه  باشد ای مرتبه به که باید می صادق طالب سال : کندمی بیان اینگونه را موضو  این اهمیت شبستری محمود شیخ
ندهکد)الهیجی،   مراحکل  در نفکس  آسایش و ننماید توقّف زمان ی  است، حق و بنده میان که منازل از منزلیهیچ در

 جکو ،  از مقصکود : ککرد اشکاره  «سَهَر» و «جو » به توانمی عربی همابن طریقت آداب و اعمال دیگر (. از721: 7817
 «سکهر » از مقصکود  و رسکاند نمکی  ضکرروزیان  بکدن  سکممت  بکه  اما کاهد،می طبعزیادی از که است مشرو گرسنگی
 اهمیت نیز قلب بیداری است، ذا  ظاهر حافظ که چشم، بیداری برعموه اما است،ذا   حفظ برای که است،بیداری
 (:211: 7831سازد)بدیعی، گردد و وجود سال  را مقاوم میمی ذا  باطن حفظ باع  که دارد،
 (27: 7877شبستری، )رواحل و همراه موقوف مراحل/مشو اندر زمان ی  میاسا
: جملکه  از شدمی فراوانی جسمی هایسختی دچار وی اقتدار، اعمال با شدن مواجه و کاستاندا سیروسلوک جریان در

 جسکمانی  شکرای   گونکه ایکن  صکحرا  در هیکلی دیدن از پس کاستاندا...: و ترس اثر بر بدن لرزش ،دردمعده گرسنگی
 دهد:شرح می را خود
. ککنم کنتکرل  را شکمم عضم  توانستم نمی. شدمی گسسته هم از پودم تارو انگار. کردم حس اممعده در عجیبی درد

 بکه  شکرو   طکرفم  بکه  صحرا میاناز خورانتلوتلو عظیم، ای پرنده تاری  سایه لحظه همین در.کردم را راست عضمتم
 «اقتکدار  خکرامش » خکوان،  دون که بود کاری انجام به قادر ترس اثر در بدنم: گویدمی حادثه این از پس و. کرد آمدن
 .(22: 7832نامید)کاستاندا،  می
 

 االرضطی یا .  سفر9،8
 توجکه  که ای درجه. است سلوک درجه اعم عربی،ابن نظر در سفر دارد. اشاره «خود در کردن سفر»نوعی به شبستری
 در ککه  آن استدالال  و عقل با طریق در سفر. آن از خار  چیزی نه قلبی، است امری آن پس. است اهلل به درآن قلب
 :(211: 7831یابد)بدیعی، نمی تحقق است، معمول فمسفه نظر
 (87: 7877شبستری، )شو جهان خود در خود و بگکار شو/جهان مکان و کون از ره برتر یکی

 ککه  صفاتی و اسماء از یعنی شو، مکان و کون از برتر معنوی، سیر طریق به بار ی  از دیدگاه شبستری این بیت یعنی
 جسکمانی  تعیکین  از و نما ذاتی اطمق مقام به عرو  و گکر در تعیّنا  و کثرا  حدّسر از و شو باالتر آنند مظهر عالم
 .(732: 7817شو)الهیجی،  باللّه باقی و گشتهفانی روحانی و



 3/        وجودوحدت؛ های عرفان اسالمی و عرفان سرخپوستی از دیدگاهبررسی شباهت 

 ککه  اسکت  مراحلی جمله از اختری، کالبد وسیله به کردن االرضطی دیگر، عبارتی به یا سفرکردن کاستاندا عرفان در
 :گویدمی خواندون. یابدمی دست آن به سال 
 حاصکل  اختکری  کالبکد  سکاحر،  برای. یابدمی پرورش «رویاهایش» توس  که وجودی. است ساحر خود اختری، کالبد
 خکودش  از تکوان  نمکی  را اختکریش  کالبکد  خنکارو،  مورد در. است قدر  افسانه فق  تو برای ولی اوست اقتدار عمل

 تفاو  این متوجه اینتوانسته گاههیچ تو علت همین به. دارد را کمال منتهای سال  ی  عنوان به او زیرا بازشناخت؛
 تکو  دفعکا ،  بقیکه  و ایروبکرو شکده   واقعی خناروی با دوبار تنها شناسی،می رااو  تو که هاییسال تمام در اما. شوی
 .(13: 7832ای)کاستاندا،  دیده را اختریش کالبد
 

 رؤیا و رؤیابینی. 9،3
-مکی  یاری هدف به رسیدن در را سال  که است مهمی بسیار مسئله رویابینی چگونگی و رویا عرفان دو هر منظر از

 :دهد
 عکالم  شکهود  بکه  حکس،  عالم مشاهده از بنده که است حالتی از عبار  رویا و خواب که است عقیده این بر عربیابن
. اسکت  عکالم  مصکدر  اصکل  آن و شکود، نمی یافت ترکامل آن از و است عوالم ترینکامل آن که کندمیپیداانتقال برز 
 و دهکد مکی  تجسکد  و بخشکد  می پیکر را معانی دارد، حکمرانی امور تمام در و است حقیقی وجود را( برز  عالم)آن
 بکرایش  نیسکت،  صکور   دارای که را آنچه و گرداندمی خودش نفس به قالم نیست، خودش نفس به قالم که را آنچه
: 7832کند)حکداد، بیدهنکدی،   مکی  تصرف امور در بخواهد که هرگونه و کندمی ممکن را محال دهد،می قرار صور 
77.) 

 :کندمی بیان گونهاین خویش زبان استاد از را خواب مسئله خواندون با مکالماتش و تعلیما  خمل در نیز کاستاندا
 بکازی،  آن در ککه  است آوریمرگ بازی نمایانگر نامید، می «رفتن رویا به تدارک» را آن که او آمادگی برای قدم اولین
 دریک   کوششکی  هیچگونکه  از رفتن، رویا به از جلوگیری برای نیز وجود از قسمتی. خیزدبرمی مبارزهبه وجود با ذهن
 (.71: 7832منجرشود)کاستاندا،  انتحارآمیز افسردگی و مالیخولیا به استممکن مبارزه این. ورزدنمی
 :گوید می خواندون زبان از دیگر جایی در یا

 را تصکویری  و کند متوقف را خود درونی مناظره باید سال  ی  که است این رویا انتخاب مورد در ساحران توضیح
 (73دارد)همان:  نگه چشمانش جلو در خود، ضمیر در ببیند خواهدمی که
 
 گیری. نتیجه4

 هکای  ویژگکی  و اعمال ها، شیوه در سرخپوستی عرفان و اسممی عرفان گفت توانمی شدهذکر نکا  به توجه با اکنون
. اسکت شکده پرداختکه  مشکترک  هکای ویژگی این ترینمهم به مقاله این در که هستند فراوانی های شباهت دارای سلوک
 عرفکان  نماینکدگان  عنکوان  به عربیابن الدینمحیی و شبستری محمود شیخ های اندیشه تر، دقیق بررسی برای چنین هم

 مقالکه  در. انکد قرارگرفتکه  بررسکی  مکورد  سرخپوسکتی  عرفان نماینده عنوان به کاستاندا کارلوس هایاندیشه و اسممی
 عملکی  عرفکان  یعنکی  شکود، مکی  شامل را نهایی حقیقت سوی به سال  سیروسلوک که عرفان از بخشی به تنها حاضر
 عبکارتی بکه  ندارد، خود مسیرسلوک انتخاب در اختیاری هیچ سال  دیدگاه دو این فکری نظام در. است شده پرداخته
. باشکد  تقدیراو می و حق فیوضا  واسطه به او انتخاب بلکه بگکارد، سیروسلوک راه در پای خودش تواند نمی سال 
 و کشکف  برتکر،  راه بلککه  برسکد،  مطلکوب  نتیجه به برهان و منطق وسیله به تواندنمی راه این در که بداند باید سال 
 ککه  خکود  نکاگوال  یکا  مرشکد  راهنمکایی  بکا  وی. ندارنکد  اهمیتکی  کمترین دنیوی امور و دنیا او نظر در. باشد می شهود

 تحمل با راه این در و پردازد می خودسلوک به مربو  مخصوص اعمال انجام به است، ضروری سال  برای وجودش
 طریکق  طکی  باشکد،  مکی  هکا آن ازجمله رازداری و سکو  که خاص ازاعمال ای مجموعه انجام و جسمانی هایسختی
 معنکای  در دیکدن رویکا  به توان می ها آن ترین ازمهم که شود می نایل نیز مراتبی به مسیر این در که است بدیهی. کند می
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. بکرد  مکی  پی نیز انسان وجود بودن نورانی به میان این در چنین هم. کرداشاره جهان در کردن االرضطیو کلمه خاص
. باشکد  مکی  ممحظکه  قابل روشنی به مککور عرفانی هایمکتب نمایندگان فکری نظام در عملی عرفان های ویژگی این

 عربکی ابکن  شبسکتری،  محمکود  شکیخ  یعنکی  هکا،  شخصکیت  این میان موجود مکانی و زمانی اختمف وجود با بنابراین
 هکای  شکاخه  از هرککدام  و عرفان گفت توان می رواین از. باشدمی نزدی  یکدیگر به بسیار آنها فکری نظام وکاستاندا،

 بکه  هکا آن: اسکت  مشکترک  فکری هایخاستگاه دارای مختلف وآیین ملل میان در نظری وعرفان عملی عرفان یعنی آن
 بکه  مکادی  ازمرتبه انسان تا کنند می وتمش دارند را خود سلوک خاص آداب هستند، حقیقی معرفت و شناخت دنبال
 از متفکاو   هکایی  وشکیوه  اهکداف  عرفانی هایمسل  از بسیاری که کردانکار توان نمی اگرچه. یابدارتقاء معنوی مرتبه
 برجسکته  اهمیتکی  هکا ویژگکی  ایکن  مقالکه  ایکن  در شکده  یکاد  هکای  شخصکیت  تفککر  در امکا  کنند میدنبال را موارد این
 عرفکانی  هکای نحلکه  در ککه  را مشترکی فکری نظام توان می موجود، های شباهت و دیگر ها شباهت این براساس.دارند
 .قرارداد وبررسی تبیین مورد وجوددارد مختلف
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