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Abstract 
In the view of Sufis, Moamelat refers to the practices and manners they adhere to 

during their spiritual journey and conduct (Soluk). The purpose of this study is to 

provide an answer to this question: in what terms are Moamelat used and what is the 

reason for the difference in Sofia’s view of the term? Thus, available books on 

promoting Sufism perspectives and follower training were reviewed and it became 

clear that the concept of Moamelat and its singular form, Moamela and Moamelat, 

have been rendered differently by Sufis based on text concept and have been used as 

conducts, worships, manners, customs, and so on. Furthermore, each author sees 

distinctions and parallels in the structuring of conduct. The data were evaluated 

qualitatively in this study using comparative and descriptive methodologies. From the 

point of view of mystical thinkers and writers, there is no theoretical commonality 

about Moamelat and this difference is due to the fact that this debate is a matter of 

taste and also the lack of a reliable resource in the Qur'an and Hadith and therefore, 

each of the Sufi elders has used a special method to train the disciples according to 

their current situation.  
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 سید امیر جهادی
 شهید باهنر کرمان، کرمان، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ، گروهدانشیار

 ایران

 چکیده 
 آنان هک گیردمی دربر را اعمالی و آداب اصطالح این و است صوفیان بین رایج اصطالحات از یکی معامالت
 مفاهیمی چه در معامالت که است پرسش این به پاسخ پی در پژوهش این. دهندمی انجام سلوک طی در
 زمینة در که هاییتابک مطالعه با بنابراین است؟ بوده چه اصطالح این به صوفیه نگاه تفاوت دلیل و رفته کاربه

 اقدام رو پیش شپژوه تدوین به برداريفیش و سندکاوي با شده تألیف سالکان تربیت و صوفیه عااید اشاعة
 وفیهص نزد در رفته کاربه معاملت و معامله صورت دو به که آن مفرد و معامالتۀ واژ معناي کهشد  صمشخ و
 و است شده استفاده ...و رسوم و آداب عبادات، اعمال، معناي به و بوده متفاوت متن، موضوع به توجه با

 جزیهت ضمن پژوهش، این در. دارد هاییتفاوت و هاشباهت نویسندگان از یک هر درنزد اعمال بنديتاسیم
 حاصل نتیجة. است شده تحلیل و تجزیه مطالب اي،ماایسه و توصیفیهاي روش از استفاده با کیفی تحلیل و
 وجود ينظر اشتراک معامالت به راجع عرفانی، نویسندگان و پردازاننظریه نگاه در است این پژوهش این از

 نسبت دیثح و قرآن در موثق منبعی نداشتن و بحث این بودن ايسلیاه به توانمی را نظر اختالف این و ندارد
 خویش وقت و حال با مطابق خاص شیوۀ نوع یک از مریدان تربیت براي صوفیه بزرگان از یک هر که داد

 . اندکرده استفاده

  .  تصوف رسوم، و آداب مستحسنات، معامالت،ها: کلیدواژه

                                                            
  :نویسنده مسئولhamidrezakharazmi@uk. ac. ir 

mailto:hamidrezakharazmi@uk.ac.ir
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 311 | خوارزمی و همکاران | آن دربارۀ متصوفه های دیدگاه و تصوف در «معامالت»

 

 مقدمه
  مسألهشرح و بیان . 1

مانند ایران، شام و مصر،  ي همسایهبعد از ظهور اسالم در عربستان و ورود آن به کشورها
هاي مختلف مسلمانان با سلیاه. هاي تازه شکل گرفتگفتمان جدیدي همراه با افکار و اندیشه

ین ا هریک از. هاي گوناگون نظیر فلسفه، کالم و عرفان و تصوف آشنا شدندو اندیشه
هاي ابتکرد و اندیشمندان آنان به تألیف ک خود را پیدا هاي فکري طرفداران خاصنحله

دگان فاوت بود، نویسنها متچون افکار و اندیشه. افکار خود پرداختند مختلف براي اشاعة
 یي براي اداي مطالب به دایرۀ واژگانهاي جدیدخود را انتخاب کردند و واژه نوع نثر خاص
خود هاي متصوفه نیز از این قاعده مستثنی نبودند و براي بیان افکار و اندیشه. جامعه اضافه شد

ها آداب، رسوم و بایدها و نبایدهاي طریق خود را این کتاب به تألیف کتاب پرداختند و در
چون مفاهیم عرفان وتصوف دیرفهم بود، زبانی که نویسندگان براي نوشتن . دادندشرح 
هاي خود انتخاب کردند، زبان نمادین و رمزي بود که فاط پیروان این نحلة فکري کتاب
 . آن پی ببرند منظور ماصودتر از عوام به حتتوانستند رامی
هاي رایج در زبان با معنایی هاي جدیدي ابداع و گاه نیز از واژهدر این نوع نثر، گاهی واژه 

ها که در بین صوفیه، رواج پیدا کرد، معامله یا معاملت یکی از این واژه. شدجدید استفاده می
را انجام دهد ها آن د که سالک باید در راه سلوکشبود و شامل آداب، اعمال و عباداتی می

ه داراي نظر صوفیمعامالت مد. تا بتواند آمادگی الزم را براي رسیدن به حایات پیدا کند
 .هاي متفاوتی شد که هر یکی از نویسندگان صوفیه به شرح و تفسیر آن پرداختندبنديتاسیم

ان فامالت وجود داشت اما هریک از مؤلمعبندي یا نام هایی نیز در نوع تاسیمهرچند شباهت
همچنین همة نویسندگان از این اعمال . هاي خود در این باره نظري متفاوتی داشتنددر نوشته

هایی است که هر معامالت، آداب و رسوم، اعمال و عبادات نام. کردندبا یک نام یاد نمی
هاي اصلی در این پژوهش سشپر. براي موضوعی با مفهوم واحد انتخاب کردندها آن یک از

 بندي رایج معامالت در بین صوفیه چگونهآن است که نحوۀ استفاده از واژۀ معامله و تاسیم
بوده است؟ آیا این اصطالح در بین صوفیه بار معنایی واحدي داشته و مفاهیم یکسانی را در 

  گرفته است؟بر می
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 پیشینۀ پژوهش. 2 
وحات المحجوب، فتهاي تعلیمی تصوف نظیر کشفدر کتابها آن معامالت صوفیه و انواع

نامة انرجایی در پای. نامة عماد فایه کرمانی و منازل السائرین ذکر شده استمکیه، طریات
در  ییسنا به این نتیجه رسیده که هیمعامالت و مستحسنات صوف ۀدربار ییسنا ةشیاند یبررس

خود  ةشیو اند دهیقصد نشان دادن عا ه،یاشعار خود با استفاده از معامالت و مستحسنات صوف
 يدر موارد اما ،کنیمموافات شاعر را با انجام این اعمال مالحظه میهرچند ؛ را داشته است

دید مورد ناد ش، شدهمیو نفاق انجام  ياکاریر يو برا يبرخالف تفکر و یاعمال نیکه چن
نامة یادشده، تاکنون تحایق و پژوهشی در این زمینه مشاهده غیر از پایان. است بودهشاعر 

بارۀ معامالت در دیدگاه همة که این پژوهش به بحث و تحلیل در از این جهت. نشده است
 . عرفا پرداخته، داراي نوآوري است

ه است داشت اي از تاریخ ایران، ناش بسزایی در جامعة فرهنگیعرفان و تصوف در برهه 
 .و قسمت اعظمی از شاهکارهاي زبان و ادبیات فارسی داراي عناصر و مضامین عرفانی هستند

ت و ضرورت این موضوع ما را بر آن داشت تا به بررسی یکی از مستحسنات عرفا به نام اهمی
 . معامالت عرفانی بپردازیم

 روش پژوهش. 6
ا هآنان، ضرورت دارد که همة افکار و ایدهیابی نگرش براي نشان دادن اندیشة عرفا و ریشه

شاید بتوان گفت که یکی از بسترهاي مناسبی که این شناخت را به دست . بررسی شوند
نده هاي سازتوان با نظر به بخشهمچنین می. هاي عرفانی استبردن از نگرش دهد، بهرهمی

هاي گرشجامعة فعلی انسانی، ندر مستحسنات صوفیه، الگویی را نشان داد که با معرفی آن به 
هاي در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل کیفی با استفاده از روش. اجتماعی را تعالی بخشید

 . است اي، مطالب تجزیه و تحلیل شدهتوصیفی و ماایسه

 بحث و بررسي. 4
 هاي گوناگون این مسلکگیري اندیشة تصوف در جامعة اسالمی باعث رواج اندیشهشکل
ها، مردم و صوفیان چون در راه سیر و سلوک خود، گاهی مورد آزار و اذیت حکومت. شد

گرفتند، زبان رمزي و نمادینی براي بیان آداب و رسوم و دستورهاي طریاتی متشرعین قرار می
د به هاي خود به کار گرفتنزبانی که اهل تصوف براي نگارش کتاب. خود انتخاب کردند
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ط وسکم سبک خاصی تاي همه افراد جامعه قابل درک نبود و کمدلیل پیچیدگی مطالب، بر
ه هاي خود گاهی بآنان در نوشتن کتاب. نویسندگان صوفی مسلک در جامعه ظهور کرد

ا ههاي رایج در زبان، آن واژهپرداختند و گاهی نیز با تغییر معناي واژههاي جدید میخلق واژه
 هاي خود معنایی جدید استخراجا افکار و اندیشهآوردند و مطابق برا تحت تسلط خود درمی

ة مردم و صوفیان معنایی متفاوت داشت، واژۀ ها که در بین عامکی از این واژهی. کردندمی
هاي معاملت و معامالت که جمع آن است استفاده معامله بود که صوفیه از آن با عنوان

 . ي معاملت ذکر شده استاز نظر لغوي و اصطالحی معانی گوناگونی برا. اندکرده
، ذیل 6889به معنی کار کردن و با هم کار کردن است )آنندراج،  اولمعامالت به ضم » 

نامه، تعریف معامالت را اینگونه بیان کرده است: جمع معامله، واژه( دهخدا نیز در لغت
معامله عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار . دادوستد و خریدوفروخت

بااي شخص، مانند: بیع، رهن، اجاره و نکاح و جز آنها، در ماابل عبادات و بالجمله آنچه 
 احکام و عبادات شرعی اصطالح تصوف، در و اهم از آن، دنیا باشد معامله استماصود 

 (. ، ذیل واژه8، ج6877دهخدا )
اصطالحی معاملت، میدانی است که یک روي در خلق دارد و ان انصاف با از دیدگاه  

 . گرفتن خود استخلق است و یک روي با حق دارد و آن نادیده
در اصطالح انعااد عمل است با شرایط و جوائز آن و نیز به احکام شرعی که متعلق به  

شود و در اصطالح صوفیان امور دنیا باشد، مثل خرید و فروش و اجاره و غیره نیز اطالق می
املت سه چیز است: با میدان هفدهم معاملت است؛ از میدان تاوي، میدان معاملت زاید و مع

حسن معاملت سه رکن است: . با خلق به انصاف و با حق به اعتراف زیستن خود به خالف
توان؛ از  دادن به سه چیزانصاف. انصاف به عدل، دیگر بیل به فضل، سیوم ایثار به لطف اول

خود ننگ داشتن و از مجازات ترسیدن و به قدر خود کوشیدن و بیل به سه چیز توان؛ از 
خسارت گریختن و عز جاوید بر شادي عاریتی گزیدن، و شرف ابد بر شغل این گیتی 

 (. 6838، )گوهرین برگزیدن
فتار ر موعةمج»شته است: شفیعی کدکنی در تعلیاات اسرار التوحید در مورد معامالت نو 

اي که بر طبق آداب شریعت باشد و شامل به گونه و سلوک صوفی در زندگی روزمره
 (. 6836، بن منورمحمد « )عبادات نیست
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در ضمائم کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه نیز منظور از معامالت، رفتار و سلوک،  
ن دیدگاه متفاوت در اینیز احکام و عبادات شرعی بیان شده است ودر همین ابتدا شاهد دو 

باره هستیم که گروهی معامالت را غیر از عبادات و گروهی معامالت را با احکام و عبادات 
 . دانندشرعی یکی می

ة دنیایی نظر صوفیه، معاملشود این است که معاملة مدده میبرداشتی که ازتعاریف بیان ش 
باشد و در ازاي مبادلة کاال یا  و معادل خرید و فروش دنیایی نیست که قراردادي دو طرفه

اي رایج معنایی آوردن واژه زمان نمادین صوفیه در پی آن است که با. وجهی انجام شود
 . هاي خود بیان کنندجدید مطابق اندیشه

 فرماید: یم اي از قرآن استناد کرد که خداوندتوان براي اثبات معنوي بودن معناي معامله به آیهمی 

نَ و ، یُقاتلونَ فی سبیل اهلل فَیَقتلوینَ اَنفُسَهُم وَ اموالَهُم بانَّ لَهُمُ الجَنةاشتَری منَ المؤمنان اهللَ 
و االنجیل و القُران و منَ اوفی بَعهده من اهلل فاستَبشرُوا  ةیُقتلون وعداا علیه حقاا فی التوری

 (. 111)توبه/  ببَیعکُم الذی بایعتُم به و ذالکَ هُوَ الفَوزُ العَظیم

در راه خدا ها آن و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده، ترجمه: خداوند جان
کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند، این وعدۀ قطعی است جهاد می

 برخدا و عهدیست که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا باوفاتر به عهد کیست؟
اهل ایمان، شما به خود در این معامله بشارت دهید که این معاهده با خدا به حایات  اي

 (. 666)توبه/ « سعادت و فیروزي بزرگی است

پردازد و به ظاهر خرید و فروشی صورت خداوند در این آیة شریفه به معامله با مؤمنان می 
کاربردن این واژه معامله و به بودنامر وضوح و مبرهن در این زمینه، معنوي اماپییرد، می

 . درمعنایی غیر از امور دنیوي است
اند از این شیوۀ قرآن براي بیان افکار و اعتاادات خود استفاده و صوفیه نیز سعی کرده

معامالت را به اعمال و رفتارهایی اطالق کنند که عرفا باید براي نیل به هدف خود که سلوک 
ر صوفیه داراي دو بُعد نظري و عملی است که بُعد فان از نظعر. به سوي خداست، انجام دهند

و  عربیبناها و بایدها و نبایدهایی است که برخی از بزرگان صوفیه نظیر نظري شامل تئوري
اند اما بُعد عملی عرفان هاي خود مدون و در اختیار طالبان و سالکان قرار دادهغیره در کتاب
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دن به سالک را در رسی اماشود که صرفاً عبادت نیستند ی میشامل اعمال و رفتار و کردارهای
 . اندصوفیه از این اعمال با عنوان معامالت یاد کرده. دهندماصد یاري می

 کاربرد واژۀ معامله در بین صوفیه. 4-1
در متون صوفیه واژه معامله و معاملت به کرات استفاده شده است و منظور ایشان از استفادۀ 

اغلب بیان اعمال و رفتار صوفیان در راه سلوک بوده است و گاهی با آوردن این واژه، 
که هجویري اند؛ چنانحکایاتی از بزرگان و ذکر این واژه سعی بر تربیت طالبان این راه داشته

ت ابراهیم خواص را پرسیدند از حایا»  نویسد:در ذکر حال یکی از بزرگان صوفیه چنین می
را جواب ندارم؛ از آنچه هر چه گویم عبارت بود و مرا باید تا به  ایمان، گفت: اکنون این
من قصد مکه دارم و تو نیز بر این عزمی، اندر این راه با من صحبت  اما. معاملت جواب گویم

 (. 6868، )هجویري« کن تا جواب مسئلة خود بیابی
ویق و ادعا تش زدن کردن در ماابل حرفهجویري با بیان این حکایت سالکان را به عمل 
کردن به اعتاادات است و اداي آداب و کند و منظورش از جواب به معاملت همان عملمی

پایبند باشد و گفتار بدون عمل از دید وي هیچ ها آن اعمالی که سالک باید در راه سلوک به
 تبیداري ما معاملت ماس»گوید: وي همچنین دربارۀ جنید بغدادي می. ارزش و منزلتی ندارد

 (. )همان« در راه حق، و خواب ما فعل حق بر ما
منظور از معاملت در این قسمت عبادات و اعمال صوفی است که هنگام بیداري انجام  
دهد و جنید معتاد است که سالک تا زمانی که بیدار است به انجام دادن اعمال و عبادات می

د است و درخواب که از طرف رود تسلیم امر خداونمی مشغول است و هنگامی که به خواب
همچنین هجویري معتاد است . آیدخداوند مأمور شده است، کاري از دست سالک برنمی

  بدون کتواند به سعادت برسد که اعمال نیکو داشته باشد و هیچکه سالک در صورتی می
معاملت از نظر وي اعمال ورعایت ادب و حدود است، چنانکه . رسدعمل به ماصد نمی

برادران بسیار گیرد به حفظ ادب، و معاملت نیکو کند با ایشان که خداي عز و »وید: گمی
برادران وي در روز  ی وکریم است، به شرح کرم خود بنده را عیاب نکند میانجل، حّ
 (. )همان« قیامت
اگر چه معناي اصلی که . روشن است که معاملت در نزد صوفیه معانی متفاوتی دارد 
 باید در راه سلوک انجام دهد، اماکرداري است که صوفی  همان اعمال وهاست نظر آنمد

توان رفتار و آداب همنشینی را از واژۀ این آورده شد، می در گفتة هجویري که پیش از
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د، پردازدر جایی دیگر که هجویري به تبیین عمل و معاملت می. معاملت برداشت نمود
دارد که در ابتداي کار با اعمال خود به مدح اي به رسم شاعران عرب در جاهلیت اشاره

تري را بیش تأثیرپرداختند و معتاد است که کردار بر گفتار ارجحیت دارد و ممدوح می
 . تواند بر مخاطب داشته باشدمی
و اندر جاهلیت شُعرا ممدوح را مدح به معاملت کردندي و تا چند گاه برنیامدي شعر ادا  

ي به ممدوح رسیدي، شمشیر برکشیدي و پاي ستور بینداختی نکردندي؛ چنانچه چون شاعر
دان بایست تا مسافت حضرت تو بو شمشیر بشکستی و مراد از آن، آن بودي که مرا از آن می

بنوردم و شمشیر بدان که تا حسودان خود را بدان از حضرت تو بردارم، اکنون که رسیدم 
، )هجویري رآمدي شعر را ادا کردنديو چون چند روز ب. ..آلت مسافت به چه کار آید؟ 

6868 .) 
هجویري در جایی دیگر از واژۀ معاملت معنی شغل و پیشه و امثال اینها را استخراج کرده  

و ارباب هر معاملتی را با یکدیگر اندر جریان  بدان که اهل هر صنعتی را»نویسد: است و می
 (. )همان« آن ندانندجز ایشان معنی  اسرار خود عبارات است و کلمات که به

و وي را کالم است عالی اندر معاملت، »نویسد: می هجویري در شرح حال احمد بن حنبل 
لتی پرسیدي، اگر معاملتی بودي، جواب گفتی و اگر حایاتی، حواله به أو هر که از وي مس

اخالص چیست؟ گفت: اخالص آن »بشر حافی کردي، چنانکه روزي یکی بیامد و گفت: 
ت ب، گفت: مح. ریا و سُمعه شوداز آفات اعمال خالصی یابی؛ یعنی عملت بیاست که 
 (. ان)هم گفت: این از بشر حافی پرس؛ که تا وي زنده است من جواب این نکنم چیست؟
ندي بدهد و با یک تاسیماین حکایت معاملت را در برابر حایات قرار می هجویري در 

تی شود، قسمتی که عایدمی ه دو دسته تاسیمخواهد بگوید که ایمان سالک بظریف می
ایمان داشت و حاایای هستند که در ضمیر آدمی ها آن هستند و معنوي و باید در دل به

 توان، حزن، خوف و رجا، جاي این عااید در دل سالک است و نمیمحبتاند، مانند: نهفته
 توانقسمتی از عااید که جنبة عملی دارند و می امارا به صورت فیزیکی بیان کرد، ها آن
را انجام داد، اعمال و معامالت هستند که باید با نهایت جهد و کوشش و بدون ریا و ها آن

درواقع عمل به این اعمال همان . را انجام دهد. ..نفاق عااید عملی مانند نماز، روزه، حج و 
 . عرفانی عملی است
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 د زیادي به انجام دادنکیأفی کند، تبزرگان تصوف را معر خواهدکه میهجویري هرجا  
شیخ صفا، و معدن وفا، هرم بن حیان، رضی اهلل عنه، که از ». ط این بزرگان دارداعمال توس

ها کرده ایشان صحبت با صحابه و کرام بزرگان طریات بود و اندر معاملت حظی تمام داشت
 (. )همان« بودي
رسند از هاي باالي عرفان میاند که متصوفه وقتی که به منازل و مااماي بر این عایدهعده 

عمال و اینگونه ادهند گردانند و فرایض و واجبات دین را انجام نمیتکالیف شرعی روي می
گویند کسانی که از مرحلة تلوین عبور کرده و به دانند و میمبتدیان می و عبادات را خاص
ري هجوی اماشده، دیگر نیازي به اداي عبادات ظاهري ندارند، اند، محمول حق تمکین رسیده

کند و شرط سعادت سالک را انجام دادن دقیق اعمال نظر را رد میصراحت این اظهاربه
پ  »گوید: داند ودراین باره میترین آفت مرید را ترک اعمال شرعی میشریعت و بزرگ

وال رفیع و ماامات خطیر بازمانی و بیفتی، باید که اندر همة احوال چنان باشی که اگر از اح
اندر میان شریعت اُفتی، و اگر همه از تو بشود باید که معاملت با تو ماند؛ که عظیم آفات مر 

 (. همان« )مرید را ترک معاملت بود
 داند، بلکههجویري نه تنها اعمال وعبادات را مایة پیشرفت مریدان در راه سلوک می 

 ی نام برده است و این را فاط خاصدادن عبادات و تکالیف شرعمالزمة سلوک را انجا
داند و مشایخ و بزرگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در شرح حال ابو زکریا مریدان نمی

گیري شدید در این زمینه اشاره دارد و بن معاذ رازي به پایبندي وي به انجام اعمال و سخت
اي رسیده است که هرگز وي را جاهلیت نبودي و بر وي کبیره به من»گوید: در این باره می

نرفت و اندر معاملت و برزش آن، جدي داشت که ک  طاقت وي نداشتی، از اصحاب 
سر که پاي گفتند: ایها الشیخ، ماامت ماام رجاست و معاملت، معاملت خائفان؟ گفت: بدان

محال باشد که کسی به برزش  ترک عبودیت ضاللت بود و خوف و رجا دو قائمة ایمانند،
 ت را، و راجی امیدیعخایف عبادت کند ترس قط. رکنی از ارکان ایمان به ضاللت افتد

تا عبادت موجود نباشد نه خوف درست آید نه رجا، و چون عبادت حاصل بود . وصلت را
 (. همان) «این خوف و رجا به جمله عبارتی بود و آنجا که عبادت باید، عبارت هیچ سود ندارد

آورد و عبادت را بر عبارت این حکایت معاملت را مطابق با عبادت می هجویري در 
ن زمینه ای ین سهروردي نیز درالدشهاب. دانددارد و گفتار بدون کردار را ناپسند میارجح می

عایده است و شرط صالح سالکان را عمل به دستورهاي شریعت و پرهیز از با هجویري هم
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د کناز آنچه وي بیان می. کندداند و معاملت را در ردیف عبادت قلمداد میمی فساد اعمال
 دادن اعمال شرعی و منظور از معاملت انجام شود که منظور او از عبادت، انجاممشخص می

ل یکدیگرند و هرگاه که با هم جمع شوند، راه اعمال طریاتی است که این دو مکم دادن
عت مشای و ل خانااهات، به شرط متابعت شریعتاه». سازندمی سعادت را براي سالک هموار

داشت اوقات مشغول شوند و از فساد طریات قیام نمایند و به حسن معاملت و عبادت و نگه
 «دبرکت ایشان به جملة بالد و عباد برس. اعمال احتراز کنند و به صحبت احوال اعتماد کنند

 (. 6831، سهروردي)
کند و با همتا قراردادن آن با دیگر نیز از واژۀ معاملت استفاده میسهروردي در جایی  

سالک آن باشد، چون ». داندعبادت و طاعت، معاملت را الزمة سعادت در راه سلوک می
ات طاعت و حالوت معاملت باشد، که به مخالطة خلق زخلوت بیرون آید، چنان مستغرق لیا

 (. همان) «از کندو قیل و قال نپردازد و از صحبت خلق احتر
داند و این تکلیف فاط وي در شرح خدمت به برادران دینی، خدمت را الزم و واجب می 

شود که وي در معامالت و انجام اعمال طریاتی به باالترین مرحله زمانی از سالک ساقط می
و ترک خدمت »؛ داردسهروردي در این قسمت معاملت را معادل اعمال بیان می. برسد
 (. )همان« حظی تمام باشد درمعاملت باشد، اال صاحب ذوقی که او رامعیورن
کند و یکی از این چهار الی، ارکان مسلمانی را به چهار دسته تاسیم میغزمحمد امام  

شدن به ارکان معامالت را بعد از حایات ایمان و خودشناسی  رکن، معامالت است و مشغول
چون از معرفت عنوان مسلمانی » گوید: داند و در این باره میو معاد، الزم می و خداشناسی

 را بشناختی و دنیا و آخرت نیز بدانستی، به ارکان تعالی فارغ شدي و خود را بدانستی و حق
معاملت مسلمانی مشغول باید شدن، چه از آن جمله معلوم شد که سعادت آدمی در شناخت 

ی وي و اصل شناخت به معرفت این چهار عنوان حاصل شد؛ و حق تعالی است و در بندگ
بندگی بدین چهار رکن حاصل شد: یکی آنکه خویشتن به عبادات آراسته داري و این رکن 
عبادات است؛ دوم آنکه زندگانی و حرکات و سکون خویش به ادب داري؛ و این رکن 

ي و این رکن مهلکات معاملت است؛ سوم آنکه دل خویش از اخالق ناپسندیده پاک دار
 آراسته داري؛ و این رکن منجیات است است؛ چهارم، آنکه دل خویش به صفات پسندیده

 (. 6816، الیغز)
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داند و ادب نیز حفظ و رعایت حدود است الی معامالت را معادل ادب میغزمحمد امام  
ه تنها یابی نمعادل کند و ایناز واژۀ آداب استفاده میها آن بنديو در شرح معامالت و تاسیم

مختص او نیست بلکه پیش از وي نیز ابونصر سراج در کتاب اللمع فی التصوف معامالت را 
احمد جام نامای )ژنده پیل( معاملت را مطابق . بندي کرده استتحت عنوان آداب تاسیم

 یم و تورست اگر ما نصیحت راست کردیم،» گوید: کردار در نظر گرفته است و می اعمال و
احمد ) «کنی رستی، مر از عهدۀ گفتار بیرون بایدآمدآویختی و اگر تو معاملت راست می

 (. 6813جام، 
رود می ارکبرد، اعمالی را که براي تربیت بهدر جایی دیگر که واژه معامله را به کار می 
ار با باز بازداما بدان که مرید را باید نگریست تا »گوید: دهد و در این باره مینظر قرار میمد

 (. )همان« گرددد، و سرانجام چون میبرزو باز را چون ریاضت می کندمی چه معامله
ژنده پیل نیز مانند سهروردي و هجویري، پایبند بودن به اعمال و معامالت را یکی از  

که  عیانیکند، تاجایی که مدمیت رد شدداند و گفتار بدون عمل را بهاصول تصوف می
 . شمردکنند، زندیق و کافر میزنند و عمل نمییفاط حرف م

گوییم، نه از آن کسانی بدان که سخن از دوستان و اولیا و محبان خداي عز و جل می» 
دان که از دو هرکه در این ماام دعوي کرد یاین می. اند به دروغکه بدین حدیث مدعی

دراین  یاان در این دعوي وصد. ترین خلق باشندیکی است: یا بهترین خلق باشند، یا واپ 
زندیاان  و دعوي ایشان نه به زفان باشد و نه به الف، و ایشان را با دعوي، معنی باشد امااند، راه

 (. )همان «هم دراین دعوي باشند، لیکن همه به گفتار باشد بی معاملت
عمال و اکند و ین محمود کاشانی معامالت را به دو بخش قلبی و قالبی تاسیم میعزالد 

عبادات از دیدگاه وي، برخی مربوط به قلب و روح است و برخی دیگر مربوط به قالب و 
براي ورود به این مرحله که  امارا انجام دهد، ها آن جسم که سالک باید با تالش و کوشش
آورد و معتاد است که تا شرطی را به نام توبه میانجام دادن عبادات و معامالت است پیش

اس جمله اس»کند که: تواند به این مرحله وارد شود و بیان میلک توبه نکند نمیوقتی سا
 «ماامات و مفتاح جمله خیرات و اصل همة منازعات و معامالت قلبی و قالبی، توبت است

 (. 6832، ین کاشانی)عزالد
ت را توان این برداشگرفته و نظرهاي بزرگان تصوف، می هاي صورتبه بحث توجهبا  

هرجا که صوفیه دربارۀ امور . گوناگون است داشت که اصطالح معامالت در نزد صوفیه
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معامله استفاده  کنند از معناي عامروش و ازدواج و غیره بحث میدنیایی نظیر خرید و ف
معناي معامله دربارۀ امور مربوط به سلوک معنایی فراتر از این دارد و مجموعة  اما ،شودمی

 گویند وخصوص خداوند، خود و اطرافیان را معامله میکردار صوفیان دراعمال و رفتار و 
 . شودمی هاي آداب و اعمال نیز یاداز این مواردي که ذکر شد گاهی نیز با عنوان

 بندي معامالت در نزد صوفیه تقسیم. 4-2
 اریباًت طور که گفته شد، واژه معامالت از لحاظ معنایی در بین متصوفه با اندک اختالفیهمان

دهد و این اعمال را به معناي اعمال و کرداري است که سالک در راه سلوک انجام می
ي در بین هاي زیادبندي انواع معامالت، تفاوتدر تاسیم. توان به عرفان عملی تعبیر کردمی

 ها در تعداد، نوع و اسامی ظاهرخورد، این تفاوتهاي صوفیه به چشم میمؤلفان کتاب
باره  در این. خود را بیان کرده است از بزرگان این نحلة فکري نظر خاصهر یک  شود ومی

لین ي از اوهجویر. اندنظرهاي نویسندگان سَلَف را بیان کرده برخی نظر مستال دارند و برخی
کسانی بود که براي تربیت مریدان به تألیف کتابی با زبان فارسی پرداخت و در شرح اینکه 

بیان حاایق و معامالت اهل تصوف، یعنی معرفت، »نویسد: ب پرداخته، میچرا به تألیف کتا
 (6868، )هجویري« توحید، ایمان، طهارت، صالت، زکات، صوم، حج، صحبت و سماع

پردازد و چون به گفتة خودش به کشف باب به شرح و تفسیر معامالت می 68وي در   
نام کتاب خود را نیز به همین سبب کشف المحجوب نهاده  ،حجاب از این ابواب پرداخته

اکنون من کشف حجاب ابواب معامالت و حاایق اهل تصوف » گوید:است و در این باره می
از منکران  و دانستن ماصود بر تو آسان گردد، این کتاب بیان کنم تا طریق اندر با براهین ظاهر

 (. 6868، )هجویري« دعا و ثوابی باشد ین،آن را که بصیرتی بود با راه آید و مرا بد
بندي خود، معرفت، توحید و ایمان را که جنبة قلبی و اعتاادي دارند هجویري در تاسیم 

کند و طهارت، صالت، زکات، صوم، حج، صحبت و سماع را که با عنوان حاایق بیان می
م این مفصل به شرح و تاسیکند و در بحثی جنبة عملی دارند را به عنوان معامالت معرفی می

زند تا بتواند منکران با بصیرت پردازد و به قول خودش حجاب معامالت راکنار میها میواژه
 . را به راه راست هدایت کند

صاري بندي معامالت صوفیه پرداخته، خواجه عبداهلل انیکی دیگر از بزرگانی که به تاسیم 
 اند، دیدگاه متفاوتی درزیستهدیک به هم میاست و با آنکه وي با هجویري در زمانی نز

قسم  اما»کند: خواجه عبداهلل معامالت را به ده بخش تاسیم می. بندي معامالت دارندتاسیم
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، و الحرمه، و االخالص، و التهذیب، ة، و المراقبةالمعامالت، فَهُوَ عشره االبواب و هی: الرعای
 (. 6816، خواجه عبداهلل انصاري) «و التسلیم ،ة، والتفویض، والثقتوکل، و الةو االستقام
خود اوست و بعد از او فاط  انصاري دربارۀ معامالت نظري خاص نظر خواجه عبداهلل 
م را این مفهو االلهامفی اشارات اهل مالعااللطائفالدین عبدالرزاق کاشانی در کتاب کمال
رین خواجه السائکاشانی شارح منازلنظر داشته و این تشابه نظر نیز به خاطر این است که مد

معامالت به  در باب ز که به اصطالحات صوفیه پرداختهعبداهلل انصاري بوده در کتاب خود نی
در  وي. نیفزوده است آنهمان نظر خواجه عبداهلل انصاري بسنده کرده و از خود چیزي بر 

راي یسد که ساکالن بنوکه به عربی نگاشته، ذیل واژه معامالت می مالعکتاب لطائف اال
رعایت، مراقبت، حرمت،  :منزل در پیش راه دارند و این منازل عبارتند از 68رسیدن به حق، 

، تفویض، ثاه و تسلیم و تا زمانی که سالک این منازل را توکلاخالص، تهییب، استاامت، 
نف   وجهتمعاملة او با خدا صحیح نیست و معامله در نزد صوفیه عبارت از  پشت سر نگیارد،

 طلبیدن از آن است و توسط آن، حجاب از بینانسانی به روح روحانی و سر ربانی و یاري
شود و راه ورود به معاملت و رود و در ازاي از بین رفتن حجاب، قبول مراد حاصل میمی

حزن است و کسی را که داراي این سه خصلت باشد، شایستة ورود  پیشانی آن زهد، ورع و
لت ها را نداشته باشد معامداند و معتاد است تا زمانی سالک این ویژگیمعاملت میبه میدان 

او همچنین در شرح منازل السائرین، ابواب (. 6878ک: کاشانی، . )ر او صحیح نیست
 . کندمعامالت را که خواجه عبداهلل انصاري بیان کرده است، تفسیر می

 . ]ازلی[است، با عنایت  ]نف  از مخالفت و نظر به غیر حق [رعایت، نگهداري و صیانت  
تعالی است  -که همان حق[مراقبت عبارت است از مالحظة پیوسته و همیشگی ماصود 

 . ]بنابراین، مراقبت در واقع از افعال دل است
و [ها و دوري از سرکشی ]با اوامر الهی [حرمت، آن است که سالک در ترک امور مخالف

 . بر خود سخت گیرد ]گیردیی که با ارتکاب محرمات صورت میهاطغیان
 . است ]همچون ریا و عُجب و مانند آن[ اياخالص، پالودن عمل از هر شائبه

 . هاي ریاضت استتهییب، پاک سازي و تطهیر اهل بدایات و آن راهی از راه
 . گردداستاامت، روحی است که احوال بدان زنده می

و همه  [تسلیم کنی  ]است [مالک آن  ]حق تعالی که[همةامور را به  ، آن است کهتوکل
 . و بر وکالت او اعتماد کنی ]ها را به او واگیاريکار
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چرا که سالک درماام تفویض، از حول و قوه [ توکلتر از تفویض را اشارتی است لطیف
م ماام او را قائ سپارد، بی آنکهمی جوید و امر را به حق تعالی، که صاحب آن استتبري می

 . ]و نایب خود در مصالح سازد
سلیم، ت. است، و ناطة دایرۀ تفویض و سویداي دل تسلیم است توکلثاه، مردمک چشم 
و آن عبارت است [. بود، در تسلیم و ثاه و تفویض نیز وجود دارد توکلهمان ناصانی که در 

 «باالترین راه عامه است تسلیم ]دادن اشیاء به غیر حق به واسطة جهلو نسبت از دعوي
 (. 6878)عبدالرزاق کاشانی، 

عبدالرزاق کاشانی در شرح معامالت و شرح تسلیم که یکی از معامالت است این ده  
تواند با پشت سر گیاشتن این مراحل و داند که سالک میباب معامله را درجات عامه می

معاملت مسلمانی را به چهار  غزالی ارکانمحمد امام . معامالت به طباة خواص وارد شود
 . کند که دو قسمت ظاهري و دو قسمت دیگر باطنی هستنددسته تاسیم می

 . ارکان این معاملت مسلمانی چهار است: دو به ظاهر تعلق دارد و دو به باطن»
  .: گزاردن فرمان حق است، که آن را عبادات گوینداولآن دو که به ظاهر تعلق دارد: رکن 

  .نگاه داشتن ادب است اندر حرکات و سکنات و معیشت، که آن را معاملت گویندرکن دوم: 
آن دو که به باطن تعلق دارد؛ یکی پاک کردن دل است از اخالق ناپسندیده؛ چون خشم  اما

و بخل و حسد و کبر و عُجب و ریا، که این اخالق را مهلکات گویند وعَاَبات راه دین 
 . گویند

ورجا  و رضا محبتو دیگر رکن آراستن دل است به اخالق پسندیده، چون صبر و شکر و 
 . که آن را منجیات گویند توکلو 

ل درست کردن اعتااد اهل سنت و دات است و آن ده اصل است: اصل اول در عبارکن او
جماعت، اصل دوم، به طلب علم مشغول شدن، اصل سوم در طهارت، اصل چهارم، در نماز 

واندن، اصل پنجم در زکات، اصل ششم در روزه، اصل هفتم در حج کردن، اصل هشتم خ
عبادات راست  درقرآن خواندن، اصل نهم در ذکر تسبیح، اصل دهم در وردها و وقت

 . دانستن
اصل دوم  ،ل آداب نان خوردنه اصل است: اصل اومعامالت، وآن نُرکن دوم در آداب و 

اصل چهارم در طلب حالل، اصل  ،ب کسب و تجارتاصل سوم آدا ،کردنآداب نکاح
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اهل هشتم  ،اصل هفتم آداب سفر ،پنجم آداب صحبت خلق، اصل ششم در آداب عزلت
 (. 6816غزالی، ) «اصل نهم آداب امر به معروف و نهی از منکر  و آداب سماع و وجد

هجویري استفاده هاي معامالت هاي خود از اسامی باببنديالی در تاسیمغز امام محمد 
وي نماز،  .بندي وي در جایگاه قرارگرفتن این اسامی استاما تفاوت بارز تاسیم ،کرده است

روزه، حج و طهارت را که هجویري با عنوان معامالت بیان کرده است در بخش عبادات 
دادن آداب صحبت و  توان در قراربندي وي را با هجویري میشباهت تاسیم. دهدجاي می

ندي بهمچنین نکتة جالب اینجاست که در تاسیم. کردسماع در بخش معامالت مشاهده 
توان مثالی آورد رکن دوم که معامالت است از واژۀ آداب استفاده کرده است و این را می

ر ابونص. براي اینکه منظور از معامالت در نزد صوفیه گاهی همان آداب و رسوم رایج است
نیز در کتاب اللمع فی التصوف از معامالت با ذکر واژۀ آداب یاد و مواردي را که  سراج

در فصلی با عنوان مراسم و آداب صوفیان  عنوان معامالت شرح و تفسیر کرده هجویري با
، صحبت، سماع، خلوت و صدقات فصل به شرح آداب نماز، روزه، حج و در این کرده ذکر

بندي هجویري دیده کند که در تاسیمرا نیز بیان می وي موارد دیگري. پرداخته است
، بیل، گرسنگی آموزي، غیاخوردن، پوشیدن لباس،شوند که عبارتند از: آداب دانشنمی

  .هستندکه برخی از این آداب با نظر غزالی در رکن دوم معامالت مشترک . ..بیماري و 
را دارد و آنچه را که هجویري با احمد جام )ژنده پیل( نیز دربارۀ معامله نظر خاص خود  

 . داندعنوان معامالت بیان کرده است، فرایض و واجبات می
بسیار دیگر که هست هر یکی را وقتی معلوم است، چون نماز و روزه و زکات هاي فرض» 

توبه درهر نفسی که خداي عزوجل بیازاري، بر  ، اماو حج و وضو و اغتسال، این و مانند این
فته ل گجّ و آنچه از قول خداي بود عزّ« وَمَن لَم یَتُب فأولئکَ هُمَ الظالمون». شودمیتو فرض 
باید بود تا در توبه استاامت آنچه از معاملة راه است و شرط تائب که او را چون می ، اماآمد
 «تائبان»باشد، وي را معاملة  «محااان»و « تائبان»اگر کسی خواهد که او را ماام  اما. آرد

 .(6813، )احمد جام «بردست بایدگرفت
توان در این قسمت منظور احمد جام را از واژۀ معامله، آداب و شرایط در نظر گرفت می 

زیرا از سالکان خواسته که معاملة  ؛توان به آن افزودو همچنین معناي راه و روش را نیز می
یگران تی را که دوي معامال. هاست، در پیش بگیرنداعمال، شرایط و یا روش آن تائبان را که

 . کندمدنظر دارند از جملة واجبات و فرایض قلمداد می. ..همچون هجویري و
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فایه  مادپرداخته، ع صوفیهبندي اعمال یا معامالت یکی دیگر از کسانی که به تاسیم 
در وي . ستاکرمانی است که این بار نه به زبان نثر بلکه با زبان شعر حق مطلب را ادا کرده

هاي کتاب را به بیان اعمال اختصاص داده که عبارتند از: نامه، یکی از بابمثنوي طریات
وي . توحید، طهارت، نماز، زکات، فرایض و سنن، توزیع اوقات، دعا و اوقات آن و روزه

معامالت  ، اماعایده استدر توحید، نماز، زکات، طهارت و روزه و حج با هجویري هم
در بخش توزیع اوقات و دعا با نظر امام  اماان اعمال بیان کرده است، هجویري را تحت عنو
الی این دو بخش را ذیل عبادات معرفی ق است؛ البته با این تفاوت که غزمحمد غزالی مواف

 . با عنوان اعمال یاد کرده استها آن کرده ولی عماد فایه کرمانی از

 خاوشااااا ارباااب دین و اهاال اعمااال  »
 گشاااتااه جااامعمایااان عالام و تاااوي      

 شاااعااار خااویشاااتاان کاارده عااماال را   
 بااه طاااعاات عمر ایشااااان بوده موقوف
 اگاار چااه علم داري، در عماال کوش

 دراین باب ازعمل آن اسااات ماصاااود 
 بااود اسااااالم را باار پاانااج بااناایاااد     

 دوم باااشاااااد نااماااز پاانااج گااانااه     
 چااهااارم روزۀ ماااه صاااایااام اساااات    

 بود پنجم حج، ار هسااات اساااتطاااعاات
 

 لکااه شاااد در وصاااف ایشاااانم زبااان ال   
 نااکاارده یااک دم از اوقااات ضااااایااع   
 نااداده ره ساااااوي خاااطااار اماال را    

 جنیاادآساااا بااه تاوي گشاااتااه موصاااوف  
 مااکاان ایاان مسااااألااه هاارگااز فاارامااوش  

 کااه ماباناای گشاااات باار وي دین معبود  
 ایاان حاادیااثاام گاافاات اساااتاااد  اولکااه  

 باااهااااناااه ساااااوم دادن زکاااات بااای 
 کااه باار ارباااب دیاانااش احااتاارام اساااات 
 «کااه باار چاایاازي تااوان کااردن قااناااعاات 

 

 (6874، کرمانی )عماد فایه

هایی پردازد و بخشعماد فایه کرمانی در ادامه به شرح تک تک اعمال با زبان شعر می 
  .گیردرا براي شرح و تفسیر این اعمال در نظر می

صوف و پردازان تترین نظریهرا به عنوان یکی از بزرگ عربیابندر انتهاي بحث، نظر 
کتاب  616تا  74وي درکتاب فتوحات مکیه باب . کنیمگیار عرفان نظري بیان میبنیان

را ها نآ خود را به معامالت صوفیه اختصاص داده و در هر باب به تفصیل شرح و تفسیر
بین  بندي درترین تاسیمرا جامع عربیابنبندي توان تاسیمنحوي میبه. آورده است

اند در زیرا هرآنچه را که دیگر متصوفه تحت عنوان واژۀ معامله بیان کرده صوفیان دانست،
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معامالت و الفاظ رایج در بین متصوفه را با  عربیابنوجود دارد و  عربیابنبندي تاسیم
 . عنوان معامالت شرح و توضیح داده است

، توان به: توبهمییاد کرده ها آن با عنوان معامالت از عربیابنازجمله موضوعاتی که   
مجاهده، خلوت، عزلت، فرار، تاوي، حجاب و ستر، احکام شرع، نوافل، فرایض و سنن، 

حسد، غیبت  ورع، زهد، جود، سکوت، خواب، خوف، رجا، حزن، جوع، شهوت، خشوع،
ر قرار مد نظ عربیابنمعامالتی را که  فتوحات مکیهدر مادمة کتاب . و قناعت اشاره کرد

 . انداند، شرح شدهفراز خاص که در حد خود کامل و تمامداده، در پنج 
که اتصال محکم و استواري به حیات روحی و « روحی و عایدتی است»فراز نخست آن  

 . استعااید دینی دارد وآن عبارت از بحث والیت و قضایاي نبوت و رسالت 
وقوعش در  زمان از -است که در ارتباط با حایات نف  انسانی« نف  تربیتی»فراز دوم  

 طبیعت و پیش از ریاضت و تهییب و برشدنش به سوي آفاق کمال و معالی امور دارد و در
هایش و قضیة اداره و تحلیل آن و شهوت و انگیزه مسألهموضوعات فتنه و اسباب آن ها آن

واري بالسوء و دش ةراماهاي دقیای که بین آن و شهوت است و مشکلة کار نف  بیان فرق
 . استاز راه تربیت  گونگی دفع سرکشی آنآن، و چ
و آن اختصاص به موضوع فراست وآنچه تعلق بدان دارد، « ی استملنف  ع»فراز سوم،   

 . گیردیعنی آنچه که ظواهر جسمی و نفسی شخصیت انسانی را فرا می
ناحیة نظري و عملی سخن است، شیخ در این فراز از دو « اخالق تربیتی»فراز چهارم،  
صیل ی دارد و آن بیان و تفن و تطویر شخصیت انسانی ناش مهمدر تکوی گوید که هر دومی

ردي در زندگی ف را بداند و بشناسد وها آن صفات و اخالق بسیاري است که الزم است مرید
ها عبارتند تا انسانی فاضل و کامل حایای شود وآن کندرفتار ها آن و اجتماعی خویش، طبق

 . و یاین و مراقبه و استاامت و اخالص و صدق و فتوت توکلاز: خشوع و 
ت، شوق و اشتیاق است که از نعوت است که شامل ماام خلّ« ی معنويمحبت»فراز پنجم   

باشد و نیز ماام احترام شیوخ و ماام سماع و ماام کرامات و جز اینها، از این محبان عشاق می
 (. 6838، عربیبنا« )باشدفراز می
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  گیرينتیجهبندي و جمع
وان تعی دارد که ازجمله میها در نزد صوفیه معانی متنواژهواژۀ معامله مانند بسیاري دیگر از و

 . عمل، عبادت، ادب، پیشه و روش اشاره کرد معنايبه 
شود که سالک معامالت در نزد صوفیه همان عرفان عملی است و به اعمالی مربوط می 

دهد و صرفا عبادت محسوب در سلوک براي تزکیة نف  و رسیدن به حایات انجام می
 . شوندنمی
گیرند در نزد همة صوفیه به یک نام شناخته اعمالی که تحت عنوان معامالت قرار می 
بندي این اعمال را معامالت، برخی اعمال و برخی آداب و رسوم شوند، برخی در تاسیمنمی
 . اندگیاري کردهنام
هم در تعداد اعمال و ؛ نظران اختالف وجود داردبندي معامالت، بین صاحبدر تاسیم 
 . هایی مشهود استتفاوتها آن گیاري و نوعهم نام
گران برند که با نظر دیخواجه عبداهلل انصاري و عبدالرزاق کاشانی ده نوع معامله را نام می 
خی اند شبیه منازل سلوک هستند که در برمتفاوتند زیرا معامالتی را که آنان یاد کرده کامالً

 . کتب مشهود است
ژنده ) الی، احمد جامبا غزها آن برخی از برد که درنوع معامله را نام می 68هجویري  

هایی که وي عایده است و برخی دیگر از نامپیل(، سهروردي و عماد فایه کرمانی هم
کتاب فتوحات  616تا  74باب  عربیابن. هاي برگزیدۀ دیگران تفاوت داردگزیده با نامبر

هایی است که دیگران براي معامالت مکیه را به معامالت اختصاصی داده که جامع همة نام
در ها نآ ن صوفیه ازاهاي بسیاري را به کار برده است که دیگر مؤلفاند و نامبه کار برده
 . اندخود استفاده نکردهبندي تاسیم
پردازان و نویسندگان عرفانی، راجع به معامالت اشتراک نظري وجود ندارد در نگاه نظریه 

ر قرآن و ق دبودن این بحث و نداشتن منبعی موثاي توان به سلیاهو این اختالف نظر را می
یوۀ خاص شحدیث نسبت داد که هر یک از بزرگان صوفیه براي تربیت مریدان از یک نوع 

 . اندمطابق با حال و وقت خویش استفاده کرده

 تعارض منافع 
 . تعارض منافع وجود ندارد
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