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  مقدمه

تـوان دینـی را    ترین ساحت هر دین عرفان آن است. کمتـر مـی   ن و نهانیتری ترین، متعالی درونی
هـاي عرفـانی از همـان آغـاز پدیـدار       سراغ گرفت که فاقد این جنبه باشد. در اسالم نیز گـرایش 

شد. به باور بسیاري از اهل تحقیق، تصوف و عرفان اسالمی ریشه در تعالیم قرآن، سنت نبـوي و  
هـاي فراوانـی را طـی     ان اسالمی اما در بستر تاریخ فراز و نشـیب سیرة علوي دارد. تصوف و عرف

کرده است. ایران فرهنگی (و نه ایران سیاسی که امروزه در این محدودة جغرافیایی قرار گرفتـه  
ترین بسترهاي رشد و گسترش عرفان و تصوف بوده است. بر کسی پوشـیده   است) یکی از مهم

ه سهم بسزایی در تکوین هویت ملی و فرهنگی ایرانیان نیست که عرفان و تصوف عالوه بر اینک
هـا   اسـالمی در دیگـر سـرزمین    -هاي نفوذ و گسترش فرهنگ ایرانی ترین راه داشته، یکی از مهم

  بوده است.
این کتاب به بررسی تاریخی تصوف و عرفان اسالمی در یکـی از مقـاطع مهـم تـاریخ و     

یل دورة پهلوي، اختصاص یافتـه اسـت. یکـی از    فرهنگ ایران، یعنی از آغاز عصر صفوي تا اوا
تـوان بـه    دالیل اهمیت این دوره این است که تأثیرات سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی آن را مـی    

شــکل انکارناپــذیري در ایــران معاصــر مشــاهده کــرد. تشــکیل حکومــت صــوفی بــه همــت و   
یع، بـه عنـوان   مجاهدات صوفیان، به عنوان نخستین حکومـت ملـی ایـران، و رسـمیت یـافتن تشـ      

گیري هویت ملـی، در حقیقـت نقطـۀ عطفـی در تـاریخ ایـران بـه شـمار          عاملی اساسی در شکل
رود. این دوره تأثیرات چشمگیري بر ابعاد گوناگون حیات دینی و فرهنگی ایرانیان از جملـه   می

  تصوف و عرفان اسالمی بر جا گذاشته است.
ه بـه عصـر صـفویان اختصـاص     این کتاب به دو بخش تقسیم شده اسـت. بخـش اول کـ   

ریشگی تصـوف   دارد، شامل پنج فصل است: در فصل اول با عنوان صفویان، به مباحثی مانند هم
هاي صوفیه مانند سربداران، نوبخشیه و...، زندگی و عرفان شـیخ   و تشیع، نگاهی به سابقۀ نهضت

مت صـفویان  الدین اردبیلی مؤسس طریقۀ صوفیه و نهضت صوفیان صفوي و تأسیس حکو صفی
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پرداخته شده است. در فصل دوم با عنوان سیاست مذهبی حکومت صـفوي، موضـوعاتی ماننـد    
گذر از تشیع صوفیانه به تشیع فقهی، مهاجرت عالمان شیعه به ایران و آثار و نتایج ورود عالمـان  
شیعه به حکومت صوفی مطرح شده است. فصل سـوم بـا عنـوان وضـعیت تصـوف و عرفـان در       

نویسی بر تصوف و انحطاط تصوف و تمایز  به مباحثی مانند سرکوب صوفیه، ردیه عهد صفوي،
عرفان اختصاص یافته است. در فصل چهارم، نسبت حکیمان و عالمـان مهـم دینـی عصـر یعنـی      
شهید ثانی، مقدس اردبیلی، شـیخ بهـایی، میردامـاد، میرفندرسـکی، مالصـدرا، فـیض کاشـانی،        

دوم، قاضـی سـعید قمـی بـا عرفـان و تصـوف در عصـر         فیاض الهیجی، مجلسـی اول، مجلسـی  
هـاي تصـوف در ایـران عصـر صـفوي یعنـی        صفوي بررسی شده است. فصل پـنجم، بـه طریقـه   

اهللا تا شاه علیرضـا دکنـی)، نوربخشـیه، ذهبیـه (از      اللهیه و انتقال به هندوستان (از شاه خلیل نعمت
رزش ه اختصاص دارد.الدین نیریزي)، نقشبندیه و قادری آبادي تا قطب ب  

بخش دوم دربارة عرفان و تصوف پس از عصر صفوي و شـامل چهـار فصـل اسـت. در     
فصل اول، با عنوان نگاهی به وضع کلی تصـوف پـس از عصـر صـفوي تـا اوایـل پهلـوي، سـیر         
تاریخی تصوف و عرفان اسالمی در عصر افشاریه، زندیه و قاجاریه و اوایل پهلوي بررسی شـده  

تصوف در اواخر زندیه و اوایل قاجار و مخالفت حاکمان و عالمـان بـا آن   است. نهضت احیاي 
و نیز تداوم مخالفت با تصوف در این دوره از دیگـر مباحـث ایـن فصـل اسـت. در فصـل دوم،       

اللهیه و انشعابات آن، ذهبیه، نوربخشیه، اویسـیه،   هاي تصوف در دورة مذکور مانند نعمت طریقه
نقشبندیه بررسی شده است. فصل چهارم به حلقۀ عرفانی نجف و  اهل حق، خاکساریه، قادریه و

  مشرب آن اختصاص یافته است. عالمان عارف
این کتاب را شاید بتوان اولین گام براي تدوین تاریخ تصوف و عرفان اسـالمی در دورة  

بـه منظـور تـأمین نیـاز     » سـمت «مذکور دانست کـه بـه سـفارش گـروه ادیـان و عرفـان سـازمان        
مندان فـراهم آمـده اسـت. از     هاي ادیان و عرفان و عرفان اسالمی و دیگر عالقه ن رشتهدانشجویا

هاي کتـاب را بـر ایـن حقیـر خواهنـد بخشـید. بـر خـود فـرض           رو خوانندگان عزیز، کاستی این
، که براي »سمت«دانیم از سرکار خانم دکتر معلم، مدیر محترم گروه ادیان و عرفان سازمان  می
این کتاب بسیار کوشـیدند، قـدردانی نمـایم. همچنـین از اسـتاد گرامـی جنـاب         سامان رسیدن به

هـاي   آقاي دکتر پازوکی، ناظر علمی این پژوهش، صمیمانه سپاسگزارم که همواره از راهنمایی
مند بودم. از آقاي محمدعلی طاوسی نیز که این کتاب  ارزشمند ایشان در تدوین این کتاب بهره

کـنم. از همکـاران سـاعی     ت سودمندي را یادآوري کردنـد، تشـکر مـی   را به دقت خوانده، نکا
، به خصوص بخـش تـدوین کـه بـراي انتشـار بهنگـام کتـاب از هـیچ کوششـی          »سمت«سازمان 
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سـامان آمـدن ایـن کتـاب      فروگذار نکردند، سپاسگزارم و در پایان از همـۀ دوسـتانی کـه در بـه    
  هاد!کنم. خدایشان جزاي خیر د اند تشکر می سهمی داشته

  
  محمودرضا اسفندیار
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