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  پیشگفتار 

های نخستین است.  هشناخت صوفیان سد منابعترین  مهم باکویه از  ابن  ۀ حکایات الصوفی

پنجم به    سدۀنویسان و نویسندگان طبقات صوفیه  مورخان و سیره  بیشترِ رس  در دست  این کتاب

تا    کتاب ارزشمندسفانه این  أ مت  اند.خود نقل کرده   آثارهایی از آن را در  و بخش   قرار داشتهبعد  

داریم  یجا اطالع  که  و  ی  رفته  بین  از  زمان  گذر  فهرست  تاکنون  در  در  آن  از  گزارشی  هیچ 

نشده  کتابخانه  ارائه  جهان  به   آنچه  .است های  کتاب  این  کوتاه  مانده  یجااز  گزیدۀ  و    چند 

  باکویه روایت شده است. ها از ابن الی کتاب ه ای است که در الب حکایات پراکنده 

  فی حط األوزار عن زوار المزار   زارشد اإلوقتی مقدمۀ کتاب    ۱۳۲۷در سال    عالمۀ قزوینی 

جای مانده از کتاب حکایات  های به آوری بخش را گرد   خود   نوشت یکی از تمایالت قلبی را می 

  : باکویه ذکر کرده و نوشته است ابن  ۀالصوفی

باکویه تمام  ای از روایات و حکایات راجع به صوفیه را که ابناگر کسی خواسته باشد نمونه

از افواه رجال و مشایخ صوفیه در اکثر  ها  آن  خود را صرف فراهم آوردن و جمع و التقاط عمر  

 ه  اقطار بالد اسالم نموده است ب
ً
... و تمام فصل  قشیریه  ۀرسالتمام    دست آورد باید عجالة

ج
ّ

خطیب بغدادی    تاریخ بغدادِ را در جلد هشتم    طویل راجع به ترجمه حسین بن منصور حال

الجوزی را و  ) ابنتلبیس ابلیسکتاب  (  نقد العلم و العلماء  و سپس باب عاشر همین کتاِب 

فین کتب  
ّ
  ۀ ثالثبلکه تمام ابواب آن کتاب را نیز تتّبع تاّم کامل نموده و جمیع روایاتی را که مؤل



    باکویهبنحکایات الصوفیه ا       ۱۰

بسیار    ۀاند در یکجا جمع آورده و... بدین طریق نمونمزبوره از صاحب ترجمه نقل نموده

باکویه در قسمت اعظم از عمر  ممّتع مفیدی از نوع روایات و قصص راجع به صوفیه که ابن

سیاحت در  مسافرتخود  و  فعالیت  ها  با  اسالمی  بالد  اغلب  در  خود  دراز  و  دور  های 

  ١جمع نموده بوده است فراهم آورده خواهد بود.  ناپذیر خودخستگی

  ۀ ای که در منابع مختلف نقل شده و به برخی از آنها در کالم عالم ایات پراکنده ک عالوه بر ح 

گزیده از کتاب    چند های خود به نسخۀ خطی  این بندۀ خدا در بررسی   ، است   قزوینی اشاره شده 

قزوینی    ۀ عالم   مصمم کرد که به طرح مرا  همۀ اینها  نیز دست یافتم که  باکویه  ابن   ۀ الصوفی   حکایات 

  . جامۀ عمل بپوشانم 

را    حکایات الصوفیه مانده از کتاب  جایبه   هایاز گزیده   نسخۀ کهن سه  در این مجموعه  

  و گردآوری   صد عنوان کتاب عرفانی و تاریخی   نزدیک بهبا بررسی  کرده و    تحقیقو  تصحیح  

گامی در جهت  که توانسته باشیم  شاید  ،ردیم گردآوری ک  راباکویه ابن از    شدهروایت   ِت احکای

  برداریم.های نخستین صوفیان سده نظیر در شناخت و مرجع بی این اثر مهم بازسازی 

  سودمندی   هایته نککه  پورجوادی    اّهللاٰ آقای دکتر نصر  کنم از استاد دانشمند می   تشکر در پایان  

ثانی د یوسف و استاد گرانقدر آقای دکتر سیدمحمو    ند گوشزد کرددر مورد مقدمه و متن این اثر  را  

که مقدمه و متن را به دقت خوانده و نکات بسیار ارزشمندی را در جهت اصالح این اثر متذکر  

ای  که عالوه بر یادآوری پاره   محمد سوری   جناب آقای دکتردوست گرانقدرم  شدند و همچنین  

کران  سپاس بی   و  ، یادداشتی کوتاه به زبان انگلیسی برای کتاب نوشتند.در مقدمه و متن  اصالحات

  تردید که در همۀ مراحل همراه من بودند و بی   مدلبندو دختر  عزیز  همسر  کنم به خود را تقدیم می

  رسید. این کار به سرانجام نمی  یاری و همراهی ایشانبدون 

  

  نیااکبر راشدی 

  ۱۴۰۰بهمن    ۷
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