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 چکیده
. پس از تسلط مغوالن بر ویران گردید آنهای بسیاری از آبادی به خراسان مغول ی حمالتدر بحبوحه

خراسانی از جمله خاندان جوینی و فریومدی  ساالردیوانهای خاندانخراسان در تحت حمایت و تشویق 
ظهور شهرهایی نو با هویت جدید در  هابازسازی ی ایننتیجهشد. بازسازی  هابسیاری از این ویرانی

بود. بنابراین بررسی این تحول و دگرگونی که در حیات از جمله در والیت باخرز خراسان ی عرصه
در بستر الدین ابوبکر تایبادی که زین نامهزندگیاجتماعی خراسان در والیت باخرز روی داد و نیز 

منابع  با روش توصیفی و تحلیلی و با تأکید بر ظهور نمودچنین تحول و دگرگونی  جغرافیایی و تاریخی
پاسخ به  حاضر به دنبالپژوهش  باشد.اصلی این پژوهش می هدفاصلی و فرهنگ شفاهی خراسان 

؟ خراسان شکل گرفتی جغرافیایی باخرزِ : هویتی به نام تایباد چگونه در عرصهاست سؤاالتاین 
خانان و الدین ابوبکر تایبادی چه نقشی در حیات اجتماعی و سیاسی خراسان در عهد ایلموالنا زین

های پژوهش حاکی از آن است که شهر تایباد بر روی و تیموریان داشته است؟ یافته هافترت بین آن
ایجاد شد و در مقابل توی خراب به در عهد مغول و ایلخانی در والیت باخرز « توی»های آبادی ویرانه
یبادی از جمله نخبگانی علمی و الدین ابوبکر تاو تایباد مسمی گردید. زین تایباد تدریجبهآباد و توی

آن خراسان در عرصه سیاست و  تبعبهعرفانی خراسان بود که نقش مهمی در حیات اجتماعی باخرز و 
و نهی از منکر و توصیه به  معروفامربهی سیاسی و سیرت عملی تایبادی در اندیشه فرهنگ ایفا نمود.

ی اتصال و وی حلقها نمود یافته است. عدالت نقش محوری داشت که در قالب نصیحت ملوک و امر
 .ش بوده استاهی خراسان در زمانوحدت تمامی جریانات مذهبی و صوفیه

 .، خراسان، تایبادی، ایلخانانشفاهی توی، فرهنگ واژگان کلیدی:
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 قدمهم .1

 تهاجمات براثر خراسان خصوصبهجامعه ایران و  اجتماعی حیات
 ایعمده هایدگرگونی و تحوّل باعث مغول قوم یویرانگرانه

پس از  های خراسان ویران شد.بسیاری از شهرها و آبادی .گردید
کار بازسازی خراسان  تدریجبهفروکش کردن تهاجمات مغوالن 

های آن شخصیت تبعبههای محلی بانفوذ و خاندانتحت حمایت 
که از حامیان اصلی مردم در برابر اشرافیت حاکم ها برخاسته از آن

های خراسان که در عهد شروع شد. از جمله آبادی ودندمغولی ب
مذکور بازسازی شد شهر تایباد امروزی است که در این پژوهش 

تحلیلی جغرافیای  -سعی شده است تا با رویکردی توصیفی
شود. در بررسی  ق(736-654)حک  تاریخی آن در عهد ایلخانی

-که مسئلهی راستای تبیین جغرافیای تاریخی تایباد در عهد ایلخان

تسمیه سعی شده ضمن بیان وجهباشد، ی اصلی این پژوهش می
الدین ابوبکر بن علی تایبادی نیز در آن، کارنامه زندگی موالنا زین

ی فترت بین ایلخانان و تیموریان تحلیل و عهد ایلخانان و دوره
خاندان شیخ علی تایبادی با پسرش موالنا  ازآنجاکه بررسی گردد.

شود و این شخصیت نقش ابوبکر تایبادی شناخته میالدین زین
آن مناسبات  تبعبهمهمی در تحوالت اجتماعی و فرهنگی و 

سیاسی خراسان در عهد مذکور داشته در این پژوهش سعی شده 
نامه او به تبیین و تحلیل ابعاد گوناگون زندگی این با بیان زندگی

دانه و تحلیلی شخص و اثرگذاری بر تحوالت خراسان با دیدی نقا
  پرداخته شود.

شود زمانی مشخص می و ضرورت انجام چنین پژوهشیاهمیت 
موضوع مورد بررسی در این پژوهش  یتاکنون دربارهکه بدانیم 

و اگر  است نشدهانجامتاریخی و نقادانه  دیبادکار مستقل و جامعی 
در یک دید کلی . به آن اهتمام شده جامع و مستقل نیست

تسمیه و وجه ت تمامی نویسندگان محلی که به معرفیتوان گفمی
های محلی صرفاً اند به خاطر عالقهتاریخ شهرستان تایباد پرداخته

گونه تحلیل و تبیین تاریخی  به بیان مفاخر گذشته بدون هر
الدین ابوبکر آثار که به بررسی زندگی زین نیکی از ای. پرداختند

گیر مصحح کتاب ن گوشهی عالءالدیتایبادی پرداخته مقدمه
بر این اثر هست که برای نخستین  بار در سال  مقامات تایبادی

است. در این  شدهچاپاز سوی انتشارات افهام در دزفول  1380
 نیامده و بحثمورد درباره موضوع  مالحظهقابلمقدمه مطلبی 

های بیشتر نقل صرف چند روایت از آثار متقدم تاریخی و تذکره
 است.ره تایبادی درباصوفیه 

تألیف  تاریخ و رجال شهرستان تایبادکتاب  ،از این آثاردیگر یکی 
از سوی  1388که در سال  آبادی استابراهیم زنگنه قاسم

معرفی  است. این اثر به شدهچاپابرو در مشهد انتشارت حافط

تاریخ شهرستان تایباد و رجال برخاسته از آن از ابتدای تاریخ تا 
در کتب  شدهگفتهمطالب پرداخته و صرفاً گردآوری معاصر زمان 

نقد و تحلیل  بدونی تایباد و باخرز درباره تاریخی و سایر منابع
 باشد.ها میآن

ی تخصصی موالنا نامهمجموعه مقاالت پژوهش» اثر دیگر 
است که از سوی جمعی از نویسندگان « الدین ابوبکر تایبادیزین
در تهران چاپ کرده  1390در سال  نشر دیبایهو  شدهیآورجمع

 مقامات تایبادیکز اصلی این مقاالت بر روی کتاب است. تمر
الدین ابوبکر که در قرن نهم درباره مقام معنوی زین-است  
که ماهیت مطالب آن  شدهنیتدوتوسط یکی از احفادش  تایبادی

باشد که تا ی سخنان مریدانش درباره وی میصرفاً مجموعه
ها بوده و از کرامات وی سخن بعد از وفاتش بر سر زبان قرنمین

کننده ای از واقعیت و اغراق راویان بوده و جمعگفتند که آمیخته
ها را در عصر شاهرخ تیموری بدون هر گونه نقد و تحلیلی آن آن

عنوان اثر  رغمبهاین پژوهشنامه  –آوری و تدوین کرده است جمع
وری خاصی در آن نیست و که پژوهشنامه تخصصی است، نوآ

ی این شخصیت تاریخی دربارهو نقد عاری از هرگونه تبیین 
مقامات بازنویسی کتاب  ینوعبهاین اثر  در واقع .باشدتاریخی می

بدون  اندقول کردهاست که اکثر نویسندگان از آن نقل تایبادی
یکی از  .ی غلو دارد، بپردازندجنبه کهآنروایات  نقدبه کهآن
-ای است مقالهاالت این پژوهشنامه که تا حدودی کار عالمانهمق

است که « جغرافیای تاریخی تایباد در قرن هشتم»ای با عنوان 
پژوهش بیشتر  عنوانبهپرداختن  یجابهعزیز یوسفی مؤلف آن 

الدین ابوبکر هایی از سفرهای زیننامنظم به بیان گوشه طوربه
برای تحصیل و تهذیب پرداخته تایبادی به مناطق مجاور تایباد 

 داشته باشد. بارهنیدراکه نوآوری خاصی است بدون آن
مند به بررسی علمی و نظام صورتبهای از پژوهشگران عده البته

که به دو  اندی موضوع مورد بررسی در این مقاله پرداختهدرباره
فقط از منظر معماری به  شوند: گروهیدسته تقسیم می

الدین موالنا زینخانه مزار ی آرامگاه و جماعتی بنامجموعه
سیدرسول موسوی ؛ کردند موضوع را بررسی ،تایبادیابوبکر 

ای با در مقاله شهین پورعلی یاری و جواد خدادوست، حاجی
متصوفه در شرق خراسان: باخرز،  یسازمقبرهسبک » عنوان
الدین بررسی معماری آرامگاه زین به« ، تایباد و هراتجامتربت

هدفشان بررسی زندگی و  کهآن پرداختند، بدونابوبکر تایبادی 
اش ت اجتماعی خراسان و زمانهاثرگذاری این شخصیت در حیا

، صص 1391یاری،  )موسوی حاجی، خدادوست، پورعلی دباش
نگاهی نو »ای علمی با عنوان نیز در مقاله ؛ گروهی دیگر(63-70

از ، «افیای تاریخی قهستان در قرون نخستین اسالمیبه جغر

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=سيدرسول+موسوي+حاجي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=سيدرسول+موسوي+حاجي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=سيدرسول+موسوي+حاجي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=جواد+خدادوست
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=جواد+خدادوست
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=شهين+پورعلي+ياري*
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=شهين+پورعلي+ياري*
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باخرز پرداختند تسمیه منظر جغرافیای تاریخی به بررسی وجه
رغم کار منظم و (. به75-76، صص1393)جعفری، شهیدانی، 

 بافرهنگ ازآنجاکه، شدهانجامای که توسط نویسندگان عالمانه
در تحلیل منطقه تایباد آشنایی نداشتند  و جغرافیایی شفاهی

که  اصطالحات محلی منطقه دچار ابهام و برداشت نادرست شدند
 در پژوهش حاضر سعی شده به این ابهامات پاسخ داده شود.

با  ،تاریخی ی رایج در تحقیقاتشیوه بر مبنای حاضر مقاله
 مردم تایباد شفاهیی حافظهو  معتبر اولدستگیری از منابع بهره

تسمیه تایباد و وجه تاریخی تبیین به تحلیلی - توصیفی با روش
الدین ابوبکر موالنا زین اجتماعی-سیاسی باخرز و نیز شخصیت 

 است. پرداخته تایبادی
 پژوهش این است: سؤاالت

باخرزِ ی جغرافیایی هویتی به نام تایباد چگونه در عرصه .1
های حیات اجتماعی خراسان شکل گرفت؟ تحوالت و دگرگونی

مهم داشته  ول و ایلخانان چه نقشی در این در خراسان عهد مغ
 است؟

چه نقشی در حیات اجتماعی الدین ابوبکر تایبادی والنا زینم . 2
و تیموریان داشته  هاآنخراسان در عهد ایلخانان و فترت بین 

 است؟

فرض بر این است که هویتی به نام تایباد پس از پایان حمالت 
، با بازسازی زمینایران مغول و احیای مجدد حیات اجتماعی در

با  تدریجبهحصار توی سربرآورد و  هایخرابهخراسان بر روی 
ظهور شخصیتی چون ابوبکر تایبادی از آن مکان به شهرت و 

 اعتبار رسید.

 تسمیه والیت باخرز قدیموجه .2
الدین ابوبکر تایبادی در ده تایباد از توابع والیت زین ازآنجاکه

لخانان متولد شده و در آن رشد و نمو باخرز خراسان در عهد ای
تسمیه باخرز را تبیین یافته است نگارنده ابتدا سعی نموده تا وجه

های قدیمی مدنیت در باخرز یکی از والیات مهم و کانوننماید. 
است. منابع نام این والیت را به اشکال مختلفی  بزرگخراسان 

، 2ج ،ق1382  ؛ السمعانی،611صق، 1422)یعقوبی،  چون: باخَرْزْ
، 2ج ،ش1333م/ 1955)حموی،  )محل باد( هرزه باد، (16ص
؛ ابن 351ص ،ق1411)مقدسی،  ، کُواخَرْزْ )گُواخَرْزْ((316ص

تا، بی؛ اصطخری، 455 ،427صص، 2ج ،ش1316م/1938حوقل، 
اند. ظاهراً گواخرز کردهذکر  (462، صق1409؛ ادریسی، 283ص

. (202صپاورقی  ،1385سیفی هروی، ) گویش بلوچی است
ی لغوی تسمیه و ریشهی وجه( دربارهق626یاقوت حموی )م

باخرز بفتح خاء و سکون راء و زای. کوره ذات »نویسد: باخرز می
قری کبیره و اصلها بادهرزه، ألنها مهب الریاح و هی باللغه 

 «البهلویه. تشتمل علی مأته و ثمان و ستین قریه قصبتها مالین...
ها و روستاهای بزرگ که الیتی وسیع است با قریهیعنی باخرز و

شده که یک لغت پهلوی است زیرا در اصل بادهرزه نامیده می
و  صدیکرز و نامنظم بوده است. شامل محل وزش بادهای هَ

 ی مالین بوده استآبادی و مرکز آن قصبه وهشتشصت
م/ 1954ق/1373؛ بغدادی، 316ص، 1ج ،1955حموی، یاقوت)

 .(148ص، 1ج، ش1332
با توجه به موقعیت جغرافیایی والیت باخرز قدیم  ظاهربههرچند  

باشد و محل وزش ای کوهستانی و دشت میکه شامل منطقه
بسیاری از نماید اما بادهای شدید و نامنظم است این صحیح می

اگر به محصوالت والیت که  ندمعمرین اصیل تایباد بر این نظر
این نتیجه خواهیم رسید که نام باخرز و  باخرز قدیم توجه کنیم به

های آن ارتباط تنگاتنگی با باغ و محصوالت بسیاری از آبادی
باغی داشته و دارد. یکی از محصوالت باغی غالب در والیت 

شود های تایباد و باخرز میباخرز قدیم که امروزه شامل شهرستان
ج عبدالحکیم مصاحبه با حا) باشدز آن میباغات انگور و درختان رَ

والیت شهرستان در ریزه میانشاعر و خبره فرهنگی علیمرادی، 
از نگارنده با غالمرسول درمانده، مصاحبه ؛ 1393تایباد، اسفند 

در منطقه شوپَر جوزقان، واقع در باغداران و ساالران کشاورزی 
. به نظر نگارنده (15/9/1394مورخه والیت تایباد، میان
و  شدهگرفته« رز»و « باغ»ی ترکیب دو کلمهتسمیه باخرز از وجه

به معنی باغِ انگور بوده « Bagh e raz رَزباغِ»در اصل این کلمه 
در فرهنگ شفاهی و گفتاری مردم به  مروربهاست. این کلمه 

که در مسمی گردیده است چنان« باخرز»و سپس به « باغَرز»
باخرز  های سرحدی والیتفرهنگ شفاهی مردم این والیت کوه

ی نام داشته و ترکیبی از کلمه« سرغَر»قدیم با والیت خواف که 
« رغَ»باشد و به معنی مرز می« سرحد»ی که مخفف شده« رسَ»

« سَرخر»به  مروربهباشد به معنای کوه می« پشتو»که در زبان 
در فرهنگ  مروربهمسمی شده است و طبیعی است که اسامی 

تدریج کنند و این تغییر چون بهییر میهای اقوام تغگفتاری و لهجه
افتد فهم اولیه ها اتفاق میایام و گذشت نسل مروربهو آرام و 

 ها مشکل است. آن
سوم تا هفتم باخرز را جزو اقلیم چهارم و از شهرهای منابع قرن

ند که از آن اها و روستاهای نیشابور نوشتهخراسان و از کوره
؛ 24ص ،ش1267 م/1889رداذبه، )ابن خ اندفضالیی برخاسته

؛ ابن 217ص ،1381؛ مستوفی، 611ص ،ق1416فقیه، ابن
؛ 96ص ،ق1422؛ یعقوبی، 555ص، 15ج ،ق1413العمری، 
. از نیمه دوم قرن هفتم باخرز به (300ص ،ق1411مقدسی، 

دستور منکوقاآن از توابع هرات و تحت حاکمیت ملوک کرت قرار 
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 ،1338اسفزاری،  ؛203 –202صص ،1385)سیفی هروی،  گرفت
باخرز نهم در عصر تیموری، والیت. در قرن(409-410صص، 1ج

از شرق به کوسویه و اعمال فوشنج، از غرب به خواف، از شمال 
به جام و از جنوب به بیابانی که میان قهستان، خواف، فوشنج و 

و جزو والیات تابع هرات شده می داشته محدودسبزوار قرار
هشت و وسه، سیوسی صص ،1349ابرو، فظ)حا استبوده
ی ناصری، سرانجام با جدایی هرات از ایران در دوره .نه(وسی

 باخرز جزو مشهد گردید.
جام ش با نام بخش باخرز جزو شهرستان تربت1345باخرز در 

 شدشهرستان باخرز، شهرستان تایباد نامیده 1359شد. در سال 
ش به بخش 1368در سال باخرز   (.26ص ،1388مشایخی، )

شد. در ش شهرداری باخرز تأسیس1370ارتقا یافت و در 
وزیران بخش باخرز از هیأت 3/5/89در جلسه  1389مردادماه

نامه )دوهفته یافت شهرستان تایباد مجزا و به شهرستان ارتقا
  .(18ص ،1390نامه باخرز(، خدمت )ویژهآوای

است که با شدهواقع اکنون شهرستان باخرز در خراسان رضوی
دقیقه تا 47درجه و  34،  بین مدار کیلومترمربع 65/1896مساحت 

 60 النهارنصفدقیقه عرض شمالی از استوا و  19درجه و  35
دقیقه طول شرقی از  40درجه  و  60درجه و صفر دقیقه تا 

است. فاصله باخرز تا مشهد مرکز گرفتهالنهار گرینویچ قرارنصف
)سالنامه  باشدکیلومتر می 1011لومتر و تا تهران کی 215استان 

از باخرز  .(76، 35-36صص ،1390رضوی، خراسانآماری استان
جام، از شرق به شهرستان تایباد، از شمال به شهرستان تربت

های تایباد و خواف غرب به شهرستان زاوه، از جنوب به شهرستان
باشد می« شهرنو»مرکز شهرستان باخرز امروزه شود. می محدود

ی شهرنو به دست محمدخان بیگلربیگی یکی از دهکدهکه 
، 1365است )ییت، شدهروسای ایل هزاره در عصر قاجار بنا

 (.125ص

 تایباد  هیتسموجه .3
شهرستانی مستقل در خراسان رضوی  عنوانبهکه امروزه  تایباد
که امروزه در  -«کوسویه»ت روزگاری دهی از توابع اس شدهواقع

شود و به اک افغانستان و از توابع ایالت هرات محسوب میخ
در همسایگی والیت  والیتِ فوشنجدر  -کهسان مسمی است

. در دوره (700ص، 1ج ،1955 )حموی، بوده است باخرز
 توی/»خوارزمشاهی و عصر مغول و ایلخانی دِه تایباد که به 

زمان  مسمی بوده، از توابع باخرز به حساب آمده و از آن 1«طوی
 باخرزیور شخصیتی بزرگ و روحانی چون سیف به بعد با ظه

در این دِه، این دِه شهرت فراوانی پیدا  ( ق 659- 576)زندگی

                                                           
1 . Touy 

کرد. با مهاجرت سیف باخرزی به خوارزم در عهد خوارزمشاهی و 
ی تهاجمات ه هجوم مغول به بخارا، در بحبوحهسپس در آستان

 خرزی بود ویران گردیدکه زادگاه سیف با« توی»مغول حصار 
 .(316، 263صص، 2ج ،1339فصیحی خوافی، )
 تولوی شاهزادهبر اساس گزارش یکی از منابع تاریخی،  

 که در «حصار توی» فتح به ابتدا شد هرات فتح عازم کههنگامی
 «کوسویه حصار» و «کورینان حصار» بین در هرات، راه یمیانه
 روز شش از پس یتولوسپاهیان . گماشت داشت، همت قرار

 را حصار نیمروز وقتبه ششم روز» توی حصار یمحاصره
 جانورداران از که -امیرمحمود و فخرالدین امیر از غیر و بگرفتند
 که کوسویه اشراف از کس دو و -بودند الدینجالل سلطان

 حصار خلق کل باقی بودند، آمده توی حصار به مهمی یواسطهبه
 که گفت چنین راوی و فروکوفتند را حصار و بکشتند را توی

 حصار کار از چون و آوردند قتل به توی مردم از کس هزار هشت
)سیفی  ...«آمدند کوسویه حصار پایبه...  کرد فارغدل توی

 . (104-105صص ،1385هروی، 
توی/ »که  باخرز و خواف منطقه محلی انمورخ از گزارش یکی از

فصیحی خوافی، ) یسدنوباخرزی میرا موطن اصلی سیف« طوی
 «طوی»شود که ، چنین استنباط می(316، 263، صص2، ج1339

 به و دیگرد آباد دوباره بود شدهویران مغول هجوم در که
درواقع . شدمسمی  «ویرانتوی » مقابل در «آبادتوی/ آبادطوی»

در عهد ایلخانی با فروکش کردن حمالت مخرب مغوالن و 
های گذشته ، برخی از آبادیتثبیت حکومت مغول بر خراسان

وده با هویت ب« / طویتوی»ها مجدداً احیا شدند که یکی از آن
چنین به  است. همسمی گردید« آباد/ طویآبادتوی»جدید که به 

 بدون سیف باخرزی برای منکوقاآن مادر احترام رسد کهنظر می
مادر  باشد؛ تواندنمی سیف زادگاه یدوباره آبادانی در تأثیر

کوقاآن به خاطر احترامی که برای سیف باخرزی قائل بود من
دستور داد در بخارا برای او خانقاهی بسازند و در این زمان بود که 

« توی»توجه شد و در والیت باخرز به زادگاه سیف باخرزی نیز 
 ،1386جوینی، ؛ 400-401صص ،1348 کتی،بنا) مجدداً آباد شد

در تلفظ عام  «آباد/ طویدآباتوی»ی واژه. (647، 659صص ،3ج
و سرانجام « تایاباد/ طایاباد» صورتبهدچار کاهش شده و  مروربه
 امروزی درآمده است.« باد/ تایبادطی»

هیچ  ،تایباد نظر دادند هیتسموجهی کسانی که درباره اکثر
ی گذشته تاریخی اند و درواقع دربارهنکرده« توی»ای به اشاره

متوسل شدند و انشقاق این واژه را  تایباد به حدس و گمان
عام همه بر این نظرند که  طوربهتبیین نمایند.  یدرستبهنتوانستند 

از  های طبیعی منطقه است وتایباد مرتبط با ویژگی هیتسموجه
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 شدهگذاشتهو بر آن  شدهگرفتهمدت وزیدن باد در این منطقه 
 12وزد و اد میساعت ب 12روز در تایباد در شبانه ازآنجاکه ؛است

تایباد برای  شفاهی مردمساعت دیگر هوا آرام است و در فرهنگ 
شود، استفاده می 1«تای»ی روز از واژهیا نصف شبانهساعت  12

« تای»ی های است که از ترکیب دو واژنظر دادند که تایباد کلمه
)مصاحبه با محمدناصر مودودی، در  است شدهگرفته« باد»و 

یین نکوداشت موالنا، در محل مزار موالنا در شهر حاشیه دومین آ
 نظرانصاحببرخی  کهنیابر این اساس  ؛(10/12/1393تایباد، 
معروف « تای»وزد که به اند که در منطقه تایباد بادی مینوشته

تواند صحیح باشد و این برداشت مبهم به خاطر عدم است نمی
است  شدهاشتبردها از فرهنگ شفاهی مردم منطقه آگاهی آن

 (. 75-76، 1393)ر.ک: جعفری، شهیدانی، 
درواقع منطقه تایباد از اواخر خرداد تا اواخر شهریور تحت تأثیر 

باشد که از طلوع آفتاب می« روزه ستیصدوب»وزش بادهای 
شود و سپس از روز بر شدت آن افزوده میتا بعد از نیم جیتدربه

شود تا در شب ن کاسته میاز آ جیتدربهروز تا غروب آفتاب نیم
مسمی « تای»روز که به گیرد. بر این اساس نصف شبانهآرام می

تسمیه دیگر آرام است. این باعث تداعی وجهوزد و نصفاست می
به خاطر نامنظم بودن  همچنینمذکور برای تایباد گردیده است. 

رز که تسمیه تایباد را در ارتباط با نام والیت باخوجه ها،وزش آن
، 1ج ،1955حموی، ) آمده البلدانمعجمدر « رزهبادهَ»به معنای 

 گی فوق رسیدند. بادهرزه در فرهنداند و به نتیجهمی ،(316ص
زنگنه ) وزدنامنظم می گویند کهبه بادی می خراسانشفاهی 

 .(30 -27، 19 صص ،1388آبادی، قاسم
از « توی»ی هاما نظر نگارنده بر اساس مستندات تاریخی که دربار

و نیز به استناد تحلیل لباف خانیکی  منابع محلی متقدم بیان شد
در دومین آیین  1393اسفند 10سخنرانی مصاحبه و نیز که در 

الدین ابوبکر تایبادی که از طرف دبیرخانه نکوداشت موالنا زین
بر این است که نام  فرهنگ و مفاخر تایباد برگزار شد ارائه نمودند،

رتبط با نوع فعالیت مردم منطقه بوده که به تولید ابریشم و تایباد م
یک واژه فارسی « توی»واژه های ابریشمی مشغول بودند. پارچه

به معنای مردم منطقه باخرز  شفاهیکه در فرهنگ اصیل است 
هم به معنای محل یا همان کارخانه ریسندگی و که « کارگاه»

ندگی برای ایع بافدر صن که دستگاهیباشد و هم بافندگی می
)مصاحبه با رجبعلی لباف خانیکی، مزار  رودتولید پارچه به کار می

 . (10/12/1393موالنا، شهر تایباد، 
ی خود توسط در معنای اصلی و اولیه« توی»امروزه نیز اصطالح 

 توی/»شود. درواقع از استعمال می ی فرهنگی هرات،حوزهمردم 

                                                           
1. Tay 

ای و نیز بافتن قالی ریشمی و پنبههای اببرای تولید پارچه 2«تون
احمد رحیمی، در باغ )مصاحبه با خلیل شودو قالیچه استفاده می

 . (16/6/1392 ،ها واقع در خیابان عیدگاه هراتشهزاده
توان گفت که هجوم مغول به خراسان با دیگر می یدر نگاه

برخی از امور تمدنی و ای که داشت، ی تبعات ویرانگرانهههم
 3«فَرَت بافی»ی ایران قدیم را دوباره احیاء  نمود. صنایع فرهنگ

یکی از این وجوه تمدنی و اقتصادی است که تا امروزه نیز جزو 
باشد که در عهد مغول و اصیل و مهم خراسان می یدستعیصنا

میت ، گویا اهاحیاء و ماندگار شد« توی»ایلخانی با آبادی مجدد 
تأثیر بی های ابریشمیولید پارچهدر ت توی یبافپارچههای کارگاه

. الزم به ذکر در احیای مجدد آن از سوی مغوالن نبوده است
 امروزی در تایباد 4«آبادخولمَ »ای به نام است که وجود محله

 تواندمی خود که انی مجدد تایباد در عصر مغول استمؤید آباد
 تایباد تسمیهدرباره وجه تاریخی منابع در ما بررسی بیانگر و مؤید
 مردم گفتاری فرهنگ و شفاهی یحافظه در امروز تا که باشد
 (.نگارنده محلی اطالعات) استشده ماندگار تایباد

ایلخانی به بعد در سایه حضور الزم به ذکر است که از عصر  
 خصوصبه باخرزی و سپس خاندان  شیخ علی تایبادیسیف 

لقب ، این دِه الدین ابوبکر تایبادی در دِه تایبادپسرش زین
و ( 486-484صص، 1ج ،1356اهل جامی، ) گرفت« داراالسالم»
یعنی  «باتطیّ»نام تایباد نیز بار دیگر تحریف شد و به  جیتدربه

)مصاحبه  مسمی شد مردم منطقه شفاهیدر فرهنگ  شهر پاکان
با حاج عبدالحق حنفی در مزار موالنا در حاشیه نشست فرهنگی 

اعضای دبیرخانه فرهنگ و مفاخر اعضای سرای فردوسی با 
 .(12/12/1395تایباد، 

 الدین ابوبکر تایبادیزین نامهزندگی .4

 تولد، کارنامه علمی و فرهنگی. 1.4
الدین ابوبکر تایبادی مشخص نیست. ما زین تولدتاریخ دقیق 

دانیم که ایشان در چه سالی متولد شدند. آنچه روشن است نمی
انده به ماه رمضان یعنی بیست و این است که ایشان هفت روز م

؛ اما بر (54ص ،1390گیر، )گوشه  اندسوم شعبان به دنیا آمده
ی زمانی تولد ایشان را توان محدودهاساس برخی از شواهد می

 :معین کرد
باشد. ایشان ، زندگی تحصیلی و علمی ایشان مینخستین شاهد 

باخرز « بادیتا»ه دوران کودکی و تحصیالت مقدماتی خود را در دِ
و همزمان که در کارهای کشاورزی و پرورش کرم  قدیم گذراندند

                                                           
2. Toun 

3. Faratbafi 

4. Makhoulabad 
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رفتند. کردند به مکتب نیز میابریشم به پدرشان کمک می
به طاعت و به عبادت و »نویسد: می مقامات تایبادیی نویسند

گیر، گوشه) «بود تا به حد بالغت رسیدول میدرس علم مشغ
شود این است دقیق روشن می هآنچبر این اساس . (55ص ،1390

هنوز  ،داندهسالگی رسی15که تا این زمان که به سن بلوغ یعنی 
در سن »چنین در این اثر آمده که هم ه تایباد حضور داشتند.در دِ

 بود که او را داعیه سلوک پیدا شد. در تایباد، وچهارسالگیبیست
ده ومسجد حوض سری، ]که[ جای متبرک است و معبد بزرگان ب

 .(54ص ،1390 گیر،گوشه) «است
 مقامات تایبادیو  نفحات االنس زارش مشترکگ شاهددومین 

کنند که موالنا مدت سی سال تربیت است که هر دو حکایت می
، و سرانجام به اشارت االسالم احمد جام را دریافتندروحانی شیخ

)ع( به مشهد مقدس رضوی  روحانی ایشان به زیارت حضرت رضا
و از آنجا به زیارت مزارات طوس رفتند و در مزار ابونصر رفتند 
 گیر،گوشه) با مجذوب بابا محمود طوسی مالقات کردند سرّاج
 ها. بر اساس این گزارش(499ص ،1382، ؛ جامی64ص ،1390

الدین ابوبکر تایبادی در هنگام زیارت شود که زینمشخص می
 55 یا 54حدود  )ع( و مالقات با بابا محمود طوسی مشهد رضوی

  .سال سن داشته است
 شیخ»بابا مجذوب محمود طوسی از مریدان  کهاینتوضیح 

 و مریدان بوده است. غرجستانی از «غرجستانی عبداهلل
 والیت در او یاجازه به که سمنانی عالءالدوله شیخ یافتگانتربیت
 غرجستانی. است گردیدهمشغول  صوفیان ارشاد به و ساکن طوس

کرت )حک  حسین ملک میان که زاوه جنگ درق  743 سال در
 ملک از حمایت به داد،رخ سربداران و هرات حاکم (ق 771 -732

دفن  طوس در و کشته شد سربداران حضور داشت و توسط حسین
 غرجستانی مریدان جمله از. (65ص، 2ج ،1339)فصیحی،  گردید

 الیتو درواقع. شد او جانشین بود که «شاه قُتلُق علی اخی»
 و «مایان» ،«ویرانی» ،«اسجیل» آن دهات جمله از طوس

 مریدان از که غرجستانی عبداهلل شیخ معنویت تحت «أبرده»
 )جامی، داشتند قرار ،بود اسفراینی عبدالرحمان نورالدین باواسطه

 با طوس در تایبادی ابوبکر الدینزین. (453-449صص ،1382
 ابراز جهت سال هر و داشته مالقات طوسی محمود بابا مجذوب
 است فرستادهمی طوس به را خود خواص از یکی او، به ارادتش

الدین ابوبکر تایبادی واقع زیندر .(500-499صص ،1382جامی، )
ی بابا محمود طوسی از معنویت شیخ عبدالرحمان باواسطه

او از  مند شده است.بهره و شیخ عالءالدوله سمنانی اسفراینی
با واسطه از معنویت  کهآنطوسی عالوه بر طریق بابا مجذوب 

با جریان  حالدرعینبرد، اسفراینی و بزرگان سهروردیه بهره می

قلندریه خراسان که بابا مجذوب طوسی از بزرگان آن محسوب 
الدین حیدر د. جریان قلندریه که با قطبگردشد مرتبط میمی

فت و زاوی در بحبوحه تهاجمات مغول به عالم اسالمی شکل گر
-67، 1343)ر.ک، نسائی،  ی خواف و باخرز بودزادگاه آن زاوه

54) . 
گزارش  الدین ابوبکر تایبادیزینمهم درباره زندگی  شاهدسومین 

را  تایبادی که است خاقانیه مقصداالقبال سلطانیه و مرصد اآلمال
پیر تسلیم : »نوشته استالدین عبدالرحیم خوافی ظامشاگرد ن

ین عبدالرحیم امام عصر و مجتهد دهر نظام الحق و الدموالنا نظام
ی اهل یقین و از اقران شیخ ی دین و اجلهالدین ... از ائمه

شیخ محمد خلوتی  و الدین جامیعالءالدوله سمنانی و شیخ قطب
الدین بسطامی و استادان موالنا محمود زاهد خوارزمی و شیخ قوام

آباد ]مژن اصلش از مایژآباد مرغابی و موالنا ابوبکر تائبادی بوده و
برد و مشارالیه و خواف هست که در هرات به سر می کنونی[

و سخنان او نزد حکام کالنص القاطع معتمد فیه زمان خود بوده 
در هرات به دست غزها به شهادت رسیده هـ  738که در « بوده...
 .(44-43صص ،1386)واعظ،  است

 تایبادی ابوبکر الدیننزی، فردمنحصربهبر اساس این گزارش  
قلب فرهنگی خراسان آن روز،  تحصیالت عالی و تکمیلی را در

بزرگ آن روز یعنی  و مجتهد یعنی شهر هرات، در محضر استاد
که مفتی اعظم هرات بودند و سخن  الدین عبدالرحیم خوافینظام

خاندان ملوک و مقام عالی علمی ایشان در نزد جامعه هرات و 
الدین نظام ازآنجاکه قطعی بود، کسب نمودند.کُرت مقبول و 

 ابوبکر الدینزین، لذا است ق 738عبدالرحیم خوافی متوفی 
قبل از این تاریخ در هرات شاگرد ایشان بوده است. یعنی  تایبادی

متولد  تایبادی ابوبکر الدینزینتوان نتیجه گرفت که می یقینبه
 تایبادی ابوبکر الدینزین ازآنجاکهبودند.  ق 738قبل از 

تحصیالت مقدماتی خودشان را در زادگاهشان تایباد گذراندند و 
اند، سالگی( به مکتب رفته15 یا14پس از رسیدن به بلوغ )

 ابوبکر الدینزینسالگی هنوز  15توان گفت که در سن می
و  به هرات رفته ازاینپسو اندکی  در تایباد حضور داشته تایبادی

ان خودشان را در محضر استاد بزرگ یه زمی تحصیالت عالدوره
بر این اساس تولد  ند.الدین عبدالرحیم شروع کردنظامعصر خود 

گیر، )گوشه بوده است ق 723قبل از  تایبادی ابوبکر الدینزین
  .(55، ص1390

جغرافیای تاریخی تایباد در » یمؤلف مقالهالزم به ذکر است که 
سندی تاریخی دال بر  گونهد که هیچنویسمی  «قرن هشتم

در دست  هبه هرات سفر کرد تایبادی ابوبکر الدینزین کهاین
بر اساس  کهآن، حال (84ص ،1390آبادی، )یوسفی یوسف نیست
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 ابوبکر الدینزینی زندگی مرحله ترینمهمچه بیان شد آن
گیری شخصیت علمی ایشان در این کانون ، یعنی شکلتایبادی

ی طوالنی تحصیالت دینی در و با توجه به دوره شدهحاصلمهم 
گرفت که حداقل توان نتیجه برای علمای مذهبی می سطح عالی
در هرات به سر  تایبادی ابوبکر الدینزینرا  سالهدهی یک دوره

 الدینزینعالوه بر این در جای دیگری نیز اشاره به حضور  ند.برد
اب والیت مآب و جن»است:  شدهدر هرات  تایبادی ابوبکر
اند الدین تایبادی رحمة اهلل علیه فرمودهاالسالم موالنا زینشیخ

ی حضرت سید عبداهلل به هکه: شبی در مصرخ هرات بر سر روض
 .(13ص ،1386)واعظ هروی،  «سر بردم

الدین ابوبکر تایبادی ی زندگی زینمهم درباره چهارمین شاهد
الدین جامی خواجه معینهای ی است که از اثنای نامههایگزارش

ای که به صاحب اعظم در نامهالدین خواجه معینآید؛ می دست به
 سالطین هندوستان فرستاده،الدین عالءالملک از وزرای فصیح

ی تایباد نوشته شد، حاال به وجود این رقعه از قریه»... نویسد: می
اهلل الدین ابوبکر ادام موالنا زینعزیز برادر دین و دوست یقین 

فضائله، که مردی از مردان است و به علم و عمل آراسته و 
 «ائل و همت عالی و خلق جبلی....فض  باوجودی جهان یگانه

سیاق این نامه نشان  .(115-113صص، 2ج ،1358)اهل جامی، 
وزیر ملک حسین هست و  عنوانبهدهد که خواجه معین هنوز می

 هنوز معزول نشده است. 
الدین جامی، االسالم خواجه معینشیخاست که  الزم به یادآوری

 ق( 783 -643)حک  رتکُی ملوک ز منشیان و وزرای برجستها
خویشاوندی داشت و ملک است. او با خاندان سلطنتی بوده 
وب خواجه . بر طبق مکتبود اودائی  ق( 771 -732)حک  حسین
 یواسطهبهر آن از عزلش حسین، که دالدین جامی به ملک معین

شود که در می شکایت کرده است، مشخص« ابناءالزمان»سعایت 
حسین از جام به هرات آمده و وزارت وی را ملک  حکمبه ق 735

الدین ی دیگری که خواجه معینطی نامهاست.  گرفتهبرعهده
حسین نوشته و در آن ضمن به ملک  754 الثانیربیع 21در

بوس است و از خانواده که مقید و محاعتراف به گناه خویش، از آن
شود که در است مشخص میو مال خود مأیوس، شکوه نموده 

 ،1356)اهل جامی،  دیگر وزیر ملک نیست [ق 754] این تاریخ
  .(242-238صص، 1ج

ی فوق که در آن خواجه معین جامی به ظهور نامه ،بر این اساس
ای ، برکردهاشارهالدین ابوبکر تایبادی شخصیت عالی معنوی زین

از خاندان شیخ علی ی معنوی ظهور شخصیتروشن شدن زمان 
 754تا  735خواجه معین از  ازآنجاکهحائز اهمیت است.  تایبادی

وزیر ملک حسین بوده است، بنابراین در این مقطع زمانی بوده  ق

صاحب شهرت و شخصیتی  الدین ابوبکر تایبادیزینکه 
و فترت بین  عصر ایلخانیی خراسان در جامعه شدهشناخته

 است. شدهمحسوب می ایلخانان و تیموریان

ی دیگری که به ملک چنین خواجه معین جامی طی نامههم
توجهی ملک به مشایخ جام و خودش گالیه حسین نوشته و از بی

ناگاه با صاحب انتباهی که از بندگان خاص  »...نویسد: می ه،کرد
ت او با من ظاهر و در اله بود تایباد اتفاق مالقات افتاد که صداق

ی مسلمانی دانا و ماهر بود، صالح مراد خواجه، موالنا شیوه
الدین ابوبکر التایبادی قدس سرهما در صبر و مقام و التجا به زین

 «حضرت قادر عالم و استمداد از روح پاکان و صدیقان جام دید...
این نامه پس از عزل  .(317-311صص، 1، ج1356جامی، اهل)

و  شدهنوشته ق 754 جامی از وزارت پس از نالدیمعینخواجه 
دهد که خواجه معین جهت شفاعت خود نزد ملک نشان می

الدین ابوبکر تایبادی رسیده و موالنا او را به حسین به حضور زین
 صبر دعوت کرده است.

الدین رسید که زین توان به این نتیجهفوق می هایاز گزارش
 ،عالوه بر اینبع اول قرن هشتم هستند. دی متولد رابوبکر تایبا

از قول یکی از مریدان که  مقامات تایبادیاگر گزارش دیگر کتاب 
الدین، ، شیخ زیندینپاکچنین گوید درویش »نویسد: میتایبادی 

االسالم بودم و از که مدت پنجاه سال در مالزمت موالنا شیخ
 ،1390گیر، ه)گوش «ایشان در هر باب کرامت بسیار مشاهده کردم

ی در دوره مذکورکتاب  ازآنجاکه را بپذیریم، (126-125صص
الدین ابوبکر است و در این زمان زین شدهتدوینری شاهرخ تیمو

در قید حیات نبودند و بیشتر اقوال مریدانشان هست که  تایبادی
 ابوبکر الدینزیندر  ازآنجاکهو است،  شدهآوریجمعدر باب ایشان 

 791  و در  پیداشدهداعیه سلوک  وچهارسالگییستباز  تایبادی
 74ند، با این احتساب عمر ایشان در هنگام رحلت ق از دنیا رفت

توان حدس زد که می هاگزارشسال بوده است. با پذیرش این 
 716های از سالالدین ابوبکر تایبادی متولد ماه شعبان یکی زین
 ند.بود ق 718تا 

گی دمقطعی از زن روشمند به بررسی طوربه شدهسعی در ادامه 
که ایشان در شهرت  پرداخته شوداین شخصیت خراسانی تاریخی 

طبیعی  بودند. شدهشناختهو اعتبار عالی معنوی و علمی معروف و 
شهرت و شناخته  تکوین شخصیت علمی و روحانی و نیز است که

ابوبکر الدین به عواملی بستگی دارد که زین شدن هر شخصی
دی نیز از آن مستثنی نیستند؛ یکی از عوامل معروفیت یک تایبا

ها و سعی و تالش عالوه بر ظرفیتشخصیت علمی و روحانی 
، خودش، به تربیت خانوادگی، آمادگی بسترهای اجتماعی جامعه
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و اساتید وی  جامعه و اجتماعی ی سیاسیمیزان حضور در عرصه
 .گرددیبرم

ی کتب تصوف دربارهدر منابع و  صراحتبهآنچه تاکنون 
ی و محققان در عرصه شدهمطرح تایبادی ابوبکر الدینزین

پیروی از  یواسطهبه اوند این است که بیان کرد اوشناخت 
است.  بازشدهشریعت و متابعت از سنّت، ابواب علوم باطنی بر وی 

 536- 441) االسالم احمد النامقی جامیشیخ ازتربیت روحانی 
احمد جام به زیارت مشهد ارت روحانیت شیخ و به اشیافته  (ق

است رفته می)ع(  الرضاحضرت علی بن موسی ،مقدس رضوی
؛ 227-226صص، 1ج ،1338؛ اسفزاری، 500ص ،1382)جامی، 

 (.543ص، 3ج ،1353؛ خواندمیر، 64-63صص ،1390گیر، گوشه
بیت عالی بود از لحاظ خانوادگی دارای تر تایبادی ابوبکر الدینزین

ای روحانی دارای پیشه دهقانی روشن هست از خانواده کهچنانو 
ی آن و حومه باخرزی که از لحاظ اجتماعی نیز در جامعه برخاسته
بر این وذ معنوی و اجتماعی بودند. عالوه و دارای نف شدهشناخته

دوران شیخ علی تایبادی،  فرزند الدین ابوبکر تایبادیزین
لی خودشان را در زمان حکومت تحصیالت علمی مقدماتی و عا

کُرت  ملوکپرور و حامی علما و فضال عصر یعنی سالطین دانش
در علوم ظاهری  که و این سعادت را حاصل نمود کرد طی

پیر مفتی اعظم هرات و امام عصر خود، یعنی فقیه و ی شاگرد
)واعظ  ندک را (ق 738د. ) خوافیالدین عبدالرحیم نظامتسلیم 
  .(44-43صص ،1386هروی، 

های اگر به رفتارهای تایبادی در قبال جامعه و حاکمیت
، درک خواهیم کرد که یکی از میکنتأمل دقتبهمعاصرشان 

الدین عبدالرحیم خوافی الگوهای ایشان، استادشان نظام نیترمهم
ی و مدنی در جامعه ، سیاسیالدین در عرصه اجتماعیاست. نظام

کارهای مهم فرهنگی که  یکی ازبسیار فعال بود.  خودش
در هرات انجام داد، تشکیل گروه  ق 733در الدین نظام

پسر عّم « ملک ورنا»بود، که  «و نهی از منکر معروفامربه»
؛ حتی سلطان کرده استنیز با او همکاری می کرت حسینملک 

)ابن  این گروه مستثنی نبوده است و ارشادهای حسین هم از اوامر
؛ 30ص ،1386؛ ابونصری هروی، 466ص، 1ج ،1370بطوطه، 

 .(385-384صص، 3ج ،1353خواندمیر، 
ی ی مناسبات اقتصادی حاکم در جامعهالدین در عرصهنظام

 مشکالت کشاورزی نیترمهماز  کشاورزی خود تأثیرگذار بودند.
و تقسیم آن « آب»بحث  کُرت،ملوک  در دوره هرات و توابع آن

افتاده تا سر تقسیم آب اتفاق میفراوان بر  بوده است. منازعاتی
جایی که برای رفع این مشکل سرانجام در زمان ملک حسین 

ز با توسّل به کُرْتْ مردم به ملک شکایت نمودند. ملک حسین نی

الدین عبدالرحیم خوافی را مأمور کرد تا برای رفع علما، نظام
الدین نظاممنازعات تقسیم آب، قوانینی مدوّن سازد. سرانجام 

 جیب مایل هرویناین زمینه تنظیم کرد که به گفته ای در سالهر
تر از روزگار تاریخی پیش« آب بخشی» ینهیدرزمدر هرات 

 نیاولنیامده و معتقد است که  به دستکنون ملوک کُرت تا
ای و این قاعده شدهمیتنظ است که در هرات ی آب بخشیرساله

قرار بوده، و مبنای که وی قرار داده تا عهد شاهرخ تیموری بر
)ابونصری هروی،  است شدهبخشی در دوره تیموریان نظام آب

الدین اگر ما به حوادث زندگی زین .(41-39، 22، صص1386
حل در عرصه نیز بینیم ایشان ابوبکر تایبادی توجه کنیم می

نقش مهمی  ،کشاورزی و الیروبی نهرهای آباختالفات و رونق 
ها یکی از آن یامرونها و وک و امرصیحت ملن همچنین ند.شتدا

گیر، )ر.ک، گوشه اهداف اصلی ایشان در قبال حکومت است
1390). 

الدین برانگیز در زندگی زینی بحثدو مسئله  .2.4

 ابوبکر تایبادی
الدین ابوبکر تایبادی، یکی برانگیز در زندگی زینی بحثدو مسئله

( و ق 791. بحث مالقات ایشان با خواجه بهاءالدین نقشبند )د
( ق 792 -726دیگری بحث مالقات ایشان با حافظ شیرازی )

 است.
ی با خواجه تایبادی ابوبکر الدیناز لحاظ تاریخی مالقات زین

ی تایباد در مسجد قریهق(  791 -718)بهاءالدین نقشبند 
ی نقشبند عازم سفر دومش به حج بوده اتفاق خواجه کهیهنگام

واجه به تایباد رسید و نماز صبح را با خ کهیهنگامافتاده است؛ 
برای ما نقشی »خواجه گفت:  بهموالنا به جماعت گزارد، موالنا 

 ،1382)جامی،  «ایم نقش ببریمآمده»، خواجه گفت: «ببند
نیز به مالقات خواجه و موالنا  مقامات تایبادی .(500ص

 مقاماتدر  آنچهاما  (58، ص 1390گیر، )گوشه ستا کردهاشاره
مده حکایت از همراهی موالنا با خواجه در سفر حج دارد، حال آ

  .شوداستنباط نمی وضوحبه نفحات االنساین از گزارش  کهآن
ی آنچه در این میان اهمیت دارد این سخن خواجه هرحالبه

الدین ابوبکر تایبادی[ از وی ]زین»ی موالناست که نقشبند درباره
ارباب طریقت و حقیقت رسیده  یورزش شریعت به مقامات عالیه

این سخنی نیست که طی یک  .(500ص ،1382)جامی،  «است
واقع این سخن بتوان به آن رسید. در روزهسهیا مالقات دو 

تر این دو مقام روحانی در آن تواند از یک همراهی طوالنیمی
که حکایت  السیرحبیب گزارشاینجاست که عصر حکایت کند و 
موالنا در شیراز، در هنگام سفر حجاز موالنا از مالقات حافظ و 

دهد. آید و به این مسئله نظم منطقی میکند، به کمک ما میمی
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که از  مقامات تایبادیسفر حجاز موالنا در دو اثر، یکی  ازآنجاکه
آمده  السیرحبیباریخی کتب صوفیه هست و دیگری در کتاب ت

تایبادی در  بوبکرا الدینماند که زیناست، دیگر شکی باقی نمی
واقع ین سفر را به حج انجام داده و دری نقشبند امعیت خواجه

در این زمان به آن حد  تایبادی ابوبکر الدینشهرت روحانی زین
ی نقشبند و حافظ رسیده بوده که بزرگان آن عصر، چون خواجه

، 3ج ،1353)خواندمیر،  افتخار مالقات با ایشان را داشته باشند
ی زمانی است که اعتبار همچنین در این برهه  .(316-315صص

رسد که حتی برای الدین ابوبکر تایبادی به حدی میمعنوی زین
 )جنید شودیرازی در عالم خواب مشتبه میهمشهریان حافظ ش

، که این نشان از شهرت علمی و نفوذ (119، ص1328شیرازی، 
ی زمانی در الدین ابوبکر تایبادی در آن برههمعنوی موالنا زین

 میان معاصرانش دارد.
 ابوبکر الدینی مالقات زیندرباره السیرحبیبهر چند گزارش  

است اما ممکن است  فردمنحصربهبا حافظ در نوع خود  تایبادی
این نقد بر آن وارد شود که چرا این مطلب در منابع متقدم نیامده 

یکی از  جاکهازآنداند اما است، نگارنده نیز این نقد را منطقی می
ی نقشبند ارکان شریعت گزاردن حج است و این در سخن خواجه

از  یکیدر کهنیاو نیز  (500، ص1382)جامی،  باشدمستتر می
کتب محلی شیراز معاصر حافظ نیز شهرت معنوی و روحانی 

 ،1328شیرازی،  )جنید است شدهثبتلدین ابوبکر تایبادی ازین
ت حافظ و موالنا که ، دیگر جای شکی در مالقا(119ص

ترین که در این زمان امن خصوصبه ؛ماندآورده نمی السیرحبیب
 گذشت.راه رفتن از خراسان به حج، از شیراز می

بوده  791الحرام الدین ابوبکر تایبادی آخر محرمتاریخ وفات زین
در قریه تایباد از توابع والیت باخرز  تایبادی ابوبکر الدیناست. زین
)جامی،  ی مسجد و خانقاه خود به خاک سپرده شدعهدر مجمو

 848ی شاهرخ تیموری به سال . بعدها در دوره(501ص ،1382
در مقابل آرامگاه  باشکوهالدین پیراحمد خوافی، عمارتی غیاث ق

عمارتی که تا به امروزه  ؛(373ص ،1382)پیندر،  موالنا ساخت
صر تیموری باقی است و یکی از آثار مهم معماری خراسان ع

 است.

  الدین ابوبکر تایبادیزینکارنامه سیاسی  .5
استادشان  مانندبهالدین ابوبکر تایبادی الزم به ذکر است که زین

شان در الدین عبدالرحیم خوافی و نیز دیگر علمای عصرنظام
بسیار فعال حضور ی خراسان ی سیاسی و مدنی جامعهعرصه
فقیه و روحانی طراز اول  در مقام یکو  نصیحت ملوک را  داشتند

و نهی از  معروفامربه ی شرعی در قالبیک وظیفه عنوانبه و نیز
کُرْتْ هر ماهی ملک حسین  .داداساسی انجام می صورتبهمنکر 

 تایبادی ابوبکر الدینزینجهت عرض ادب به حضور  بارکی
ست. وی اکرده ه روز در مصاحبت او سپری میرسیده و دو سمی

حسین نیز  ، ملکحسین تأثیر فراوانی داشتههای ملک در سیاست
، 1390گیر، )گوشه داده استفراوانی می تیاهمت موالنا به نظرا
الدین غیاثفرزند ملک حسین، ملک  حالنیباا ؛(88-93صص

ی دست درباره تایبادی ابوبکر الدینزینپیرعلی به تذکرات 
این  کهچنان ؛استکرده از ظلم به مردم توجّهی نمی کشیدن
الدین پیرعلی و نیز از های موالنا به ملک غیاثنامه ازمطلب 

هـ درک 782فحوای سخنان موالنا در مالقات با تیمور نیز در 
؛ 679، ص2، ج1382؛  شیرازی، 1، ص1370نوائی، ) شودمی

 . (84ص ،1345بوزجانی، 
ب در قال کُرتالدین پیرعلی به ملک غیاث تایبادی که ایدر نامه

ملک را از ظلم نوشته است  و نهی از منکر معروفامربهنصیحت و 
د که قدرت مطلق از آن شوکند و یادآور میو تعدی منع می

خداست و خداست که مُلک و پادشاهی به هر کس که بخواهد 
دهد و به ملک پیرعلی وظایف پادشاه  را که بایستی در جهت می

کند، یادآوری شخدا تالرضاجویی خدا و خدمت به بندگان 
. این نامه از (475-471صص، 1ج ،1356)اهل جامی،  ندکمی

ی سیاسی جهت آگاهی از مقام علمی و فقهی و نیز اندیشه
 ازجملهچنین این نامه تایبادی بسیار حائز اهمیت است؛ هم

تایبادی  ابوبکر الدینزین ی است که ازتصنیفات نیفردترمنحصربه
الدین غیاثملک  کهیهنگامر این، عالوه ب؛ است جاماندهبه

در هرات نمود موالنا او « شهربندی نو»پیرعلی شروع به ساخت 
کرد مردم را زحمت ندهد.  هیتوصرا از این عمل منع کرد و به او 

 جهتازآنک نوشته که قسمتی ای به ملبه این مناسبت نامه
 شود: ی سیاسی موالنا بیان میدادن اندیشهنشان 

نامشروع و تَرِک  مسلمانان تَرکِازگردد و انابت کن و با به خدا ب» 
و  تربزرگچنین ناخوش کن که هیچ شهربندی پادشاهان را 

ای بهتر از احسان با بندگان از عدل نیست و هیچ قلعه ترمحکم
لی را به دیوار نگاه نتوانی خدای تعالی نیست ... و بالی خدای تعا

 . (90، ص1390گیر، )گوشه «داشت
ائمه را با کار »الدین پیرعلی در جواب موالنا نوشت: غیاثملک 
از این پاسخ . موالنا (90، ص1390گیر، )گوشه «... کارچهملک 

ی خاندان ناراحت شد و دست از حمایت از حکومت ناعادالنه
. ها را زیر سؤال بردملوک کرت کشید و به این نوع مشروعیت آن

رخواهی از موالنا به جام آمد، الدین پیرعلی جهت عذغیاثملک 
وساطت مشایخ جام نیز سودی نکرد و  یتوجهامّا موالنا به او 

 ،1339؛ فصیحی خوافی، 93-89صص ،1390گیر، )گوشه نداشت
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، ش1278 م/1900ق/ 1318؛ دولتشاه سمرقندی، 113ص
 .(269-268صص

صیحت کرد که از غارت و او را نتیمور با هنگام مالقات موالنا 
به مردم دست بردارد، تیمور به او گفت چرا این نصایح را  ظلم به

با او گفتم، نشنید، خدا تو را بر او »ملک خود نگفتی، موالنا گفت: 
 «مسلط کرد، تو نیز اگر نشنوی دیگری را بر تو مسلط کند

؛ 37ص، 2: ج1339اسفزاری، ؛ 523ص، 2: ج1383سمرقندی، )
مردم »به تیمور گفت: ا مالقات موالن. در این (1ص ،1370نوائی، 

 .(131ص ،1339)فصیحی،  «هرات را اسیر و غارت نکنی
الدین ابوبکر تایبادی به تیمور قبل از مالقات مکتوبی از زیندر 

ی سیاسی این عالم ربانی و الذکر بخشی دیگر از اندیشهفوق
و مرید معنویت سلطان خراسان حضرت  فرزند معنوی خراسان

که نقل آن جهت تبیین اهمیت موضوع  شودروشن می )ع( رضا
در مکتوبش به تیمور  تایبادی ابوبکر الدینزینیابد؛ ضرورت می

داری و حق سبحانه و تعالی مر تشیید مبانی ملک»نویسد: می
داری را وسیلت بزرگ نهاده است و آن تشبث تأیید مسالک جهان

قت به التفات خاطر پاکان درگاه و مشایخ کرام آگاه که به حقی
اند، پس سعادتمند آنست که به حمایت و پادشاهان دین و دنیا

ی این نامه، تیمور را توصیه و در ادامه« عنایت نظر ایشان درآید...
و آستانه احمدیه االسالم احمد جام به رعایت احترام خاندان شیخ

 .(45-44صص ،1345)بوزجانی،  کندمی
به تیمور در قالب  ادیتایب ابوبکر الدینزینواقع در این نامه در

مبانی  نیترمهمدهد که نصیحت این تذکر و هشدار را می
آن مقبولیت یک حاکمیت در جامعه، رعایت  تبعبهمشروعیت و 

نگهداشت جانب احترام مشایخ، علما و فضال توسط حاکمیت 
است، زیرا در اصل متولیان امور دینی هستند که بر قلب مردم و 

واقع در کنند.و چه دنیایی حکومت می جامعه چه از لحاظ دینی
الدین ابوبکر تایبادی به خاطر حضور معنوی خراسان زمان زین

، از چنین سیاسیی معنوی و همدر عرصهاین شخصیت عالی 
ها که از جانب این فاتح جهانی بسیاری از صدمات و رنج

توانست متحمل شود، نجات یافت و بر روی این اساس است می
لقب  ، تایبادی تایبادقریه درعالم ربانی این  حضوربا که 

ی شیخ وضوع در نامهاین م کهچنانیافت، « داراالسالم»
الدین پیرعلی کرت در جهت الدین اسماعیل جامی به غیاثشهاب

است؛  شدهثبتاجازه برای رفتن به حج که در تایباد نوشته است، 
... از »د: نویسیاعیل جامی در اثنای نامه مالدین اسمخواجه شهاب

حجاز اراالسالم تایباد بی کنکاج و زاد راحله و عتاد قدم در راه د
 .(486-484صص، 1ج ،1356اهل جامی، ) «نهاد....

د که از رکاز لحاظ سیاسی امیر تیمور گورکانی افتخار می
)اسفزاری،  الدین ابوبکر تایبادی استکشان آستانه زینجاروب
ترین مفاهیم در اساس محوری بر این .(225ص، 1ج، 1338

 الدین ابوبکر تایبادیی سیاسی زینسیرت عملی و اندیشه
و نهی از منکر و توصیه به عدالت در قالب  معروفامربهی مسئله

 باشد.نصیحت ملوک می

 گیرینتیجه .6

جامع و مستقل برای نخستین بار  صورتبهدر پژوهش حاضر که 
ثبات فرضیه تحقیق انجام شد ضمن ا موردبررسیدرباره موضوع 

هویتی به نام تایباد پس از پایان حمالت مغول و  کهاینی بر نمب
، با بازسازی خراسان بر زمینایراناحیای مجدد حیات اجتماعی در 

با ظهور  تدریجبهحصار توی سربرآورد و  هایخرابهروی 
شخصیتی چون ابوبکر تایبادی از آن مکان به شهرت و اعتبار 

 ر به دست آمد:، نتایج زیرسید

والیات خراسان در قرون  ترینمهموالیت باخرز از  کهایننخست 
 هایم هجری قمری است که تحوالت و دگرگونیتهفتم و هش

این ی زمانی تجربه نموده است. یکی از خاصی را در این برهه
در هجوم  توی بود که آبادیها اهمیت یافتن تحوالت و دگرگونی

اهمیت  واسطهبهنکوقاآن سپس در عصر مو  بود شدهویرانغول م
های ابریشمی  توی و نیز های تولید ابریشم و پارچهکارگاه

قشر  در تحت حمایت  قائل بود سیف باخرزیاحترامی که برای 
آباد در . تویبه بازسازی زادگاه او توجه شد  خراسانی ساالردیوان

د مسمی گردید. به تایاباد و سرانجام تایبا مروربهمقابل توی خراب 
 سرانجام با ظهور تایباد در عصر مذکور مرکز والیت باخرز شد و

شهرت  ازپیشبیشتایباد الدین ابوبکر تایبادی در این آبادی زین
 .یافت
تایبادی یکی از بن شیخ علی الدین ابوبکر زین کهایندوم 

عرفانی خراسان در عهد ی فرهنگی و های نخبهشخصیت
 اوایل حکومت تیموری است که نقش مهمی درایلخانان مغول تا 

سیاست و فرهنگ خراسان در عهد  آن تبعبهحیات اجتماعی و 
ی اتصال و وحدت تمامی مذکور ایفا نموده است. تایبادی حلقه

ی خراسان در زمانش بوده است و تا به جریانات مذهبی و صوفیه
بادی تایباشد. صوفیه می هایامروز مورد احترام تمامی جریان

ی سیاسی و نیز سیرت در اندیشهمتصوف است. و عالمی متشرع 
و نهی از منکر و توصیه به عدالت  معروفامربهعملی تایبادی 

احسان  در نقش محوری دارد که در قالب نصیحت ملوک و امرا
و برقراری عدالت نمود یافته است؛ از این منظر وی  به خلق خدا

ر سایه حضور قدسی تحت تأثیر معنویت خاصی است که د
حضرت رضا )ع( در خراسان حاکم است و وی نیز از متوسلین به 
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تایبادی با چنین اندیشه و رفتاری توانست  آن حضرت بوده است.
ی خراسان در تالطم و ناامنی شدید در در شرایطی که جامعه

ی فترت بین ایلخانان و فرمانروایی تیمور به حیات خود ادامه دوره
اش فراهم سازد ط امنی را از لحاظ روانی برای جامعهداد شرایمی

کشتار آنان تا و با تعدیل ظلم حکام، مردمش را از صدمات و 
 حدودی محافظت کند.
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 .تهران .فرهنگی

تحقیق  .االنسابش(. 1340م/1962ق/1382) .ع ، ا.السمعانی. 20
المعارف حیدرآباد: مجمع دائرة .بدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانیع

 .العثمانیه

تصحیح غالمرضا  .هرات نامهخیتار(. 1385) .س ،سیفی هروی. 21
 .اساطیر :تهران .طباطبایی مجد

فی  االِزارشَد ُ  .(1328) .الدین ابوالقاسم جنیدمعین ،شیرازی. 22
محمد تصحیح شیراز (.  مزار ) المزارات یا مزاراتال زوّارعَن  االَوزارِ حَطّ 

 مجلس. اقبال. تهران: چاپخانه عباسو قزوینی 
محمود تصحیح  .مجمل فصیحی (.1339) .ا .ف .فصیحی خوافی. 23

 .باستان یفروشکتاب :مشهد .فرخ

 .افهام :دزفول. 2چتصحیح.  .تایبادیمقامات(. 1390) ع. ،گیرگوشه. 24
 .مد دبیرسیاقیبه کوشش مح .القلوبنزهت(. 1381) .، حتوفیمس. 25

 .قزوین: حدیث امروز
 .3چ .االقالیماحسن التقاسیم فی معرفة ق(. 1411) .م. ا ،مقدسی. 26

 .قاهره: مکتب مدبولی
 فارسی نثر و نظم نمونه در اوقاف کارنامه ،(1343مرداد) ت. نسائی،. 27
 چاپ: یغمایی. تهران حبیب تصحیح و اهتمام به .متقدم اساتید آثار از

  .تابان
مرصد اآلمال و  سلطانیهمقصد االقبال (. 1386) .ع. ا. س ،اعظو. 28

انسانی علومپژوهشگاه  :تهران .دومچاپ .هرویمایلکوشش به. خاقانیه
 .فرهنگیمطالعات  و

بیروت:  .2چ .معجم البلدانش(. 1333م/ 1955) .ش، یاقوت حموی. 29
 .صادردار 
 .بیروت: دار الکتب العلمیه. البلدان ق(. 1422) .احمد ،یعقوبی. 30

ترجمه قدرت اهلل روشنی و  .سفرنامه کلنل ییت(. 1365) .ا .ییت، چ. 31
 انتشارات یزدان.تهران:  .مهرداد رهبری

 ب( کتب تحقیقی
. مشهد: شهرستان تایبادرجال  وتاریخ (. 1388ا. ) ،آبادیزنگنه قاسم. 32

 ابرو.حافظ
 .1390 نامه باخرز(،)ویژه خدمتآواینامه دوهفته. 33
 (. تهران: مرکز آمار ایران.1390. )سالنامه آماری خراسان رضوی. 34

. با مقدمه فرهنگ مردم تایباد و باخرز(.  1388ج. ).م ،مشایخی. 35
 محمدمهدی ناصح. مشهد: انتشارات محقق.

. تهران: 3. چتاریخی ایرانکاتبات م و اسناد(. 1370نوائی، ع. ). 36
 فرهنگی.و علمی انتشارات

 ج( مقاالت
در تاریخ ایران کمبریج «. معماری دوره تیموری(. »1382پیندر، و. ). 37

 . تهران: جامی.2. ترجمه یعقوب آژند. چدوره تیموریان
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نگاهی (. »1393جعفری، ف.؛ شهیدانی، ش.؛  جعفری، ع. )تابستان. 38
فصلنامه «. فیای تاریخی قهستان در قرون نخستین اسالمینو به جغرا

 . 63-81، صص15، ش(5)، پژوهشنامه خراسان بزرگ
. )زمستان ، شیاری پورعلی ج.؛ خدادوست، ؛ر..موسوی حاجی، س. 39

سبک مقبره سازی متصوفه در شرق خراسان: باخرز، » (.1391
ش  (،3) ،بزرگصلنامه پژوهشنامه خراسان ف«. ، تایباد و هراتجامتربت

 .63-71صص ،9
مروری بر جغرافیای تاریخی (. »1390ع. )، آبادییوسفی یوسف. 40

ی تخصصی نامهپژوهش«.  منطقه تایباد در قرن هشتم هجری قمری
 تهران: نشر دیبایه. ،الدین ابوبکر تایبادیموالنا زین

 هاد( مصاحبه
ه فرهنگ و آگاه بمحلی  مصاحبه با حاج عبدالحق حنفی، شاعر. 41

شفاهی تایباد، در مزار موالنا در حاشیه نشست فرهنگی اعضای سرای 
شهر تایباد، فردوسی با اعضای دبیرخانه فرهنگ و مفاخر تایباد، 

12/12/1395. 
و باغدار خبره  یکشاورزساالران از مصاحبه با غالمرسول درمانده، . 42

والیت قان میانبا جغرافیای والیت باخرز قدیم در منطقه شوپر جوزآشنا 
  .15/9/1394شهرستان تایباد، 

و  یدستعیصنامصاحبه با خلیل احمد رحیمی، راننده آگاه به . 43
ها واقع در خیابان عیدگاه در شهر گردشگری هرات، در باغ شهزاده

 .16/6/1392هرات، 
مصاحبه با رجبعلی لباف خانیکی، پژوهشگر میراث فرهنگی و . 44

در میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی، باستانی، مدیرکل وقت 
 .10/12/1393محل مزار موالنا، شهر تایباد، 

مصاحبه با حاج عبدالحکیم علیمرادی، شاعر محلی و آگاه به . 45
والیت شهرستان تایباد، فرهنگ شفاهی تایباد و باخرز، در ریزه میان

 .1393اسفند 
ه و پژوهشگر فرهنگ مصاحبه با محمدناصر مودودی، استاد دانشگا. 46

 .10/12/1393شفاهی مردم تایباد، در محل مزار موالنا، شهر تایباد، 
 

 

 

 


