
 التواریخ ةتذکر در یدرنگ
 1اکبر نحوي

 چکیده
 شـعرا و  ةاولیـاء، تـذکر   ةعبداهللا کابلی مشتمل بر تـاریخ انبیـا، تـذکر    ۀنوشت التواریخ تذکرة

موادالتواریخ است و بخش اعظم آن به عین عبارات از منابع شناخته شـده و در دسـترس   
ـ  بسیار نظرگیر این کتاب در آن است که ۀاما نکت. اقتباس شده است ۀ نویسنده در زندگینام

تولد او را به روز و ماه و سـال بـه دسـت     احیاناً یک از اشخاص تاریخ دقیق وفات و هر
در . شودهاي فارسی و حتی کتابهاي رجال دیده می ندرت در تذکرهکه به چیزي ؛داده است

پـس از   این مقاله کوشش شده است تا میزان صحت و سقم ایـن تـواریخ روشـن شـود و    
 التواریخ تذکرةکلی ساختگی و ه منابع معتبر نشان داده شده است که این تاریخها بهرجوع ب

 . قابل اعتماد نیست مطلقاً آکنده از جعلیات مؤلف آن است و
 .نویسی، هند ، عبداهللا کابلی، تذکره، تذکرهخیلتواراتذکرة :ها کلیدواژه

 
نویسـی   ین کـانون تـذکره  تـر سرزمین هند و پاکستان از کانونهاي مهم و در واقع مهم

را در الهور نوشـت   لباب االلبابدر فاصلۀ زمانی قرن هفتم که عوفی . فارسی است
دههـا   ،را نوشـت  سـخنوران دوران پهلـوي  تا میانۀ قرن چهاردهم که دینشاه ایرانی، 

تذکرة دیگر در این خطه تألیف شده است که فارغ از کیفیت آنها، به جهت حفظ نـام  
 

Akbar.nahvi@yahoo.com/ شیراز دانشگاه فارسی ادبیات و زبان بخش شیاردان. 1

انانبیبیـا، تـذکر    ۀنوشت لتواریخ یریخخ اولیـاء، تـ ةعبداهللا کابلی مشتمل بر تـا    
ب به عین عبارات از منابع شناخته شـده نآن و و بخش اعظم  خیخ ااست وار

کهکه ۀاما نکت.  شده است تت دردر آآن اسا ننویویسسندهبسبسیایار نظرگیر ااین ککتاتابب
تات و تولد اواو را به روز و ماه و سـ احیاناً ک از اشخاص تاریخ دقیق وف

ردر تذکرهکهه به چیزي ؛ست و ححتی کتابهاي رجال دیندررتت فافارسرسیی هاايي
اله کوشش شده است تا میزان صحت و سقم ا اییـن تـواریخ روشـن شـ

به ب تاریخهخهاا ایاینن تست ک کهه دادادهده شده ا کلی ساختگی وببه منابع معتبر نشانن
. قابل اعتماد نیستمطلقاً ز جعلیات مؤلف آن است و

.نویسی، هند، عبداهللا کابلی، تذکره، تذکرهییخیلتواراتذکرة:ها واژه
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 .گوي و مقداري از اشعارشان بسیار ارزشمندندسیهزاران شاعر فار
نقـوي  (ها هاي کمتر شناخته شده که حتی در فهرست خاص تذکرهکی از تذکرهی

نوشـتۀ عبـداهللا کـابلی     التواریخةتذکرنیست؛  آن از ذکري )1348معانی  ؛ گلچین1343
ورکانی پادشاه گ) ق1014 ـ963(است که در اوایل قرن یازدهم، تألیف و به اکبرشاه 

زاده در تـازگی بـه همـت علیرضـا قوجـه     بـه  التـواریخ ةتذکر. هند اتحاف شده است
 .انتشارات مجلس شوراي اسالمی به چاپ رسیده است سلسله

اي از تـاریخ انبیـا، تـذکرة اولیـا، تـذکرة شـعرا و       آمیختـه  التواریخةتذکرمطالب 
سنده ضمن معرفی یـک  البته تذکره نه به معنی متعارف آن که نوی. موادالتواریخ است

شاعر مقداري از اشعار او را نقل کند، بلکه در این کتاب اغلب به معرفی افراد اکتفـا  
آیـد، بـه دسـت دادن    مـی که از نام کتاب نیـز بـر  شده و غایت مقصود نویسنده چنان

 . بوده است، یعنی تاریخ وفات و احیاناً تاریخ تولد تراجم کتاب خود» تواریخ«
در ذکـر  : طبقـۀ اول : قرار تنظـیم شـده اسـت    دیندر شش طبقه ب التواریخةتذکر

در ذکر تواریخ صحابه و اولیا و مشایخ کرام و علماي عظام؛ : تواریخ انبیا؛ طبقۀ دوم
در ذکر تواریخ : االحترام؛ طبقۀ چهارمدر ذکر تواریخ فضال و شعراي ذوي: طبقۀ سوم

الدین اکبرشاه  جالل ...ل والدتدر ذکر تاریخ سا: سالطین و امراي عظام؛ طبقۀ پنجم
هاي نامدار و امرازادگان با اعتبار و فتح قـالع و تـواریخ متفرقـه؛ طبقـۀ     و شاهزاده

 ...در ذکر تاریخ سال اتمام مساجد و مدارس و کتب و قالع و: ششم
ذکـر تـاریخ دقیـق     ،کنـد را از کتابهاي مشابه متمایز می التواریخةتذکرچیزي که 

ها و حتی اي که کمتر در تذکرهبه روز و ماه و سال است، نکته وفات صاحبان ترجمه
انـد کـه معـروف    براي نمونه در همۀ مآخذ معتبر گفتـه . شودکتابهاي رجال دیده می

کـه از وجنـات    )101، ص تـذکره ( اما کابلی 1درگذشت 204یا  200کرخی در سال 
 

، ج طبقات( یعلی، ابی)208، ص 13ج ، تاریخ( بغدادي ، خطیب)81 ، صاالربعین کتاب(مالینی : جمله از 1
.)51، ص 5، ج انساب( سمعانی ،)289، ص 1

اي از تـاریخ انبیـا، تـذکرة اولیـا، تـذآمیختـه  التواریخةذکر
ییسنده ضمنالبته تذکره نه به معنی متعارف آن که نوی.  است

ي از اشعار او را نقل کند، بلکه در این کتاب اغلب به معرفی
 آیـد، بـه  مـی که از نام کتابب ننییـزز بـر   مقصود نویسنده چنان

ده استت،، ییععننیی تاریخ وفااتت وو احیاناً تاریخ تولد تراجم کتاب
ططبققـۀ ا:: قرار تنظظـیم ششـدده ااسـتت   ببددیندر شش طبقه ب ریخ

ددر ذکر توارریخخ صصححابه و اولیاا و مشایخ کرام و ع:  طبقۀ دوم
در: االالححتراام؛ طبقۀ چهارمر ذکر تواریخ فضال وو ششععرراي ذوي

ال جالل ...لل والدتدر ذکرر تاررییخخ ساا: راي عظام؛ طبقۀ پپننججمم
ي نامدار و امرازادگان با اعتبار و فتح قـالع و تـواریخ متف

...ر تاریخ سال اتمام مساجد و مدارس و کتب و قالع و
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 )35ص (جـامی   االنـس  نفحـات اش پیداست که زندگینامۀ کرخـی را از روي  نوشته
یا اگر . درگذشت 200گوید کرخی روز پنجشنبه اول ماه رجب سال نوشته است، می

» 598شهور سنۀ «گوید ظهیرالدین فاریابی در می )89، صتذکره( دولتشاه سمرقندي
 الشـعرا ةتـذکر که شرح احوال او را به عـین عبـارات از   ) 260ص( درگذشت، کابلی
. درگذشـت  598شـنبه دوازدهـم شـوال    روز سـه گوید ظهیرالدین برگرفته است، می
بلکه شاعرانی هم که تاریخ وفاتشان معلوم نیست  ،شودجا ختم نمیموضوع به همین

در  ،انـد اطالع بودهاند از آن بیزیسته نگارانی که قریب به عصر آنان میو حتی تذکره
ایـن   .تنها سال وفات آنان که روز و مـاه آن نیـز مشـخص شـده اسـت     این کتاب نه

پرسد که نویسندة ما در اوایل دارد و از خود میهاست که خواننده را به تأمل وامی نکته
 .قرن یازدهم این معلومات را از کجا به دست آورده و منابع او چه کتابهایی بوده است

برخـی از آنهـا را    )2 ص(وي در مقدمـۀ کتـاب   . شناسـیم ما منابع کابلی را مـی 
-فهرست کامل) ص چهل و سه(زاده نیز در مقدمۀ خود هبرشمرده است و آقاي قوج

شود، هرچند حاصل نمی» تواریخی«، اما از این کتابها چنین ستا تري به دست داده
اند و او با واسطه از آنها استفاده کرده برخی از این کتاب منابع مستقیم کابلی نیز نبوده

ف شیرازي یرس نوشتۀ ابن خفاز کتاب اسامی مشایخ فا )113 ص( بارمثالً یک. است
و متضمن معرفـی   المشیخهنام درست این کتاب . کندنقل قول می) ق371درگذشت (

ف از آنان سماع حدیث کرده بود و آن نام را جـامی  یمشایخی بوده است که ابن خف
برداشته ) 58ص ( االنس نفحاتبراي آن کتاب تراشیده و کابلی هم مطالب خود را از 

کـه از   )421، 141، 123ص (کند نقل قول می» تاریخ امام الیافعی«ز یا مکرر ا. است
 . افعی را در اختیار نداشته استیمنابع جامی بوده و کابلی کتاب 

باري برخی اطالعاتی که نویسندة مـا در خصـوص تـاریخ وفـات یـا سـالهاي       
در منابع او نیست و از مآخـذ   ،دهدکتاب خود به دست می ۀزندگانی اصحاب ترجم
را در میان این نوع از کتابهـا از   التواریخةتذکرآید و همین امر دیگر هم به دست نمی

اطالعاند از آن بیزیسته نگارانی که قریب به عصر آنان میه
تنها سال وفات آنان که روز و مـاه آن نیـز مشـخص شـده

پرسد که نویسندةدارد و از خود میه خواننده را به تأمل وامی
ین معلومات را از کجا به دست آورده  وو ممننابع او چه کتابهایی

برخـی)2 ص(ويي ددرر مقدمـۀ کتـاب   . شناسـیم کابلی رراا ممــیی 
صص چههلل و سه((زاده نیز در مقدمۀ خود ججهت و آقاي قوج فه)  

شحاصل نمی» تواررییخی«،، اما از این ککتااببههاا چچنین ستا ت داده
اندد وو او با واسطه از آنها کتاب منابع مستقیم ککاابللیی نیز نبوده

ررسس نوشتۀ ابن خفاازز ککتتااب اسامیی ممششایخ ففاا)113 ص( بارک
و متضالمشیخهنام درست این کتاب . کندنقل قول می) ق37

ییف از آنان سماع حدیث کرده بود و آن ناففیه است که ابن خف
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هم ابهاماتی از تاریخ  ،گوید درست باشدلونی دیگر کرده است و اگر آنچه کابلی می
شود و هم بطالن برخـی از پژوهشـهایی کـه در    ادب فارسی و تاریخ صوفیه برطرف می

 .شود رجال ادب فارسی انجام پذیرفته است، آشکار می زمینۀ سالهاي زندگانی بعضی از
هاي کابلی از طبقۀ دوم و سوم کتاب نگارنده براي محک زدن صحت و سقم گفته

انـد، برگزیـد و   زیسـته می ق850گروهی از متصوفه و شاعرانی را که تا حدود سال 
د کـه کـابلی   نتیجه این بـو  ؛با منابع دیگر سنجید التواریخةتذکرحال آنان را در  شرح

 االنـس  نفحاتزندگینامۀ اغلب این افراد را به عین لفظ و گاه با تلخیص از دو کتاب 
 هابه آن تاریخ گزیدهدولتشاه اقتباس کرده است و گاهی نکاتی هم از  يالشعراةتذکرو 

رود و اطالعـاتی  ولی به هنگام ذکر تاریخ وفات آنان راه دیگـري مـی   ،افزوده است
براي نمونه به مواردي از اختالفات . آیدز هیچ مأخذي به دست نمیکند که اارائه می

دولتشاه  يالشعراةتذکرجامی و  االنس نفحاتبا دو مأخذ مهم آن یعنی  التواریخةتذکر
 :توجه شود

 
کابلیجامی

200پنجشنبه، اول رجب : 101ص ـ 200: معروف کرخی :35ص ـ 
220حجۀ ذي 10 ،پنجشنبه :106ص ـ 220اضحی  عید: فتح موصلی :44ص ـ 
237رمضان  22 ،شنبهسه: 105ص ـ 237: حاتم اصم :63صـ 
297پنجشنبه اول رمضان : 110ص ـ 297: جنید بغدادي :79ص ـ 
330الثانی  شنبه، جماديسه: 128ص ـ 330: ابویعقوب نهرجوري :131ص ـ 
241الثانی  وم ربیعدوشنبه س: 110ص ـ 241: بن محمد ابوالعباس حمزه :152ص ـ 
322پنجم شعبان : 129ص ـ 322: ابوبکر کتّانی :181ص ـ 
350یکشنبه اول محرم : 116ص  ـ350: ابوبکر دینوري :204ص  ـ
321حجه پنجشنبه اواخر ذي: 112ص  ـ321: ابوعلی رودباري :205ص  ـ

 

نفحلب این افراد را به عین لفظ و گاه با تلخیص از دو کتاب 
تاریخ گدولتشاه اقتباس کرده است و گاهی نکاتی هم از يرا
رودولی به هنگام ذکر تاریخ وفات آنان راه دیگـري مـی   

ببرراايي نمونه به مواردي. آیدز هیچ مأخذي به دست نمیکه ا
الشعرةتذکرجامی و  االنس ننففحاتبا دوو ممأأخخذذ مهم آن یعننیی خ

کابلیجامی
0پپنجشنبه، اول رجب :101 صـ200:روف کرخی
حجۀذي10،پنجشنبه:106 ص ـ220اضحی عید:ح موصلی
7رمضان 22،شنبهسه: 105 ص ـ237: تم اصم
ا29711ا ل ا
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کابلیدولتشاه
547شوال  4 سه شنبه: 245ص  ـ547شهور سنۀ : انوري :69ص  ـ
شـهور سـنۀ   : سـوزنی سـمرقندي   :81ص  ـ

569رجب  6شب جمعۀ : 247ص  ـ569

598شوال  12شنبه سه: 260ص ـ598شهور سنۀ : ظهیرفاریابی :89ص ـ
 شـهور سـنۀ  : اهللا نیشابوري لطف :241ص  ـ

816محرم  9جمعه : 302 ص ـ816

شـهور سـنۀ   : کـاتبی نیشـابوري   :293ص  ـ
839شعبان  4شنبه یک: 304ص  ـ839

853 الثانی ربیع 15دوشنبه : 304ص  ـ853شهور سنۀ : بابا سودایی :319ص  ـ
 

کابلی این روزها و ماهها را که در مآخذ او نیسـت از کجـا آورده    :اینک باید پرسید
و  الشـعرا تذکرةاست؟ شاید گمان برود که وي شرح احوال این افراد را از نفحات و 

ایـن تصـور البتـه نادرسـت     . ن را از مآخذي دیگر برگرفته استتاریخ درگذشت آنا
زیرا سال وفات برخی از این افراد در منابع دیگر به اختالف ذکر شده است و  ،است

اگر مأخذ کابلی در این خصوص تغییر کـرده باشـد، نـاگزیر بایـد مـواردي از ایـن       
ذشت در همۀ موارد نیز دیده شود، پس چرا سالهاي درگ التواریخةتذکراختالفات در 

 ؟ست ولی روزها و ماههایی اضافه داردا الشعراةتذکرو  نفحاتمطابق 
به گمان بنده این روزها و ماهها ساخته و پرداختۀ کابلی است و پایـه و اساسـی   

دهـد، مـثالً   وي زمانی که تاریخ درگذشت کسی را به طور ناقص به دست می. ندارد
شـود،  سال درگذشت، جعلی بودن آن آشکار نمیگوید فالنی در غرّة شعبان فالن می

کنـد؛ بخیـه بـر    کامل به روز هفته و روز ماه ذکر می اما وقتی که تاریخی را به طور
براي نمونه اول رجب . شوداو معلوم می» تواریخ«افتد و ساختگی بودن روي کار می

39شعبان 4ککشنبه یک:304ص ـشـهور سـنۀ   : کـاتبی نیشـابوري  

303ص ـ853شهور سنۀ :بابا سودایی الثانیربیع15دوشنبه : 4

 ککاابللی اایینن روززها و مااههههاا رراا ککهه درر مآخذ اوو نیســتت از:سید
تذک گمان برود ککه وي شرح احوال این افرادد را از نفحات و 

ایـن تصـور البتـ. ن را از مآآخخذذي دیگر بررگگررففتته استتشت آنا
سال وفات برخی از این افراد در منابع ددییگر به اختالف ذکر
بلی در این خصوص تغییر کـردده ببااشـد، نـااگگزیر بایـد مـوا

گگذشت دنیز دیده شود، پس چرا سالهاي درگالتواریخةتذکر 
اةتذکت داالش دا اضافه ا اه زها ل ؟ت
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فـتح  ( 220ذیحجـۀ   10و  ؛دوشنبه بوده اسـت نـه پنجشـنبه   ) معروف کرخی( 200
حـاتم  ( 237رمضـان   22 و به همین ترتیب یکشنبه بوده است نه پنجشنبه؛) موصلی

 241الثـانی   سـوم ربیـع   ،دوشـنبه  .)جنیـد بغـدادي  ( 297اول رمضان  ،جمعه .)اصم
شـوال   4 ،چهارشنبه .)ابوبکر دینوري( 350اول محرم  ،چهارشنبه .)ابوالعباس حمزه(

 598شـوال   12 ،یکشـنبه  .)يسوزنی سـمرقند ( 569رجب  6 ،جمعه .)انوري( 547
 839شـعبان   4 ،شـنبه سـه  .)اهللا نیشابوري لطف( 816محرم  9 ،جمعه .)ظهیرفاریابی(
. شـنبه بـوده اسـت    )بابا سودایی( 853الثانی  ربیع 15 ،چهارشنبه .)کاتبی نیشابوري(

ن فـراوان  یعالوه بر ایـن قـرا  . گوید گاه تا چهار روز استاختالف با آنچه کابلی می
وجود دارد کـه پـرداختن بـه آنهـا      التواریخةتذکرپایه بودن تاریخهاي بر بیدیگري 

ولی از آنجا که ممکن است کسانی بـه   ،کندصفحاتی بیشتر از خود کتاب را طلب می
الزم  ، نویسندهاین کتاب استناد کنند و جعلیات کابلی به پژوهشهاي جدید وارد شود

 .را متذکر شودبیند مواردي دیگر می
بن محمد اکّار از متصوفان  حسینهاي کابلی در زندگینامۀ ابوعلیز برساختهکی ای

 ،و مأخذ جـامی نیـز   )259ص (جامی  االنس نفحاتمأخذ کابلی، . قدیم فارس است
ین روي بهتر است ا از. جنید شیرازي بوده است شداالزارآنکه به آن تصریح کند، بی

 : بیاوریم نخست منتخبی از گفتار جنید را دربارة اکّار
حبته الشـیخُ     ...و سـافَرَ ] ف شیرازي اسـت یمراد ابن خف[صحب الشیخَ الکبیر  ب بِصـو تـأد

ابواسحقَ الکازرونی سنه ...المرشد ّیفالشـیخِ الکبیـر     ...و تُو رقَـدفن ببابِ مو ثالثمائه و د
 .)49، صشداالزارجنید شیرازي، ( حذاء وجهِه

سه نسخه در اختیـار داشـته    شداالزارکه در تصحیح  )اشیهح 49 ص(عالمه قزوینی 
جاي آحـاد و عشـرات در هـر سـه     «: نویسداست، در خصوص سال وفات اکّار می

 ».نسخه سفید است
باز جاي آحاد و عشرات  ،به دست آید شداالزارتردید اگر چند نسخه دیگر از بی

شـنبه ب )بابا سودایی( 853الثانی  ربیع 15 ،چهارشنبه .)وري
عالوه بر ایـن قـر. گوید گاه تا چهار روز استچه کابلی می

وجود دارد کـه پـرداخالتواریخةتذکرپایه بودن تاریخهاي ی
ولیی اازز  آآنجا که ممکن است ،کندشتر از خود کتاب را طلب می

، نوتناد ککنننندد وو  ججعلیات کابللیی ببهه پپژوهشهاي جدید وارد شود
 .را متذکر ششودي دیگر 
بن محمد اکّار ححسینهايي کابلی در ززندگگینناامۀ ابوعلیرساخته
و مأخذ)259ص (جااممیی  ااالنس ننففححااتتمأخذ کابلی، . ست

ین روا از. جنید ششییررااززي بوددهه استشددااالالززاارن تصریح کند، 
: بیاوریم بی از گفتار جنید را دربارة اکّار

و تـأدب بِص...و سـافَرَ  ] ییف شیرازي اسـت یمراد ابن خف[ الشیخَ الکبیر 
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دلیـل  . وده، سفید خواهد بوداطالع بگمان جنید از آن بیکه بی ،تاریخ درگذشت اکّار
بر این مدعا یکی آن است که عیسی پسر جنید کتاب پدرش را بـه فارسـی ترجمـه    

. معروف اسـت  ة هزار مزارتذکرگذاشته که بیشتر به  ملتمس االحباءکرده و نامش را 
وي که به احتمال قریب به یقین دستنوشتۀ پدرش را به هنگام ترجمـه پـیش چشـم    

ن اکّـار در سیصـد و   یو شـیخ حسـ   ...«: گویددرگذشت اکّار می دربارة تاریخ داشته
نیز در دست  شداالزاراي از نسخه ).92 ، صتذکرهبن جنید،  عیسی( »چیزي درگذشت

ن بعد از ثالثمائه از دنیا یو شیخ حس«: گویدنیز می )260، ص نفحات( اوجامی بوده، 
، ص 2، ج طرائـق (بـوده و او   شاهعلیدر اختیار معصوم شداالزاراي از نسخه ».برفت
، امـا کـابلی کـه مأخـذش،     »اکّار بعد از سیصد از دنیا برفته«: گویدنیز می )496

و  کنـد مـی  بوده، به اتکاي قوة خیال، کاستی این کتابها را برطرف االنس نفحات
 :گوید می

 ...به قضاي سبحان. از اصحاب شیخ ابوعبداهللا خفیف است و شیخِ ابواسحاق کازرونی است
خاکـدان ویـران بـه عـالم     از این کهنه] 350[در بیستم شهر شعبان سنۀ خمسین و ثالثمائه 

 جاویدان انتقال فرموده و تربت متبرکش در شیراز بر در روضۀ شیخ عبداهللا خفیـف اسـت  
 .)130، ص تذکرهکابلی، (

وي در جعل این تاریخ هوشیاري کافی به خرج نداده و متوجه نبوده است کسی کـه  
 352تواند شیخِ ابواسحاق کازرونی باشد که در سال کند، نمیفوت می 350سال در 

 ، صشـیرازنامه (زرکـوب شـیرازي   ). 474، 12، ص فردوسمحمودبن عثمان، (به دنیا آمد 
 .نوشته است 391سال وفات او را  )141

کابلی دربارة یکی از متصوفۀ قرن چهارم به نام ابوزرعۀ اردبیلی که بخش اخیـر  
: گویـد  مـی ) 124 ص(بـار  خود را در شیراز گذرانید و همانجا درگذشت، یـک  عمر

بار دیگر . درگذشت» 415و در اول صفر  ...عمر لطیفش به صدو بیست سال رسید«
راجـع بـه او    )324 ص( االنس نفحاتوي را معرفی کرده و حکایتی را از  )161ص (

یین بعد از ثالیو شیخ حس«: گویدنیز می )260، ص ((نفحات(و
(طرائـ(بـوده و او   شاهعلیدر اختیار معصومشداالزاراي از ه
، امـا کـابلی کـه»اکّار بعد از سیصد از دنیا برفته«: گویدی
بوده، به اتکاي قوة خیال، کاستی اایینن کتابها را برطرفس

وااسحاقاق ککازازرورونین ااستست فخفیفیف است و شیِخ ابا به قض.حاب شیخ ابوعبداهللا 
ثالثالثمائه  وو یسینن سنۀ خم این کهنه] 350[تم شهر شعبانن خاکـدان ویـازز

م متبتبررکش در ششیریرازاز بر ددر روضۀ شیخ عبداهللا بتبت دوده و ترت ان انتقال فرم
.)130، ص تذکره

 این تاریخ هوشیاري کافی به خرج نداده و متوجه نبوده است
تواند شیخِ ابواسحاق کازرونی باشد که دکند، نمیفوت می 3
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 شداالزارمأخذ جامی هم . تنوشته اس» 415صفر «بار سال وفات او را آورده و این
و زرکـوب شـیرازي   ) همانجاها(جنید و جامی . بوده است )223 ص( جنید شیرازي

اند، نوشته 415سال وفات اردبیلی را بدون قید روز و ماه، سال  )144، ص شیرازنامه(
و دلیل بر جعلی بودن گفتار کابلی آنکه، سمعانی مروزي که یکی از تاریخهاي قدیم 

را در اختیار داشـته و شـرح   ) ق450درگذشت حدود (ابوعبداهللا قصار  فارس نوشتۀ
 ، ص1، ج انسابسمعانی، (احوال بعضی از رجال فارس را از آن کتاب به اسم و رسم 

کند، سال وفـات  و گاه بدون اشاره به آن، نقل می ...)318، 116، 115 ، ص2 ج ،123
 )107 ، ص1 ، جانسابسمعانی، (نوشته است » 415رجب  5روز یکشنبه «اردبیلی را 

 . اساس استگوید بیساله و ماه درگذشت او می 120پس آنچه کابلی دربارة عمر 
 تاریخهاي همۀ در که گردیده موجب تاریخ جعل به نویسنده شدید ولع و حرص

 را خـود  جعلیـات  دروغ به و بیفزاید آن به چیزي و ببرد دست خود منابع در مذکور
 از نقـل  بـه  را همـدانی  ابوالحسـین  وفات سال نمونه براي. دهد نسبت خود منابع به
 خود مطالب وي آنکه حال )123ص ( است نوشته 415 شعبان» الیافعی امام تاریخ«
، مرآة( یافعی هم و )همانجا( جامی هم حال این با. است گرفته )278ص ( جامی از را
 آن بـه  هـم  را عبانشـ  کـابلی  و انـد نوشته 415 را همدانی وفات سال) 22 ، ص3 ج

 یافعی امام« گویدمی سهروردي ابوالنجیب وفات تاریخ در )141ص ( یا. است افزوده
 تقـدیر  به و سبحانی قضاي به که فرموده ایراد چنین خویش تاریخ در علیه اهللا رحمه

 مائه خمس و ستین و ثالث سنۀ الثانی جمادي پنجم چهارشنبه روز تاریخ به آسمانی
ص ، نفحات( جامی مأخذش اینجا در باز. »نموده رحلت ...مداربی ارد این از] 563[

 کـه  گوینـد مـی  )280، ص 3، ج مـرآة ( یـافعی  و )همانجـا ( جـامی . اسـت  بوده )421
 ایـن . کنندنمی او درگذشت ماه و روز از ذکري و درگذشت 563 سال در ابوالنجیب

 .چهارشنبه نه است هبود یکشنبه 563 سال الثانی جمادي 5 که است گفتنی نیز نکته
 کـه  مناظراتی مناسبت به که است شیرازي حسین بنداربن فارس متصوفۀ از یکی

کند،و گاه بدون اشاره به آن، نقل می...)318، 116، 115 ص
، ج انسابسمعانی، (نوشته است » 415رجب  5روز یکشنبه 

اساگوید بیساله و ماه درگذشت او می120بلی دربارة عمر 
همۀ در که گردیده مووججبب تاریخ جعل به نویسنده شدید ولع 

جعلیـا دروغ به و بیفزاید آنبه چییززيي و ببرد ددسستت خخوودد ابع
را ههمـددااننی  اابوااللحسـین  وفات سال ننمونه براي. دهد نسبت 

وي آنکه حال)12233ص (ااسست ننوشتتهه 415 شععببان» الیافعی
هم و)همانجا( ججاامی هم حال ااینباا. استت گرفته )278ص 

را عبانشـ  ککـابلی   وو انـد ننووششتتهه 415را همددااننیی وفات سال) 
گوید می سهروردي ابوالنجیب وفات تاریخ در)141ص ( یا
سبحانی قضاي به که فرموده ایراد چنین خویش تاریخ در ه
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 همـۀ  در 1.است شده معرفی رجال کتابهاي از بسیاري در داشت اشعري ابوالحسن با
 که) 144ص ، تذکره( کابلی ولی اند،نوشته 353 اختالف بدون را او وفات سال مآخذ
 شـعبان  شـهر  در غرّة«: گویدمی بوده )230ص ( االنس تنفحا فقط مأخذش گمانبی
 ».نمود نقل پریشان دار این از ...ثالثمائه و خمسین و ثالث سنه

 بـه  را بستی) 23ص ، تذکره( دولتشاه. است بستی ابوالفتح زندگینامۀ در دیگر نمونۀ
 :ویدگ او رحلت تاریخ در زوزنی عماد ملک و ...«: گویدمی و کندمی معرفی اختصار
  بود آنکه ابوالفتح مجدالدین عالیقدر شیخ

 کـالم  اهـل  سـرور  و فضـل  اهـل  مقتداي 

 

  درگذشت احمد تاریخ از چو سی با چهارصد
 »دارالسـالم  تـا  کـرد  رحلـت  شوال مه در 

 

 وفات سال خصوص در را بیتها این زوزنی که است برده گمان اشتباه به دولتشاه
ثعالبی،  ←( درگذشت 401 یا 400 سال در بستی آنکه حال سروده بستی ابوالفتح
 با. نداشت هم مجدالدین لقبِ و )349، ص 1 ، جانساب؛ سمعانی، 347، ص 4 ، جیتیمه
. است بوده درگذشته 430 شوال در نامیمجدالدین که آیدبرمی بیتها این از حال این

 به بستی ابوالفتح«: گویدمی و کرده نقل الشعراةتذکر از را بیتها همین) 243ص ( کابلی
» .فرمود انتقال...آباد محنت این از اربعمائه و ثالثین سنۀ شوال شهر دوازدهم تاریخ
 است؟ کشیده بیرون بیت کدام از را» شوال 12« وي که نیست معلوم

داده،  دست به نصوح ابن از سمرقندي دولتشاه که کوتاهی زندگینامۀ کابلی

 

 ، سـلمی )کنـد  مـی  نقل سلَمی الصوفیه تاریخ از را خود مطالب ، که179، ص تبیین( عساکر ناب: جمله از .1
 ، مسـتوفی )384، ص 10 ج، حلیـه ( اصفهانی ، ابونُعیم) 501ص ، طبقات( ، انصاري)467ص ، طبقات(
، مجمل( خوافی ، فصیحی)14، ص 26 ج، تاریخ( ، همو)256، ص 12ج ، سیر( ، ذهبی)656ص ، تاریخ(
فَدي )224، ص 3ج ، طبقات( ، سبکی)71ص  ،2 ج بِـردي  تَغـري  ، ابـن )183، ص 10 ج، وافـی ( ، صـ 
 شـاه علـی ، معصوم)103، ص 1ج ، طبقات( ، شعرانی)231 ص، نفحات( ، جامی)338، ص 3ج ، نجوم(
.)427، ص 2ج  ،طرائق(

بودآنکهابوالفتحمجدالدین
سـروروفضـل اهـل مقتداي

درگذشتاحمدتاریخازچوی
تـاکـرد رحلـت ششووااللمهدر

خصوص در را بیتها این ززووززنیی  ککهه است ببررده گگمماانن شتباه
درگگذذشت 44011 یاا4400 سال در بستی آنکه حال سروده ی

همجدالدینلقبِوو)349،، صص 11، ج انساب؛ سممععانی، 347ص 
درگذشته430شوالددررنامیمجدداالدینکهآیدبرمیبیتهاین
ابوال«: گویدمیووکردههننققللالشععررااةتتذذکراززرراابیتهاهمین) 24
انت...آبادمحنتاینازاربعمائهوثالثینسنۀشوالشهرهم
است؟کشیدهبیرونبیتکداماز را»شوال12«ويکه
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ص ( کابلی اما است، نکرده او وفات تاریخ از ذکري دولتشاه. است کرده رونویسی
 نصوح ابن که حالی در. درگذشت» 737 شعبان چهاردهم در«گوید که می )288

 که ايمرثیه نیز و دارد) ق784ـ776  حکـ( ایلکانی اویس شیخ ستایش در اشعاري
 بنابر. است کرده اشاره 785 صفر به صریحاً آن در و سروده دوستانش از کییبراي 
  .)3/1114: 1366صفا ( درگذشت 793 سال در نصوح ابن کاشی الدین تقی قول

 در هسـت  شاعران وفات سالهاي خصوص در دولتشاه تذکرة در که اشتباهی هر
بـراي نمونـه،   . هم همراه با مشتی اعداد و ارقام دروغین دیگر هسـت  التواریخةتذکر

نوشته اسـت و کـابلی    582وفات خاقانی را به اشتباه سال  )66، ص تذکره( دولتشاه
دولتشاه سال وفات سـنایی را بـه   . درگذشت 582محرم  15گوید در می )255ص (

روز چهارشـنبه پـنجم شـوال    «: گوید می )247ص (نوشته است و کابلی  576اشتباه 
) 188، ص تذکره(دولتشاه . یکشنبه بوده است 576شوال  5که البته  »درگذشت 576

 )293ص (نوشته اسـت و کـابلی   » 742شهور سنۀ « به اشتباه سال وفات خواجو را
دولتشـاه  . صفر آن سـال شـنبه بـوده اسـت     5که البته  ،742صفر  5روز چهارشنبه 

عمـر او  » گوینـد «درگذشت و  578گوید رشید وطواط در سال می) 73، ص تذکره(
همین مطلب را که دولتشاه با تردید بیان کرده چنـین  ) 254ص ( کابلی. سال بود 97
و تاریخ وفاتش  ...481المرجب سنۀ  تولد اسعد شریفش در غرة رجب«: ده استآور

که زندگینامۀ  )30، ص 19 ، جمعجم(یاقوت حموي . بود» 578شوال  6شنبه روز سه
 ،کندبه طول عمر و سال تولد او اشاره نمی ،مفصلی از رشیدالدین به دست داده است

ذکري از  )90، ص تذکره(دولتشاه . در خوارزم درگذشت 573گوید در سال بلکه می
مجیـر، روز   :گویـد مـی  )261ص (تاریخ وفات مجیر بیلقانی نکرده است ولی کابلی 

رمضان در آن سال جمعه بوده است و تاریخ  5. درگذشت 600رمضان  5چهارشنبه 
 اهللاذبیحاند و  نوشته 594تا  568فوت مجیر را در منابع دیگر به اختالف بین سالهاي 

 )94، ص تـذکره ( دولتشـاه . تر دانسته استرا درست 586سال  )2/723: 1366(صفا 

بـ. هم همراه با مشتی اعداد و ارقام دروغین دیگر هسـت خ
نوشته اسـ582وفات خاقانی را به اشتباه سال )66، ص ره
دولتشاه سال وفات س. درگذشت 582محرم  15گوید در ی

رروز چهارشـنبه پـ««:: گوییدد می)247ص (نوشته است و کابلی 
((تذکر(دولتشاه . ییکشنبه بوده است55776شوال  5ککهه االلببتتهه  »ت

نوششتتهه ااسـتت و ککـابلی» 742ششهور سنۀ «« ل وفات خواجو را
صصفرر آن سـالل شـنبه بـوده اسـت 55که البتتهه  ،7422صفر  5به 
گوینـ«درگذشت و  57788گوید رشید وططووااطط در سال  می) 73
ههممیین مطلبب رراا ککه دوللتتششاه با تردید بیان)) 2254ص ( کابلی.
و تا...481المرجب سنۀ  تولد اسعد شریفش در غرة رجب« 
ک )30، ص 19م ، جمعجم( یاقوت حموي .بود» 578شوال  6 
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کـه  ) 260ص ( ولـی کـابلی   ،متذکر تاریخ وفات اثیرالـدین اخسـیکتی نشـده اسـت    
 589الثـانی   جمـادي  5در  که گویدمی ،برداشته است الشعراةتذکرزندگینامۀ او را از 

اند و نوشته 577، 563، 570هاي در منابع دیگر وفات اثیرالدین را در سال. درگذشت
 .را ارجح دانسته است 577و  570 دو سال )2/709 :1366(صفا 

نوشـته و   576به اشتباه تاریخ وفـات نظـامی را سـال    ) 100، ص تذکره(دولتشاه 
شـعبان در آن   4درگذشـت و   576شـعبان   4روز جمعه : گویدمی )249ص ( کابلی

 .سال چهارشنبه بوده است
نوشـتۀ   الرجال بسمرقند ۀلمعرفاالکمال به نقل از  )103، ص 1 ، جبانسا(سمعانی 

نوشته است که تاریخی  329ابوعبدالرحمن ادریسی استرآبادي سال وفات رودکی را 
زیرا ادریسی از طایفۀ محدثان بود و این طایفه در ضـبط تـاریخ   . قابل اعتماد است

انـد  ن برخـوردار بـوده  العاده و قابـل تحسـی  حیات اشخاص کتاب خود از دقت فوق
. درگذشت 405زیست و در سال این، ادریسی نزدیک به عصر رودکی می گذشته از
نوشـته  » 310مـاه مبـارك رمضـان    «سال درگذشت رودکی را  )241ص (اما کابلی 

 .اساس و جعلی استت که به کلی بیاس
کنـد،  پیشتر مالحظه شد که کابلی هرگاه تاریخ دقیقـی بـراي وفیـات جعـل مـی     

گیـرد و آن بـه   آیند، لذا گاهی راه دیگري پیش میمیالعموم نادرست از آب در لیع
براي نمونه به . زدن آنها نباشددادن تاریخهاي ناقص است که امکان محکدست 

 :موارد زیر که مأخذش دولتشاه بوده است توجه شود
 

کابلیدولتشاه
713 شوال اول: 282 صــ 713 سنۀ شهور: تبریزي همام :164 صــ 
ـ    سـنۀ  شـهور : طغرایـی  الدین یمین :205ص ـ

724 شوال چهارشنبه، شهر روز :295ص ــ 724

 .به بوده است
الرجال بسم ۀلمعرفاالکمال به نقل از  )103، ص 1 ، جبانسا

نوشته است329ن ادریسی استرآبادي سال وفات رودکی را 
زیرا ادریسی از طایفۀ محدثان ببوودد وو این طایفه در ض. ست

ی  ی  ن برخـورداالعاده و قابـل تحسـی  ص ککتتاابب خخوود از دقت ففووقق
05زیستت و ددر ساالل ن، ادریسی نزدیک بهه عصر رودکی می

0مـاه ممبـارك رمضـان    «سالل درگذشتت رووددککیی را )241ص 
 .اساس و جعلی ااستتلی بی

الحظه شد که کابللیی ههررگاه تارییخخ ددققیقـی بــرراي وفیـات جعـ
گیـآیند، لذا گاهی راه دیگري پیش میمیدرست از آب در

بر. زدن آنها نباشدتاریخهاي ناقص است که امکان محک
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745 رمضان دوشنبه، شهر: 295 صــ 745 سنۀ شهور: یمین ابن :207 صــ 
745 رمضان دوشنبه، شهر روز: 295ص ــ 745 سنۀ شهور: یمین ابن :207ص ــ 

کرده،  معرفی را او )139ص ، تذکره( دولتشاه ارب نخستین که گمنام شعراي از یکی
 اقران از«: گویدمی فقط نداشته وي از چندانی اطالع دولتشاه. است نائینی عبدالقادر

 و» .گذرانیدي روزگار قناعت بر همواره و بوده تارك مردي و است سعدي شیخ
 را نائینی. است آورده وي از بیتیپنج نائین، غزلی نرم پنبۀ دربارة توضیحی از پس
 به را دولتشاه توضیح عین همگی و 1اندکرده معرفی نیز دیگر نگار تذکره چند

 نگاران تذکره این. اندنداشته دولتشاه جز مأخذي که پیداست و اندکرده نقل اختصار
 گفتار نقل از پس )279 ص( کابلی اما. اندننوشته دولتشاه مثل را وي وفات سال نیز

 احدي سنه رمضان ماه وهفتمبیست در دانغیب قادر قضاي به و«: گویدمی دولتشاه
 رمضان ماه هفتۀ روز و کاش اي» .فرمود انتقال ...آباد غم این از] 701[ سبعمائه و
 مشخص) کندمی مصرف خود ساختگی تاریخهاي در را ماه این اندازه از بیش که( را
 .شود روشن تاریخش بودن جعلی تا کردمی

 منـابع  بـه  کـه  اسـت  نوشته 431 را عنصري وفات سال )38ص ، هتذکر( دولتشاه
 بـه  350 سـال  در عنصري که گویدمی )244ص ( کابلی اما. است یافته راه هم دیگر
 و مقهور کسانی شاید. درگذشت» 431 رمضان 26« در و زیست سال 81 و آمد دنیا

 ایـن  جـز  امـر  یقتحق ولی بپندارند، واقعی را آنها و شوند ارقام و اعداد این مبهوت
 . ندارند اساسی و پایه هیچ و کرده جعل کابلی را اعداد این است؛

 مناسب لذا است؛ بوده کابلی منابع از دیگر یکی گزیده تاریخ که شد اشاره پیشتر
 : بپردازیم هم کتاب این از کابلی اقتباسهاي از مواردي به که است

ـ  ق394 سـال  در گویـد، مـی  خـود  کـه چنان ناصرخسرو،  اسـت  آمـده  دنیـا  هب
 

 نادرسـت  نسبت اب( 2586، ص 5 ج، عرفات، بلیانی ؛ اوحدي468، ص 2 ج، سفینهخوشگو، : جمله از .1
.891 ، ص1 ج، ریاضداغستانی،  ؛ واله526ص ، تذکره؛ صبا، )قاینی

دوتوضیحعینهمگیو1اندکرده معرفی نیز دیگر نگار
این. اندنداشتهدولتشاهجزمأخذيکهپیداستواندکرده
پس)279ص(کاببللیاما. اندننوشتهدولتشاهمثلراويت

رمضانماهوهفتمبییسستتدردانغیبقادرقضايبهو«: گوید
هفتۀررووزز ووکاششايي»» ..ففررممووددانتققاالل...آبادغغماایینناازز] 701
کمیمصرفخودساختگگییتارییخهايدرراماهاینناندازهز

..شوددرروشننتارریخششبودنعلی
کـ اسـت  نوشته 4311را عنصري وفات سال )38ص ، هتذکر

سـ در عنصري  ککهه گویدممیی))2244ص ( کاابلی اما. است یافته 
کس شاید. درگذشت» 431 رمضان 26« در و زیست سال 8

قادا ندا اش نداقاآن اقتقلندا ق
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 )50ص، مقدمـه ( زادهتقی سید حسن پژوهشهاي بنابر و )173ص ، دیوانناصرخسرو، (
 مسـتوفی  گفتـار  درآمیختن از را او زندگینامۀ کابلی. است درگذشته ق481 سال در

 مسـتوفی . اسـت  پرداختـه  )49ص  ،تـذکره ( سـمرقندي  دولتشـاه  و )753 ص ،تاریخ(
 کابلی و کرد عمر» صد سال« و آمد دنیا به 358 در ناصرخسرو که گویدمی )همانجا(
 صـفر  10« در و آمد دنیا به» 358 رمضان« در ناصرخسرو که نویسدمی) 249ص (

 . ندارد اساسی واوست  هايبرساخته از صفر و رمضان که پیداست. درگذشت» 458
 معاصر«: گویدمی تبریزي زرکوب الدیننجم معرفی در) 752ص ، تاریخ( مستوفی

 دو و» دارد خـوب  ، اشـعار ]ق690ــ 683[ خانارغون و بود] ق680ـ663[ ابقاخان
 مشـتی  بـا  را مسـتوفی  کلمـۀ  چند همین )299ص ( کابلی اما. کندمی نقل او از بیت

: اسـت  سـاخته  الدین نجم براي هم وفاتی تاریخ و رسانیده سطر چندین به خیالبافی
 کهنـه  ایـن  از] 780[ سـبعمائه  و ثمـانین  سـنۀ  رمضـان  هفدهم در سبحان تقدیر به«

 ، ص1 ج، روضـات ( کربالیی حسین حافظ که حالی در» .فرمود رحلت...خاکدان
 اسـت  کرده نقل» 712 رجب 15« او مزار لوح از را الدین نجم وفات سال )420
نوشـته،   الـذکر  سـابق  ایلخـان  دو معاصـر  را الدین نجم که مستوفی گزارش با که

 .است سازگار
 سال در همدانی عطار ابوالعال که گویدمی اشتباه به) 665ص  ،تاریخ( مستوفی

 شنبهسه«کرده  ضبط ابوعلی را او کنیۀ که )141ص ( کابلی و درگذشت ق560
 احمد بن حسن ابوالعال. است جعلی که افزوده تاریخ این به نیز را» شعبان شهر چهارم
 در قرائت علم انعالم و حدیث حفاظ مشهورترین از یکی عطار به معروف همدانی

 ادی وي از رجال يهاکتاب از بسیاري در و است فراوان تألیفات صاحب و ششم قرن
 19 پنجشنبه شب در و آمد دنیا به 488 حجۀذي 14 شنبه روز وي. شودمی

، 8، ج معجم؛ یاقوت، 206، ص 1، ج غایۀجزري،  ابن( درگذشت 569 االول جمادي
 .)ستین جاي به تسعین شده، یعنی چاپ 599 اشتباه به وفاتش سال که ،55-52ص 

گومی تبریزي زرکوب الدیننجم معرفی در) 752ص ، ((تاریخ(
خـوب ، اشـعار ]ق690ــ 683[ خانارغون و بود] ق680ـ6
ر مسـتوفی  کلمـۀ  چند همین)299ص ( کابلی اما. کند می ل

سـ الدین نجم ببرراي ههمم وفاتی تاریخ و رسانیده سطر چندین
از] 780[ سـبعمائه  و ثمـانین  سســنۀ  رمضـان  ههففددهم ددرر حان
(روضضـات(( ککربالالیی حسین حافظظ  که حااللی در» .فرمود حلت
نقل» 712 رجب 115« او ممززار للوح ازرا اللددین نجم وفات

الـذ سـابق  اایلخـان  ددوو معاصـر  ررا اللددیینننجم که مستوفی ش
 .ت
همد عطار ابوالعال  که گویدمیاشتباه  به) 665 ص ،((تاریخ(

کر ضبط ابوعلی را اوکنیۀ که)141ص ( کابلی و ذشت
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 و درگذشـت  ق120 سـال  در واسع محمد که گویدمی) 632 ص، تاریخ( مستوفی
 از کــه افــزوده تــاریخ ایــن بــه را» اآلخــر جمــادي 4 کشــنبهی« )103ص ( کــابلی

 .است بوده پنجشنبه سال آن در اآلخر جمادي 4 و اوست هاي برساخته
 آکنده کتاب این. کند کفایت مقدار همین التواریخةرتذک به پرداختن رسدمی نظر به

 از بود مشتی آمد گفته آنچه و است آن مؤلف پردازیهايدروغ و جعلی تاریخهاي از
 را مهمالت و سازیها تاریخ همین کتاب دیگر بخشهاي به نگاهی با نگارنده. خروار
 غرّه شنبه بش« غزنوي محمود گویدمی )434 ص( نمونه، کابلی براي. کرد مشاهده
 شعبان 22عصر،  نماز یکشنبه، وقت روز«و آمد دنیا به» 361 سنۀ الحرام محرم
 22 و شدهمی آغاز شنبهسه روز با 361 سال محرم که حالی در. درگذشت» 421
 عاشوراي شب محمود معتبر منابع گزارش بنابر. است بوده شنبهسه نیز 421 شعبان
گردیزي، ( درگذشت 421 اآلخر ربیع 23 نبهپنجش روز و آمد دنیا به ق361 سال
 قول نقل بیهقی تاریخ شدةگم قسمتهاي از ، که259 ص، رأسبابه،  ؛ ابن489ص ، تاریخ
 االول جمادي را محمود فوت منابع، تاریخ بعضی در که است ذکر خور در )کندمی

 از پیروي به و نیست درست که )681 ص، تاریخفارسی،  ←( اندنوشته نیز 421
 یک یا ماه کی پایانی روزهاي در که را ايحادثه گاه که است گذاريتاریخ نوعی
. کردندمی ثبت بعد سال یا بعد ماه در را آن تاریخ تسامح کمی افتاد، با می اتفاق سال
 667 محرم 14 را) سعدي ممدوح( سعد ابوبکربن وفات تاریخ) 446 ص( کابلی
 معاصر مورخ رشیدالدین خواجه جمله از و مورخان همۀ گفتۀ به ولی است، نوشته

 )562/ 3 :1363قزوینی ←( است درگذشته 658 سال اآلخر جمادي 5 در ابوبکر، او
» 621 شوال« در) هند فرمانروایان از یکی( آیبک الدینقطب گویدمی) 427 ص( یا

 وي :گویدمی )417 ، ص1 ج، طبقات( سراج منهاج او، معاصر مورخ اما. درگذشت
: نیز( شد کشته و افتاد زمین به اسب از چوگان میدان در» 607 سنۀ ورشه« در

 .)37 ص 1 ج، منتخببدائونی، 

بش« غزنوي محمود گویدمی)434 ص( نمونه، کابلی براي 
عصر نماز یکشنبه، وقت روز«و آمد دنیا  به» 361 سنۀ 

 می آغاز شنبهسه روز با361 سال محرم  که حالی در. شت
شب  محمود معتبر ممننااببعع  گزارش بنابر.است بوده شنبهسه نیز 
درگذشت 421 اآلخر ربیع 23 ننببهپنججشش روز و آآممدد دننییاا  به 

بیه تتااریخششددةة گگمقسمتتهاايي  از، که259  صص،رأسبابه،  ؛ ابن48
ج  را محمود فوت منابعع، تاریخخ ببععضضی در که اسستت ذکر خور
ونیستدرستکه))6681 ص، تتااررییخخفارسی، ←(اندشته

ییکیپایانیررووزهايدرکهرراايححادثهگگااههکهاستگذاري
ثبتبعدسالیابعدماهدرراآنتاریختسامحکمیافتاد، بای

14 را)سعديممدوح(سعدابوبکربنوفاتتاریخ) 446
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. نباشد فایده از خالی شاید کتاب این غریب و عجیب اشتباهات از برخی ذکر
 در و آمد دنیا به» 179 شعبان اول« در نساج خیر که گویدمی )111 ص( کابلی

 کجا از را ارقام و اعداد این وي که نشد معلوم. شتدرگذ» 299 شوال 14 شنبهسه«
 نساج خیر به معروف اسماعیل قدیم، محمدبن منابع تمام موافق. است آورده دست به
 که اندنوشته و )322 ص، 8 ج، تاریخبغدادي،  خطیب( است درگذشته 322 سال در

در . است شده متولد سخن همین از 299 و 179 اعداد ظاهراً. کرد عمر سال 120
 به آنکه حال درگذشت ق331 سال در خفیف ابوعبداهللا که گویدمی 115 صفحۀ
 صفحۀ در. است درگذشته ق371 سال در خفیف ابن )218 ص، سیرت( دیلمی گفتۀ
 و سخنور ماهر دانشمند«: گویدمی» صابر ادیب الدین شهاب وفات تاریخ« در 252
 کسهیچ مفیدتر وي از اي نسخه شعر، علم و صنایع بوده، در کامل شاعر و فاضل

 کلمۀ صد ترجمۀ و نموده تصنیف انشا و شعر فن در دیگر نسخۀ چند و) کذا( نپرداخته
 عبارات این» نوشته موجز و نیکو غایتبه وجهه ــ اهللا کرّم را ــ مرتضی علی اولیا شاه

 .است )73 ص، تذکره( دولتشاه از ناقص نقلی و وطواط رشید زندگینامۀ از بخشی
 شگفتی موجب که نمایدمی خبربی و پرت چنان گاه تواریخ ذکر در کابلی

 تتار کفار دست به خان چنگیز فترات« در عطار گویدمی )258 ص( مثالً. شود می
 :گوید می) 277 ص( یا! رسید شهادت درجۀ به 586 شعبان 10 در و» شده اسیر

 اول جمعه روز در ساله 120 عمري از پس و آمد دنیا به 571 رمضان 10 در سعدي
 .است بوده دوشنبه سال آن شوال اول البته که ،درگذشت 691 شوال
. بریمبه پایان می التواریخةتذکر در فردوسی زندگینامۀ به نگاهی با را بررسی این

 ص، تـذکره ( شـعرا الةتذکرشرح احوال فردوسی در این کتاب تلفیقی است از مطالب 
 ص( گزیده تاریخ و) 400، 387، 386 :1372ریاحی  ←( بایسنغري مقدمۀ و )43، 41

. فردوسـی  زنـدگانی  سـالهاي  دربـارة  تاریخ چند مگر ندارد جدیدي مطلب و )743
 85 و آمـد  دنیـا  بـه » 331 سنۀ شهور« در فردوسی گویدمی) 243ـ241 ص( کابلی

ح درگذشت ق331 سال در خفیف ابوعبداهللا  که گویدمی
است درگذشته ق371 سال در خفیف ابن)218  ص،(سیرت(

ماه دانشمند«: گوید می» صابر ادیب الدین شهاب وفات ریخ
مفید وياز اي ننسسخه شعرر،،  علم و صنایع بوده، در کامل عر
ترج و نموده  تصنیف انشا و شعر ففنن در  دیگر ننسسخخۀ چچنندد و)
»ننوشته موجزز و ننیککو غاایت  به وجهه ــ  ااهللاهللا کرّم را ــ مرتضی ی

ا)73  ص،((تذکره(دولتششاه از ننااققصص ننققلی و وطواط رشیدد گینامۀ
موج  که نماید می خخبربیی و پرت چچنناانن  گاه تواریخ ذکر 
دست به خان چچننگیز ففتتررات« دررعطار گگووییددمی)258 ص( الً
77 ص(  یا!رسید شهادت درجۀ به586شعبان10در و
رو در ساله 120 عمري از پس و آمد دنیا به571 رمضان 1
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 به باید اخیر تاریخ که درگذشت» اربعمائه و عشر سنۀ رجب ماه« در و زیست سال
 .)331+  85= 416( شود اصالح» اربعمائه و عشر ست«

 تاریخ از ذکري مطلقاً قدیم منابع از یک هیچ در دارد، اطالع نگارنده که آنجا تا
 تحقیقات از پس نوزدهم قرن در. )42: 1390آیدنلو  ←نیز( است نشده فردوسی تولد

 331 سال اما. شد تثبیت تقریباً و اثبات فردوسی تولد براي 329 سال مولژول 
 محمود ستایش در فردوسی که آنجا شاهنامه بیت چند از است استنباطی احتماالً
 :گویدمی غزنوي
 گذشـت  جـوانی  چـون  شـدم  ترنوان  هشـت  و پنجـاه  سـال  بد که گهبدان

 گزنـد بـی  تـن  و تیـز  شـد  اندیشه که  بلنـــد گیتـــی ز شـــنیدم خروشـــی
ــه ــداران اي کـ ــانگردن و نامـ  نشـان؟  فـرخ  ریـدونِ ف از جسـت  که  کشـ

ــدون ــداردل فریـ ــده بیـ ــد زنـ  ...شـد  بنـده  او پـیش  زمـین  و زمان  شـ
 )46ـ4/172/43، شاهنامهفردوسی، (

 فردوسی سالگی 58 با مصادف محمود کارآمدنروي که آیدبرمی چنین بیتها این از
 پس بود؟ سالی چه در محمود فرمانروایی آغاز که اینجاست پرسش اما. است بوده
. سپرد اسماعیل فرزندش به را درگذشت، حکومت 387 شعبان در سبکتکین کهآن از
 را او و درآمد جنگ در از اسماعیل با نیز محمود و کردند شورش او سپاهیان اما

 389 االولجمادي 26 در که بود مرو جنگ از پس اما. ساخت زندانی و اسیر
 خلعت خلیفه جانب از و ندخوا خطبه) ق422ـ381( باهللا القادر و خود نام به محمود

 .کرد دریافت فرمانروایی منشور و
 سال در او تولد دانستهمی خود سالگی 58 با مصادف را 387 سال فردوسی اگر

 سال در التواریخةتذکر ضبط مطابق او تولد داشته منظور را 389 سال اگر و 329
 387 سال فردوسی که است معتقد )162/ 1: 1389( خالقی مطلق. است بوده 331
 غاصب یعنی عمالً اسماعیل پادشاهی شناختن رسمیت به زیرا داشته نظر در را

:وید
جـوچـون شـدم ترنوانهشـت وپنجـاه سـال 
تـوتیـز شـد اندیشهکهبلنـــدگیتـــیزشـــنیدم
ــداران ــانگردنوـ فـففریـدونِ فازججسسـت کهننکشـ
ــدااررددلل ــدهـ ــددززنـ باوپـیش زمـین وزمانشـ

/4، ششاهاهنانامهمهففردردوسوسی،ی،((
سالگ 58  با ممصادف محمود ککاررآآممدنرويي  که آآییدبرمی چنین

سال چهدر ممحمود فرمااننرووااییی آآغاز  ککهه اینجاست پرسش ما
اسم فرزندشبهرادرگذشت، حکومتت 338877 شعبان در تکین

در جنگ دراز اسماعیل   با نیز محمود و کردند شورش او 
جمادي 26در که بود مرو جنگ ازپس اما. ساخت نی
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 )229 ، ص1 ج، طبقات( سراج منهاج و است معقول و نظر منطقی این. محمود دانستن
 سال همچنان بنابراین. نشست پادشاهی به بلخ در 387 در محمود که گویدمی نیز

 .)49: 1390آیدنلو  ←نیز( است برخوردار يبیشتر قوت از فردوسی تولد براي 329
» رجب ماه« اما است مستوفی حمداهللا فردوسی، روایت درگذشت براي 416 سال
 و است ساختگی و کابلی هايافزوده از دیگر نمونۀ دهها مثل تردید کمترین بدون
 کهچنان هم این که است آمده دست به 416 از 331 عدد کسر از پس نیز 85 عدد
 چهارمقاله روایات از کیی بررسی و نقد از پس نگارنده. ندارد استواري نايمب آمد،
 االولجمادي ای الثانیربیع ماههاي از یکی در فردوسی که است رسیده نتیجه این به

 .)220ـ185: 1390نحوي ( است درگذشته 416 سال

 منابع
 .، تهران، سخنخسروان دفتر ،1390آیدنلو، سجاد، ــ 
 .ق1418، ، بیروت، دارالفکرالندیم مال رأسعلی،  احمدبن اسبابه، ابوالعب ابنــ 
 .]تابی[، مصر، الزاهره النجومبردي،  تغري ابنــ 
 .ق1402العلمیه،  ، بیروت، دارالکتبالقرّاء طبقات فی غایۀالنهایهجزري،  ابنــ 
 . ق1347، دمشق، المفتري کذب تبیینعساکر،  ابنــ 
 . ق1407العربیه،  ارالکتببیروت، د، االولیاء ۀحلیاصفهانی،  ابونعیمــ 
 . ]تابی[، بیروت، دارالمعرفه، الحنابله طبقات محمد، بن علی، حسینی ابیــ 
 و آمنه فخر احمد، تهـران، میـراث   يصاحبکار اهللا ذبیح ، تصحیحالعاشقین عرفات بلیانی، اوحديــ 

 .ش1389مکتوب، 
 و آثـار  هـران، انجمـن  صاحب، ت مولوي احمدعلی ، تصحیحالتواریخ منتخب بدائونی، عبدالقادر،ــ 

 . ق1380فرهنگی،  مفاخر
 .ناصرخسرو ← ناصرخسرو دیوان بر زاده، حسن، مقدمهتقیــ 
 .ق1403العلمیه،  ، بیروت، دارالکتبالدهر یتیمه ثعالبی، ابومنصور،ــ 
 .ق1370عابدي، تهران، اطالعات،  محمود ، تصحیحاالنس نفحات جامی، عبدالرحمن،ــ 

روایاتازییکییبررسیونقدازپسنگارنده. نداردستواري
جییایالثانیربیعماههايازیکیدرفردوسیکهاسترسیده
.)220ـ185: 1390نحوي (استرگذشته

.، تهران، سخنخنخسرواوانندفتر ،1390اد، 
لال رأسعلی،  احمدبننبباسلعب  .ق1418، ، بیروت، ددارالفکراالندیم م

[، م مصصر، اللزازاهرهالنجومردي،   .]تابی،
بتبالقّرّاء طبقات فی غایۀالنهایه  .ق1402العلمیه، ، بیروت، دارالک

دمدمششق، المفتريي کذب تبیین ،،131 ..قق47
. ق1407العربیه،  ارالکتببیروت، د، االولیاء ۀحلیهانی،
. ]تابی[، بیروت، دارالمعرفه، الحنابله طبقات محمد، بنحسین
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 . ق1328قزوینی، تهران، مجلس،  محمد ، تصحیحشداالزار شیرازي، جنیدــ 
القرایـی، تبریـز،   سـلطان  جعفـر  ، تصـحیح الجنان جنات و الجنان روضات کربالیی، حسین حافظــ 

 . ق1383ستوده، 
 .المعارف بزرگ اسالمیةدایر ، مرکزتهران، شاهنامه یادداشتهاي ،1389مطلق، جالل،  خالقیــ 
 . ]تابی[لمیه، الع ، بیروت، دارالکتببغداد تاریخ بغدادي، خطیبــ 
 . ش1362اصغر، تهران، مجلس،  کلیم سید ، تصحیحخوشگو سفینۀخوشگو، ــ 
 . ش1338، خاور ،، به همت محمد رمضانی، تهرانالشعراةتذکر سمرقندي، دولتشاهــ 
 ،طاري، تهـران شمیل. ، تصحیح ابن خفیف شیرازي سیرت شیخ کبیر ابوعبداهللا ،دیلمی، ابوالحسنــ 

 . ش1363، بابک
 . ق1417، دارالفکر ،، بیروتر اعالم النبالءسی ،ذهبیــ 
 . ق1409، دارالکتاب العربی ،، بیروتاالسالم تاریخ ،ذهبیــ 
علـوم انسـانی و    پژوهشـگاه  ،، تهرانشناسیهاي فردوسیسرچشمه ،1372، ریاحی، محمدامینــ 

 . مطالعات فرهنگی
 . ش1390، فارس ۀدانشنام ،، شیرازشیرازنامه ،زرکوب شیرازيــ 
 ].تابی[، داراحیاء الکتب العربیه ،، بیروتت الشافعیه الکبريطبقا ،سبکیــ 
 . ق1418، مکتبۀ الخانجی ،، قاهرهطبقات الصوفیه ،سلمی، ابوعبدالرحمنــ 
 . ق1408، دارالکتب العلمیه ،، بیروتاالنساب ،سمعانیــ 
 . ق1315، ، مصرالطبقات الکبري ،شعرانی، عبدالوهابــ 
 . ش1343، رازي ۀنکتابخا ،، تهرانروز روشن ةتذکر، صباــ 
 . فردوس ،، تهرانتاریخ ادبیات ایران، 1366 ،اهللا صفا، ذبیحــ 
، دار احیـاء التـراث العربـی،    ، بیـروت الوافی بالوفیات بن ایبک،الدین خلیل، صالحصفديــ 

 . ق1401
ـ  ،وصـال، شـیراز  ، تصحیح عبدالوهاب نورانیتذکرة هزار مزار ،بن جنید شیرازي عیسیــ   ۀکتابخان

 . ش1364، احمدي
 . ش1362، جامعۀ مدرسین ،، تصحیح محمدکاظم محمودي، قمتاریخ نیشابور ،فارسی، عبدالغافرــ 
، المعارف بزرگ اسالمیةدایر ،مطلق، تهران ، به تصحیح جالل خالقیشاهنامه ،فردوسی، ابوالقاسمــ 

طشمیل. ، تصحیح ابن خفیف شیرازيسیرت شیخ کبیر ابوعبداهللا ،حسن
. ش

. ق1417، دارالفکر ،، بیروتاعالم النبالء
. ق1409، دارالکتاب العربی ،، بیروتاالسالمخ

،، ت تههرانشناسیسیهاي فردوسیسرچشمه ،1372، مدامین عل پژوهشـگاه  ،
. گی

. ش1390، فارس ۀدانشنام ،، شیراززشیرازنامه ،رازي
توتت الشافعیه اللککبري علعرربیه ،، بیر ].تابی[،داداراراححیاء الکتب ا

،، ق قااهرهطبقاات الصوفوفیهیه ،بدالرحمن ا الخلخانجی ، بۀۀ . ق1418، مکتک
العلمیه ،، بیروتنساب . ق1408، دارالکتبب

. قق1313151، ، مصرالطبقات الکبري ،دالوهاب
. ش1343، رازي ۀنکتابخا ،، تهرانروز روشن

ایران،1366،هللا ادبیات تهرانتاریخ .فردوس،،
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 . ش1386
 . ش1341، ، تصحیح محمود فرخ، مشهدمجمل فصیحی ،فصیحی خوافیــ 
 . اساطیر ،دار، تهرانجربزه .، گردآوردة عمقاالت ،1363 ،قزوینی، محمدــ 
 . ش1392، مجلس ،زاده، تهران، تصحیح علیرضا قوجهالتواریخةتذکر ،کابلی، عبداهللاــ 
 .ش1363، دنیاي کتاب ،، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهرانتاریخ گردیزي ،گردیزي، عبدالحیــ 
 .دانشگاه تهران ،، تهرانهاي فارسیتاریخ تذکره ،1348، معانی، احمد گلچینــ 
 .ق1417، دارالبشائر ،، بیروتکتاب االربعین فی شیوخ الصوفیه، مالینی، ابوسعدــ 
انجمن آثـار   ،، تصحیح ایرج افشار، تهرانفردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه ،محمودبن عثمانــ 

 .ش1358ملی، 
 .ش1362، امیرکبیر ،، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهرانتاریخ گزیده ،مستوفی، حمداهللاــ 
 .]تابی[، سنایی ،، تصحیح محمدجعفر محجوب، تهرانالحقایق طرائق ،شاهعلیمعصومــ 
 .ش1363، دنیاي کتاب ،، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهرانطبقات ناصري ،منهاج سراجــ 
 ].تابی[دنیاي کتاب،  ،، به تصحیح مجتبی مینوي، تهراندیوان، ناصرخسروــ 
جسـتارهاي   مجلـۀ  ،»رمقاله دربارة زندگانی فردوسـی نقد روایتی از چها« ،1390، نحوي، اکبرــ 
 .، پاییز3 ، ش54، س ادبی
 .علمی ،، تهراننویسی فارسی در هند و پاکستانتذکره ،1343، نقوي، علیرضاــ 
پژوهشـگاه   ،، تهـران و گیتا اشیدري ، تصحیح ابوالقاسم رادفرالشعرا ریاض ةتذکر ،واله داغستانیــ 

 . ش1391، علوم انسانی
 ،، تهـران تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجري قمـري و مـیالدي   ،1360، ماهلر ووستنفلد وــ 

 .فرهنگسراي نیاوران
 .ق1417، دارالکتب العلمیه ،، بیروتالجنانةمرآ ،بن اسعد افعی، عبداهللایــ 
 ]تابی[، داراحیاء التراث العربی ،، بیروتمعجم االدبا، اقوت حمويیــ 

، تصحیح ایرج افشار، تهرانفردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه ،ثمان
. 

362، امیرکبیر ،، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهرانتاریخ گزیده ،مداهللا
وجوبب، تهرانالحقایق طرائق ،شاه تابی[، سنایی ،، تصحیح محمدجعفر مح
ت تهرهرانانطبقات ناصري ،ج 363، دنیاي کتاب،،، تصحیح عبدالحی حبیبی،
ناندیوان،  تصتصحیحیح مجتبی مینونوي،ي، ت تهرهر ].تابی[دنیاي کتاب،  ،، ب بهه
دوسـی نقد روایتی ازاز چها« ،1390،  مجلـۀ ،»رمقاله دربارة زندگگانانی فرف
 .، پاییز3ش
تستاانتذکذکره ،1343،ضا فافارسرسی در هند وو پ پااک  .علمی ،، تهراننویسیی
، تهـراو گیتا اشیدري ، تصحیح ابوالقاسم رادفرفرالشعرا ریاض ةتذکر ،نی

. ش1391
تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجري قمـري و مـیال ،1360، ماهلر
.وران




