
 

_____________________________________________________________________________________ 
nowrooz.sabiti@gmail.com                                                                                                              www.shughnan.com 

 

 پژوهشی در مورد سال تولد و سال وفات مال الچین شغنانی

 پژو هشگر: نوروز علی ثابتی

  4199جماد الثانی  44//  2342ماه می  39//  4934ثور  41تاریخ: روز پنجشنبه: 

 

 فیض آباد، بدخشان

 

 بنام خالق توانا

 

در مورد مال الچین شغنانی نوشته بوودم  ولوی «  و اثرشجزوۀ مختصر در مورد مال الچین » مقالۀ پژوهشی را تحت عنوان  ینپیش از

قبالً مواردی را ارائه کردیم    و اغلباً حدس و گمان هایی در این باره موجود بودند.سال وفات اورا دقیقاً نمی دانستممتأسفانه سال تولد و 

 صرف سال تولد و یا وفات مال الچین را بر مبنای نوشتن کتابش تخمین می زدیم. 

و  4913 هوای نوشته هایش هویودا اسوت کوه موال الچوین کتوابش را  دیووان اشوگار و دی ور گفتوار هوا را  در سوال  از

« در بیوان مواجرای پیغمبوران» هـ.ق.  نوشته است. قسمی که در کتوابش در یوع عنووان فرعوی تحوت عنووان  4912

 چنین ن اشته است:

  سااال شتشااتت اساازم از زمااان   اارت 4012د وچهااار  از زمااان آدص یاا ی   تااا زمااان نااوا  و  دوهاا ار و یاا» 

  سال شتشتت اسزم از زمان   رت موسای  و  تاا 771ابراهیم  و  تا زمان   رت موسی  و  ه تصد و ه تاد  

  ساال شتشاتت اسازم از زماان   ارت داوود  و  تاا زماان   ارت عی ای 011زمان   رت داوود  و  پنجصاد  

تشاتت اسازم از زمااان   ارت عی ای  و  تاا زمااان   ارت بهتارین ان یااا   سااال ش0411 و  یا  ها ار ودو یاد  

  سال شتشتت اسزم و از زمان   رت رسول  ص  تا این زمان ی  ه ار و سیصادو 001 ص  ششصد و پنجاه  

 «  سال شتشتت اسزم0421چهل  

  اسوت. از ایون 4912کوه  هرش  سنه ای  را ذکر نمووده ـ  هر زده و در پهلوی مـ    کتابش مال الچین م93در صفحه  

 هـ.ق. به نوشتن کتابش ادامه داده است. 4912نوشته مال الچین بر می آید که او تا سال 
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  در قسمت سال تولود موال الچوین چنوین ابوراز مال الچین نوشتهدکتور خوش نظر پامیر زاد  در مقدمه ایکه بر کتاب 

 نظر نموده است:

در  413رابطه به عمر  سن  خویش نوشته که در صوفحۀ  .... همچنین در دو جای دی ری نیز در» 

 مناجاتی می وید:

 نفس بد ثاقب بشد بر جان ما         کرد مـَشحـ ون از گناه ِستخوان ما

 وجدتم گشت نشق و دو آمدم   گشتم سگق          نود  هایم جاءَ  کرده 

 و نیز در جای دی ری همی گوید:

 من ز نود و دو رفته بی پروا شدم      من سگق بودم شدم هـَون عاقبت    

 اندر جهان          عاقبت الیـَفقـَهـون ........  ام الیَسَمگـ ون  گشته

  سوال ی ایون اشوگارش را سوروده و اگور 32این دو نوشته موی رسوانند کوه موال الچوین در نوود و دو  

سواس تخموین زده موی شوود کوه سال سرودن اشگار با سال کتابت آنها را یکی قبول کنیم  پس به ایون ا

 «  هجری شمسی متولد شده است....4231مال الچین در سال  

 دکتور خوش نظر پامیر زاد در قسمت سال وفات مال الچین چنین اظهار نظر نموده است:

قرار روایت برخی از کهن ساالن منطقه  مال الچین عمر بیشتر از صد سوال را سویری نمووده  در پیوری » 

گذاشته و جسامت متوسط داشته  با عصا رفت و آمد میکرده است. به شواهد نوشته هایش در ریش کوتاهی 

سوال  39نود و دو سال ی کتابش را مینوشته و بنا به گفتۀ قدرت بیع  یکتن از کهن ساالن منطقه کوه خوود 

کوه بوه  هجری شمسی چشم از جهان فروبسته  4941"  مال الچین در سال 4991عمر دارد "البته در سال 

  سوال ی ایون دنیوا را تورت گفتوه 433اینصورت او هفت سال دی ر پس از نوشتن آن بخش کتابش به عمر  

 «است.

بور مبنوای یافتوه هوای جدیودی از آثوارش حاال توفیق یافتم که تاریخ دقیق تری  ولی نه چندان دقیق  از سال تولد و سال وفات موال الچنوین 

 تخمین زنم.

نوشوته هوای او را همان سال را ذکر نمووده اسوت.   تاریخ سن ییتی را حکاکی کرده و در آن نبشتۀ چند بیع پارچه سنگ مال الچین بر 

 در زیر نقل می کنم:

 و سیصد و شش بدان فَ ـ  لاز سنت هم اَ       ان       ـــد عیــس آمرَ ـَـال فــن بت سـای }

 انــاند نشــی مـــم چند سال ماین خـَتــَ        ره یک ان می شوص      تی من بت خاک  
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 در بی وفایی دنیا

 ه تاد و ه ز عمر ب ردیم ب ر                    ج  محنز رنج و غم ندیدیم دشر

 اف وس و دریغ را ن ردیم دشر       ج  غیر ندامز و پشیمانی بس             

 راقمۀ مال الچین

 { ی  دعایی خیر شوید بهر ما    هر کت را توفیق می بخشد خدا    

 

بوین موردم رایود شوده بوود اویغووری در  –در تواریخ آمده است که بگد از حمالت مغول باالی خراسان زمین  استفاده از سال های چینوی 

بوه  ی راشوماراهگد. تا چند سوال پویش ریوش سوفیدان موا در دهوات که مبتنی بر نام دوازده حیوان بوده و برایش سال های ترکی هم گفته ان

» از روی هموین نوام دوازده حیووان اسوتفاده موی کردنود  و ایون را  در قسومت شومار سوال هواسال های شمسی و قمری را نموی دانسوتند و 

 م سالند؟ یا: تو موچه چیز؟ۈدــِ را تو موچه چمی گفتند. ریش سفیدان کهن سال از یکدگر پرسان می کردند: اَ « موچه

نود سن یکدی ر را تخمین می زدند. این دوزاده سال ترکی را که یع حیوان از یع سوال نماینودگی موی ک  «چهمو» و بگد از روی همان 

 د. شاعری این دوازده سال را چنین به رشته نظم کشیده است:و بگد از هر دوازده سال  بصورت تناوب می آین

 ارــگ آید و مگتري نهنـ  ار چو بهـزین چ      رشوش شمارلنگ وخـر و پـَ قــَ وش و بـم

 آخر کار ـَمدونت و مرغ و سگ و خوگ        ابـاسز    و شوس ند   بت اسپ  آنگاه

 

  هجوری شمسوی کوه گویوا هموان سوال  از نقطوه نظور 4931از نوشته مال الچین بر می آیود کوه او در سوال  

 است.حع نموده همان کتیبه روی  بوده است  آن نوشته را« اسپ » ترکی سال  حساب سال های

 

 روی این موضوع دقیق تر بحث می نمایم.

 

 از سنه هم الف و سیصد و شش بدان رس آمد عیان     ـاین به سال ف

 

 فرس در عربی اسپ را گویند. سال فرس یگنی سال اسپ.

 

 و سیصد و شش یگنی هزار و سیصد و شش در عربی هزار را گویند. الفَ  (alfa) الفَ 

 

   اَلـف   هزار  که جمع آن الوف می شود یگنی هزار هاعـََشر َ ده   مـِئـَة َ صد 

 اشتباه ن ردد.« ا »  اَلـَف با اَلــِف  

 

  که همان سال مصادف با سال اسپ هم بووده  هموان کتیبوه را حوع نمووده 4931یگنی مال الچین در سال  

 است.

 
سوال هوای ترکوی کشویدم. کوه سوال هوای هجوری شمسوی را بوا سوال هوای بطور دقیق تر بررسی کنیم. جدول زیر را جهت آسوانی بور آورد را این نظریه 

 د.  هجری شمسی را احتوا می نمای4143  هجری شمسی تا سال  4223ترکی از سال  
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 مطابقز سال های ترکی با هجری خور شیدی
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1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282 1281 1280 1279 

1302 1301 1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291 

1314 1313 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 

1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1316 1315 

1338 1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331 1330 1329 1328 1327 

1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341 1340 1339 

1362 1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 

1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 

1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 

1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 

 
  اسوت. یگنوی 4933  و سوال اسوپ  4931   برابر با سال خرگوش است و سوه سوال تفواوت بوین 4931جدول باال نشان میدهد که سال  

  است. در اینجا  مال الچین یا تصادف سنوات  سالهای   ترکی و هجری شمسوی را دقیقواً نسونجیده  و یوا در ذکور 4933سال اسپ سال  

 سنه از هجری قمری کار گرفته است.

  مویالدی  و بوا ایون 4999ی و  هجوری شمسو  4212مصادف است بوا سوال    را هجری قمری قیاس کنیم  این سال 4931سال  اگر ما 

هجوری قموری   4913. زیرا که فاصله بین نوشتن کتابش  که مراد مال الچین سال قمری بوده باشد. محاسبه بسیار بگید به نظر می رسد

هجوری شمسوی   4942 و یوا  4941  سال را در بر می گیورد. بگوداً اگور سوال وفوات موال الچوین  91و این سنه  اگر قمری قیاس شود   

 . در حوالی کوه موال 13=  4931 – 4911  سال تفواوت را نشوان موی دهود.  13ن سال مقایسه کنیم   هجری قمری  با ای 4911برابر با 

را   22یگنی   ساله بوده  هفتاد و هفت عمر ببردیم بسر . اگر عمر مال الچین را در حین نوشتن کتیبه  22الچین در وقت نوشتن کتیبه  

می رسود به نظر   می شود  و این بسیار بگید 422=  13+  22   جمع کنیم  4911ل وفات او  اگر به هجری قمری فرض شود   با سا

   سال عمر کرده باشد.422که مال الچین  

 .  همان کتیبه را نوشته است نه سال قمریهجری شمسی 4933 – 4931پس به این نتیجه می رسیم که مال الچین دربین سالهای  

  هجووری 4932 – 4933نوشووته اسووت  کووه مصووادف اسووت بووا  هجووری  قمووری    4912 – 4913مووال الچووین کتووابش را بووین سووال هووای  

 است. قرین به به حقیقتال بگد از نوشتن کتابش نوشته است و این شمسی. بدین مناسبت مال الچین  همان کتیبه را پند الی شش س

بخاطری که سال فرس را ذکور کورده  و از ایون  4933سال هایی هستند که مال الچین کتیبه را نوشته  سال   4933 – 4931سال های  

میشود که مال الچین در تطبیق سوال هوای هجوری شمسوی و ترکوی مغالطوه کورده باشود. اگور می توانیم سال تولد اورا حدس بزنیم. طریق 

  سواله بووده و اگور از ایون سوال 22ی   قبوول کنویم  در ایون سوال موال الچوین  هجوری شمسو 4931بدین ترتیب سال نوشتن کتیبه را اگور  

 4992  مگیار برایش تگیین شود  سال تولدش  4933  بدست می آید. و اگر سال فرس  4223  را تفریق کنیم  عدد  22  عدد  4931 

 هجری شمسی  می باشد.
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چوین را بطوور تخمینوی تگیوین موی اینطریق سال تولد و سال وفوات موال ال   را مالت قرار می دهم  و از4931در اینجا من سال شمسی  

 م.کن

 نقاط عطف  هجری خورشیدی  هجری قمری میالدی

 سال تولد 1229 1266 1850
 سال نوشتن کتاب 1300 1340 1921

 سال    کردن کتی ت  1306 1345 1929

 سال وفات 1317 - 1316 1357 - 1356 1938 -  1937
 

هجوری  4941  کتیبوه را نوشوته و در سوال  22  سوال ی کتوابش را نوشوته و در عمور  29- 23پس به این ترتیب  مال الچوین در عمور  

هجری خورشیدی در قید حیات بوده   4942وفات کرده و بقول گل محمد واقفی تا سال «  به نقل از پامیرزاد» شمسی بقول قدرت بیع 

 .سال زندگی کرده است 33تا  99الچین از که بدین ترتیب مال 

 دست یابیم.  یبه مگلومات دقیق ترتا باشد  را تخفیف دهمها هش تا حدی کوشش کردم حدس و گمان وبا این پژ

  32بدین ترتیب به گمانه زنی های خود ساخته پامیر زاد خاتمه بخشیدیم که اظهار نظر نموده بود که مال الچوین کتواب اشوگارش را در  

  سوال ی دار فوانی را 433  محاسوبه نمووده و ادعوا نمووده بوود کوه موال الچوین بگمور  4231نوشته و بر اساس آن سال تولد اورا  سال ی 

 وداع گفته است.

 :ویر کتیبۀ مال الچیناتص
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 ضمیمت ها:

 :4ضمیمه 

 کار گرفته شود. جهت تبدیل نمودن سال شمسی به قمری میالدی و با عکس آن  از فارمول ذیل

 11و اگر روز مورد نظر بين  121عدد  ،باشد جدی  11تا  حمل براي تبديل سال شمسي به ميالدي چنانچه روز مورد نظر بين اول 

 .را بددددددده سدددددددال شمسدددددددي مدددددددي ايدددددددزايي  تدددددددا سدددددددال مددددددديالدي بددددددده دسددددددد   يدددددددد122باشدددددددد عدد  حدددددددو  تدددددددا   دددددددر  جددددددددی 

 

 .مدددددديالدي مددددددي باشددددددد 1531+122=1111سددددددي مادددددداب  بددددددا شم 1531( سددددددال بددددددروریي 11)برابددددددر بددددددا  دلددددددو 22مدددددد ال 

 

 .مدددددددديالدي مددددددددي باشددددددددد 1511+121=1111شمسددددددددي برابددددددددر بددددددددا  1511ن( سددددددددال جددددددددو 1برابددددددددر بددددددددا ( جددددددددوزا )11و )

 

 

 

               تبددددددددديل تدددددددداري  مدددددددديالدي بدددددددده شمسددددددددي

 

را از  121تا   ر دسمبر باشد عدد  چمار 22و اگر روز مورد نظر بين  122باشد عدد  چمار 21تا  جنوریروز مورد نظر بين اول 

 .           سددددددددددال مدددددددددديالدي  سددددددددددر مددددددددددي  نددددددددددي 

 

           شمسددددي 1111 -122=1531مدددديالدي برابددددر اسدددد  بددددا  1111( دلددددو 1) جنددددوری 26مدددد ال 

 

        شمسددددددي 1113 -121=1521مدددددديالدي برابددددددر اسدددددد  بددددددا  1113( اسددددددد 13 گوسدددددد  ) 1يددددددا 

 

 

                      تبدددددديل سدددددال سمدددددري بددددده شمسدددددي و بدددددال   

 

سال سمري اس  بندا بدر  51سال شمسي برابر  55ساع  از سال شمسي  وتاه تر اس  ي ني هر  21روز و  11هر سال سمري تقريبا 

 . را بددا عدددد سددال شمسددي جمدد  مي نددي  نددتقسددي   ددرده حا ددل  55ايددن بددراي تبددديل سددال شمسددي بدده سمددري عدددد سددال شمسددي را بددر 

 

              م ددددددددددددددال

 

 سمري  1433شمسي برابر اس  با  1391 سال

1391÷ 33 = 42              1391+42 = 1433                                        

 

 مي نددي   تفريدد تقسددي   ددرده حا ددل را از عدددد سددال سمددري  51بددراي تبددديل سددال سمددري بدده سددال شمسددي عدددد سددال سمددري را بددر 

 

           م ددددددددددددددددال

 

 شمسي  1391اس  با  سمري برابر  1433سال

1433 ÷ 34 = 42                               1433 – 42 = 1391 
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را « تبدديل » جه  سهول ، به وب ساي  زير مراج ه شود که اگر يکی از سال های مورد نظدر را در  ن وارد کنيدد، و ب دداز گزينده 

 می کند  يشار دهيد، نر  ايزار متذکره باور  ود کار سال ها ره به  تبديل

EPIDEMIOLOGY/calendar%20converter4.htm-http://www.elib.hbi.ir/persian/CLINICAL 

 

 م لوما  در سسم  سال های ترکی، در لينک زير موجود اس  

418.aspx-http://javadnassiri.blogfa.com/post 

 

 :4ضمیمۀ 

 نوشته است.« خت » را بصورت « خط » مال الچین واژه 

 

تلفو  نمووده انود   نبوده اند  و واژه هوا را آنطووری کوهمقید واژگان عربی امالی د که نویسندگان شغنانی در اول در بناین نوشته میرساند 

 می نویسند. « خت » را بصورت « خط » هم واژه   کوردان   ردانشته اند. قابل یاد آوری است که کـ  نو

« خوت » را بصوورت « خوط » سنگ نبشته دی ری در دهکده ِرجـِیسـتــَع مربوط قریه بهشوار در شوغنان موجوود اسوت کوه در آن واژه 

که از اهالی دهکده متذکره  رجیستع  بوده  آنورا « بابــِع » ن کتیبه  سنگ نبشته  را شخصی بنام نوشته اند. شایگاتی وجود دارد که ای

 دقیقاً مگلوم نیست.اش نوشته است. ولی سال نوشته 

 جهت مگلومات بیشتر به تصاویر زیر مراجگه شود.

http://www.elib.hbi.ir/persian/CLINICAL-EPIDEMIOLOGY/calendar%20converter4.htm
http://www.elib.hbi.ir/persian/CLINICAL-EPIDEMIOLOGY/calendar%20converter4.htm
http://javadnassiri.blogfa.com/post-418.aspx
http://javadnassiri.blogfa.com/post-418.aspx


 

_____________________________________________________________________________________ 
nowrooz.sabiti@gmail.com                                                                                                              www.shughnan.com 

 

 

 

 نوشته روی کتیبه چنین است

 من نمانم خز بماند یاد کار        خز نوشتم سرف کردص روزکار      

 نوشتم من در این دنیا روانت                  بماند از منی م کین نشانت

 اشر پرسند غریب ممممممممم                   مممممممممممممممممممممممممممم

 ر  = یادگارخت = خط               سرف = صرف              روزکار = روزگار                  یادکا

 صورت اصلی آن میشود:

 خط نوشتم صرف کردم روزگار             من نمانم  خط بماند یاد گار
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نوشوته کورده اسوت  کوه شوکل مکمول آن  آموده اسوت  بوه شوکل نوا تموام« یرازی نجموای شو» و در زیر آن دوبیتی مگروفوی کوه در داسوتان 

 اینطور است:

 ند از من م کین نشانتبما         نوی م بر در و دیوار خانت

 بگو بگریخز از ننگ زمانت       اشر پرسند نجما در کجا رفز

 و بع ی ها، آنرا بت شکل زیر تغییر داده اند: 

  مسکين نشانه یاز من            بماند   نوشت  بر در و ديوار  انه

 دس  زمانه ازبگو بگري              در کجا ري  مسکيناگر گويند  
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