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سه نکته در »هزار سال« 
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عضو هيئت علمی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
jafarimazhab@gmail.com

یک. انتشـار نوشـتۀ آقـای باقر قربانـی زرين دربـارۀ عبارت 

»هزار سـال بزی«1 موجب انتشـار يادداشـتی از سـوی من با 

عنـوان »دربـارۀ هزار سـال بـزی«2 شـد. در آن يادداشـت به 

اسـتناد سـکه ای که در سـال 610 ق در اوزگند ضرب شـده 

اسـت و بعدها در نوشـته ای با عنوان »عدل ختايی« منتشـر 

شـد،3 نظرم آن بود که شايد بتوان محدودۀ جغرافيايی عبارت 

»هزار سـال بـزی« را در ماوراءالنهر ديد. گمان داشـتم ديگر 

اشـارات نيـز برگرفتـه و نقل قـول از همين منابـع کم و بیش 

ماوراءالنهـری باشـند. در نهايت، اين نگارنـده از قراين ارائه 

داده به اين اسـتنباط قوی رسـیده بود که عبارت »هزار سـال 

بـزی« )يا عبارات مشـابه(، منشـأ ماوراءالنهری داشـته، مگر 

آنکه قراين مخالف آن افزونی يابند.

1. نامۀ فرهنگستان، ش تابستان 1382.

2. نامۀ فرهنگستان، ش 29، بهار 1385.

3. نامۀ انجمن س 7، ش 4، زمستان 1385.

بـه دنبـال انتشـار الکترونيکـی آن يادداشـت، يکـی از 

همکاران دانشگاه تبریز نظری چنين نوشت:

يادداشـت ارزشـمند جنابعالی دربارۀ عبـارت »هزار 
سـال بزی« را خواندم. مطلبی نو و جالب اسـت. اما 
 با استنتاج شـما دربارۀ خاستگاه اين عبارت 

ً
جسـارتا

 اکثـر 
ً
)ماوراءالنهـر( نمی تـوان موافـق بـود، چـه اّوال

کسـانی کـه اين عبـارت از آثار آن ها به عنـوان نمونه 
نقل شـده اسـت ماوراءالنهری نیسـتند، زیرا می دانيم 
ماوراءالنهـر واحـد جغرافيايی مشـخصی اسـت که 
نبايـد آن را با خراسـان و خـوارزم در آميخت. بدين 
ترتیب عنصری، بلخی و انوری ابيوردی خراسـانی اند 
و بيرونـی و زمخشـری خوارزمی. منوچهری دامغانی 
را نيـز با اسـتدالل ضعيف نوخاسـتگان )اصطالح از 
 در 

ً
بيهقـی بزرگ اسـت( نمی تـوان افغانی کـرد. ثانيا

آثار نویسـنگان ديگر نقاط ایران نيز نمونه هايی از اين 
دسـت عبارات را می توان يافـت. از جمله در مجمل 
التواريـخ و القصـص مجهول المؤلف کـه به احتمال 
بسـیار نویسـندۀ آن از اهالی حدود همدان بوده است 
و در گـزارش پادشـاهی همـای چهـرآزاد اين گونـه 
می گويـد »و انـدر عهد خویش بفرمود که بر نقش زر 
و درم نوشـتند: بخور بانوی جهان هزار سال نوروز و 
مهرگان« )تصحيح نجم آبادی، ص 45-46. البته در تصحيح 
شـادروان بهـار توضيحات سـودمندی نيـز دربارۀ ايـن عبارت 

آمده است(. 

به آن دوسـت دانش دوسـت پاسـخ نـدادم، زیرا نـه هويت و 

شـخصيت همـای چهـرآزاد در تاريـخ )و نه اسـطوره( ایران 

شـناخته شـده و نه چنين سـکه ای از او )يا کس ديگری، به 

فرض اشـتباه گرفتن نویسـندۀ مجمل التواريخ و القصص( به 

دسـت آمده اسـت. اگر همای چهرآزادی نيـز در تاريخ وجود 
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بیت دوم نشان می دهد كه ششصد سال پس از جوينی، هنوز اين بیت در ماوراءالنهر فروشنده و خريدار داشته است. 

می داشـت، بـاز هم پايتختش در بلخ می بـود که البته نظر من 

را تأييـد می کـرد. ربطـی هـم به ناقـل )شـايد همدانی( خبر 

نداشـت. البته متأسـفانه همکار ما نمونۀ ديگـری ارائه نکرده 

بود که قابل پاسخ بهتر و پيگيری بیشتری باشد.

دو. مرحوم قزوينی )مسائل پاریسیه، ج 1، ص 130( می نویسد: 

امـروز )10 اوت 1920( دو بیـت در جهانگشـای جوينی ديدم 

كه دسـت همـۀ اينها را كه تاكنون می دانسـتم گويا از پشـت 

بسته است:

شـــاها هـــزار ســـال بـــه ملـــك انـــدرون بمـــان

ـــال ـــدرون بب ـــز ان ـــال بع ـــزار س ـــه ه وآنگ

ســالی هــزار مــاه و مهــی صــد هــزار روز

روزی هـــزار ســـاعت و ســـاعت هـــزار ســـال

اشـارۀ جوينـی، باز هم نشـان از رواج اصطـالح دعاييه 

»هزار سال« در خراسان و ماوراءالنهر دارد.

سـه. به تازگی در يكی از حراجی هـای بين المللی كتابی 

برای فروش عرضه شـد1 كه به اسـتناد دو عكس از برگ های 

كتاب شـرح رسـال القطبيه من تصانيف المحقـق الهروی از 

نویسـنده ای اسـت كـه از خود به نـام »المفتقر الـی هللا الغني 

احمدبن اسـمعيل الدرانـي القندهاري« يـاد می كند. معرفی 

كننده می نویسـد كـه در انجامۀ )بـرگ 122پ( تاريخ كتابت 

بـه سـال 1129ق و بـه دسـت عبدالكريم بـن رحمانقلی بـن 

قل محمد در مدرسـۀ روح االفدع )؟؟( بخارا به پايان رسـیده 

اسـت. اينها زياد مهم نیسـت. كتاب جلد نفیسـی دارد كه بر 

آن دو بیت شعر زیر ديده می شود:

1. http://www.bouwmanbooks.com/view_item_details.php?id=1788
2. به دليل افتادن نور زياد قابل خواندن نیست.

شاها بقای عمر تو بادا هزار سال

اقبال در پناه تو بادا هزار سال

سالی هزار ماه و مهی صد هزار روز

روزی هزار ساعت و ساعت هزار سال سنه ...2


