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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

  ٢٠١٧ مارچ ٢١

  

  زبان نوشتهبهاز زبان گفتار » موسوی«برگردان مصاحبۀ آقای 

  ١-به ارتباط نوروز
  

  :به جای مقدمه

آن به » ، سابقۀ تاريخی و محل پيدايشنوروزجشن «، صحبت روی  داشتمدوستان ايرانیکه با  یر محفلچندی قبل د
 را به بحث گرفتتند و نوروز ھريک گوشه ھائی از واقعيت تاريخی ،بعد از آن که دوستان حاضر در آن محفل. ميان آمد

ًتا اگر خواسته باشند در زمينه معلومات نسبتا  در آن بحث حصه گرفتم، برای حضار پيشنھاد نمودم من ھم در حد توان

تنی چند از . گوش بدھيم» موسوی« ًکامل و دقيقی داشته باشند، می شود مشترکا به مصاحبۀ ھمکار عزيز ما آقای 
از طريق لپ تاپ يکی از اعضای خانواده ای که در  شناخت داشتند، پيشنھادم را پذيرفته، موسویحضار که از آقای 

  . شده بوديم، مصاحبه را ھمه با دقت شنيديمآنجا، جمع
تا اين مصاحبه را از  اد کردندھدوستان از عمق آن بحث ھمه به وجد آمده بودند، پيشنکه در ختم مصاحبه، در حالی 

در داخل افغانستان و ايران می تواند مانع   انترنيتکمزيرا از يک جانب سرعت . زبان گفتار به زبان نوشتار بياوريم
 و از طرف ديگر تفاوت ھائی که در گويش مردم افغانستان با مردم ايران وجود دارد، ممکن ن مصاحبه بگرددشنيد

  .استفاده از صحبت برای ھمه آسان نباشد
با در نظرداشت پيشنھاد مستقيم آن دوستان و پيشنھادات مشابه در مورد تمام مصاحبه ھا به خصوص مصاحبه ھای 

نتيجۀ آن تصميم متنی است . ر، تصميم بر آن گرفتم تا اين برگردان را خود به دوش بگيرماز داخل کشو» موسوی« آقای
از يک زبان به  تبديلًرا که الزاما حين ی اميدوارم تغييرات. در اختيارتان قرار داردقسمت اول آن ًفعال در دو قسمت که 

  . ديگران تلقی نگردددست درازی به صحبتزبان ديگرصورت گرفته، 
  . منسرين

  

  بعد از تقديم سالم به شما شنوندگان گرانقدر

ما در اينجا دور از وطن نوروز را به آرزوی اينکه ملت ما تحت يک اراده و مقاومت ملی به حيث يک ملت واحد و با 

 داشتن ھويت ملی زير نام پر افتخار افغان و کشور ما افغانستان به پا خيزند و با برگشت بھاران نويد بخش که مژده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

به آرزوی استرداد استقالل . رسان آزادی کشور ما از چنگ استعمار و سر سپردگان داخلی شان باشد، تجليل می کنيم

ِميھن از يوغ استعمار و برگشت بھاران، بھارانی که مردم افغانستان بتوانند در فضای آزاد مانند گذشته ھا با تجليل از 
  .سته و مبارک بادنوروز تان خج. نوروز مقدمش را گرامی بدارند

البه الی افسانه ھا، معتقدات، به ارتباط نوروز اين جشن باستان که طی تاريخ چندين ھزار سالۀ آن از ! دوستان عزيز

وره ھا، سنن، ترانه ھا و جشن ھا در اول بھار مقدمش را گرامی می دارند و برگزارش می کنند، مصاحبۀ داريم با اسط

  .محترم جناب سيد حسين موسوی

  

  » جرمن آنالين- افغان«سالم بر شما نسرين معروفی از پورتال 

 موضوع مصاحبه برگزاری نوروز است که طی قرنھا نشانۀ وفاداری مردم ما به ميراث کھن تاريخی و فرھنگی :سؤال

کشور شان است و حاال شما لطف کرده در بارۀ ھويت، سرشت و سرگذشت اين جشن باستان برای شنوندگان ما روشنی 

  .بيندازيد

جرمن آنالين صورت گرفته –پورتال افغان دراين مصاحبه [ در قدم اول بايد از شما و از پورتال افغان ـ جرمن:جواب

صميمانه تشکر بکنم که باز ھم برای من اين امکان را به وجود آورديد تا ضمن اين که يک قسمت از داشته ھای ] است

ل در ميان بگذارم اين سعادت را ھم پيدا بکنم که سال نو و يا روز نوروز را فکری خود را با دوستان و شنوندگان پورتا

برای ايشان تبريک بگويم و اميدوار ھستم که سال خوشی را آغاز بکنند و در اين سال گامھای مؤثر تری را به خاطر 

  .آزادی و نجات کشور ما از چنگال استعمار برداشته بتوانند

 سال قبل در 25 يا 24من تقريبأ حدود . ما پاسخ بدھم به ناگزير بايد دو نقطه را تذکر بدھمقبل از اين که من به سؤال ش

رابطه با نوروز يک رسالۀ مختصری نوشته بودم که آن رساله در زمان خودش با فھم ھمان روز من در دورۀ دوم ندای 

يعنی ديد .  مورد نظر قرار می گيرددر آن رساله به ارتباط نوروز از سه منظری که معموأل. آزادی به چاپ رسيد

اين مقدمه را به خاطری امروز برای شما تذکر می . باستانی و تاريخی، ديد مذھبی و ديد جشن دھقان نظر انداخته بودم

ًدھم که اگر برخی از دوستان آن متن را در اختيار خود داشته باشند و احيانا تشابھات زيادی بين صحبت امروز ما و 

بند، اينھا مغاير ھمديگر خود نيستند بلکه در آنزمان بيشتر از لحاظ سياسی و بخش سياسی قضيه را متبارز آنجا می يا

ساخته بودم و امروز کوشش می کنم که بيشتر متناسب با سؤال شما در رابطه با مسألۀ تاريخی قضيه و ھويت تاريخی 

  .نند مکمل ھمديگر باشنديعنی ھردوی شان می توا. قضيه يک مقدار روشنی بيشتر بيندازم

ھر چند که تعدادی از مؤرخين . نقطۀ دومی را که می خواھم عرض بکنم در رابطه با قدامت تاريخی جشن نوروز است

ائی و يا به عنوان اين که با ديانت زردشت آغاز شن نوروز مربوط است به مدنيت اوستقبأل فکر می کردند که گويا ج

علتی که اينھا را به اين فکر انداخته بود اين بود که در بسياری از کتب بيشتر .  کرده است يافته و از ھمانجا منشاء پيدا

باالی نوبھار بلخ اين آتشکدۀ بزرگ  که در ھنگام نوروز به ھزاران ھزار نفر در آنجا جمع می شدند و به گفتۀ برخی از 

سوء تفاھم را به وجود آورده بود مگر با اندک ھمين مسأله . نويسندگان حتا حيثيت مکه را در نزد زردشتی ھا داشت

ا برای ما باقی مانده به خصوص در يشتا اگر ما نظر بيندازيم و در پھلوی ر اعصار و اسنادی که از زمان اوستدقت د

آن با آثار مقدمينی که در معارف اسالمی در منطقه زندگی  کردند مثل نوشته ھای که از دقيقی باقی مانده از فردوسی 

وروز اقی مانده و از بزرگان ديگر تاريخ و ادب خراسان باقی مانده، نظر بيندازيم می بينيم که ھمين تصوری که گويا نب

عکس قضيه تا . ائی برخاسته باشد، يک تصور درست نيست يک تصور اشتباه استاز فرھنگ و يا از جامعۀ اوست

 ما می بينيم که فردوسی وقتی ١٠يم به خصوص در صفحۀ جائی که ما از متن شھنامۀ فردوسی می توانيم استخراج بکن

يد ھمان فرد بايد يادآوری بکنم که جمش. د ياد می کندًيان بکشد در آنجا دقيقا از جمشيکه می آيد تا پای نوروز را به م
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عنی ھردوی يته ياد شده که در شھنامه از ھمين يما باالخره خشايته اش شير ما به نام يما خشامعينی است که در اوست

شان ھمان يما درخشان، يما خوش چھره و يا يما قشنگ می تواند باشد، به وجود آمده از يک جانب و از جانب ديگر 

تحقيقاتی را که برخی از دانشمندان و شرق شناسان معروف انجام داده اند مثل دونيکر و يا ويليم گايگر اين باستان 

يائی که نوروز از آنجا مايه گرفته اگر ھمزمان با مدنيت سومر نبوده باشد شناسان به اين نتيجه رسيدند که مدنيت آر

يعنی تقريبأ بين چھار ھزار سال پيش از امروز نبوده باشد تا دوران فنيقی ھا می تواند سر بزند به اين معنا که اگر تا سه 

با در نظر .  اين مدنيت به وجود آمده باشد قبل از ميالد می تواند٢٠٠٠ تا ١۵٠٠ھزار قبل از ميالد نباشد به يقين که بين 

 سال ١٠٠٠ تا ٨٠٠داشت ھردو طرز ديد و ھردو طرز تفکر ما دقيق ديده می توانيم که خود نوروز بايد حد اقل بين 

قبل از به دنيا آمدن زردشت در جامعۀ آريائی وجود داشته باشد نفس اين قضيه و موجوديت ھمچو يک عيد بزرگ و يا 

ا و آثار ويدائی به نام يما از آن در اوست سالھای قبل از آن و نسبت دادن آن به فردی مثل جمشيد که گفتيم جشن بزرگ در

ياد شده، خود نشانه ای ست که اين جشن برخاسته از دورۀ آريائی است که در آغاز با رويکار آمدن حاکميت پيشداديھا يا 

يا فرصت خاص وجود داشته باشد که روی ا اگر در زمان و علت توجيه  قضيه ر. پراداد ھا عرض اندام کرده است

روابط و تکامل روابط اجتماعی جامعۀ افغانستان صحبت بکنيم، می بينيم که در دوری که جمشيد به قدرت می رسد، در 

ًزمان به قدرت رسيدنش ھنوز ھم تقريبا طبقات قسمی عرض اندام نکرده که بتواند نماينده ھای سياسی و تشکل سياسی 

ما در آغاز به قدرت رسيدن جمشيد از خود شھنامه می توانيم استنباط بکنيم که .  دولت به وجود بياوردخود را در شکل

بعد از يک مرحلۀ . در واقع جامعه در يک مسير معين حرکت می کند. يکمقدار کارھای بسيار زياد انجام می پذيرد

عه، در آنجاست که با پيدايش طبقات، ضرورت معينی از تکامل، بعد از يک مرحلۀ معينی از رشد اقتصادی داخل جام

خصوصيت ديگری که در رابطه . به وجود آمدن دولت و يا تشکل دولتی عرض اندام می کند، اين يک خصوصيت است

با نوروز می توانيم در ھمان زمان يادآوری بکنيم اين است که جمشيد و يا يما کسی نيست که خودش به زور و  به جبر 

عکس . يزه و با کشتن مردم خود را به حاکميت رسانده باشد و روز حاکميت خود را جشن گرفته باشدبا شمشير و سرن

قضيه اين مردم ھستند که در ھمچو روزی جمشيد را پادشاه می سازند و ھمان توان و اعصا و يا نگين پادشاھی و چند 

دھند تا از آن طريق ھمان حاکميت خود را مشخصه ای را که نزد جمشيد وجود دارد ھمان را در اختيار وی قرار می 

من فکر می کنم بھترين نکته ای را که در اين مورد بيان داشته و ما به عنوان ادای حق مطلب ھم که شده . ادامه بدھد

که يک مقدار زياد کار انجام می پذيرد اين جاست که به فکر تشکيل  بايد به شھنامه ورق بزنيم می بينيم که بعد از اين

  : را چنين  فورمولبندی می کنددرون لت می افتند و شھنامه ايندو

  ھـمـه کـردنــيـھـا چـو آمـد پـديـد    بگيتی جز از خويشتن کس نـديد

   به جای    زجـای مـھـيـن بـر تـر آورد پایدچـو آن کارھای وی آم

  بـه فـر کـيـانی يکی تخت ساخت    چـه مايـه بدو گوھر اندرنشاخت

  واستی ديو برداشتی     زھـامـون بـگـردون برافراشتیکـه چون خ

  چــو خـورشـيـد تـابـان ميان ھوا     نـشسـتـه بـر او شـاه فـرمان روا

   بــخــت اوهجـھــان انـجـمـن شـد بر تخت او    فــرومــانــده از فــر

  بـه جـمشـيـد بـرگـوھـر افشـاندند    مر آن روز را روز نو خوانـدند

  ــال نـو ھــرمــز فـروديـن    بـرآسـوده از رنـج تـن دل زکـينسـرس

  بـزرگـان بـه شـادی بـيـاراسـتـند    می وجـام و رامشگران خواستند

  چنيـن روز فرخ از آن روز گار    بـمـانـده از آن خـسـروان يـادگار
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 و آريائی ربوط به دوران پيشدادی ھا که فردوسی يادآوری می کند ما دقيق متوجه می شويم که اين جشن میبا طرح

ً اائی در کليت خودش تقريبتکه بعد ھا مدنيت اوس اما اين.  بنيانگذاری نداردۀا کمترين رابطھای قديم است و با اوست

 ان مدنيت ھا، مدنيت ۀی را که از مدنيت قبلی ويدی باقی مانده بود، پذيرفته و بر پايئبيشترين نقاط و يا دست آورد ھا

 سريرام م از آن جمله خود شھر بلخ و يا بخدي.اين يک امريست که در تاريخ کامأل مستجل است. را استوار ساختخود 

ائی به تعقيب مدنيت ويدی وقتی که می آيد حال  اوستنگر اين است که مدنيتابه آن لقب داده بودند نمايکه يا بلخ زيبا 

کار کرده و در اين زمينه  ما ۀکه با تأسف نه خود مؤرخين جامع با آنفاصلۀ زمانی آنھا را از لحاظ تاريخی اگر بيبينيم 

ائی که از يت اوستما می بينيم تا زمانی و يا تا ايجاد مدن. ه استکسی ديگر در رابطه بيشتر زحمتی را به خود دادھم نه 

از .  استھا گذشتهي زمان پھلوانًا ايست که تقريبهھا می توانيم نام بگيريم يعنی در دورسپه  در عصر اًالحاظ تاريخی دقيق

 بسيار کوچک را اگر مطرح کنيم که آغاز مسايل تاريخی ما که از دور اساطيری ۀلحاظ تاريخی ما می توانيم يک نقط

 اساطيری در کليت خود می تواند دورۀ پراداتھا را ۀدور.  کيانی می آيدۀ پھلوانی و دورۀآغاز می يابد تا باالخره به دور

 که در مورد شان ی شروع می شد، ھوشنگ است و جمشيد  است و امثال اينھا که تمام مطالبثاز کيومر. ردبگيدر بر 

اوس و د، کيک کيقبا،بينيم خسروی را می خواھيم باما وقتی ما عصر کيان. صحبت می شود بيشتر شامل اساطير می شود

ال است و زمجسم خود را دارند، رستم است و سمبولھای بسيار مشخص و .  عصر پھلوانی است،امثال آنھا، اين عصر

ی  دارند احساس وطنپرستی به وجود آمده ، کشور خود را ئاينھا دست آورد ھا. امثال اينھاو سام است و نريمان است 

خانواده ھا است و دولت ھا   اداره است، سلطنت است ،، مثل کشور، کشور داری به وجود آمدهیدوست دارند مفاھيم

 امروز می توانيم به کهجامعۀ ھمان روز آريائی . اين شکل ديگری از مرحلۀ از تکامل جامعۀ افغانيست. اندشکل گرفته 

ه را می بينيم گيشتا، نھاد و امثال سپ اۀدر پھلوی اين قضيه بعد از اينھا ما سلسل. نام جامعۀ افغانی ياد بکنيم و تذکر بدھيم

ائی آنچه ا و به دنبال او مجموع مدنيت اوستينکه زردشتی ھمده يعنی حسپه به وجود آخود زردشت در دورۀ ا. اين ھا 

 از بين نبردند قسمی ،که از مدنيت بزرگ پيشدادی و به دنبال آن مدنيت کيانی باقی مانده بودند اينھا را ويران نکردند

 سلطان اسم خود را بيرون  يکً که مثالنکردند که بعضی متأسفانه، متأسفانه در اين اواخر زياد مد شده به خاطر اين

آنھا . بکشد يک شھر را که قبل از او کسی آباد نموده، ويران می کند از خودش يک شھر می سازد و يا امثال اين کارھا

 مقابل بر پايۀ ھمان چھار ديواری که از آنھا باقی مانده بود اينھا دست آوردھای ۀبا ديد تنگ نظرانه حرکت نکردند، نقط

ت مرکزيت جھانی را نه تنھا برای ياختند، متکامل تر ساختند و از ھمين خاطر ھم بود که بلخ زيبا حيثخود را بيشتر س

ست که ما ه اياين نقط. خود گرفت بلکه از لحاظ تکامل امر زراعت و فالحت به عنوان گدام منطقه و جھان نام پيدا کرد

 به وجود آمدن اين جشن چه است در اينجا ۀکه پاي اما اين. توانيم در رابطه با جشن نوروز ياد بکنيم از لحاظ تاريخی می

آن ال که در رابطه با صحبت قبلی من به وجود آمده بود يک اندکی تماس بگيرم و ؤمن فکر می کنم که بايد به يک س

 است که من در صحبت قبلی خود که در رابطه به ھشت مارچ و نقش زنھا صحبت می کردم يک جمله را تذکر چنين

  .که ھنوز ديد خطی به تاريخ به وجود نيامده بود يعنی که ديدی که گذشته و امروز و آينده باشد دم به عنوان ايندا

که ديد خطی نسبت به تاريخ به   قضيه، قبل از اينکتۀال داشتند و می خواستند در اين مورد بيشتر بفھمند، نؤدوستان س

ت می آموخت در يعت بود و از طبيعت و سرو کارش با طبيعع با طبوجود بيايد از آنجائی که برداشت انسان در مجمو

ت صورت می گرفت استنتاجات خود را از ھمين تغييرات و تحوالت می يع را که در طبینتيجه تمام تغييرات و تحوالت

دوران و  را که در طرز ديد خود می توانست استخراج بکند يک دور، يک  یيکی از  استنتاجات. توانست استخراج بکند

ی بود که از بھار شروع می شود تابستان می آيد خزان می شود و زمستان می شود ه ئريل و يک حرکت داسيکيا يک 

 لقهح ۀلی به تاريخ در مجموع مرحلسيکدر نتيجه در طرز تفکر انسان ھمان زمان ھمين طرز ديد . باز ھم بھار می شود

اين يکی از . به عنوان نقطۀ آغاز سال  بگيرندرا  از ھمين مراحل معين را به وجود آورده بود که بايد يکیی  ای معينھ
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 يکی از بزرگترين دست آورد ھای انسان آنروز است که اينھا بسيار بسيار ، فراموش نکنيد،بزرگترين دست آورد ھای

ر آفتاب را بيبينيم خود انتخاب می کنند که در حقيقت اگر ما حرکت زمين به دو دقيق ھمان روزی به عنوان روز نوروز

ش را  ساعت۶ل اي در او،ساعت ۶ و روز ٣۶۵به حساب حرکت خورشيدی زمين را مطرح بکنيم می بينيم که بعد از  

 زمين در ھمان زاويه و با ھمان شعاع قرار می گيرد و به ھمان ًامی شوند که مجددنکته  اينھا متوجه اين .نمی فھميدند

  . قرار می دھندل را نوروزسيکخاطر در آغاز اين 

اين خودش امروز از نظر ما بسيار عادی جلوه می کند اما در زمان خودش يکی از بزرگترين کشفيات تاريخ می تواند 

 از ،تيع خود نسبت به طبۀ از شناخت روزمر،تيع خود نسبت به طبۀ قادر شدند از درک روزمرآنھابه شمار برود که 

شتھای خودرا ارتقاء بدھند و بر اساس آن برداشتھا به يک حکم برسند به ت بردايع خود نسبت به طبۀمراجعۀ روزمر

 و آغاز آن را با اسم وجود داشت نيز  سومری مدنيت روز که قبل از آنھا در ٣۶۵که سير زمان را با تقسيمات  حکم اين

  . مشخص بسازنند و اين کار ساده در ھمان زمان نبودنوروز

  ادامه دارد

  


