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سفرنامه

 تجربه سفر به دور دنیا 
با برادران امیدوار

نمی شود اهل ســفر باشی و با شــنیدن نام 
برادران امیدوار دلت دور کره زمین پرنکشــد. 
عیسی امیدوار در ســال ۱۳۰۸ در محله دروازه 
دوالب تهران متولد شد و عبداهلل امیدوار متولد 
سال ۱۳۱۰در همان محله است. عیسی و عبداهلل 
دو برادر جهانگرد، پژوهشگر، و مستندساز ایرانی 
هستند که شعارشــان در سفرهایشان »همه 

متفاوت، همه خویشاوند« بود. 
تصمیم گرفتیم سری به موزه برادران امیدوار 
واقع در مجموعــه کاخ موزه ســعدآباد بزنیم. 
موزه  برادران امیدوار اولین موزه  انسان شناسی 
در ایران اســت که روز پنجــم مهرماه ۱۳۸۲ 
در هفته  جهانگــردی در مجموعه ســعدآباد 
افتتاح شد. این موزه ســه نگارخانه دارد که در 
دو نگارخانــه  آن آثار اهدایِی بــرادران امیدوار 
به معرض نمایش گذاشــته شده است. این آثار 
حاصل سفرهای این دو برادر و عکس های آنان 
است. این اشیا از قاره های آفریقا، آسیا، آمریکا 
و استرالیا جمع آوری شده  است. نگارخانه  سوم 
اتاق نمایش فیلم اســت که در آن فیلم ســفر و 
اسالید گرفته شده توسط این دو برادر به نمایش 
درمی آید. در اردیبهشت ۱۳۹۴ یانگهون کواک 
دبیرکل ســازمان شــهروند جهانی از عیسی 
امیدوار بــه عنوان نخســتین جهانگرد معاصر 
ایرانی که پیام صلح جهانی را با ایجاد دهکده ای 
جهانی برای مردم دنیا به ارمغان آورده اســت، 
تقدیر و چهارمین مدال شــهروندی جهان را به 
او اهدا کرد. کواک همچنین عیســی امیدوار را 
به عنوان مشــاور خود در ایران برگزید. برادران 
امیدوار از اوایل پاییز ۱۳۳۳ ســفر پژوهشگرانه 
خود به دور دنیا را با دو دســتگاه موتورسیکلت 
ماچلس ۵۰۰ سی ســی از خانه  پدری )واقع در 
خیابان ســی متری نظامی، خیابان طوســی، 
تهران( به سوی مرز شرقِی ایران با افغانستان آغاز 
کردند. استفاده از موتورسیکلت در این مرحله به 
منظور دستیابی به کوره راه ها و نقاط دور افتاده 
و جزایر صعب العبور بوده  است. مرحله نخست 
سفر برادران امیدوار هفت سال )تا سال ۱۳۴۰( 

به درازا انجامید. 

در این مرحله، آنان پس از گذر از کشورهای 
افغانســتان، پاکســتان و هند، به سوی تبت و 
سپس آســیای جنوب شرقی و اســترالیا سفر 
کردند. در ادامه، آنان، با گــذر از اقیانوس آرام، 
به آالسکا، آمریکای شمالی، و آمریکای جنوبی 
سفر کردند. سرانجام، با گذر از اقیانوس اطلس، 
وارد اروپا شدند. آن دو، در اقامت کوتاه خود در 
اروپا، از محل انتشار مقاالت پژوهشِی مربوط به 
سفرهایشــان و مصاحبه با رسانه های گوناگون 
اروپایی، منابع مالِی موردنیاز برای مرحله  دوم 
سفر خود )به آفریقا( را تأمین کردند. بخشی از 
اقدامات آنان فروش مقاالت پژوهشی به شرکت 
خودروسازی فرانسه، سیتروئن، بود که در ازای 
آن موفق به خریداری یک دستگاه خودروی ون 
دوسیلندر و دریافت مبالغ قابل توجهی پول نقد 
شدند.  آنان مرحله  دوم ســفرهای جهانگردی 
خود را با خودروی ون دوســیلندر دریافتی از 
شرکت خودروسازی ســیتروئن، از مرز جنوبِی 
ایران با کویت آغــاز کردند. ســپس، با گذر از 
عربستان ســعودی )و زیارت کعبه( وارد آفریقا 
شدند. ســفرهای این دو برادر در زمانی انجام 
شــد که امکانات سفر، قابل مقایســه، با جهان 
امروز نبود بیشترین دوران ســفرهای آنان در 
شــگفت انگیزترین مناطق پنج قاره جهان و در 
سخت ترین شــرایط انجام گرفت. آنها با بیشتر 
رؤسای جمهور، نخســت وزیران، پادشاهان و 
شخصیت های فرهنگی کشورهای جهان دیدار 
کرده و با آنان به صحبت نشستند. در پایان این 
سفر درازمدت شــان، عبداهلل در کشور شیلی 
اقامت گزید و هم اکنون نه تنها ســردبیری دو 
مجله سینمایی و سیاحتی را در شهر سانتیاگو بر 
عهده دارد، بلکه او با پایه گذاری یکی از بزرگترین 
مراکز سینمایی، نام ایران را در آن دیار نیز پرآوازه 
ساخته است اما عیسی پس از بازگشت در ایران 
مانــد و اولین یکشــنبه هر ماه در موزه شــان 
می نشیند و خاطرات شــیرینش را بارها و بارها 
با بازدیدکنندگان مرور می کند. عیسی امیدوار 
با خاطراتش امیدوارترمان می کند به فرداها. او 
بی دریغ تجربه هایش را در اختیارمان می گذارد 

و با لبخند بدرقه مان می کند.

در میــان عناصــر چهارگانه از 
دیربــاز آتــش در میــان آریاییان 
اعتبار دیگری داشــته اســت. در 
اوســتا آتش فرزنــد اهورامــزدا و 
سپندارمذ=)زمین( نامیده می شود. 
از ایــن رو ایرانیــان باســتان آن را 
همیشه فروزان می داشتند و نشانه 
اهورایی اش می دانستند و شعله اش 
را نماد فــروغ ازلی می شــمردند و 
آتشکده های همیشــه روشن برای 
آنان به منزله محراب بود. آنان بر این 
باور بودند که هســتی با وجود آتش 

است که می تواند ادامه یابد.
ایرانیان باســتان عقیده داشتند 
که شادی از بخشــش های اهورایی 
و انــدوه از پدیده هــای اهریمنی 
اســت. آنان غم را نمی شناختند و 
حتی در سوگ کســی نیز به اندوه 
نمی نشســتند و شــیون و زاری را 
گناهی بســیار بزرگ می شمردند، 
از این رو می کوشــیدند تا همیشه 
شاد باشند و در هر فرصتی جشنی 
سزاوار می آراســتند و با گردهمایی 
به شادمانی و ســرور می پرداختند. 
در میان این جشــن ها ســه جشن 
زمستانی است که آتش در آنها نقشی 
اساسی دارد و آتش افروزی از مراسم 
بنیانی آنها اســت. این سه جشن به 
ترتیب عبارتند از جشن یلدا، جشن 

چهارشنبه سوری و جشن سده.
در میــان ایــن ســه جشــن 
آتش افروزی جشن ســده از ارزش 
دیگــری برخوردار اســت، چرا که 
ریشه این جشن پیوندی تنگاتنگ 

با پیدایش آتش دارد.
در دهمین روز یا آبان روز از بهمن 
ماه با افروختــن هیزمی که مردم از 
پگاه بر بــام خانه خود یــا بر بلندی 
کوهستان گرد آورده اند، این جشن 

آغاز می شود.
در اشــارات تاریخی این جشن 
همیشــه به شکل دســته جمعی و 
با گردهمایی همه مردمان شــهر و 
محله و روستا در یک جا و با برپایی 
یک آتــش بزرگ برگزار می شــده 
است. مردمان در گردآوردن هیزم 
با یکدیگر مشارکت می کنند و بدین 
ترتیب جشن سده، جشن همکاری 

و همبستگی مردمان است. امروزه 
این جشن بین بسیاری از زرتشتیان 
ایران و خارج از ایران رواج گسترده 
دارد. زرتشتیان تهران ، کرج ، استان 
یزد و روســتاهای اطــراف میبد و 
اردکان ، کرمان و روســتاهای اهواز  
و شیراز و اصفهان، و در اروپا ، سوئد، 
کالیفرنیا و اســترالیا بــا گردآمدن 
در یک نقطه از شــهر یا روســتا در 
کنار هم آتشی بسیار  می افروزند و 
به نیایش خوانی و ســرودخوانی و 

پایکوبی می پردازند.
ایــن جشــن در تقویــم جدید 
زرتشــتیان مصادف با مهــر روز از 
بهمن ماه شده حال آنکه ابوریحان 
بیرونی و دیگــر منابع آن  را آبان روز 

گزارش کرده اند.
بعضی دانشــمندان نام ســده 
را گرفتــه شــده از صــد می دانند. 

ابوریحان بیرونی می نویسد:
سده گویند یعنی صد و آن یادگار 
اردشیر بابکان است و در علت و سبب 
این جشن گفته اند که هرگاه روزها و 
شب ها را جداگانه بشمارند، میان آن 
و آخر سال عدد صد بدست می آید 
و برخی گویند علت این اســت که 
در ایــن روز زادگان کیومرث، پدر 
نخســتین، درســت صدتن شدند 
و یکی از خــود را بر همه پادشــاه 
گردانیدند و برخی برآنند که در این 
روز فرزندان مشــی و مشیانه به صد 
رسیدند و نیز آمده که شمار فرزندان 
آدم ابوالبشر در این روز به صد رسید.

نظر دیگر اینکه ســده معروف، 
صدمین روز زمستان است. از ابتدای 
زمستان )اول آبان ماه( تا ۱۰ بهمن 
که جشن سده است، صد روز و از ۱۰ 
بهمن تا نوروز و اول بهار ۵۰ روز و ۵۰ 
شب بوده است و به علت اینکه از این 
روز به بعد انسان به آتش دست پیدا 
کرده است شب هم مانند روز روشن 
و گرم و زنده  است شب ها هم شمرده 

می شوند.
یکی دیگر از دالیل گرامیداشت 
این شب این است که ایرانیان دو ماه 
میانی زمســتان، همان دی و بهمن 
را، بسیار ســخت و هنگام نیرومند 
شــدن اهریمن می دانستند و برای 

پایان یافتن ایــن دوماه نیایش های 
ویژه ای برگزار می کردند. از شب چله 
که چله بزرگ نیز نامیده می شد و در 
آن مهر برای مبارزه با اهریمن دوباره 
زاده شــده بود تا شــب دهم بهمن 
ماه که جشن ســده و چله کوچک 
نامیده می شــد برابر ۴۰ روز است 
و به دلیل اینکه آتــش )مظهر گرما 
و نور و زندگی( در روز ســده کشف 
شــده بود و وســیله دیگری برای 
مبارزه با اهریمن و بنا بر آیین باعث 
روشنایی شب مانند روز شد از شب 
چله کوچک تا اول اسفند ۲۰ روز و 
۲۰ شب )جمعا ۴۰ شب و روز( است.

یکــی از نشــانه های پیوند این 
دو پدیده مراســمی اســت که در 
بین عشایر سیرجان و بافت برگزار 
می شــود. شــب دهم بهمن آتش 
بزرگی به نام آتش جشــن سده، با 
چهل شاخه از درختان هرس شده 
که نشــان ۴۰ روز »چلــه بزرگ« 
اســت در میدان ده برمی افروزند و 

می خوانند:
سده ســده دهقانی، چهل کنده 
ســوزانی، هنوز گویی زمســتانی و 
برخی گفته اند که این تســمیه به 
مناســبت صد روز پیش از به دست 
آمدن محصول و ارتفاع غالت است.

»مهــرداد بهــار« در کتــاب 
»پژوهشــی در فرهنگ ایــران« و 
»رضا مرادی غیاث آبادی« در کتاب 
»نوروزنامه«، بر این باورند که سده 
در زبان اوستایی به معنای برآمدن و 
طلوع کردن است و ارتباطی با عدد 
۱۰۰ ندارد. عدد »ســد« به شکل 
»صد« معرب شده است در حالی که 
واژه »سده« به شکل »سذق« معرب 

شده است.
اگر نخستین روز زمستان را )روز 
پس از شب یلدا( تولد دیگری برای 
خورشــید یا مهر بدانیــم، می توان 
آن را هماهنگ با جشــن گرفتن در 
دهمین و چهلمیــن روز تولد، آیین 
کهن و زنده ایرانی دانست. در همه 
استان های کشــور و سرزمین های 
ایرانی نشین، برگزاری مراسم جشن 
دهم و چهلم کودک دیده می شود و 
این واژه ســدا که به معنی پیدایی و 
آشکار شدن است، در ایران باستان 
ســدک و در فارســی میانه سداگ 
بوده و واژه عربی ســدق و نوسدق 
)معرب نوســده( از آن آمده است. 
روایت هایی که جشــن ســده را به 
۱۰۰ روز گذشتن از زمستان و یا ۵۰ 
شــب و ۵۰ روز مانده به نوروز تعبیر 
می کننــد، همگی از ســاخته های 
جدیدتر اســت و در متون قدیمی 

نیامده اند.
هم در کتــاب »التفهیم« و هم 
»آثارالباقیــه« ابوریحــان، از پدید 

آمدن آتش سخنی نیست بلکه آن 
را افروختن آتش بر بام ها می داند که 
به دستور فریدون انجام گرفت و در 

نوروزنامه آمده است:
آفریدون همــان روز که ضحاک 
بگرفت جشن سده برنهاد و مردمان 
که از جور و ستم ضحاک رسته بودند، 
پســندیدند و از جهت فال نیک، آن 
روز را جشــن کردندی و هر سال تا 
به امروز، آیین آن پادشــاهان نیک 
عهــد را در ایــران و دور آن به جای 

می آورند.
داستان پدیدآمدن آتش و بنیاد 
نهادن جشن سده در شاهنامه بدین 
گونه آمده است که هوشنگ با چند 
تن از نزدیکان از کوه می گذشــتند 
که مار سیاهی نمودار شد. هوشنگ 
سنگ بزرگی برداشت و به سوی آن 
رها کرد. سنگ به کوه برخورد کرد و 

آتش از برخورد سنگ ها برخاست.
به گفته فردوسی:

برآمد به سنگ گران سنگ خرد هم 
آن و هم این سنگ گردید خرد

فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل 
سنگ گشت از فروغ آذرنگ

جهاندار پیش جهان آفرین نیایش 
همی کرد و خواند آفرین

کــه اورا فروغی چنیــن هدیه داد 
همین آتش آن گاه قبله نهاد

یکی جشن کرد آنشب و باده خورد 
سده نام آن جشن فرخنده کرد

هوشــنگ به شــکرانه پیدایش 
آتش، به نیایش اهورامزدا می نشیند 
و از آن پس آن را جاویدان و فروزان 
مــی دارد و فــروغ اهورایــی اش 
می نامد و مردم را به پرســتش آن 
فرامی خواند و به جشن و شادمانی 
 می پــردازد و نــام آن جشــن را 

سده می گذارد.
کرمان در ۸۰ سال گذشته مهد 
برگزاری سده بوده است و همه ساله 
باشکوه ترین جشن سده نیز در آن 
جا توسط همه مردم برگزار می شود. 
در سال های پس از انقالب اسالمی، 
زرتشتیان این جشن را با روش های 
تازه ای که سابقه تاریخی ندارد، برپا 
می کننــد. روح االمینــی، که خود 
کرمانی است، درباره برگزاری سده 

در کرمان می گوید:
کرمانی ها این جشن را باشکوه تر 
از مناطــق دیگر برگــزار می کنند. 
هنوز هم در کرمان رســم است که 
کشــاورزان از خاکســتر آتــش بر 
زمین هاشان می پاشند، زیرا عقیده 
دارند که خاکســتر آتش ســده به 

زمین برکت می دهد.
او ادامــه می دهــد کــه در 
گذشــته های نه چنــدان دور این 
مراسم در پشت بام ها برگزار می شد. 
این جشن جمعی و همگانی است. 

هیچ گاه این مراسم پنهانی و در خفا 
انجام نمی شــده و همواره با حضور 
تعداد زیادی از مــردم در بیابان ها و 
دشت ها برپا می شده است. هنوز هم 
در کرمان در روز جشن سده، مدارس 

را تعطیل می کنند.
به رغم گذشــت هزاران سال از 
برگزاری نخســتین ســده، امروزه 
تغییرات محسوسی در برگزاری این 
جشــن به وجود نیامده است. از آن 
جا که سده را آتش می زنند، به این 

جشن سده سوزی هم می گویند.
این جشن به یاد آورنده اهمیت 
نور، آتش و انرژی است. نوری که از 
خداوند جداســت و از خداوند جدا 
هم نیست. این جشن بیشتر جشنی 
کهن و ملی به شمار می آید و وارث 
حقیقی جشن سده نه تنها ایرانیان 
و آریایی ها بلکه میراثی است که به 
بسیاری از کشورهای همسایه ایران 

نیز راه یافت.
سد به سده، ســی به گله پنجاه 
به نوروز، موبد اردشیر آذر گشسب 
در کتاب مراســم مذهبــی و آداب 

زرتشتیان می گوید:
این رســم از دیربــاز در کرمان 
بر جای مانــده و تا آنجــا که پیران 
ســالخورده از نیاکان خــود به یاد 
دارند، همه ساله در روز دهم بهمن 

ماه برگزار می شود.
البته باید اشــاره کرد رسم هایی 
مانند سوزاندن کبوتران و پرندگان 
و جانوران که در حضور شاهان انجام 
می گرفته، به هیچ وجه بر اســاس 
آیین زرتشتی نیست، چراکه آتش 
نزد آنان بسیار گرامی است و در همه 
کتاب های آیینی زرتشتیان در مورد 

پاکیزه نگاهداشتن و نیالودن آتش 
به آنان سفارش بسیار شده است.

در مازندران، لرستان، سیستان و 
بلوچستان، کشاورزان و روستاییان 
و چوپان ها نزدیک غــروب یکی از 
روزهای زمســتان روی پشت بام، 
دامنه کوه یا کنار کشــتزار و چراگاه 
آتش مــی افروزند و بنا بر ســنتی 
دیرین پیرامون آن گــرد می آیند، 

بی آنکه نام جشن سده بر آن نهند.
در قدیــم محل جشــن در یک 
فرسنگی شمال شهر کرمان، بعد از 
ویرانه های محله قدیم زرتشــتیان، 
معــروف بــه »محله گبــری« در 
زمین های کشــاورزی بود. در این 
محل تنها یک باغ معروف به باغچه 
»بداق آباد« بــا دیوارهای بلند و دو 
دســتگاه ســاختمان وجود داشت 
که مراسم سده ســوزی روبروی در 
این باغ، در زمین های کشــاورزی 
برگزار می شود، مالکان از اینکه سده 
ســوزی روی زمین های کشاورزی 
آنان انجــام می گرفت، اســتقبال 
می کردند زیرا نه تنها آن را زیان آور 
نمی دانستند، بلکه خاکستری را که 
از آن بجا می ماند، برای کشــاورزی 
مفید می شــمردند. امروزه »باغچه 
بداق آباد« و زمین های کشــاورزی 
اطراف آن به خانه و دکان تبدیل شده 
و تنها قطعه زمین بزرگی باقی مانده 
که برای سده سوزی از آن استفاده 

می شود.
سده ســوزی در کرمان غروب 
روز دهم بهمن ماه برگزار می شــود 

امــا کرمانی ها از چنــد روز قبل در 
تــدارک آن هســتند. از اول بهمن 
عموم باغداران و مالکان، هر یک به 
قدر همت و به نســبت ثروت خود، 
چند بار هیــزم را کــه از بیابان ها و 
کوهپایه های اطراف فراهم شده، به 
محل جشن می آورند. دست فروشان 
نیز تا روز نهم بهمن محل گستردن 
بســاط خود را معین می کنند. در 
گذشته که سده ســوزی در فضای 
باز انجام می شد، مردم از بعد از ظهر 
در اطراف محــل افروختن آتش به 
صورت گروهی فرش می انداختند 
و تا فرارسیدن ساعت موعود خود را 
با گفتگو و دیدار یکدیگر و نوشیدن 
چــای و خــوردن آجیل ســرگرم 
می کردند، امــا این روزها فقط چند 
ســاعت پیش از سده ســوزی، در 

خیابان سده اجتماع می کنند.
روز دهــم بهمــن مــاه چهره 
شهرعوض می شود. مغازه ها زودتر 

بسته می شود. 
چند ســاعت قبــل از افروختن 
آتش، زنان زرتشــتی در آشپزخانه 
بزرگ باغ »بداق آباد« آش و ســیرو 
می پزند. گردهمایــی خانواده ها در 
ایوان بــاغ و خوردن آش و ســیرو 
و آجیل بخشــی از مراســم جشن 
اســت. فروشــندگان دوره گرد در 
کنار میوه و آشــامیدنی در بســاط 
خود، حتمــا باید آجیــل )تخمه، 
 پســته، مغز بادام و فنــدق( را هم 

داشته باشند.
افزون بر مردم شهر، مردم دیگر 
هم از حومه و شهر های نزدیک برای 
شــرکت در سده ســوزی می آیند. 
برزگران هنگام شــرکت در مراسم 

حتی اگر یک شاخه هیزم هم شده 
برای خرمن ســده می آورنــد تا با 
رضای خاطر مشتی از خاکستر سده 
را به همراه ببرند و برای شــگون و 

برکت در کشتزار خود بپاشند.
پس از ســاعت ها که شــعله ها 
فروکش می کنــد، مردم بــه ویژه 
جوان ترهــا از روی بوته های آتش 
می پرند. در قدیم اسب سواران زودتر 
از مردم خود را به آب و آتش می زدند 

و هنرنمایی می کردند.
در آخرین ســاعت پایانی جشن 
که آتش به خاکســتر می نشــیند، 
مردم پس از گذراندن یک بعدازظهر 
شورانگیز و درخشــان به خانه های 
خود باز می گردند. رســم است که 
کشــاورزان مقداری از خاکســتر 
ســده را به نشــانه پایــان گرفتن 
سرمای زمســتان به کشتزارهای 
خود می برنــد و می گوینــد که در 
 این شــب ســتاره گرما بــه زمین 

درود می فرستد.
هر چنــد کــه گفته می شــود 
مشــهورترین و بزرگ ترین جشن 
ســده در زمان مردآویج در ســال 
۳۲۳ هجــری در اصفهــان برگزار 
شــده، اما به اذعان همگان در حال 
حاضر باشــکوه ترین جشن سده را 
کرمانی ها برگــزار می کنند. البته، 
محمدعلــی گالب زاده، مــورخ و 
پژوهشــگر تاریخ معتقد اســت که 
جشن سده در کرمان باشکوه ترین 
 جشــن، نه فقط در ایــران، بلکه در 

دنیا است.

گذری بر خاستگاه و آیین های جشن سده 

جشنی باستانی در ستایش نور
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