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عکس ها  :پنجرهای به دیروز
بازیگران با لباسهای مضحک و ماسکهای خندهآور در روز چهارشنبه سوری

و زیرگذرهـــا در هفـــت کپه و خط مســـتقیم
ردیفشـــده یک نفـــر کبریت به نخســـتین
کشـــیده از شعله آن کپه دومی و از شعله آن
ســـومی تا آخریـــن را گیرانده دیگـــران که در
پشت کپه نخستین به قطار ایستاده منتظر
پریدن از رویشـــان بودند شـــروع بـــه دویدن
و پریـــدن میکردنـــد و با هر جهـــش یک بار
«زردی مـــن از تـــو ،ســـرخی تو از مـــن» را به
زبـــان میآوردند تا شـــعلهها فروکش کرده
و رو بـــه زوال روند )12(».اشـــعار دیگری مانند
«ای شب چهارشنبه،ای کلید چاردنده ،بده
مراد بنده» یا «غم برو شادی بیا ،محنت برو
روزیبیا»خواندهمیشدواینغیرازاشعاری
است که قومیتهای مختلف اعم از کرد ،لر،
تـــرک ،بلوچ و ...در فرهنگ خود داشـــتهاند.
همچنین اعتقاداتی دربـــاره کپههای آتش
که حاصل هیـــزم ،بوتههای خـــار ،گون ،گز،
ســـاقههای گندم یا پوشال برنجی بود وجود
داشت« .این بتهها باید سه ،پنج یا هفت کپه
بوده باشـــند و نباید جفت باشند و بهترین و
کاملترین آنها هفت کپه است .سه کپه اگر
چهبانظرتسدیستطبیقداشتهولیمقبول
نبود .پنج کپه نیز قرین ستاره ناهید میشد و
شادی و سرور میآورد اما کمال حقیقی نبود
و بهتریـــن همان عدد سرنوشتســـاز هفت
()13
بود».
در کتـــاب طهـــران قدیـــم میخوانیـــم:
«گیراندن این بتهها شرایط و الزامات خاص
خود را داشته که باید رعایت میشد ه است.

مـــردم بود به آن توســـل میجســـتند و نذر و
نیـــاز میکردند تا حاجت خـــود را بگیرند ،به
همین دلیل شـــب چهارشنبهسوریمردم از
توپمروارید ،التماس دعا کرده ،از زیرش رد
شده ،از روی لولهاش سر خورده به چرخها و
()19
زنجیرهایشدخیلمیبستند.
برخی افراد در روز چهارشنبهسوری برای
ســـرگرمی مردم ،ظاهری مانند غول و بسیار
زشـــت بـــرای خـــود میســـاختند و در کوچه
و خیابان بـــه راه افتـــاده و اشـــعاری عجیب
میخواندنـــد و بـــه این ترتیب از مـــردم پول
دریافت میکردند به ایـــن بهانه که دیگر در
سال جدید دیو و ددی به سراغ آنان نخواهد
آمد .این افراد که سر و ریش ژولیدهای داشتند
نیمتنهای از پوســـت ببر یا پلنگ با تسمهای
چرمی به تن میکردند ،کاســـه شـــاخدار سر
گاوی به ســـر میگذاشـــتند و در اماکن شلوغ
مثل قهوهخانه و خیابانها ظاهر میشـــدند
و «با نعره گوشخراش وســـط مردم جست
زده خـــود را غول بیابان خوانـــده و با خواندن
اشعار زیر که معلوم نبود از چه کس و به چه
خاطر ساخته پول جمع میکردند .اشعاری
مثل :ما غول بیابانیم ،سرگشـــته و حیرانیم،
ما ســـیرت زشـــت جمع ،بر جمع نمایانیم،
ما روح شـــما زشـــتان ،از جمله شـــما ناالن،
اینگونه پریشـــانیم ».آتشافروز نیز دستهای
دیگر بودهاند کـــه تقریباً کار شـــعبدهبازان را
انجام میدادند .آنان لباس ســـرخ پوشیده،
کاله منگولـــهدار به ســـرنهاده ،زنگوله به لب

چهارشنبهسوری و آداب آن از گذشته تا امروز

آتشی که روشن ماند

برگزاری جشـــنها و اعیـــاد از ویژگیهای فرهنگی
تمامـــی جوامـــع اســـت .از کهنتریـــن زمانها تا
بـــه امروز تمامـــی فرهنگها در همه ســـرزمینها،
روزهایی از سال را جشن گرفتهاند .بررسی و سیری
در تاریـــخ و تمدن ،گویای آن اســـت کـــه ایرانیان
در گذر زمان ،این جشـــنها و اعیـــاد را با آیینهای
پرستو رحیمی
خاصی بر پـــا میداشـــتند .جشـــنهای گاهنبار از
تاریخپژوه
جمله جشـــن مهـــرگان ،تیـــرگان ،شـــهریورگان،
آذرگان و ســـپندارمذگان و ...از جملـــه آنهاســـت ،امـــا با گذشـــت زمان و
تحوالتی که در جامعه ایرانی و هویت فردی رخ نمود ،امروزه این جشـــنها
به همان شکل و شمایل گذشته برگزار نمیشوند.
ëëجشن«چهارشنبهسوری»
ایـــن جشـــن کـــه نشـــاندهنده ویژگـــی
فرهنگی و هویت ملی و قومی ماست ،یکی
از جشـــنهای دیرپـــای اســـتقبال ایرانیان از
عیدنوروز و بهار اســـت .مردمان گذشـــته با
افروختـــن آتش کـــه نماد روشـــنی ،طراوت
و زندگـــی بود ،با تاریکی ،ســـردی و ســـیاهی
زمســـتان وداع کـــرده و بـــه بهـــار خوشـــامد
میگفتنـــد .درحقیقـــت آغاز آییـــن نوروزی
ایرانیان ،با جشن چهارشنبهسوری و اختتام
آن در روز ســـیزدهم فروردین یا ســـیزدهبدر
همراهبود .پرداختن به ریشه ،تاریخ و منشأ
اینگونه آیینها و جشنها کاری است دشوار،
ن مراسم یکباره پدید نیامدهاند .آیین
زیرا ای 
نوروزی و تمام مشـــتقات آن اعم از جشـــن
ت اســـت.
چهارشنبهســـوری نیز از این دســـ 
درباره منشأ چهارشنبهسوری مطالب ضد و
نقیضی بیان شدهاست ،اما اکثر پژوهشگران
و محققـــان ،چهارشنبهســـوری را مربوط به
دوران ایرانباستان دانسته و ریشههای آن را
به قبل از ورود اسال م ب ه ایران بازمیگردانند.
«هانـــری ماســـه» خاورشـــناس و
ایرانشناس فرانسوی دراینباره مینویسد:
«این رســـم شاید یادگار دین زرتشت باشد و
جهانگردان قدیم به آن اشاره نمودهاند ،اما
شیعیانطوردیگریتعبیرکردهاند.بهعقیده
آنها مختار کـــه به انتقام خون حســـین(ع)
برخاســـت در آن شـــب برای آگاهـــی یاران
خود دســـتور داد که آتش بر بـــام خانههای
ی باف»
خود روشـــنکنند« )1(».جعفر شهر 
نویســـنده و تهرانپـــژوه ،در کتـــاب «طهران
قدیم» مینویسد« :تصور عامه بر این بود که
در این شب بوده که شعاع نور ربوبیت در کوه
طور بر موسی(ع) ظاهر میشود .در این شب
بوده که آتش نمرود بـــر ابراهیم خلیل(ع)
گلستان میشود .در این شب بوده که آهن در
دســـت داوود نبی نرم میشود .در این شب
بوده که زرتشت به پیغمبری رسیده و در این
()2
شب بوده که مزدکیان نابود میشوند».
ëëچراچهارشنبهآخرسال؟
در باب اینکه چرا چهارشـــنبه آخرســـال
بـــرای برگـــزاری چنیـــن جشـــنی انتخـــاب
شدهاســـت آرای متفاوتی وجود دارد« .دکتر
مهرداد بهار» پژوهشـــگر و اسطورهشناس،
عقیـــده دارد کـــه برگـــزاری این مراســـم در
شـــب چهارشـــنبه آخرسال شـــاید ب ه دلیل
عدد  4و معرف چهار فصل ســـال باشد که
بر این اســـاس آخرین چهارشنبه از آخرین
فصل ســـال روزی برای آغاز جشـــن و سرور
در نظرگرفتهشـــده ،همچنیـــن گویـــا نوعی
نحوست برای چهارشـــنبه یا به طور خاص
چهارشـــنبه آخـــر ســـال بخصوص پـــس از
ورود اســـام به ایران که روزهای چهارشنبه
()3
را نحس میدانســـت قائل میشـــدهاند.
«آدام اولئاریـــوس» جهانگـــرد آلمانـــی که
در دوره حکومـــت «شـــاهصفی» جانشـــین
«شـــاهعباساول» بـــه ایـــران ســـفر کـــرده،
درباره چهارشنبهســـوری در ســـفرنام ه خود
مینویسد«:چهارشنبهسوریایرانیهایعنی

آخرین چهارشـــنبه ســـال که به عقیده آنها
بدترین روزهای سال به شمار میرود و بنابر
آنچه از پیشینیان آنها روایت شده و خودشان
تجربـــه کردهانـــد ،در این روز هیچ شـــانس
نداشته و روز خوبی برای هیچکس به شمار
نمیآید به همین جهت بیشتر مردم دست
از کار میکشند و دکانها را میبندند از خانه
کمتر خارج شده و حتی المقدور کمتر حرف
()4
میزنند».
از نظر لغوی نیز واژه ســـور که به معنای
سرخ است احتماالً اشـــارهای ب ه سرخ بودن
آتـــش و آتشافـــروزی در این شـــب دارد که
به اعتقاد «آرتور کریســـتین سن» مستشرق
دانمارکی ،این گیراندن آتش برای دفع شـــر
و شرارت دیوان ،ددان و شیاطین بودهاست.
«سعید نفیسی» ادیب و تاریخنگار ،نیز سور
را به معنای عیش و عشـــرت و جشن به کار
()5
برد ه است.
ëëآدابچهارشنب هسوری
مســـلماً هر آییـــن و مراســـمی ،آداب و
اهـــداف خود را داشـــت ه و چهارشنبهســـوری
نیـــز از ایـــن قاعده مســـتثنی نیســـت .آیین
چهارشنبهســـوری در نقاط مختلـــف ایران،
بـــا توجه به موقعیت جغرافیایی و شـــرایط
اقلیمی ،با جلوههای متفاوتی برگزار میشد.
در گذشـــته ،برخـــی از این آداب و رســـوم در
تمامی مناطق به شکل یکسان برپا و برخی
نیز مختص همان منطقه بود .آداب متداول
این جشـــن عبـــارت بودنـــد از :خانهتکانی،
پوشیدنلباسنو،آتشافروزی،شالاندازی،
ببازی،کوز هشکنی،
بپاشیوآ 
کجاو هبازی،آ 
بختگشـــایی و گرهگشـــایی ،قاشـــقزنی یا
مالقهزنـــی ،خـــوردن آجیـــل ،پختـــن انواع
غذاهای مخصوص این روز ،زیارت اهل قبور
و امامزادگان و خیرات برای اموات و...
ëëدورریختنناپاکی
بهاستنادمنابعتاریخی،دربیشترمناطق
ایـــران پیش از رســـیدن چهارشنبهســـوری،
ایرانیـــان بـــه خانهتکانـــی و گردگیـــری
میپرداختنـــد و دور ریختن وســـایل کهنه را
به روز چهارشنبهســـوری موکول میکردند.
کوزه شکستن و دور انداختن کوزه کهنه یکی
دیگر از مراســـم شب چهارشنبه سوری بود.
آنها بـــر این باور بودند که کـــوزه که طی یک
سال همواره خدمت کرده و هر دستی به آن
رسیده است و دسته و دهانه آن سیاه گشته،
سر چشمه پلیدیها است ،بنا براین بر کوزه
قدیمی نام شیطان را مینوشـــتند و آن را از
بـــام به کوچه میانداختند تا هزار تکه شـــود
و با خود میگفتند« :دور کـــردم و دور کردم،
()6
چشم دشمنو کور کردم».
«هوشـــنگ پورکریـــم» جامعهشـــناس
روســـتایی ،نیز به جلوه دیگری از این رســـم
اشاره کرده« :مردم تهران تا چند سال پیش،
از ســـر در نقارهخانه باال میرفتنـــد ،کوزهای
آبندیده با خود میبردند و از آنجا به زمین
میافکندند و میشکســـتند .کســـانی که به
آنجا دسترسی نداشـــتند از بام خویش کوزه
را میافکندنـــد و عقیده داشـــتند که این کار

قضا و بال را تمام ســـال از آنها دور میکند.
آدام اولئاریوس ،براســـاس مشاهدات خود
در اصفهـــان عصرصفـــوی ،روایت دیگری
از کـــوزه در چنیـــن روزی دارد کـــه در دیگـــر
منابـــع از آن خبری نیســـت .احتماالً بعدها
چنین رسمی تغییر کرده باشد یا وی اساساً
به آیین دیگری اشـــاره داشـــته« :عدهای در
چهارشنبهســـوری کوزههای خود را برداشته
بدون آنکه با کســـی حرف بزننـــد و به جایی
نگاه کنند به خارج شهر رفته و کوزه را پر آب
کرده و آن را میآورنـــد و به خانه و اتاقهای
خود آب میپاشـــند و عقیده دارند چون آب
صاف و پاک اســـت ،پلیـــدی و بدبختی را از
خانه شســـته و با خود میبـــرد و اگر در راه به
یک دوســـت و آشنا برســـند قدری از آن را به
او پاشـــیده یا اصوالً کوزه را روی سرش خالی
میکنند تا بدبختیهای او را شســـته و از بین
ی درباره رسوم مردم
ببرد )8( ».جعفر شـــهر 
تهران در چهارشـــنبه آخرســـال ،مینویسد:
«از یکـــی دو روز به شـــب چهارشنبهســـوری
مانده آبهای حوض و حوضچههای خانه
را خالی و عوض میکردنـــد ،به این صورت
که ً
قبـــا زن ها ظروف دمدســـتی و ســـپس
هر چیز کثیف شســـتنی خـــود ،مانند لباس
را آبکشـــیده به روی بند پهـــن میکردند و
به نیـــت اتصال خانواده از بغـــل به هم گره
یزدند )9(».در برخی مناطـــق ایران ،همه
م 
اهلخانه آبحوض را که نمادی از ســـیاهی
و چرکدلـــی بود کشـــیده و آب پاکیزهای به
همراه چند حبه قند یا نبات که نشـــانهای از
شیرینی فصل نو بود در حوض میانداختند.
اعمالی از این دســـت به منظـــور دور کردن
پلیدیها و نجاســـات از محیط خانه صورت
میگرفت،بخصوصکهفصلزمستانبرای
مردم آن زمان زحمات و سختیهای زیادی
به همراه داشت.
ëëزنانوسهشنبهآخرسال
در بعدازظهـــر روز سهشـــنبه آخر ســـال
مراسم خاصی توســـط زنان اجرا میشد .در
کتاب طهران قدیم میخوانیم« :نخســـتین
کار بعدازظهر سهشنبه آخرسال این بود که
سحرزدهها ،ســـیاهبختها و بختبستهها،
مثـــل دختران و بیوهزنـــان خانهمانده ،روانه
دباغخانه شـــده تا آب آن را به دســـت آورند
و رســـوم این کار چنین بود کـــه هر یکی کوزه
یا شیشـــهای برداشـــته ،رخت و کفش کهنه
پوشـــیده در اتاقـــی کـــه درش رو بـــه جنوب
باز شـــود جمع شـــده و از آنجا با هم حرکت
میکنند و سخنانشـــان تـــا دباغخانه همه از
بریدن و دریدن و شکســـتن و ریشهکن کردن
و سوزاندن و بیرونکردن باشد تا به دباغخانه
برســـند و ســـر و دســـت خـــود را در آب آن
بشویند )10(».آدابی از این دست یا بزک کردن
زنان ،نشـــانهای از امید به تغییرات در سال
جدید و تالش برای ادامـــه زندگی میتواند
باشد .به روایت منابع تاریخی« :زنان از دو سه
ساعت بعدازظهر که باید برای پریدن از روی
آتش آماده میشـــدند ،چهره خـــود را بزک
میکردند و آرایـــش هفتقلم که میگویند
از جمله آرایشهای همین شـــب به شـــمار
()11
یآمد هاست».
م 
ëëزردیمنازتو،سرخیتوازمن
زیباتریـــن و شـــاید قدیمیتریـــن آداب
چهارشنبهســـوری که در تمام مناطق هنوز
هم اجرا میشـــود ،آتش افروختن و پریدن
از روی آن و شـــادی کردن در کنار آن اســـت.
حال کـــه آفتاب غروب کرده بود و امور منزل
و برخی رسومات زنانه به انجام رسیده بود،
میبایســـت در زردی رو بـــه زوال خورشـــید
آتشهـــا افروختـــه شـــوند .بـــه اینترتیب:
«بتهها در صحن خانههـــا و درازای کوچهها
()7

بـــرای مثال تمامی کپهها میبایســـت رو به
قبله باشند یا کسانی که از روی آتش میپرند
اگر خواهان برآورده شدن آرزویشان هستند
باید در خرید و تهیه آن سهم داشته باشند».
( )14به موازات این الزامات ،باورهایی خرافی
نیز دراینباره رواج پیدا کرده بود« .برای مثال
اگر فردی یک کپه را به نـــام خود نامگذاری
میکـــرد و آتـــش آن دیرتـــر از باقـــی کپهها
خاموشمیشدحتماًبهحاجتشمیرسید،
یا اگر آتـــش ،جامه یا بـــدن را ســـوزانده بود
دشمن بر او غلبه مینمود .اگر پای کسی به
کپهای خورده بتهها و شـــعلههایش پراکنده
میشـــد زندگیش پریشان یا غمش به پایان
()15
میرسید».
بســـیاری اعتقـــاد داشـــتند که خاکســـتر
چهارشنبهسوری نحس است ،چرا که مردم
هنـــگام پریـــدن از روی آن ،زردی و بیمـــاری
خود را به آتش میدهند و در عوض سرخی
و شادابی آتش را به خود منتقل میکنند .این
اعتقاد سبب میشد تا زن هر خانه خاکستر
برجای مانده از آتش چهارشنبه آخرسال را
در خاکانداز جمعکرده ،بـــه بیرون از خانه
ببـــرد و آن را در ســـر چهارراه یـــا در آب روان
بریزد .زن در بازگشـــت به خانـــه ،در خانه را
میکوبیـــد و به ســـاکنان خانـــه میگفت که
از عروســـی میآید و تندرســـتی و شـــادی را
برای خانواده به ارمغان آورد ه اســـت .اهالی
خانـــه نیـــز در این هنـــگام در را بـــه روی زن
میگشودند و اعتقاد داشتند که وی تندرستی
و شادی را برای یک سال به درون خانه خود
()16
آورد هاست.
ëëآجیلچهارشنبهسوری
مراســـمی مثل چهارشنبهســـوری برای
ســـیاحان و جهانگردانـــی که به ایران ســـفر
کردهانـــد جـــذاب بـــوده و درباره آن بســـیار
نوشتهاند .برای مثال «هانریرنه دالمانی»
سیاح فرانسوی از اســـتعمال گونهای لباس
و ماســـک برای چنین جشـــنی مینویســـد:
«روز چهارشـــنبه قبـــل از عیـــد نـــوروز را
چهارشنبهســـوری یا چهارشـــنبه آخر ســـال
میگویند ،در این روز جشن میگیرند و شب
از روی آتش میپرند و بازیگران با لباسهای
مضحـــک عجیـــب و غریب و ماســـکهای
خندهآوری که به صـــورت میزنند میآیند
ی جوانان
و به انواع مختلف وســـایل سرگرم 
و کودکان را در بازارها و محالت شـــهر فراهم
میسازند .مطربها و رقاصان و خرسبازان
و میمونبـــازان در کوچه و بـــازار میگردند و
خرسها و میمونها را به رقص در میآورند
و تماشـــاچیان هـــم در عوض پولـــی به آنها
میدهند )17(».احتماالً استفاده از ماسک در
مراســـم چهارشنبهســـوری در دوره خاصی
از تاریـــخ رواج داشـــته چـــون دیگـــر منابـــع
چنین نظری ندارند .غیر از رســـوم یاد شده،
فالگوش و بختگشـــایی هم وجود داشـــته
که امروزه کمتـــر به آنها پرداخته میشـــود.
«آجیل چهارشنبهســـوری در گذشـــته یمن
و شـــگونی داشـــت که در این شب با خود به
خانهها میآورد که از هفـــت نوع خوردنی و
میوهخشکمانندکشمش،نخودچی،توت،
انجیر ،خرمای زرد ،قیســـی و باسلق تشکیل
میشد و هفت قلم بودن آن بهدلیل اعتقاد
بـــه خوشیمنـــی عدد هفـــت بود کـــه با آن
ل خانه تا آخر سال سکه میشده
کارهای اه 
()18
است».
ëëازتوپمروارید تا ترقه و فشفشه
عالوه بـــر آنچه ذکر شـــد ،بایـــد از آداب
دیگـــری نیز یاد کـــرد که به احتمـــال زیاد در
سطح شـــهر تهران اجرا میشـــدهاند .برای
مثال باید از توپمروارید میدان ارگ تهران
نامبرد که چون وســـیلهای ناشـــناخته برای

کوزه شکستن و
دور انداختن کوزه
کهنه یکی دیگر
از مراسم شب
چهارشنبه سوری
بود .آنها بر این
باور بودند که کوزه
که طی یک سال
همواره خدمت
کرده و هر دستی
به آن رسیده
است و دسته و
دهانه آن سیاه
شده ،سرچشمه
پلیدیها است،
بنا براین بر
کوزه قدیمی
نام شیطان را
مینوشتند و آن
را از بام به کوچه
میانداختند

آســـتین دوخته ،با قوطی نفت و مشعلی که
از کهنه بر ســـر مفتول بسته بود به دور کوچه،
محلههـــا راه میافتادند و مشـــعل خود را به
دهان برده و با شـــعله خاموش آن را از دهان
خارج میکردند و شـــعرهای زیـــر را خوانده
و پـــول میگرفتند« :آتیش افروزه ،ســـالی یه
روزه ،دنیا دو روزه ،مثل نیمســـوزه یا همصدا
میخواندند آتشافروزه ،سالی یه روزه ،پول
ندی اگه ،قوزت رو قوزه ،میشی روفوزه ،میری
()20
تو کوزه».
از دوران ناصرالدینشاه به بعد و از طریق
فرانســـویان آتشبازی باروتی و ترق ه به ایران
راه یافت و مهمترین اســـتفاده آن در شـــب
چهارشنبهسوریشد.بهروایتمنابع«ازدیگر
کاسبیها و بازیها در شب چهارشنبهسوری
ترقهفروشـــی و بـــازی اطفـــال و بعضـــی
بزرگساالن بود که به وســـیله آتشبازیهای
باروتی انجام میگرفت و شامل بود بر ترقه،
فشفشـــه ،کوزه ،خمپاره و پاچـــه خیزک که از
()21
عصـــر آن به صدا و نمایـــش در میآمد».
«مادام کارالسرنا» همسر وزیرمختار انگلیس
درزمانناصرالدینشاهدرایران،دربارهعالقه
ایرانیانبهآتشبازیمینویسد«:شرقیهابه
طور کلی هر نوع نمایش چشمنواز را دوست
دارنـــد و برای ایرانیان هیچچیز خوشـــایندتر
از آتشبـــازی نیســـت .هر رویداد خوشـــی با
آتش کردن فشفشهها جشن گرفتهمیشود.
آتشبـــازی در صـــدر برنامههاســـت و حتی
خانوادههای فقیر هم دست کم چند شاهی
برای خرید ترقه ،پول خرج میکنند .ترقهها
و فشفشهها و کوزههای هفترنگ جمعیت
را مســـحور میکنـــد .مـــردم زیر بـــاران آتش
فشفشههاوترقهها،آنچنانآراموبدونترس
اینسو و آنسو میروند ،گویی که رویین تن و
()22
آسیبناپذیرند».
به این ترتیب شـــب چهارشنبه آخرسال
از دیر ایام تاکنون برای ایرانیان شب شادی و
سرور شناخته شـــده با برافروختن آتش ،این
آییـــن را زنده نگـــه میدارند .تمامـــی آداب،
آیینها و ســـنتهای چهارشنبهسوری عالوه
بر اهمیـــت و بعـــد بومی خـــود ،نمـــادی از
همبســـتگی فرهنگی کشور است و همچنین
همـــه آنها در نواحی مختلف ایـــران با وجود
تفاوتهایی که با یکدیگر دارند ،در یک ویژگی
با هم مشترکند و آن راندن ناپاکیها و بدیها
به منظور زایش دوباره جهان است.
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نگاهی به سرگذشت توپی که هر «چهارشنبه سوری»
حاجتمیداد!

توپ مروارید؛
از میدان ارگ تا باشگاه افسران

در نگاه اول ممکن است پرداختن به یک توپ جنگی
کمی عجیب و حتی بیهوده به نظر برسد! اما شیئی که
در این کوتاه از آن صحبت میشود نه یک توپ جنگی
مجید بجنوردی
معمولی ،بلکه آلتی است که با فرهنگ عوام در تاریخ
روزنامه نگار
ایران گـــره خورده و یادآور داســـتانها و اســـطورههای
شهری است که امروز در پی بازیابی و شناخت هویت قدیم خود است .باری ،توپ
مروارید آلتی بود جنگی که در عهد قاجار در میدان ارگ تهران (در نزدیکی کاخ
گلستان) برپا بود و احتماالً چون در ابتدا به رشتههای مروارید مزین بود به «توپ
مروارید» نامور شـــد؛ آنچنان شهره شـــهر بود که ذکر آن در اغلب سفرنامههای
فرنگی آمده است و بعدها میرزا صادق خان هدایت ،نویسنده برجسته روزگار ما
نیز واپسین اثرش را با اقتباس از داستان فولکلوریک منسوب به این توپ« ،توپ
مرواری» نامید که نوشـــتن آن را باید نتیجه یأس و نا امیدی دانست که هدایت
در اواخـــر عمرش دچـــار آن بود و همین عامل به قول ناصر پاکدامن «وسوســـه
نوشـــتن» را نزد هدایت بیدار کرد «تا بیانگر یأس و خشـــمی در ســـرحد نفرت و
طغیان باشـــد»؛ بنابراین در این مقال با یک تیر دو نشان خواهیم زد! یکی اینکه
یادی خواهیم کرد از صادق هدایت که بهمن ماه امسال یکصد و پانزده ساله شد
و دو دیگر اینکه ذکری از «چهارشنبه سوری» خواهیم کرد ،چنانچه سرگذشت این
توپ با «چهارشـــنبه سوری» بیارتباط نیست ،زیرا در منابع مختلف یاد شده که
چهارشنبه آخر هر سال افراد حاجتمند و بویژه دختران دم بخت یا زنان بیوه برای
برآورده شدن حاجت شـــان به این توپ متوسل میشدند؛ خود صادق هدایت
در کتاب توپ مرواری می گوید« :هر ســـال چهارشنبه سوری دورش غلغله شام
می شـــد ( )...بهطوری که جا نبود سوزن بیندازی ،آن وقت آنهایی که بخت شان
یاری می کرد ،سوار لوله توپ میشدند ،از زیرش در می رفتند یا اینکه دخیل به
قنداقه و چرخش میبســـتند یا حداقل یک جای تن شـــان را به آن میمالیدند،
نخورد نداشت که تا سال دیگر به مرادشان میرسیدند».
ëëازغنیمتشاهعباستاساختفتحعلیشاه!
از تاریخچه ابتدایی توپ مروارید در میان مردم روایتهای مختلفی رایج بود
که بعضاًدر آثار سفرنامههای خارجی منعکس شده است؛ معروفترین روایت،
غنیمت گرفته شـــدن آن از پرتغالیها در جزیره هرمز و در زمان شاه عباس بود
که داســـتان آن توسط ارنست اورسل و مادام کارال ســـرنا نقل شده است؛ روایت

دیگر غنیمت گرفته شدن این توپ از لطفعلی خان زند است؛ سروان جورج کپل
انگلیسی که در 26مه 1824از میدان ارگ دیدن کرده در سفرنامه خود مینویسد:
«دروازه رو به میدان وسیعی باز میشود که در آن چندین عراده توپ به اندازههای
مختلف قرار دارد ،در وســـط میدان یک توپ بزرگی هســـت که از لطفعلی خان
آخرین پادشاه سلسله قبلی ایران گرفته شده است».؛ روایت دیگری نیز این توپ
را جزو غنایم نادرشـــاه از هند میداند؛ هدایت نیز با طنازی ،مجموع این روایات
عامیانه را در «توپ مرواری» آورده اســـت« :در مهمل التواریخ آوردهاند که توپ
مرواری را شـــاه عباس کبیر از پرتغالیها گرفته .صاحب اجعل التواریخ معتقد
است که نادرشاه آن را از هندوستان قاچاق کرده و میرزا یقنعلی چلنگرنژاد ادعا
میکند که این توپ را پدربزرگش زمان خاقان مفقور در تهران ریخته است .اما از
شما چه پنهان که به هیچکدام از این روایات نمیتوان اعتماد کرد».
حقیقت این است که توپ مروارید در زمان فتحعلی شاه قاجار توسط استاد
اسمعیل اصفهانی به سال  1233ه.ق در ایران ریخته شده و کتیبه روی آن حاوی
ابیاتی از فتحعلی خان صبا (ملک الشـــعرای دربار فتحعلی شاه قاجار) به خط
نســـتعلیق برجسته روی توپ اســـت و ماه تاریخ ســـاخت آن در بیت آخر آمده
است:
الغرض طبع صبا از پی تاریخش گفت« /شاه توپ ملک روی زمین آمد این»
ëëبستنشینیکنارتوپ
یکی از گزینههای بست نشینی در دوره قاجار که به منظور رسیدگی بهتقاضای
مجرم یا احقاق حقوق وی یا در امان ماندن از خشم شاه صورت می گرفت ،توپ
مروارید بود که میتوانســـت در کنار اماکن مقـــدس ،خانه مجتهدین ،خانه رجال
و افـــراد صاحب نفوذ و ...در جهت بســـت نشســـتن دارای اهمیت باشـــد؛ ظاهراً
بستنشستن کنار توپ یا در توپخانه گزینه غیرمعقولی نبود! چنانچه در روزنامه
ایران (ســـنه  1304ه.ق) هم گزارشی درباره بست نشستن تعدادی اشرار عثمانی
در توپخانه دولتی که به ایران فرار کرده بودند آمده است .به هر روی توپ مروارید
آنچنان دارای حرمت بود که کســـی توان شکستن حرمت بستنشستگان آستان
او را نداشـــت! هیچکس جز چارلز جیمز ویلز انگلیســـی که مدتها در ایران عهد
ناصری با آداب و رســـوم ایرانیان زیســـت این مهم را بیان نکرده است« :این توپ
بست است و شخص مقصر یا راهزنی که خود را به این توپ برساند ،حتی اگر خائن
باشد نمیتوان آن را زجر و تنبیه کرد؛ ولی اگر شخص چند زرع از آن توپ دور شود
حتماً مدعی او مشارالیه را دستگیر کرده و خود به شخصه احکام قانونی را در حق
او مجرا و سیاســـت می نماید»؛ به هـــر روی با توجه بهموقعیت مکانی این توپ و
نزدیکیاش به محل اقامت شاه ،میتوان حدس زد که دادخواهی بستنشینان به
توپ زودتر مورد توجه قرار می گرفتند .ناگفته نماند گاهی نیز از این توپ در جهت
تنبیه و سیاست افراد خاطی استفاده می شد؛ چنانچه اللهیار خان آصف الدوله که
در زمان جنگ دوم ایران و روس ،ســـمت صدارت داشت ،چون در آن جنگ ها و
وقایع نهایت بیعرضگی را از خود نشان داد ،پس از قرارداد ترکمانچای به تهران
آمد و فتحعلی شاه دستور داد تا او را به توپ مروارید بستند و چوب زدند.
ëëواپسینسخن
چنانچه پیشـــتر گفته شـــد معروف ترین روایت عامیانه ،این توپ را غنیمت
گرفته شـــده از پرتغالیها در عهد شـــاه عباس ذکر میکـــرد؛ به هر حال عجیب
نیســـت که تـــوپ مروارید بهعنوان نمـــادی از از پیـــروزی ایرانیان بر اســـتعمار و
اســـتعمارگر نزد عامـــه مردم ایـــران دارای اهمیت و مقام باشـــد و تاریخچه آن
نزد ایرانیان با نوعی خرافه و حتی اغراق توأمان باشـــد یا به قول ویلیام ُ
جکسن
امریکایـــی مردم معجزاتی را بدان نســـبت دهند؛ چنانچه گویی با نشـــان دادن
تاریخ پرافتخار این توپ بهعنوان غنیمت بزرگ ایران از دشـــمن اســـتعمارگر،
تسکین و مرهمی هرچند ذهنی برای جامعه استعمار زده ایران عصر قاجار به
ارمغان میآورد .باری ناگفته نماند که این توپ در دوران رضاشاه و احتماالً بنابر
مالحظاتی از میدان ارگ به «باشگاه افسران» در خیابان قوام السلطنه (سی تیر
امروز) منتقل شـــد و تا امروز نیز در همان محل (محوطه شـــماره  8وزارت امور
خارجه کنونی) نگهداری میشود؛ به قول هدایت« :از شما چه پنهان ،چه فرمان
یزدان چه فرمان شـــاه شـــد! فوراً یقه توپ مرواری را گرفتند و با اردنگی بردند به
میدان مشق و به اصطبل سوار تبعیدش کردند».
به هر روی با توجه به پیشـــینه و پیوند فرهنگی توپ مروارید با مردم و تاریخ
شهر تهران ،امروز روز این توپ تاریخی نیازمند مرمت و مراقبت بیشتر است.
منابع:دردفترروزنامه موجوداست.

