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دگرگون نمود، گذشته از علم و ادب و  رانیرا در ا یاریمسائل بس هیصفو دنیبه سلطنت رس
 یرا در جنبه ها یادیقرار داد و مسائل ز ریتحت تاث زیرا ن انیرانیو مذهب ا نیاقتصاد، د

بدعت  نیدر ا هیکه صفو ییو بدعتها یوارد کرد! در مورد بدعت عزادار یمختلف مذهب
و  یریو معرکه گ یخوان هیو شب هیتوان به تعز یعرضه کردند، م انیعیداخل نموده و به ش

 اشاره نمود! یو قمه زن یو ِگل مال یو قفل زن یزن ریزنج
 
 یمورد م کی یمقاله خارج است تنها به بررس نیا ۀتمام موارد از عهد یآنجا که بررس از

 [1باشد.] یم «یقمه زن»و آن مورد  میپرداز
 

گفت که در  دیوجود نداشت، البته با عیدر مذهب تش یام قمه زنبه ن یزیچ ه،یاز صفو قبل
موجود بوده،  یرسم نیچن یحیمذاهب مس یدر بعض ایو  زیشرک آم یتمدن ها یبرخ

 ای"هون" از دن یترکها زیم( رهبر خونر 453" )الیکه "آت یآمده است، زمان خیچنانکه در تار
 !ختندیر یزدن بر بدن، خون خود را م غیبا ت ختنیر کاش یرفت، مردمانش به جا

 ۀ... هونها قسمتی از گیسوان خود را بریدند و چهر الیدر مرگ آت: »سدینو یم بونیگ ادوارد
نازیبنده دریدند و در مرگ رهبر دالور خود سوگواری کردند  خود را به جراحات زشت 

یختن خون مردان که در خور او بود یعنی نه با گریه که کار زنانست بلکه با ر چنان
 [2«]جنگی

 
 یداند اما نم یم یحیمس یاز ارتدوکس ها دیرا تقل یرسم قمه زن یمطهر یمرتض نیهمچن

و بلندکردن طبل و  یزن قمه : »سدینو یم یصورت گرفت، و دیتقل نیا یکه در چه زمان دیگو
پذیرفتن آنها  یمردم برا قفقاز به ایران سرایت کرد و چونروحیه یشیپور از ارتدوکسها

 [3]«دیدر همه جا دو رقداشت همچون ب یآمادگ
که  یوجود نداشت، حت یاسالم رانیرسم در ا نیا هیاست قبل از صفو یمسلم و قطع آنچه

ظاهرًا آن وقت که  یخیاز نظر تار: »دیگو ی" میغرو یوسفی ی"حجة االسالم محمد هاد
 [4« ]ندارد. هیهم بر صفو یسابقه ا چیآمد و مسلمًا ه دیپد یسر کار آمدند، قمه زن هیصفو

 
" آمده عیو التش عهی"الش 87 ی  در صفحه: »سدینو یم ییطباطبا یتق دیس نیهمچن

بین ایرانیان گسترش یافت  یکه صفویین در ایران قیام کردند نوحه سرائ یاست:سپس وقت
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کردن سر و قفل زدن بر بدن و  یآوردند و زنجیر به بدن زدن و زخم یو همه مردم به او رو
 [5«]شد. هرغیر اینها در میان مردم ظا

راجع به : »ندیگو یدارند و م ی" نظر متفاوتانیوجود، "حجة االسالم رسول جعفر نیا با
 [6«]رسد. ینم هیاز اواخر قاجار شتریبه ب خشیتار ،یو قمه زن یزن نهیس

 هیاز دوران صفو یر ثابت کند که قمه زنمدارک معتب ۀآن است که با ارائ یحاضر در پ نوشتار
 شده است. انیعیش یوارد مراسم عزادار

 
نوشته اند، اطالعات  یصفو نیکه مورخ ییو نوشته ها خیدانست که در توار دیابتدا با در

مورد اشاره کرده اند، نوشته  نیکه به ا یو عمده منابع ستیموجود ن نهیزم نیدر ا یخاص
شکل  یعزادار امیکه در ا یبیباشد چرا که اعمال عج یم یخارج رانیو سف احانیس یها
 نیچن ،یخارج سندگانینو یبرا یشده بود ول یعاد ،یرانیا سندگانینو یگرفت برا یم

 خاطر آن را منعکس نموده اند. نیو دور از تصور بود به هم بیعج ییصحنه ها
 یم نیباره چن نیدر ا یصفو یسفرنامه ها یبه نام "ژان کالمار" با بررس نیاز محقق یکی

به دست گرفت )  زیقدرت را در شهر تبر لیکه شاه اسماع یدر همان سال:»سدینو
دور هم  «یرانیاوباش و قلندران ا» یم(،در روز عاشورا در شهر دمشق بعض1501هـ/907

و  زنندیرا زخم م شانیبدعت گذارند،)چرا که( صورتها انیعیش  جمع شدند و اعالم کردند که
 [7«]دهند. یآن انجام م رینظ یگرید یکارها
در اواسط قرن شانزدهم )دوران شاه  ان،ییاز اروپا یکی ۀسفرنام  طبق:»سدینو یم نیهمچن

شهر واقع  هیآباد که در حاش در مسجد بزرگ جالل  عهیش تیهرمز اقل ۀریطهماسب(، در جز
قمه  «امبریبه عشق پ»کردند و هر ساله  یشده بود، مراسم ماه محرمشان را برپا م

 [8.«]زدندیم
 یعاشورا و هم در عزا  هم در مراسم ییهایسوگوار نیچن»کند:  یکالمار اضافه م ژان

با ندامت  ختهی)ع( را اندوه آم نیحس  . اساس حالت عاشقانشد یاشخاص متوفا برپا م
هم  یشانیو پ نهیبا مشت بر س دنیمو،کوب  مثل آشفتن یبر آن اعمال داد،افزون یم لیتشک

 ۀشد.به عالو انیعیش یوارد مراسم سوگوار  جیبه تدر یخونبار ممراس نیکه چن شد یانجام م
از داغ  ییزدند،گزارشها یم یشانیبر پ ریکه در باال ذکر آن رفت و با قمه و شمش ییزخمها

توسط  یزن ری( و زنجKakashاز بدن توسط کاکاش ) یمختلف  یکردن و سوختن قسمتها
 [9«]قرن هفدهم داده شده است. لیدر اوا رهی( و غKotovکوتو )
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م در ایران اقامت داشت در  1685تا  1683"انگلبرت کمپفر"، پزشک آلمانی که از سال 
کتاب خود در بخش "درویشی در ایران" به حیدری ها و نعمتی ها اشاره کرده و می نویسد: 

حیدری ها عمامه ای دارند پنج ترک که از پارچه ای کهنه ساخته شده است، پشت خود را »
نشده می پوشانند و در دستی چوبدست و در دست دیگر بوقی  با پوست گوشفند دباغی

دارند، اینها دشمن صلبی و باطنی با نعمت اللهی ها دارند، نعمت اللهی ها لباسشان کمتر 
عجیب و غریب است، هرکس در ایران به طرفداری یکی از دو فرقه قیام میکند بطوری که 

به طرفداران حیدری ها و نعمتی ها  سکنه تمام شهرهای ایران به دو گروه مختلف یعنی
تقسیم شده است.در نتیجه هر سال بین جوانان و مردم عادی از هر دو فرقه مسابقات انجام 
میگیرد.پس از شرط بندی هائی که درباره نتیجه مسابقات انجام میگیرد، سرانجام کار به 

جدی میشود  مشت زنی، چاقو کشیدن و سنگ پرتاب کردن می انجامد و شوخی تبدیل به
تا بجائی که فقط دخالت مسلحانه داروغه شهر ممکن است بتواند مانع از خونریزی و نزاع 
گردد. سخت ترین برخوردها در روز قتل امام حسین در ماه محرم است.مردم که یادآوری 
سرگذشت فاجعه آمیز آل علی خونشان به جوش آمده به جان هم می افتند و متقابال با قمه 

 [10«]خون جاری میکنند دیگراز سر یک
 

از شهرها شرکت کنندگان در  یدر برخ»کند:  یچنین گزارش م گرید ییدر جا یو نیهمچن
 یزنند. یعن یکه در دست دارند به سر خود که تازه تراشیده اند زخم م یبا تیغ یعزادار

خود ایجاد مي کنند تا قتل امام  ۀدر جمجم یو خراش طول یدر پیشان یبرش دایره مانند
 [11«]محسوس مجسم کرده باشند یحسین را به صورت

جمعي از :»بوده  رانیم در ا 1624 – 1623 یکه در سال ها ،یروس احینوشتة "کاتف"، س به
خود را شکافتند و خون آلوده حرکت  یمردان و کودکان عزادار در میدان اصفهان سرها

خود را با تیغ بریده و خون  یوه بر سر، پوست دست ها و سینه هااز آنان عال یکردند. عده ا
 [12« ]مالیدند خودرا به سر و صورت 

و هر سال : »سدینو یکه مربوط به عصر شاه عباس است،م شیخو ۀدر سفرنام زی" نی"شرل
طوری عذابهای سخت به  در روز قتل مرتضی علی با کارد خود را مجروح می کنند. و به 

 [13«]میرند. ید که گاهی مدهن یخود م
مردم  یدر مورد عزادار یصفو یهـ ق( در عهد شاه صف 1050" )یچلب اءیاز "اول یگزارش

که  یهنگام» اظهارات فوق است:  دیبوده مؤ انیو صوف شیتجمع دراو یکه مرکز اصل زیتبر
 فیبه دست شمر ملعون را توص نیکه طرز کشته شدن امام حس رسدیم یخواننده به قسمت
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 دانیاجساد اطفال کشته شده امام را از چادر شه ریتصاوکند درست در همان لحظه  یم
" نیحس ی"وا یها ونیو ناله و ش ادهایمنظره فر نیا یآورند . از تماشا یم رونیکربال ب

دهند، صدها تن از مخلصان  یوناله سر م هیتماشگران گر یکند و تمام یگوش فلک را کر م
 [  14«]شوند .  یم وحخود زده مجر کریو قمه به سر و صورت و پ ریبا شمش

 
 یعرضه م نی[ چن15را] لیباره مشاهدات خود در اردب نی" در اوسی"آدام اولئار نیهمچن
زمانی که خورشید برآمد تعداد زیادی از اهالی در حیاط جلوی مزار شیخ صفی بازوان »دارد: 

است( سپردند. چند تن دیگر رگ دست خود را باز ] )که سنت آن هغیخود را به نشتر[ = ت
چنان  ها به قدری زیاد بود که تا ظهر حیاط را خون آن  ] تعداد آن دندیبر یعنیکردند.[

اند، چند پسر بچه بازوان  دهیرسید چندین رأس گاو نر را سر بر پوشانده بود که به نظر می 
ها از  کوفتند تا تمام دست آن زخم آن میخود را با نشتر پاره کرده بودند و با دست دیگر بر 

های شهر روان  اطراف پاشیده شود و با همین حال در کوچه هخون رنگین و قطرات آن ب
شدند. این کردار به یاد روان شدن خون امام مظلوم آن هاست و باور دارند که با رفتن خون، 

هر کس که در این ده روز و رود و  بسیاری از گناهان و تقصیرات آنان نیز از بدن بیرون می
قربان و سایر اعیاد مذهبی جهان را بدرود گوید  عیدنیز در زمان عزاداری حضرت علی )ع( و 

 [16«]و در مراسم مربوط به آن ها شرکت کرده باشد مشمول رحمت الهی خواهد شد.
 

در طول قرون گذشته تا زمان : »سدینو ی" میکاشان یمعتمد نیحس دی"حجة االسالم س
بوده و قمه زنها از مقام براء بن مالک به  جیقمه زدن در شوشتر را ،یمنع حکومت فعل

که اطالع است  ییشهر تا آنجا نیو مطلع نیو حسب نقل معتمد رفتند،یامامزاده عبدالله م
 [17«]وده است!ب جیتا به االن را هیدارد و از زمان صفو صدسالهقمه زدن شوشتر سابقه چهار

 : انیپا در
 هیصفو فیو تحر یباشد که دستکار عهیش ۀنفر از جامع نیاول دی" که شایعتیشر ی"دکتر عل

 :سدینو یباره م نیبرمال ساخت ؛ در هم عهیرا در مذهب ش
 امیسازد، ق یو عشق جانش را مشتعل م نیالقلب .... خشم و ک قیو رق یاحساس یا عهیش»
اما بر فرق  زند،یو به خشم م بردیم ریدست به شمش د،یشو یکند، دست از جان م یم

 یعیتش نیتوانست چن هیصفو تی! چگونه روحانهیصفو ونی! روحان هیوالله صفو یخودش! ا
« ندارد؟ عهیبه ش یشباهت چیماند، اما ه یم عهیش هدرست ب زشیدرست کند که همه چ

[18] 
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" دکتر یصفو عیو تش یعلو عیبه کتاب ارزشمند " تش دیتوان یم یبدع یجنبه ها گریدر مورد د-[ 1]
تصوف بر  ریقراگزلو" با عنوان " تأث یرضا ذکاوت یعل»" ۀمحققان ۀمقال نیهمچن د،یرجوع کن یعتیشر یعل

 « 39 ۀکتاب ماه و هنر، شمار ۀ"، مجل یشعائر عزادار
شرکت  ،ینماز سی؛ مترجم: فرنگ بونی؛ ادوارد گ 824، ص: 2رم، ج یانحطاط و سقوط امپراطور-[ 2]

 ش1381_ تهران، یو فرهنگ یانتشارات علم
 9، ط 1368؛ انتشارات صدرا ؛  یمطهر ی، مرتض165ص: ،یعل ۀجاذبه و دافع -[ 3]
"آسیب شناسي عزاداري ساالر شهیدان )ع(" موجود در  یغرو یوسفی یمصاحبه با محمد هاد-[ 4]

 http://www.yousofi.info/fa/article_347.htm [1]: شانیا یشخص تیسا
 عماد زاده _ اصفهان هینی؛ نشر حس یقم ییطباطبا یتق دی، س172ص :  2کربال، ج:  دیشه -[ 5]
 یغرو یوسفی یمحمد هاد ۀبه نقل از، مصاحب-[ 6]
فرهنگ و هنر _ تئاتر  ۀمجل ،یمذهب پرطرفدار و مردم ،یصفو عیتش میتحک ع،یو اقتدار تش نهاییآ -[ 7]

 یالله آقا عباس دی؛ ژان کالمار، مترجم :  40، ص :25 – 24 ۀشمار 1379
 نیشیژان کالمار، منبع پ -[ 8]
 نیشیمنبع پ -[ 9]
، انگلبرت کمپفر، ترجمه کیکاوس جهانداری ؛ 154کمپفر( ص: ۀدر دربار شاهنشاه ایران )سفرنام -[ 10]

 انشگاه اصفهان_د یدانشکده ادبیات و علوم انسان
 ش1350 ،ی(، انجمن آثار ملیبرگردان کتاب به فارس نی) اول 180کمپفر، ص:  ۀسفرنام -[ 11]
 یعبدالعل شیرایو ونفرد؛ی؛ ترجمه محمدصادق هما81کاتف ص:  چیویسفرنامه فدت آفاناس  -[ 12]

 _ تهران رانیا ی_ کتابخانآ مل یاوشیس
 ش1387آوانس، نشر نگاه،  ۀترجم ،یدهباش یکوشش عل ، به77سفرنامه برادران شرلی، ص:  -[ 13]
؛ وزارت  یمترجم:داود حاتم ،یچکلووسک تری،پ153ص :  ران،یدر ا شیو نما شیاین ه،یتعز»ر.ک: -[ 14]

، اصغر ۶۱عاشورا، ص  یو عزادار انیرانیا» و « ش1،1367فرهنگ و آموزش عالي، علمي و فرهنگي، ط
 )یابر یفروغ

ظهر آن روز خان به سفرا گفت که : » سدینو یسخنش در مورد مراسم عاشورا م یدر ابتدا یو-[ 15]
برند و چنانچه آقایان سفرا  ها طی مراسمی، عاشورا را به پایان می امشب )بیست و چهارم ماه مه( ایرانی

 ص وس،یاولئار ۀرنامسف« کند تا در این مراسم شرکت کنند. ها دعوت می مایل به دیدن باشند او از آن
111 

 یو برهنگ ی، مترجم: احمد بهپور، سازمان انتشارات118ص:  ران،ی: بخش اوسیسفرنامه آدام الئار-[ 16]
 ش 1363ابتکار _ تهران،

عصر ظهور، قلم مکنون _  ،یکاشان یمعتمد نیحس دی، س445،ص: 1ان،جیعیش یسنت یعزادار -[ 17]
 تهران
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 ارشاد هینی؛ نشر حس یتعیشر ی، عل144ص:  ،یصفو عیو تش یعلو عیتش -[ 18]
 


