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قمه زنی ممنوع
و  دین  به  افراطی  تفکرات  و  بدعت ها  تاریخ،  طول  در  همواره 
ارزش های دینی، آسیب رسانده است و از انتقال پیام حقیقی احکام 
و آیین های مذهبی به پیروانش جلوگیری کرده است. این بدعت ها 
و  مکتب  یک  به  فقط  نه  مواقع  از  برخی  در  غلط  دیدگاه های  و 
منزلت اجتماعی آن بلکه به سالمت جسمی و روانی افراد نیز آسیب 
می رساند. یکی از این بدعت های غلط که در طول سال های اخیر 
به شدت از سوی علماء و مراجع دینی نفی شده و حتی از سوی 
مراجع قضایی به عنوان جرم شناخته شده است، مراسم قمه زنی 
افکار  این شیوه عزاداری در سطح  انعکاس تصویر غلط  است که 
را  دین  که سالمت  است  اجتماعی  آسیب  نوعی  جهان،  عمومی 
تهدید می کند. لذا برای حفظ سالمت فردی و دینی باید از این 

شکل عزاداری به شدت پرهیز کرد.
 امام جعفر صادق )ع( می فرماید: ایّاُکم اَْن تَْعَمُلوا َعَماًل یُعّیُرونابِِه، 
فانَّ ولد الُسوءِ یُعیِّر َوالَِدُه بَِعَملِِه، ُکونُوا لَِمْن انَْقَطعُتم اِلَیِه َزیْناً َو ال 
تَُکونُوا َعلیِه َشْیناً؛ مبادا کاری کنید که ما را بدان سرزنش کنند. 
همانا فرزند بد، پدرش را به کردار او سرزنش کنند، برای کسی که 
به او دل داده اید )امام خود( زینت باشید و عیب و ننگ او نباشید.



 رهبر معظم انقالب در این خصوص فرموده اند: »از نظر ما قمه 
بر  و هست.«، »قمه زنی عالوه  بوده  زنی یک خالف شرع قطعی 
و  نمی شود  اندوه محسوب  و  از مظاهر حزن  نظر عرفی  از  اینکه 
سابقه ای در عصر ائمه )ع( و زمان های بعد از آن ندارد و تأییدی هم 
به شکل خاص یا عام از معصومین )ع( در مورد آن نرسیده است، 
در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می شود، بنابراین 
در هیچ حالتی جایز نیست و چنانچه در این مورد نذری وجود 

داشته باشد؛ نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست.«
را  عزاداری  که  کارهایی  از  باید  می فرماید:  سیستانی  آیت اهلل   
خدشه دار می کند اجتناب شود، روشن است که قمه زنی در حال 

حاضر تبعات منفی فراوانی از جمله وهن دین را در پی دارد.
 شهید آیت اهلل مرتضی مطهری می فرماید: قمه زنی از نظر ما در 
شرایط فعلی هیچ دلیل عقلی و نقلی ندارد و یکی از مصادیق بارز 

تحریف محسوب می گردد.
از  عبا  آل  خامس  عزاداری  می فرماید:  شیرازی  مکارم  آیت اهلل   
مهم ترین شعائر دینی و رمز بقای تشیع است، ولی بر عزاداران عزیز 
الزم است از کارهایی که موجب وهن مذهب می  شود یا آسیبی به 

بدن آن ها وارد می کند خودداری کنند.
 آیت اهلل جوادی می فرماید: چیزی که مایه وهن اسالم و پایه هتک 

حرمت عزاداری است جایز نیست.
آسیب های قمه زنی تنها به بیماری های جسمی محدود نمی شود 
به  هم  را  جامعه  و  فرد  سالمتی  روانی،  بهداشت  لحاظ  از  بلکه 

مخاطره می اندازد:
باعث خون ریزی، عفونت های  از یک سو  قمه زنی ممکن است   
موضعی و قطع شدن برخی عروق و اعصاب فرد قمه زن شود و از 
سوی دیگر می تواند بیماری های عفونی خطرناکی همچون هپاتیت 

B و مانند آن را در جامعه گسترش دهد.
 افرادی که به طور متمادی و هر ساله قمه زنی می کنند در سنین 
پیری و حتی زودتر، در خطر ابتال به بیماری های فرسایشی مغز 
به ویژه پارکینسون قرار می گیرند؛ عارضه مغزی که با شدت گرفتن 

می تواند موجب مرگ فرد شود.
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پزشـکی آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
دفتـر آمـوزش و ارتقای سـامت، مرکـز مدیریت 
محیـط  سـامت  مرکـز  واگیـر،  هـای  بیمـاری 
معاونـت  جامعـه  تغذیـه  بهبـود  دفتـر   / کار  و 
بهداشـت/ مرکـز روابـط عمومی و اطاع رسـانی
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