
  طب سنتی
 -سنتی مانند طب سنتی چین ایورودای ھند و طب یونانی  طب سنتی واژه ای کلی است کھ ھم بھ سیستم ھای طب

اشکال مختلف طب بومی اط�الق میگ�ردد درم�ان ھ�ای ط�ب س�نتی ش�امل دارودرم�انی و روش�ھای غیرداروی�ی            عربی و بھ

است درکشورھایی کھ سیستم خدمات پزشکی درآنھا برپایھ اصول مدرن استوار است بھ جای ط�ب س�نتی اغل�ب واژه ط�ب     

ب�ھ انس�ان درطی�ف وس�یع محیط�ی      مکمل و طب جایگزینی استفاده میشود طب س�نتی دارای روش ک�ل نگ�ر اس�ت بطوریک�ھ      

ازباال نگاه می کند و براین نکتھ تاکید دارد کھ سالمتی و بیماری نتیجھ عدم تعادل و توازن انسان درک�ل سیس�تمی اس�ت ک�ھ     

  اورااحاطھ می کند ازاین نگاه عامل مھاجم و تغییرات پاتوژنیک نقش جانبی برعھده دارند

  روش ھای مختلف درمانی  طب سنتی:

باید در انتخاب روش درمان و انتخ�اب درم�انگر، دق�ت زی�ادی ب�ھ خ�رج دھ�د؛ ط�وری ک�ھ بیم�ار ت�ا وقت�ی از             بیمار 
علمی و عملی بودن یک شیوه درمانی و سابقھ مثبت آن اطمینان کامل نداشتھ باشد و درمانگر را فردی حاذق و متخص�ص  

تواند بیمار را بیمارتر از قبل بھ خان�ھ   ن انتخاب اشتباه میھای غیرمعمول تن دھد، زیرا ای نباید بھ درمان  در آن حوزه نداند،
  .بازگرداند

زھر این زنبورھا شفاست
 .داردای طوالنی  ھای درمانی بھ حساب آورد کھ گذشتھ ترین روش شود یکی از عجیب را میزنبور درمانی

شود. این درمان در مصر، یونان، چ�ین و بس�یاری از    در این روش از عسل و نیش زنبور برای درمان بیماران استفاده می
دھ�د مث�ل رانن�ده م�اھری اس�ت ک�ھ        ، فردی کھ زنبوردرم�انی انج�ام م�ی   اندرمانگر بھ اعتقاد  .کشورھای دیگر ھم سابقھ دارد

س�المت روح�ی    .ان�دازد  ارت نداشتھ باش�د، ھ�م خ�ودش و ھ�م دیگ�ران را ب�ھ خط�ر م�ی        رساند؛ اما اگر مھ فرد را بھ مقصد می
، روی نتیج�ھ ک�ار زنب�ور درم�انی ت�اثیر      انبیمار و سیگاری نبودن فرد ھم از عوامل دیگری است کھ ب�ھ گفت�ھ ای�ن درم�انگر    

.گذارد مثبت یا منفی می

زالو درمانی، مکیدن درد بیمار
رسانی  ھا بھ دلیل عدم خون کنند، معتقدند خیلی از بیماری میزالودرمانیآنھایی کھ 

توانند با مکیدن خون بیمار و  ھای مختلف بدن است؛ اما زالوھا می مناسب بھ بخش
.دیده از بدن را ترمیم کنند کردن عروق، آن ناحیھ آسیب باز

دھ��د: ای��ن ط��ور نیس��ت ک��ھ در     حس��ن محم��دی در ک��ار زالودرم��انی اس��ت. او خ��ودش تولیدکنن��ده زال��و اس��ت و توض��یح م��ی      
دھ��یم ک��ھ در   زالودرم��انی از ھ��ر زال��ویی اس��تفاده ش��ود، بلک��ھ م��ا فق��ط ن��وع خاص��ی از زالوھ��ای پزش��کی را پ��رورش م��ی          

.شود زالودرمانی استفاده می
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محم�دی تاکی�د    .رس�د  مت�ر م�ی   ای است و ع�رض آن ب�ھ ی�ک س�انتی     ھای سیاه و قھوه رنگ زالوھای درمانی، ترکیبی از رنگ
و اختالل گردش خون ھم آرتروز .شود و کمردرد با کمک زالودرمانی بخوبی مداوا میدرد زانوھای پوستی،  دارد بیماری

.شود آنھا را با زالودرمانی مداوا کرد ھایی است کھ بھ اعتقاد این گروه از درمانگران می از دیگر بیماری

از ماھی درمانی تا درمان با کمک سنگ و رایحھ
در ایران بیشتر بھ نام دکتر فیش معروف شده است؛ روشی کھ در آن از ماھی درمانی

.شود ھای پوستی استفاده می ھا برای کاھش استرس و از میان بردن بیماری ماھی

  

  

ھا بھ دور پاھا ی�ا ب�دن بیم�ار حلق�ھ      یدھند و بعد از آن ماھ ای کوچک یا بزرگ قرار می در این روش، بیمار را در حوضچھ
ھ�ای پوس�تی را از ب�دن بیم�ار پ�اک       ، زب�ری ک�ف پ�ا و برخ�ی ب�اکتری     ک�ک و م�ک پوس�ت   ھا  شود این ماھی زنند. گفتھ می می
 .شود کنند و او مداوا می می

  .حداقل یک ماه ادامھ داشتھ باشد و در بسیاری از کش�ورھا ـ حت�ی کش�ورھای توس�عھ یافت�ھ ـ نی�ز رواج دارد        این درمان باید 
ش�ود   ھاست. در این روش ادع�ا م�ی   ھای مختلف برای شفای بیماری ھای غیرمتداول، استفاده از سنگ نوع دیگری از درمان

خ�الص کن�د؛ م�ثال از س�نگی ب�ھ ن�ام س�نگ خ�ون ب�رای           توان�د بیم�ار را از ش�ر ی�ک بیم�اری      ھر سنگ خاصیتی دارد کھ م�ی 
.کنند یا درمان افسردگی استفاده میبندآوردن خونریزی

گوین�د برخ�ی    اس�ت. در ای�ن روش ھ�م م�ی    س�نگ درم�انی  ھ�م چی�زی ش�بیھ    م�انی رایح�ھ در 
ھای مختلفی را درمان کند؛ م�ثال یاس�من،    تواند بیماری ھا می ھا و بوی بعضی روغن رایحھ

گیاھانی ھستند کھ اغلب م�ا ب�ا ن�ام آنھ�ا آش�نا      ترین  اطلسی، شمعدانی و ھل از جملھ معروف
توان�د خاص�یت    ھ�ا معتقدن�د رایح�ھ ھم�ین گیاھ�ان مع�روف نی�ز م�ی         ھستیم، اما رایح�ھ درم�ان  
.درمانی زیادی داشتھ باشد

شود کھ البتھ ای�ن ادع�ا را عل�م روز پزش�کی      زیاد، باعث رفع برخی امراض میشود خوردن آب  ھم ادعا میدرمانی آبدر 
 .رد کرده است

ھ�ای   ش�ود؛ ام�ا برخ�ی روش    ھای درمانی عجیب و غیرمعمولی است کھ در گوشھ و کن�ار کش�ور م�ا ھ�م دی�ده م�ی       اینھا روش
شاید حتی خیلی از مردم ما اسم آن را نشنیده عجیب درمانی ھم در دنیا وجود دارد کھ البتھ جایگاه چندانی در داخل ندارد و 

درم��انی و حت���ی   درم��انی، گردودرم��انی، ش��ن    پش���ت باش��ند؛ م��ثال ماس��اژ ب��ا م��ار، دلف���ین درم��انی، بلعی��دن م��اھی خ��ام، الک         
ھای غیرمتداول درمانی است کھ در برخی کشورھا ـ بخصوص در  ھای مرده در چین، روش درمانی با کمک عقرب عقرب

.زیادی دارد ھند ـ طرفداران
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ھ�ایی مث�ل زالودرم�انی ی�ا زنبوردرم�انی ای�ن        گوی�د: ش�کی نیس�ت روش    می دکتر اکبر کتابی، پزشک و متخصص طب سنتی
شود بھ  ھا نمی ھا را از بین ببرد. فقط نکتھ مھم اینجاست کھ برای بھره گرفتن از این روش قابلیت را دارد کھ برخی بیماری

.ھر کسی اعتماد کرد

کن�د بای��د ش�ناخت ب��االیی از عل�م ب��الینی و ب�ھ مباح��ث ع��روق و      ھ��ا اس�تفاده م��ی  د دارد درم�انگری ک��ھ از ای�ن روش  کت�ابی تاکی�� 
 .آناتومی بدن تسلط داشتھ باشد

نقطھ در بدن وجود دارد کھ مستعد زالودرمانی است؛ ام�ا اگ�ر درم�انگر ای�ن      ٢٨٠بھ گفتھ او مثال برای ھمین زالودرمانی، 
ای ببیند کھ نقاط مختلف بدن برایش فرقی نداشتھ باشد، این کار  کوزه ھ اصطالح ما پزشکان، بدن را مثلنقاط را نشناسد و ب

 .تواند سالمت بیمار را بھ طور جدی تھدید کند می

مرگ تواند بھ  دھد مثال بیمار مبتال بھ ھموفیلی بھ ھیچ وجھ نباید از زالودرمانی استفاده کند، زیرا این کار می او توضیح می
تواند بیم�ار را   حال اگر درمانگر ھمین نکتھ را نداند و ھمھ بیماران برایش یکسان باشند، ھمین ندانستن می. بیمار ختم شود

 .بھ کام مرگ بکشاند

نکت�ھ دیگ��ری ک�ھ ای��ن پزش�ک ب��ھ آن اش�اره دارد، بح��ث بھداش��تی ب�ودن مح��یط درم�ان اس��ت. ب�ھ اعتق��اد او، ھ�ر ن��وع درم��ان          
ھ�ای کش�نده    تواند بیمار را ب�ھ عفون�ت   ودرمانی، اگر در محیط غیراستریل و غیربھداشتی انجام شود، میغیرمعمول مثل زال

 .مبتال کند

 .ھای درمانی ھم رعایت این نکتھ بسیار مھم است و بیمار باید از ھر محیط درمانی غیربھداشتی دوری کند در دیگر روش

، بیمار باید در انتخاب روش درمان و انتخاب درمانگر، دق�ت زی�ادی ب�ھ خ�رج     ھمھ اینھا دالیلی است کھ بھ گفتھ دکتر کتابی
دھد؛ طوری کھ بیمار تا وقت�ی از علم�ی و عمل�ی ب�ودن ی�ک ش�یوه درم�انی و س�ابقھ مثب�ت آن اطمین�ان کام�ل نداش�تھ باش�د و              

زی�را ای�ن انتخ�اب اش�تباه      ھ�ای غیرمعم�ول ت�ن دھ�د،     نباید بھ درمان  درمانگر را فردی حاذق و متخصص در آن حوزه نداند،
.تواند بیمار را بیمارتر از قبل بھ خانھ بازگرداند می

:گوی������د دکت������ر محم������دعلی زارعی������ان، پزش������ک و پژوھش������گر ط������ب س������نتی ای������ران در ای������ن خص������وص م������ی        
ای عربی و در اصل بھ معنای شکافتن و زدن رگ است کھ در گذشتھ بھ وسیلھ یک اب�زار کوچ�ک فل�زی ب�ھ ن�ام       فصد واژه

.ش�������������د ک�������������ھ ش�������������کل و ان�������������دازه آن ب�������������رای ھ�������������ر رگ متف�������������اوت ب�������������ود     انج�������������ام م�������������ی » نیش�������������تر«
ھ�ا) ب�رای م�داوای برخ�ی      بھ گفتھ این پژوھشگر طب سنتی، ھنگام ض�رورت، ب�ھ خ�ارج ک�ردن خ�ون از وری�دھا (س�یاھرگ       

    .شود ھا فصد گفتھ می بیماری

چ�ون ب�ر ای�ن باورن�د ک�ھ اھمی�ت و من�افع         دانن�د،  برخی پزشکان بھ این روش درمانی نگرش منف�ی دارن�د و آن را مض�ر م�ی    
 .خون برای بدن بھ حدی است کھ نباید آن را از بدن خارج کرد

اما تعداد زیادی از حکما و پزشکان طب سنتی معتقدند زمانی کھ کمی�ت اخ�الط چھارگان�ھ ب�دن ب�ھ واس�طھ پرخ�وری، روی        
برای درمان این حالت، فصد و خارج کردن خون از تحرکی در بدن افزایش یابد، یکی از مسیرھای مناسب  خوری و کم ھم

.وریدھاست



دانند و معتقدند اگر می�زان ای�ن چھ�ار خل�ط در      میچھار خلط خون، بلغم، صفرا و سوداحکما بدن انسان را تشکیل یافتھ از 
باشد بدن در حالت سالمت قرار دارد، اما اگر تعادل و تناسب بدن بھ سبب کاھش یا اف�زایش ای�ن اخ�الط    حد تعادل و تناسب 

.شود دستخوش تغییراتی شود، بدن دچار بیماری می

ھدف از فصد کردن چیست؟
در طب قدیم گاھی بھ منظور کم کردن زیادی خون و گاھی برای انحراف خون از عضو آسیب دیده، فصد صورت 

شد، برای تقلیل درد و التھاب و پرخونی،  گرفت؛ مثال فردی کھ دچار التھاب و پرخونی ناشی از التھاب در عضوی می می
گرفتند، اما اگر منظور پیشگیری از درد باشد،  دادند و مقداری خون می ترین رگ محل درد انجام می فصد را در نزدیک

 .کنند دورترین رگ را برای فصد انتخاب می

ھای نواحی مختلف بدن ھمچون گردن، پیش�انی، پش�ت زان�و و... را ب�رای      گوید: معموال فصد رگ زارعیان در این باره می
، خ�ونریزی ش�دید بین�ی، پرفش�اری     واری�س ، درد رح�م، سوءھاض�مھ، کم�ر درد،    بواس�یر التیام دردھای مختلف از جمل�ھ درد  
.برند ھا بھ کار می خون و برای درمان برخی نازایی

  فصد یک کار تخصصی است و ھر کسی اجازه انجام آن را ندارد.، زیرا ھر گونھ اشتباه در انج�ام فص�د، پیام�دھای جب�ران    
شود و برای پزشک، پیامدھای حقوقی و کیفری دارد پذیری بھ دنبال دارد کھ گاھی بھ مرگ بیمار منجر مینا

تفاوت فصد با حجامت
وی با اشاره بھ این کھ فصد و حجامت ھر دو با خارج کردن مقداری خون از بدن، روشی برای پیشگیری و درمان برخی 

 :گوید ھا ھستند، می بیماری

گش�ایند ت�ا مق�دار مشخص�ی خ�ون از       ھایی ھم با یکدیگر دارند. در فصد، رگ را ک�امال م�ی   روش درمانی تفاوتالبتھ این دو 
شود بلکھ توسط وسایلی خاص، بدن را ـ اغلب در پشت، ص�ورت،    بدن بیمار خارج شود، اما در حجامت رگی شکافتھ نمی

ھ�ای س�طحی ب�دن و     ت�ا خ�ون م�ویرگی از قس�مت    دھن�د   دست و پا ـ بادکش کرده و مح�ل را ب�ا اب�زار مخصوص�ی خ�راش م�ی       
 .ھای داخل عضلھ خارج شود پوست و اغلب از مویرگ

خون حجام�ت رقی�ق اس�ت و      .ھاست، ولی در فصد از عروق اصلی است در واقع خون خارج شده در حجامت از مویرگ
.کند اخالط و سموم را خارج میکند، ولی خون فصد غلیظ است و از عمق بدن  نواحی سطحی پوست را از اخالط پاک می

شود؟ فصد برای چھ کسانی و چھ زمانی توصیھ می
چون میزان خون خارج شده در فصد بیشتر است، امکان ضعف فرد و ضرر بھ اعضای اصلی بدن مانند کبد، کلیھ و قلب 

 .وجود دارد
سالمند مناسب نیست و برای افراد بالغ گرم بھ ھمین دلیل بنابر گفتھ این پژوھشگر طب سنتی فصد برای کودکان و افراد 

مزاج در مناطق گرمسیر کشور و بخصوص در فصل بھار و در ساعات اولیھ روز، پس از ھضم غذا و بعد از کار کردن 
.شود شکم پیشنھاد می

فض�والت  علت مناسب بودن فصد در فصل بھار این است کھ در این فصل، بدن انسان با ھیجاناتی ھمراه اس�ت و اخ�الط و   
آیند و در نتیجھ خون گرفتن باعث دفع این فض�والت خواھ�د ش�د و ھمچن�ین فش�ار خ�ون در ح�دی         در خون بھ جریان در می

 .است کھ بیم عوارض ناشی از فصد کمتر وجود دارد

ھای سرد، فضوالت غلیظ و ساکن شده و خون گرفتن موجب دفع قسمت بیشتری از بخش مفی�د خ�ون    در حالی کھ در فصل
 .شود می
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کند در فصل تابستان و نیز در فصول سرد سال، جز ب�ھ ض�رورت و تج�ویز درم�انگر      این متخصص طب سنتی توصیھ می
.حاذق فصد انجام نشود

ھای الزم چگونگی انجام فصد و مراقبت
محل  بھ گفتھ این پزشک طب سنتی برای انجام فصد باید سن بیمار، مزاج بدنی، نوع فصل، نوع بیماری، آب و ھوا،

زندگی، چاقی یا الغری بیمار و قوت و ضعف معده در نظر گرفتھ شود و پس از مالحظھ این شرایط، اگر مانعی برای 
ھای خونگیری، عمل فصد را انجام  اجرای فصد نباشد، با توجھ بھ رگ مورد نظر، عمق شکاف، مقدار خون و نوبت

 .دھند می

اشتھایی، ضعف معده و  ی ھمچون ضعف نیروی بدن، سستی و رخوت، بیاین روش درمانی بھ دلیل آن کھ مضرات احتمال
ای  دار، ساکنان مناطق سردسیر و افرادی کھ از ش�دت بیم�اری چھ�ره    کبد، سوءمزاج و... را بھ ھمراه دارد، برای افراد تب

.زرد دارند، ممنوع است

د و یا بشدت گرسنھ بوده یا برعکس پرخ�وری  ھمچنین افرادی کھ قبل از عمل فصد بھ حمام رفتھ و ضعف معده و کبد دارن
 .اند، نباید فصد کنند کرده

ضمن این کھ بیمار تا دوزاده ساعت پیش از فص�د نبای�د مقارب�ت زناش�ویی داش�تھ باش�د، چ�را ک�ھ ق�وای ب�دنش تحلی�ل رفت�ھ و             
.امکان بیھوشی یا افت فشار خون او ھنگام عمل فصد وجود دارد

ھ�ای ت�رش م�زه مانن�د آب ان�ار، آبغ�وره، آب س�یب ت�رش ی�ا           منظ�ور ک�اھش ص�فرا، نوش�یدنی     افزاید: پ�یش از فص�د ب�ھ    وی می
شود پس از انجام فصد، از پرخ�وری اجتن�اب ک�رده و غ�ذاھای لطی�ف       ھای ترش مناسب است و بھ بیمار توصیھ می خوراک

خ�واب ن�رود و از خ�وردن    مانند انواع سوپ مصرف کند و آھستھ بخ�ورد و ھنگ�ام اس�تراحت ب�ھ پش�ت دراز بکش�د، ام�ا ب�ھ         
 .غذاھای شور و دودی بپرھیزد

ھشدارھا

 :گوید این متخصص با اشاره بھ اینکھ فصد یک کار تخصصی است و ھر کسی اجازه انجام آن را ندارد، می

ھای عمومی ف�رد بیم�ار و    ھا و اعضای بدن و آگاھی از ویژگی تجربھ، مھارت کافی و دانش شناخت دقیق محل و نوع رگ
 .توجھ بھ سن و سال بسیار ضرورت دارد

ش�ود و ب�رای    ناپ�ذیری ب�ھ دنب�ال دارد ک�ھ گ�اھی ب�ھ م�رگ بیم�ار منج�ر م�ی            ھر گونھ اشتباه در انج�ام فص�د، پیام�دھای جب�ران    
.پزشک، پیامدھای حقوقی و کیفری دارد

 .آن اقدام کرد بھ دلیل آن کھ فصد ھمواره خطراتی برای بیماران دارد، جز در مواقع اضطرار نباید بھ

  .اند ناپذیری مواجھ شده اند و با عواقب جبران اند کھ خودسرانھ و بدون تجویز پزشک فصد کرده در طول تاریخ افرادی بوده

  

  

  



حجامت کنیم؟ فصلی از سال چھ

در فص�ل  ش�ود ک�ھ ی�ک ب�ار در فص�ل بھ�ار و ی�ک ب�ار          بھ فردی کھ در سالمت کامل است و بیماری خاص�ی ن�دارد، توص�یھ م�ی    
.پاییز حجامت کند

االسالم شھریار شریفی، عضو موسسھ تحقیقات حجامت ایران در مورد حجامت  حجت
 :می گوید

ھا  شود کھ جھت درمان برخی از بیماری حجامت بھ روشی از خونگیری اطالق می»
.رود و دارای سابقھ تاریخی ھفت ھزار سالھ است بکار می

ھایش�ان ب�ھ انج�ام ای�ن      امام�ان ب�وده ک�ھ خ�ود و خ�انواده      حجامت سنت موکد رس�ول خ�دا و  
.ورزیدند عمل اھتمام می

ش�ود. س�نگینی س�ر و درد آن، خ�ارش ص�ورت و پیش�انی،        حجامت در زمانی باید انجام شود کھ عالئم غلبھ خون ظ�اھر م�ی  
... از جمل��ھ ت��اری چش��م، احس��اس وج��ود خ��ون در دھ��ان، ت��ورم لث��ھ، خ��واب زی��اد، س��رخی در س��ر و ص��ورت و گ��ردن و        

.دھنده نیاز بدن بھ حجامت است مواردیست کھ نشان

آی�د و از حجام�ت در    ھاست و در این فصل خون بھ ھیج�ان در م�ی   امام رضا علیھ السالم فرموده اند: فصل بھار روح زمان
 .این زمان از سال باید استفاده شود

شود کھ یک بار در فصل بھار و یک ب�ار در فص�ل    می بھ فردی کھ در سالمت کامل است و بیماری خاصی ندارد، توصیھ
 .پاییز حجامت کند. انجام این عمل در فصل تابستان و زمستان نیز مطلوب است

.شود زمانی کھ فرد بیمار باشد با در نظر گرفتن کم خونی، قوای بدن و... براساس زمانبندی معینی انجام می

خردادماه بھترین روزھای حجام�ت ھس�تند و انج�ام آن در ای�ن روز، دارای     روز ھفتم و چھاردم حزیران مصادف با اواخر 
.فواید معنوی و جسمی فراوانی است

شود ھا انجام می حجامت در فصل بھار و پاییز فواید بیشتری دارد و این عمل در سرما و گرمای شدید کمتر از سایر زمان

ش�وند مفی�د    م�ت ب�رای م�ادرانی ک�ھ وارد م�اه پ�نجم ب�ارداری م�ی        حجا .محدوده سنی حجامت از از بدو تولد تا آخر عمر است
.است؛ چرا کھ در افزایش قد، مقاومت بدن کودک و مادر و در جلوگیری از زردی کودک اثرگذار خواھد بود

حجام�ت در درم�ان نس��بی و ی�ا کام�ل س��ردردھای عص�بی و میگ�رن، تقوی��ت بین�ایی چش�م، فش��ارخون و رف�ع غلظ�ت خ��ون،           
، آبلھ مرغان، نقرس، سکتھ قلبی و مغزی، افزایش ق�درت ایمن�ی   خارش بدنھای پوستی و  اوره خون، بیماریچربی، قند و 

ھای اعص�اب و روان، دیس�ک    بدن، آرتروز و رماتیسم، آسم، سرفھ و تنگی نفس، سوء ھاضمھ و ورم معده، کنترل بیماری
نی کمر و کمردرد، لکنت زبان، برخی از انواع سرطان، سنگ کلیھ و سنگ کیسھ ص�فرا، زردی ن�وزادان، ض�عف و ن�اتوا    

.تاثیرگذار است ...جسمی، عفونت لوزه و 
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برخی داروھای شیمیایی دارای عوارض و صدمات جانبی ھستند و ممکن است بھ طور موقت دردھ�ای ب�دن را آرام کنن�د،    
 .سازند ھا لطمھ وارد می ھا و ارگان اما بھ سایر بافت

ای بیم�اری   ه بر اینکھ در برخی موارد بھ صورت ریشھکند و عالو ھای بدن وارد نمی در مقابل حجامت ھیچ آسیبی بھ بافت
«.ھای فرد نیز اثرات مثبت خواھد داشت کند، بر سایر بیماری مورد نظر را کنترل و درمان می

:این باره اظھار می دارد کارشناس سطح عالی حوزه و پژوھشگر نیز دریوسف اصغری ،
شود،  ایجاد حجم و بحث خون گیری ھم بھ صورت عارضی بر آن تحمیل میحجامت از لفظ حجم گرفتھ شده است، یعنی »

شود و از این جھت، حجامت یک حالت انقباض و انبساط در  ای ایجاد می چون بیشتر حالتی است کھ حجم در ناحیھ
.کند عضالت ایجاد می

ھ و کاسنی کھ خنک کننده بدن توان از سرک قبل و بعد از ھر گونھ خونگیری بھتر است انار مصرف شود. ھمچنین، می
.است استفاده کرد

.افراد گرم و َتر، باید قبل از حجامت غذاھای با طبع خنک مصرف کنند تا کمی از ھیجانات خون آنھا کاھش پیدا کند

دادن برای انجام حجامت شنبھ، یکشنبھ، سھ شنبھ و پنج شنبھ مفید است؛ دوشنبھ انجام دادن آن بھتر است؛ چھارشنبھ انج�ام ن�  
«.آن بھتر است و منبع روایی دارد. ھمچنین، جمعھ ممنوع است بھ خصوص ظھر جمعھ

ترین اشتباھات در حجامت،  دکتر مجید انوشیروانی، متخصص و پژوھشگر طب سنتی ایران با بیان اینکھ یکی از عمده
 :رعایت نکردن قوانین طبی و اصول درمانی پیش از حجامت است، می گوید

 .بدون توجھ بھ مزاج شخصی، سن، جنس و توان فرد متقاضی زیانبار استحجامت »

تواند  توجھی بھ آن می ھمچنین فصل، روز و ساعت حجامت نیز در نحوه تاثیر حجامت بسیار موثر است، بھ طوری کھ بی
مراک�ز ب�رای حجام�ت بای�د از     حجامت بایستی در مراکز معتبر و با کد بھداشتی انج�ام ش�ود. ای�ن     .بیماری فرد را تشدید کند

ابتدای فصول بھار و پاییز، بھترین زمان حجامت پیشگیرانھ برای حفظ سالمتی   .لیوان و تیغ یک بار مصرف استفاده کنند
 .شوند محسوب می

.ترین روزھا برای حجامت ھستند در میان ایام ماه قمری نیز روزھای شانزدھم و ھفدھم ماه قمری مناسب

توان�د   ماه قمری، در خارج کردن اخالط غلیظ و فشرده موثر نیست و حتی م�ی  ١٧و  ١۶زمان خود یعنی حجامت در غیر 
.ھای سوداوی و غلظت خون را تشدید کند بیماری

بھتر است حجامت در ساعاتی از روز کھ ھوا معتدل است، مانند ابتدای روز انجام گی�رد و در س�اعات بس�یار گ�رم روز و     
.این کار انجام شودساعات سرد شب نباید 



توان�د   کن�د و ع�الوه ب�ر ناکارآم�د ب�ودن در دف�ع م�واد زائ�د، م�ی          حجامت در ھوای بسیار گرم یا بسیار سرد عارضھ ایجاد م�ی 
 .شود موجب ضعف بیمار بھ خصوص در سنین میانسالی و کودکی می

ف قل�ب و کب�د و مع�ده، ک�م     حجامت کردن چند قسمت از بدن ب�ھ ط�ور ھ�م زم�ان، متع�ارف نیس�ت و ممک�ن اس�ت س�بب ض�ع          
.خونی و تشدید بیماری ھا شود

حجامت کردن در حمام اصال توصیھ نشده است. برخی بھ دلیل عقاید سنتی تصور می کنند بھتر است در حمام حجام�ت را  
س�اعت پ�س از حجام�ت نی�ز     24انج�ام دھن�د، ام�ا ای�ن ک�ار ن�ھ تنھ�ا در مت�ون معتب�ر ط�ب س�نتی توص�یھ نش�ده، بلک�ھ حت�ی ت�ا                 

«.استحمام را ممنوع دانستھ اند

:دکت�����ر بھ�����ارلویی، عض�����و انجم�����ن حجام�����ت ای�����ران درب�����اره روزھ�����ای وی�����ژه حجام�����ت در ای�����ران معتق�����د اس�����ت         
روز از زم�ان   ٨۴بھت�رین زم�ان ب�رای حجام�ت زم�انی اس�ت ک�ھ ح�دود          بر اساس روایات و سنت اھل بیت علیھم الس�الم، »

.فرد بھ راحتی می تواند برای حجامت اقدام کندآغاز بھار گذشتھ باشد، در این زمان است کھ 

.تیر است ۶خرداد و  ٣٠اگر روزھا را درست محاسبھ کنیم، زمان دقیق برای حجامت در روزھای 

ش�ود. ای�ن ک�ار موج�ب      با انجام حجامت خون ھای کثیف بدن را دفع می کنیم و خون تازه دوباره ج�ایگزین خ�ون کثی�ف م�ی    
.خواھد شدسیستم ایمنی بدنشود و موجب تقویت  ھای خون و عضالت بدن می فتافزایش اکسیژن رسانی بھ با

سالگی می توان این کار را انجام داد، اما نظر بسیاری از متخصصان طب سنتی در این زمینھ ب�ا   ۶٠از سن دو سالگی تا 
.ر متفاوت استیکدیگ

برای حجامت ضروری است. افرادی کھ مزاج سرد دارند، نباید بھ تعداد زیاد حجام�ت را انج�ام   مزاج و طبع افرادشناخت 
.د برای حجامت اقدام کننددھند، در حالی کھ افراد دارای مزاج گرم و تر، بھ راحتی می توانن

حجامت بایستی در مراکز معتبر و با کد بھداشتی انجام شود. این مراکز برای حجامت باید از لیوان و تیغ یک بار مصرف 
حجام�ت   .استفاده کنند و در صورت مشاھده عملی غیر از موارد ذکر شده از انجام حجامت در ای�ن مراک�ز خ�ودداری کنی�د    

ھ�ا اس�تفاده    ھ دارد. این امر بدان معناست ک�ھ نیاک�ان م�ا از ای�ن ط�ب ب�رای درم�ان بس�یاری از بیم�اری         ربشھ چندین ھزار سال
«.توانیم آن را نادیده بگیریم کردند. بنابراین نمی می
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استفاده از زالو در پزشکی

و از زالوھایی ک�ھ در  تمام نکات ایمنی و بھداشتی در خصوص زالوھایی کھ در پزشکی استفاده می شوند، رعایت می گردد 
.محیط آزمایشگاه تولید شده اند، استفاده می شود

برخی تحقیقات، تاریخچھ استفاده از زالو برای درمان ھای پزشکی را ب�ھ ق�رن ھ�ا پ�یش و     
 .حدود قرون وسطی مربوط می دانند

اگرچھ ممکن است امروزه با پیشرفت علمی در درم�ان ھ�ای پزش�کی، اس�تفاده از زال�و ت�ا       
اندازه ای سنتی و قدیمی بھ نظر برسد، اما شاید ارزش آن را داشتھ باش�د ت�ا اعم�ال مفی�دی     

 .را کھ این حیوان کوچک می تواند برای درمان برخی از بیماری ھا انجام دھد، بدانید

ک در قرون وسطی، ھنگامی زالودرمانی بھ عنوان یک روش موفقیت آمیز برای درمان برخ�ی مش�کالت پزش�کی ب�ھ کم�     
.انسان آمد کھ استفاده از برخی داروھا بسیار خطرناک و کشنده بود

.بودعفونت زخمھا و برای جلوگیری از درمان زخماولین استفاده پزشکی از زالو برای 

 .میالدی، استفاده از زالو بھ علت استفاده مردم از برخی داروھا کاھش چشمگیری پیدا کرد ١٨٠٠در سال ھای دھھ 

 .امروزه نیز خبرھای ضدونقیضی در رابطھ با فواید و یا مضرات احتمالی زالودرمانی می شنویم

.زالو برای مسائل پزشکی زیر بسیار مفید می باشد اما باید گفت کھ بھ طور کلی

زالوھایی کھ در پزشکی و توسط پزشک متخصص استفاده می شوند، پس از یک بار استفاده دور انداخت�ھ م�ی ش�وند و دیگ�ر     
قابلیت استفاده دیگری ندارند

 استفاده از زالو در جراحی ھای ترمیمی

زالو موقع مکیدن خون، بزاق خود را وارد خون فرد می کند. بزاق زالو حاوی مواد ضدانعقاد خون طبیع�ی م�ی باش�د. ل�ذا     
 .در آن منطقھ، بھ کار خود ادامھ دھدلختھ شدن خونزالو می تواند بدون 

 .بیعی ضد انعقاد موجود در بزاق زالو، در درمان ھای پزشکی مانند جراحی ترمیمی استفاده می شودماده ط

یکی از شایع ترین خطرات جراحی ترمیمی، بروز مشکل در ت�رمیم رگ ھ�ای خ�ون پ�اره ش�ده م�ی باش�د؛ م�ثال رگ ھ�ای          
.شوار خواھد بودگوش و یا برخی بافت ھا، آنقدر ظریف ھستند کھ ترمیم آنھا غیرممکن و یا د

استفاده از زالو در این حالت می تواند بھ تخلیھ خون از بافت ھا کمک کن�د و از خش�ک ش�دن خ�ون در باف�ت ھ�ا و از ب�ین        
.رفتن بافت مربوطھ جلوگیری کند
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رگ ھ�ای  این عملکرد زالو با موفقیت ھای زیادی ھمراه ب�وده اس�ت و ب�ھ زخ�م ای�ن اج�ازه را م�ی دھ�د ت�ا التی�ام پی�دا کن�د و             
 .خونی بتوانند خود را بازسازی کنند

در طی جراحی پالستیک ھم از زالو استفاده می شود. اگر پزشک در طول جراحی مشاھده کند کھ باف�ت در ح�ال از ب�ین    
.رفتن می باشد، می تواند از زالو حھت تحریک گردش خون در آن منطقھ استفاده کند

ماس�تکتومی) از زال�و اس�تفاده م�ی ش�ود و زال�و م�ی توان�د         )جراح�ی ترمیم�ی پس�تان   ھمچنین در برخی موارد، پس از عمل 
.خون وریدی کھ در شکم تجمع پیدا می کند را بمکد و ھضم کند

استفاده از زالو در درمان آرتروز

یاد می شود. اما باید توجھ داشت ک�ھ نم�ی ت�وان روش ھ�ای درم�انی دیگ�ر را ب�رای        درمان آرتروزگاھی از زالو بھ عنوان 
.می رودارتروز کنار گذاشت و تنھا بھ زالو درمانی اتکا کرد. زالو یک نوع درمان کمکی برای بیماری آرترزو بھ شمار 

 .آرتروز زمانی رخ می دھد کھ مفاصل سخت و سفت می شوند و جریان خون ھم بھ آن منطقھ کم می گردد

زالو شروع بھ مکیدن خون ناحیھ مفصل دچار آرتروز می کند و خون راحت تر وارد منطقھ آسیب دی�ده م�ی ش�ود و س�بب     
.کاھش فشار وارد آمده بر آن ناحیھ می شود

 .می تواند از مایع طبیعی ضد انعقاد خون کھ در بزاق زالو وجود دارد، سود ببردھمچنین این ناحیھ 

ھنگامی کھ این ماده وارد این ناحیھ می شود، سبب کاھش ورم می شود و جری�ان خ�ون در ای�ن ناحی�ھ را ب�ھ حال�ت طبیع�ی        
ین پ�س از چن�د ب�ار اس�تفاده از زال�و در      خود برمی گرداند. در نتیجھ دامنھ حرکات در این ناحیھ افزایش پیدا می کن�د. بن�ابرا  

.این ناحیھ، فرد مبتال بھ آرتروز احساس راحتی بیشتری در این ناحیھ می کند

توصیھ می شود کھ برای زالودرمانی حتما بھ مراکز معتبر و شناختھ شده و متخصصان این کار مراجعھ کنید
اده از ای�ن روش، بای��د ب�ا پزش��ک خ�ود مش��ورت کنن�د و راه ھ��ای     البت�ھ بای��د گف�ت، اف��راد مب�تال ب��ھ آرت�روز حتم��ا قب�ل از اس��تف     

 .درمانی دیگر را در کنار زالو درمانی ادامھ دھند تا نتیجھ مطلوب برای آنھا ایجاد شود

مقرون بھ صرفھ بودن و سھولت استفاده از زالو درمانی

ای مختلف، از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون استفاده از زالودرمانی در مقایسھ با روش ھایی مانند جراحی و مصرف داروھ
بھ صرفھ می باشد، حتی اگر فایده ای برای بیمار نداشتھ باش�د، ض�رری ھ�م ب�ھ س�المتی ف�رد وارد نم�ی کن�د. ام�ا اس�تفاده از           

.داروھای شیمیایی می تواند عوارضی بھ ھمراه داشتھ باشد و یا در فرد ایجاد حساسیت نماید

نکتھ5

و بھداشتی در خصوص زالوھایی کھ در پزشکی استفاده می شوند، رعای�ت م�ی گ�ردد و از زالوھ�ایی     تمام نکات ایمنی -١
.کھ در محیط آزمایشگاه تولید شده اند، استفاده می شود

اھمیت استفاده از زالو ھای سالم بسیار زیاد است، زیرا زالو از خون موجودات زنده تغذیھ می کند و اگر نیش او آل�وده  -٢
یگر حیوانات و یا انسان ھای آلوده باش�د، ن�ھ تنھ�ا فای�ده ای نخواھ�د داش�ت، بلک�ھ آس�یب ھ�ایی را ب�ھ ف�رد وارد م�ی             بھ خون د

.کند

زالوھایی کھ در پزشکی و توسط پزشک متخصص استفاده می شوند، پس از یک بار استفاده دور انداخت�ھ م�ی ش�وند و    -٣
.دیگر قابلیت استفاده دیگری ندارند
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پی آن ھستند کھ از زالو در درمان برخی بیماری ھایی کھ با فراورده ھای خونی در ارتباط ھس�تند، اس�تفاده    محققان در-۴
.کنند

.توصیھ می شود کھ برای زالودرمانی حتما بھ مراکز معتبر و شناختھ شده و متخصصان این کار مراجعھ کنید -۵


