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 حجامت؛ درمان باستانی ایرانی
 1ایرانیکااز « حجامت»ترجمه مدخل 

 نوشته ویلِم فلور
 سیده سپیده سجادی

 شناسیدانشجوی کارشناسی ارشد ایران

 دانشگاه تهران

 

، هرچند استدر طول تاریخ ایران بوده یروش درمانی رایج (فارسیِ رگزنی و خون گرفتن فارسی، برابرِ-واژه عربی) حجامت

مورد  کهیونانی احتماالً  باستانی با ریشهطبق تئوری پزشکی  .شوداستفاده می فقط در شرایط استثنایی توسط پزشکان جدید

نیز پس را ، غذا جانعالوه بر حمل  رگ .شودتولید می هاخون در رگ، استقرار گرفتهایرانیان باستان و بعداً مسلمانان  اقتباس

داخلی به خون و در هنگام نیاز به صورت کامل توسط گرمای در بهترین حالت، این غذا  کند؛جابجا میروده، از هضم توسط 

اگر گرمای بدن بیش از  .دهنده خون استاصلی تشکیلصفرای سیاه یکی از مواد  .استهدشبدن دوباره به غذا تبدیل  توسط

پس پزشکی که در حال معالجه . دندار وجودها در خون جهمه مزا ،بنابراین .شود، خلط به جای خون تولید میحد باشد

هرچه   ؛خون است رفع گرمیبرای  یدنبال راهبه ست، ا[ با طبع گرم، ناشی از گرمی اضافی]« گرم»به ناخوشی مبتال بیماری 

 (.نیبیل، و 9199، اِلگوداین مفاهیم، نک  برای بحث دقیقترِ) .باشد ، مقدار خون بیشتری باید از بدن خارج شود تر«گرم»ناخوشی 

 کاربردها

باالی چهارده سال حداقل سالی یک  ، بسیاری از ایرانیانِدر حقیقت ؛استهن معمول بوددر طول تاریخ ایران حجامت یک درما

بدون توصیه پزشکی انجام  بیشتر اوقات، حجامت .(262، ص ایران، اشپولر؛ 044و22-22ص ، صآبادیاِلگود؛ نجم)د کردنمی بار حجامت

 2پوالک .یِ .اِ .استجمع شده هایشخون زیادی در رگ تپنداشمیکرد یا این دلیل که فردی احساس ناخوشی می، به شدمی

 «دارم؟ [زیادی]خون » کهاین بود  ،شدکه از پزشکان پرسیده می لیتداوال مؤگزارش داد س 91در قرن 

 ، روزِفصل)باید در نظر گرفته شود، اما زمان ( نک پایین)، ماهیت بیماری و محل قرارگیری رگ تشخیص پزشکی به منظور

اعتقاد بر این بود که هر عضو بدن با یکی از صورتهای فلکی  .به همان اندازه مهم بود [حجامت]فرآیند انجام ( کل ماههفته، ش

شمرده خطرناک  ،در نقطه اوج باشد آنکه صورت فلکی مرتبط با هنگامیاندام  خون گرفتن از یک .کیهانی در ارتباط است

 .دکنمشخص  که یک اخترشناس روز و ساعت مناسب برای این کار را شود انجامتوانست می پس از آنحجامت فقط  .دشمی

حجامت ، خون خود عالوه بر آن، بیشتر ایرانیان در نوروز برای پاکسازی .(9199، الگود)د ویژه فرخنده بوشنبه بهبعدازظهر پنج

 هادالک دنبالام، بهه پس از استحمود؛ جـایی که همجاری بها حمام در خون به معنی دقیق کلمه،آن زمان  در ؛کردندیم

 برای بیماران. کردندمی برخی از افراد حتی ماهی یک بار حجامت.  شددر ابتدای پاییز تکرار می کاراغلب این . گشتندمی

ن زنا. ضروری بود یامر ،اما در موارد تب حصبه و دیفتری آمد؛به شمار نمیروش مناسبی  گیریخون ،مبتال به سکته یا حصبه

آن  توانستند در انجاممی، های پایانیخصوص در ماهبه ،، اما بعد از آنکردندمینباید در طی سه ماه اول بارداری حجامت 

که تخم مرغ ، شیر و ، درحالیپس از حجامت، باید حداقل به مدت یک هفته از خوردن تربچه خودداری کنند .روی کنندزیاده

 . (04، ص ؛ اشلیمر292-292ص ، ص2پوالک، ج ) شدندتوصیه می مقویسایر غذاهای 

 __________________________________________________________________________

1. Floor, Willem;  “BLOODLETTING”, Iranica, Vol. IV, Fasc. 3, pp. 315-316.                      2. E. J. Polak    
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 هاروش

 و( حجامت کردن) بادکش ،(صد کردنرگ زدن، فَ) بازکردن وریدیا  نشتر زدن: شودانجام می شگردز سه حجامت با استفاده ا

 رگزنیبعدها پزشکان  .شدندنامیده می «شفادهنده با تیغ»شاخص ، پزشکان در ایران قبل از اسالم .(زالو انداختن) درمانیزالو

کتابهای . کردطرد میها را دیگر شگردنیاز داشت و ( شناسیآسیب ومی آناتو)دانش پزشکی  ای ازدرجه که به کار بستندبهرا 

مربوط به آناتومی اطالعات مفصلی از جمله  آثاربودند و بسیاری از  رگزنیدرسی پزشکی معموالً شامل یک فصل در مورد 

ه بر بیماری تشخیص داده شده ، باید ، زیرا برای تأثیر بهینمهم بود ر بسیاراخینکته . دادنددقیق رگها ارائه می جاینمودارهای 

شاخصهای اصلی  (944، ص 9199) 9لگودسیریل اِ .شدندزده نمیها اصال عالوه بر این، برخی از رگ ؛شدمیرگ صحیح انتخاب 

 موردبیاز انجام کارهای  دردنکمی وادارکتابهای درسی پزشکی، پزشکان را  .استرا مورد بحث قرار داده رگزنیپزشکی برای 

تیغ  .دردنکرا برای بهبود بینایی توصیه می رمهسُو استفاده از  ،خودداری کنند تا دستان خود را سالم و حساس نگه دارند

ها دالکدر عمل، البته . کردمی که انگشت اشاره رگ را لمسدرحالی دادند،وسط قرار می را بین شست و انگشت( نشتر)

که از تجربه شخصی خود  (22ص ) 0ونوِ، ت92ِدر قرن . گذاشتندقوانین را زیر پا می معموال این بودند و رگزنی اصلی عامالن

ازو گره ـب دور بسیـار درستچرمی را  بندشریـانیک »است؛ هتوصیف کرد« در این کاراهر ـبسیار م»ها را دالک، نوشتمی

، است تراشیتیـغ ریشمانند  اشر پهن و دستهاـبسیکه ، تیغ خود را به محلزیـاد  سپس بدون مالش و نگاه کردنِ ند،نزمی

 9اردنشنظر وی توسط ژان « .گیرندزیادی میخون  ؛ اما اگر به حال خود رها شوند،دهندو بسیار ماهرانه خراش می دارندبرمی

، درکمی باز بند رادالک شریان داد،که بیرون و در خیابان رخ می بعد از حجامت هافزود ه؛ و ویتأیید شد (921، ص 9جلد )

تقریباً یک ) سو قیمت آن دو. ستبیم ،و آن را با دستمالی که توسط بیمار تهیه شده شتگذامیمقداری پنبه روی زخم 

 .بود( شاهی

به جای قسمت را ( پالسما)خون تر بخش رقیقاین روش  ؛باشدشدهمنع  رگ زدنشد که ی انجام میغالباً هنگامبادکش کردن 

شد تا ، پوست خراشیده میتر بادکش کردنِدر  .تر و خشک: دو نوع بود بادکش کردن .کردز بدن خارج میا( خونابه)چسبناک 

کار به (شیشه حجامت)مشابه شکل  ی بهیا لیوان( شاخ حجامت)شاخ گاو یا گوسفند  که فنجان، و سپس یک خون جاری شود

، به فنجان متصل تکه چرمیک  بود؛[ حجامت]در نقطه  و سوراخی تعبیه شدهدارای یک لبه نرم  فنجاناین . شدمی گرفته

یک  ،درمان تجویزشده بسته به .شده را بپوشاندعد از برداشتن لیوان سوراخ ایجادب ساخترا قادر می( حجامتچی)کننده بادکش

بود و بیشتر  (حجامتگاه) هاشانهبرای این نوع حجامت بین  جاترین محبوب. در یک جلسه پر شودممکن است  فنجانتا سه 

ص ، ص2جلد ) طبق گفته پوالک م،91/ ق99در قرن . کردندتحمل میآمد، به نظر میشالق  ایرانیان عالئم آن را که شبیه جای

برای مشاهده تصویر از بادکش کردن خشک )بود ( حجامت بادی یا کوزه) خشک بادکش کردنِ ،مورد استفادهاصلی شگرد  (291-204

نبُریده  را روی پوستِکه در آن، فنجان  (062، ص 9129، 91، شماره نشنال جیوگرافیک، نک 9124سال حدود  در یتوسط یک زن عشایر

 زدن به آنپنبه برای آتش  ایتکه یـاروشن  یو از شمع پهنبدن  مبتالیخمیر روی قسمت (. بادکش کردن) گذاشتندمی

ه کوززیر  شد تا پوستِباعث میشده حاصل خأل. دادندقرار می محلروی  سانتیمتر 94تا  2با دهانه  ایکوزه ؛شداستفاده می

 .(دست آوردخردل به خمیرتوان با ن اثر را مییهم. )باد کند و بترکد

کاسپین، از نواحی دریاچه  زالوها عمدتاً. شد خون را بمکندوها اجازه داده میبه زال در آن، زالو انداختن بود که ،سوم شگرد

 هایدورهتجارت صادرات زالوها یک انحصار دولتی بود که برای  9294در اواسط دهه  .شدندمین میأیراز تمیه و شوردریاچه ا

میه داشتند که زالوها را بر وراردبیل و ا دو شرکت بازرگانی فرانسوی نمایندگانی در رشت،. شداجاره داده میمورد  هسالده

در  .دندشبه فرانسه صادر می ه وگذاشتهایی پر از خاک مرطوب ندوقآنها در ص کردند؛و وزنشان انتخاب می اندازهاساس 
 __________________________________________________________________________
3. Cyril Elgood                                          4. Thevenot                                     5. Jean Chardin  
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  و احتماال این انحصار بعد از دهه شدتهدید میکنندگان خارجی مینأت دیگر رقابتتجارت زالوهای ایرانی از  هم زمان همان

در زالـو که  اندناظران اشاره کردهبعدها . استآن ثبت نشده بارهی درگزارشدیگر که  چرا، (26، ص بالو) ادامه پیدا نکرد 9294

د خاطر تقاضای زیابه .فروختندان میـدر خیاببـا فریاد شد که جنس خود را فروخته میی گرددورهن افروشوـزالران توسط ـای

زالو  .بود «خزهرنگ به»زالویی  بهترین نوع زالو،، (949، ص 9199)طبق گفته الگود . نبود هودهبی فریادشان هرگز ،و قیمت پایین

ازه ـو اج (روی شقیقه ،درددرمان چشم در ،عنوان مثالبه) شدمی العمـا یا نزدیک آن وجود داشت بیمـاریایی که ـج به

زالودرمانی . (909، ص شهریبرای مشاهده تصویری از زالو انداختن، نک ) کردمی سقوطبیمار  بدن ؛ سپس ازدادند که خون را بمکدمی

 یشهرهمیک برای تا  بودده و برگشتهآمپیاده  کیلومتر 214است ویزدخا هلیک دهقان ا»که  بود ی محبوبیروش درمان چنان

، نشنال جیوگرافیک)« تهیه کندزالو ، تعدادی نیاز به زالودرمانی نداشتاحتماالً که خیلی مریض بود اما  مقامشو عالیثروتمند 

 جامتح؛ برای 949، ص نجمی) شداستفاده میدر ایران  همچنانم 9124/ خ9994 دههزالودرمانی در . (069، ص 9129، 91شماره 

 .(کوپهدر اروپای امروزی، نک 

 عوارض

در بین مردم ایران بسیار ( قِلّتِ دم)خونی کم، (016-019ص ص)  6شلیمرادر نتیجه آن، طبق گفته  .خطرناک بود یامر حجامت

دند و ه غیر بهداشتی بوابزارهای مورد استفاد. همچنین علت اصلی قاعدگی نامنظم بود .شایعتر از اغلب کشورهای دیگر بود

بهبود  بـا چرک کردن،ا معموالً ـآنه ؛شدندمی ین ترتیب اغلب عفونیه اها بشد، زخمام میـچون عمل اغلب در خیابان انج

یا از طریق عفونت یا به این دلیل که دالک به اشتباه شد؛ میمرگ بالفصل  عامل حجامت، گاهی اوقات در حقیقت. یافتندمی

 نزدیک بود، (م9269-9296/ ق669-690: سلطنت)، هوالکو خان برای مثال، حاکم مغول. بودرگ را به جای رگ باز کردهشاه

برای قتل مردم ی راه ،مسموم با یک تیغ رگزنی .کردندمی خلفای عباسی نیز مرتباً حجامت .بمیرد ،چنین اشتباهی ۀدر نتیج

، ص ایران؛ اشپولر، 9199الگود، )نبود مفید او،  شد که در صورت بیمار بودنمی ، حجامت باعث ضعف متقاضیطور کلیبه. بود

262). 
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