بھترﯾن زمان برای حجامت چه موقع است؟
نيمه دوم ھر ماه قمری که به اﯾام پرﯾشان شھرت دارد برای حجامت کردن مناسبتر
است .به ھمين دليل در روزھای  ١٩،١٧و  ٢١ھر ماه قمری توصيه بيشتری به حجامت
شده است .جز اﯾن اﯾام بھترﯾن زمان برای حجامت کردن در روزی موسوم به »حزﯾران«
است که در تقوﯾم شمسی سال  ٨٨ھمزمان با  ٢٨خرداد خواھد بود .توصيه میشود
چنانچه افراد موفق به حجامت کردن در اﯾن روز نشدند در روز  ٤تيرماه اﯾن کار را انجام
دھند .علت تأکيد بر انجام حجامت در اﯾن اﯾام تأثير جاذبه ماه بر بدن انسان است.
اگرچه تأثير چگونگی وضعيت ماه و زمين بر آب درﯾاھا ،گياھان و جانوران پيش از اﯾن
اثبات شده ،اما درباره اثر جاذبه ماه بر انسان غفلت شده است .در واقع در اﯾامی که
حجامت در آنھا توصيه شده تأثير ماه بر خون انسان به گونهای است که ترکيبات مضر
خون در باالترﯾن سطح ﯾعنی نزدﯾک به پوست قرار میگيرد .به ھمين دليل با چند
خراش سطحی سموم بدن به اﯾن روش دفع میشود .جز اﯾن روزھا در فصل بھار که
طول شب و روز ﯾکسان است و بدن تحت تأثير دو جاذبه خورشيد و ماه قرار دارد،
جاذبه ھم در باالترﯾن حد خود قرار دارد پس بيشترﯾن ترکيبات سبک از خون دفع
میشود.
تفاوت حجامت با فصد در چيست؟
حجامت ﯾک تطھير کالن است که کل ترکيبات بيوشيمی بدن را تنظيم میکند ،ولی
فصد ﯾا ھمان رگ زدن روشی است که تنھا برای درمان بخشی از اندام مورد استفاده
قرار میگيرد.
حجامت «تر« چه فواﯾدی دارد؟
ثابت شده که حجامت برای پيشگيری و درمان حدود  ٧٠بيماری اثربخش است .به
عنوان مثال در حجامت عام اﯾجاد التھاب بين دو کتف توسط بادکش و فراخوان

سلولھای دفاعی موجب تحرﯾک سيستم اﯾمنی و خروج سلولھای اﯾمنی نابجا شده
و به دنبال آن عملکرد سيستم اﯾمنی تنظيم میشود .از سوی دﯾگر حجامت ترافيک
لنفاوی را با اﯾجاد فشار منفی کنترل کرده و باعث افزاﯾش حرکت لنف میشود .اﯾن
مساله با توجه به اﯾن نکته که پيشدرآمد آسيبھای سلولی التھابھای نابجاست از
اھميت خاصی برخوردار است .در طب کالسيک برای درمان بسياری از اﯾن مشکالت
داروھای ضدالتھابی استروئيدی ﯾعنی انواع کورتونھا و داروھای ضدالتھابی
غيراستروئيدی مثل انساﯾدھا تجوﯾز میشود که عوارض جانبی زﯾادی دارند و در عين
حال در مواردی کمنتيجه دﯾده شدهاند .حجامت اثر ضددرد وﯾژهای دارد به طوری که
بالفاصله پس از حجامت بيمار احساس سبکی و نشاط میکند و تمام دردھا از بدن او
دور میشود .در واقع حجامت با آزاد کردن مواد ضددرد مانند اندورفين میتواند به
خوبی درد را کاھش دھد .ھمچنين ھنگامی که درد در عضوی از بدن به دنبال
مشکالت عروقی ،غلظت خون ﯾا نقص در سيستم خونرسانی به وجود آمده باشد
حجامت با تحرﯾک جدار موﯾرگ و مکش منفی لنفاتيکھا ،گردش خون در بدن بوﯾژه
عضالت را تقوﯾت میکند .اﯾن اثر بدون انجام خونگيری ﯾا ھمان حجامت گرم وخشک
نيز مقدور است .بدﯾن ترتيب که با مکش گرم در ليوانھای خاص و گذاردن آن روی
مناطق دردناک بوﯾژه در قسمت عضالنی آن ،خونرسانی عضو بھتر و در نتيجه دردھای
حاصل از اﯾسکمی برطرف میشود .به عالوه حجامت با کاھش غلظت خون

اکسيژنرسانی را بھبود میبخشد و فشار را از قلب و رﯾه رفع میکند.
حجامت روی بيماریھای مغز و اعصاب ھم تأثيرات شگرفی دارد .به عنوان مثال در
بيماریھاﯾی مانند افسردگی که به علت کاھش ترشح نوروترانسميترھای نوراپی
نفرﯾن و سروتونين در سيناپسھا به وجود میآﯾد حجامت میتواند درمانکننده باشد
زﯾرا با تاثير روی نوروترانسميترھای مغز کمبود ﯾا بيشبود ترشح اﯾن مواد را کنترل
میکند .سروتونين عالوه بر اثر ضدافسردگی در درمان ميگرن و اختالالت خواب نيز تاثير
بسزاﯾی دارد .کتابی در مؤسسه تحقيقات حجامت اﯾران به نام کتاب گزارش ١٠٦
بيماری منتشر شده که شامل اطالعاتی درباره نوع بيماری ،مشخصات بيمار ،سير
درمان و پزشک معالج او است .اﯾن کتاب در واقع سند مکتوبی از اثربخشی طب
سنتی است ،اما به طور کلی باﯾد گفت حجامت در زمينه افزاﯾش کلسترول و
دیگليسيرﯾد خون ،دﯾابت غيروابسته به انسولين ،اوره باال ،فشار خون غيرطبيعی باال
ﯾا پاﯾين ،غلظت خون باال ،مسموميت غذاﯾی و داروﯾی ،سردرد ميگرنی ،تنگی رگھا،
اعتياد به مواد مخدر ،افسردگی ،سنگينی سر ،اسپاسم عضالنی ،رشد ناکافی و
کوتاھی قد ،الغری ،وارﯾس ،کمردرد ،آرتروزھا ،آکنه و بثورات پوستی ،کھير ،آفت
دھان ،رﯾزش مو ،پرموﯾی بدن ،گر گرفتن بدن ،تاری دﯾد ،خوابرفتگی و بیحسی
عضالت ،بيماریھای تناسلی زنان ،ناھنجاریھای عصبی ،کماشتھاﯾی ،کمھوشی،
فراموشکاری ،جوش صورت ،سکته قلبی ،ماليخوليا و سرماخوردگی مکرر درمان
قطعی است.

حجامت برای چه گروهھای سنیای توصيه میشود؟
حجامت محدودﯾت سنی ندارد اما فواصل زمانی انجام آن در سنين مختلف متفاوت
است .مثال حجامت برای فرد  ٤٠ساله ھر  ٤٠روز و برای فرد  ٦٠ساله ھر  ٦٠روز
ﯾکبار تجوﯾز میشود .به طور کلی عالوه بر آنکه ھر فرد بالغی اعم از فرد بيمار ﯾا
سالم میتواند بنا به نياز خود حجامت کند ،برای نوزادان نيز حجامت به شيوه خاصی
تجوﯾز میشود .به عنوان مثال برای درمان زردی نوزادان چند خراش کوچک سطحی
روی الله گوش نوزاد اﯾجاد میشود .در طب اسالمی شروع حجامت جھت پيشگيری
از چھار ماھگی تجوﯾز شده است .حجامت در اطفال و کودکان نقش واکسيناسيون را
دارد و در واقع بدن آنھا را در مقابل بيماریھا اﯾمن میکند .تجربه بالينی پزشکان اﯾن
مرکز بر حدود ھشت ھزار کودک و نوجوان حجامت شده در  ١٠سال اخير نشان
میدھد پس از حجامت سيستم اﯾمنی و دفاعی کودک بسيار قویتر از گذشته شده
و سرماخوردگیھای مکرر و عفونتھای گوش در کودکان به حداقل میرسد .اشتھای
کودکان پس از حجامت بھتر شده و افزاﯾش قد و وزن به طور معناداری در اطفال و
نوجوانان دﯾده میشود .در سنين بلوغ نيز حجامت عالوه بر فواﯾد جسمی مانند
افزاﯾش رشد قد ،رفع الغری و بیاشتھاﯾی موجب کاھش رفتارھای پرخاشگرانه،
تندخوﯾی ،دندانقروچه ،شبادراری ،بدخوابی ،ناخن جوﯾدن ،تيکعصبی ،اضطراب،
لجبازی ،عدم تمرکز و ضعف حافظه میشود .پزشکان مؤسسه تحقيقات حجامت اﯾران
با بررسی نقش حجامت در سالمندان درﯾافتند کسانی که به طور مرتب جھت
پيشگيری از بيماریھا حجامت شدهاند سيستمھای درونی سالمتری نسبت به دﯾگر
افراد داشتهاند.

