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چکیده

هغامسی بهداشت و د ما از موضوعاع مو د هوبس اماما شیعی

است .د

ممتسب شده کس د مجمو بس

این میا هممودهای بسیا ی بس امام ضا
عمللوا «طل ّلب الرضللا» مشللهو شللدهاسللت« .خللو د مللانی» کللس مکللی از اههللای
د مللانی امللج د آ عصللر بللودهی بامگللاه ویللژهای د طل ّلب ضللوی دا د .سللنال
اصللللی ایللللن پللللژوهش بر سللللی وش خلللو د مللللانی د طللللب ضللللوی اسللللت.

خو د مانی بس معمای هأثیرگاا ی بلر مقلدا برملا خلو د نقطلسای خلاصی
هغییللر حجللم خللو بللد بللا خللو گیللریی کاسللتن از خللو بللد از طریللق

و

مویر ها بس کمک فصدی حجامتی بادکش و نیز هدلیک و ماساژ است .د این
مقالس با بر سی طب ضوی و نقد سمدیی محتوایی و داللتی واماع مربوط بس

خللو د مللانیی نشللا داده شللد کللس وشهللای سللفا ش شللده د طللب ضللوی
عمومی نبوده و همها بس عموا نسخس مخاطب خاص میهواند ملو د مطالعلس و
استفاده قرا گیرد.
ّ
کلیدوا ههدا :حجامتی خلو د ملانیی واملاع پزشلکیی طلب الرضلا
ماساژ.

 .1استادما گروه معا

ف اسممی دانشگاه علوم پزشکی مشهدNamazis@mums.ac.ir .

ی فصلدی

 .2مربی گروه معا ف اسممی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نومسمده مسئول)Dayanimsh@mums.ac.ir .

ها م د مافت97/09/12 :

ها م پایرش97/11/25 :

درآمد
پیشللواما مللاهب هش لیعی از بملللس امللام علللی بللن موسللی الرضللا

محمللد

کللس ملقللب بللس عللالم آل

اسللتی همانگونللس کللس از اهکللا سللعادع و سللممت وحلی و اخللروی انسللا هللا بللا خبللر

بودهاندی از اهکا سممت بسم و وا انسا ها نیز مطلع بوده و الگویهای خلوبی د گسلترش
دانش بشری ا ائس کردهاند .ایلن مکلی از باو هلای ملاهبی شلیعیا اسلت کلس عللم اماملا

همام زمیمس های لدنی و خدادادی است.

د

د بها بیمی اسممیی ا گر چس دنیا و زندگی بسمانی انسا هدف نیستی اما بدو هوبس بس

سممت بسم و وا ی نملیهلوا

و ا اعلتم بخشلید .زیلرا سلممت بسلم د سلممت و و وا

هللأثیر گااشللتس و بللا سللممت نسللبی بسللم مللیهللوا عبللادعی هللمش و خللدمت کللرد و از ایللن طریللق
کمللاالع وحللی ا بدسللت آو د .بللر هم لین اسللاس د مکتللب بعفللری بللس زنللدگی دنی لاییی سللممت

بسمانی و آ امش و سممت وحی و وانی اهمیت فراوانی داده شدهاست.
خداوند متعال د آماع قرآ د هوصیف ابرا میفرماملد« :ع ْی املا م ْشلر ُب بهلا عب ُ
لاد اهلل ُمف ّج ُرونهلا
ْ
هفجی ارا» (انسا )5/ی «چشمساى کس عباد اهلل آ ا بس فو ا د میآو ند و شاخس شاخس میکممد»
و امام ضا
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بس عموا مصلدا اهلم و ا کملل ایلن آملس الهلیی دانلش وحیلانی ا بلی واسلطس از سلر

چشمسهای آ نوشیده و آ

ا شاخسشاخس پدمد آو دهاند .و بس این هرهیلب عللوم عقللی و نقللی و

هجرب لی شللد و گسللترش پیللدا کللرد .د میللا علللوم ا ائللس شللده هوس ل معصللوما ی پللس از دانللش
شرمعت و دینی د بین دانشهای هجربیی دانش پزشکی و دانشهای وابستس بلس آ از بامگلاه
ممتازی برخو دا است .بیهردمدی هأ کید ائملس

بلس شلا گردا شلا بلر آملوختن و ملافتن د ملا

بیما یهای از عوامل مهم ا هقلاء ایلن بامگلاه بلودهاسلت .املام ضلا د ایلن زمیملس ملیفرماملد:
ُّ
«إعلم أ ّ اهلل ع ّز و ب ّل لم یبتل الجسد بداء ح ّتی بعل ل ُس د ا
واء ُمعال ُج بس ی و لکل صمف من ال ّلداء
صلمف ملن ال ّلدواء و هلدبیر و نعللت»ی «بلدا کلس خداونلد -عزیلز و باشلکوه -بلدنی ا بلد دى گرفتللا
نساختس مگر اممکس د مانی برامش قرا دادهاست .براى هر دستس از د دها گروهلی از دا وهلا علموه
هدبیر و کوشش نیز الزم است» ّ
(طب اإلمام الرضا ی  .)10 :1402د ایلن واملت امشلا افلزو بلر
وبود د ما برای هر د دی بس همش و هدبیر برای مافتن د ما نیز هأ کید میکممد.

د این مقالس سعی شدهاست با هکیس بر اسماد و ممابع اصیل اسممی د زمیمس هغامسی بهداشت

و د مللا پژوهش لی مللرو ی انجللام شللود .هللا از ایللن طریللق بللا بللو بللس اصللل وام لاعی دسللتاو دی
وشن و آشکا د با ه خلو د ملانی د نگلاه املام ضلا ا ائلس شلود .مشلکل اصللی ایلن پلژوهش
اصلالت و اعتبا سلمجی واملاع ّ
طبلی و بلس ویللژه کتلاب سللالس ّ
هبیلس و طلب الرضللا اسلتی کللس د

بلای خلودش بلس آ پرداختلس ملیشلود .بلا ایلن هملسی دسلتاو د ایلن مطالعلس ملیهوانلد نگلاه امللام
ضا

د با ه خو د مانی ا آ گونس کس د ممابع آمدهی معرفی و هبیین کمد.

احکام خون در اسالم و فرهنگهای دیگر
د اسللمم و آمللوزههللای اهللل بیللت

ی خللو بیللرو از بسللم انسللا مللا حیللوا دا ای خللو

بهمللده1ی نجللس بللوده و خللو د آ حللرام اسللت .همچمللین بللا بللد خللو آلللود مللا لبللاس خللونی

نملیهلوا نملاز خوانللد .بلا وبلود ایللنی خلو بلس عملوا مللامع حیلاع معرفلی شللدهاسلت کلس زنللدگی
وابستس بس آ است .چمانکس د قرآ و واماع ضوی نیز بدا اشا ه شدهاست:
خداوند د قرآ کرمم خو

ا مامس با و حیاع معرفی کردهاست و خو یزی معلادل گلرفتن

با انسا ها معرفلی شلدهاسلتی آنجلا کلس ملی فرماملد« :و [ملاد کمیلد همگلامی کلس از شلما پیملا

گللرفتیم کللس خللو هم للدمگر ا نریزمللدی و مکللدمگر ا از خانللسه للاى خللود آوا ه نکمیللدی سلل س [ب للس
پیمانتا

اقرا کردمد و بر آ هم گواهی میدهید» (بقره.)84 /

قللرآ کللرمم د بللایی دمگللر از خللو د آ نهللی کللرده و مللیفرمامللد[« :خللو د مللواد ناپللاك کللس

هماسبی با بسم و و شما ندا ند بر شما حرام شدهاست [مانمد گوشلت ملردا و خلو و گوشلت

خوك و آنچس بس غیر نام خدا کشتساند و حیوا خفس شده و آنچس بلس ضلرب چلوب و سلمگ ملرده»
(مائده.)3 /

د بیعللتهللا( 2معقللوبیی بللی هللا )2/17 :آنگونللس کللس د بللین مللردم بزیللرهالعللرب (مکللا می :1387
 )538/1و دمگللر اقللوام ابتللدایی مرسللوم بللوده و هسللت ا مممللو و حللرام کللردهاسللت .چمانکللس د

کشو های آفرمقایی قوم و قبیلس ماسایی بلس بهلت افلزامش نیلرو و هلوا خلودی خلو ملیخو نلد و

خو حیواناع قویهر ا مامس قد عافزایی میدانمد؛ لاا از شلانس گاوهلای نلر قلویی بلا زد نیشلتر
خو خا ج نموده و آ

ا میخو ند.
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اسمم خو د خو انسا و حیواناع دمگر و ما خو ْ
آلود کرد بد و اشیاء و ما استفاده از آ

د فرقسهای شیطا پرستی د غرب و شر بها نیز خلو د خلو انسلا و حیوانلاع بلرای

گلرفتن و ملا افلزامش نیلرو مرسلوم اسلت .همچملین بلر اسلاس ایلن افسلانسهلای فلیلمهلای زمللادی از
ا
 .1ظاهرا این نجاست پس از خروج از بد و قرا گرفتن د معرض هوای آزاد است و از همین و بسیا ی از فقیها فتوا دادهاند
کس اگر سوزنی کس از بد بیرو کشیده شود و آثا خو بر آ نباشد پا ک است (فرهمگ فقس فا سیی .)457/2 :1385
همانگونس کس خو باقی مانده د گوشت بیحس پا ک و حمل است.
ُ ّ
 .2پیما لعقة الدم ما خو ْ لیسا کس د دو ا باهلیتی قبایل برای حمامت از مکدمگر با هم پیما بستمد .آنها گاوی ا
کشتس و دستهای خود ا بس خونش آغشتمد و بعضی از امشا آ خو ا لیسیدند (معقوبیی بیها .)17/2:
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خو آشامانی با عموا «د ا کوال» ساختس شدهاسلت .شلگفت آ کلس د عصلر حاضلر نیلز بلس عملوا
مللک مراسللم آییمللیی برخللی از خاخللامهللای یهللودی خللو ختمللس نللوزادا
.)nategh.blog.ir/1394/01/25

بلر اسلاس عقیلده مسلیحیا ی حضلرع عیسلی

ا مللیمکمللد (quran-

د شلام آخلر شلرابی ا بلس حوا یلو بلس مثابللس

خو خود خو انده است و از همین و د کلیساها نیز د مراسلم عشلای بلانی بلس شلکل نملادینی

شللراب مقدسللی همللراه نللا فطیللر بللس خللو د عبللادع کممللدگا داده مللیشللود .امللا د آمللوزههللای
وحیانی اسمم خو خوا ی حلرام بلوده و آثلا زملا بلا ی بلر بسلم و و انسلا ملیگلاا د .از املام

صاد نقل شدهاست کس «آ ها کس خو میخو ند آ چملا سلمگدل ملیشلوند کلس حتلی ممکلن

است دست بس قتل پلد و ملاد و فرزنلد خلود بزنملد»( 1حلر علاملیی  .)100/24 :1409از نظلر علملی

نیز دانشممدا نشا دادهانلد غلااها از طریلق هلأثیر د غلدههلا و امجلاد هو ملو هلا د وحیلاع و
اخم انسا اثر میگاا ند.

نقش خون و اعتدال آن در بدن

ساند ا کسیژ و ّ
مواد هغامس کممده و سازنده بس بافتها و
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خو مامعی است کس کا اصلی آ
کمک بس دفع م ّ
لواد زائلد همچلو کلربن دیا کسلید و اسلیدال کتیکی از بافتهلای بلد و دفلا د

هلای بلس هملام قسلمتهای

برابر میکروا گانیسمها است .این مامع بسوسیلس پم لاژ قللب هوسل
بد ممتقل میشود .خو هم مک شا ه ّ
(سیال) و هم مک نو بافلت محسلوب میشلود .بافلت
نامیده شد آ ی از آ

وست کس شامل مجموعسای از سلولهای ویژه است کس وظامف و اعمال

خاصی ا انجام ملیدهملد .ایلن سللولهلا د ملاده میلا سللولی و زمیملسای ملامعی بلس نلام پمسلما
شماو ند کس بس خو حالت ّ
سیال میبخشمد .خو د حدود  7الی  8د صلد وز بلد ا هشلکیل
میدهد و د انسا بالغ بطو متوس  5لیتر از حجم بد

ا خو هشکیل میدهد.

قلللب افللراد بز گسللال بللس بهللت پم للاژ خللو بللس همللام اعضللاء بللد د هللر دقیقللس حللدود  70بللا

میزند .ضربا قلب کودکا  80ها  100با د دقیقس است .خو بس وسیلس لولسهای بسیا با مکی
84

کس بس آنها می گوممدی د سراسر بد برما دا د .ایلن برملا بلس وسلیلس قللب حفل میشلود.
ُ
همگامی کس خو از ششها عبو می کمدی گلبولهای قرمزی ا کسیژ ا باب می کممد .با این کلا
نگ آنها قرمز وشن میشود .گلبولهلای سلفید بلرای مبلا زه د برابلر بیما یهلا عملل می کمملد.

ّ ْ
ْ ْ
ْ
ُ ْ
ُ ُْ ْ ْ
ْ
ْ
ّ
« .1و أ ّما الد ُم فإ ّن ُس ُیو أ کل ُس الماء األ ْصفر و ُیو الکلب و الق ْسوة فی القلب و قلة ّالرأفة و ّالر ْحمة ح ّتی ال ُینم ُن أ ْ مق ُتل ولد ُه
و والد ْمس».

آنهللا میکروبهللا ا نللابود می کممللد .پم کللتهللا همگللامی کللس بللایی از بللد برمللده شللودی بلللوی

خو یزی ا گرفتس و محل زخم ا میبمدند .پمسما مامعی است کلس اع بسلیا یلز خلو د آ
شماو هستمد .مواد غاایی هضم شده نیز د پمسما بابسبا میشوند.

خو د بد انسا مامس حیاع اسلت و بلدو آ زنلدگی امکلا پلایر نیسلت .خلو همچلو

آب کس د آبادانی و حیاع زمین نقش دا دی د حیاع و آبادانی هن و نیروی انسا نقش دا د .اما

همانگونس کس پر آبی زملین باعل خفگلی گیاهلا ملیشلودی خلو نیلز باملد بلس میلزا الزم د هملس

نقاط بد با ی و سا ی گردد.
بر همین اساس امام ضا

د این مو د هصرم میفرماممد« :بدا کس بد آدمیزاد بلسممزللس

زملین پللا کیزه اسللتی ا گللر همگللامی کللس خواسللتی بللس عمللا ع و آبیلا مش ب للردازى اعتللدال ا عاملت
کردى نس آنقد آب دادى کس غر شود و هبلدیل بلس ملك بلاهم و لجلن گلردد و نلس آ انلدازه د ملغ

کللردى کللس هشللمس و خشللك بمانللد ایلن چم لین زمیمللی همیشللس آبللاد و معمللو خواهللد بللودی حاصلللش
فراوا و بهرهاش پا کیزه است ولی ا گر د با ه آ غفلت شود هبلاه ملیشلود و دمگلر سلبزهاى د آ

نخواهد وئید»( 1اإلمام الرضا

ی .)96 :1402

خوندرمانی
خللو د مللانیی نللوعی پیشللگیری و د مللا بیمللا یهللای گونللا گو بللا محو مللت خللو د بللد

و ما خو گیری و کاستن از خو بد از طریق

ها و مویر ها انجلام ملیشلود .ایلن د ملا کلس

د طلب سلمتی شلامع بلودهی د احادمل پزشلکی ضلوی هبیلین و هأ کیللد شلدهاسلت .خلو د مللانی
شامل فصدی حجامت هری حجامت خشک و غ ْمز و هدلیک است (دمانی و امامیی .)125 : 1394
الف :فصد

فصللد مللا

زد ی 2بللاز کللرد ممفللای کوچللک د دیللوا ه

بللسوسللیلس نیشللتر اسللت کللس باع ل
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است .این وشی با هأثیرگاا ی بر وی حجم خو ی هغییر د مقدا برما آ د نقطسای خاص

خروج اخلمط فاسلد بلد بلا خلروج خلو ملیشلود (بربلانیی بلیهلا .)1 :فصلد د گاشلتس از طریلق
های متعددی از دست و پا و دمگر انلدام بلد انجلام ملیشلد .فصلدکممدگا ملاهر از سیصلد و

شصت موضع د بد برای فصد کرد و زدود انوا بیملا یهلا ملاد ملیکمملد کلس دانلش هجربلی
السقی من حی ُ ال ه ُ
« .1وإ ّ الجسد بممزلة األ ض ّ
الط ّیبة ی متی ُهعوهدع بالعما ة و ّ
زداد من الماء فتغر ی و ال ُهمق ُص م ُمس
ُ
ُ
فتعطشی دامت عما ُههای و ک ُثر م ُعهای و زکا ز عها .و إ هغافلت عمها فسدعی و لم ُممبت فیها ُالع ُ
شبی و الجسد بهاه
الممزلة».

2 . Phlebotomy
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آ سللیمس بللس سللیمس ممتقللل مللیشللده و فعللم دانللش گسللترده آ وبللود نللدا د و همهللا شللامد بتللوا بللا
طب سوزنی چیمی از آ چیزی بدست آو د .وش فصد د ّ
امتزاج با ّ
طب مد ی بلا کملی هفلاوعی

د س للازما ه للای انتق للال خ للو ی از طریل لق

دس للت د کم للا آ ن للج انج للام م للیش للود ه للا خ للو و

فرآو دههای خونی برای بیما ا نیازممد ههیس شود.

بهترین اوقاع فصد و حجامت کس موبب دفع بسیا ى از سموم بد بس ویژه زملادى سلوداء و

مواد زائدى است کس د خو

سلوب ملیکملدی اول فصلل بهلا اسلت زیلرا د ایلن فصلل بلسواسلطس

هیجانی کس د خو پدمد میآمد احتملال کمبلود خلو وبلود نلدا د .د فصلل بهلا بلسواسلطس کلم

شللد بلغللمی سللوداء بیشللتر سللوب م لیکمللدی د نتیجللس عللوا ض بلللدى بللوش و دملللی ز دزخللمی
سالكی خا شهاى مختلفی لكهاى سفیدی سیاه و غیره زمادهر میشود و بهترین عمج آنها دفلع

زملادى سللوداء بلسوسلیلس فصلد و حجامللت اسلت (اإلمللام الرضلا

ی  .)127 :1402امللام صللاد

خللود فصللد م لیکردنللد و بللس دمگللرا نیللز بللرای د مللا بیمللا ی کبللدی بللس فصللد هوصللیس م لیکردنللد
(طبرسلیی  .)77 : 1370فصللد د مللانی همانمللد دمگللر وش خللو د مللانی معمللی حجامللت د مللانی

دا ای خواص فراوانی است .امام ضا برای قبلی همگام و پس از فصد هوصیسهایی دا ند کس
عامت آنها برای بد مفید است .امشا د سالسى ّ
هبیس د مو د چگلونگی انجلام فصلد چملین
سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

سللفا ش مللیکردنللد کللس محللل فصللد ا بامللد بللا وغللن مالیللدی چللو ایللن کللا از د د آ مللیکاهللدی

همچمین بامد نیشلتر ا بلا وغلن چلرب کلرد .بعلد از انجلام حجاملت نیلز باملد محلل آ

مالش داد .همگام فصد کرد بامد کمی وغن وی

چکاند ها

ا بلا وغلن

مو د نظر ناپدمد نشود.

ز بامد گی ا انتخاب کمد کس د باهای کم گوشت بلد اسلتی زیلرا هلر چلس گوشلت وی
کمتللر باشللد د د آ کمتللر خواهللد بللود .د دنللا کترین

هللا د همگللام فصللد

1

حبللل الللا ا و

هلا

3

قیفللال 2اسللت چللو گوشللت زمللادی وی آنهللا ا گرفتللس اسللتی امللا باسلللیق و ا کحللل ا گللر وی
ا
آنها ا گوشت نگرفتس باشد د دشلا کمتلر اسلت .الزم اسلت محلل فصلد ا مخصوصلا د زمسلتا ی

بللا آب گللرم کم للرس کممللد هللا خللو د آ ظللاهر شللودی ایللن کللا پوسللت ا ن لرم و د د ا کللم و فصللد
ا آسا میکمد.
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د با ه بعد از انجام فصد نیز چمین سلفا ش کلردهانلد کلس پلس از اسلتحمام باملد موضلع فصلد و

حجامت ا بس وسیلس پا چس کرکی ما ابرمشمی ما دستمال نخلی کلس لطیلف و نلرم باشلدی ب وشلانید.
ّ
 .1حبل الا ا  :گی کس همچو مسما از باالى بازو بس پایین کشیده میشود (د ماییی .)87 :1389
 .2قیفال :و مدى کس وى مرفق آشکا میشود (هما ).
 .3باسلیق :سیاهرگی کس همیشس وى مرفق پیداست (هما ).

پللس از حجامللت و فصللدی آب میللوه بموشللید و ا گللر میللوه نیسللتی شللربت بالمللگ مصللرف کمیللد و د

بایی کس این امکاناع وبود ندا دی بالمگ ا زیر دندا بگیرملد و وى آ برعلساى آب نلیم گلرم
بموشید .اما د فصل سرما بامد سکمجبین عسلی استفاده شود کس این شلربت بلس ا ادى خداونلدی
انسا

ا از بیما ىهلاى خطرنلاک لقلوه1ی بلرص2ی بهلق 3و بلاام 4امملن خواهلد داشلت .د بیلانی

دمگر امام ضا

سفا ش میکممد کس پس از حجامت ما فصدی آب انا ا با مکید آ ی بموشلمد.

مکیللد آب انللا خللو

ا زنللده و هللن ا بللا نشللاط خواهللد سللاخت .پللس از حجامللت و فصللدی بامللد از

خو د غااهاى نمکدا ها مدع  3ساعت پرهیز کردی چو ا گر این پرهیز مراعلاع نشلودی بعیلد
نیست کس انسا بس بیملا ى بلرب دچلا شلود (اإلملام الرضلا
ضا

کشید

ی  .»)42 :1402همچملین از املام

نقل شدهاست کس هر کس میخواهد سودا او ا نسلوزاندی باملد قلی کلرد ی
و آو د (اإلمام الرضا

زد و نلو ه

ی  42 :1402؛ عممس مجلسیی .)325/62 :1408

ب .حجامت

د حوزه د ما ی حجامت هر 5معروفهرین شلیوه خلو د ملانی اسلت .سلفا ش بلس حجاملت د

وامللاع امامللا معصللوم

بللسویللژه آمللوزههللای ضللوی بللس خللاطر کثللرع هکللرا متللواهر محسللوب

میشود .بس گونسای کس د نرم افزا «کتابخانس اهل البیت» د واماع شیعس بیش از چها هلزا بلا

واژه حجامت و واژههای هم مشس با آ د با ه اصل حجامت و احکام حجاملتگلری و طهلا ع و
حجامللت د دانشللمامس بهللا اسللمم اممگونللس هعرمللف شللدهاسللت« :حجامللت ا بللرخمف فصللدی

ش للیوهاى ب للراى خ للا ج ک للرد خلل ل ه للاى نزدم للك پوس للت از م للویر ه للاى پرا کم للده د گوش للت

میدانستمد کس کم خطرهر و براى کودکا باالى دو سال و بز گساال زیر شصت سال قابل اعمال

بودهی براى د ما طیف گستردهاى از بیما یها چو سرد دی لرزه د سلری و بیملا یهلاى چشلم

و گ للوش و نی للز ان للدامه للاى داخل للی مث للل ودهه للا و زه للدا و نظ للایر اممه للا ب للس کا می فتساس للت
(ناصری ّ
مقدمی .)583/12 :1385
چهل و هشت باى بد

خوندرمانی در روایات پزشکی رضوی

نجاست آ بس هکرا شدهاست.

ا محل حجامت میدانستمد (دملانیی :1397ص .)62حجاملت بلس

وسیلس نیشلتری آهلش و شلاخ انجلام میشلد .از نیشلتر بلراى کودکلا اسلتفاده میشلدی زیلرا نمیشلد
 .1لقوه معمی پا کیمسو کس نوعی بیما ی عدم هعادل د حرکت است (اعلمی دانشمامس بها اسمم.)974/1 :
 .2برص ما پیسی بیما ی از بین فتن سلولهای نگدانسساز پوست است (هما ).
 . 3بهق نوعی خفیفهر از پیسی است کس د آ پوست با فعالیت نوعی قا چ سفید میشود (هما ).
 .4باام ما خو هی نوعی بیما ی عفونی پوستی است کس بر وی اعصاب و غشا مخاطی هأثیر می گاا د (هما ).

5. Wet Cupping
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آنا

ا فصد کردی از شاخ ما آلت حجامت بر وى اندامهایی چو بگر و س رز استفاده میشلد کلس

نمیشد آنها ا نیشتر زد .آلت حجامت کس با آهش بس کا برده میشدی ساختا مشخصی داشت کلس

بملابر سلن و نلو بیملا ىی کوچللكهر ملا بز هلر بلود .بلراى هللر نلو بیملا ى باهلاى مخصوصللی ا
ا
حجامللت می کردنللدی مللثم بللراى بیمللا یهللاى سللر و چشللمی ناحیللس پشللت گرد ا نیشللتر میزدنللد
(ناصری مقدمی هما ).

د سالس هبیس و دمگر واماع وا ده ممتسب بلس املام ضلا

د بلا ه حجاملت چملین سلفا ش

شدهاست« :برای کاستن از د د حجامت بامد د مرهبس اول کس شاخ حجامت ا بر محل میگاا ند
آهستس و بسهد مج بمکمد و د مرهبس دوم و سوم بر شدع و مدع مکید بیفزاممد .پیش از آ کس

نیشتر زند بامد با هکرا گااشلتن شلاخ حجاملت و مکیلد آ کلا ی کمدکلس موضلع حجاملت خلوب
ا
سر شود .نیشتر بامد کامم هیز باشد و محل حجامت نیز بامد قبلل از نیشلتر زد بلا وغلن ملالش

داده شللود» .د بللای دمگللری مللیفرماممللد وقتللی هصللمیم گرفتللی حجامللت کمللی از نظللر وقللت باملد

بیرو از دوازدهم ماه ها پانزدهم ماه نباشد زیلرا خلو گلرفتن د ایلن دو سلس وزه بیشلتر بلس بلد

صحت میبخشد .از این مدع کس گاشت حجامت مکن مگلر د صلو هی کلس ناچلا شلوى زیلرا هلر

چقد ماه و بس نقصا گاا د و با مكهر شود د عرو نیلز از هیجلا خلو کاسلتس ملیشلود چملا
سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

کس هر قد ماه بز

میشود هابع سن است .کسلی کلس د مرحللس بیسلت سلالگی اسلت هلر بیسلت وز ملك مرهبلس و سلی

سالس هر سی وز مك با همچمین چهل سالس و پمجاه سلالس بلس نسلبت هلر ده سلالی کلس بلر عملرش
اضافس میشود ده وز دیرهر حجامت کمد» (اإلمام الرضا
امام ضا

ی .)63 :1402

سفا ش میکمد وزى کس حجامت میکمی حمام مرو کس موبب د د میشود و ا گر

بتللوانی بللس فاصلللس مللک سللاعت بعللد از حجامللت مقللدا ى آب گللرم بللر سللر و بللدنت بریللز .همچمللین
امشا میفرماممد« :هلر کلس میخواهلد د موقلع حجاملت کلرد د د کبلد نگیلرد بعلد از حجاملت
کاسمی با سرکس هماول کمد» (اإلمام الرضا
امام ضا
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و کامل شود هیجا خو بیشتر ملیگلردد .حجاملت از نظلر مراهبلی کلس هکلرا

ی .)66 :1402

د با ه زما حجامت هوصیس میکمملد کلس وزى ا بلراى خلو گلرفتن باملد اختیلا

کرد کس هوا صاف و وشن باشد و باد و طوفانی د کا نباشلد و از خلو بلس مقلدا ى خلا ج شلود کلس
وصفش هغییر کمد .همچملین ملیفرمامملد :کلانو اول سلی و ملک وز اسلت و بلاد و طوفلا د آ

شدع میمابد و سرما د آ افزامش پیدا میکمد و همام آنچلس د هشلرین آخلر (آ ) نقلل کلردمم د

آ نفع دا د و د این ماه از خو د طعام سرد ب رهیزمد و از حجامت و فصد کرد دو ى گزممید و
غااى گرم (با ّ
طبع و ظاهر گرم) میل نمایید (عممس مجلسیی .)314/62 : 1408

ام للام ض للا

د م للو د مح للل حجام للت م للیفرمامم للد« :ب للدا ک للس حجام للت خ للو خ للود ا از

خللمف فصللد (

زد )ی انسللا دچللا ضللعف نمللیشللود .حجامللت گللودی پللس گللرد بللرای فللع

مللویر هللای پرا کمللده د گوشللت مللیگیللردی گللواه بللر ایللن سللخن هللم آ اسللت کللس د حجامللتی بللر
سمگیمی سر مفید استی و حجامت اخدعا 1ی سر و صو ع و چشم ا سبک میسلازد و بلرای د د

دندا ها نافع استیگاهی اوقاع هم برای عمج ایلن چیزهلا بلس بلای حجاملتی فصلد ملیکمملد.

گاه برای معالجس بوشها و زخمهای دها و خرابی لثسها و دمگر بیما یهای دها ی زیر چانس

ا حجامت میکممد .حجامت میا دو شانس برای د ملا هل ش قللب کلس ناشلی از املتمی معلده و

حرا ع باشد مفید است .حجامت سا پای و م کلیسها و مثانس و حم ا هخفیف میدهدی و خو

حیض ا وا میسازدی ممتها بد

ا ضعیف و الغر میکمد و گاه باع کمسویی هوأم بلا آبریلزش

چشم میشلود .وللی بلرای افلرادی کلس مبلتم بلس بثلو اع و دمللهلای بللدی هسلتمد مفیلد اسلت»
(اإلمام الرضا

ی .)5 :1402

حجامت در عصر حاضر :د دو ا حاضلری حجاملت د کشلو های غربلی و آسلیایی واج مافتلس

است .د این شیوهی موضعی کس برای حجامت هعیین شدهی ضدعفونی ملیشلود سل س بلا لیلوا
مکبا مصرف مخصوص حجامت بس مدع چمد دقیقس بادکش میشود .عمل بادکشی بس مدع 3

ها  5دقیقس بر سط پوست ادامس میمابد .این عمل عموه بر امجلاد احتقلا و التهلاب د موضلعی
باع هجمع مواد سبك خو مویرگی د موضع حجامت میشود .بعد از آ چمد خراش سلطحی

امروزه د بسیا ی از کشو ها حجامت د د ما بسیا ی از بیما یها ملو د مطالعلس قلرا گرفتلس

و مقللاالع فراوانللی د پامگللاههللای معتبللر علمللی د بللا ه آثللا مثبللت آ

).)2018: 830; Umar NK, 2018: 640

وبللود دا د Meng XW,

خوندرمانی در روایات پزشکی رضوی

امجلاد ملیشللود و حلدود  40هلا  70سللی سلی خلونی کللس د مکلا بلادکش بمللع شلده از بلد خللا ج
ا
میشود .حجامت عموما د بین دو شانس انجام میشود .حجاملت د دمگلر ابلزاء بلد هلم آملده
بلس حجامللت فلر سلر د فاصللس ملك وبلب از ابروهلا سلفا ش کللرده و آ ا
اسلت .املام صلاد
دوای بسیا ی از امراض سر دانستساند (حر عاملیی .)78/21 :1409

3

دکتللر یوهللا آبلللس 2پزشللک آلمللانی د کتللاب حجامللتی مللک د مللا آزمللو شللده م لینومسللد:

«خوشللبختانسی د سللالهللای اخیللری د مجللامع فرهمگللی و علمللی کشللو های غربللیی شللیوههللای

د مللانی ههللابمی 4مانمللد حجامللتی کللس از هللزا ا سللال پللیش بللس بللا مانللده و ظرمللفهللر و هکامللل
 .1دو گی است کس د دو طرف پشت گرد واقع شده است (لغت نامس دهخدا).

2. Johann Abel
3. Das Schröpfen: Eine Bewährte Alternative Heilmethode.
4. Invasive Thrapy
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مافتسهر شدهی متداول گردمده است .من اعتقاد اس دا م کس نس همها امروزی بلکس بلرای همیشلسی

نبام لد امللر حجامللت ا د د مللا بیمللا یهللا نادم لده گرفللت .حجامللت پدم لدهای اسللت کللس د خللود

همظیمی کا و عملکرد بد انسا دخالت دا د .امری کس هرگز با وش های دمگر نمیهوا آ

ا

بللامگزین کللرد ...مطالعللاع مللا نشللا ملیدهللد کللس د آلمللا م لیهللوا  75د صللد بیمللا یهللا ا بللا
شیوههای د ما طبیعی از بملس حجامت مداوا کرد» .او د این کتاب از بیما انی نام ملیبلرد کلس
همها با مك با حجامتی بیما ی چمدین سالسشا بهبود مافتس است و میافزامد« :با کمم ایلن

است کس چگونس میهوا شیوه د مانی حجامت ا بس دلیل اممکلس متعللق بلس دو ا قلرو وسلطی
استی نادمده گرفت و از کا برد آ صرف نظر کرد د صو هی کس حجامت میهوانلد د کوهلاههلرین

زما ممکنی بدو امجاد عوا ض بانبی و مراحل گرا و وقت گیلر باعل بهبلود بیملا ی د ملك

مرحلس شود » .وی ضمن مقامسس حجاملت بلا سلایر وشهلای د ملانی اظهلا ملیدا د« :پزشلکی

کس با اثراع و کا برد بادکش و حجامت د د ما بیما یهای گونا گو آشماستی د برخو د با هر

نللو بیمللا یی بللدو هردملدی ابتللدا د اندمشللس انجللام حجامللت اسللت و بعللد د مللا هللای دمگللر .د

عمللل و د شللرام امللروزی و هعللدد مرابعللاعی ثابللت شللده کللس بللادکش و حجامللتی آسللا هللرین و

سرمعهرین وش د ما است .حجامتی برقرا کممده هعادل اعمال بد ی د مافتکمملده برمانلاع
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اهفا افتاده د بد و عکلسالعملل متقابلل انلدامهلا بلس همگلام عا ضلسهاسلت .نقلاط حجاملتی

مکا بیما یها ا معلوم و ا هباط آنها با اندامها ا وشن میکممد و د نهامت نشا میدهمد کس
اعمال حیاهی بد انسا ی از مک شبکس پیوسلتس هبعیلت ملیکمملد و بلس طلو ّ
خطلی و مج ّلرد عملل
ّ
نملیکممللد .بلا حجامللت هلمش مللی شللود کلس بللد ی خلود موفللق بللس همظلیم اعمللال حیلاهی گللردد .بللا

حجاملتی گیللر و بسللتهللای اعضللای بللد آزاد مللیشللوند و اعمللال حیللاهیی د مسللیر شللبکس پیونللد
خو دهی مکی پس از دمگری بس نظلم و ّفعالیلت د ملیآمملد ) .)Johann Abele,1997: 84یوهلا
آبلس د ادامس کتاب خود کس د سال 1997د آلملا بلس چلا

سلیده بلس بر سلی و هحقیلق د ملو د

اث للراع حجام للت د مواض للع مختل للف ب للد پرداخت للس و برخل لی از نت للامج هحقیق للاع خ للود ا ک للر
کلردهاسللت .ایللن کتللاب ا زشللممدی ّ
هوسل ابوالقاسللم متللین بللس فا سللی هربمللس و د ایللرا بللس چللا
سیدهاست.

ج .بادکش

بادکش 1نوعی حجامت است کس د آ خونی از بلد خلا ج نملیشلودی بلکلس د اسلتای هغییلر
1. Cupping Dry

موضعی د برما خو د بخشی از بلد ی همهلا عملل مکلش 1وی پوسلت انجلام ملیشلود .ایلن

عمل بادکشی با امجاد کشش و مکش وی پوسلت بلد بلس وسللیس ظرفلی هوخلالی بلس دو صلو ع
گرم و سرد انجام میشود.
 .1بادکش گرم

عمل بادکشی گرم کس بس آ حجاملت خشلک و گلرم نیلز گفتلس ملیشلودی از طریلق خلمء حاصلل

شده د لیلوا از طریلق آهلش و گرملای ناشلی از آ ی علموه بلر امجلاد احتقلا و التهلاب د موضلعی

باع هجمع مواد سبك خو مویرگی د موضلع حجاملت خشلک ملیشلود .بادکشلی گلرم موبلب
انبساط عرو و فع انسداد آنها و هحرمك دیلوا ه ملویر هلا ملیشلود و د افلزامش هلوا سیسلتم

امممی بد نقش مهمی دا د .این نو حجامت ا د گاشتس کوزه انداختن ما لیوا انداختن هلم

میگفتلسانلد .بلادکش گلرم بلرای د ملا بیملا یهلایی همچلو کملرد دی هسلکین د د و التهابلاع

مفاصللل (مثللل وماهیسللم مفصلللی -آ هللروز)ی ملکسیشللن وحللی و عصللبی د و مللدهای وا مسللی و

همچمین پیشگیری از وا مس بس کا می فتس است.
 .2بادکش سرد

بادکش سرد کس بس آ حجامت خشك و سرد نیز گفتس میشودی نوعی حجامت است کلس د آ

خلونی از بللد خللا ج نملیشللودی بلکللس همهللا عملل مکللش وی پوسللت انجللام ملیشللود .ایللن عمللل
هحجیمی گشامش و انبسلاط موضلعی عملل ملیکملد .د گاشلتس ایلن عملل سا کشلن بلا شلاخ گلاو و

مکش دهانی افراد هوانا انجلام ملیشلدهاسلت .املروزه دسلتگاههلای مکلانیکی و ملا برقلی بلا پمل
مکلش و بللا امجللاد خللمء باعل امجللاد فشللا ممفلی شللده و هللوا ا بللس دو

خللود می کشللد .اممگونللس

حجامت با احتقا و التهاب موضعیی باع هجمع مواد سبك خو مویرگی د موضع حجامتی

انبساط عرو و فع انسداد آنها و هحرمك دیوا ه ملویر هلا ملیشلود و بلس افلزامش هلوا سیسلتم

خوندرمانی در روایات پزشکی رضوی

بادکشلی و سا کشللن هوسل خللمء حاصللل شللده از مکللش و مللا دسللتگاه مکللش انجللام مللیشللود و بللا

امممی بد کمک میکمد.

امللروزه بللرای بللادکش خللواص بسللیا ی قایللل شللدهانللد .د پامگللاه علمللی اسللتمادی پابمللد2ی بللا

انتشا دهها مقالس بس برخی خواص این وش اشا ه شدهاست:

 .1فراخوا غاایی(خونی) :بس دلیل افزامش برما خو مویرگی با انجام بادکش د مواضلع

مختلف خو سانی (غاا سانی) بس آ مواضع بیشتر خواهد شد .لاا میهلوا از ایلن وش بلرای
1. Suction
2. PubMed
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ا
افزامش بافت ماهیچسای استفاده کرد .مثم بلرای فلع الغلریهلای موضلعی مثلل الغلری صلو ع

میهوا از این وش استفاده کرد .همچمین میهوا با استفاده از بادکش گرم ها اندازهای چربلی
موضعی ا برطرف نمود.

 .2فراخوا دفاعی :افزامش خو سانی موضعی با فراخوانی سلولهای دفاعی و فا کتو های

ضلد التهللاب خلونی بللس موضلعی موبللب هسللرمع هلرمیم آسللیبهلای بللافتی و عفونلتهللای موضللعی
ا
میشود .ملثم بلا بلادکش کلرد اطلراف زخلمهلای بسلتر ملیهلوا بلس هلرمیم و بهبلود ایلن زخلمهلا
کمک کرد و ما د د ما بیما ی برص میهوا از این وش استفاده کرد.
 .3امجللاد انبسللاط :بللادکش باع ل

عضمع و اعضا میگردد.

فللع اس اسللم و گرفتگللیهللای عضللمنی و امجللاد انبسللاط د

 .4انتقللال مللواد :بللادکش موبللب انتقللال مللواد از مجللاو موضللع بللادکش بللس موضللع بللادکش

میشود .از این خاصیت برای انتقال مواد از عضوی بس عضوی دمگر مثلل انتقلال ملواد سلوداوی
از مغز بس سمت اسافل استفاده میشود.

 .5هحرمک فعالیت موضعی :بادکش باعل حرکلت د عضلوها ملیشلودی مثلل افلزامش حرکلت

دودی ودهها با بادکش سبک وی شکم (و زش موضعی).
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 .6فع خستگی :بس خاطر خو سانی زملادی بلادکش د فلع خسلتگی و کسلالت قابلل اسلتفاده

است بس خصوص د بعضی مزاجهای مثل بادکش گرم د فردی با ملزاج سلرد و هلر ملیهلوا از ایلن
وش استفاده کرد.

 .7همرکز قوا بر عضوی خاص :بادکش موبب هوبس قوه مدبره و همرکلز قلوای بلد بلس موضلع
ا
هحت بادکش میشود .مثم د سرد دها میهلوا بلرای هسلکینی قلوای بلد ا بلس سلمت سلا پلا
کشید ما برای برخی بیما یها کس عللت آنهلا ضلعف عضلو اسلت ملیهلوا از بلادکش بلرای هقوملت

آ عضللو کمللک گرفللت .البتللس واض ل اسللت کللس د مللو د اول هللدف هسللکین و د مللو د دوم هللدف

د ما است.

 .8اخلراج مللواد مضلر از بللد  :بلرای کمللک بللس خلروج مللواد و سلموم از بللد ملیهللوا از بللادکش

استفاده کردی مثل خروج نیش حشراع ما عفونت آبسسای کس باز شدهاست.
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 .9فع م اعضا :بادکش باع از بلین فلتن نفل اعضلا ملیشلود و بلادکش گلرم د ایلن ملو د

اثرش بیشتر میباشد ).)Kalichman L.2016: 173
د .ماسا

مکلی از وشهلای د ملانی کلس د ط ّلب ضلوی بلس آ اشلا ه شلدهاسلتی ماسلاژ ملا هملا غمللز و

دلللک 1اسللت .ماسللاژی مللالش داد نقطللسای از بللد بللرای افللزامش مللا کللاهش برمللا خللو د آ

قسمت از بد است .این وش د مانی بلا ملالش داد و فشلرد نقلاط بلد بلرای سلممتی و بلس

عموا شکلی از فیزیوهراپی برای د ما بیما یهلا مو داسلتفاده قلرا ملیگیلرد .بیملا ا انلرژی و

نی لروی خی لره شللده خللود ا از ای لن طری لق بللسدسللت م لیآو نللد .ای لن وش د مللانی بس لیا مللوثر و
سلودممدی بلا هحرملک نقلاط خاصلی از اعصلاب و علرو و هانلدو هلا د کللل بلد انجلام ملیشللود.

ماس للاژ بسل لیا ی از مش للکمع عص للبی عض للمنی و مفاص للل ا ب للس ش للکل قاب للل ممحظ للسای بهب للود
ُ
وغمز الم ّی ُت فعاش لماأنک ُ
رع لک»ی ا گر ُملرده ُمشلت و
میبخشید .امام ضا میفرماممد« :ول
مال داده شد و زنده گشتی آ

ا انکا نمیکمم (صدو ی .)347 : 1406

ماساژ با بهبود گردش خو و برما لمفاوی موبب میشود ها مواد غاایی و ا کسلیژ هلازه بلس

بافتهای مزبو برسد و مواد سمی از آ خلا ج شلود .ماسلاژ همچملین موبلب هرشل انلد ونینها

(مللا نابودکممللدهای د د) و افللزامش هرش ل هو مللو سللروهونین (هعدیل کممللده خلللق و خللو) و آزاد

شد هو مو استرس (کو هیزول) میشود .همگام گرفتگی عضمنی معملی وقتلی ماهیچلس بلیش
ا
از حد فعالیلت می کملد و باعل د د و اصلطمحا گرفتگلی عضلمنی میشلودی بلا ماسلاژ برملا خلو
افزامش مافتسی مواد زائد از بد دفع میشود و موبب کاهش د د میشود.

د همگلام مشلت ملال و ماسلاژ از وغللنهلای خاصلی اسلتفاده ملیشللدهاسلت .املام ضلا

بللس

وغللن شللببو و نظللایر آ بللرای بللد مفیللد اسللت (نللو یی  :1408بللاب اسللتحباب االدهللا بللدهن

الزنبلق والسلعوط بلس .)1/1086امشلا د بللای دمگلری ملیفرمامملد بللر شلما الزم اسلت کلس از زمللت

( وغن زمتو ما هر گونس وغن مامع) استفاده کمیلدی زیلرا صلفرا ا آشلکا و بلغلم ا از بلین میبلرد و
عصب ا هقومتی بیما ی ا نابود و اخم انسا

ا نیکو می کمدی و ا آ امش میدهد و غم ا از

بین میبرد (صدو ی  :1373باب /31حدم .)81

د ماه کانو آخر کس دومین ماه زمستا است اعصاب ا مکمو سستی و سکو فلرا ملیگیلردی

خوندرمانی در روایات پزشکی رضوی

استفاده از وغن گلل شلب بلو و وغلن زمتلو سلفا ش ملینمامملد .امشلا ملیفرمامملد کلس مالیلد

استخوا ها سخت میشودی پوست بد دچلا خشلگی ملیگلرددی برملا خلو د علرو مشلکل

مللیشللودی سللرمازدگیی سللرد دی کمللرد دی زکللامی آب ی لزش چشللم و بس لیا ى از کسللالتهللاى دمگللر
عوا ض اختمالع فو است .بهترین د ما طبیعی و مفید این حالتهای ماسلاژ بلا وغلن اسلتی

وغ للن ش للببو و زمت للو و گ لللس للر مفیل لدهرین م للامعی اس للت ک للس د ماس للاژ بک للا م للی ود .ماس للاژ

استخوا ها ا نرم میکمد برما خو

ا هسرمع مینمامد .ماسلاژ د هصللب شلرائین و فشلا خلو

1. Massage Therapy
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بسیا مفید است .ماساژ عمل هعریق ا آسا میسلازد و بلا ازدملاد هرشل غلددی سلموماع ا بیشلتر

خا ج میکمد .ماساژی اعصاب ا از سکو و هحرمك افراطلی هلر دو آسلوده ملیکملدی د بلد هولیلد
حللرا ع مللینمام لد .ماسللاژ وى شللکمی بهتللرین وس لیلس معالجللس سللوء هاضللمس و بعضللی از انللوا

اسلهالهلا اسلت .معلده و ودههللا ا نیرومملد ملیکملدی عملل هضللم ا هسلهیل ملینماملد و امللتمء ا
ا
برطرف میسازد .ماساژ باملد د هلواى آزاد و نسلبتا گلرم و د حلالی کلس بیملا کلامم اسلتراحت کلرده

باشد انجام گیرد (اإلمام الرضا

ی .)173 :1402

بررسی سند و داللت روایات مذکور

کا برد دستو اع ّ
طبی معصوما ی بس ویژه مجموعس ممسجم طبی ممتسب بس املام ضلا

عموا

سالس هبیس ملا هملا طلب الرضلا

وبروست.

بلا

بلا دو مشلکل عملده سلمدی و محتلوایی معملی داللتلی

نخست آ کس بیشتر واماع ّ
طبیی سمد متقملی ندا نلد زیلرا علملای سللف واملاع غیرفقهلی ا
طبلی بلس دلیلل علدم نیلاز بلس عملل ّ
مانمد واماع اخمقی و واماع ّ
هعبلدیی ملو د بر سلی سلمدی و

دقتهای محتوایی قرا نمیدادند .زیرا هما گونس کس عقل و فطرع بلر صلحت واملاع اخمقلی
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گواهی میدهدی ضلمانت صلحت واملاع طبلی بلر عهلده هجربلس فلردی و علملی اسلت .از ایلن وی

استماد دانش حدمثی کفامت نکرده و نیاز بس اثباع هجربی بودهاست .بر ایلن اسلاس دانشلممدا
امامیس د موضوعاع اخمقی و ّ
طبی بس واماهی کس از طریق مخالفین وا د شده نیز مرابعس داشلتس
و گاه بس پیامدها و لوازم آ
ضا

واماع نیاندمشیدهاند .سالس هبیس و دمگلر واملاع ممسلوب بلس املام

نیز از این قاعلده مسلتثما نیسلت .چلرا کلس اسلتماد آنهلا بلس املام ضلا

ثابت نشدهاست.

بلس صلو ع قطعلی

با این همس محققا برای سالس هبیس هشت سمد نقل کردهاند کس ملا مرسلل بلوده و ملا اوملا

آ هوثیق نشدهاند .بس عملوا مثلال د هملس اسلماد از محملد بلن بمهلو عملی نلام بلرده شلده کلس

کتب هرابم وی ا از غالیا دانستساند (خوئیی بیها .)190/16 :البتس وامتی نیز از طریق نلوفلی

سیده کس آ هم بس بهت وبود هعدد افراد با این نام مخدوش اسلت .اوللین بلا شلی طوسلی از
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این سالس د حد کر نام گزا ش کردهاست .همچمین اوندی شرحی بلر آ نگاشلتس کلس د دسلت

نیسللت .هربمللسای کهللن بللس فا سللی نیللز از سلماسللی وبللود دا د کللس البتللس حللدود مللک سللوم سللالس

موبود هبیلس اسلت .نسلخس موبلود سلالس هبیلس د مجموعلسهلای وایلی بلرای نخسلتین بلا د

بح للا االن للوا ب للس نق للل از محق للق کرک للی آم للدهاس للت ک للس البت للس نق للل کرک للی نی للز د دس للت نیس للت

(طباطباییی.)10 :1391

همچمینی برخی محققا بر اساس قراین د و متمی و بلرو متملی د انتسلاب سلالس هبیلس

بس امام ضا

هردمد دا ند .بلرای نمونلس اعتقلاد بلس عللم للدنی حضلرعی بلا ایلن عبلا ع ناسلازگا

اسللت کللس هوصللیسهللای امشللا نتیجللس هجربللس شخصللی و آمللوختن از دمگللرا اسللت .بسللیا ی از
عبا اع موبود د سالس نیز بس شکل کامل و ما مشابس د کتب طبی پیشلین از بقلراطی بلالیموسی

بختیشللو ی ماسللومس و مسللی بللن حکللم دمشللقی نیللز آمللدهاسللت .د پاسل مللیهلوا گفللت هجربللس
شخصی و آموختن از دمگرا نافی علم للدنی نیسلت بلکلس ملیهوانلد دانلش املام ا پربلا هر سلازد.
علم لدنی بس این معمی نیست کس هیچ معرفتی ا نبامد ما نتوا از دمگرا آموخت.

از بهت داللت نیز بسیا ی از سفا شهای طبی سالس هبیس و دمگر واماع طبی قابلل اثبلاع

و استفاده عام نبوده و همها بس عموا شاهد میهوا از آنها ملاد کلرد .زیلرا خطلاب سلالس هبیلس بلس

مأمو عباسیی خلیفس وقت است .و د صو ع صحت سمدی فق نسخس شخصی او بوده و برای
ّ
مخاطب عام دا ند چمانکس از داللت آنها قابل هشخیص
فرد وی داللت دا د .البتس برخی واماع
هسلتمد؛ مانملد عبلا ع «ا گلر ملردم حلد میانلس ا د خلو اک عاملت ملیکردنلد بلد هاشلا پامللدا و
سالم میماند»( 1علی بن موسی الرضا ی  .)13 :1381املا د بیشلتر ملوا د مخاط ّلب خلاص ملراد

بودهاست ا گرچس بصو ع عام بیا شده باشد؛ مانمد« :برنج بخو مد کلس طبلع آ خملك اسلت و از

(دملانیی )33 : 1396؛ چلس کلملاع واملت شلامل عملوم باشللد ملا نلس .بللا ایلن هملسی د موضللوعاع
گونللا گو مانمللد خللو د مللانی بسللیا ی از هوصللیسهللای سللالس پللس از اثبللاع هجربللی مللیهوانللد بللس

عموا قاعده عمومی کا برد داشتس و مو د هوبس قرا گیرد.
نتیجه

خوندرمانی در روایات پزشکی رضوی

هلر د دی مبللرا اسللت» (محمللدی ی شللهریی  .)193/2 :1382امللا ایلن واملت متعلللق بللس مللردم
ّ
مدممس است کس خرما و غااهای حا زماد مصرف میکردند .و ممصوص العلة استی کس با د است.
گللاهی خطللاب واملت بللرای مخاطل ّلب خللاص بللودهاسللت و بللرای دمگللری مفی لد فاملده نبللودهاسللت

خللو د مللانی بللس معمللای هأثیرگللاا ی بللر مقللدا برمللا خللو د نقطللسای خللاصی هغییللر حجللم

خو بد با خو گیریی کاستن از خو بد از طریق

و مویر ها بس کمک فصدی حجاملتی

بللادکش و نیللز هللدلیک و ماسللاژ اسللت .د بللا ه خللو د مللانی از امامللا معصللوم
ضا

واماع بسیا ی نقل شدهاست .از این و خو د مانی مک موضلو میلا

الطعام ی الستقامت ُ
 .1لو أ ّ ّالماس قصروا فی ّ
أبدان ُهم  .و نیز( :طبرسیی .)369/1 : 1370

بللس ویللژه امللام
شلتسای اسلت
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کس از مک سو دانشممدا حدم شماس و آشما بس علم بال و حدم بامد واماع مربوط بس آ

ا

بر س للی کمم للد و از س للوی دمگ للر پزش للکا و متخصص للا آزاد ان للدمش د ش للتسه للای بیوش للیمیی
فیزیللوهراپی و مانمللد آ ی اصللول و مبللانی و آثللا آ

ا بر سللی و کا شماسللی نماممللد .بللر ایللن اسللاس

احادم پزشکی ضوی بس ویژه واماع مربوط بلس خلو د ملانی نیازمملد مطالعلس و پلژوهشهلای

همللس بانب للس اس للت .د ب للا ه ایللن احادمل ل ا گرچ للس اش للکاالع سللمدیی محت للوایی و داللت للی بی للا

شدهاست اما میهوا این واماع ا بس عموا نوعی الگو د بهداشتی پیشگیری و د ما مطرح
کرد و آنها ا پامس مطالعسها و پژوهشهای بعدی قرا داد.
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