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بایدها و نبایدهای حجامت
خسروی
حجامت از گذشته تاکنون روشی ارزشمند و غیرقابل
انکار در درمان به روش طب ایرانی به شمار می رود؛
شیوه ای که امروزه با اقبال مردمی به طب مکمل؛
مشتری های زیادی دارد اما گاهی افراد بدون
درنظرگرفتن شرایط جسمی ،روحی و مزاجی،
بیماریها ،ضعف و قوتهای احتمالی ،شرایط سنی،
جنسی،اقلیمی،شغلیو...خودسرانهبهاماکنمتفرقه
مراجعه می کنند و درخواست حجامت بدون ویزیت
پزشک دارند که این اقدام ،به طور حتم نه تنها فوایدی
ندارد بلکه گاهی عوارض جبرانناپذیری به دنبال
خواهدداشت.

ممنوعیتحجامت
یک متخصص طب ایرانی با اشاره به این که حجامت
در هوای گرم و سرد و برای افراد چاق بیشتر ممنوعیت
دارد ،گفت :باید قبل از حجامت با پزشک طب سنتی
مشورت و در صورت نیاز تدابیری قبل و بعد آن گرفته
و در صورت نیاز روش دیگری جایگزین آن شود.دکتر
«نواب زاده» با تاکید بر ممنوعیت اقدام خودسرانه در
پزشکی ،افزود :در حجامت نیز باید پزشک وضعیت
گوارش ،تغذیه ،سن ،شغل ،بیماری های همراه،
عادت های فردی و  ...فرد را مد نظر قرار دهد و بعد
حجامت را توصیه یا منع کند.وی مهم تر از حجامت،

اقدام هایی را برای اثربخشی بیشتر آن مطرح کرد و
ادامه داد :باید افراد قبل از حجامت ،از خوردن تخم
مرغ ،گوشت ماهی ،جگر ،نمک ،پنیر یا لبنیات زیاد
پرهیز و از کار سنگین مانند کوهنوردی و ورزش های
سنگین و حرفه ای و  ...خودداری کنند .وی با تاکید
بر پرهیز از بی خوابی ،گرسنگی و تشنگی زیاد مانند
روزه قبل از حجامت ،افزود :قبل از این اقدام ،نباید از
داروهای خشک کننده (آنتی بیوتیک) و ضد انعقاد
خون استفاده کردو با نظر پزشک این داروها برای
حجامت تجویز و تنظیم شود.وی بر مصرف وعده های
غذایی به ویژه صبحانه با عسل ،مربا و  ...تاکید و اضافه
کرد :می توان مقداری عسل یا خرما هم مصرف کرد.
همچنین چند روز قبل از حجامت ،از ملین هایی مانند
خاکشیر و آب جوش ،آلو ،انجیر ،روغن زیتون ،میوه و
سبزی تازه فصل و سوپ ها استفاده تا مالیمت طبع
ایجاد شود.به گفته وی ،هنگام عادت ماهانه و دوران
بارداری نباید حجامت انجام شود .همچنین 12تا24
ساعت قبل از حجامت ،افراد از مصرف سیگار ،خوردن
غذاهایی با طبع سرد و سرخ کردنی و  ...پرهیز کنند.

بهترین زمان
این متخصص با تاکید بر این که در منابع طب ایرانی
از حجامت در درمان بسیاری از بیماری ها نام برده
می شود ،افزود :حجامت به طور معمول در بیشتر
بیماری ها با دارو ،دستورات غذایی و  ...همراه است

و در هیچ کجا به تنهایی نقش درمانی ندارد.دکتر
«نواب زاده» بهترین زمان برای حجامت را بستگی به
هدفازانجاماینکارمطرحواضافهکرد:درحجامتبه
منظوردرمان،براساسنظرپزشکمیتوانآنرادرهر
فصلیانجامدادامادرهدفازحجامتبرایپیشگیری
از بیماری ،بهترین زمان بهار و اوایل پاییز است.وی با
تاکید بر این که حجامت مانند دیگر روش های درمانی
طب ایرانی بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد و
همیشه برای همه مفید نخواهد بود ،ادامه داد :ترتیب
و زمان بندی حجامت برای فرد ،وابسته به طبع و مزاج
وی متفاوت است که پزشک حاذق آن را معین و تجویز
می کند.وی با اشاره به تفکر نادرست رایج بین افراد که
حجامت سبب نوعی عادت و اعتیاد به این کار می شود
و در صورت ادامه ندادن آن به طور مرتب ،فرد احساس
ناراحتی خواهد کرد ،افزود :این برداشت ،درست
نیست و علت احساس نیاز افراد به حجامت به دلیل
غلیظ شدن خون و طبیعت بدن است و افرادی که بعد
از برطرف شدن غلظت خون ،احساس سبکی را تجربه
کرده اند متوجه این نیاز می شوند.وی با تاکید بر این
که در سرد مزاجان و افراد دارای ضعف ،باید حجامت با
اصالحمزاجوتقویتانجامشود،اظهارکرد:یکساعت
قبل از حجامت شربت عسل ،آب انار یا انار و ماءالشعیر
فراوان مصرف شود و حداقل از دو ساعت و نیم قبل و
یک ساعت و نیم بعد از حجامت غذا میل نشود.وی به
پرهیز از مصرف غذاهای سرد ،تخم مرغ ،ماهی ،شیر

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

و لبنیات و شوری هشت ساعت قبل از حجامت تاکید و
اضافه کرد :همچنین افراد تا  24ساعت از ورزش و کار
سنگین و مصرف ماهی و لبنیات و غذاهای شور ،سرد
،تند و تیز و تخم مرغ پرهیز شود.

بعد از حجامت
بهگفتهوی،برایاینکهجایزخمحجامتباقینماند،
سهشبمتوالیقبلازخواببهمدتسهدقیقهقطعهای
پنبهبهشیرآغشتهکنیدورویزخمهابمالیدیاروزیدو
مرتبه با الیه ای عسل موضع را آغشته یا آب مرزنجوش
یا روغن آن را روی موضع استفاده کنید .همچنین 12
ساعتپسازحجامتمیتواناستحمامکرداماموضع
حجامترافقطباآبخالی،بدونلیفوصابونشست.
وی افزود :در صورتی که موضع حجامت کبود ،متورم و
دردناکباشدبرایکاهشدرد،یخراداخلنایلونوچند
مرتبهبهمدتیکدقیقهرویموضعبگذاریدیازردچوبهرا
درون پارچه ای قرار دهید و روی آن بگذارید و در صورت
ادامه یافتن درد با پزشک معالج مشورت کنید.وی با
اشاره به این که پس از حجامت گاهی ضعف ،سردرد،
سرگیجه،تپشقلب،گرفتگیعضالتوبرخیناراحتی
هایجزئیدیگرممکناستبهوجودآید،ادامهداد:این
موضوع بیشتر بعد از یک تا سه روز برطرف می شود اما
در صورتی که این ناراحتی ها نگران کننده و آزاردهنده
بود با پزشک مشورت کنید .البته مصرف شربت عسل
و مزمزه کردن عسل هر دو ساعت یک بار بسیار مفید
است.به گفته وی ،حجامت مرتبه اول ممکن است تاثیر
چندانی نداشته باشد یا حتی گاهی به طور موقت برای
مدت کوتاهی سبب افزایش برخی عالیم بیماری و درد
شودامانبایدبرایاینکارنگرانشدوبهتراستباپزشک
تماسگرفتیامراجعهحضوریکرد.

اجتماعی 5
یادداشت

ازدواجی به مثابه کالس درس برای بشریت
غالمرضابنیاسدی -خوشحالمکهدستم ُپراست.امسال
که می خواهم درباره ازدواج حضرت زهرا(س) و امام
علی(ع)بنویسم،میتوانمنشانههاییازفرهنگازدواج
فاطمیوعلویرادرزیستاجتماعیمردماننشانبدهم
و اولین نشانه هم در دسترس ترین و از نظر ارزش های
خبری ،با ارزش مجاورت برای خود ما اهالی خراسان
جنوبی رقم خورده است؛ عروسی آقا مرتضی شایان فر
و زکیه خانم عباسیان در شهر خوب طبس .ماجرایش
هم آن قدر رسانه ای شده است و "نذر لبخند" شان آن
قدر لبخند بر دل مردم نجیب ما نشانده است که نیاز به
شرح و بیان ندارد .فقط می خواهم بگویم ترجمه سبک
ازدواجعلی(ع)وفاطمه(ع)بهزبانامروزیعنیاین.یعنی
درک درست شرایط و هدایت شادمانی ها به کانالی که
جاودانه است .یعنی نقش یک خط زیبا و مانا و چشم نواز
برایدیگرانیکهدرشرایطازدواجهستنداماکرونا،اجازه
برگزاری جشن نمی دهد .یعنی "امر به معروف" دست
گیریازنیازمندانصاحبآبرو.یعنیبهاشتراکگذاشتن
شادیهاودلخوشیهایخودباکسانیکهلبخندآدرس
لب ها شان را گم کرده است .من این رفتار دختر و پسر
هم استانی را درس گرفته از رفتار فاطمی می دانم که
بیبیدرشبعروسیخود،پیراهنعروسیاشرابهزن
بی نوا بخشید و در شادترین و منحصر به فردترین و تکرار
ناپذیر ترین شب زندگی خود نیز به جای "نو پوشی" به

نوخوانیاینآیه ازقرآنپرداختکهمیفرماید«:لنتنالوا
البر حتی تنفقوا مما تحبون» حقیقت زندگی هم همین
است؛آدمیبهاوجنیکیونیکوکارینخواهدرسیدمگرآن
کهازآنچهدوستمیدارددرراهخداانفاقکند.حضرت
زهرا (س) چنین کرد تا رفتاری این گونه را به ما بیاموزد.
رفتاریکهچونبهروزگارماترجمهشودحکایتدوجوان
طبسیشکلمیگیردودیگرجوانانیکههرگاهجامعهرا
درتبوتابکمکخواهیدیدندازشادترینشبزندگی
خود به نفع شاد کردن دیگران گذشتند .یادمان نرفته
استروزگارسیلدرنوروزشمالونوعروسیکهجهیزیه
خودرابهآسیبدیدگانبخشید.ماجراهاییازایندست
درمیانپیرواناهلبیت(ع)کمشمارنیستکهپربرکت
لق کریمانه داد و
هم هست چنان که دیگران را هم به ُخ ِ
دهش می خواند چنان که در همین ماجرای اخیر هم
شکات پرونده به عروس و داماد تاسی کردند و بخشی از
طلب خود را بخشیدند تا تعداد آزاد شده ها به عدد پنج
برسد .باری ،خوشحالم که امسال در تحریر یادداشت
ازدواج موال علی(ع) و بی بی زهرا(س) که سالم خدا بر
آنانباد-میتوانممصادیقعلویوفاطمیراازمیانهم
استانی ها نشان دهم و با افتخار نامشان را بنویسم که از
قضاعروسودامادنامازلقبهایفاطمه(س)وعلی(ع)
می برند؛ زکیه و مرتضی! مبارک است تاسی به سلوک
اهلبیت(ع).مبارکاستبرایهمه،انشاءا!...

