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دهیچک
ن مطالعه با هدف یا. باشدیمیو سنتیو از ارکان مهم طب اسالمبیماريازپیشگیريودرمانيبرامکملطب هايشاخهاز حجامت:زمینه و هدف

.انجام شد1390سال درآنن یقوانافراد نسبت به یت حجامت در شهر قم و آگاهیوضعنییتع
حجامت شهر قم در سال از افراد مراجعه کننده به مراکزنفر400بر ياخوشهيریگبا روش نمونهیو مقطعتوصیفیمطالعهاین:بررسیروش
با ويآورن آن جمعیاز قوانیمربوط به حجامت و آگاهو کیاطالعات دموگرافخته پژوهشگر سااطالعات با استفاده از پرسشنامه. انجام شد1390

.دشل یه و تحلیتجزیفیآمار توصو18نسخه SPSSاستفاده از 
. کردنددرمانی هم استفاده میمراه حجامت از گیاههها بهآن%31بود و سالگی20-30)%5/31(شرکت کنندهسن اولین مراجعه اغلب افراد:هایافته

حجامت مراجعه يبار براکیساالنه افراد % 5/38.بودندمبتال آنها به بیماري مزمن% 61و %) 3/43(بود یحجامت حفظ سالمتانجامن علت یترعیشا
وخاب حجامتن علت انتیمهمتررا ن روش یساده به ایدسترسافراد %75/71. بودندیاز اثرات حجامت راض%)75/49(يادیزان زیبه مکردند و یم

. کردندیشان را حجامت من دو کتفیب%) 5/59(شتر یافراد ب.یان کردندبین روش درمانیبا ایین راه آشنایترعیشارا ان یه اطرافیتوصافراد 00/58%
. داشتندیحیطالعات صحدرمورد استحمام بعد از حجامت اافراد 25/46. نداشتندیقیانجام حجامت اطالعات دقین زمانیقواناکثر افراد در مورد

.اي نشدندافراد بعد از حجامت دچار هیچ عارضه5/97%
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و همکارانسعیده حیدريقوانین آنبررسی وضعیت حجامت در شهر قم و آگاهی افراد نسبت به 

مقدمه 
و پزشکیعلومدرفراوانهايپیشرفترغمعلی

به دنیاسراسردرمردمازبسیاريمدرن،طبفراگیرشدن
غیره وحجامتدرمانی، هومیوپاتی،گیاهنظیرمکمل طب
و یبرخاسته از فرهنگ بوماًکه اکثرآورندمیروي

روزبهروزمکملطببادرمان.)1،2(باشندیممللیخیتار
درافزونیروزصورتبهو کندمیپیدابیشتريمقبولیت

نفرسههرازکهشودمیزدهتخمین.تاسگسترشحال
برايهادرماناینازخودعمرطولدرنفریک

واضطرابسردرد،،دردکمرنظیرشایعیهايبیماري
.)3(کندمیاستفادهافسردگی

ج طب یشرفت و ترویعلت پبهداشت یسازمان جهان
يبر باورهایطب سنت.1: داندیرا سه عامل میسنت

هاطرف آنز ه دارد و ایخود مردم تکیو درمانیبهداشت
ن نکته یابریطب سنت.2. رفته شده استیپذیبخوب

جه عدم تعادل و توازن ینتيماریو بید دارد که سالمتیتاک
اه عامل مهاجم ن نگیاز ا. استانسانبدنيهاستمیکل س
طب .3. برعهده داردیک نقش جانبیرات پاتولوژییو تغ
عدمدر صورتامروزه. )4(قابل اجرا استیسنت

دردرمانی نوین و یا هايروشبامعالجهازگیرينتیجه
ازهابیمارىپیشگیرى ازودرمانبرايرایجطبکنار

.)3(شوداستفاده میطب مکمل
وجود یمورد استفاده از طب سنتدر یران آمار کلیدر ا
1379در سالدر اصفهانيامطالعهجینتایول؛ندارد

از افراد حداقل 5/62%سال قبل از آن 5یط،ددانشان 
که يبه طور. اندن استفاده کردهیگزیبار از طب جاکی
شتر از یب1/5%و حجامت با 6/76%با یاه درمانیگ

ج یطبق نتا.)5(گر مورد توجه بوده استیديهاروش
در ییکایآمربزرگساالن %38،انجام شدهيهاپژوهش

و 2008در سال یژاپنبزرگساالن %50، 2007سال 
کسال ییدر ط2009در سال ياکرهبزرگساالن % 8/74

طب مکمل يهاروشاز انواع یکیحداقل از گذشته، 
.)6(اندکردهاستفاده 

ران یاینتو سیاز ارکان مهم طب اسالمیکیحجامت
، فضوالت و طبق اعتقادات عامه مردمکهيطورباشد بهیم

از بدن دفع شده و سالمت فرد از طریق حجامت سموم 
سینا به بیان فواید و خواص ابن.)5(شودین میتضم

گرفتن خون از (خونگیري به دو روش حجامت و فصد 
وي بین رگ زدن و حجامت تفاوت ؛کنداشاره می) هارگ

و هر کدام را براي اشخاص و امراض به قائل است
سینا، حجامت به عقیده ابن. خصوصی توصیه کرده است

هاي نزدیک به پوست و بخش) فصد(زدن بیشتر از رگ
رسد، آن آنچه مهم به نظر می.کندخون را تصفیه می،آن
به جا مورد حجامتاز دید همه آن اطبا در صورتی که که 

هاي حفظ ز کارآمدترین شیوه، یکی ااستفاده قرار گیرد
ث شب یدر حد)ص(امبریپ.)4(خواهد بودسالمت انسان

از مالئک از یچ ملکیدر شب معراج ه: دیفرمایممعراج
محمد حجامت کن و يا:نکه گفتندیمن گذر نکرد مگر ا

امر و قسطاهدانهیامتت را به حجامت کردن و خوردن س
حجامت بدن را همانا ": فرمودند) ع(یحضرت عل.بفرما

.)7("کندیسالم و عقل را استوار م
دن گرفته شده یمکیبه معنhajmلغت از حجامت

است که جهت يریگخونیو در واقع نوع.)8(است
گرن، یها مثل ميماریاز بیو درمان برخيریشگیپ

، آکنه، )5(التهابات، يسکته مغزیبازتوانفشارخون باال، 
يهاکنترل درد،)9(يو آلرژت، آسمیبرونشنقرس،
مورد استفاده قرار تیمثل استئوآرتریاسکلت- یعضالن

.1: شودیم میر تقسیبه انواع زحجامت. )10(ردیگیم
حجامت .2دیشامل گرفتن خون از وریحجامت عموم

پوست یخراش دادن سطح،)8(یشامل زالو درمانیموضع
حجامت (اه بامبو یا گییا سفالیياشهیوان شیبا لبادکش و

از .است) حجامت خشک(بادکش خشک و)مرطوب
مختلف يهايماریدرمان بياشکال مختلف حجامت برا

حجامت باعث بهبود ،شودیادعا م.)9(شودیاستفاده م
ان خون را به یجر،شودیميوندیپيهاعملکرد بافت

باعث نیهمچنگرداند، یپوست و عضالت برميسو
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،یمنیستم ایل سیتعده بوشده درد و فشار خونکاهش 
.)11(شودیممنجر یهورمونویعصب

ن و مکمل یگزیامروزه حجامت به عنوان درمان جا
درد استفاده يهاسندرممبتال بهمارانیخصوص در بهب
يک مطالعه مروریدر و همکارانKim.)12(شودیم
، حجامت باعث کاهش کمردرد در کردندان یک بیستماتیس

.دوشیمها معمول و مصرف مسکنيهاسه با درمانیمقا
از یبر کاهش درد ناشین حجامت اثرات مثبتیهمچن

سه با مصرف یقلو در مقاسهعصب يسرطان و نورالژ
حجامت در یول؛ضدسرطان و ضددردها داشتيداروها

از یروس باعث کاهش درد ناشیوضديسه با داروهایمقا
همکارانو Michalsenمطالعه.)13(هرپس زوستر نشد

از سندرم یحجامت باعث کاهش درد ناشکه نشان داد 
و همکارانNiasariمطالعه.)14(ه استتونل کارپال شد

Low(حجامت باعث کاهش قابل توجه،نشان دادنیز

density lipoprotein (LDLو نسبت)High

density lipoprotein(HDLLDL/ر ییتغیشد ول
و کلسترول توتال HDLد، یریگلسيدر ترياقابل توجه

رات یتاثد مطالعات انجام شده وبا وجولی.)15(ده نشدید
از ياریهمچنان ناشناخته مانده است و بسحجامت 

.)11(پزشکان در مورد ارزش آن شک دارند
ت نکردن ین اشتباهات در حجامت، رعایتراز عمدهیکی

از حجامت ن و بعدیقبل، حیو اصول درمانین طبیقوان
ز در نحوه ین فصل، روز و ساعت حجامت نیهمچن؛است

به آن یتوجهیکه بيار موثر است به طوریبسآنریتاث
یارتباطات تنگاتنگ.د کندیفرد را تشديماریتواند بیم
بدن انسان وجود دارد که و د و ماه ین جاذبه خورشیب

ن کنندهییحجامت تعزمان انجامرات آن بر انتخاب یتاث
ن نکته یايد رویرسد جهان طب بایمبه نظر و است

.)16(داشته باشدياژهیتوجه و
از یحجامت در ساعاته شده است،یتوصینیدر متون د

ا در یا غروبیروزيروز که هوا معتدل است مانند ابتدا
شنبه و شنبه، دوشنبه، سهکیيروزهاز،ییبهار و پالفص
کم هر ماه یست یا بیهفدهم، نوزدهم و يروزها،شنبهپنج

بعد از حجامت از سه . انجام شوديریهنگام سويقمر
تازه و بِه ین، انار، ماهی، سکنجبیحبه قند، شربت عسل

ازآنساعت پس از 12تا حدود و ن استفاده شودیریش
ر یدر غ.گرددخوردن ترشی، نمک و لبنیات پرهیز

نصورت حجامت باعث دفع سموم از بدن یا
.)7،16(شودینم

ران رو ین مردم ایاستفاده از حجامت در بنکهیوجه به ابا ت
ن خصوص وجود یدر ایو اطالعات جامعد استیبه تزا
در جهت ارتقاء يزیربرنامهيگر برایو از طرف دندارد 

ویروش درماناین و نگرش نسبت به یسطح آگاه
هايروشبکارگیريگسترش،موجوديهاپرکردن خالء

ازاستفادهمحدودسازيوسنتیومکملطبمفید
ضرورت دارد،ت موجود ین وضعییتعغیرمؤثرهايروش
بررسی وضعیت حجامت در شهر ا هدفبحاضرمطالعه

.شدانجامآنقوانینقم و آگاهی افراد نسبت به 

بررسیروش 
يهادر ماه1390در سال یفیتوص-مقطعیمطالعهاین

رد پژوهش شامل جامعه مو.انجام شدوریشهرن تا یفرورد
با .کننده به مراکز حجامت در شهر قم بودافراد مراجعه

با عنوانمطالعه خود در (بناییان و همکارانتوجه به اینکه 
آگاهی و نگرش پزشکان چهارمحال بختیاري نسبت به 

از شیوع استفاده به نقل از مطالعه ناصري حجامت،
با بعد از مشورت ، )5(گزارش کردند% 1/5حجامت را 

مشاور آمار و با استفاده از فرمول حجم نمونه 

2
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 و در نظر گرفتن شیوع یاP برابر با

1/5% ،P1/0d=) از آنجایی که محقق پیش فرضی از
فاصله اطمینان متغیر براي تعمیم نتایج به (dمقدار 
و ) در نظر گرفتP1/0را dمطلوب نداشت ) جامعه

05/0=αگیرينمونه.نفر محاسبه شد400ه حجم نمون
در ابتدا لیستی از مراکز و . اي انجام شدبه صورت خوشه

هایی که طبق مجوز وزارت بهداشت، در مناطق مطب
از هر سپس.کردند تهیه شدگانه قم اقدام به حجامت می4

حجامت به طور تصادفی مر کز یا مطب 2یک از مناطق، 

١۴
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مراجعه شاملنمونهگزینش معیارهاي. انتخاب شدند
به زمان،نسبتآگاهیبار براي حجامت،بیش از یک

صحبت ناشنوایی، توانایی درك و عدمشخص،ومکان
. کردن به زبان فارسی بود

ت و مقاالیو اسالمیر ابتدا با استفاده از متون علمد
در سه قسمت ياموجود در مورد حجامت پرسشنامه

يامل مشخصات فردبخش اول پرسشنامه ش. دشیطراح
الت، شغل و یطح تحصت تاهل، سیسن، جنس، وضع

دفعات شامل علت مراجعه، بخش دوم؛يت اقتصادیوضع
ن مراجعه، عوارض حجامت، یسن اول،در سالمراجعه

محل مراجعه،علت ر حجامت بر یتاثرضایت اززانیم
مزمن و نوع آن، استفاده از يهايماریابتال به بحجامت،

ل انتخاب حجامت و نحوه یطب مکمل، دلگریانواع د
ن قسمت افراد یدر ا(ین روش درمانیبا اییآشنا

و بخش )نه را انتخاب کنندیک گزیش از یتوانستند بیم
حجامت نیقوانافراد در موردیآگاهسوم شامل 

و در ماهییسال، چه روزهاازیفصولچه درحجامت(
انجام ، ؟استتوصیه شده روزطول چه ساعات در وهفته

ه و یتغذنوع ، یگرسنگایيریحجامت در حالت س
.بود) استحمام بعد از حجامت

ق یاز طر"ياعتبار محتو"ابزار با استفاده از روش اعتبار
حجامت فعال در امرنفر از پزشکان 5از ینظرخواه

.دشاعمال و اصالحات الزم در پرسشنامهن شد ییتع
وانسجامروشازبا استفادهنیزهاپرسشنامهعلمیاعتماد
توسطپرسشنامهاز تکمیلآلفاکرونباخ بعدداخلیتناسب

از مراکز حجامتیکیافراد مراجعه کننده به ازنفر20
. دست آمدهب80/0ب آلفا یضر.شدتعیین

و علوم پزشکی قم عد از گرفتن مجوز رسمی از دانشگاه ب
، کز حجامتها و مرارسمی از مسئولین مطباخذ اجازه 

انجام مستمرآسان و به روش در هر مطبيریگنمونه
از هر (شديریگکسان نمونهیاندازه از هر مطب به . دش

افراد مراجعه بهخود رادر ابتدا پژوهشگر ). نفر50مطب 
معرفی و هدف از انجام این کننده جهت حجامت

نامه بعد از کسب رضایتوکردیمپژوهش را بیان 

ها در مورد حفظ اطالعات دادن اطمینان به آنوآگاهانه 
ها به شکل اطالعات آنیو بررسمحرمانهبه شکل آنان

.دل شیتکمیدهگزارشها به شکل خودپرسشنامه، نامیب
ینییا سطح سواد پایند ودسواد بیبکهيافراددر رابطه با

يهانامه توسط پژوهشگر خوانده و پاسخداشتند پرسش
. شدیمثبتناًیآنها ع

نسخه SPSSشده توسط نرم افزارياطالعات جمع آور
یفیآمار توصاز . ل قرار گرفتیه و تحلیمورد تجز18
. دشار استفاده ین و انحراف معیانگیان درصد، میبيبرا

هایافته
-30اغلب افراد شرکت کننده در این مطالعه بین سنین 

، با %)80/67(، متاهل%)70/50(، زن%)80/34(سال20
با وضعیت اقتصادي متوسط، %)80/29(تحصیالت دیپلم 

و در سنین %)50/33(دارهاي خانهخانم، %)25/75(
به کننده افراد شرکتاکثر ، بودند%)25/86(باروري
جدول (%)00/61(هاي مزمن مبتال بودندبیماري
شایعترین علت مراجعه افراد براي حجامت ).1شماره

).1شماره نمودار()%30/43(حفظ سالمتی بود

درصد فراوانی علل مراجعه افراد مراجعه کننده : 1نمودار شماره
)n=400(به مراکز حجامت 
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هاي درصد و فراوانی مشخصات فردي واحد:1جدول شماره
)n=400(مورد پژوهش 

درصدفراوانیمتغیرها
)سال(سن 

10250/0کمتر از 
20-102240/5
30-2013980/34
40-309200/23
50-406800/17
60-506000/15
70-601200/3

70530/1بیش از 
جنس

19730/49مرد
20370/50زن

وضعیت تاهل
27180/67متاهل

12920/32مجرد، مطلقه و بیوه
تحصیالت

4510/11بیسواد
6650/16نوشتنو خواندن وابتدایی

60150سوم راهنمایی
11980/29دیپلم

9980/24دانشگاهی
1180/2حوزوي

شغل
13450/33خانه دار

9050/22آزاد
4525/11محصل
71750/17کارمند

1850/4روحانی
1600/4کارگر

1450/3بازنشسته
1200/3بیکار

وضعیت اقتصادي
5450/13خوب

30125/75متوسط
4525/11ضعیف

ن باورري و یائسگی زن هاس
5575/13سن یائسگی
34525/86سن باروري

ابتال به بیماریهاي مزمن
24400/61بله

15600/39خیر

یکبار %) 50/38(بسیاري از افراد شرکت کننده در مطالعه 
30تا 20کردند، اولین بار در سن در سال حجامت می

به میزان زیادي از ،%)50/31(سال حجامت کرده بودند 
، حجامت را به %)75/49(اثرات حجامت رضایت داشتند 

دسترسی ساده به این روش انتخاب کردند علت 
شان با این روش آشنا و به توصیه اطرافیان%) 75/71(

ترین محل حجامت بین دو کتف شایع%). 00/58(شدند 
)2جدول شماره%) (5/59(بود 

ر از حجامت از یک یا چند غینزدیک به نیمی از افراد به
درمانی استفاده خصوص گیاهروش دیگر طب مکمل به

).2شماره نمودار%) (00/31(کردند می

درصد فراوانی استفاده افراد مراجعه کننده به :2نمودار شماره
)n=400(غیر از حجامت مراکز حجامت از انواع طب مکمل به
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)n=400(انی وضعیت حجامت واحدهاي مورد پژوهش درصد و فراو:2جدول شماره 

درصدفراوانیمتغیرها
دفعات انجام حجامت در سال

15450/38یکبار
10525/26دوبار

7850/19سه بار
2125/5چهار بار 

4250/10پنج بار و بیشتر
)سال(سن اولین مراجعه براي انجام حجامت 

2011325/28کمتر از 
30-2012650/31
40-306925/17
50-405175/12
60-502800/7

601325/3بیش از 
میزان رضایت از اثرات حجامت

1200/3کم
5450/13متوسط

19975/49زیاد
13575/33خیلی زیاد

)بعضی افراد بیش از یک گزینه را انتخاب کردند(علت انتخاب حجامت 
11725/29عوارض کم این روش

2250/5جربه هاي سودمند قلبی خود و دیگرانت
28775/71دسترسی ساده به این روش

4650/11ارزانتر بودن در مقایسه با طب هاي سنتی دیگر
4925/12عدم دریافت پاسخ درمانی کافی از طب رایج

نحوه آشنایی با حجامت
11050/27شناخت قبلی 
14000/35عقاید مذهبی

23200/58ه اطرافیانتوصی
5450/13توصیه پزشکان
محل حجامت
23850/59بین دو کتف

13975/34کمر
2375/5صورت

3200/8زانو
1975/4شانه
250/0سر

1050/2بازو
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اکثر افراد شرکت کننده در مطالعه بیان کردند، انجام 
، هفته %)75/29(حجامت در ساعات مختلف روز

فرقی ندارد ولی )%00/75(هاي قمري و ماه%) 00/40(
، %)25/35(بهاربهترین فصل انجام حجامت را فصل 

، %)50/72(بهترین حالت حجامت را در زمان سیري
بهترین نوشیدنی بعد از حجامت را شربت عسل

ساعت بعد از 24راو بهترین زمان استحمام%)25/43(
ها بعد از اغلب آن. دانستندمی%)75/53(حجامت

جدول(%)50/97(اي نشدندحجامت دچار عارضه
)3شماره

فراوانی و درصد آگاهی از قوانین حجامت از :3جدول شماره 
)n=400(نظر افراد شرکت کننده در مطالعه 

درصدتعدادمتغیر
بهترین ساعات روز براي حجامت

8800/22ساعات اولیه صبح
7975/19عصر

11450/28ل شبغروب و اوای
11975/29فرقی ندارد

بهترین روزهاي هفته براي حجامت
2000/5شنبه

3600/9یکشنبه
3850/9دوشنبه

3580/8سه شنبه
1450/3چهارشنبه
7850/19پنج شنبه

1980/4جمعه 
16000/40فرقی ندارد

بهترین روزهاي ماه قمري براي حجامت 
5200/13نیمه اول ماه
2925/7نیمه دوم ماه

1975/4)ماه21و 19، 17(میانه ماه 
30000/75فرقی ندارد

بهترین فصل سال براي حجامت 
14125/35بهار

5600/14تابستان
12650/31پاییز

3850/9زمستان
3975/9فرقی ندارد

حالت انجام حجامت
29050/72سیري

2650/6گرسنگی
8400/21رسنگی و سیري فرقی نداردگ

تغذیه بعد از حجامت
17325/43شربت عسل

12925/32شربت زعفران
7200/18غذاي گرم 

، جگر، آب میوه، غذاي کم آب انار
چرب، کم نمک و آبکی،چاي و عرق 

کاسنی

2750/6

استحمام بعد از حجامت
21575/53ساعت اول بعد از حجامت24

18525/46ساعت24بعد از
عوارض ناشی از حجامت

39050/97بدون هیچ عارضه
375/0افت فشار خون

650/1سرگیجه
1250/0سردرد

و نتیجه گیريبحث
-30یف سنیافراد مورد مطالعه در طاکثرن مطالعه، یدر ا
، زن، متاهل، با تحصیالت دیپلم، با وضعیت سال20

شغل آزادبا ان یو آقاداراي خانههاقتصادي متوسط، خانم
ز یندر تهران و همکارانشانیج مطالعه دباغینتا. بودند

هاآنمطالعهدرکنندهشرکتافراداکثریتنشان داد، 
یولو باالتر%)8/36(تحصیالت دیپلمباو%)74(متأهل

نییپايسطح اقتصادابو%)8/53(اکثر افراد مرد
،جوانان،مشخص شده استامروزه. )2(ندبود%)3/48(

يت اقتصادیه و وضعیالت عالیتحصيافراد دارا،زنان
گر به استفاده از یدیمردميهااز گروهشیخوب ب
.)17(دهندیطب مکمل عالقه نشان ميروش ها

ن ین مطالعه اغلب در سنیکننده در اشرکتيهاخانم
ر د. قرار نداشتندانهیعادت ماهدر دوره بودند و يبارور

ها در دوران حجامت خانمان شده است، یز بینیمتون علم
. )7(دباشقاعدگی ممنوع می

و یبه منظور حفظ سالمتن مطالعه یدر انیاکثر مراجع
یاسکلت-یعضالنيهايماریبناشی از ن درد یسپس تسک

در یولسردرد به مراکز حجامت مراجعه کرده بودندو
مراجعین،از%75ازبیشان و همکارانیمطالعه دباغ

هايبیماريکهبودندکردهمراجعهبیماريدرمان جهت
.)2(کنندگان بودمراجعهاسکلتی شایعترین مشکلعضالنی
حجامت باعث سالمت بدن،،ث آمده استیدر احاد
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و همکارانسعیده حیدريآنقوانین بررسی وضعیت حجامت در شهر قم و آگاهی افراد نسبت به 

نوع ر عقل، رفع هوحافظهيش قوایافزاها،يماریدرمان ب
ل کننده یزاو روانيهايماری، درمان بیینایش بیدرد، افزا

نقل شده است ) ص(در احادیثی از پیامبر.می شودزهر 
بهترین درمان براي شما حجامت کردن، سیاه دانه و "که 

حجامت داروي تمام "، ".است) عود هندي(قسط 
".در حجامت شفا و درمان است"و "هاستبیماري

همچنین روایت زیر به خواص پیشگیرانه حجامت اشاره 
حجامت در روز سه شنبه هفدهم هر ماه قمري ": دارد

.)16(صحت بخش بیماري یکساله است
یسالاز افراد شرکت کنندهبسیاريدر مطالعه حاضر،

) ع(حضرت امام رضا . کردندیکبار حجامت می
یکبار، سیست روز یست ساله هر بیجوان ب": دیفرمایم

روز یکمرتبه 40ساله هر 40وکباریروز یساله هر س
ت یرعا".کندد حجامت یبا) آخر بر حسب سنیال(

حجامت بر حسب سن، موجبات سالمت یفواصل زمان
اد یانجام حجامت به دفعات زالبته . آوردیفرد را فراهم م

سبب بروز کم ز ینت حجامیمفرط در طيریا خونگی
.)7(خواهد شدیجنسيروی، ضعف کبد و کاهش نیخون

بدنبال حجامت ياچ عارضهیهاکثر افرادن مطالعهیدر ا
مثل افت یعوارض) نفر10(یذکر نکردند فقط تعداد کم

جه و سردرد را بدنبال حجامت احساس یفشار خون، سرگ
يهانوبتن حالت مانع از حجامت در یالبته ا. کرده بودند

و باید فرد را در وضعیت خوابیده به پشت شودینميبعد
.)16(قرار داد

60بعد از و2انجام حجامت در سنین قبل از طب سنتی
اما در طب اسالمی .)18(دانسته استممنوعراسالگی

ماهگی تجویز شده 4گیري، از شروع حجامت جهت پیش
اردبه عبارت دیگر حجامت محدودیت سنی ندواست

ن یبحجامتين برایمراجعیف سنین مطالعه طیدر ا.)16(
30-20ن یدر سنن مراجعه شان یو سن اولسال81تا 2

در گذشته حجامت که استیدر حالاین . بودیسالگ
.)7(نقش واکسیناسیون فعلی را براي کودکان داشته است

نتایج مطالعه سجادیان در مورد استفاده بیماران مبتال به 
%45که ان از طب مکمل و جایگزین نتایج نشان دادسرط

و یت نسبیرضا% 5/42کامل، تیرضاکنندگاناستفاده
در مطالعه .)19(داشتندمکمل طبازت یعدم رضا% 5/12

ت یز حجامت رضااشرکت کنندهاکثر افرادز یحاضر ن
نقل شده ) ص(امبر اکرم یاز پیدر طب النب.داشتنديادیز

شما حجامت و ين بران درمایبهتر": نداست که فرموده ا
افراد سابقه % 5/29ن مطالعه فقط یدر ا.)7("باشدیفصد م

سه با حجامت، از یآنها در مقا% 24فصد داشتند که 
از به ین موضوع نیالبته ا. داشتنديشتریت بیحجامت رضا

.دارديشتریمطالعات ب
علت انتخاب حجامت را مطالعهنیاکنندگاناکثر شرکت

ن یو عوارض کم این روش درمانیساده به ایسترسد
انگیزهمنظور بررسیبهکهايدر مطالعه. ان کردندیروش ب

میان بیماران مبتال به در مکملطببراي استفاده ازافراد
ازکنندگانهاستفاداغلبشد،انجامسرطان پروستات

یاخطربیهاروشاینبودندمعتقدطب مکملهايروش
ن علت یتران مهمیدر مطالعه دباغ. )20(استضهعارکم

ان یافره اطیو سپس توصیانتخاب حجامت تجربه قبل
عللترینان و همکاران مهمیدر مطالعه سجادیول)2(بود

اینباقبلیآشناییمکملطبازبه استفادهتمایل
بهبودياحساسافزایشزندگی،بهها، امیدروش
.)19(شده بودبیانهاروشاینبودنخطریو بیجسمان

ان و یو سجادانیمطالعه دباغدر مطالعه حاضر مشابه 
با حجامت، افراد یین راه آشنایترمهمهمکارانشان

آنانتیاکثرو)19،2(آشنایان بودودوستانباصحبت
خودمعالجپزشکقیطرازهادرماننیایخواستارمعرف

دهد،مینشانانگلستاندرمطالعهیکنتایج.)19(بودند
نارضایتیعلتبهمکملطبازبیماراناستفادهعلت

،رسمیپزشکانارتباطیهايمهارتفقدانازهاآن
خطرات،يماریبماهیتمورددرآنهاناکافیتوضیحات

جانبههمهمراقبتاحساسعدمباألخرهوجدیدداروهاي
از اد افر% 5/13ز فقط ین مطالعه نیدر ا)21(بودبیمارتوسط

.ق پزشکان با حجامت آشنا شده بودندیطر
ن دو کتف و ین دربین محل حجامت مراجعیعتریشا

) ص(امبر خدا یپ: فرمودند) ع(امام صادق . سپس کمر بود

١٩



1392آبان ماه / 84شماره / 26دوره نشریه پرستاري ایران

. 3ودو کتفنیب. 2،سر. 1:کردیسه گونه حجامت م
حجامت عام که محل آن .رانيو باالنیســــرن دو یب

از مکاتب طب مکمل ياریبسباشد در ین کتف میدر ب
ن یشترین مرکز بیا. مرکز ثقل بدن شناخته شده است

ر یبدن مثل گردن، زيمرکزيلنفاورا با غددیکینزد
جاد یاباس دارد و موین تینه و شکم و همچنیبغل، س

ستم یک سیتحرباعثهیاوليهاالتهاب توسط بادکش
.)16(شودیمهايماریبدرمانویمنیا

و روزن ساعاتیلعه اکثر افراد در مورد بهترن مطایدر ا
یحیحجامت اطالعات صحيبرايقمرماهيروزها

ل یغروب و اواک چهارم افراد یش از یبفقط؛نداشتند
در .دانستندیحجامت مين زمان روز برایشب را بهتر

یحجامت در ساعات،بهتر استکهاستآمدهینیمتون د
در وروزيابتدااز روز که هوا معتدل است مانند

حجامت .ردیانجام گ،شودیکه هالل ماه کامل مییروزها
آمد بودن در ناکارعالوه برا سرد یار گرم یبسيدر هوا

ن یمار به خصوص در سنیضعف بباعثدفع مواد زائد
نور کهییروزهادر حجامت . شودیمیو کودکیانسالیم

ها خون صاف در رگشود یباعث ماست ماه کامل
مانند به بزیر پوست باقی در و اخالط غلیظابد یان یجر

ایمنیودفع خلطباعثدر این زمان همین دلیل حجامت
ن روزها یبهتر": فرمود) ص(رسول خدا .)16(شودیبدن م

هفدهم، نوزدهم و ياز روزهایکیحجامت کردن يبرا
ن روزها یدر ا"باشدیميکم هر ماه قمریوستیا بی

.)7(ماه استهیتر از بقفشار خون باال
شنبه، دوشنبه،کیيروزهاث حجامت دریاحاددر
فصول يابتداو درشنبهبخصوص پنجشنبه شنبه و پنجسه

و چهارشنبه ،سفارش شده است و در شنبهزییبهار و پا
در .)16،7(شده استینهماهيددروجمعهبخصوص 

ن عنواشنبه را بهافراد پنج% 5/19مطالعه حاضر فقط 
اکثر افراد بهار و ین روز حجامت انتخاب کردند ولیبهتر

چنانچه . دانستندین فصل حجامت میز را بهترییپا
ز ییصل بهار و پافو ياز ماه قمریام خاصیحجامت در ا

د در ینکه جاذبه ماه و خورشیانجام گردد به علت ا

یک راستا قرار گرفته، فرصت مناسبیت اعتدال در یموقع
.)16(کندیمواد زائد از بدن را فراهم میعیفع طبديبرا

،ان کردندیبحاضردر مطالعهکنندهشرکتاکثر افراد
و بعد از کنندیحجامت مراجعه ميبرايریسهنگامهب

گرم يزعفران و غذایاشتر از شربت عسلیحجامت ب
شود یمباعثيریحجامت در هنگام س.نندکیاستفاده م

رون یجمع شود و درد را از بدن بخون در محل حجامت
، خون را یگرسنگدر حال بکشد، اما حجامت کردن 

در .داردینگه میدردها را در بدن باقیلکشد ویرون میب
بعد از حجامت از سه حبه ،ه شده استیث توصیاحاد
ن یریه شتازه و بِیهانار، مان،ی، سکنجبیشربت عسلقند،

پس از انجام حجامت ساعت 12تا حدود واستفاده شود
.)7،16(گردداز خوردن ترشی، نمک و لبنیات پرهیز
از افراد یمیش از نیدر مورد استحمام بعد از حجامت، ب

در . کرداستحمامتوانیساعت م24بعد از که ان کردندیب
جهت جلوگیري از عفونت که آمده استیمتون سنت

ام ساعت پس از انجام حجامت استحم12حداقل تا زخم،
.)16(باشدممنوع می

ر از یبغاز افراد شرکت کننده در مطالعهیمیک به نینزد
گر طب مکمل یا چند روش دیک روش یحجامت از 

و سپس زالو یاه درمانیشتر آنها از گیب. کردندیاستفاده م
ز یو همکاران نیقیدر مطالعه صد.بهره می بردندیدرمان

ها ن آنیو از بلاز انواع طب مکمیکیافراد از % 6/58
یاهیاز طب گ) 6/75(%ت مورد مطالعه یشتر جمعیب

زان یمهمکارانان و یدر مطالعه سجاد)22(داشتندیآگاه
ماران مبتال به سرطان ین بیدر بیاه درمانیاستفاده از گ

.)19(بود% 21
بیماران از حجامت، باالي رضایتمیزانبهتوجهبا

ن در مورد یمراجعیفناکایآسان به آن و آگاهیدسترس
آموزش ياافراد حرفهتوصیه می شودن حجامتیقوان

در مورد آداب و ده مانند پرستاران بهداشت جامعه ید
سن شروع و ن و بعد از حجامت،یح قبل، حین صحیقوان

و يریشگیخواص و منافع آن در پفواصل حجامت،
شنهاد یپ.به افراد جامعه آموزش بدهندهايماریدرمان ب
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و همکارانسعیده حیدريآنقوانین بررسی وضعیت حجامت در شهر قم و آگاهی افراد نسبت به 

زان استفاده یمورد مدر،یحد ملدریمطالعات،شودیم
عوامل موثر بر ماران مختلف از انواع طب مکمل ویب

. انجام شوداستفاده از انواع مختلف آنها

تقدیر و تشکر
مراکز حجامت و محترمپزشکانهمکاريازمحققین

راقدردانیوتشکرکمالافراد شرکت کننده در مطالعه
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Status of Cupping in the City of Qom and Community Knowledge of its
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Abstract
Background and Aim: cupping as a branch of complementary medicine for treatment and prevention of disease
is accounted as pillars of Islamic and traditional medicine. This study aimed to determine the status of cupping
in the city of Qom and the community knowledge of its rules in 2011.
Material & Methods: It was a descriptive, cross-sectional study. The sample- individuals referred to the
cupping centers of Qom city in 2011 (n=400) - was recruited by cluster- systematic sampling. Data was
collected using a researcher -made questionnaire and analyzed by descriptive statistics using SPSS-PC (v. 18).
Results: Age at first visit for most part of the sample (31.5%) was 30-20 year old and 31% of them have been
using herbal therapy along with cupping. The most common reason to perform cupping was for health (43.3%)
and 61% of them suffered from chronic diseases. Among the sample, 38.5% had an annual visit for cupping and
were very satisfied with the effects of cupping (49.75%). For 71.75% of the sample, easy access to cupping was
the most important reason for its selection and for 58 % of participates others’ recommendations was the most
common reason. The most common site of cupping was in scapular area (59.5%). Most of sample had no
accurate information about the principles of cupping. Of the sample, 42.25% had correct information about
bathing after cupping. No complications were seen after cupping for 97/5% of them.
Conclusion: Regarding the corroborated religious recommendations about cupping, high satisfaction of people
and its ease of access, educating people by professionals about the rules and mores of cupping and its
advantages in the prevention and treatment of diseases is recommended. Future studies about the effect of
cupping for various diseases, such as muscle pain, asthma and allergies are also recommended.
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