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  :چکیده

ماه به صورت .تغییر فصل ھا و شب و روز از حکمت ھای خدای سبحان است :مقدمه

ه به کره زمین جاذبه ما. مستقیم و غیر مستقیم نقش مھمی در سالمت انسان دارد

از . ماه سبب جزر و مد می شود. اثر داشته و تاثیر آن در آب و مایعات محسوس است

سنتھاي  یک روش قدیمی و مرسوم در طب سنتی برای کم کردن خون و از ،حجامتدیگرسوی 

گونه ، ببوده) علیھم السالم(و ائمه معصومین »صلی اهللا علیه و آله و سلم« موکد پیامبر اسالم

از جمله اینکه .و زمان انجام آن آمده است ھاییدر چگونگی که از جانب ایشان دستور ایی

شده )ماه کامل(سفارش به انجام حجامت در روز و ترجیحا در دوازدھم تا پانزدھم ماه قمری

  .است

حجامت از جمله روش ھای استفراغ بوده و یکی از اصول سته ضروریه می  :ھدف

ن کریم در قرا. باشد و اساس سته ضروریه کاربرد مھم در موضوع حفظ الصحه دارد

آیات متعدد به موضوع ماه اشاره می فرماید و آن را از نشانه ھای خود معرفی می 

  وجود ماه، موضوع بخش مھمی از احکام و تکالیف فقھی است. کند

مرور  این پژوھش به روش مطالعه کتابخانه ایی با مراجعه به منابع اصیل  و نیز: روش 

  .است چرخه ماه بر بدن انسان صورت  گرفته در موردتاثیربر مطالعات انجام شده 

و دوازده .حجامت در حفظ الصحه و پیشگیری و درمان بیماری ھا ، موثر و کاربرد دارد:نتیجه گیری

تا پانزدھم ماه قمری زمان مناسب تری برای حجامت می باشد و از حجامت در آخر ماه نھی 

  . شده است

  

  و مد، جزر حفظ الصحه، ماه، حجامت: کلیدواژه

  

  مقدمه

خورشید و ماه  ،جھت وجودھاي خداوند در ادامه آفرينش ھستي، اختالف شب و روز از حكمت

شود،  ھاي چھارگانه و تغییر و تبديل منظمي كه در جريان فصول حاصل مي است و تغییر فصل

وجود شب و روز، روشنايي و تاريكي و ماه و خورشید در سیستم بدن ايجاد تأثیر . ھست

خواب، تغذيه، فعالیت و تالش، آرامش، چرخش خون در بدن، ھمه و ھمه در روح و . مستقیم دارد

نباتات، حیوانات و  مانند بر ھمه موجودات ،ماه و تغییر فصول و شب و روز. جسم انسان اثر دارد

  .انسان تأثیر داشته است

ھاي دور از چرخش منظم ماه، براي گاه شماري به ويژه در كشاورزي بھره  انسان از گذشته

 ،ماه. كردند ناوبري استفاده مييابي و  مسافران و دريانوردان از نور و حضور ماه در جھت. گرفت مي

  . شود ھاي كره زمین مي سبب جزر و مد آب
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درصورت عدم وجود ماه، . شود ماندن محور گردش زمین به دور خود مي سبب با ثبات ،گرانش ماه

ھا در  شدن آب و ھوا و فصل كرد و اين سبب آشفته انحراف محوري زمین به طور مرتب تغییر مي

  . ١شد زمین مي

گر است و به عنوان نشاني از خداوند به آن احترام  سال است كه انسان كره ماه را نظاره ھزاران

ماه نزديكترين . میلیارد سال پیش شكل گرفته است ٥/٤شود كره ماه حدود  گفته مي. گذارد مي

  . از زمین فاصله دارد ،ماه درحدود سي برابر قطر زمین. جرم آسماني به زمین است

ولي چون مايعات نسبت به جامدات در مقابل نیروي جاذبه، . گذارد كر زمین اثر ميجاذبه ماه بر پی

 ،ھاي سطوح زمین محسوس است دھد، اثر نیروي جاذبه ماه بر آب بیشتري نشان مي  انعطاف

در طول يك ماه، حداكثر جزر . چندان قابل تشخیص نیست ،دھنده زمین ھاي تشكیل ولي در سنگ

در اين . افتد كه خورشید و ماه و زمین در يك امتداد قرار گرفته باشند زماني اتفاق مي ،و مد

در . افزايند شود و بر دامنه جزر و مد مي دو نیروي جاذبه خورشید و ماه با ھم جمع مي ،حالت

ھاي ھفتم و بیست و يكم كه ماه و خورشید و زمین در رئوس يك مثلث  در شب ،مقابل

جزر و مد به حداقل  ،كند و در نتیجه روھا در جھت خنثي عمل ميگیرند، نی الزاويه قرار مي قائم

  .رسد مي

و  ٥: ، يونس٤٣: ، انبیاء٤٠: متعدد قرآن به ماه اشاره شده است مانند سوره يس ھای در سوره

ماه و چرخش آن به . از زواياي گوناگون از ماه بحث شده است» علیھم السالم«روايات معصومان 

حكام فقھي و تكلیفي انسان نقش دارد و كره ماه سبب موضوع بسیاري طور مستقیم در برخي ا

  . از مسايل فقھي است

  

  اھمیت حجامت در روایات

از سوي ديگر، ماده . مؤثر و كاربرد دارد ،ھا حجامت در حفظ الصحه و پیشگیري و درمان بیماري

ھاي جوشش خون مانند فصل بھار، تمايل و آمادگي جماع بیشتر  مني از خون است و در زمان

 ،با حجامت. گردد سبب افزايش میل جنسي و ھیجان آن مي ،غلبه خون بر بدن. شود مي

ه افتادن به گناه كم يابد، در نتیج كاھش مي ،جوشش و ھیجان خون كم شده و گرايش به لذات

شود، فقر از بین برود، به  شايد اينكه در متون روايي آمده است كه حجامت سبب مي. شود مي

 ،شود، از سوي ديگر خاطر اين باشد كه حجامت سبب سالمتي و شادابي و دوري از گناه مي

ده توان تالش و فعالیت انسان را افزايش داده و درھاي رحمت الھي به روي انسان گشو

  .ساز است فقرزدايي را زمینه ،شود، خود اين مي

شوند، زمان حجامت  اي كه يادآور مي در موضوع حجامت، نخستین نكته »علیه السالم«امام رضا 

تري براي حجامت معرفي  در متون ديني، دوازده تا پانزدھم ماه قمري را زمان مناسب. است

دلیل  »علیه السالم«امام . تدر صورت ضرور مگر .كند كند و از حجامت در آخر ماه نھي مي مي

شود، براي حجامت مناسب است چرا  وقتي ماه كامل مي. داند تأثیر ماه بر بدن مي ،اين نكته را

در حقیقت ھمان تأثیري كه ماه بر . يابد كه خون با زيادشدن ماه زياد و با كاھش آن، كاھش مي

  . م ھمان تأثیر را داردشود، بر خون ھ آب دريا دارد و سبب جزر و مد مي

دلیل  ، بهشدن قرص ماه، اخالط به ھیجان درآمده و در اول و پايان ماه قمري اين ھیجان با كامل

ن در اپريود بانو. ٢يابد آمار تخلفات و جرائم در میانه ماه افزايش مي. گیرد كاھش اثر ماه آرام مي

  . ٣افتد اين زمان بیشتر اتفاق مي
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بايست اصل حجامت  ز جنبه درماني مورد توجه قرار گرفته است، اما ميبیشتر ا» حجامت«گرچه 

ي، حجامت از دو چه اينكه در طب سنت. به عنوان يك قاعده در حفظ الصحه مورد بررسي قرار گیرد

  :منظر بحث شده است

  ابتدا در حفظ الصحه يا سته ضروريه و استفراغات  :الف

شش اصل ضروري در حفظ  یا» سته ضروريه«. درمانعالجه و در مرحله بعد در موضوع م :ب

ھا، خواب و بیداري، حركت و سكون، احتباس و  ھوا، غذا و نوشیدني - الصحه كه عبارتست از

احتباس يعني بدن  .باشد ھاي استفراغ مي حجامت از جمله روش -  استفراغ و اعراض نفساني

در خود نگه دارد و استفراغ يعني مواد  بدني است كه بتواند مواد غذايي موردنیاز خود را ،سالم

به ديگر سخن، ھر عملي كه سبب تخلیه برخي از  .زايد بدن، خارج گردد تا جسم سالم بماند

آيد،  شدن و آزادگشتن بدن از فضوالت به حساب مي فضوالت بدن شود، نوعي استفراغ و راحت

رو، حجامت يكي از اقسام  از اين .مانند ادرار، دفع فضوالت بدن، قي، جماع، تعريق، حجامت، فصد

حجامت يك اصل حفظ . شود استفراغ است كه موجب خروج فضوالت و مواد زايد از خون مي

  .باشد الصحه در راستاي جلوگیري از بیماري مي

چراكه  .نه در اول ماه ، اماشایسته استحجامت  انجام ": می نویسدقانون کتاب در  سینابن ا

بلكه در وسط ماه ھنگامي كه  ،اخالط حركت و ھیجان ندارد و نه در آخر ماه كه كاھش يافته است

  "٤.به علت زيادي نور جرم ماه ھیجان دارد ،اخالط به تبعیت از زياد شدن آن

علیھم «اھل بیتو »صلی اهللا علیه و آله و سلم« پیامبر اکرم مورد تأکیدسنتھاي  از جملهحجامت 

كرده  نقل حديث در اين مورد ١٠٠یش از ب چنان كه مرحوم عالمه مجلسي، بوده»السالم

قیقی پیرامون حجامت بیان نکات بسیار د »علیه السالم« امام رضااز  در رساله ذھبیه. ]١[است

 .حجامت كردي در دوازده تا پانزدھم ھالل ماه باشدپس ھنگامي كه اراده " :نظیر، شده است

مگر آنكه به آن  .پس ھنگامي كه ماه تمام شد حجامت نكن .چراكه براي سالمت بدن بھتر است

خون در زمان كاھش ھالل كاھش و در افزايش آن افزايش مي زیرا شديدًا نیاز داشته باشي 

أثیر ماه را بر چرخش خون، در نتیجه حجامت را از این روایت و احادیث مشابه آن می توان ت .٥يابد

  . استنباط کرد

  

  

در بیان حضرت .٦افزايد كند و بر قدرت حافظه مي حجامت، عقل را افزون مي: رسول خدا فرمود

از آن جمله خوردن پنیر، خوردن : آورد ده چیز، فراموشي مي: فرماید میفراموشي برخی علل 

  ٧...سر مانده موش، حجامت در گودي پس  پس

حجامت در سر، درماني براي ديوانگي، جذام، : رسول خاتم در زمینه درمان سردرد و پادرد فرمود

  .٨شب كوري، پیسي و سردرد است

                                                                                                                                                                                           
٢  
٣  
٤  
٥  
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من دختري ! پیامبر راي پس: در پاسخ يكي از ياران خود كه گفته بود »علیه السالم«امام صادق 

. خاطر است دارم و پیوسته نگران و بیدار خواب اويم و او شب و روز، در بسیاري از اوقات، آشفته

داني، براي او از خداوند، عافیت مسألت فرما، براي آن دختر دعا كرد و سپس  اگر مصلحت مي

  .٩چرا كه در اين كار سود خواھد بود. كند) فصد(به او بگو رگزني : فرمود

: گاه كه بر شخص عارض شود آن. حجامت در سر، شفاي از ھفت چیز است: پیامبر خدا فرمود

اي كه شخص در چشم  درد، سردرد و تیرگي ديوانگي، جذام، پیسي، چرت آلودگي، دندان

  . ١٠كند احساس مي

 دھد برد، ديده را جال مي خون را مي. چه نیكو درماني است حجامت: حضرت در جايي ديگر فرمود

  . ١١كند و پشت را سبك مي

  .١٢برد دھد و درد را مي ديده را جال مي! چه نیكو عادتي است حجامت: و نیز فرمود

شنبه ھفدھم يا نوزدھم يا بیست و يكم ماه، حجامت كند، اين  ھركس در روز سه: پیامبر فرمود

درد،  دانحجامت براي وي شفاي ھمه دردھاي سال خواھد بود و افزون بر آن، شفاي سردرد، دن

  .١٣ديوانگي، جذام و پیسي نیز خواھد بود

آيد، حجامت كنید چرا  اگر خون در درونتان به جوش مي: پیامبر اكرم در درمان جوشش خون فرمود

  .١٤كه خون، گاه ممكن است در درون شخص، طغیان كند و وي را بكشد

خون، : بارت است ازاما درد ع. درد سه چیز است و درمان نیز سه چیز: و در جاي ديگر فرمود

و يا (رفتن  درمان خون، حجامت است، درمان بلغم، حمام است و داروي صفرا نیز راه. صفرا و بلغم

  .١٥است) مسھل خوردن

  

  :یافته ھا

که این مطلب را  وجود دارددر مطالعات انجام شده پیرامون اثرات چرخۀ ماه بربدن انسان مقاالتی 

نوریسم آدر مطالعه یوسف علی و ھمکارانش ، برروی اثرات چرخه ماه برپارگی .تایید می کنند

افزایش این خطر و ) اول ماه قمری(نتایج نشان داد بین ماه نو ) SAH(ھای داخل جمجمه ای 

ھمچنین در مطالعه ای دیگر ترنس کوئین و ھمکارانش برروی رابطه چرخه  .]٣[رابطه وجود دارد

 Medically Unexplainedماه و پذیرش بیمارانی که با عالئم سکته مغزی بدون توجیه پزشکی 

Stroke Symptoms )MUSS ( پذیرش می شوند ، مشخص کردند که از نظر آماری رابطه معنادار

ک و یا بیولوژیکی برای توجیه این اثرات پیدا نکردند و مشخصا این آنھا عامل سایکولوژی. می باشد 

طبق آمار ایشان در ماه کامل  افزایش معناداری در . پدیده را به اثرات چرخه ماه نسبت دادند 

  .]٤[کند بر سالمت بدن انسان را تایید می داشته اندکه اثرات ماهMUSSپذیرش بیماران 

رومن و ھمکارانش در مطالعه ای نشان دادند که پذیرش بیماران با خونریزی گوارشی بخصوص در 

افزایش نشان می  ،مردان و در بیمارانی که سابقه خونریزی از واریس داشته اند در ماه کامل 

) گوارشی (یافته جالب دیگر آنھا این بود که افزایش پذیرش بیماران با خونریزی واریسی . دھد 

                                                           
  19، ج 190، ص 76بحار االنوار، ج  9

  13، ص 10کنز العمال، ج  10
  455، ص 4المستدرك علی الصحیحی، ج  11
  1151، ص 2سنن ابن ماجه، ج ١٢
  38، ص 59بحار االنوار، ج ١٣
  42، ج 120، ص 62بحار االنوار، ج ١٤
  299، ج 126، ص 1کتاب من ال یحضره الفقیه، ج  15
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بوده است ولی از نظر آماری معنادار نبوده ) گوارشی(بیشتر از پذیرش با خونریزی غیر واریسی 

بیلینکو برروی پدیده افزایش انعقاد داخل عروقی که زمینه ساز ترومبوزیس و خطر .]٥[است 

روز  ٨یپرکواگوالسیون در پی برد که دوره ھای افزایش ھ او. انسداد عروق می باشد مطالعه کرد

ماه تا ھفتم  ٢٢(که در نیمی از ماه قمری  وی متوجه شد . روز بعد از ماه نو وجود دارد  ٧قبل و 

بیشتر ) ماه قمری ٨-٢١(بیشتر افزایش انعقاد پذیری خون و در نیمی دیگر ) ماه قمری بعد 

ھمچنین تری،در مطالعه ای گذشته نگر بر روی حیوانات، با  .]٦[می کنیم  هخونریزی مشاھد

شکان ،نشان داد که بین چرخۀ ماه وافزایش حوادث خونریزی دھنده ارتباط وجود تحقیق از دامپز

  .]٧[دارد

در روز اول ماه قمری بیشترین  )Acute Myocardial infarction(طبق گزارش سانگ و ھمکارانش 

ماه کاھش چشمگیری نشان می دھد و بعد از روز پانزدھم  ١٥که در حدود روز  همار را داشتآ

در روزھای اخر AMIطوری که پیک امار .بتدریج افزایش یافته و در روزھای اخر ماه بیشتر می شود

در این مطالعه ھمچنین مشخص شد که تغییرات شاخصه . ماه و اول ماه قمری بعد می باشد 

که بر روی اثر جاذبه ماه بر  دیگر مطالعه ایدر. ]٨[ھای خونی با ریتم چرخه ماه ھم خوانی دارد

مشخص شد که در زمانی که ضعیف ترین جاذبه بین ماه وزمین وجود دارد  ،انجام شدAMIوقوع 

بطور معناداری افزایش می  AMIوقوع ) کیلومتر بین مرکز زمین وماه ٣٩٩٨٦٤فاصله بیشتر از (

 در یک دوره چھارده ساله دھلیزی در یک بیمار یالسیونفیبرحمالت ھمچنین بررسی  .]٩[یابد

  . ]١٠[بوده است موید رابطه این حمالت با چرخۀ ماه) بار ١٢٧(

بیشتر به  تشنجیدر ماه کامل ، حمالت  بطور معناداری، نشان می دھد کهمطالعه ای دیگر نتایج

در مطالعه سلیم و ھمکارانش در آنالیز آماری سه ساله وقوع تشنجات  .]١١[وقوع می پیوندند

ی غیر صرعی مشخص شد که در روزھای ماه کامل میزان تشنج ھا)صرعی و غیر صرعی(

افزایش داشته،در مقابل، تشنج ھای صرعی در یک چھارم آخر ماه قمری افزایش داشته 

در مطالعه اسکورا و ھمکارانش ،آنالیز یافته ھا نشان داد که تعداد مرگ ھای ناشی  . ]١٢[است

ماه نو  %) ٢٠(ھفتم ماهروز و به دنبال آن در %) ٧٠(اه کامل بیشتر از دیگر روزھا بوداز صرع در م

نشان می دھد که بین ماه  مطالعهودر بیست و یکم ماه ھیچ موردی مشاھده نشد واین %) ١٠(

  ]١٣[کامل و مرگ ناگھانی ناشی از صرع رابطه  وجود دارد

بروسو در مطالعاتی که برروی میزان خودکشی در نواحی از فرانسه انجام داد نشان داد که 

ھمچنین . اول ماه بود  ھفتۀبیشترین میزان خودکشی بطور معناداری در ماه کامل پائین تر از 

آمار خود زنی از طریق مسمومیت در  .]١٤[مرگ در ماه کامل کمتر و در ماه نو بیشتر بوده است 

سنکوپ و ھمکارش پی بردند او چرخه ماه بررسی شدمختلف منطقه وینپینگ کانادا در روزھای 

طبق ) ٠.٠٥> P(که رابطه معناداری بین چرخه ماه و آسیب رسانی به خود در خانم ھا وجود دارد 

بیشترین موارد در یک چھارم اول ماه قمری و کمترین میزان در یک  ،آنھا ۀنتایج به دست آمد

جونز و ھمکارش در بررسی آمار خودکشی ھا متوجه . ]١٥[چھارم  سوم ماه قمری رخ داده است

شدند که افزایش معناداری در آمار خودکشی در روز ماه نو نسبت به روز ماه کامل  وجود دارد 

)P<در مطالعه فرناندز و ھمکارانش،یک ارتباط معناداربین ماه کامل وتعداد ھمچنین .]١٦[)٠.٠٥

مشخص )Non-affective Psychoses(سایکوز بدون اختالالت عاطفی بیمارانمراجعه 

بسیار  ،ه کامل تاکور و شارما در مطالعه خود پی بردند که وقوع جنایات در روزھای ما.]١٧[شد

آنھا افزایش وقوع جنایات در روزھای ماه کامل را با اثرات جاذبه . بیشتر از ھمه روزھای دیگر است

در مطالعه سیتار بر روی حوادث ترافیکی و چرخه .]١٨[ای ماه بر بدن انسان مرتبط دانستند 

نوبت اول در روز .دو بار افزایش می یابندترافیکی ،حوادث ماه،مشخص شد که در دوره چرخه ماه 
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و نوبت دوم ) سطح اختالف معنادار آماری%٥نزدیک به زیر  -٠.٠٥<P(ھای دوم وسوم بعد از ماه نو

) سطح اختالف معنادار آماری%٥نزدیک به زیر )  -٠.٠٥<P( کاملتا دو روز بعد از ماه  ،یک روز قبل 

که منحنی وقوع حوادث ترافیکی با منحنی ھای تغییرات جوی البته مشخص شده .می باشد

ھمخوانی داشته است مگر در یک روز قبل ازماه کامل که حد اقل تغییرات جوی وجود داشته ، اما 

  .]١٩[با این حال آمار حوادث ترافیکی باال بوده است

در ارتباط با وقوع پنموتوراکس خود بخودی و چرخه ماه در یک مطالعه گذشته نگر برروی بیمارانی 

روزه معنادار برای  ١٤ودندآنالیز منحنی ھا نشان داد که یک ریتم که دچار این مشکل شده ب

بیشترین موارد در یک ھفته قبل و یک ھفته بعد از ماه نو اتفاق افتاده بودند . مردان وجود دارد 

که یک ارتباط مثبت و معنادار بین شروع زایمان و ماه کامل وجود  ه نتایج نشان دادھمچنین  .]٢٠[

اما در شرایطی . دارد ، البته در شرایطی که فشار بارومتریک بطور ھمزمان کنترل نشده است 

  .]٢١[که فشار بارو متریک ھمزمان کنترل شده بود این رابطه مثبت ولی غیر معنادار بود

البته تعدادی از مقاالت نیز عدم وجود رابطه میان اثرات ماه  وبدن انسان را گزارش کرده اند 

ما ھیچ ارتباط معناداری بین چرخه ماه و خونریزی ش گزارش کردند که النر و ھمکاران:مانند

چرخه ماه با حوادث عروقی و ھمچنین  ]٢٢[)٠.٨٤=P(آنوریسم ھای ساب آراکنوئید پیدا نکردیم 

تغییرات در نیروی  تاکید کردند که ارامپاتزیس و ھمکاران ای دیگر در  مطالعه .]٢٣[قلب رابطه ندارد

زان پذیرش بخش اورژانس برای بیماران مبتال به جاذبه ماه در روزھای مختلف چرخه ماه ، برمی

آمار پذیرش در بیمارستان مورد مطالعه ھیچ ارتباط ھمچنین  .]٢٤[رنال کولیک ، تاثیر نداشت

و  ]٢٥[روزھای ھفته ، ماه ، فصل و چرخه ماه   نشان نداد معناداری بین تعداد پذیرفته شدگان و

یافته  نیز در بررسی اطالعات پلیس، ھواشنایی و نجوم در یک شھر بزرگ جنوبغربی امریکا اینکه

  .]٢٦[ھا نشان داد که چرخه ماه تاثیری در تغییر آمار جنایات و انحرافات ندارد 

  

  :نتیجه گیری

ني رو به فزو ،مطالعه بر روي تغییرات جوي و جاذبه ماه و خورشید و جزر و مد آب دريااخیرًا  -

  . است

 ١٢كه از  می توان گفتدرجمع بندي بین روايات و آنچه در كتب حكمای طب سنتی آمده است  -

ماه قمري ايام مناسبي براي حجامت تلقي مي گردد و ايام اول و آخر ماه براي حجامت  ٢١تا 

  . مناسب نیست

  .است و بعد پاییز در روز و ھمچنین در فصلبھار ،تاکید بر انجام حجامت -

ارتباط بین روزھای ماه قمری ،  اما است، پذیرفتنیجاذبه ماه  بر بدن انسان  تاثیراعتقاد به  -

در میزان اثرات و تغییر فاصله آن از زمین، اینکه آیا خورشید و فصول مختلف وساعات شبانه روز ،

است  ھایی موضوعخود ،اثرات خاصی بر بدن ما دارد،جاذبه ماه بر بدن انسان مداخله می کند یا 

تغییرات دوره ای وضعیت خون  به ھر جھت. قرار گیرد مورد بررسیباید  و پژوھش ھا تحقیق درکه 

و مایعات بدن و سیستم ھای داخل بدن انسان، متاثر و متناسب با چرخه ماه،دور از ذھن نیست 

  .و تدابیر درما نی و پیشگیرانه متناسب با آن ،عاقالنه بنظر می رسد

ی که بر بدن انسان اگر بخواھیم بین زمانھای ماه نو و ماه کامل ، ھمچنین نوع تغییرات و شرایط -

در این زمانھا تحمیل می شود ،رابطه ای برقرار کنیم،بر طبق مطالعات فوق الذکر ،می توان این 

تغییراتی که با افزایش فشار وجریان خون بیشتر در سیستم ھای  ،فرضیه را پیشنھاد کرد 

البته برای مختلف بدن و حاالت ھیجانی ھمراه می باشد ،بیشتر در ماه کامل رخ می دھد که 
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نیاز به تحقیقات بیشتری دارد ،ولی اگر این فرضیه صحیح باشد، انجام حجامت در روزھای  ،اثبات 

  . کاھش خطرات مرتبط با افزایش حجم و فشار خون خواھد شد سببماه کامل ،
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