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 :چکیده
ماه به صورت .تغییر فصل ها و شب و روز از حکمت های خدای سبحان است :مقدمه

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

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

یک روش قدیمی و مرسوم در طب سنتی برای کم کردن  ،حجامتدیگراز سوی 

و ائمه »صلی اهللا علیه و آله و سلم« موکد پیامرب اسالمسنتهاي  خون و از

که از جانب ایشان  گونه ایی، ببوده) علیهم السالم(معصومین 

از مجله اینکه سفارش .و زمان اجنام آن آمده است هاییدر چگونگی دستور

ماه (به اجنام حجامت در روز و ترجیحا در دوازدهم تا پانزدهم ماه قمری

 .شده است)کامل
حجامت از مجله روش های استفراغ بوده و یکی از اصول سته ضروریه می  :هدف

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

در آیات متعدد به موضوع ماه اشاره می فرماید و آن را از نشانه های خود 

 وجود ماه، موضوع خبش مهمی از احکام و تکالیف فقهی است. معرفی می کند

این پژوهش به روش مطالعه کتاخبانه ایی با مراجعه به منابع اصیل  و : روش 

چرخه ماه بر بدن انسان  در موردتاثیرمرور بر مطالعات اجنام شده  نیز

 .است صورت  گرفته

حجامت در حفظ الصحه و پیشگیری و درمان بیماری ها ، موثر :نتیجه گیری

و دوازده تا پانزدهم ماه قمری زمان مناسب تری برای .و کاربرد دارد

 . حجامت می باشد و از حجامت در آخر ماه ی شده است

 

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

 

 مقدمه

هاي خداوند در ادامه آفرینش هسيت، اختالف شب و  از حكمت

هاي چهارگانه و  خورشید و ماه است و تغیري فصل ،جهت وجودروز

. شود، هست تغیري و تبدیل منظمي كه در جریان فصول حاصل مي

وجود شب و روز، روشنایي و تاریكي و ماه و خورشید در سیستم 

خواب، تغذیه، فعالیت و تالش، . بدن اجياد تأثري مستقیم دارد

جسم انسان اثر آرامش، چرخش خون در بدن، مهه و مهه در روح و 

 مانند بر مهه موجودات ،ماه و تغیري فصول و شب و روز. دارد

 .نباتات، حیوانات و انسان تأثري داشته است
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هاي دور از چرخش منظم ماه، براي گاه مشاري  انسان از گذشته

مسافران و دریانوردان از . گرفت به ویژه در كشاورزي هبره مي

. كردند ناوبري استفاده ميیابي و  نور و حضور ماه در جهت

 . شود هاي كره زمني مي سبب جزر و مد آب ،ماه

ماندن حمور گردش زمني به دور خود  سبب با ثبات ،گرانش ماه

درصورت عدم وجود ماه، احنراف حموري زمني به طور مرتب . شود مي

ها در زمني  شدن آب و هوا و فصل كرد و این سبب آشفته تغیري مي

 . ١شد مي

گر است و به  سال است كه انسان كره ماه را نظاره هزاران

شود  گفته مي. گذارد عنوان نشاني از خداوند به آن احرتام مي

ماه . میلیارد سال پیش شكل گرفته است ٥/٤كره ماه حدود 

ماه درحدود سي برابر قطر . نزدیكرتین جرم آمساني به زمني است

 . از زمني فاصله دارد ،زمني

ويل چون مایعات نسبت . گذارد كر زمني اثر ميجاذبه ماه بر پی

دهد،  بیشرتي نشان مي  به جامدات در مقابل نريوي جاذبه، انعطاف

ويل در  ،هاي سطوح زمني حمسوس است اثر نريوي جاذبه ماه بر آب

در طول یك . چندان قابل تشخیص نیست ،دهنده زمني هاي تشكیل سنگ

افتد كه خورشید و  زماني اتفاق مي ،ماه، حداكثر جزر و مد

 ،در این حالت. ماه و زمني در یك امتداد قرار گرفته باشند

شود و بر دامنه  دو نريوي جاذبه خورشید و ماه با هم مجع مي

هاي هفتم و بیست و  در شب ،در مقابل. افزایند جزر و مد مي

الزاویه  یكم كه ماه و خورشید و زمني در رئوس یك مثلث قائم

 ،كند و در نتیجه وها در جهت خنثي عمل ميگريند، نري قرار مي

 .رسد جزر و مد به حداقل مي

متعدد قرآن به ماه اشاره شده است مانند سوره  های در سوره

علیهم «و روایات معصومان  ٥: ، یونس٤٣: ، انبیاء٤٠: یس

ماه و چرخش . از زوایاي گوناگون از ماه حبث شده است» السالم

حكام فقهي و تكلیفي انسان نقش آن به طور مستقیم در برخي ا

 . دارد و كره ماه سبب موضوع بسیاري از مسایل فقهي است

 

 امهیت حجامت در روایات

مؤثر و  ،ها حجامت در حفظ الصحه و پیشگريي و درمان بیماري

از سوي دیگر، ماده مين از خون است و در . كاربرد دارد

هاي جوشش خون مانند فصل هبار، متایل و آمادگي مجاع بیشرت  زمان
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سبب افزایش میل جنسي و هیجان آن  ،غلبه خون بر بدن. شود مي

جوشش و هیجان خون كم شده و گرایش به  ،با حجامت. گردد مي

. شود ه افتادن به گناه كم ميیابد، در نتیج كاهش مي ،لذات

شود،  شاید اینكه در متون روایي آمده است كه حجامت سبب مي

فقر از بني برود، به خاطر این باشد كه حجامت سبب سالميت و 

توان تالش و  ،شود، از سوي دیگر شادابي و دوري از گناه مي

فعالیت انسان را افزایش داده و درهاي رمحت اهلي به روي 

 .ساز است فقرزدایي را زمینه ،شود، خود این ده ميانسان گشو

اي كه  در موضوع حجامت، خنستني نكته »علیه السالم«امام رضا 

در متون دیين، دوازده تا . شوند، زمان حجامت است یادآور مي

كند  تري براي حجامت معريف مي پانزدهم ماه قمري را زمان مناسب

امام . تدر صورت ضرور مگر .كند و از حجامت در آخر ماه ي مي

. داند تأثري ماه بر بدن مي ،دلیل این نكته را »علیه السالم«

شود، براي حجامت مناسب است چرا كه خون با  وقيت ماه كامل مي

در حقیقت . یابد زیادشدن ماه زیاد و با كاهش آن، كاهش مي

شود،  مهان تأثريي كه ماه بر آب دریا دارد و سبب جزر و مد مي

 . م مهان تأثري را داردبر خون ه

شدن قرص ماه، اخالط به هیجان درآمده و در اول و  با كامل

دلیل كاهش اثر ماه آرام  ، بهپایان ماه قمري این هیجان

. ٢یابد آمار ختلفات و جرائم در میانه ماه افزایش مي. گريد مي

 . ٣افتد ن در این زمان بیشرت اتفاق مياپریود بانو

ز جنبه درماني مورد توجه قرار گرفته بیشرت ا» حجامت«گرچه 

بایست اصل حجامت به عنوان یك قاعده در حفظ  است، اما مي

، حجامت از چه اینكه در طب سنيت. الصحه مورد بررسي قرار گريد

 :دو منظر حبث شده است

 ابتدا در حفظ الصحه یا سته ضروریه و استفراغات  :الف

 یا» سته ضروریه«. درمانعاجله و در مرحله بعد در موضوع م :ب

هوا، غذا و  - شش اصل ضروري در حفظ الصحه كه عبارتست از

ها، خواب و بیداري، حركت و سكون، احتباس و استفراغ  نوشیدني

 .باشد هاي استفراغ مي حجامت از مجله روش - و اعراض نفساني

بدني است كه بتواند مواد غذایي  ،احتباس یعين بدن سامل

در خود نگه دارد و استفراغ یعين مواد زاید  موردنیاز خود را

به دیگر سخن، هر عملي كه  .بدن، خارج گردد تا جسم سامل مباند
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شدن  سبب ختلیه برخي از فضوالت بدن شود، نوعي استفراغ و راحت

آید، مانند ادرار، دفع  و آزادگشنت بدن از فضوالت به حساب مي

رو، حجامت  از این .فضوالت بدن، قي، مجاع، تعریق، حجامت، فصد

یكي از اقسام استفراغ است كه موجب خروج فضوالت و مواد زاید 

حجامت یك اصل حفظ الصحه در راستاي جلوگريي . شود از خون مي

 .باشد از بیماري مي

شایسته حجامت  اجنام ": می نویسدقانون کتاب در  سینابن ا

چراكه اخالط حركت و هیجان ندارد و  .نه در اول ماه ، امااست

بلكه در وسط ماه هنگامي  ،نه در آخر ماه كه كاهش یافته است

به علت زیادي نور جرم  ،كه اخالط به تبعیت از زیاد شدن آن

 "٤.ماه هیجان دارد

صلی اهللا علیه « پیامرب اکرم مورد تأکیدسنتهاي  از مجلهحجامت 

چنان كه مرحوم ، بوده»السالمعلیهم «اهل بیتو »و آله و سلم

. ]١[كرده است نقل حدیث در این مورد ١٠٠یش از ب عالمه جملسي

نکات بسیار  »علیه السالم« امام رضااز  در رساله ذهبیه

پس هنگامي كه " :نظیر، قیقی پیرامون حجامت بیان شده استد

 .حجامت كردي در دوازده تا پانزدهم هالل ماه باشداراده 

پس هنگامي كه ماه متام شد  .چراكه براي سالمت بدن هبرت است

زیرا مگر آنكه به آن شدیدًا نیاز داشته باشي  .حجامت نكن

خون در زمان كاهش هالل كاهش و در افزایش آن افزایش مي 

أثیر ماه از این روایت و احادیث مشابه آن می توان ت .٥یابد

 . را بر چرخش خون، در نتیجه حجامت را استنباط کرد

 

 

كند و بر قدرت  حجامت، عقل را افزون مي: رسول خدا فرمود

: فرماید میفراموشي در بیان برخی علل حضرت .٦افزاید حافظه مي

از آن مجله خوردن پنري، خوردن : آورد ده چیز، فراموشي مي

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

                                                           
٤  
٥  
، ص 2، عیون اخبار الرضا، ج 231، صحیفه امام رضا، ص  1154، ص 2، سنن ابن ماجه، ج  82، ج 126، ص 62،  بحار االنوار، ج 518، ج 174، ص 1مکارم االخالق، ج6

28  
  295، ص 62، بحار االنوار، ج  6طب النبی، ص  7



٥ 
 

حجامت در : رسول خامت در زمینه درمان سردرد و پادرد فرمود

سر، درماني براي دیوانگي، جذام، شب كوري، پیسي و سردرد 

 .٨است

در پاسخ یكي از یاران خود كه گفته  »علیه السالم«امام صادق 

من دخرتي دارم و پیوسته نگران و بیدار ! پیامرب راي پس: بود

خاطر  خواب اومي و او شب و روز، در بسیاري از اوقات، آشفته

داني، براي او از خداوند، عافیت مسألت  اگر مصلحت مي. است

به او بگو رگزني : فرما، براي آن دخرت دعا كرد و سپس فرمود

 .٩چرا كه در این كار سود خواهد بود. كند) فصد(

. حجامت در سر، شفاي از هفت چیز است: پیامرب خدا فرمود

دیوانگي، جذام، پیسي، چرت : گاه كه بر شخص عارض شود آن

اي كه شخص در چشم احساس  درد، سردرد و تريگي آلودگي، دندان

 . ١٠كند مي

خون . چه نیكو درماني است حجامت: حضرت در جایي دیگر فرمود

 . ١١كند و پشت را سبك مي دهد برد، دیده را جال مي را مي

دهد  دیده را جال مي! چه نیكو عادتي است حجامت: و نیز فرمود

 .١٢برد و درد را مي

شنبه هفدهم یا نوزدهم یا بیست  هركس در روز سه: پیامرب فرمود

و یكم ماه، حجامت كند، این حجامت براي وي شفاي مهه دردهاي 

درد،  دانسال خواهد بود و افزون بر آن، شفاي سردرد، دن

 .١٣دیوانگي، جذام و پیسي نیز خواهد بود

اگر خون در درونتان : پیامرب اكرم در درمان جوشش خون فرمود

آید، حجامت كنید چرا كه خون، گاه ممكن است در  به جوش مي

 .١٤درون شخص، طغیان كند و وي را بكشد

. درد سه چیز است و درمان نیز سه چیز: و در جاي دیگر فرمود

درمان خون، . خون، صفرا و بلغم: بارت است ازاما درد ع

رفنت  حجامت است، درمان بلغم، محام است و داروي صفرا نیز راه

 .١٥است) و یا مسهل خوردن(
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 :یافته ها

ماه بربدن انسان  ۀدر مطالعات اجنام شده پیرامون اثرات چرخ

در مطالعه .که این مطلب را تایید می کنند وجود داردمقاالتی 

یوسف علی و مهکارانش ، برروی اثرات چرخه ماه برپارگی 

نتایج نشان داد بین ماه ) SAH(نوریسم های داخل مججمه ای آ

 .]٣[رابطه وجود داردافزایش این خطر و ) اول ماه قمری(نو 

مهچنین در مطالعه ای دیگر ترنس کوئین و مهکارانش برروی 

رابطه چرخه ماه و پذیرش بیمارانی که با عالئم سکته مغزی 

پذیرش ) Medically Unexplained Stroke Symptoms )MUSSبدون توجیه پزشکی 

می شوند ، مشخص کردند که از نظر آماری رابطه معنادار می 

ک و یا بیولوژیکی برای توجیه آا عامل سایکولوژی. باشد 

این اثرات پیدا نکردند و مشخصا این پدیده را به اثرات 

طبق آمار ایشان در ماه کامل  . چرخه ماه نسبت دادند 

داشته اندکه اثرات MUSSافزایش معناداری در پذیرش بیماران 

 .]٤[کند بر سالمت بدن انسان را تایید می ماه

رومن و مهکارانش در مطالعه ای نشان دادند که پذیرش بیماران 

با خونریزی گوارشی خبصوص در مردان و در بیمارانی که سابقه 

افزایش نشان می  ،خونریزی از واریس داشته اند در ماه کامل 

یافته جالب دیگر آا این بود که افزایش پذیرش . دهد 

بیشرت از پذیرش با ) گوارشی (بیماران با خونریزی واریسی 

بوده است ولی از نظر آماری ) گوارشی(خونریزی غیر واریسی 

بیلینکو برروی پدیده افزایش انعقاد .]٥[معنادار نبوده است 

داخل عروقی که زمینه ساز ترومبوزیس و خطر انسداد عروق می 

پی برد که دوره های افزایش  او. باشد مطالعه کرد

روز بعد از ماه نو وجود  ٧روز قبل و  ٨یپرکواگوالسیون در ه

ماه تا  ٢٢(که در نیمی از ماه قمری  وی متوجه شد . دارد 

بیشرت افزایش انعقاد پذیری خون و در ) هفتم ماه قمری بعد 

می کنیم  هبیشرت خونریزی مشاهد) ماه قمری ٨-٢١(نیمی دیگر 

مهچنین تری،در مطالعه ای گذشته نگر بر روی حیوانات،  .]٦[

ماه وافزایش  ۀشکان ،نشان داد که بین چرخبا حتقیق از دامپز

 .]٧[حوادث خونریزی دهنده ارتباط وجود دارد

در روز اول  )Acute Myocardial infarction(طبق گزارش سانگ و مهکارانش 

ماه  ١٥که در حدود روز  همار را داشتآماه قمری بیشرتین 

کاهش چشمگیری نشان می دهد و بعد از روز پانزدهم بتدریج 
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طوری که .افزایش یافته و در روزهای اخر ماه بیشرت می شود

در روزهای اخر ماه و اول ماه قمری بعد می AMIپیک امار 

در این مطالعه مهچنین مشخص شد که تغییرات شاخصه های . باشد 

 مطالعه ایدر. ]٨[خونی با ریتم چرخه ماه هم خوانی دارد

مشخص  ،اجنام شدAMIکه بر روی اثر جاذبه ماه بر وقوع  دیگر

شد که در زمانی که ضعیف ترین جاذبه بین ماه وزمین وجود 

) کیلومرت بین مرکز زمین وماه ٣٩٩٨٦٤فاصله بیشرت از (دارد 

مهچنین بررسی  .]٩[بطور معناداری افزایش می یابد AMIوقوع 

 در یک دوره چهارده ساله دهلیزی در یک بیمار یالسیونفیربمحالت 

 . ]١٠[بوده است ماه ۀموید رابطه این محالت با چرخ) بار ١٢٧(

در  بطور معناداری، نشان می دهد کهمطالعه ای دیگر نتایج

در  .]١١[بیشرت به وقوع می پیوندند تشنجیماه کامل ، محالت 

مطالعه سلیم و مهکارانش در آنالیز آماری سه ساله وقوع 

مشخص شد که در روزهای ماه کامل )صرعی و غیر صرعی(تشنجات 

ی غیر صرعی افزایش داشته،در مقابل، تشنج های میزان تشنج ها

در  . ]١٢[صرعی در یک چهارم آخر ماه قمری افزایش داشته است

مطالعه اسکورا و مهکارانش ،آنالیز یافته ها نشان داد که 

اه کامل بیشرت از دیگر تعداد مرگ های ناشی از صرع در م

ماه %) ٢٠(هفتم ماهروز و به دنبال آن در %) ٧٠(روزها بود

ودر بیست و یکم ماه هیچ موردی مشاهده نشد واین %) ١٠(نو  

نشان می دهد که بین ماه کامل و مرگ ناگهانی ناشی  مطالعه

 ]١٣[از صرع رابطه  وجود دارد

بروسو در مطالعاتی که برروی میزان خودکشی در نواحی از 

فرانسه اجنام داد نشان داد که بیشرتین میزان خودکشی بطور 

. اول ماه بود  ۀهفتمعناداری در ماه کامل پائین تر از 

مهچنین مرگ در ماه کامل کمرت و در ماه نو بیشرت بوده است 

آمار خود زنی از طریق مسمومیت در منطقه وینپینگ  .]١٤[

سنکوپ و مهکارش او چرخه ماه بررسی شدخمتلف کانادا در روزهای 

پی بردند که رابطه معناداری بین چرخه ماه و آسیب رسانی به 

 ۀطبق نتایج به دست آمد) ٠.٠٥> P(خود در خامن ها وجود دارد 

بیشرتین موارد در یک چهارم اول ماه قمری و کمرتین  ،آا

جونز و . ]١٥[میزان در یک چهارم  سوم ماه قمری رخ داده است

مهکارش در بررسی آمار خودکشی ها متوجه شدند که افزایش 

معناداری در آمار خودکشی در روز ماه نو نسبت به روز ماه 

در مطالعه فرناندز و مهچنین .]١٦[)٠.٠٥>P(کامل  وجود دارد 
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مراجعه مهکارانش،یک ارتباط معناداربین ماه کامل وتعداد 

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

تاکور و شارما در مطالعه خود پی بردند که وقوع .]١٧[شد

بسیار بیشرت از مهه روزهای  ،ه کامل جنایات در روزهای ما

آا افزایش وقوع جنایات در روزهای ماه کامل را . دیگر است

در .]١٨[با اثرات جاذبه ای ماه بر بدن انسان مرتبط دانستند 

مطالعه سیتار بر روی حوادث ترافیکی و چرخه ماه،مشخص شد که 

دو بار افزایش می ترافیکی ،حوادث در دوره چرخه ماه 

نوبت اول در روز های دوم وسوم بعد از ماه .یابند

و ) سطح اختالف معنادار آماری%٥نزدیک به زیر  -٠.٠٥<P(نو

 - ٠.٠٥<P( کاملتا دو روز بعد از ماه  ،نوبت دوم یک روز قبل 

البته .می باشد) سطح اختالف معنادار آماری%٥نزدیک به زیر ) 

که منحنی وقوع حوادث ترافیکی با منحنی های مشخص شده 

تغییرات جوی مهخوانی داشته است مگر در یک روز قبل ازماه 

کامل که حد اقل تغییرات جوی وجود داشته ، اما با این حال 

 .]١٩[آمار حوادث ترافیکی باال بوده است

در ارتباط با وقوع پنموتوراکس خود خبودی و چرخه ماه در یک 

مطالعه گذشته نگر برروی بیمارانی که دچار این مشکل شده 

روزه  ١٤ودندآنالیز منحنی ها نشان داد که یک ریتم ب

بیشرتین موارد در یک هفته . معنادار برای مردان وجود دارد 

 .]٢٠[قبل و یک هفته بعد از ماه نو اتفاق افتاده بودند 

که یک ارتباط مثبت و معنادار بین  ه نتایج نشان دادمهچنین 

شروع زایمان و ماه کامل وجود دارد ، البته در شرایطی که 

اما در شرایطی . فشار بارومرتیک بطور مهزمان کنرتل نشده است 

که فشار بارو مرتیک مهزمان کنرتل شده بود این رابطه مثبت ولی 

 .]٢١[غیر معنادار بود

البته تعدادی از مقاالت نیز عدم وجود رابطه میان اثرات ماه  

ش گزارش النر و مهکاران:وبدن انسان را گزارش کرده اند مانند

ما هیچ ارتباط معناداری بین چرخه ماه و خونریزی کردند که 

و  ]٢٢[)٠.٨٤=P(آنوریسم های ساب آراکنوئید پیدا نکردیم 

در   .]٢٣[چرخه ماه با حوادث عروقی قلب رابطه نداردمهچنین 

 تاکید کردند که ارامپاتزیس و مهکاران ای دیگر مطالعه

تغییرات در نیروی جاذبه ماه در روزهای خمتلف چرخه ماه ، 

زان پذیرش خبش اورژانس برای بیماران مبتال به رنال برمی

آمار پذیرش در بیمارستان مهچنین  .]٢٤[کولیک ، تاثیر نداشت
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مورد مطالعه هیچ ارتباط معناداری بین تعداد پذیرفته شدگان 

و  ]٢٥[روزهای هفته ، ماه ، فصل و چرخه ماه   نشان نداد و

در بررسی اطالعات پلیس، هواشنایی و جنوم در یک شهر  اینکه

یافته ها نشان داد که چرخه ماه  نیز بزرگ جنوبغربی امریکا

 .]٢٦[تاثیری در تغییر آمار جنایات و احنرافات ندارد 

 

 :نتیجه گیری

مطالعه بر روي تغیريات جوي و جاذبه ماه و خورشید و اخريًا  -

 . ني استرو به فزو ،جزر و مد آب دریا

درمجع بندي بني روایات و آنچه در كتب حكمای طب سنتی آمده  -

ماه قمري ایام مناسيب براي  ٢١تا  ١٢كه از  می توان گفتاست 

حجامت تلقي مي گردد و ایام اول و آخر ماه براي حجامت 

 . مناسب نیست

و بعد  در روز و مهچنین در فصلبهار ،تاکید بر اجنام حجامت -

 .است پاییز

 پذیرفتنیجاذبه ماه  بر بدن انسان  تاثیراعتقاد به  -

ارتباط بین روزهای ماه قمری ، فصول خمتلف وساعات  اما است،

و تغییر فاصله آن از زمین، اینکه آیا خورشید و شبانه روز ،

در میزان اثرات جاذبه ماه بر بدن انسان مداخله می کند یا 

 دراست که  هایی موضوعخود ،اثرات خاصی بر بدن ما دارد،

 به هر جهت. قرار گیرد مورد بررسیباید  و پژوهش ها حتقیق

تغییرات دوره ای وضعیت خون و مایعات بدن و سیستم های داخل 

بدن انسان، متاثر و متناسب با چرخه ماه،دور از ذهن نیست و 

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

 .رسد

اگر خبواهیم بین زماای ماه نو و ماه کامل ، مهچنین نوع  -

ی که بر بدن انسان در این زماا حتمیل می تغییرات و شرایط

شود ،رابطه ای برقرار کنیم،بر طبق مطالعات فوق الذکر ،می 

تغییراتی که با افزایش  ،توان این فرضیه را پیشنهاد کرد 

فشار وجریان خون بیشرت در سیستم های خمتلف بدن و حاالت 

هیجانی مهراه می باشد ،بیشرت در ماه کامل رخ می دهد که 

نیاز به حتقیقات بیشرتی دارد ،ولی اگر  ،البته برای اثبات 

 سبباین فرضیه صحیح باشد، اجنام حجامت در روزهای ماه کامل ،

 . کاهش خطرات مرتبط با افزایش حجم و فشار خون خواهد شد
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