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به نام ایزد یکتا

انس��ان جس��تجوگر درتکاپوی علمی به هر مکان و زاویه ای و همه چیز  و همه جا، با مقایسه و 
تطبی��ق و نتیجه گیری نهائ��ی، حقیقتی جاودانه بنام پدیده انرژی را در تار و پود هر آنچه که بوده 

و هست و هر آنچه خواهد بود، در اشکال مختلف و متعدد و تغییرپذیر، ولی الیزال درمی یابد.

انسان آگاه است که برای هر گونه جنبش روحی و جسمی و در نتیجه ادامه زندگی در ترازوئی 
حس��اس قرار دارد و اگرتعادل و تبادل با انرژی به روشی صحیح و پایه ای انجام شود، چه از نظر 

روانی و چه جسمی سالم بوده و مسیر طبیعی عمر خود را طی می کند.       

بادکش درمانی یکی از بخش های طب س��وزنی است که قدمتی چند هزار ساله دارد. بادکش 
درمانی در تنظیم یین و یانگ، تقویت جریان چی و خون در بدن کاربرد دارد و می تواند درمانی 

مکمل برای تعداد زیادی از بیماری ها باشد. 

انجمن علمی طب سوزنی ایران، با سپاس فراوان  و آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون برای 
همکار گرامی، جناب آقای دکتر عباس انصاری  به جهت زحمات بی دریغ و بی ش��ائبه ایش��ان 
برای نگارش این کتاب گرانبها، امید داردتا بتواند با دو دیدگاه طب کالس��یک و طب س��نتی و 
همسو کردن این دو نظریه با یکدیگر و ارتقاء سطح کمی وکیفی طب سوزنی و بادکش درمانی، 

گامی موثر در جهت کاهش آالم و درد و رنج بیماران بردارد.

                                                                                               باتشکر
                                                                          دکتررضاحشمت

                                                          رئیس انجمن علمی طب سوزنی ایران



به نام خدا

امروزه انسان سالم، اصلی ترین عامل توسعه شناخته شده و هدف غایی علوم سالمت نیز تحقق 
سالمت آدمی و رسیدن او به حیات طیبه و توسعه پایدار بوده است. بر اساس شواهد، اندیشمندان 
به  این نتیجه رس��یده اند که باید به اقتضای عقل، برای رس��یدن به س��المت  انس��ان از نقاط قوت 
مکاتب مختلف پزش��کی دنیا بهره مند ش��د. بدین معنا که برای تحقق سالمت بشر باید از تمامی 
ظرفیت های  علمی )پزشکی و سنتی( مبتنی بر عقل و تجربه استفاده نمود. اکنون  باید  با توجه به 
اقبال مراجع بین المللی پزشکی دنیا )WHO ( و وزارت محترم بهداشت و درمان کشور و شکل 
گیری رویکردهای جدید نظام سالمت در تحقق این اهداف و ارتقاء سطح سالمت بشر کوشید. 

طب س��نتی چین با قدمتی بیش از چند هزار س��ال شاید بتواند در تحقق ارتقاء سطح سالمت به 
ما کمک کند. بادکش گذاری ازقدیم االیام  به عنوان یک روش درمانی در طب س��نتی چین و 
ایران مطرح بوده اس��ت. نگرش فلسفی هر دو مکتب  )چین و ایران ( سبب استخراج کاربردهای 
متفاوت و در برخی موارد مش��ابهی شده اس��ت. این کتاب شاید بتواند در تحکیم، تلفیق و ارتقاء 
این روش ارزش��مند  به ما یاری دهد. تلفیق نگرش هر دو مکتب می تواند قدرت کار پزش��کان 
طب سنتی را چند برابر افزایش دهد. امیدوارم که پزشکان از مطالب این  کتاب  بهره مند گردند.

بدینوسیله ضمن تبریک به آقای دکتر عباس  انصاری  که در ایجاد این پل علمی قدم برداشتند 
و از زحمات و تالشهای بیدریغ ایشان صمیمانه  تقدیر و تشکر بعمل می آید.

                                                                             دکتر مجید فدایی

                                                 دبیر علمی انجمن علمی طب سوزنی ایران 
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مقدمه 

   اطلبوالعلم ولو بالّصین 
   دانش را بجویید هرچند در چین باشد!

                                                          » حضرت رسول اکرم )ص( «

سالمتي و مکاتب مختلف پزشکي

بش��ر از آغاز آفرینش، دغدغه اي به نام »س��المتي« و در مقابل، »درد و بیماري« داشته است. هر 

ق��وم و تمدني ب��ا توجه به امکانات طبیعي اطراف خود و میزان ه��وش و نبوغ � و حتي )طبق نظر 

بعضي از دانش��مندان( با استفاده از راهنمایي هاي پیام آوران الهي � روش هاي گوناگوني را براي 

حفظ سالمتي و تسکین آالم و شفاي امراض گوناگون برگزیدند. آرام آرام، این تجربیات، مدون 

و منظم و قابل انتقال ش��د و به صورت مکتوب در آمد. »طب سوزني، ماساژ درماني، هومیوپاتي، 

گیاه درماني، رفلکس��ولوژي، طب ش��یمیایي، روان درماني، آی��ورودا، حجامت، تنقیه و روش ها 

و مکاتب مختلف طبي دیگر«، همه و همه از تالش بش��ریت براي حفظ س��المتي و بازگرداندن 

آس��ایش به بیماران خبرمي دهند. این مکاتب هرکدام با یک دیدگاه ویژه و با تئوري هاي خاص 

خود عمل مي کنند.علي رغم وحدت موضوع مورد بررسي تمامي این مکاتب که همان »سالمتي 

و تندرس��تي انسان« اس��ت، هرکدام از آنها با نگاه ویژة خود به بشر و س��المتي او مي نگرد. طب 



بادکش درمانی در طب چینی ) حجامت خشک (12

سوزني معتقد است جریان انرژي در مدارهاي خاصي در کل بدن انتشار مي یابد و اختالل در این 

جریان انرژي، موجب اشکال در عملکرد اعضا و نهایتاً بروز بیماري مي شود. براساس این مکتب، 

س��وزن زدن به نقاط خاص، جریان انرژي را تحت تأثیر قرار مي دهد و مي تواند سالمتي را به فرد 

بازگردان��د و یا درد را کنترل نماید. همچنین، طب س��نتي چین ب��ه وجود دو نیروي فرضي »یین« 

و»یانگ« معتقد است، که با یکدیگر در حال تعادلند و تعادل و سالمتي اعضا را موجب مي شوند 

و به هم ریختن این تعادل، موجب بیماري مي شود. در»آیورودا«، عدم تعادل در »دوشاها« )شامل 

واتا، پیتا وکافا( موجب ناهماهنگي ذهن و بدن و بروز بیماري مي شود.

مکتب »هومیوپاتي« به »مش��ابه درماني« معتقد اس��ت. دارویي مانند دیگوکس��ین که با دوزهاي 

باال موجب عوارض جانبي، مانند: بي اش��تهایي، اختالالت بینایي و یا آریتمي مي شود، مي تواند با 

غلظت هاي بس��یار پایین در درمان بي اش��تهایي، اختالالت بینایي و آریتمي به کار گرفته شود. در 

طب جدید در بیشتر موارد به اصل درمان با مخالف عمل مي شود، براي مثال، گلو درد یا فارنژیت 

ایجاد شده با استرپتوکوک بتاهمولیتیک را با داروي از بین برنده این عامل مهاجم درمان مي کنند 

و یا در درمان س��رطان به طور معمول، داروهاي از بین برنده سلول هاي مهاجم استفاده مي شود و 

یا در مواردي که التهاب بروز کرده است، از داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي یا استروئیدي 

استفاده مي شود.

در روش هایي مانند »دعا درماني، هیپنوتیزم و مراقبه« به ابعاد دیگر انس��ان، مانند روان و نفس و 

حاالت روحي � رواني مختلف، توجه مي شود و معتقدند ایجاد تغییرات در این حاالت، موجب 

تغییر در روند بیماري مي ش��ود. یکي از مس��ائل ش��یرین و در عین حال پیچیده، در دنیاي درمان 

پزش��کي، اثر دارونماست که معموالً در تحقیقات بالیني به منظور حذف تأثیرات روحي � رواني 
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دارو، اس��تفاده مي شود. چگونه کپس��ولي که در آن نشاسته یا ماده اي بي اثر وجود دارد )دارونما( 

مي تواند روي بیماري هاي پیچیده اي مانند روماتیس��م مفصلي یا اسکلروز مولتیپل به صورت قابل 

توجهي اثر گذارد و چگونه برخورد صحیح یک اس��تاد پزشکي مي تواند نشاط و شادابي را براي 

مدتي براي بیمار دچار آرتروز به ارمغان بیاورد؟ این ها س��ؤال هایي هس��تند که به صورت جدي 

ذهن محققان بالیني را متوجه خود کرده و تعدادي از آنان را به اس��تفاده از این پدیده س��اده در 

درمان بیماري ها ترغیب نموده است. 

ه��دف مکاتب و روش هاي مختلف پزش��کي )ب��ا دیدگاه ها و تئوري ه��اي گوناگون(، حفظ 

سالمتي جامعه و درمان دردمندان است. »روش موثر و با عارضه جانبي و هزینه کمتر و همخوان با 

فرهنگ ملي و استقالل کشور«، روش برتر خواهد بود. امروزه اندیشمندان بزرگ جهان پزشکي 

به این نتیجه رسیده اند که هیچ روش مطلقي براي درمان تمامي بیماري ها وجود ندارد و الزم 

اسـت رهروان تمامي مکاتب پزشـکي، به دور از تعصب، دسـت به دست هم داده، از اختالفات 

دست بردارند و آگاهي خود را از مکاتب دیگر باال ببرند  با توجه به معیارهاي بیان شده، توسعه 

سالمتي و درمان را وجهة همت خود قرار دهند.

از دی��دگاه عقالني، معی��ار صحت و علمي بودن یک روش در حیطة علوم تجربي و پزش��کي 

به عنوان یکي از ش��اخه هاي اصلي علوم تجربي، پراگماتیس��م یا عمل گرایي است؛ یعني اگر در 

حیطه عمل، یک روش از کارایي برخوردار بوده و عوارض و هزینه آن کم باشد، این روش قابل 

احترام اس��ت؛ حتي اگر مکانیزم عملکرد آن، از دیدگاه مکتب دیگر مشخص نباشد. بسیاري از 

اندیشـمندان مکاتب پزشکي معتقدند، بشر به زودي از واژگان »آلوپاتي، طب جایگزین و طب 

مکمل« و مرزبندي بین این مکاتب گذر خواهد کرد و واژة جدیدي به نام »طب فراگیر« چتر 
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گسترده خود را براي خدمت رساني هرچه بیشتر با کارآیي بیشتر و عوارض و هزینه کمتر برسر 

تمامي مکاتب پزشکي خواهد گسترد. 

به طور کلي، بادکش درماني )کاپینگ( در اکثر تمدن ها استفاده مي شده است و به یقین مي توان 

گفت که حجامت و بادکش درماني درخاورمیانه قدمتي هزاران ساله دارد.

در مص��ر باس��تان در یک��ي از کتب پزش��کي مرجع که 1550 س��ال قبل از میالد مس��یح روي 

پاپیروس نگاش��ته ش��ده، از بادکش درماني نام برده شده اس��ت. بادکش گذاشتن یا به قول عامه، 

لی��وان انداختن ها امروزه در بین اهل فن به حجامت گرم و خشـك، ش��هرت یافته، از روش هاي 

مهم درماني در طب س��نتي و طب س��وزني )چیني( است که داراي س��ابقه چند هزار ساله است. 

از گذش��ته هاي دور اطباء و حکماي مش��رق زمین به خواص درمان��ي بادکش گذاري پي برده و 

در درمان بس��یاري از بیماري ها و دردها از آن بهره مي گرفته اند. در طب س��نتي چین، تلفیقي بین 

بادکش درماني و طب سوزني صورت گرفته است و اطباي چیني براي افزایش تأثیر طب سوزني، 

در بسیاري موارد، آن را همراه با بادکش به کار مي برند.

در طب س��نتي ایران زمین نیز درمان با بادکش س��ابقه اي طوالني دارد و توس��ط اطباي بزرگی 

چون ابوعلي س��ینا، رازي، جرجاني و... به کرات براي درمان بیماري ها و دردهاي مختلف تجویز 

ش��ده اس��ت و هنوز نیز با نام هاي »لیوان انداختن« یا کوزه گذاش��تن در اقصی نقاط کشور رواج 

دارد. در طب کالس��یک و جدید نیز مطالعات فراواني روي تأثیرات بادکش در درمان بیماري ها 

و مکانیسم این تأثیرات انجام شده است. در این میان، مي توان به مطالعات فراوان دکتر یوهان ابلر 

) پزش��ک آلماني ( و پروفسور ُون نیسر اشاره کرد. کتاب هاي فراواني نیز در این زمینه در سراسر 

جهان به چاپ رسیده است که براي نمونه، مي توان به کاپینگ تراپي نوشته پروفسور ِکي چیرالي 
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از انگلستان و کتاب هاي متعدد در مورد بادکش درماني یا خأل درماني اشاره کرد. 

در ش��بکه هاي علمي اینترنت نیز مقاالت متعدد )بی��ش از 360 هزار مورد در این زمینه موجود 

اس��ت (که با واژه هاي کلی��دی Dry Cupping، Cupping مي توان آن ها را مالحظه نمود. 

س��اخت دس��تگاه هاي Cupping therapy که در ایران به دستگاه )دردُکش( معروف است. 

استفاده از این شیوه درماني را براي عموم مردم آسان نموده است. 

کاربرد درماني ومکانیسم تأثیر بادکش

بادکش گذاري با مکانیسم هاي متعددي باعث رفع دردها و درمان بیماري هاي مختلف مي شود 

که در زیر به تعدادي از آن ها اشاره مي شود:

1. یکي از علل درد و خستگي در قسمت هاي مختلف بدن، تجمع بعضي مواد نظیر اسیدالکتیک 

و سایر مواد زاید سلولي در مویرگ هاي بدن است که معموالً با اختالل در خون رساني موضعي 

همراه اس��ت. بادکش با ایجاد خأل، باعث انبساط عروق سطحي، تجمع خون در موضع و افزایش 

خون رس��اني موضعي مي ش��ود. در نتیجه، اکس��یژن و غذاي بیشتري به س��لول ها رسیده، درد و 

خستگي رفع مي شود.

2. افزایش خون رس��اني موضعي با فراخواني سلول هاي دفاعي و فاکتورهاي ضد التهاب خوني 

به موضع، باعث تس��ریع ترمیم آس��یب هاي بافتي و عفونت هاي موضعي مي شود؛ مثاًل با بادکش 

کردن اطراف زخم هاي بستر مي توان به ترمیم و بهبود این زخم ها کمک شایاني کرد.

3. بادکش با ایجاد خأل در تخلیه سموم و عفونت هاي موضعي؛ مثاًل در گزیدگي با مار و عقرب 

کمک کننده است.
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4. بادکش با ایجاد فش��ار منفي باعث انبس��اط عضالني شده، در رفع اسپاسم عضالني که علت 

بسیاري از دردهاي موضعي است، کمک کننده است.

5. بادکش با تحریک روده ها و دستگاه گوارش در درمان برخي از بیماري هاي گوارشي، نظیر 

زخم معده، تنبلي روده و یبوست کمک کننده است.

6. بادک��ش متن��اوب با جذب خون به عض��الت در رفع الغري هاي موضع��ي و افزایش بافت 

ماهیچه اي موضع موثر است.

7. در چاقی های موضعی، بادکش گرم در س��وزاندن چربی های موضعی با مکانیسم فراخوان 

خون به ناحیه پرچربی موثر است.

� از فش��ار منفي ایجاد شده توس��ط بادکش مي توان در کنترل و تنظیم بعضي از خونریزي ها در 

بدن بهره گرفت؛ مثاًل در هایپر منوره )قاعدگي با خونریزي شدید( مي توان زیر سینه ها را بادکش 

کرد. با این عمل فشار خون از اندام تحتاني به سمت اندام فوقاني متوجه شده، از شدت خونریزي 

کاسته مي شود یا در خونریزي کم )هایپو منوره( با بادکش کردن ران ها و ساق پاها مي توان فشار 

خون را از قس��مت هاي فوقاني به س��مت اندام تحتاني متوجه س��اخته، میزان خونریزي را افزایش 

داد. یا در خون دماغ ش��دید ب��ا بادکش کردن اطراف ناف )در طرف خونریزي( فش��ار خون به 

قسمت هاي تحتاني منتقل و خون دماغ کم کم قطع مي شود.

9. تعدادي از دردهاي عضالني براثر درگیر شدن اعصاب حسي بین ماهیچه ها یا بافت پیوندي 

س��خت ش��ده، ایجاد مي ش��ود. بنابراین، با بادکش نمودن در بس��یاري از موارد این فشار از روي 

عصب برداشته شده، درد تسکین مي یابد.



17 مقدمه

10. در رفع خواب رفتگي ها و گزگز اندام، بادکش با تسریع خون رساني و اکسیژناسیون بافتي 

موثر است. 

11. ع��ده اي از اطبا و حکما از فش��ار منفي بادکش براي کمک به خروج س��نگ هاي کلیوي 

اس��تفاده مي کنند؛ به این صورت که پس از روغن مالي، مس��یر کلیه ها را از طرف کلیه به سمت 

مثانه بادکش متحرک مي کنند.

12. در افرادي که داراي طبع سرد و تر هستند و در اصطالح طب سنتي بلغمي مزاجند، بادکش 

گرم و خشک کاربرد فراواني دارد و جایگزین مناسبي برای حجامت تر است.

13. طبق تعریف طب س��نتي، گاهي دردها براثر غلبه س��ردي بر بافت یا عضو ایجاد مي ش��ود 

و تجربه نش��ان داده اس��ت که بس��یاري از دردهاي موضعي با گرم کردن موضع تسکین مي یابد. 

بادکش گرم در رفع این دردها موثر است. 

14. این مس��أله قطعي اس��ت که افزایش خون رس��اني پوست توس��ط بادکش گذاري در رفع 

بسیاري از بیماري هاي پوستي موثر است. 

15. در زانو هایي که دچار تورم، درد و تجمع مایع در مفصل شده اند )تجمع بلغمي موضعي( با 

بادکش متناوب 40 تا 120 جلس��ه یک روز در میان مي توان کم کم این مایع را از محیط خارج 

کرد.

یادآوري: در رفع بلغم موضعي و سیستمیک بادکش گرم و خشک بهتر از بادکش سرد است. 

در پای��ان، الزم مي دانم توجه خوانندگان محترم را به این نکته جلب نمایم که بادکش درماني 

عموم��اً به عنوان درمان تکمیلي در درمان بیماري ها کا ربرد دارد، پس از آنجا که درد و بیماري 
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علت هاي گوناگوني دارد، تش��خیص دقیق علت بیماري نیز، از اهمیت بس��یاري برخوردار است. 

براي مثال، س��ردرد یک بیماري اس��ت که علت هاي آن مي تواند فش��ار خون، اختالالت عروق 

مغزي، س��ینوزیت حاد، تومور مغزي، دندان درد، میگرن، اضطراب، افسردگي و... باشد، بنابراین 

ضرورت دارد پس از تشخیص دقیق بیماري توسط پزشک اقدام به بادکش درماني نمود. نقاطی 

که در این کتاب برای بادکش درمانی معرفی و توصیه شده است، نقاطی است که در طب سوزنی 

بکار می رود. خوانندگان می توانند برای تعیین مشخصات این نقاط و نتیجه گیری بهتر از درمان با 

بادکش درمانی، به کتاب اطلس رنگي نقاط طب سوزني، تالیف اینجانب مراجعه نمایند. 

در اینج��ا بر خود الزم مي دانم که از راهنمایی های آقایان دکتر رضا حش��مت، رییس محترم 

انجمن علمی طب س��وزنی، دکتر مجید فدایی، دبیر علمی انجمن علمی طب سوزنی، دکتر ناصر 

کریم پور بابت ویراس��تاری، سرکار خانم دکتر نفیسه انصاری، متخصص زنان و زایمان و سرکار 

خانم هاجر محمدی بابت حروف نگاری این اثر، صمیمانه قدردانی و سپاسگذاری کنم. 

و در پایان نیک می دانم با همه کوش��ش هایی که در راه ترجمه این کتاب انجام ش��ده است، 

کتاب همچنان دارای نواقص و کمبود هایی است بنابراین امید است خوانندگان محترم با راهنمایی 

های ارزشمند خود سبب شوند که این نواقص برطرف گردد.

                                                                                         با آرزوی سالمتی و سربلندی 
                                                                                         دکتر عباس انصاری )مترجم(

                                                                                                                  تیرماه 1392
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مروری بر محتوا

بادکش درمانی به عنوان یکی از درمان های خارجی بخش مهمي از طب س��نتی چینی بش��مار 

م��ی رود. بر اس��اس دیدگاهي جامع در طب س��نتی چینی، بادکش )حجامت خشـك( درمان 

فیزیکی اس��ت که طی آن از راه ایجاد فشار منفی توسط فنجان ها و یا ظروف شیشه ای خاص در 

نقاط مختلف س��طح بدن، پرخونی یا تعادل موضعی ایجاد می ش��ود. این شیوة درمان باعث ایجاد 

تعادل در بدن، ایجاد انرژی مهار کننده بیماری و از بین برنده عوامل بیماری زا، تس��هیل حرکت 

مفاصل، حذف انواع خاصی از س��موم و تخلیه م��واد عفونی می گردد. این روش درمان، یکی از 

روش های راحت و مورد اعتماد به ش��مار مي رود و علت آن، مطمئن بودن، مؤثر بودن و سهولت 

اجرای آن است. بعالوه عوارض جانبی و عکس العمل های ناخواسته با خود به همراه ندارد. 

این کتاب ش��امل هفت فصل اس��ت. فصل اول مکانیزم، خصوصیات کارب��ردی و فرایندهای 

خاص و پیش��گیری های الزم در بادکش درمانی را پوش��ش مي دهد و ش��ش فصل دیگر حاوی 

کارب��رد بادکش درمانی در درمان کمکی تعدادی از بیماری ها اس��ت و در هر س��رفصل نکات 

اصلی، ش��یوة عملکرد، نکات اضافه، پیش��گیری ها و توضیحات فراهم آمده است. توضیحات و 

محتوای کامل و جامع، این کتاب را به منبعی مناسب برای پزشکان، دانشجویان پزشکی و کسانی 

که به خود درمانی و مراقبت از خود عالقه مند هستند، تبدیل کرده است.



بادکش درمانی در طب چینی ) حجامت خشک (20


