فصلنامة علمی -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا (س) ،سال  ،23دورة جدید ،شمارة  ،18پیاپی  ،108تابستان  ،1392ص49-37 .

شیوهی درمانی داغ کردن و جایگاه و اهمیت آن در تاریخ
پزشکی مسلمانان
علی غفرانی *  ،سیده نرگس تنهایی

[**

[ ]

]

[*] استادیار دانشکدهی الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد؛ sjdmu529@um.ac.ir
[**] دانشآموختهی کارشناسی ارشد رشتهی تاریخ و تمدن ملل اسالمی و پژوهشگر گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی
[**] مشهد؛ nt152077@yahoo.com
تاریخ دریافت1391/07/20 :

|

تاریخ تصویب1392/02/21 :

چکیده

تاریخ پزش��کی مس��لمانان ،یکی از عرصههای مهم در مطالعات تاریخ و تمدن اس�لامی است .جامعهی
اس�لامی از روزهای آغازین ش��کلگیری ،به دلیل نیاز ،به پزش��کی توجه کرد و مسلمانان ضمن استفاده
از تجربیات پزش��کی جوامع پیش از اس�لام ،همچون ایرانیان ،هندیان و رومیان که از طریق ترجمه منتقل
میش��د ،به تألیف آثار و انتقال تجربیات خود مبادرت ورزیدن��د .کی یا داغ کردن اعضای بدن ،یکی از
تجربیات طبی و شیوههای مرسوم جوامع بشری در زمینهی درمان بیماریها بود که زمان و مکان پیدایش
آن معلوم نیس��ت و تقریباً در تمام جوامع متمدن بش��ری به کار رفته و نس��ل به نسل منتقل شده است .این
اصطالح و شیوهی درمان که در میان پزشکان مسلمان نیز رایج شده بود ،هم در احادیث و روایات دینی
و هم در ادبیات ملتهای مسلمان ،اعم از عربی و فارسی ،به شکلهای گوناگون مورد توجه قرار گرفته و
مراتب و اثرات خاصی داشت و تا زمان شکلگیری پزشکی جدید ،برای معالجهی بسیاری از بیماریهای
بیرونی و درونی بدن آدمی ،به كار ميرفت .در بسیاری از کتابهای پزشکی مسلمانان ،دربارهی ضرورت
استفاده از داغ کردن و انواع بیماریهای قابل درمان با این شیوه و شکل و جنس ابزارهای مورد استفاده،
مطالب قابل توجهی آمده و شیوههای اجرایی آن نیز شرح داده شده است.
در این مقاله این موضوع را از نظر تاریخی بررسی میکنیم.
واژگان کلیدی :داغ کردن ،ا َ َ
لکی ،مِکواه.

تعریف َکی

کی واژهای عربی اس��ت که معادل فارس��ی آن داغ کردن است و در قدیم به عنوان یک شیو هی
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درمانی به کار میرفت .این کلمه به معانی دیگری همچون تیز نگریس��تن به کسی ،گزیدن کژدم
(بیهقی )196 /1 :۱۳۶۶ ،و نش��ان و عالمت نیز به کار رفته اس��ت .مردمان دامدار از داغ برای نشانه
گذاش��تن روی حیواناتی چون شتر و گوسفند اس��تفاده میکردند؛ به طوری که جزئی از پوست
آنها را با آهن تفته میس��وزاندند تا شناخته ش��وند (دهخدا .)111-112/22 :1352 ،این شیوهی
قدیمی که برای درمان بیماریهای مختلف و متعدد به کار میرفت و سابقهای بسیار طوالنی دارد،
در میان مردمان سرزمینهای صاحب تمدن ،از جمله خاور نزدیک پیش از اسالم و یونان باستان،
شناخته ش��ده بود و کاربرد داشت .دربارهی محل پیدایش این ش��یوهی درمانی نیز نمیتوان نظر
روشنی داد و باید آن را از تجربیات مشترک همه انسانها به شمار آورد .کی در زمان پیامبر(ص)
و دورههای اسالمی نیز رواج داشته است (محقق.)392 :1374 ،
یک فعل از مش��تقات کی ،در معنای معروفش که همان داغ کردن اس��ت ،در قرآن کریم نیز
ور ُه ْم( 1»...سورهی
«یو َم یُ ْح َمى َع َلی َها فِی نَا ِر َج َهنَّ َم فَتُ ْك َوى ب ِ َها ِجبَا ُه ُه ْم َو ُجنُوب ُ ُه ْم َو ُظ ُه ُ
آمده استْ :
توبه.)35 :
در کتابهای حدیثی و روایی ،از زبان پیامبر (ص) و ائمه (ع) دربارهی استفاده از داغ کردن،
به عنوان یکی از راههای ش��فای بیماران ،احادیثی نقل ش��ده است .بر اساس یکی از این احادیث،
پیامبر(ص) فرمودهاند که شفای بیماران در سه امر است؛ «نوشیدن عسل ،حجامت کردن با نیشتر و
داغ کردن با آتش و من امت خود را از داغ کردن با آتش نهی میکنم» ( ابنالقیم الجوزیه[ ،بیتا]:
39-38؛ آوازه.)135-130 :1384 ،
برخی دانش��مندان تلفیق توجه علمی حضرت رس��ول (ص) به داغ کردن را با نهی و کراهت
آن حض��رت با عبارت «اَنَا اَن َهی ا ُ َمتی َعنِ َ
الکی» و «ما ا ُ ِحب أَن اَکتَوی» ،اینگونه توجیه کردهاند
که در عالج و درمان با داغ کردن نباید ش��تاب ورزید ،مگر هنگامی که ضرورت اس��تفاده از آن
اجتنابناپذیر باشد و تا وقتی که معالجه با درمانهای دیگر امکانپذیر است ،نباید به درمان با داغ
کردن روی آورد؛ بهویژه در وقتی که تشخیص داده شود که درد بیماری کمتر از دردی است که
به وسیلهی داغ کردن برای بیمار پدید میآید (محقق .)392 :1374 ،شاید به همین دلیل است که
جملهی معروف ِ
«آخ ُر ال َّدواء َ
الکی» به صورت مثل در زبان عربی به کار رفته و در طب اس�لامي
به عنوان آخرين روش برای درمـان بیماری توصیه شده است .بر اساس این سخن که بیارتباط با
سخن منقول از پیامبر (ص) نیست ،درمان به وسیلهی داغ کردن زمانی صورت میگرفت که پزشک
برای معالجهی بیمار ،از گونههای مختلف درمان به نتیجهی مطلوب نمیرسید (زهراوی.)7 :1374 ،
ابوالقاس��م محمود زمخش��ری ،ادیب و لغوی صاحبنظر در زبان عربی (د 563 .ق) ،جملهی
ِ
«آخر ال َّدواء َ
الکی» را به لقمان بن عاد نسبت میدهد و میگوید :کسی که این تعبیر را نقل کرده،
 .1در آن روز که آن را در آتش جهنم ،گرم و سوزان کرده و با آن صورتها و پهلوها و پشتهایشان را داغ میکنند.
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آن را مثل میآورد برای اعمال خش��ونت با دش��منان ،زمانی که نرمی و مدارا با او سودی نداشته
باشد (زمخشری.)5-3 /1 :1397 ،
س��نت درمان ب��ا داغ کردن که امری مربوط به پزش��کی ب��وده ،در ادب عربی و فارس��ی به
صورتهای گوناگون منعکس شده و به صورت یک تضمین با معانی مختلف به کار رفته است.
برای نمونه مواردی از این کاربرد را نقل میکنیم:
به صوت بلبل و قُمری ،اگر ننوشی می

عالج َکی کنمت «آخر الدواء الکی»

گـر کنـ��م خیره ارنه خود س��ـوزم

گفتهانـ��د «آخـ��ر الـ��دواء َ
الکی»

چو دید قهر تو زین پس معالجت نکند

چنین زند مثل «آخـر الـدواء َ
الکی».

زانکهداغآهنینآخردوایدردهاست

زآتشین آه من آهن داغ شد بر پای من

کی در کتابهای پزشکی

(حافظ)

(انوری)

(کمالالدین اسماعیل)
(خاقانی شروانی)

در میان نوش��تههای پزشکی مسلمانان ،چند کتاب و رس��الهی کوچک و مختصر با موضوع داغ
کردن نوش��ته شده اس��ت که در مجموعه نس��خههای خطی به برخی از آنها اشاره شده است و
تعدادی از آنها به صورت دس��تنویس به جا ماندهاند .بر اس��اس یک گزارش در الفهرس��ت
ابنندیم ،افالطون کتابی با عنوان کتابالکی داش��ته که ظاهرا ً در قرن س��وم یا چهارم هجری ،به
زبان عربی ترجمه ش��ده بود (ابنندیم [بیتا] .)407 :ای��ن کتاب احتماالً در قالب یک مقاله بوده
و مترجم آن ناش��ناس مانده است .بعید نیست که مس��لمانان در نوشتههای خود دربارهی کی ،از
همین کتاب الگو گرفته باش��ند (عبادی .)3 :1390 ،از میان نوش��تههای مسلمانان در این موضوع
به «رس��الهی جاماسیه (جاماسبیه) در آداب داغ کردن اعضای بدن» اثر عبدالحسین بن موسی بن
حکیم عبادی« ،رس��اله در طب» به صورت نسخهی خطی« ،رس��اله فی حکم الماء الحمصه التی
توضع علی الکی فی البدن» (نس��خهی خطی) اثر عبدالغنی بن اس��ماعیل نابلس��ی دمشقی حنفی
صالحی(1143ق) و «هژده نس��خه جات» (نس��خهی خطی هندی) که بخشی از آن به داغ کردن
اختصاص دارد ،میتوان اشاره کرد (برای آگاهی از این نسخهها نک :سایت کتابخانهی مجلس
شورای اسالمی).
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در متون پزشکی نیز بحث استفاده از داغ کردن ،کمیت و کیفیت کاربرد آن و ابزارها و دیگر
جزئیات مربوط به آن ،اغلب در بخش جراحی آمده و نویس��ندگان این متون ،عمل جراحی را به
(کی) تقسیم کردهاند .به پزشک
سه بخش شکستهبندی (جباره) ،خونگیری (فَصد) و داغ کردن ّ
متخصص در داغ کردن َک ّواء میگفتند.
در برخی کتابهای پزش��کی که به بحث جراحی پرداختهان��د ،تنها به درمان چند بیماری به
روش داغ کردن اشارات مختصری شده است؛ فردوسالحکمه (علی بن ربن طبری،)272 :1928 ،
حضره الطبي��ب (رازی 60 ،59 :1363 ،و ،)67
الح��اوی (رازی :1375 ،صفح��ات متعدد)َ ،من ال يَ ُ
المتَ َعلمین فی الطب (اخوینی بخاري 617،630 ،594 :1344 ،و  )629و قانون (ابنسینا:1368 ،
هدایة ُ
504،510 /1؛  37 ،33 /2و 135؛  332 ،302 /3و 356؛  465 ،458 ،348 /4و  )466نمونههای��ی از
این کتابها هستند.
نویس��ندگان دیگری هم بودند که مفصلتر به این ش��یوهی درمانی پرداختهاند .علیبن عباس
مجوسی اهوازی (د 384 .ه .ق) ،باب شصت و هشتم مقالهی نهم از جلد دوم کتاب کامل الصناعة
الطبیة ،معروف به ملکی را به بحث داغ کردن اختصاص داده اس��ت .وی پس از بیان اهمیت این
شیوهی درمانی ،به معرفی بیماریهایی که با داغ کردن درمان میشوند ،پرداخته و انواع ابزارهای
داغ کردن و اش��کال متفاوت این ش��یوهی درمانی را توضیح داده است (مجوسی اهوازی:1294 ،
.)497-493 ،2
مفصلترین و مهمترین گزارش دربارهی ش��یوهی درمان با داغ و ابزارهای آن ،از ابوالقاس��م
زهراوی (د404 .ه .ق) اس��ت .وی بخش سی کتاب التَصریف ل ِ َمن َع َجز َعنِ التألیف را به موضوع
جراحی اختصاص داده ،آن را به سه دسته تقسیم کرده و هر دسته را در یک باب جداگانه ،همراه
با مهمترین ابزارهای مورد اس��تفاده ،توصیف کرده اس��ت .او تنها کس��ی است که بیشترین آمار
بیماریهایی را که با این ش��یوه قابل درمان بودند ،ارائه کرده اس��ت .وی که در باب اول استفاده
از داغ کردن (کی) را برای تمامی اندامهای بدن ،از س��ر تا پا شرح داده ،برای نخستین بار تصویر
ابزارهای جراحی مورد بحث را نیز ترسیم کرده است (زهراوی.) 50-5 :1374 ،
س��ید اس��ماعیل جرجانی (د 531.ی��ا  535ه .ق) ،در بزرگترین کتاب پزش��کی خود به نام
ذخیرهی خوارزمش��اهی که به زبان فارسی نوشته شده ،گفتار ششم از کتاب هفتم را به بحث داغ
کردن اختصاص داده اس��ت .او ضمن س��خن از ابزارهای جراحی ،انواع داغ کردن را در  12باب
بیان کرده 16 ،بیماری را که با داغ کردن درمان میشوند ،برشمرده و به طور محدود به ابزارهای
داغ کردن نیز اشاره کرده است (جرجانی.)603-602 :1355 ،
عبدالرحمان بن نصر ش��یزری ،مؤلف اهل ش��ام (د 589 .ق) نیز دربارهی گروهی از ابزارهای
جراحی گزارش داده اس��ت .وی نه در مقام پزش��ک ،بلکه به عنوان کس��ی که فهرس��تی از امور
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مربوط به حسبه و نظارت بر چگونگی گذران زندگی مردم در شهرها را تهیه کرده ،از این ابزارها
یاد کرده اس��ت .ش��یزری در این فهرس��ت انواع گازانبر ،ابزارهای داغ کردن ،نیشترها و ...را نام
برده است (ش��یزری .)100-99 :1365 ،یکی از آخرین پزش��کان دوران متقدم و دورهي میانهی
پزشکی اسالمی که از ابزارهای جراحی سخن گفته ،امینالدولهابوالفرجبنموفقالدین ،معروف
به ابنالقف (پزش��ک اهل شام د 685 .ق) و صاحب کتاب العمدة فی الجراحة است که چندگونه
ابزار داغ کردن را نام برده است (ابن القف[ ،بی تا].)173-162 /2 :
مفصلترین گزارش دربارهی ابزارهای جراحی پزش��کی اسالمی را علی حسین شطشاط ارائه
کرده اس��ت .او در این گزارش ضمن ارائهی تصویر حدود  470ابزار جراحی مورد اس��تفاده در
پزش��کی دورهی اس�لامی که با استفاده از منابع مختلف فراهم کرده اس��ت (شطشاط/1 :1378 ،
 ،)350-185وسایل جراحی را به نه دسته تقسیم کرده و انواع داغکنها را نیز نام برده است (همان:
 .)218-191به جز در بخش مربوط به ابزارهای جراحی چش��م ،مهمترین منبع او باب سی کتاب
التصریف زهراوی بوده است.
ابن زهر اندلسی (د 557 .ق) نیز در کتاب التیسیر فی المداواة و التدبیر ،از تعدادی ابزار جراحی
یاد کرده که داغکنها را نیز دربرمیگیرد.
نکتهی پایانی در این بحث این اس��ت که هرچند اقوام عرب پیش از اس�لام در استفاده از این
شیوهی درمانی تجربیاتی داشتهاند ،اما نوشتههای پزشکی مسلمانان نشان میدهد که شکل علمی
این عمل را مسلمانان از طریق ترجمهی آثار یونانی ،هندی و ایرانی فراگرفتهاند (ابنندیم[ ،بیتا]:
407؛ عبادی.)3 :1390 ،

ضرورت و منفعت داغ کردن

پزشکان برای داغ کردن فواید زیادی برشمردهاند و انجام این عمل را زمانی ضروری میدانستند
که رطوبت بدخیم بر عضوی از بدن غلبه مییافت و داروهای خشککننده و سوزاننده در درمان
آن اثر نمیکرد؛ زیرا در این صورت آتش مؤثرتر از دارو بود و س��رعت بهبود بیماری را بیش��تر
میکرد (مجوس��ی اهوازی .)494 /2 :1294 ،ابنس��ینا معتقد بود که داغ کردن برای جلوگیری از
انتش��ار فساد در بدن و تقویت اعضا و تحلیل مواد فاس��ده و بازداشتن از خونریزی سودمند است
(ابنسینا.)510 /1 :1368 ،
جرجانی دربارهی منافع داغ کردن در کتاب ذخیرهی خوارزمشاهی چنین آورده است:
منفعت داغ کردن آن اس��ت که رطوبتهایی را که در اندام انباشته شده و مزاج و گوهر اندام را

تباه میکند و توانایی بدن را دچار اختالل میکند و علتهای بد را مدد باشد و طبیب خواهد که
آن اندام را از آن رطوبت پاک کند و ش��یوههای درمانی دیگر مانند اس��تفراغ و داروهای گرم و
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خشک به پاک کردن آن ناتوان گردد ،داغ کردن به آتش ،آن را نیست کند و منفذهای بزرگ
را که مدد آن به اندامها رسد ،ببندد و سخت کند (جرجانی.)602 :1355 ،

از داغ کردن نهتنها برای بند آوردن خونریزی و مداوای بیماریها استفاده میشد ،بلکه گاهی
جنبهی پیشگیرانه از ابتال به یک بیماری را داشت .برای مثال زهراوی برای جلوگیری از گوژپشتی
که کودکان به آن مبتال میش��وند ،داغ کردن را تجویز کرده و گفته اس��ت« :در آخرین مهرهی
ناحیهی پش��ت کودک یک برآمدگی دیده میش��ود که در دیگر مهرهها نیس��ت ،پس هر وقت
خواستار جلوگیری از آن شدی ،آن را با داغهای دایرهوار داغکن» (زهراوی .)43-41 :1374 ،او
در جایی دیگر برای جلوگیری از افزایش فتق در شکم همین شیوهی درمان را پیشنهاد کرده است:
«در فتقی که در جاهای دیگر از ش��کم پدید میآید و آغاز پیدایش آن اس��ت و نمیخواهی که
افزایش پیدا کند ،باید به اندازهی بزرگی آن با داغ دایرهوار داغ کنی و سپس به درمانهای دیگر
بپردازی» (همان) .داغ کردن در حین عمل جراحی نیز انجام میشد.
اين شيوه براى درمان طیف گستردهاى از بیماریها ،چه در اندامهای درونی و چه در اندامهای
بیرونی بدن ،همچون بیماریهای س��ر ،درد ش��قیقهی مزمن ،صرع ،ماليخوليا (ابنسینا/1 :1368 ،
 ،)510آبمرواريد چش��م ،اش��كريزي مزمن ،رفع گندناكي بيني ،سستي پلك چشم (میسری،
 ،)65 :۱۳۶۶پلکی که مژههايش به داخل روييده و س��بب تحريك چشم شده ،درد چشم مزمن،
ضعفالنفس ،جذام ،رفع موی زاید پلک چشم (محقق 380 :1374 ،و 365؛ میسری،)64 :۱۳۶۶ ،
ناصور گوشهی چشم (میسری 74 :۱۳۶۶ ،و166؛ اخوینی بخاری )617 :1344 ،که به عربی َغرب
گویند ،خُ راج ،بیماری س��پرز یا طحال (محقق ،)368 :1374 ،جلوگیری از خونریزی بینی ،قروح
گوش (میس��ری 82 ،81 :۱۳۶۶ ،و 83؛ اخوینی بخاری 629 ،630 :1344 ،و  ،)594استس��قاء ،درد
و ناراحتی معده ،بیرون آمدن مهرهی اس��تخوان بازو ،شکافتگی لب ،ناصور در دهان ،درد دندان،
درد کلیهها ،رحم ،سرطان ،خنازیر ،برص ،خوره (قانقاریا) ،رعشه و لرزه ،جلوگیری از خونریزی
حاصل از بریدگی س��رخرگ ،ورم جگر ،نقرس و دردهای مفاصل ،ناصور نشیمن و حوالی آن،
سستی بندگاه سرین ،عیبالنساء ،فتق و ...ب ه كار میرفت (مجوسى اهوازی497-493 /2 :1294 ،؛
زه��راوی50-5 :1374 ،؛ جرجانى )603 :1384 ،و حتی ب��رای درمان دیوانگی (جنون) نیز از داغ
1
کردن استفاده میکردند (الگود.)325 :1356 ،

داغ کردن با چه مزاجهایی سازگار است؟

بر اس��اس طب قدیم ،اف��راد مزاجهای مختلف داش��تند؛ از این رو یکی از مواردی که ش��خص

 .1مقایسه شود با عبادی 3 :1390 ،تا .7
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داغکننده باید به آن توجه میکرد ،تش��خیص مزاج فردی بود که میخواس��ت با این شیوه درمان
شود .زهراوی معتقد بود:
داغ بر هر مزاج بدی که با ماده همراه یا بدون آن باش��د ،سودمند است ،جز برای دو مزاج که
یکی مزاج گرم و بدون ماده است و دیگری مزاج سرد بدون ماده؛ و اما در خصوص مزاج خشک
با ماده اختالف نظر است ،چه بعضی آن را سودمند خواندهاند و دیگران برخالف ایشان گفتهاند
که داغ کردن در آن بیماری که از گرمی و خش��کی پدید آمده باشد ،سودی ندارد ،بدان جهت
که طبع آتش گرمی و خشکی است و محال است که مداوا کردن با دوای گرم و خشک مایهی
شفای بیماری گرم و خشک شود .و آن که بر ضد این نظر داشته باشد میگوید که :داغ کردن با
آتش گاه برای درمان کردن بیماری گرم و خشکی سودمند واقع میشود که بر بدنهای مردمان
عارض شده است ،بدان جهت که چون بدن آدمی و رطوبت آن را بر مزاج آتش بیفزایی ،سبب
س��ردی بدن انس��ان میشوی و من نیز با این نظر موافقت دارم ،بدان جهت که تجربه ،آن را بارها
بر من ثابت کرده اس��ت ،ولی آن کس شایسته اس��ت به این کار بپردازد که در این باب تمرین و
مهارت کافی داشته باشد و بداند مردمان مزاجهای متفاوت با یکدیگر دارند (زهراوی.)5 :1374 ،
وی در مورد ویژگی فرد داغکننده و عمل داغ کردن افزوده است:
و از ح��ال بیماریه��ا از لحاظ خود آنه��ا و علتها و اعراض و مدت آنها آگاه باش��د .اما در
خصوص دیگر مزاجها و بالخاصه در بیماریهای سرد و مرطوب برای داغ کردن نگرانی وجود

ندارد و همهی پزشکان در این باره اتفاق نظر دارند (همان.)9 :

شیوههای عملی داغکردن

داغ کردن به چند ش��یوه انجام میش��د که دو شیوه بیشتر مرس��وم بوده است؛ یکی داغ کردن با
داروهای س��وزاننده یا داغگذار (زهراوی )11 :1374 ،که با گذاش��تن یا ریختن مادهی داغکننده
در محل زخم یا عضو بیمار انجام میش��د و دیگری داغ کردن با فلز گداخته در آتش .داروهای
داغگذار عبارت بودند از آهک ،زنگار ،انواع زاجها ،انواع زرنیخها (ابنربن طبری،)272 :1928 ،
زیرهی سبز ،کف دریا و سرگین االغ .میزان داغگذاری این داروها متفاوت بود و برخی از آنها
مثل آهک و زیرهی س��بز چندان تأثیری نداش��تند (ابنسینا 33 /2 :1368 ،و  458 ،348 /4و -465
 .)466این داروها پوست را میسوزاندند و خشک میکردند .پوست از اثر آنها چنان میسوخت
که گویی س��وختگی ناش��ی از آتش اس��ت و به این صورت راه را بر خلط سیار میبست تا خون
نتواند بیرون بیاید .جای سوختگی را «خشکریشه» مینامیدند .این داروها برای بند آمدن خونریزی
شرائین و حاالت مشابه آن نیز به کار میرفتند (ابنسینا .)33 /2 :1368 ،داروهای سوزاننده گاهی
ترکیبی بودند؛ برای مثال گاهی نرمشدهی صابون معمولی و آهک آبندیده را تجویز میکردند
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(زه��راوی .)19-18 :1374 ،جرجان��ي داروهاي تيز و داغكننده ،از جمله قلقط��ار و انواع زاج را
در درم��ان خونریزی بینی مؤثر میداند .به عقیدهی وی باید تا ح��د امکان از داروهاي داغكننده
كمتر اس��تفاده کرد« :از بهر آنكه س��ر جراحت را بسوزد و داغ كند و خشكريشه برآرد ،بيم آن
باشدكه خشكريشه بيفتد و جراحت بزرگتر شود و خون آمدن معاوده كند بيش از بار نخست»
(جرجاني.)557-556 /2 :1384 ،
در شیوهی داغ کردن با فلز گداخته که اشکال متفاوت داشت ،داغه را با آتش داغ میکردند
و روی اندام بیمار میگذاشتند (محقق.)365 :1374 ،
الزم بود که پزش��ک دقت و مهارت کافی را به کار برد تا نیروی داغ به اعصاب و زردپی و
وترها آس��یب نرساند .ابنسینا چگونگی ش��یوهی داغگذاری در اندامهای درونی را توضیح داده
است .به گفتهی او اگر داغ گذاشتن بر اندام درونی انجام میگیرد ،باید قالبی را که موادی مانند
طلق یا س��ریش بر آن میپوشانند با سرکه خیس کنند ،پارچه بر آن بپیچند ،با گالب یا افشردهی
دیگری بسیار سرد کنند ،بعد قالب را در منفذ فرو برند تا به محل داغ کردن برسد ،آنگاه باید داغ
را از طریق قالب به مقصد برسانند ،بدون آنکه قالب بسوزد؛ بهویژه اگر ابزار داغگذاری از جدار
قالب نازکتر باشد ،بهتر است داغ به این جدار نخورد (ابنسینا.)510 /1 :1368 ،
گاه��ی مح��ل داغ کردن را ابتدا با مداد یا مرکب نقطهگذاری ،خطکش��ی یا ش��کلگذاری
میکردند و س��پس کار داغ کردن را شروع میکردند .به این شیوه داغ کردن نقطهای میگفتند.
گاهی عالمتگذاری ش��کل خاصی داشت؛ مث ً
ال داغ پلکی که مژههایش به داخل روئیده بود ،به
شکل علف مُورد که شبیه چشم است ،ترسیم میشد (زهراوی 13 :1374 ،و  .)26این کار به دقت
در انجام عمل داغگذاری کمک زیادی میکرد.
عالوه بر دو شیوهی پیشین ،اشکال دیگری از داغ کردن نیز وجود داشته است .گاهی از روغن
بسیار داغ استفاده میکردند که زهراوی از آن برای درمان دندان کرمخورده استفاده کرده است
(همان .)24 :شمع ذوبشده نیز برای درمان به کار میرفت .رازي براي درمان شعيره (گلمژه) داغ
كردن با ش��مع ذوبشده را تجويز كرده است (رازی .)60 :1363 ،از ریشهی زراوند برای درمان
ذاتالجنب که ناشی از برودت است ،استفاده میشد (زهراوی.)30 :1374 ،
گاهی از سرب گداخته برای داغ کردن استفاده میشد که این شیوه بسیار قدیمی بوده است.
به گفتهی زهراوی اگر ناصور چش��م با آتش بهبود نمییافت ،داروی س��وزندهی خورنده باید بر
آن میگذاش��تند تا استخوان آشکار شود .او راه دیگری را نیز نقل کرده است که پیشینان به کار
میبردند« :باید محل ناصور را بشکافی در آن قیف نازکی قرار دهی و درون آن به اندازهی یک
درهم سرب گداخته بریزی که این سرب محل ناصور را میسوزاند و درمان میکند» (زهراوی،
 .)21 :1374نوع دیگری از ش��یوهی داغگذاری ،داغ س��رگینی بود که برای درمان عرقالنساء به
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کار میرفت و زهراوی آن را از دیوسقوریدس نقل کرده است .روش کار به این صورت بود که
پشم خیسانده در روغن کهنه را در گودی میان شست دست و ساعد قرار میدادند ،سپس سرگین
خشکیدهی بز را آتش میزدند تا همچون زغال افروخته شود .این سرگین افروخته را روی پارهی
پشم میگذاشتند تا سرد شود ،سپس آن را با سرگین افروختهی دیگر عوض میکردند .این کار
باید چندین بار تکرار میشد تا احساس از بازو به بندگاه سر استخوان برسد (زهراوی.)39 :1374 ،
ضماد گذاشتن به صورت مکرر نیز نوعی داغ کردن بوده است (همان.)14 :
برخی پزش��کان برای درمان بعضی بیماریها از یک ش��یوه و برای برخی از هر دو ش��یوهی
داغگذاری استفاده میکردند؛ مث ً
ال زهراوی در درمان عرقالنساء (همان )36 :و برای درمان پلکی
که مژههایش به داخل روییده بود و س��بب تحریک چش��م میش��د ،آتش و داروی سوزاننده را
توصیه کرده است (همان.)19-18 :
زهراوی معتقد بود که داغ کردن با آتش بهتر از س��وزاندن با داروی تند اس��ت؛ «زیرا آتش
جوهری اس��ت مفرد و فعل آن از عضوی که داغ شده است تجاوز نمیکند و به عضو مجاور آن
زیان فراوانی نمیرساند ،در حالیکه داغ کردن با دارو ،فعل آن تجاوز به اعضای دیگر میکند و
چه بس��ا که بیماری صعبالعالج و یا مرگ به وجود آورد .آتش به علت شرف و بزرگی جوهر
آن چنین اثری ندارد ،مگر اینکه در استعمال آن افراط کنند» (همان.)6 :

جنس ابزارهای مورد استفاده در داغ کردن

ابزارهای داغ کردن از فلزاتی همچون آهن ،مس ،نقره و طال س��اخته میشدند (ابنالقف [بیتا]:
ج .)198 /1انتخاب جنس فلز با وضع منطقه ،وس��ع پزش��کان ،توان مالی بیماران و نوع بیماری و
عضو مورد معالجه ارتباط مستقیم داشت .بیشتر پزشکان بهترین فلز برای داغ کردن را طال دانستهاند
(زهراوی7 :1374 ،؛ ابنالقف[ ،بیتا]198 /1 :؛ ابنس��ینا )510 /1 :1368 ،و آن را بر آهن ترجیح
دادهاند .زهراوی با آنکه پیرو برتری ابزار طالیی بر ابزار آهنین بود ،معایبی نیز برای طال برمیشمرد؛
از جمل��ه اینکه «چون داغهی ط�لا را در آتش قرار دهی ،نمیدانی که چه وقت به آن گرمی که
میخواهی رسیده است ،بدان جهت که سرخی طال نمیگذارد که سرخی حاصل از آتش بر آن
آشکار شود و عالوه بر این ،طال زودتر از آهن سرد میشود و اگر طال زیاد حرارت ببیند میگدازد
و فرو میریزد و شخص داغکننده را گرفتار زحمت میکند ،به همین جهت است که داغ کردن با
آهن نزد ما سریعتر صورت میگیرد و به خوب عمل کردن نزدیک است (زهراوی.)8-7 :1374 ،

انواع و اشکال داغکنها (مِکواه)

مِکواه (مفرد مکاوی) ابزاری فلزی است که با آن داغ بر بدن نهاده میشد (ابنمنظور/15 :1414 ،
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 .)235گاهی به ابزار داغ کردن کاویاء و مِیسم نیز گفته میشد (دهخدا .)1009 /43 :1352 ،ابزار
داغ کردن اش��کال گوناگونی داشت که در کتابهای پزش��کی به موارد متعددی از آنها اشاره
ش��ده است .زهراوی حدود س��ی نوع از داغکنها را با توجه به شکل آنها برشمرده است؛ مانند
داغههای زیتونی ،میخی ،عدسی ،کاردی ،هاللی ،دایرهای (مدور) ،میلهای ،داغهی سوراخکن و...
که پزشک بر حسب نیاز و شرایط بیمار و محل زخم از آنها استفاده میکرد.
ابزارهای داغ كردن ساختار مش��خصى داشتند و در اندازههای كوچكتر یا بزرگتر ساخته
میشدند .ابزارهای متناسب ،با توجه به سن بیمار ،نوع بیمارى و محلی که باید داغ میشد ،توسط
پزش��ک انتخاب میشدند .پزشک باید برای کودکان از داغکنهای کوچک و برای بزرگساالن
از داغکنهای بزرگ استفاده میکرد .بزرگی و کوچکی داغکن باید با بزرگی و کوچکی اندام
و مفاصل نیز تناسب میداشت (زهراوی.)43 :1374 ،

زمان و مکان مناسب داغ کردن

درب��ارهی زمان داغ ک��ردن بین اهل فن اختالف نظر وجود داش��ت .به گفت��هی زهراوی ،اغلب
صاحبنظران بهترین زمان این کار را فصل بهار میدانستند ،اما خود زهراوی معتقد بود «داغ کردن
در هر زمان شایسته است؛ زیرا زیان حاصل آمده پیش از زمان شایسته در سودی که از داغ کردن
حاصل میشود ،استهالک پیدا میکند ،مخصوصاً در آن هنگام که داغ کردن برای دردهای سخت
و مایهی ترس و تأخیرناپذیر ناگزیر میباشد و اگر چنین تأخیری صورت پذیرد ،زیانی فراهم میآید
که بس��یار بزرگتر از زیان سوزاندن در زمانی جز بهترین زمان برای داغ کردن است (همان.)6 :
دربارهی مکان مناسب برای انجام عمل داغ کردن نکتهی خاصی در منابع پزشکی ذکر نشده
اس��ت ،اما بر اس��اس اقوال مس��لّم ،در جهان اس�لام ،خونگیری و داغ کردن را بیشتر دالکها و
بادکشکنندگان و اش��خاصی غیر از پزشکان فاضلی که رسالهها را می نگاشتند ،انجام میدادند.

زیانهای داغ کردن

استفاده از شیوهی درمانی داغ کردن ،گاهی خطرات و مشکالت و پیامدهای ناگوار و ناخواستهای
را نیز به دنبال میآورد .گاهی به دلیل ناش��ی بودن ش��خص طبیب ،بیدقتی وی یا نامناسب بودن
ابزار مورد استفاده ،نهتنها بیمار بهبود نمییافت ،بلکه عصب یا سرخرگی بزرگ سوزانده میشد
و در اثر خونریزی یا ایجاد زخمی عمیق در محل داغ کردن ،آفت بزرگ و مزمنی برای بیمار به
وجود میآمد و حتی گاهی به مرگ بیمار نیز منجر میشد (همان)37-36 :؛ به عنوان مثال در داغ
مخصوص فتقها باید کمال احتیاط به کار میرفت تا روده ضمن داغ کردن بیرون نیاید و سوخته
نش��ود؛ زیرا نتیجهی آن یا مرگ بیمار بود یا گرفتار شدن به بالیی بزرگتر (همان .)43 :زهراوی
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که استفاده از داغ میلهای در درمان ورم جگر را تجویز کرده است ،معتقد بود که تنها کسی باید
این داغ را انجام دهد که در صناعت پزشکی ماهر باشد و تجربهی فراوانی در این باره داشته باشد؛
وگرنه ترک چنین عملی بهتر از انجام آن است (همان.)31 :

نتیجهگیری

س��نت پزشکی داغ کردن اکنون متروک شده اس��ت؛ اما در برخی کشورها مانند چین مشابه آن
وجود دارد (محقق .)394 :1374 ،در مجموع ،داغپزشکی ایرانی همتای طب سوزنی چینی است
(جرجانی .)76 :1384 ،در میان مردم برخی مناطق ایران هنوز این نوع درمان به صورت غیررسمی
رایج اس��ت که بیشتر در اندامهای بیرونی به کار میرود؛ مثل بند آوردن خونریزی و بیماریهای
سطح پوست که در زیر به ذکر دو نمونه بسنده میکنیم:
در لرستان اگر کسی را گرگ گاز بگیرد ،سنگ را داغ میکنند و روی محل زخم میگذارند.
به این عمل سنگ داغ میگویند .همچنین اگر سر کسی بشکند ،قطعه نمدی را آتش میزنند و بر
جای شکس��تگی میگذارند و به این کار به گویش محلی لَمه داغ میگویند (افشار1 :1370،و/2
 .)362مردم لرستان زخمها را به طریق زیر درمان میکنند:
« ...چنانچه زخمی به صورت دمل باشد ،برای رسیدن دمل روی آن «شو» مخلوط آرد و روغن
حیوانی داغی میگذارند تا دمل سر باز کند ،اگر باز نکرد ،پس برای رسیدن آن را نیشتر میزنند»
(همان.)648 :
در میان مردم گیالن نیز برخی بیماریها را با روش داغ کردن معالجه میکردند که هنوز هم
ادامه دارد؛ مث ً
ال در بیماری سی اهزخم ،برای جلوگیری از انتشار بیماری ،اطراف زخم را به وسیلهی
میخ گداخته داغ میکردند .همچنین برای درمان سرمازدگی ،تورم و خارش انگشت کوچک پا،
انار ترش را در خاکستر منقل میپزند ،آن را میشکافند و با همان داغی به محل سرمازده میبندند
یا قاشق چوبی را روی آتش داغ میکنند و محل سرمازده را با آن ماساژ میدهند .بستن پلوی داغ
یا پشم داغشده به محل ضربدیده ،شکسته یا دررفته نیز رواج داشته است (همان.)617 :
در تحقیقات جدید نیز موضوع داغ کردن مورد توجه برخی پژوهش��گران قرار گرفته است و
کتابه��ا و مقاالتی دربارهی داغ کردن و کاربرد آن نوش��تهاند .از میان این تحقیقات میتوان به
کتاب کوچک مهر و داغ بر خرمن و دام ،پژوهش مردمشناختی ،نوشتهی محمد میرشکرایی اشاره
ک��رد که تقریباً همهی مطالب آن در بخش داغ ،ب��ه داغ کردن حیوانات اختصاص دارد .نمونهی
دیگر کتاب قانون حجامت و فصد ،به انضمام زالو انداختن و کی کردن (داغ زدن) ،رهنمودهای
چهارده معصوم(ع) ،نوشتهی محمد ابراهیم آوازه (رضوی) است که بیشتر شامل احادیث مربوط
به داغ کردن است.
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