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 1فصد در پزشكي مسلمانان

  
  2علي غفراني

  ، گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي، مشهد، ايراناستاديار دانشگاه فردوسي مشهد
  نرگس كدخدايي كالت

  ، مشهد، ايرانتاريخ و تمدن ملل اسالمي ، گروهدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد
  

  چكيده
ها و هم  گيري از برخي بيمارياسالمي، هم يك شيوه پيش زدن، در پزشكياصطالح فصد به معناي رگ

و  هو از قديم كاربرد داشت هرفتها به شمار مييك شيوه درماني مؤثر براي مداواي بسياري از بيماري
هايي كتاب ،در جريان نهضت ترجمه ،دانشمندان مسلمان. مورد قبول اغلب پزشكان مسلمان بوده است

هايي با همين عنوان و محتوا تأليف و منتشر و بعدها خود نيز كتاب رگرداندندببا محتواي فصد به عربي 
ها و پزشكي، در اشعار فارسي و عربي نيز راه يافته و مثلآن در كتب كلمه فصد عالوه بر كاربرد . كردند

 همه .ي كرده استدر اشعار شاعران و نويسندگان تجلكنايات متعددي با كمك اين كلمه شكل گرفته و 
سالطين و خلفا نيز روزهاي . دادندمردم، اعم از وضيع و شريف، در صورت نياز، عمل فصد را انجام مي

هاي كاربردي اين مقاله ضمن بيان معاني و شيوه .كردندخاصي از سال را براي عمل فصد تعيين مي
هاي مراقبت هاي هنگام عمل فصد،هاي پيش از عمل فصد، مراقبتعمل فصد، منافع، مضرات، مراقبت

هاي انجام فصد، ابزارهاي مورد استفاده در عمل فصد، شرايط فصادان، ها و زمانپس از عمل فصد، مكان
آن  تعهدات فصادان، حقوق فصادان، مقررات حقوقي و قضايي مربوط به فصد از نگاه پزشكان مسلمان، بر

  . است تا اين موضوع را از نقطه نظر تاريخي بررسي كند
  

  .زدن، نيشتر، خون، فصاد، رگزنفصد، رگپزشكي اسالمي،  :ها كليدواژه
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 پيشينه فصد 

گيري خود، از سر نياز، به پزشكي توجه نشان داد و جامعه اسالمي از آغازين روزهاي شكل
چون ايران و هند و روم،  مسلمانان ضمن استفاده از تجربيات پزشكي جوامع پيش از اسالم هم

  . و انتقال تجربيات، مبادرت ورزيدند خود نيز به تأليف آثار
هاي مرسوم جوامع بشري براي درمان زدن، يكي از تجربيات طبي و شيوهفصد يا رگ

پيشينه . ها بوده و تقريبا در تمام جوامع متمدن رواج داشته است گيري از آنها و پيشبيماري
دانيم كه مين قدر ميه .نيستمشخص  درستيبه ،يك روش درماني مثابهبه  فصداستفاده از 

- ها مي كردند كه از جمله آناز فصد استفاده مي پيش از اسالم بسياري از پزشكان بزرگ يوناني
اين روش در استفاده از . اشاره كرد 4جالينوس و 3بقراط 2،سلس 1،بولس توان به اوريباسيوس،

كردن فصد ، ازدندكرروزي كه پادشاهان ساساني فصد مي 5.نيز رواج داشت پيش از اسالمايران 
صورت تأثير فصد چون تصور رايج بر اين بود كه در غير اين ؛دگرديساير افراد اجتناب مي
   .پادشاه كم خواهد شد

 ،زمان با ظهور اسالم هم. معمول بوداستفاده از فصد در عربستان دوره جاهليت هم 
بر  6.دادبر فصد ترجيح مي، حجامت را )ص( بن كلده از پزشكان دوره حيات پيامبر اكرمحارث

هايي روش فصد را مجاز دانسته و در كنار) ص( پيامبر اكرم ،اساس احاديث و روايات موجود
كه  ،)ص(پيامبر در دو حديث روايت شده از .است ردهشمبهترين درمان  را مانند حجامت، آن

جامت و فصد ها براي شما، ح بهترين درمان« كه است دهمضمون تقريبا مشتركي دارند، آم
آمده كه وي  )ص(پيامبر اسالم در سيره  8.»بهترين درمان حجامت و فصد است« و 7»است

محل بن كعب را گشود و ، رگ ابيطبيباين . فرستاداز صحابه خود، عب بن كَيباُطبيبي را نزد 
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ام موسي ، ام)ع(امام صادق ،)ع(از جمله امام باقرشيعه در سيره برخي امامان  1.را داغ كردآن 
 فصد به و يا توصيه اطرافيان كردن گاه فصد 4)ع(امام حسن عسكري و 3)ع(، امام رضا2)ع(كاظم

  . گزارش شده است
پزشكان جنديشاپور در بغداد و پس از ترجمه  حضور به سبب قرون نخستين اسالمي،در 

ان ساير آثار يوناني و هندي و ايراني در جريان نهضت ترجمه، مسلمانان با تجربيات پزشك
در اهميت  5.رواج بيشتري يافت اين روش درمانيها در زمينه فصد آشنا شدند و استفاده از  ملت

، عباسيان درباررايج در  هايجشنه يكي از فصد در دوران خالفت عباسيان همين بس ك
 7.كردندفصد مي يا بزرگان حجامت و خلفاي عباسي و ساير ،ن روزآدر  6.حتجام بودعيداال
جبرئيل بن و  در كنار حجامت، توجه زيادي به فصد داشت )هـ193- 170:خالفت(الرشيد هارون

 9خصوص معتصم عباسيم بن بنان پزشك ةيسلمو 8.دكرفصد مياو را دوبار  ، هر سالبختيشوع
ترين پزشكان مسلمان بسياري از معروف 10.كردرا فصد مي اونيز دوبار در سال ) هـ218-227(

توان به ها مي اند كه از جمله آنها ياد كردهروشي مفيد براي درمان بيماري همثابنيز از فصد به 
اين  .اشاره كرد...  و 15جرجاني 14،ابن سينا 13،زكرياي رازي 12،ربن طبريابن 11،بن ماسويهيوحنا
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 ،گيردها مورد استفاده قرار مياين روش درماني در حال حاضر نيز براي درمان برخي بيماري
  .را ندارد قسابرواج  اگرچه

  
  در لغت و اصطالحفصد 

اد به صفَ هايههاست و واژبه معناي شكافتن و گشادن رگكه در اصل اي عربي است واژه 1فصد
صيد و مفصود به معناي كسي كه فصد شده و يا خوني كه در اثر فصد از و فَ رگمعناي زننده

زمان جاهليت نيز كاربرد داشت؛ اين واژه در . اندگرفته شده ريشهبدن خارج شده، از همين 
» به منظور نوشيدن خون آن شكافتن رگ شتر و كشيدن« يبه معنا »قةفصدالنا« كه چنان

پاك شده شتر و يا گوسفند ذبح شده، قرارداده  را در روده خون نايگاه  يجاهل اعراب 2.دبو
ب خرماي خمير كرده گاه نيز اعرا 3.نهادند خود ميمهمان  بر سر سفرهرا و آن  كردندبريان مي

   4.دگفتن مي ةيا فصد ةخوردند كه به چنين خوراكي فصيدرا مي آن ،را با خون مخلوط كرده
اين فصادان  .است هابراي درمان بسياري از بيماري زدنرگ ،پزشكي فصد درمراد از 

 خارجبه  در واقع .دادندرا به وسيله يك ابزار كوچك فلزي به نام نشتر يا نيشتر انجام مي 5عمل
هاي مختلف ها كه براي مداواي بيماريشريان ،هنگام ضرورت بهها و يا كردن خون از سياهرگ

ي داشته و براي درمان دياز كاربرداين روش در گذشته . شدگرفت، فصد گفته ميصورت مي
به اين روش درماني  پزشكان برخي. گرفته استها مورد استفاده قرار ميبسياري از بيماري

ارسطو و برخي پيروان او مانند ابوسهل  كهچناناند؛ دانستهرا مضر مي  رش منفي داشته و آننگ
مسيحي اعتقاد داشتند كه به دليل اهميت خون براي بدن و منافع بسيار اين ماده، نبايد آن را 

فراء و طور كه براي زيادت صداشت، طبيعت همان ياگر چنين كاري ضرورت و از بدن دفع كرد
 6.گرفترا آفريده، براي كاهش اين ماده نيز عضوي را در نظر مي) حالطَ( داء، زهره و سپرزسو

معتقد كه  از نمايندگان بزرگ طب اسكندريه، برخي پزشكان مانند اراسيستراتساز اين رو 
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غذايي و پرهيز و خاص به جاي فصد، معموال دستورهاي ، شودضعف مي موجببودند فصد 
برخي  ،پزشكيحوزه  نظرانامروزه نيز در ميان صاحب 1.ندا هكردرا تجويز مي ورزش و استحمام

مورد  از آن رواست و در گذشته  مانده اعتقادات پزشكي قديماين باورند كه فصد، باقي بر
   2.اندهشتپنداهاي مختلف ميعلت بيماريرا  ه كه فساد خونبوداستفاده 

برخي ، با وجود اين 3.شدورت اختياري انجام ميفصد گاه در شرايط اضطراري و گاه به ص
جا كه فصد، همواره خطراتي براي بيماران دارد،  پزشكان مانند جالينوس اعتقاد داشتند از آن

كه خودسرانه و خوريم برمي افرادي بهگاه در تاريخ  4.كرد به آن اقدامجز در مواقع اضطرار نبايد 
مانند  ،ناپذيري برايشان ايجاد شده است ب جبرانعواق ند واهردكبدون تجويز پزشك، فصد 
 ،اشبه علت فصد خودسرانهشود گفته ميكه  )هـ617 -596:حك( عالءالدين محمد خوارزمشاه

  5.گرفته بودبيماري ماليخوليا 
  
  هاي فصد با حجامت تفاوت
- شروشي براي رعايت بهداشت، پي ،حجامت نيز مانند فصد .دارد حجامت با وجوه تشابهي فصد

 كردن مقداري از خون بدن افراداز طريق خارج 7ها و نيز درمان برخي بيماري 6گيري از بيماري

رگ فصاد در فصد، : هاي بسياري بين فصد و حجامت وجود داردتفاوت در عين حال. بوده است
د؛ ولي در كناز بدنش خارج را تا مقدار مشخصي از خون بيمار  دگشوميكامال  را نظر مورد
اي به همان شكل، يا شيشه ،شاخي ميان تهي با ،گرشد؛ بلكه حجامتمت رگي شكافته نميحجا
 ها از جمله دست و پاو در صورت لزوم، در ساير اندام حجامت را كه اغلب در پشت بدن محل

نظر، با ابزار مخصوص نوك تيزي  كردن محل موردكرد و پس از آماسيدن يا ورمبود، بادكش مي
نظر از اين  تا خون مورد 9كرد، چند خراش در سطح پوست بدن ايجاد مي8طرَشم به نام
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شده، جلوي خونريزي ج خون جمع شده در زير محل بادكشوها بيرون بزند و پس از خرخراش
هاي و اغلب از مويرگ 1هاي سطحي بدن و پوست فرددر حجامت، خون از قسمت. گرفترا مي

كه يحالدر . ضعف بدن را به دنبال نداشت ،حجامت اين رو ازو  شدداخل در گوشت گرفته مي
شايد از همين رو بود كه در  2.كردمعموال فصد، ضعف قابل توجهي در بدن بيمار ايجاد مي

مثال براي درمان  -گرفتن يا فصد بنا به عللي درباره يك بيمار مقدور نبودمواردي كه خون
چنين در حجامت به جاي خون  هم 4.اولويت بوددر استفاده از حجامت  -3اطفال و سالمندان

اين باورند حجامت آن  ت كه برخي براز اين روساحتماال  5.شدغليظ، خون رقيق گرفته مي
، در مناطق قديم به اعتقاد برخي پزشكان. كندكند، كه فصد نميچيزي را از بدن خارج مي

  6.گرمسيري، حجامت سودمندتر از فصد بوده است
به اعتقاد  7.از لحاظ زمان و مكان استفاده نيز با يكديگر تفاوت داشتند فصد و حجامت 

ثير تابش أها تحت تپزشكان قديم، بهترين زمان براي حجامت، روزهاي مياني ماه بود كه مزاج
كه بهترين زمان براي فصد، پس از روزهاي مياني ماه بود؛  در حالي 8.كردندنور ماه، هيجان مي

   9.كرد شروع به كم شدن ميزماني كه نور ماه 
  

  10ابزارهاي مورد استفاده در فصد

فصادان  ،هاي كهندر دوران .گرفتقرار ميمورد استفاده خاصي  ابزارهايبراي انجام عمل فصد  
پس از پيشرفت علم پزشكي و مجهز شدن  .دكردنزدن استفاده مياز شاخ حيوانات براي رگ

 نيشتر. شدفصد از ابزاري به نام نيشتر استفاده مي عمل امبراي انج ،متعددپزشكان به ابزارهاي 
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يسو، ن 2،مبضَع 1،ةشَئهاي ديگري مانند رابود و با نام عملدر اين  ترين ابزار مورد استفادهمهم
4،ستشَ تيغ، 3،يسويان اي فلزي بود كه براي  نيشتر وسيله. است شدهو فصاد نيز از آن ياد  ةبطَم

الزم بود نيشتر فصادان  5.رفتبه كار ميچرك از آبله و دمل  ريختن بيرونها، و گشودن رگ
چه مورد نظر فصاد بود،  صورت، نيشتر بيشتر از آنچون در غير اين ؛دسته سبكي داشته باشد

 آورد و پس از هردقت الزم را به عمل مي ،داشتن نيشترفصاد بايد براي پاكيزه نگه. رفتفرو مي
آن را با روغن  ستباي در فصل زمستان .كرد تا زنگ نزندرا تميز و خشك مي كردن، آنبار فصد

  . نشود كند هواي سرد، با كرد تا در اثر برخوردچرب مي
 6ها تفاوت داشتشكل و اندازه نيشتر مورد استفاده براي هر رگ با  نيشتر ساير رگ

تهاي آن كمي خميدگي وجود نيشتر مورد استفاده براي فصد رگ باسليق، بلند و كشيده و در ان
رسد شكل ابزارهاي فصد، گاه در به نظر مي 7.صاف بود ينيشتر رگ قيفال داراي نوك اما ؛داشت

بغداد و مصر با  مناطق مختلف، متفاوت از يكديگر بود؛ مثال شكل نيشتر براي رگ اكحل در
به ورد استفاده، برخي محققان و پزشكان در تشريح فصد و ابزارهاي م 8.يكديگر تفاوت داشت

س نيز دم. تيز بوداي نوكتبرچهاحتماال كه  10اندياد كرده 9جاي نيشتر از ابزاري به نام فَأس
  11.ها كاربرد داشتها و ورممانند نيشتر بود كه براي شكافتن غده واي سرتيز ميله

يا  12ه، زِِريدهاچاقو براي سوراخ كردن وچون  ديگري هملوازم  فصادان عالوه بر نيشتر، از
هايش برجسته بماند، يك گلوله كه رگ بند براي پيچيدن به دور بازوي بيمار و براي اينشريان

                                                 
  .1/167 ابن القف، .1
  ؛13 زهراوي،. 2
  .47/1005دهخدا،  3
 .29/361همو،  .4

  .37/1009 و 37/513 ،همو 5.
  .2/624 تفليسي،. 6
  .3/236 ،ذخيره جرجاني، .7
  .3/236، همان .8
9 .Pickaxe :13زهراوي،  ام التصريفمقالت سي  باباپور، پاورقي نسخه برگردان. 

  .1/169 ؛ ابن القف،13 زهراوي، .10
  .384 محقق، .11
  .798 ؛ نجم آبادي،173ابن اخوه،  .12
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ابريشم يا نخ براي بستن زخم، ابزاري براي تحريك استفراغ در موارد سنكوپ، موي خرگوش به 
الزم بود  هگا .كردنداستفاده ميكاهش درد  برايعنوان قابض و روغن براي ماليدن به نوك چاقو 

بيمار بيهوش شد، فورا نافه را جلوي بيني اگر و قرص آن را داشته باشند تا  1شكم هناف ،فصادان
   2.د تا به هوش آيدنها را به او بخورانو مقداري از قرص هنداو قرار د
  

 هاي پزشكي  فصد در كتاب

دسته نخست : قسيم كردتوان به دو دسته كلي تمرتبط با فصد را مي پزشكيهاي آثار و نوشته 
. اندآثار عمومي پزشكي هستند كه در خالل مطالب عمومي پزشكي، از فصد نيز سخن گفته

مربوط به آن، در و ساير جزئيات و ابزارها  ي فصدشيوه درمان كاربرد معموال در اين قبيل آثار،
 بنديبخش جراحي آمده و نويسندگان اين متون، عمل جراحي را به سه بخش شكسته

)كَ(كردن و داغ) فصد(گيري ، خون)بارهجي قديم كه  .اندتقسيم كرده) ياز جمله تأليفات طب
، 4الحاوي، 3ابن ربن طبري لحكمةافردوستوان به هايي در باره  فصد دارند، ميمطالب و بخش

في  المتَعلمين يةهدابن زكريا رازي، تأليف محمد الطبيب هاليحضرمنو  المنصوري في الطب
ابوالقاسم زهراوي  عن التأليف التصريف لمن عجز، كتاب )هـ373د( اخويني بخاري الطب

تأليف سيد  7ذخيره خوارزمشاهيو  6خُفّي عالئي 5، )هـ428د(ابن سينا  قانون، )هـ404د(
ترين اين كتاب اخير شامل يكي از مفصل. ، اشاره كرد)هـ535يا  531د(اسماعيل جرجاني 

تأليف ابوالفضل حبيش التفليسي  الطب يةكفا كتاب. اين روش درماني است ها دربارهگزارش
تأليف  2ميزان الطب و كتاب )هـ685د(تأليف ابن القف  1حةفي الجرا ةالعمد و كتاب 8)هـ629د(

  . اندنيز به موضوع فصد پرداخته) ـه12قرن(حكيم محمد اكبر شاه ارزاني 

                                                 
  .62، خفي عالئي جرجاني، .1
  .172 ؛ ابن اخوه،1/608 ابن سينا، .2
  .335-336 مقاله دوازدهم، باب اول و دوم، .3
4. 14/37.  
  .فصل نوزدهم از جلد اول .5
  .ر بخش اول، مقاله اول، باب دوازدهمد. 6

  .212-242كتاب سوم، گفتار نخستين، جزء چهارم، باب نخستين،  7.

  .1/36 تفليسي، 8.
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 از جمله. اندشده تأليفدر خصوص فصد ند كه هايي هستها و رسالهنگاشته دسته دوم تك
كه حنين بن اسحق آن را  اشاره كردجالينوس اثر  كتاب الفصدها، بايد به نگاريتك ترينقديم

 امين و هارون،( بن ماسويه نيز كه در دوره عباسيانيوحنا 3.بوداز يوناني به عربي ترجمه كرده 
 ةيعالذربزرگ تهراني در كتاب آقا 4.داشته است ةمحجاالفصد و الكتابي به نام  ،زيستهمي) مونأم

 به گفته وي،. استرده كمعرفي را  برخي آثار نگاشته شده در زمينه فصد ةالشيع الي تصانيف
كتاب في با نام اي رساله ،ترين پزشك تجربي مسلمانمعروف) هـ313د( بن زكريا رازيمحمد
ترجمه فارسي اين كتاب را  ،قا بزرگ تهرانيبيست باب بوده و آمشتمل بر داشته كه  الفصد
بن ابراهيم معروف به ين صاعدالدهبةابي الحسن  لةتأليف امين الدو في الفصد لةرسا .استديده 

. نيز از آن جمله بوده است )هـ250د(بن لوقا بعلبكي قسطاي از كتابو  )هـ560د( ابن سلمه
چنين  هم. شته استدا ةفي العروق المفصود لةساربه نام اي نيز رساله )هـ428د(سينا  ابوعلي

   5.استبن محمد گرگاني فصاد نام برده الحسن عليواي فارسي تأليف ابوي از رساله
في  مينيةاال لةرسا: كردتوان به چند رساله ديگر در زمينه فصد اشارهمي فوق، آثار عالوه بر

 دستور الفصد كتاب ،)ن ششم هجريقر(بن عبداهللا معروف به ابن تلميذ  هبةتأليف  الفصد
در كتابخانه آستان قدس  ،دو كتاب بيك كه نسخه خطي اين هر تأليف طبيبي به نام محمد

داشته كه اين  در باب فصدمختصري رساله نيز  الدين حسين شيرازيكمال. رضوي موجود است
امين ضل بن محمدافتأليف حكيم  فضليةمنافع اال يكي از هشت رساله ضميمه شده به كتاب اثر،

اي در حجامت، فصد و را افزود كه رساله الصحه درعبه اين منابع، بايد كتاب . باشدمي قزويني
  . است) هـ1094د(بن محمد طبيب طهراني كاظمزالو انداختن تأليف محمد

سبه نيز ، در ميان برخي منابع مربوط به حها گذشت هاي پزشكي كه ذكر آنغير از كتاب
في احكام  بةمعالم القرها يكي از اين كتاب. اطالعات مفيدي در خصوص فصد يافت توانمي

                                                                                                                   
  .فصل دوم از مقاله دهم .1
  .فصل دوم از مقاله دوم .2

  .181 ابن القفطي، 3.
  .514 ،؛ ابن القفطي412ابن نديم،  .4
  .227-16/225 ،تهراني، آقا بزرگ .5
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است كه در بخش مختص به حسبت بر فصادان، به ) هـ648-729( ةابن اخو تأليف الحسبة
  1.شرايط فصادان و نحوه انجام كار توسط ايشان پرداخته است

  
 شرايط و مقتضيات انجام عمل فصد 

هاي خون،  ه اعتقاد پزشكان قديم، بدن انسان از چهار خلط به نامب :منفعت فصد ضرورت و
 2بود، مياگر ميزان اين چهار خلط در حد تعادل و تناسب . شد بلغم، صفرا و سودا تشكيل مي

اما اگر تعادل و تناسب اين اخالط خواه به سبب كاهش و  ،بدن در حالت سالمت قرار داشت
همه اخالط بدن به  چه چنان. شد، بدن دچار بيماري ميريخت خواه به سبب افزايش، به هم مي

از . دادندكدام از اين اخالط را كاهش مي از طريق فصد مقداري از هر 3،يافتباره افزايش مي يك
كه فصادان، رگي از بدن هنگامي 4.است د كه فصد استفراغي كلينگفتپزشكان قديم مي اين رو

از بدن  با مشاهده خون بيرون آمده آوردند،ا بيرون ميهرا شكافته و بخشي از خون را از رگ
به طور . كردندينديشي ما، چارهبيمار و براي رفع مشكل 5شدندبه احوال خون آشنا مي بيمار،
- بود، بالفاصله بايد آن رگ را ميبيش از حد معمول رقيق ها اگر خون بيرون آمده از رگ ،مثال

   6.بستند
 رديكي براي فردي كه بدنش : دكردنزدن استفاده مياز رگدر دو حالت پزشكان قديم 

فصد  7.شدي ميبيمار چارو ديگر براي كسي كه در اثر زيادي خون دبود بيماري  معرض تهديد
اول موقعي كه خون : گرفتمي انجامدر هر كدام از اين دو مورد، احتماال براي اصالح سه حالت 

و سوم موقعي كه خون هم  8ون كيفيت الزم را نداشتدوم موقعي كه خ ؛بودبيشتر از اندازه 
اگر انجام فصد به تأخير افتد،  رفت، تصور ميدر چنين مواردي 9.فاقد كيفيت الزمزياد بود و هم 

                                                 
  .172-171اخوه، ابن  .1
 .33 محقق، .2

  .1/167 ابن القف، 3.

  .1/596 ابن سينا، 4.
  .3/212 ،ذخيره جرجاني، .5
  .3/216، همان 6.
  .6 محمد بيك، .7

  .101 و 97 طبيب طهراني، 8.

  .125، همو 9.
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 نيزناق، خون آمدن از گلو و سرسام، حصبه، خُ چون هم هاي خطرناكيبيماريبه احتمال زياد، 
به نظم كشيده چنين به زيبايي تمام اين مطلب را  حكيم ميسري 1.دوشسكته در افراد ايجاد 

   :است
  به به دارد خونش آن به        كه هر وقتي كه باشد رگ زندــكسي كش غل

ورد آن خـون        نبــلبه خــكس كش نباشد غ آن وĤيرونـون به بـايد ك  
  دتن خون بر ندارـو زود از خويش  ه دارد      ــــسي بر غلبــاگر خون بر ك

  2ها و اورام رارتــــرم و حـتب گ     ام    ـــد درد برســـزديك باشــبدو ن
هاي اصلي فصد اشعار فارسي نيز زيادي خون و فساد و تباهي آن از انگيزهبرخي در 

  :شده است شمرده
  3رباي نشتر است نعمت االلوان دنيا مايه دردسر است       خون فاسد در بدن آهن

خواستند از زماني بود كه مي يافت،ي كه استفاده از فصد ضرورت ميديگر موقعيت مهم
 فصد، بود درد ندراگر هدف برطرف ك. جريان خون به يكي از اعضاي بدن بيمار جلوگيري كنند

گيري از درد بود، دورترين دادند و اگر غرض، پيشترين رگ به محل درد انجام ميرا در نزديك
گرفتن دو مورد، رگي كه براي خون ولي در هر ؛دكردنب ميبراي اين منظور انتخارا رگ 

  4.ديده بود شد، در همان سمت آسيبانتخاب مي
در  مثال ؛است فصد، جان افراد بسياري نجات داده شدهبه وسيله ، گذشتچه  بنابر آن

دوران حكومت صفويان در ايران پزشكي به نام حكيم عمادالدين محمود ملقب به جالينوس 
د و كررا داشتند، فصد ش مرده است و قصد به خاك سپردن ،شدردي را كه پنداشته ميزمان، ف

ه دچار سكته شده بود فقط، بلكه بوده دريافتند كه او نمرده سان بديناز مرگ نجات داد و 
   5.است

فصادان در قسمت مخصوصي از بازار موسوم به بازار داروفروشان، دكان مخصوصي داشتند 
انجام  ؛ وليدكردنمي فصدها در حمام انداكردند؛ گاه نيز فصفصد مي جاناو احتماال در هم

                                                 
  .105طبيب طهراني،  .1
  .192 ميسري، .2

  .32 باقري خليلي، 3.
  .340 الگود، .4

  .456واله قزويني،  5.
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ها در ميان طبقات پايين اجتماع، اين كار در باغچه يا حياط خانه. فصد در مأل عام ممنوع بود
   2.دارداين عمل در كوچه و خيابان نيز  موجود نشان از انجامشواهد البته  1.گرفتمي انجام

در ، ويژه در ساعت دوم يا سوم از روز معموال در روشنايي به ،ي انجام فصدزمان مناسب برا
و  4كردشرو ع به كم شدن ميكه نور ماه  نيمه دوم ماه قمريو در  3شنبهروزهاي يكشنبه و سه

منابع پزشكي قديم درباره علت انتخاب اين روزها و  .بود 5ترجيحا زماني غير از فصل زمستان
اما قطعا اين كارها بر اساس اعتقادات رايج در پزشكي قديم  ؛اندسخني نگفتهها ها و فصلساعت

عملكرد بدن انسان، افزايش و كاهش اخالط و حتي كه زمان و مكان و فصول سال را در  هبود
هايي كه هوا گرم و در زمان كردندتوصيه مي پزشكان 6.دانستندتأثير غذاها بر بدن، مؤثر مي

عمل  8،تا دي هاي آبانماه مثل ،و يا سرد و خشك 7)جوزا برج(رداد مثل ماه خ ،است خشك
  : خاقاني شرواني در اين باره سروده است 9.دشون انجامفصد 

  10فصد چه كوشي و ماه در جوزا به چاه جاه چه افتي و عمر در نقصان        به قصد
و در  12بهارماه ويژه در اولين  به 11در فصل بهار معموال مزاج بالغ و گرم فصد اشخاصِ

اما فصد  14؛شديتوصيه م ،و پس از هضم غذا و بعد از كاركردن شكم 13ساعات اوليه روز
آن  ،علت مناسب بودن فصل بهار براي انجام فصد 15.دادندانجام ميدر هنگام ظهر  را اختياري

                                                 
  .340 الگود، .1
  .3/1125شاردن،   .2

  .258 هراوي،؛ ز1/36 تفليسي، 3.

  .521 عبدالكريم،قزويني،  4.

  .10/401 راوندي، مرتضي، 5.
ثير أ، به ارتباط زمان و مكان با شرايط جسمي انسان و تةالصحتقويم ابن بطالن بغدادي، در تمام صفحات كتاب . 6

 .341ود، كيد كرده است؛ الگأداروها و غذاها، ت
  .گانه فلكيدوازدههاي جبرسومين برج از  7.
  .54 و 53، )ع(امام رضا 8.
    .335  ابن ربن طبري، 9.
  .7خاقاني شرواني، . 10

  .341 ؛ الگود،6 محمدبيك، ؛184 االخويني، 11.

  .50، )ع( امام رضا 12.

  .62 ،خفي عالئي؛ جرجاني، 335ابن ربن طبري،  13.
  .94 بدري، .14

  .33 ،باقري خليلي 15.
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ن آكه بر اثر شد همراه مي ، بدن انسان با هيجاناتيدر اين فصلبه پندار قدما، ده كه بو
  1.كمبود خون در بدن وجود نداشت بيمهيجانات، 

هاي و فصادان اعتقاد داشتند كه هريك از اعضاي بدن با يكي از برج قديم پزشكان
كه تحت تأثير برج ، در صورتييگرفتن از هر عضوگانه ارتباط دارد و از نظر ايشان، خوندوازده

 ستپيش از انجام فصد باي ،؛ بنابراينرفتيبه شمار ممربوط به خود قرار داشت، كار خطرناكي 
نامطلوب  ،اگر قمر در برج ثور و يا اسد قرار داشت، فصد .كردندفلكي را مالحظه ميهاي جبر

در مواردي مانند سكته و  اما ؛دگرديو انجام آن به زمان ديگري موكول مي 2شدپنداشته مي
بدون توجه به سعد و نحس ادان فصكه انجام فصد ضرورت داشت، ) تنگي نفس( گلوگرفتگي

   3.دادندايام، اين عمل را انجام مي
 دنبالروش درماني، گاه مضراتي را نيز به  مثابه يك بهفصد با وجود فوايد بسيار عمل 

اشتهايي، ضعف قوه، بيضعف نيروي بدن، فلج، لَ. گذاشتداشت و تأثير معكوس بر بدن بيمار مي
زودرس و حتي در مواردي  ن بيماري، سوء مزاج، استسقا، پيريشدطوالني 4،عشهمعده و كبد، ر

   5.و عوارض فصد بود تبعات، از جمله مرگ بيمار
هاي رگ ياها شريان نخست: شدند، دو نوع بودندهايي كه در عمل فصد شكافته ميرگ

ز هاي خاصي ابيشتر در مورد رگ ،اما عمل فصد .هاي غير جهندهرگ ياجهنده و دوم وريدها 
توان به ها مي ها در ناحيه سر قرار داشت كه از جمله آن تعدادي از آن .گرفتبدن صورت مي

هاي رگ 9،سرپشترگ  8،رگ پيشاني 7،هاي دوگانه روي گردنرگ، )مةالعرق الها( 6يافوخ رگ
اشاره  13رگ زير زبانو  12دو رگ به نام عرق ماقين 11،نبةرأ، رگ )شاءشَخُ(10پشت گوش دوگانه

                                                 
  .126، )ع(امام رضا .1

 .341 الگود، 2.

  .1/36 تفليسي، 3.
  .1/36 ،همو .4

  .105-106طبيب طهراني،  5.

دورلنـد،  : emissary vein؛ 3/230خوارزمشـاهي،   ذخيـره پاورقي ؛ محرري، fontanel vein .9 محمدبيك، 6.
534.  

ابع پزشكي جديد قابل تطبيق نيست و موفق به نام امروزين و معادل التيني اين دو رگ، در من .12 ،محمد بيگ .7
  . يافتنش نشديم

8 .supraorbital vein : ،1454دورلند. 
 .نام امروزين و معادل التيني اين دو رگ، در منابع پزشكي جديد قابل تطبيق نيست و موفق به يافتنش نشديم. 9

  .1233دورلند، : post auricular vein؛ 5 ابن تلميذ، .10
 ). "ارنبه"دهخدا، ذيل . (هاي بيني ذكر شده استر بيني يا كنار پرهرگي در س .11
12 .nasofrontal vein :،هاي بيني هستنداين دو رگ نيز از رگ. 1022دورلند. 
13 .sublingual vein : ،1444همو.  
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شش رگ  ،هايك از دست در هر يعنيها قرار داشت، در دست هااين رگمورد از  دوازده 1.كرد
   :شدفصد مي

جا كه اين رگ در  چيز است و از آن قيفال در زبان يوناني به معناي كناره هر 2:رگ قيفال .1
  3.ستمعروف االكتفي نيز اند كه تحت عنوان العرقرا قيفال ناميده كنار آرنج قرار گرفته، آن

2. انشعاب ،اين رگ در زير قيفال و در باالي باسليق قرار گرفته و از آن دو رگ 4:لرگ اَكح 
  .يافته است

اين رگ بزرگ از زير بغل آمده و . باسليق در زبان يوناني به معناي بزرگ است 5:رگ باسليق .3
   .شودآيد، يكي ميتف ميبا رگي كه از ك

4. يد باريكي در كناره داخلي ساعد استاين رگ، ور 6:بل الذراعرگ ح.  
  .كه در مرفق واقع شده است 8اي از رگ باسليق استاين رگ شعبه 7:بغل رگ ابطي يا زير .5
    10.وريد بين دو انگشت حلقوي و كوچك دست است: يا اسليم 9رگ اُسيلم .6

 هارگاين  .رگ بودهشت و در مجموع  رگ پا، چهارهر در فصد براي  مناسبهاي رگتعداد 
واسير و درد د و بقعفصد آن براي درد م كه 11در پشت زانوالركبه مأبض رگ :عبارت بودند از

ردر قسمت  14ساءدر ساق پا؛ عرق النِّ در قسمت داخلي 13رگ صافن 12؛بودم زنان مفيد ح
   15.پا ترگ پشو  از ساق پا كناري

  
                                                 

  .1/169 ابن القف، 1.
2.  Cefalic vein : ،299؛ دورلند، 1/93، مانهمحرري.  

  .1/169ابن القف،  3.
3: Median cubital vein.  ،513؛ انوري، 1/94، مانهمحرري.  
  .1/94،مانهمحرري،  Basilic vein :؛778انوري، . 5
6.  : Accessary cephalic Vein،10محرري، همانجا؛ دورلند.  
7. Axillary Vein : ،1/92محرري، همان.  

  .1/169القف،  ابن 8.
  .931؛ 491دورلند،: dorsal metacarpal vein  ؛19ارزاني، 9. 
  .564؛ شيرازي، 85؛ چغميني، 1/169؛ ابن القف، 252زهراوي،  10.
  .1229؛ دورلند، 3/230؛ محرري،  popliteal vein؛ 565 شيرازي، 11.
  .20ارزاني،  12.
  . "صافن"دهخدا، ذيل كلمه . ز نيز كاربرد داردنام اين رگ در پزشكي امرو .13
  .1358دورلند، :  sciatic vein ؛24باقري خليلي، . 14
  .1/169 ابن القف، .15
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بر روي كبد قرار داشت و  ها شد كه يكي از آنهاي شكم نيز فصد ميدو مورد از رگ
  1.حال بودروي طَ ديگري بر
. دشميفصد  هاي ويژههاي خاص و بيماريبراي درمان اندام ،روذكمهاي يك از رگ هر

درد، كمر 2،براي درمان بيماري سل، سوء هاضمه، زخم مثانه، حصر بول يا بند آمدن ادرار المث
براي درمان سرسام، رگ پيشاني  3.كردندد ميو واريس، رگ باسليق را فص) ورم پا(داء الفيل 
، بينيشديد  هايريزيو خون 5هاتورم گوش 4،رعهايي نظير صشد و براي درمان بيماريفصد مي

براي درمان حصر خون قاعدگي در بانوان نيز، از رگ صافن در پا، خون  6.زدندرگ قيفال را مي
براي اين كار ابتدا . شدها نيز فصد توصيه ميبراي درمان برخي از انواع نازايي 7.شدگرفته مي

  8.كردندرگ باسليق و پس از گذشت يك هفته رگ صافن را فصد مي
  

  هاي الزم چگونگي انجام عمل فصد و مراقبت
آن توان تا دريابد آيا مي نظر گيرد دردقت  ابدن بيمار ب وضعاز انجام فصد، فصاد بايد  پيش

سن بيمار، مزاج بيمار، فصل ميزان  هاي ضروري،پيش آگاهياز جمله  ؟نه يارد كفصد بيمار را 
قوت و  نيزبيماري، وضع آب و هوا، محل زندگي وي، وضع ظاهري بيمار مانند چاقي و الغري و 

د، فصاد بواين شرايط، اگر مانعي براي اجراي فصد ن مالحظهپس از . بوديا ضعف دهانه معده 
 گيري،هاي خوننوبت ومقدار خون  زمان شكافتن رگ،، نظر موردرگ  ه داشت با مالحظهفيوظ

  9.انجام دهدرا  عمل فصد

                                                 
  .1533؛93دورلند، :  anterior tibialis vein؛ 5 همان؛ ابن تلميذ، .1
  .365 و 336 االخويني، .2
  .114 و 113 ،الطبيب همن ال يحضررازي،  .3
  .1/127، ، الحاويهمو .4
  .37 ابن زهر، .5
  .70 ،الطبيب همن ال يحضررازي،  6.
  .520االخويني،  .7
 .544همو، . 8
  .3/216 ،ذخيرهجرجاني،  .9
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 دار، بيمارانافراد تب: از جملهانجام عمل فصد براي برخي افراد،  قديم، در منابع پزشكي
افراد دچار  و 1در شهرهاي سردسير، كساني كه قبل از عمل فصد به حمام رفته باشند ساكن

افراد  3،هاي زردي دارند افرادي كه چهره چنين هم .ممنوع اعالم شده است 2،ضعف معده و كبد
اين  .شدنداز انجام عمل فصد منع مي 5،افراد گرسنه و افرادي كه شكمشان پر است 4،مست

  :ده استبيان كردر بيت زير  را ميسري مورد اخير
  6فزايد ميها  دو بر درد و علّتـــگشايد        ببه سيري گر كسي رگ مي

براي درمان بيماران برخي مناطق مانند مناطق  براساس مطالب برخي منابع قديم،
نبايد از فصد  برخي مناطق سرد اروپا نيزو ) فرانسه( و نيز در مورد اهالي سرزمين گل 7،گرمسير

  8.استفاده كرد
 9.ندكساعت پيش از انجام فصد، از آميزش اجتناب  12كردند بيمار تا فصادان توصيه مي

- ، پيش از فصد به وي نوشيدنيدر حين عمل فصد شدن بيمارگيري از بيهوشمنظور پيش به
  10.شدآب سيب ترش داده مي و يا غورههاي ترش مزه مانند آب انار، آب

 محل فصد درمانند حجامت الزم بود تا پيش از نيشتر زدن،  ،عمل فصد هنگام انجام در
چند قطره روغن فصاد . پديد آيدبيمار  تري برايكم شود تا درد چربطور نيشتر، بدن و همين

   11.نباشدند و مانعي براي شروع كار كمشخص را ها د تا رگيمالميها رگروي به 
بودن زيرا كم 12؛دنگزيبرمي فصدبراي را  گوشت بدنهاي كمقسمت هايفصاد بايد رگ

فصد رگ بازو  فصادان به تجربه دريافته بودند كه .شددرد مي كاهشگوشت محل فصد، موجب 

                                                 
  .258 زهراوي، 1.
  .6 بيك، ؛ محمد1/168 ابن القف، .2
  .335 ابن ربن طبري، .3

  .124 منيه، 4.

  .3/220 ،ذخيره جرجاني، 5.
  .192 ميسري، .6

  .42 ابن قيم، 7.

  .در اين باره، در قسمت تعهدات فصادان توضيحات بيشتري ارائه شده است .124منيه،  8.

  .136 دهسرخي اصفهاني، 9.
  .61 ،خفي عالئيجرجاني،  .10

  .65، )ع(امام رضا 11.
  .254 زهراوي، .12
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ها لخت و محكم است؛ ولي فصد  هاي آنچون پوست ها است؛تر از ساير رگناكدرد ،و دست
همراه كمتري با درد ، بودميها گوشت زيادي ن ل در صورتي كه روي آنكحاَرگ باسليق و رگ 
خطر بسيار پرل، شكافتن اين رگ، براي فصد رگ اكح فراوان مذكور با وجود منافع 1.شد مي
  2.انددو عصب اين شريان را احاطه كردهچون در زير اين رگ، شريان قرار گرفته و  ؛بود

و مياني گرفته و انگشت  انگشت شست دو فصاد وظيفه داشت تا نيشتر خود را بين
هاي در مورد رگ 3.را محكم بگيرد  اش را آزاد بگذارد تا پس از يافتن رگ مورد نظر، آنسبابه

اين كار  ،هاولي در بيشتر سياهرگ گرفت؛طولي انجام مي شكلرش به ها، بسطحي پشت دست
و قيفال  5بل الذراعاسليم به صورت طولي و رگ حيا رگ اُسيلم  4.شدبه صورت مايل انجام مي

محل  6.دكررم ميو ،محل فصد شده ،صورت در غير اين ؛شدمايل فصد مي شكلو باسليق به 
داشتند تا خون ظاهر شود؛ به ويژه گرم نگه مي ،مال گرم و بخار آبفصد شده را معموال با دست

، فصد نيز د و عالوه بر كاهش دردكردننرم ميرا  در فصل زمستان كه از اين طريق، پوست بدن
   7.گرفتمي انجام آسان

به حالت چمباتمه را ، بيمار شدمي انجامچه فصد در حياط يا باغچه خانه بيماران  چنان
شريان بند را دور بازوي  ،فصاد. دكردنو در كنار او سوراخ كوچكي در زمين حفر مي اندندنشمي

. بردرا در رگ فرو مي بست و پس از مالش دادن رگ مورد نظر، نوك چاقو يا نيشتربيمار مي
 منعقدبود تا خونش تر ميبايد پهن ،كردايجاد مي شكافي كه فصاد در زمستان بر رگ بيمار

جلوگيري بيهوشي بيمار  ازتا  شدتري ايجاد مي در تابستان شكاف كوچك در حالي كهنشود؛ 
داد به قدر كافي خون گرفته شده است؛ اگر بيمار پر شدن سوراخ زمين از خون نشان مي 8.كند
پنبه بر  ريخت و يك قطعه، فصاد مقداري از خاك باغچه را بر روي رگ او ميرفتهوش مياز 

                                                 
  .136 دهسرخي اصفهاني، 1.
  .173 ابن اخوه، .2
  .1/611 ابن سينا، .3
  .339 الگود، .4
  .173 ابن اخوه، .5
  .63 ،خفي عالئيجرجاني،  6.
  .136 دهسرخي اصفهاني، .7
  .799 ؛ نجم آبادي،3 ؛ ابن تلميذ،172 ؛ ابن اخوه،1/167 ابن القف، .8
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هاي ديگري رسد روشبه نظر مي 1.بستگذاشت و آن را با دستمال خود بيمار محكم ميآن مي
زمان  نظران،صاحب برخي .گيري وجود داشته استهم براي شناسايي زمان توقف عمل خون

ريزي توسط و يا سرخ شدن و رقيق شدن آن را براي جلوگيري از خون 2تغيير رنگ خون
  3.اندمناسب دانستهپزشك يا فصاد 

رگ فصد شده را ، فصاد به سرعت به اندازه الزمخون  خروج وانجام عمل فصد، پس از 
از گياهاني  را گاه اين مرهم 4.گذاشتاز كافور و گالب در محل فصد مي مرهمي و بستمي

   5.دكردنمي تهيه )زاگ زرد(، كندر و قَلقَطار )وراآلوئه( زردمانند اقاقيا، گلنار، صبر
يا  ةمكوا ابزاري فلزي به نامو با استفاده از  6بستن رگ فصد شده از طريق داغ كردنگاه 

شست اطراف محل فصد شده را مي ستباي پس از انجام فصد، فصاد. گرفتمي ، انجامكنندهداغ
و محل زخم به مدت ده روز به  7دكنكرد تا ورم و عفونت نو سپس آن را خوب خشك مي

از  ضمن پرهيزپس از فصد،  تاكرد به بيمار توصيه ميفصاد  8.ماندسته مي، بايه پارچهوسيل
به هنگام استراحت بر  10،كندهاي لطيف استفادهبخورد و از خوراكي آهستهغذا را  9،پرخوري

هاي پرنمك ها و ماهيويژه گوشتبه 12از خوردن غذاهاي شور 11،خوابدن ، اماپشت دراز بكشد

                                                 
  .340 الگود، 1.
  .172 ابن اخوه، 2.
  .3/137،ذخيره جرجاني، .3
  .136 ؛ چغميني،516 ،عبدالكريم قزويني، .4
  .34 ،، افضل بن محمد؛ قزويني21ارزاني، .5
 .337ابن ربن طبري،  .6

  .3/239 ،ذخيره ؛ جرجاني،610-1/612 ابن سينا، 7.

  .21 ارزاني، 8.
  .1/174 ابن القف، .9

  .37 ابن زهر، .10
  .798 ؛ نجم آبادي،172 ابن اخوه، .11
  .125 آوازه رضوي،. 12
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گوشت پزشكان، خوردن  2.بخوردمزه هاي ترشيخوراك ،به منظور كاهش صفرا و 1كنداجتناب 
    3.كردندتوصيه مي، فصد شده افرادبراي  را بره شيرخواره

  
  ايشان تعهداتفصادان و جايگاه اجتماعي 

معموال از طبقات  كه با جان و سالمت مردم و مسائل درماني ارتباط داشتند، با اينفصادان  
مانند  كارهاييبراي تأمين هزينه زندگي خود، به ند و گاه رفتميامعه به شمار جپايين دست 

احترام مردم  موردزنان معموال رگاز اين رو  .نداختدپرنيز مي و دالكي )گري آرايش( لمانيس
ها در برخي زنرگ 4.شددشنام شمرده مي تحقير و زن خواندن اشخاص، نوعيرگ و نبودند
از نظر تعليم و مقررات انضباطي، تابع پزشكان  و 5درك مخصوص داشتندها گواهي و مدوره
هاي هاي سطحي و انداماندام 6،و الزم بود اطالعات كافي در زمينه تشريح داشته باشند بودند

تا  7خوبي بشناسند گذاري شده را به ها و وريدهاي سطحي نامداخلي بدن و عضالت و شريان
را به دنبال  بيمارزيرا اين عمل مرگ  ؛دناسب يا عضله و شريان نزنهاي نامننيشترشان را به رگ

ها، تأثيرات فصول و ها، داروهاي مسهل، منضجچنين الزم بود تا با طبايع و مزاج هم. داشت
مذكر و ( روزها و ساعات انجام فصد و نيز با نحوه انجام فصد در هر بيماري خاص و در هر جنس

    8.دنآشنا باش) مؤنث
بر روي بدن انسان، اطالعات خود را بر روي  عمل فصدان وظيفه داشتند پيش از فصاد

در زمينه هاي برّه و بزغاله آزمايش كنند تا مهارت كافي و رگلم برگ ك 9،هاي برگ چغندررگه
، معموال تا مدتي اجراي فصد بر روي انسان هاي آغازيندر دوره دفصا. آورندزني به دسترگ

مشخص و پس از كسب تجربه  يو پس از گذشت مدت كردخويش كار مي ستادا تحت نظارت

                                                 
  .67 ،)ع(امام رضا .1
  .1/36 تفليسي، .2
  .97 بغدادي، .3

  .282 الگود، 4.

  .5/496 مرتضي، راوندي، 5.

  .1/167 ابن القف، 6.

  .همانجا الگود، 7.

  .798 نجم آبادي، 8.

  .281 الگود، 9.
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به غير از فصادان و جراحان،  1.توانست به تنهايي به فصد بيماران بپردازدالزم در اين زمينه، مي
   2.نده باشداشت آشناييفصد با دامپزشكان نيز الزم بود 

ي ندارند، از فصد كردن در مواقعي كه تعادل رواني مناسب شدندميتعهد م فصادان
 كه در برابر محتسب سوگند بخورند شروع به كار،ها مجبور بودند پيش از تمام رگزن 3.بپرهيزند

سال، سالمندان به 14ويژه افراد زير به 4از مشورت با يك پزشك، در مورد كودكان پيشهرگز 
زمن و هاي مرط و بيماريخوني و الغري مفمبتاليان به كمدر مورد  5،سال 60 افراد بااليويژه 

هاي متخلخل و يا بدنداراي دردهاي شديد يا مبتال به العاده سرد يا هاي فوقمزاج بااشخاص 
خوردند هرگز از سوگند مي ستباي فصادان 6.زدن نخواهند كردسفيد و سست، اقدام به رگ

شدن د گرفت؛ چون بريدهدر پشت دو گوش، خون نخواهن واقع صوافهاي سر موسوم به ورگ
 8،وي دند تا زنداني را جز با اجازه وليبو وظفم آنان 7.كندها از توليد مثل جلوگيري مياين رگ

بدون رضايت  و بانوان آبستن را 9كودك را جز با اجازه سرپرستش ،برده را جز با اجازه صاحبش
ال به صرع و سكته و سابقه ابت داراي افراد كردنفصد  .نكنند فصد 10و اطالع نزديكانش

 11.شدفصد تجويز نمي ،مبتال به قولنج نيزافراد حائض و يا  زنانو در مورد ممنوع بود  ماليخوليا،
پس روشن است كه  12.ندنيز نظارت داشت انبر ابزار مورد استفاده توسط فصاد انمحتسب

با وجود  ؛ اماويژه محتسبان قرار داشته است حدي تحت نظر پزشكان و به فعاليت فصادان تا

                                                 
  .3/242 ،ذخيرهجرجاني،  1.
  .10/300 مرتضي، راوندي، 2.
  .798 ؛ نجم آبادي،1/168 ابن القف، 3.
  .93 بدري، 4.
  .150 ؛ العبيدي،11 ابن تلميذ،؛ 1/600 اخوه،؛ ابن258 زهراوي، .5
  .798؛ نجم آبادي، 171 ابن اخوه، 6.
  .172 اخوه،؛ ابن1/609، ابن سينا 7.
  .1/167 القف،ابن .8

  .11 ؛ ابن تلميذ،171ابن اخوه،  9.
 .1/167ابن القف،  .10

  .597-1/598 ابن سينا، 11.

  .282 الگود، 12.
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احتماال به  - نيز گران و حتي دالكان مشكلي كه براي فصادان وضع شده بود، گاه آرايش قوانين
   1.كردندفصد مي - پنهاني شكل

 ،جرجانيبه گزارش  .شدشدت مجازات مي ، بهكرداشتباه ميفصاد در انجام فصد يك  اگر
. شدبيمار يك  جب مرگاشتباه يك فصاد در تشخيص رگ، مو در قرن ششم هجري، در بغداد

به اين دستور اعتراض و از فصاد قاضي  اما .والي بغداد دستور داد تا آن فصاد را قصاص كنند
به . هاي عادي بوده استساختار بدن اين بيمار استثنائي و متفاوت از انسان: دفاع كرد و گفت

اشد، شريان قرار داشته در جايي كه بايد رگ اكحل قرار داشته ب ،در بدن اين بيماراي كه گونه
   2.فصاد را آزاد كردند از اين رو ،بودهغيرعادي  موردياست و اين 
معموال  رو،از اين. دادندتنه را هم انجام ميزدن، عمل خَها معموال عالوه بر رگرگزن

- به خون فقططبق مقررات رايج، يك فصاد،  كاركه با اين. قيچي و تيغ نيز به همراه داشتند
رگزن . نوشتمينيز رجوع خود نسخه شد، گاه فصاد در خفا براي اربابگرفتن محدود مي

كوچك مانند بازكردن دمل يا  هايمعموال برخي داروهاي ساده را همراه داشت و گاه جراحي
 هايداد و ظاهرا تنها شكل از جراحيبيمار را نيز انجام مي گلويدرآوردن استخوان ماهي از 

چون اين عمل بر عهده پزشكان و  ؛د، كشيدن دندان بوديازينمي دستن داكه فصاد ب كوچك
  3.جرّاحان رسمي گذاشته شده بود

  
  قربانيان فصد

فصد  در حينكه  ذكر شدهري سياكرات نام اشخاص مشهور و صاحب منصب ب در تاريخ اسالم به
توان به الهادي خليفه  ها مي ه آناز جمل .انددست داده يا بالفاصله پس از آن، جان خود را از

د كه احتماال بنا به دستور مادرش فصد شد و جان كراشاره ) هـ170-169:خالفت( عباسي
را فصد وي با نيشتر  )هـ248-247:خالفت( برخي هم علت مرگ المنتصر عباسي 4.باخت

 جعفر محمدبن 5.اندالطيفوري دانستهمسموم به دستور تركان و توسط طبيبي به نام ابن
ام در حم) هـ218-198(در دوران خالفت مأمون )هـ210د( معروف به محمد ديباج) ع(الصادق

                                                 
  .4/1458؛ 3/1125شاردن،  1.
  .3/235 ،ذخيرهجرجاني،  2.
  .282 الگود، 3.
  .8/335 ابن جوزي،. 4
  .4/317 ؛ مسكويه،9/251 طبري، محمدبن جرير، .5
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 هـ298سال  درنيز  )هـ296-295:خالفت( المقتدر عباسي 1.در اثر آن از دنيا رفت و فصد شد
 در بغداد بيماري ورم گلو شايع شد و افرادي بر اثر اين هـ346در سال  2.بر اثر فصد از دنيا رفت

-ولي هيچ توسل جستند؛ در اين هنگام افراد زيادي به اميد بهبود، به فصد. بيماري جان باختند
از ) هـ440-415:حك( ابوكاليجار 3.از دنيا رفتند ،يك از اين افراد نيز جان سالم به در نبرده

در يك روز، از سه نوبت فصد پس از  هـ440و خوزستان، در سال  اميران آل بويه شاخه فارس
نيز در اثر فصد ) هـ485-465:حك( براساس برخي روايات، سلطان ملكشاه سلجوقي 4.دنيا رفت

براي درمان تبي كه بعد از شكار نيز ) هـ487-467( خليفه عباسي المقتدي 5.وفات يافته است
از ) هـ669-613(بعين ابن الس 6.ولي نجات نيافت و جان باخت ،بر او عارض شده بود، فصد كرد

پس از فصد  هـ669 در سالنيز ، ضعيةالو الحروفان مسلمان اندلس و صاحب كتاب دانلغت
   7.كردن دستش در مكه، خون زيادي از دست داد و بر اثر آن جان باخت

 .و روشي براي از بين بردن دشمنان استفاده شده است قاتلي خاموش مثابه گاه از فصد به
مي كه در دستش ربه علت و -محدثان معروف از -  )هـ441د(از جمله حافظ ابوعبداهللا صوري 
خليفه پزشكان،  8.چون نيشتر فصاد مسموم بود، از دنيا رفت ؛ايجاد شده بود، اقدام به فصد كرد

ولي او  كرده بودند،ابتال به بيماري بواسير فصد  سبببه را ) هـ467- 422:خالفت( القائم عباسي
برخي فخرالدوله وزير القائم را در مرگ وي  9.و جان سپرد گرديدنيز قرباني اين روش درماني 

كه فردي ) هـ511-498:حك( سلطان محمد بن ملكشاهبر اساس روايات،  10.اندمقصر دانسته
سعد الملك آوجي، فصاد را فريب داد تا سلطان را با . كردبار در ماه فصد ميمزاج بود، يكگرم

        .قتل برساندند و به اين ترتيب وي را به كنيشتري زهرآلود فصد 

                                                 
  .10/121 جوزي،ابن 1.
  .13/155 ،همو 2.
  .14/109 ؛ ابن جوزي،6/206 مسكويه، .3
  .29/336 ذهبي، .4

  .16/312 ؛ ابن جوزي،4/522 علي،بنمحمد راوندي، 5.

  .285 ابن طقطقي، 6.

  .49/289، ذهبي 7.

  .15/323 جوزي،ابن ؛12/60 ابن كثير، 8.

  .109 و 12/110 ابن كثير، 9.
  .4/2425 تتوي، .10
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  آبدار رتيز زهرـش ســار مصري هزار        يكي نيــــورا داد دين
  1جان ورا قصد كن ،شاه را فصد كن        بدين نيش ،بدو گفت رو

مسموم  دستور داد تا فصاد را با نيشتر ،به گوش سلطان محمد رسيد خبراين چون 
                                2.نددرسانبه قتل  ند وخودش، فصد كرد

  3بفرمود تا نيش از او بستدند     بدان نيش، فصاد را رگ زدند
  
  نتيجه

گيري عمومي بسيار قديمي است كه در تمام جوامع متمدن از فصد يك روش درمان و پيش
پزشكان مسلمان به اين عمل اهتمام . جمله جامعه اسالمي، شناخته و مورد استفاده بوده است

فصد در نزد پزشكان  .تجربي قابل قبولي از انجام عمل فصد در اختيار داشتند كردند و نتايجمي
هاي پزشكي عمومي، گاه مسلمان چنان اهميتي داشت كه عالوه بر پرداختن بدان در كتاب

- پزشكان مسلمان در استفاده از فصد، عالوه بر بهره. كردندليف ميأفصد تدر هايي خاص كتاب
پيش از اسالم، از آثار پزشكان يوناني كه از راه ترجمه به دست  گيري از تجربيات جوامع شرقي

كه كاربرد گسترده و نتايج عملي قابل  فصد با اين. هاي فراوان برده اندمسلمانان رسيده بود، بهره
فصد همانند حجامت با . قبولي داشت، اما برخي پزشكان قديم از اساس با آن مخالف بودند

هاي قابل توجهي با در عين حال، تفاوت. شدبيمار انجام ميگرفتن مقداري از خون بدن 
گيري، موضع عمل، ابزارهاي مورد استفاده، زمان و مكان مناسب حجامت از نظر ميزان خون

  .هاي قبل و بعد از عمل، داشتانجام عمل و مراقبت
ه و از اين رو، تجرب. عمل فصد يك كار تخصصصي بود و هركسي اجازه انجام آن را نداشت

ها، اعضاي بدن، هاي مقدماتي از جمله شناختن دقيق محل و نوع رگمهارت كافي و دانش
هاي پيش و پس از توجه به مراقبت. هاي عمومي فرد بيمار، سن و سال، ضرورت داشتويژگي

هرگونه اشتباه در انجام فصد، پيامدهاي . ثر بودؤبسيار م عمل فصد، بسيار مهم و در نتيجه عمل
شد و براي فصاد و يا پزشك، ناپذيري به دنبال داشت كه گاه منجر به مرگ بيمار مي جبران

فصد همانند ساير اعمال پزشكي، گاه مورد سوء  .كردپيامدهاي حقوقي و كيفري ايجاد مي

                                                 
  .2/1302 زجاجي، .1

  .86؛ همداني، 159 محمد بن علي، راوندي، 2.

  .2/1303 زجاجي، 3.
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ويژه در ميان درباريان، فرصت و وسيله مناسبي براي گرفت و بهاستفاده افراد جنايتكار قرار مي
  .شتن رقيبان و دشمنان احتمالي بوداز ميان بردا

  
  كتابشناسي 

 اميرصادقي، تهران، معراجي، ترجمه نصيرالدين ،منسوب به امام رضا) ع(طب الرضا، )ع(امام رضا
  . ش1381

، به كوشش جالل متيني، مشهد، المتعلمين في الطب يةهدااالخويني البخاري، ابوبكر ربيع بن احمد، 
  .ش1371دانشگاه فردوسي، 

 هـ1421، لعلمية، بيروت، دارالكتب الحسبةفي احكام ا بةالقر معالماخوه، محمد بن محمد بن احمد، ابن 
  .م 2001/

  .ش1366تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران، علمي و فرهنگي،  ،ةلصحتقويم اابن بطالن بغدادي، 
خانه آستان قدس كتابموجود در ، نسخه خطي في الفصد مينيةاال لةرسابن عبداهللا،  هبةابن تلميذ،  

 .رضوي

عطا و مصطفي  عبدالقادر ، تحقيق محمدالمنتظم في تاريخ االممابن جوزي، عبدالرحمن بن علي، 
 .م1992/ هـ1412، لعلميةا الكتب عبدالقادر عطا، بيروت، دار

، تصحيح محمد زبير الصديقي، في الطب لحكمةفردوس اابن ربن طبري، ابوالحسن علي بن سهل، 
  .م1928، برلين، آفتاب

 لمنظمة، تحقيق ميشل الخوري، دمشق، او التدبير ةالتيسير في المداواابن زهر، ابي مروان عبدالملك، 
 .م1983/ هـ1403و العلوم،  فةو الثقا بيةللتر بيةالعر

  . هـ1256، مترجم ناشناس، بي جا، بي نا، قانونابن سينا، حسين بن عبداهللا، 
، تحقيق عبدالقادر ميةالسالاو الدول  نية، الفخري في آداب السلطاابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا

  .م1997/ هـ1418القلم العربي،  ، داربيروت مايو، محمد
 ،نيةالمعارف العثماة، حيدرآباد دكن، مجلس دايرحةفي الجرا ةالعمدابن القف، ابوالفرج بن موفق الدين، 

 .تابي

، تصحيح بهين دارايي، تهران، دانشگاه )ز قرن يازدهم هجريترجمه فارسي ا( تاريخ الحكماءابن القفطي، 
 .ش1347تهران، 
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، به كوشش عبدالغني الطب النبوي، شمس الدين محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي، ةيابن قيم الجوز
  .م1957/ هـ1377، لحكمةا عبدالخالق و عادل االزهري و محمود فرج، بيروت، دار

  . م1986/ هـ1407، الفكر ، بيروت، داريةالنها و يةالبداسماعيل بن عمر، ابوالفداء ا ابن كثير دمشقي،
 . هـ1414 ، بيروت، دارصادر،لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، 

  . هـ1398، ةف، بيروت، دارالمعرالفهرستابن نديم،  
 .ش1380، ، تحقيق و تصحيح هادي نصيري، قم، مؤسسه فرهنگي سماميزان الطبارزاني، محمداكبر، 

، تصحيح منصوره اتحاديه و سيروس سعد ونديان، تهران، تاريخ افضل التواريخافضل الملك، غالمحسين، 
 .ش1361 ايران،

  .2536، ، ترجمه باهر فرقاني، تهران، اميركبيرهاي خالفت شرقي تاريخ پزشكي ايران و سرزمينالگود، 
  .ش1381انوري، حسن، فرهنگ سخن، تهران، سخن، 

 .ش1382 ، قم، سلسله،)رهنمودهاي چهارده معصوم( قانون حجامت و فصد، محمدابراهيم، آوازه رضوي

پژوهشنامه علوم انساني و ، »اي از متون ادبي باورهاي عاميانه طبي در پاره«باقري خليلي، علي اكبر، 
 . 13-40ش، صص1383، 14، شاجتماعي

،  هـ1385، سال 13، جالعلمي العراقيالمجمع  ةينشر، »الفصد في الطب القديم«دري، عبداللطيف، ب
 .89-94صص

، مترجم ناشناس، تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران، بنياد فرهنگ لصحةتقويم ابغدادي، ابن بطالن، 
 .ش1350 ايران،

، به همراه آصف خان قزويني، تصحيح غالمرضا طباطبايي مجد، تهران، تاريخ الفيتتوي، قاضي احمد، 
 .ش1382 علمي و فرهنگي،

پارساپور، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و  ، تصحيح زهراالطب يةكفافليسي، ابوالفضل حبيش، ت
 .ش1390 مطالعات فرهنگي،

 .م1968/ش1346 ، تهران، دانشگاه تهران،ةالشيعالي تصانيف  ةيعالذرتهراني، آقابزرگ، 

 بادي، تهران، اطالعات،واليتي و محمود نجم آ ، به كوشش علي اكبرفي عالئيخُجرجاني، سيداسماعيل، 
 .ش1369

تصحيح و تحشيه محمدرضا محرري، تهران، فرهنگستان  ذخيره خوارزمشاهي،جرجاني، سيد اسماعيل، 
  .ش1382 علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران،

ترجمه و تحشيه محمدتقي مير، شيراز، دانشگاه ، قانونچه در طب چغميني، محمود بن محمد بن عمر،
  .ش1350 پهلوي،
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  .ش1368، تهران، زوار، ديوان خاقانيقاني شرواني، افضل الدين بديل بن علي، خا
، ترجمه فريد مدرس موسوي، فرهنگ جديد پزشكي انگليسي به فارسيويليام الگزاندر نيومن،  دورلند،

  .ش1385تهران، رهنما، 
  .ش1344 ،چاپخانه دانشگاه تهران ،، زيرنظر محمد معين، تهرانلغت نامهدهخدا، علي اكبر، 

، آيين تندرستي راز سالمتي در كلمات پيامبر اكرم و ائمه سالم اهللا عليهادهسرخي اصفهاني، محمود، 
  .ش1368 ترجمه علي صحت، تهران، ناس،

 هـ1413 ، تحقيق عمر عبدالسالم تدمري، بيروت، دارالكتاب العربي،تاريخ االسالمذهبي، شمس الدين، 
  .م1993/

، نيةالعثماالمعارف ةمجلس داير مطبعة، حيدرآباد دكن، الحاوي في الطبيا، رازي، ابوبكر محمد بن زكر
 .م1955/ هـ1374

 فةو الثقا بيةللتر بية، شرح و تعليق حازم البكري الصديقي، كويت،  المنظم العرالمنصوري في الطب، همو
 .م1987/ هـ1408 و العلوم،

، ترجمه ابوتراب نفيسي، تهران، جهاد دانشگاهي دانشكده پزشكي دانشگاه الطبيب هضرمن اليح، همو
  .ش1363 تهران،

، تصحيح محمد اقبال و مجتبي مينوي، تهران، السرور يةآ و الصدور حةراراوندي، محمد بن علي، 
 .ش1364 ،اميركبير

 .ش1382 ،، تهران، نگاهتاريخ اجتماعي ايرانراوندي، مرتضي، 

  .م1966/ هـ1386 ،، بيروت،  دارصادرتاج العروس سيد محمد مرتضي، زبيدي، 
 .ش1383 آثار، ، تصحيح علي پيرنيا، تهران،تاريخ منظوم زجاجيزجاجي، حكيم، 

كوشش به، نسخه برگردان مقالت سي ام التصريف لمن عجز عن التأليفزهراوي، خلف بن عباس، 
 .ش1392، سفير اردهال تهران، يوسف بيگ باباپور،

 .243ش، ص1328، سال16، شهامجله ادبيات و زبان، "قناعت"سميعي، 

 .ش1372 ، ترجمه اقبال يغمايي، تهران، توس،سفرنامه شاردنشاردن، ژان، 

منافع ، يكي از هشت رساله ضميمه شده به كتاب رساله در باب فصدشيرازي، كمال الدين حسين، 
 .االفضلية

، تحقيق عادل احمد و خير العباد ةالهدي و الرشاد في سيرسبل الصالحي الشامي، محمد بن يوسف، 
  .م1993/ هـ1414، لعلميةاعلي محمد معوض، بيروت، دارالكتب 

 .ش1378 ، تهران، فردوس،تاريخ ادبيات در ايرانصفا، ذبيح اهللا، 

  .هـ1387 التراث، ، بيروت، دارمم و الملوكتاريخ االطبري، محمدبن جرير، 
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، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، پژوهشگاه لصحةدرع اطاهر،  بن محمد مهاش طهراني، محمدطبيب 
 .ش1390،علوم انساني و مطالعات فرهنگي

اآلداب  كلية، »بيةالحجامون و الفصادون نماذج من صورهم علي اآلثار العر«العبيدي، صالح حسين، 
  .147-168، صص26ش بغداد، معةبجا

مؤسسه مطالعات تهران، ، و هشت رساله در طب و حكمت ةفضليمنافع االقزويني، افضل بن محمدامين، 
 .ش1386 تاريخ پزشكي،

، يكي از هشت رساله ضميمه شده به كتاب منافع ابن سينا لصحةا شرح حفظقزويني، عبدالكريم، 
 .فضليةاال

، تصحيح محمدتقي دانش پژوه، تهران، مؤسسه مطالعات و تاريخ الوزراءقمي، نجم الدين ابوالرجاء، 
 .ش1363 قات فرهنگي،تحقي

 .ش1368، دنياي كتاب ياسمي، تهران، ، ترجمه رشيدايران در زمان ساسانيانكريستين سن، آرتور، 

، سال 50و49، شها مقاالت و بررسي، »آداب و آموزش پزشكي در ايران اسالمي«كسايي، نوراهللا، 
 .95-118ش، صص1369

 وي و هاشم رسولي، تهران، علميه اسالميه،، ترجمه جواد مصطفاصول كافيكليني، محمد بن يعقوب، 
 . ش1344

 ، ترجمه عليرضا زكاوتي قراگوزلو، تهران، اميركبير،تمدن اسالمي در قرن چهارم هجريمتز، آدام، 
  .ش1362

  .ش1363، تهران، اسالميه، بحاراالنوار بن محمدتقي، مجلسي، محمدباقر
 ، تهران، سروش،پزشكي در اسالم و ايران مجموعه متون و مقاالت در تاريخ و اخالقمحقق، مهدي، 

  .ش1374
 .كتابخانه آستان قدس رضويموجود در ، نسخه خطي دستور الفصدمحمدبيك، 

  .ش1379 ،، ترجمه ابوالقاسم امامي، تهران، سروشممتجارب األمسكويه، ابوعلي، 
  .ش1380، تهران، اميركبير،2، جالمعارف فارسي مصاحبةداير، »فصد«مصاحب، غالمحسين، 

 . 123-128، صص2، سال پانزدهم، شارمغان ، ترجمه رفيع امين،»تاريخ طب از مبدأ تا امروز«منيه، 

 .ش1377، تصحيح نادره جاللي، تهران، ميراث مكتوب، تاريخ آل سلجوق در آناتوليلف ناشناخته، ؤم

عات اسالمي سسه مطالؤمتهران، ، به اهتمام برات زنجاني، علم پزشكي دانشنامه درميسري، حكيم، 
  .ش1366گيل با همكاري دانشگاه تهران، دانشگاه مك

 .ش1353، ، تهران، دانشگاه تهرانتاريخ طب در ايران پس از اسالمنجم آبادي، 

 .ش1355، تهران، بي نا، خسرو شيريننظامي، 
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ود هاشم محدث، تهران، بنياد موقوفات محم، تصحيح ميرخلد برينواله قزويني اصفهاني، محمد يوسف، 
 .ش1372 افشار،

  .ش1386 ، تصحيح محمود روشن، تهران، ميراث مكتوب،جامع التواريخالدين فضل اهللا، همداني، رشيد

 
  زنيشاخ رگ

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زنينيشتر يا كارد رگ
 


	Jeld 19.pdf
	فصد.pdf

