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مكتب طب سنتي ايران ،دانشي آميخته با هنر و فراست و ذخيرهاي برخاسته از
حكمت خسرواني اهالي سرزمين آريايي ايران است كه در حكمت يوناني آميخته و
با محك تجربه در طول ساليان حيات انسان آزموده شده است .مكتبي كه در دوران
زرين شكوفايي تمدن اسالمي ،و با طلوع ستارگان پرفروغ تاريخ علم ،آن فرزانگان
ّ
ايراني جهان وطن ،بر پايي خردورزي و با جداساختن سره از ناسره گسترش يافت
ِ
و اكنون نيز توانايي ّ
حل برخي از معضالت علمي را در عرصهي بهداشت ،پيشگيري،
تشخيص و درمان دارا است.
اين مكتب با ريشهاي ده هزارساله ،انسان را فقط از بعد ما ّدي نمينگرد بلكه به ابعاد
ديگر وجود او به عنوان خليفهي الهي نيز توجه دارد .در اين ديدگاه ،حفظ سالمت
مقدم بر درمان است ،و توجه به روش زندگي و تأمين هواي سالم ،تغذیه درست،
فعاليت كافي ،استراحت به اندازه و تعادل حاالت روحي  -رواني شعار طب سنتي
ايران است.
اكنون جامعهي پزشكي جهان به اهميت روشهاي درمان طبيعي و مكاتب طب
سنتي و مكمل پي برده است و دانشكدهها و مراكز تحقيقاتي بسياري در غرب و شرق
طبي -كه سابقهي علمي و
جهان به پژوهش براي به كارگيري روشهاي مختلف ّ
تاريخي دارند  -مشغول ميباشند .گسترش فوقالعادهي طب سنتي چين ،طب تبتي،
كايروپراكتيك ،آيورودا ،هوميوپاتي و صدها مكتب و روش گوناگون ،نشان دهندهي
اين حركت عظيم جهاني است .اين حركت ،همچنين موجب شده است كه پزشكان و
محققان در ايران و ديگر كشورهاي جهان به شناخت مباني طب سنتي ايران گرايش
يابند .در این مقاله به اختصارداليل لزوم احيا و توسعهي طب سنتي ايران در چهار
محور ارايه ميگردد.
کلید واژهها :طب سنتي ايران ،احیا و توسعه
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تعريف طب سنتي
سازمان جهاني بهداشت از حدود  30سال پيش
بهمنظور پوشاندن جامعه عمل به شعار خود ،يعني:
«بهداشت براي همه تا سال  »2000توسعهي طب
سنتي را مورد توجه قرار داده است .اين تصميم
بر  2پايه استوار است .اول عدم دسترسي بسياري
از افراد به خدمات اوليهي بهداشتي درماني كه
در بعضي كشورها تا  80درصد جمعيت را شامل
ميشود و دوم عدم رضايت از درمانهاي طب
جديد به خصوص در باب بيماريهاي مزمن و
عوارض جانبي داروهاي شيميايي ( .)1به اين دليل
درسال  1978سازمان جهاني بهداشت بيانيههايی
در زمينهي توسعه طب سنتي منتشر كرد كه در
آن، طب سنتي بهطور خالصه اينگونه تعريف شده
است« :مجموعه تمامي علوم نظري و عملي كه
در تشخيص طبي ،پيشگيري و درمان بيماريهاي
جسمي ،ذهني يا ناهنجاريهاي اجتماعي بهكار
ميرود و بهصورت گفتاري يا نوشتاري از نسلي به
نسل ديگر انتقال يافته باشد»(.)2
در سال  2002ميالدي سازمان جهاني بهداشت
طب سنتي را با جزئيات بيشتري اينگونه تعريف
كرده است« :طب سنتي واژهاي كلي است كه
هم به سيستمهاي طب سنتي مانند طب سنتي
چين ،آيوروداي هند و طب يوناني  -عربي و هم
به اشكال مختلف طب بومي اطالق ميگردد.
درمانهاي طب سنتي شامل دارو درماني (استفاده
از گياهان دارويي ،اجزاي حيواني و معدني) و
روشهاي غيردارويي (مانند طب سوزني ،ماساژ و
درمانهاي روحي رواني) است .در كشورهايي كه
سيستم خدمات پزشكي در آنها بر پايهي طب
مدرن استوار است ،به جاي طب سنتي اغلب از
واژه طب مكمل و طب جايگزين يا طب غيرمتعارف
استفاده ميشود»(.)1
با توجه به تعاريف فوق ،طب سنتي ايران را ميتوان

به دو بخش زير تقسيم كرد:
الف) طب سنتي مكتوب :اين بخش شامل كتب
و رساالت حكماي ايراني است كه تعداد آنها بر
هزاران مجلد بالغ ميگردد .اين ميراث گرانبها
گنجينهاي مكتوب براي محققان در ايران و جهان
است و اهميت آن براي بشريت بيش از پيش معلوم
خواهد گرديد.
ب) طب سنتي شفاهي :شامل تجارب و اطالعاتي
است كه سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر
انتقال يافته و حاوي روشهاي مختلف بهداشتي
و درماني است( .)3ايران بهدليل سابقهي تاريخي
طوالني ،و نيز اقوام ،نژادها و زبانهاي مختلف و
اقليمهاي متفاوت ،كشوري سرشار از تجارب و
آرا و عقايد طبي شفاهي است .بهخصوص در بين
عشاير و ساكنان قسمتهايي از اين مرز و بوم كه
به داليل جغرافيايي صعبالعبور بوده ،استفاده از
اين تجارب طبي و روشهاي درماني جزء الينفك
زندگي مردم محسوب ميشده و تشخيص صحيح
از سقيم و انتقال تجربهها به نسل بعدي حياتي و
ضروري بوده است .تدوين اين قسمت از طب سنتي
ايران كه امروزه تحت عناوين گياهشناسي بومي
( ،)Ethnobotanyفارماكولوژي بومي (�Ethnop
 )harmacologyو طب بومي()Ethnomedicine
مورد توجه جهانيان است اهميت خاصي دارد و
تأخير و تعلل در جمعآوري و مكتوب كردن آنها
موجب از دست رفتن قسمتي از اين تجارب گرانبها
ميشود ،تجاربي كه شايد دربردارنده كليد حل
بعضيمعضالتپزشكي باشند(.)7-4
علل پيشرفت و ترويج طب سنتي از ديدگاه
سازمان جهاني بهداشت
سازمان جهاني بهداشت علت پيشرفت و ترويج
طب سنتي را  3نكته ميداند:
الف) خصوصيات ذاتي طب سنتي« :طب سنتي از

قبل سيستم بهداشتي و درماني خود مردم بوده
است و توسط آنان بهخوبي پذيرفته ميشود .طب
سنتي مزاياي خاصي نسبت به تمامي سيستمهاي
طبي وارداتي دارد؛ چرا كه جزئي از فرهنگ مردم
محسوب ميگردد و در حل بعضي مسائل فرهنگي
سالمت نقش قابل توجهي دارد .طب سنتي به
راحتي ميتواند يار و ياور پزشكي علمي و جهاني
باشد .معرفي ،توسعه و ترويج طب سنتي احترام به
فرهنگ و ميراث مردم در سراسر جهان است(.)2
ب) ويژگي كلنگر بودن طب سنتي :طب سنتي
داراي روشي كلنگر است ،بهطوريكه به انسان در
طيف وسيع محيطي از باال نگاه ميكند و بر اين
نكته تأكيد دارد كه سالمتي و بيماري نتيجهي
عدم تعادل و توازن انسان در كل سيستمي است
كه او را احاطه ميكند .از اين نگاه ،عوامل مهاجم و
تغييرات پاتوژنيك نقش جانبي بر عهده دارند(.)2
ج) قابل اجرا بودن طب سنتي :داليل عمده و
مختلفي جهت توسعه و ترويج طب سنتي وجود
دارد .شايد از نظر اجرايي مهمترين دليل قانعكننده
براي توسعه و ترويج بنيادي طب سنتي اين حقيقت
است كه اگر بخواهيم از روشهاي قابل قبول ،امن
و داراي توجيه اقتصادي استفاده شود ،طب سنتي
يكي از مطمئنترين راهها براي رسيدن به پوشش
بهداشتي براي همهي جهانيان است(.)2
داليل احياي طب سنتي ايران

 -1نقش اقتصادي
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پس از عزم ملي در چين براي بازگشت به طب
سنتي خود در سال  1949و تشكيل آكادمي
طب سنتي چين در سال  1951و انكار تبليغات
گسترده غربيها بر عليه اين مكتب ،هماكنون طب
سنتي چين  40درصد خدمات بهداشتي درماني
را در اين كشور برعهده دارد .در چين  30دانشگاه
طب سنتي و  170مركز تحقيقات طب سنتي

وجود دارد .در ويتنام طب سنتي از سال 1955
توسط دولت به رسميت شناخته شد و اكنون اين
سيستم داراي 25500پزشك 49 ،بيمارستان و 3
مؤسسهي تحقيقاتي است .در اوگاندا ،هند و اتيوپي
نقش طب سنتي در خدمات بهداشتي اوليه به
ترتيب  70 ،60و  90درصد است .در مالزي ساالنه
 500ميليون دالر هزينه صرف طب سنتي و مكمل
ميگردد ،در حالي كه هزينههاي طب جديد 300
ميليون دالر تخمين زده ميشود(.)1
در بيشتر كشورهاي توسعه يافته نيز طب سنتي
و مكمل توسط تعداد فراواني از افراد اين جوامع
پذيرفته شده است؛ بهطوريكه  48درصد مردم
استراليا 70 ،درصد جمعيت كانادا 42 ،درصد مردم
آمريكا 38 ،درصد بلژيكيها و  75درصد مردم
فرانسه ،حداقل يك مرتبه در سال از خدمات طب
مكمل بهره ميبرند( .)2بودجههاي اختصاص يافته
براي طب سنتي و طب مكمل نيز قابل مالحظه
است ،بهاين توضيح كه در استراليا  80ميليون
دالر ،در كانادا  2/4ميليارد دالر ،در انگليس 2/3
ميليارد دالر( )2و در آمريكا  21/2ميليارد دالر
( )7در سال صرف خدمات طب مكمل ميشود .در
آمريكا مصرف داروهاي گياهي در سال  1996برابر
 3/24ميليارد دالر( )8و در سال  1998مصرف
مكملهاي غذايي به تنهايي حدود  5ميليارد دالر
بوده است( .)9همچنين در سال  2000مصرف
فراوردههاي گياهي و مكملهاي غذايي در آمريكا
به  17ميليارد دالر بالغ شده است( .)7در جهان در
سال  2000فروش داروهاي گياهي به  60ميليارد
دالر رسيده است( .)1تعداد مراجعين به طب مكمل
در آمريكا از سال  1990تا سال  1997از  427به
 629ميليون رسيده ،درحاليكه تعداد مراجعه به
پزشكان عمومي در سال  1997مورد  386ميليون
(نمودار  )1بوده است( .)10در آلمان از حدود 8
ميليارد دالر هزينه دارو ،حدود  2/8ميليارد دالر
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به داروهاي گياهي اختصاص دارد( .)11پوشش
بيمهاي هزينهی درمان و دارو خدمات طب سنتي
و مكمل در ژاپن ،چين ،كره و ويتنام بهصورت
كامل است و در كشورهاي آلمان ،استراليا ،نروژ،
انگلستان ،كانادا و آمريكا قسمتي از هزينهها توسط
سازمانهاي بيمهگر پرداخت ميشود(.)1
در ايران ،آمار دقيق ميزان استفاده از طب سنتي
و مكاتب مختلف طب مكمل مشخص نيست ،ولي
مطالعهاي كه در سال 1379در شهر اصفهان انجام
شده نشان داد كه در طي  5سال گذشته 62/5
درصد از افراد حداقل يك بار از روشهاي طب
جايگزين استفاده كردهاند و استفاده از گياهان
دارويي ،دعا درماني ،حجامت و طب سوزني با
 9/5 ،10/1 ،76/6و  5/5درصد به ترتيب بيشتر
از روشهاي ديگر مورد توجه بوده است( .)12در
ايران فروش داروهاي گياهي در سال  1376حدود
 7ميليارد ريال بوده كه در سال  1380به 37
ميليارد ريال (نمودار  )2رسيده است(« .)13با
ن كه بيش از  % 50مراجعه به پزشكان
توجه به اي 
نياز به دارو ندارد ،اگر از روشهاي درماني ديگر
استفاده كنيم مصرف داروهاي شيميايي كاهش
يافته ميتوانيم با صدور دارو به خارج ،كشور را در
مسير پرسودي قرار دهيم و از اين طريق وابستگي
خود را نيز كم كنيم ،زيرا داروهاي شيميايي هر
روز جديدتر و قطعاً گرانتر ميشوند… در حالي
كه كشور ما خاستگاه طب سنتي است و انواع
گونههاي گياهي با خواص دارويي فراوان و تنوع
و كيفيت باال ،سرمايههاي با ارزش ما محسوب
ميشوند»(.)14
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فروش ريالي داروهاي گياهي ايران از سال 1376تا  .1380ميزان
فروش در طي پنج سال حدود  5برابر افزايش يافته است.
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 -2دسترسي آسان و ارزان بودن
در طب سنتي ايران داروها تنوع بسيار زياد داشته،
معموالً براي يك بيماري ،داروهاي متعددي وجود
دارد :حديث «ما خلق ا ...من داء اال خلق له سبعين
دواء» ،و اين منشأ در رحمت الهي دارد تا بندگان
براي دسترسي به دارو كه يك نياز اصيل است به
سختي و زحمت نيفتند؛ آيهي «و آتاكم من كل ما
سألتموه» و اگر يك دارو در سرزميني يافت نشد
يا مريض از دارويي كراهت داشت بتواند از داروي
در دسترس ديگر با كمترين هزينه بهره گيرد ،و
همچنين اگر طبيعت مريض به دارويي عادت نمود
و تأثيردارو از دست رفت بتواند از داروي ديگري
بهره ببرد(.)15
داروها غالباً مواد در دسترس  -شامل مواد گياهي،
معدني و حيواني  -در محيط اطراف محل زندگي
هستند و معموالً نسبت به داروهاي شيميايي
قيمت كمتري دارند .داروهاي مزبور معموالً با
پرداخت هزينهاي نسبتاً جزئي در همان منطقه
قابل دسترسي است(.)16
 -3تكيه بر جنبههاي اخالقي
طب سنتي ايران بهطور كلي ريشه در دارالحكمهها
و حوزههاي علميه دارد .بسياري از علما و
انديشمندان همراه با تحصيل علوم مختلف ،علم
نافع طب را نيز طبق فرمايش رسول اكرم (ص)
كه حديث «خيركم انفعكم للناس» براي حفظ
سالمتي خود و مردم ميآموختند و در انتشار آن
به طالبان علم ميكوشيدند و ثواب معنوي آن را
توشهي راه آخرت ميدانستند .آن سرفرازان و
فرزانگان دنياي دانش و تقوا ،كتمان علم را گناهي
غيرقابل بخشش ميدانستند و انتقال دانش به
مردم را واجب به حساب ميآوردند .بهاءالدوله
رازي طرشتي( )17كه پوينده راه رازي بزرگ در
قرن دهم است در علت تأليف كتاب ارزشمند
«خالصه التجارب» به زبان پارسي چنين توضيح
ميدهد كه بنا به فرمودهي پيامبر اكرم (ص)

«من كتم علما نافعا الجمه اهلل تعالي يوم القيامه
بلجام من النار» براي انتشار دانش نافع و عدم
كتمان آن تصميم به تأليف اين كتاب ارزشمند
ميگيرد( .)18اين مشعلداران علم و اخالق بشري به
دانشمندان پيش از خود احترام فراوان قائل بودند،
و گرچه در بسياري مواقع نظرهاي علمي اساتيد
قبل از خود را به نقد ميكشيدند ،ولي در آثار خود
منبع و مرجع سخنان خود را بهمنظور بزرگداشت
اساتيد فن بيان ميداشتند« .شيخالرئيس» عقايد
و روشهاي درماني پيشينيانش را توأم با نظر و
برداشتهاي شخصي بهگونهاي روشن نگاشته و
هرگونه دستور يا نسخهي مفيدي را كه از پزشكان
مقدم بهدست آورده به نام آنان در كتاب خود درج
كرده است .به همين جهت كتاب قانون بياندازه
مورد توجه و اعتماد اهل فن قرار گرفت ،بهطوري
كه در مقايسهي آن با كتب پزشكي و آثاري كه

بعد از ابنسينا نگارش يافت همه بر تفوق و برتري
اين اثر ارزنده اعتراف كرده و در درمان بيماريهاي
سخت ،رأي و دستورات اين پزشك عاليمقـام را
دليل و راهنمـاي عمليـات خود قرار دادهاند(.)19
متأسفانه اكثر شاگردان غربي اين مكتب بزرگ،
احترام اساتيد خود را نگاه نداشتند و ضمن
استفادههاي فراوان بدون ذكر منابع( )20اين مكتب
طبي را به سخره گرفتند و اعمالي را كه شايستهي
حيطهي علم و دانش نبود انجام دادند و گستاخي
را به آنجا رساندند كه پاراسلسس در روز افتتاح
كرسي استادي خود در برابر دانشجويان پزشكي
قانون ابنسينا را به آتش كشيد( .)21حكما و اطباي
مسلمان نه در پي به ثبت رساندن و انحصار و نه
به دنبال پنهان ساختن آن بهمنظور بهدست آوردن
ثمن بخس و دستيابي به تجمالت آنچناني دنيوي
بودند ،بلكه به بيماران نيازمند نيز كمك ميكردند.
دكتر گودرزي داماد مرحوم دكتر احمديه از اساتيد
معاصر و برجستهي باليني طب سنتي ايران
ميفرمايد :روزي از استاد پرسيدم گرانترين حق
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العالجي كه تاكنون دريافت فرمودهايد چهقدر بوده
است؟ ايشان فرمودند« :من حق ويزيت از كسي
دريافت نميكنم .مردم اگر بخواهند حق العالجي
ميپردازند كه از نظر من مقدار آن مهم نيست
چهقدر باشد» .دكتر جهانگير درويش نيز ميگويند:
«مطب او در آن زمان در خيابان چراغ برق نبش
پامنار قرار داشت كه بيشتر به يك خانه شبيه
بود تا به يك مطب .كاسهاي روي ميز در بيرون
اتاق معاينه و دفتر گذاشته شده بود .هر كسي حق
ويزيت را به صالحديد خود در آن كاسه ميگذاشت
و اگر دكتر به اشخاص بي بضاعت حوالهاي ميداد
وجه آن از همان كاسه برداشته ميشد .نميدانم
آخر هر روز اين كاسه بدهكار ميشد يا بستانكار؟»
( .)22مرحوم حجتاالسالم سيد علي اصغر حكيم
در رابطه با پدر خود ،مرحوم حاج سيد حسين
حكيم ( 1305-1246هجري قمري) از اطبا و
دانشمندان شوشتر چنين نوشته است« :سلوك آن
جناب با مرضي چنان بود كه طمعي به مال ايشان
نداشت ،از فقرا چيزي نميگرفت يعني حقالعمل
يا حقالقدم مطالبه نميكرد ،و اگر بدون مطالبه
ميدادند قبول نميكرد ،و از اغنيا بدون مطالبه هر
چه ميدادند قبول ميكرد و كم و زياد نمينمود،
بلكه بسياري از فقرا كه تمكن معالجه و مداوا
نداشتند از مال خود به ايشان ميداد ،و با تمام
مرضي با حسن خلق و بشاشت و خوشرويي و
خوشزباني و مهرباني رفتار مينمود و ايشان را و
كسانشان را مطمئن و خاطر جمع ميكرد و هر قدر
ناخوشي صعب و دشوار بود ،آن را در نظر ايشان
سهل و سبك و آسان و سهلالعالج مينمود… و
با اندك دوايسهل ،كمخرج ،و قريبالحصول مداوا
ميكرد و به اسرع زماني صحت مييافتند»(.)23

 -4دستيابي به داروها و روشهاي جديد
استفاده از تجارب سنتي احتمال كشف مواد مؤثر
دارويي را تا  40درصد افزايش ميدهد ،در حالي كه
اين ميزان در پژوهشهاي اتفاقي فقط  1درصد است
( .)4داروهايي مانند كانابينوييدها ،وينكريستين،
آرتميزينين( ،)8اپيوئيدها و كلشيسين(،)24
پيلوكارپين( ،)25استفاده از دستگاه كشش در
جا انداختن مهره دررفته در ستون فقرات( )26و
استفاده از سوند بهمنظور تزريق دارو و همچنين
خارج نمودن ادرار احتباس يافته( ،)27چگونگي
خارج كردن جنين با هيدروسفالي ايجادكننده
ديستوشي( )28و استفاده از مارپيچ مبرد در
استخراج اسانس توسط ابنسينا( ،)29استفاده
از سيم طال براي ثابت كردن دندان متحرك و
استفاده از پروتز دنداني تراشيده از دندان گاو()30
شواهدي غيرقابل انكار بر اين مطلب هستند.
طب سنتي ايران كه ثمرهي تجربههاي گسترده
دانشمندان و حكماي اين سرزمين طي قرون و
اعصار متمادي است ،توانايي ارائه راه حل در بعضي
از بيماريهايي را كه امروزه طب جديد در برخورد
با آنها ناتوان است يا در بسياري موارد تنها به
درمان عالمتي بسنده ميكند دارا است( .)31در
این رابطه از موارد جالب درمان بیماری گوارشی
منصور خلیفهي عباسی توسط جورجیس رئیس
اطبا جندیشاپور میباشد که شرح آن تقدیم
میگردد:
در سال  148هجری قمری منصور خلیفهي عباسی
دچار بیماری گوارشی گردید و به درمانهای
مختلف پاسخ نمیداد .منصور به ربيع دستور داد
كه اطبا را جمع كند تا با آنها مشورت كند .چون
اطبا در محضر منصور حاضر شدند به آنها گفت:
آيا طبيبي را در واليات و شهرستانها سراغ داريد
كه ماهر و مطلع باشد؟ همگي در جواب گفتند
ميان اطبايي كه ما ميشناسيم بهتر از جورجيس
وجود ندارد .او رئيس پزشكان گنديشاپور ميباشد

دورهی  19شمارهی 3
69

طب و زتکیه

و در طب مهارت كامل و مصنفات معتبري دارد.
جورجیس به همراه برخی از دانشجویان با
تجربهاش به بغداد آورده شدند و او توانست خلیفه
را به خوبی درمان کند .همچنین در سال 171
هجری قمری هارونالرشيد دچار سردرد صعب
العالجي گردید و پزشکان در درمان آن فرو ماندند
و بختیشوع جندیشاپوری به پایتخت فرا خوانده
شد و درمان او را بر عهده گرفت( .)32از موارد
دیگر تجربیات بالینی حكيم عمادالدين محمود
بن مسعود شيرازي از پزشكان معروف قرن دهم
هجري و از پزشكان دربار شاه طهماسب صفوي در
رابطه با مشکل اعتیاد است.
عمادالدين در رابطه با افراد معتاد كه قادر به ترك
نيستند و مصمم به گرفتن روزه در ماه مبارك
رمضان ميباشند ،تدابير جالبي را بهكار ميبرد
تا شخص معتاد از مزاياي معنوي اطاعت دستور
الهي در ماه مبارك رمضان بهرهمند گردد .ايشان
در رساله افيونيه طرز ساخت يك نوع حب ساخته
شده از موم ،روغن بادام و ترياك را شرح ميدهد
كه به آرامي در دستگاه گوارش آزاد ميگردد و در
طي روز معتاد نيازي به مصرف افيون پيدا نميكند
و ميتواند روزه را كامل نمايد .قابل ذكر است كه
داروهاي آهسته رهش كه توسط عمادالدين بيان
شده از صور دارويي مدرن در داروسازي جديد
محسوب ميگردد(.)33
از موارد دیگر تجربه بالینی ارزشمند ميرزا سيد
حسن خان نظامالحكماء با طب قدیم ایران در
درمان پای تیر خورده ستارخان است براي
معالجهي وي مجمعي از اطباي فرنگي و ايراني
تشكيل و پس از معاينه و شور با يكديگر به
قطع پا رأي دادند .مگر آقاي ميرزا سيد حسن
خان نظامالحكماء كه بدون قطع عضو معالجه
سردار را به عهده حذاقت گرفت و در معالجه اين
مريض هنر معجزه آسايي را از خود نشان داد
كه شگفتي و اعجاب تواناترين اطباي ايراني و

اروپايي را برانگيخت(.)34
حكيم مرحوم دكتر سيد احمد علي خسروي
موسوي همداني كه هم به طب جديد و هم
به طب قديم مسلط بود در اين باره مينويسد:
«پس از آني كه سالهاي متمادي اين فقير روي
دستور و معالجات اطباي قديمه و جديده عمل
كردم و هر يك از آن قواعد و ادويه مناسب به
آن را در محل و مورد آن به تجربه رسانيدم به
اين نتيحه رسيدم كه دستورات اطباي قديمه كه
سالها مورد تجربه و آزمايش قرار گرفته است
در معالجه اكثر امراض متقن و محكم و خلل
ناپذير است»( .)35ايشان همچنين در انتهاي
مبحث بيماريهاي آئورت از ديدگاه طب جديد
ميفرمايند« :لذا بايد روي دستور قديمه…
عمل نمود تا نتيجه گرفت و اال به اين دستور
عمل كردن تضييع وقت طبيب و اتالف عمر
مريض است» و در مبحث بيماريهاي وريدهاي
اجوف فوقاني و تحتاني فرمودهاند«:پس راه عالج
همان دستور قدماست و از اقوال متجددين اطبا
چيزي شناخته نخواهد شد بهدردخور در عالج
اين گونه امراض داخلي»( .)35مرحوم دكتر
ن يكي از پانزده
عبداله احمديه( )36كه بهعنوا 
استاد برجسته مدرسه پزشكي دارالفنون در كنار
اساتيدي مانند دكتر لقمانالدوله ادهم و دكتر
غالمحسين اعلم قرار داشت ،به حق از احياگران
طب سنتي باليني ايران در دوران معاصر و
الگوي نشان دهنده كارآمدي اين مكتب در عصر
جديد است .ايشان با حادثهي جالبي نظرشان به
استفاده از تجارب ارزشمند طب سنتي ايران پا
به پاي طب جديد جلب گرديد و سپس تحقيقات
گستردهاي را در اين زمينه آغاز كرد( ،)37تجارب
باليني ايشان در باب بيماريهاي صعبالعالج
توجه بسياري از دانشمندان را به خود جلب
كرد بهطوري كه پس از سخنراني ايشان تحت
عنوان «موارد بهرهگيري از داروهاي گياهي در
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طبايع گوناگون» كه با حضور اساتيد ايراني و
استادان روسي و خارجي به رياست دكتر امير
اعلم در بيمارستان شوروي سابق تشكيل شد،
پروفسور ميشينين رياست پزشكان شوروي در
قسمتي از سخنان خود ميگويد« :در تاريخ طب
ديدهام كه در زمان خلفا ،پزشكان عاليمقامي
بودند و برخي معالجات حيرتآور ميكردند
كه ما امروزه از چگونگي آن بيخبريم ،بهويژه
محمد بن زكرياي رازي و ابوعلي سينا كه ايراني
و سرآمد اطباي آن عصر بهشمار ميآمدند .بنابر
اين ما اظهارات آقاي دكتر احمديه را ميپذيريم،
زيرا پيروي از روش آنان ميكند ،اما از آنجا
كه شرط كاربرد داروهاي قديم دانستن طبايع
بوده و در غيرآن صورت ممكن است نتيجهاي
معكوس ببار آيد بنابر اين پيگيري اين رشته
از درمانها تخصص الزم دارد»( .)37ايشان در
آستانه جشن هزاره ابنسينا كه در سال 1331
در تهران برگزار شد با اطمينان كامل از تجارب
حكماي طب سنتي ايران و دانش خود ،اين متن
را در روزنامه اطالعات منتشر ميكند«:مكتب
پزشكي ابنسينا با روش و داروهاي مخصوص،
بسياري از امراض صعبالعالج مزاجي از قبيل
سنگ كليه ،آلبومينوري ،ورم پروستات ،فشار
خون ،مرض قند ،و غيره را به سهولت معالجه
ميكرد كه طب امروزي از آنها به كلي بيخبر
است .استادان و متخصصان خارجي تا قبل از
انعقاد اين جشن ميتوانند بعضي از آنها را عم ً
ال
ببينند»(.)38
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