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 جيطب را و يسنت طب از يقيتلف ماران،يب رماند در هياحمد خان   دكتر عبداهللا روش

 
 ب، ج*، الهام اختريالفنژاد روشنك مكبري

 
 گروه طب ايراني، دانشكدة طب ايراني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايرانالف

 دانشكدة طب ايراني، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايرانب
 مي و مكمل، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايرانطب اسال-مؤسسة مطالعات تاريخ پزشكيج

 چكيده
شان در حوزة درمان با طب تلفيقي (طب مدرن و طب سنتي) عبداهللا خان  ترين نام اند به آموزش ديده دارالفنوناي كه در  از ميان استادان برجسته سابقه و هدف:

هاي  دانشكده توجه موردنام تاريخ معاصر را  در حال حاضر اين پزشك به آنچهلتحصيل شده است. ا خورشيدي از دارالفنون فارغ 1294احمديه است. او در سال 
باليني تا درمان بيمار است. هدف از اين مطالعه بررسي روش درمان و نحوة  قدم به قدمي ايشان و برخورد ريگ حال طب سنتي قرار داده است، نحوة شرح

 ي دكتر احمديه است.ريگ گزارش
ها و  ي قرار داده است. بخشي از اين نسخهبررس موردهاي در دسترس دكتر احمديه را  اي انجام شده كه يادداشت : اين مطالعه به روش كتابخانهها روش و مواد

 به چاپ رسيده است.» راز درمان«آوري كرده و بخش ديگر در كتاب  ها را مرحوم استاد اصفهاني در يك فايل كامپيوتري جمع يادداشت
ي ايشان بسيار به ها ادداشتدر ي آنچهي به احوال چهره، زبان و گوارش بيمار توجه عميقي داشته است. ريگ حال دكتر عبداهللا خان احمديه در روال شرح ها: تهياف

اي تلفيقي است. او بنا به نياز، ه گيري، ارتباط روزانه با بيمار، خُلق نيكو، صرف وقت زياد طي معاينه و ويزيت بيمار و نسخه حال دقت در شرح خورد يمچشم 
استفاده از  خورد يمگرفت. آنچه در روند درمان ارزشمند ايشان بسيار به چشم  هم داروهاي طب رايج و هم گياهان دارويي را در سبد دارويي بيمار در نظر مي

 بهبود كاركرد گوارشي و اجابت مزاج بيمار جهت تسريع روند بهبودي است.
هاي طب سنتي توسط دانشجويان و در جلسات گزارش صبحگاهي در پيشبرد  ها و روش درماني ايشان در دانشكده بررسي نسخه رسد يمظر ن به ي:ريگ جهينت

ي باارزش دكتر احمديه فقط يك يادداشت روزانة سير بيماري نيست، بلكه يك تفكر بنيادين در درمان ها ادداشتدرمان تلفيقي بتواند رهگشا باشد؛ چرا كه ي
 يافته دارد. اي در بهداشت و درمان اكثر كشورهاي توسعه لفيقي را به عرصة ظهور رسانده است كه امروزه جايگاه ويژهت

 طب سنتي، طب ايراني، طب تلفيقيدرمان،  ها: كليدواژه
 

 

 مقدمه: 
پيشرفت چشمگيري داشته است.  ها قرنعلم طب در طي 

آدمي در كنار اين پيشرفت در علم و شناسايي كاركردهاي بدن 
طب رايج را در برابر طب سنتي قرار  جيتدر بهتجهيزات طبي 

داد. در اين ميان پزشكاني هستند كه بر توانمندي هر دو طب 
اند و سعي در پيشبرد طب تلفيقي در  در كنار هم تكيه كرده

دارند. طب سنتي با تكيه بر اركان و  ها يماريبشناخت و درمان 
به تشخيص و درمان علت اصلي  نگر لكاخالط و مزاج با نگاه 

پردازد و طب رايج با نگاه جزءنگر و انبوه  مي ها يماريبرخداد 
ي در عرصة درمان توجه قابلهاي  شرفتيپها به  تخصص فوق

هاي  شرفتيپدست يافته است. حال اگر اين  ها يماريب
نگر طب سنتي ملحق كنيم، طب  چشمگير را به دانش كل

 ها يماريبسوي تشخيص و درمان  بهاي نو  تلفيقي دريچه
ي اوليه را در اين نوع ها قدم. از جمله پزشكاني كه دينما يبازم

 اند مرحوم دكتر عبداهللا خان احمديه است. نگاه برداشته
ش در شهر آمل 1265دكتر عبداهللا خان احمديه در سال 

ش در تهران دار فاني را 1338چشم به جهان گشود و در مرداد 
تحصيالت مقدماتي را در مدارس قديميه آمل و وداع گفت. 

تهران و تحصيالت عاليه را در مدرسة دارالفنون به پايان رسانيد 
سپس به مدرسة طب رفت و موفق به اخذ ديپلم طب شد. پس 

 99آبان : افتيدر خيتار
 99دي  :تاريخ پذيرش
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از آن در بيمارستان نظامي احمديه تهران مشغول به كار شد و 
جة سبب دقت نظر و عملكرد خوب به در در فاصلة كوتاهي به

بوده كه نام  مؤثرسرگردي رسيد. اين دوران تا آنجا در ايشان 
را براي خودش انتخاب كرد. البته او در ارتش نماند » احمديه«

و به تدريس بيولوژي و تاريخ طب در مدرسة طب مشغول 
ش براي مطالعات بيشتر در زمينة پزشكي 1314شد. در سال 

سال وفاتش  راهي كشورهاي اروپايي شد. پس از بازگشت تا
ي رياستي به ايشان ها پستكه پيشنهادهاي بسياري براي  با اين

طبابت به روش  ژهيو بهاش به امر طبابت  شد به جهت توجه
خاطر تحقيق بيشتر در اين زمينه از پذيرفتن اين  گذشتگان و به

خودداري كرد و تا آخر عمر آزادانه به طبابت پرداخت  ها سمت
 ).1مينش كرد (و خويش را وقف مردم سرز

. او پرداخت يمبه مطالعه  دائماًدكتر احمديه طبيبي بود كه 
به اين طريق  ها مدتدر ايران بود و  با آن كه ديپلمة طب رايج

تر در اين  و سفرهايي جهت تحقيقات گسترده دكر  يمطبابت 
زمينه به اروپا داشت، مطالعات زيادي در كتب طبي پيشينيان 

با اصول تداوي به اين سبك و استفاده از كرده بود و در رابطه 
 ييتا جابود  داده انجام يا گسترده يها يبررس ييدارو اهانيگ

 ديبا«نگاشته است:  طور نيا »درمان راز«كتاب  ةمقدم دركه 
 نيشيطب پ يشناس درمان وريز به امروز يپزشك صيتشخ

داشته باشد. در صورت  ديمف يجينتا ماريب يآراسته گردد تا برا
توسل جست و به سبك  انينيشيو روش پ هيبه فرض ديقتضا باا

 ).3، 2( »ها درمان كرد آن
دكتر احمديه  قدم به قدمحال و درمان  نحوة نگارش شرح

هايي دارد كه توجه به آن در آموزش دستياران طب  ويژگي
سنتي، كه ديدگاهي درماني با طب تلفيقي دارند، ارزشمند 

 است.
هاي بدن بيمار  ي ارگانها تيلفعاتوجه به همة جوانب 

 ) نكتة ظريفي استنگر كليك طب  عنوان به(طب سنتي ايراني 

كه در كشيدن نقشة درمان توسط ايشان بسيار به چشم 
هاي  حال و ويزيت ي در اخذ شرحزدگ شتابخورد. عدم  مي

روزانه در ابتداي درمان تلفيقي دكتر احمديه نيز بسيار 
 ).4است ( توجه قابل

اي  ي ايشان نمونهها نوشته دستتوجه به  رسد يم نظر به
عملي در كمك به تلفيق طب سنتي و طب رايج باشد و راه را 

ي اين دو طب هموار سازد. هدف از اين مطالعه نينش همبراي 
ي دكتر ريگ گزارشنيز بررسي اجمالي روش درمان و نحوة 

 احمديه در ويزيت بيماران است.
 ها:  روش مواد و

اي انجام شده  مطالعة كتابخانه صورت بهوهش كه در اين پژ
ي مرحوم استاد ها نوشته دستاز  شده يآور جمعاست، دو مجلد 

محمدمهدي اصفهاني كه به چاپ مؤسسة مطالعات تاريخ 
راز «ي ها كتابپزشكي و طب اسالمي رسيده است به همراه 

ي شدند. موارد بررس» درمان نقرس و سياتيك«و » درمان
استاد با شرحي كه خود استاد مطرح كرده بودند و ة نوشت دست

 موردي گياهي ها درمانهاي طب رايج و سنتي و  توالي درمان
ي شدند. بند دستهبررسي و  ها افتهقرار گرفتند و سپس ي توجه

ي نسبت به شرح تشخيص و درمان در متن دار امانتبه جهت 
 تغييري داده نشده است.

 ها: يافته
ر و نوشتن مسير درمان، شاخصة حال بيما نوشتن شرح

اين  آنچه). 5ي دكتر احمديه است (ها نوشته دستاصلي 
ها است. شايد اين  تر كرده است نظم آن را جذاب ها نوشته دست

 .گشت يبرمهاي خدمت او در ارتش  نظم به سال
ايشان در تمام دوران طبابت خود مسير درمان هر بيمار را 

و در » راز درمان«ش كتاب 1329تا در سال  كردند يميادداشت 
را منتشر كردند. آنچه » درمان نقرس و سياتيك«ش كتاب 1332

برجسته است اعتقاد ايشان به اهميت كارايي  ها ادداشتدر اين ي
 مورداي است كه بايد  هاي درمان تلفيقي بود. اين نكته روش
هاي طب سنتي قرار گيرد و دانشجويان خود را  دانشكده توجه

 ي آن ندانند.ريكارگ  بهاز مرور طب رايج و نياز  بي
دكتر عبداهللا خان (نامي كه مردم عادي به او داده بودند) در 

را  شده انجامي ها درمانپايان هر معاينه و مداوا وضع بيمار و 
را  ها ادداشت. او هر شب اين يكرد يماي يادداشت  در دفترچه

ربوط به هر هاي م را در جزوه ها آنمطالعه و نكات برجستة 
. به اين ترتيب نگارش بيماري و جزئيات كرد يممبحث وارد 
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درمان در مرحلة نخست با نوشتن شرح بيماري و مشكالت 
شد. اين  بيمار از زبان خود او و با ادبيات بيمار انجام مي

پزشك قرار  توجه مورداي است كه امروز نيز بايد بسيار  نكته
خود را به زبان خويش بيان  وقتي بيمار شكايت واقع دربگيرد. 

كند كه بيماري در او ايجاد كرده  و آن حسي را اظهار مي كند يم
تر از آن چيزي باشد كه  ممكن است اين حس بسيار متفاوت

پزشك گمان كرده پس گاهي بيان بيمار از يك مشكل چيزي 
متفاوت از بيمار ديگر است كه اين موضوع خود در عرصة 

سنتي نكتة ارزشمندي است و تشخيص و درمان در طب 
ممكن است موجب تفاوت در انتخاب دارو و شدت اثر آن يا 

 همان درجة دارو شود.
ي مكرر در سير بيماري ها ادداشتنكتة ديگري كه در اين ي

علت اصلي بيماري است  براساسخورد نوع درمان  به چشم مي
مبناي طب سنتي  درواقعشود.  و درمان عالمتي كمتر ديده مي

و توجه به علت اصلي تظاهرات بيماري  نگر كلطب  عنوان به
 در سبك طبابت دكتر عبداهللا خان شاخصة مهمي است.

تسلط ايشان به طب غربي و تسلط به داروهاي رايج آن 
زمان و انتخاب اين داروها در كنار درمان گياهي يا حتي در 

 براي بيمار و انتخاب گياه روز بهبسياري موارد انجام درمان 
دارويي بعد از شكست درمان طب رايج شاخصة ديگري است. 

هاي  به اين ترتيب ايشان بسياري از بيماران رنجور از ويزيت
بودند،   پياپي پزشكان ديگر و بيماراني كه از درمان پاسخ نگرفته

را در مطب خود و به سبك خود به درماني تلفيقي (در 
كند  اشاره مي، هم به نام حكماي طب سنتي شيها نوشته دست

)، كما اينكه امروز نيز در 6سپرد ( هم به مراجع طب رايج) مي
هاي طب سنتي بسياري از بيماران خسته از عود  دانشكده

بيماري يا نااميد از اثربخشي داروهاي رايج به درمان به شيوة 
 آورند. سنتي روي مي

بيماران دكتر عبداهللا خان همة طبقات اجتماعي روزگار 
و سبك  ها درمانند. فقير و ثروتمند از شد يممل خود را شا

 مورداي كه امروز بايد  بردند. نكته طبابت او به يكسان سود مي
قرار گيرد بار مالي درمان گياهي است كه هزينة  توجه

 ها محروم كند. روزافزون نبايد اكثر افراد جامعه را از اين درمان

طب ي طب رايج و ها درماناو بدون تعصب نسبت به 
داشت  ميتصمدر كالم و  يچنان آزادگ آن. كرد يمسنتي طبابت 

 ،دارد درمان به ازيناست و  ماريقلب و عقل او ب ييگو چنانكه
درمان طب رايج باشد يا طب سنتي يا تلفيقي از هر  نيحال ا

دو! به اين ترتيب نگاه بدون تعصب و آزادگي او نسبت به هر 
را به عرصه رساند و دو طب روش قدرتمند طب تلفيقي او 

اي  ي ايشان را داراي سبك و هدفمند ساخت. اين نكتهها درمان
هاي پزشكي  ة تربيت پزشك در دانشكدهسرلوحاست كه بايد 

 باشد.
ش در دانشگاه تهران دكتر 1947در سخنراني دسامبر 

» اين ويرانه را گنج بسيار است!«گويد:  عبداهللا خان احمديه مي
ر تحقيقات رابداروهاي گياهي ب تجويز«و جايي ديگر: 

است و  بخش جهينتگذشتگان با توجه به سردي و گرمي طبايع 
 ».شود با حال بيمار هماهنگ مي

كردن نحوة طبابت دكتر عبداهللا خان  تر بيان حال براي روشن
جلد يك » راز درمان«هايي از متن كتاب  احمديه به نمونه

 شته شده است.شود كه به قلم خود ايشان نگا پرداخته مي
 حال بيمار شمارة يك: شرح

اجابت مزاج  كه يحالبا عارضة تب در مزاج يدمومردي «
نداشت داروي كنين تجويز شده بود، زبان وي خشك و زرد، 

هاي درشت  رنگ پوست بدن تيره و مايل به سياهي، بروز لكه
در ساق پاها، تورم قوزك پا، افزايش فشار خون. ابتدا به 

فكر كردم، ولي خانوادة وي موافق نبودند.  كردن خون خارج
سپس تنقيه با فلوس، جوشاندة شيرخشت، نيلوفر، عناب، 
  سپستان، ريشة كاسني و تخم كاسني دستور دادم و نوشيدن آب

 ».ليمو و آلو توصيه نمودم
توجه به نحوة اجابت مزاج بيمار و نبود راه دفعي، تسلط 

، بيان احوال بيمار به تجويز دارو ازين شيپبه داروي كنين و 
هاي  زباني ساده به همان شكلي كه بوده و ضبط آن، شاخصه

باليني،  عالئمحال است كه ضمن آموزش  ارزشمند اين شرح
نمايد.  تجويز آن مي ازين شيپبه شناخت عوارض دارو و  ديتأك

در ادامه سه روز از درمان را با تفصيل گياهان دارويي توصيف 
 كند. مي
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 يمار شمارة دو:حال ب شرح
هاي  ة مداومت مصرف دو ماه خوراكيباسابقيك عطار «

دنبال آن  كرده كه به گرم، سپس مصرف يك مثقال سناي دم
چكه شده است.  دچار سوزش مجراي ادراري شده، ادرار چكه

هاي سرد به مدت سه يا چهار روز  نمودن مفرده او اقدام به ميل
اختياري  اري و بيكرده است و حال دچار سستي مجاري ادر

 ».ادرار شده است
دكتر عبداهللا خان اين شكايت بيماري را از زبان عطار بيمار 

بيمار «كند:  توصيف مي طور نيانوشته است، سپس بيمار را 
توانست بنشيند و مرتب  سوزش و درد فراواني داشت و نمي

آمد. پروستات  چكه مي پيچيد. ادرار چكه به دور خودش مي
م بود. براي درمان تخم خيار، تخم خربزه، تخم بزرگ و متور

كدو شيرين، خشخاش شروع كردم. در عرض چند روز درد و 
 ».بيماري برطرف شد عالئم

 حال بيمار شمارة سه: شرح
قد، با رنگ گندمي و برافروخته گاهي دچار  فردي ميان«

، گاه گرفته و غمگين كه به زانودرددوار، زماني كمردرد، گاهي 
. فشارخون پيدا شد يمو از كار زود خسته  رفت يم فروفكر 

رفتن از درد پا شاكي بود، چند  كرده بود، گاهي به هنگام راه
شد. قواي فكري، عصبي و جنسي  لنگيد و خوب مي قدمي مي

وي بسيار آشفته بود. با خوردن غذا و ادوية گرم مشكالت او 
يده شد. در اعقاب وي سابقة نقرس و روماتيسم د زيادتر مي

 بخش جهينتشد. انواع معالجات طب رايج انجام شده بود و  مي
نبود. علت را تنبلي كبد و مسموميت تشخيص دادم. براي 
درمان از دستور رازي در درمان صداع گرم استفاده كرده، 

 غوره آبسير  5روزي دو مثقال تخم گشنيز را كوبيده در 
 .»آميخته، طبق دستور بدهند و حال بيمار بهتر شد

توجه دكتر احمديه به مزاج جبلي بيمار، سوءمزاج 
 جانبه همهايجادشده و نقش حرارت در ايجاد بيماري و نگرشي 

 است. توجه  جالببه كلمة مسموميت در اين مورد 
 حال بيمار شمارة چهار: شرح

ساله ساكن رشت به هنگام اقامة نماز جماعت در  60آقاي «
ورده بود. در يك شب سرد زمستاني در مسجد سرما خ

بازگشت به منزل با هواي باراني مواجه شد و براي شام ماست 
و اسفناج صرف كرده است. صبح كه بيدار شد متوجه گشت 
نيمي از بدنش سنگين و تنبل شده و تحت فرمان او نيست. 

آمد.  چكه مي اختيار و چكه فلج ناقص شده بود. ادرار وي بي
به تهران آمد و به من  ماه، سپس 14زير نظر پزشكان بود تا 

مراجعه كرد. در معاينه نيمي از بدن سست و نافرمان بود، 
دردهاي مفصلي مشاهده شد. درمان طب رايج كامل بود پس به 
سبك طب سنتي افزايش سردي را تشخيص گذاشته، درمان را 

 شروع كردم.
به اين ترتيب برگ اكاليپتوس، مرزنجوش و بوزيدان دادم 

تا سه روز. حال بيمار بهتر شد، سپس  كه همه گرم بودند
اسطوخودوس، ريشة ايرسا، بوزيدان، مرزنجوش، قرص 

دادم. روز دهم جريان ادرار طبيعي شد و  نيواسپرمبتاكسين و 
.«... 

، علت گانه دهدكتر احمديه از كنار هم گذاشتن اجناس 
اصلي بيماري را در كنار علم خود در طب رايج و شناخت 

كند كه درمان طب  ت و بدون جانبداري بيان ميداروها نهاده اس
رايج كامل بود و درمان با رويكرد طب سنتي به اين ترتيب 
برايش شروع شد. اين نحوة نگرش خاص بدون قضاوت 

هاي هر دو نگرش موجب شده است كه دكتر  دربارة كاستي
 برخوردار باشد. اريع تماماحمديه از علمي تلفيقي با كارايي 

 ار شمارة پنج:حال بيم شرح
ساله به كمك ديگران  18جواني  05/11/1331در تاريخ «

سالگي به ديفتري  7با شكايت درد مفاصل به مطب آمد. در 
ش قوزك پاها و مچ دستان 1329مبتال شده بود. در زمستان 

ها تا مدتي قادر به حركت  وي متورم شده، دردناك بود و صبح
قطره تعفين يد و يدور نبود. به من مراجعه كرده بود كه با 

پتاسيم بيماري برطرف شده بود و اندك ورمي در قوزك به 
جاي مانده بود. امسال تابستان به ييالق رفته بود و شنا كرده 

 جيتدر بهبود و ورم قوزك پاها برگشته و دردناك شده بود و 
مفاصل انگشتان نيز متورم و دردناك بود. در معاينة زبان بار 

داشت. جوان از درد ناراحت بود،  زد يمزردي كه به  درنگيسف
خواب نداشت و اجابت مزاج درستي نداشت. بندهاي 
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انگشتانش متورم و نبض متالطم بود. مجدد قطرة يدور پتاسيم 
مثقال و  12را تجويز كردم. براي لينت مزاج روغن بادام شيرين 

 اي از اگير تركي، بابونه و ريشة ايرسا دادم تا اعصاب جوشانده
را تقويت كند و دفع سودا نمايد. يك جعبه نيز آمپول 

Benerva تجويز شد.« 
دكتر احمديه در ثبت اين بيماري با توجه به نقش رطوبت 
و چينش درمان، باز هم درمان سنتي را در كنار درمان طب 
رايج قرار داده است و تسلط خود به هر دو نگرش درماني را 

 اثبات كرده است.
مار ديگري را به اين ترتيب شرح داده دكتر احمديه بي

هراسان و گريان به دنبال من آمدند كه  08/11/1331«است: 
تب دارد و بدحال است. به عيادت وي در منزل رفتم. 

يافتن ورم مفاصل و تب را در بالين وي ديدم و تشخيص  شدت
حصبه همراه روماتيسم گذاشتم. طبيعت مفاصل سرد است. 

كند و بر شدت درد و  ناتوانشان مي غذاي سرد و تر سست و
افزايد از طرفي مايعات سرد و تر براي تسكين حرارت  ورم مي

كبد در بيماري حصبه الزم است پس فلوس را  خصوص بهبدن 
الزم ديدم به همراه ترنجبين، گل سرخ، سنا مكي، عناب و 

 ».سپستان، تمرهندي، روغن بادام شيرين تجويز كردم
 ة شش:حال بيمار شمار شرح

علت داءالرقص  ساله، اهل تبريز به 22آقاي جواد «
(هانتينگتون)، به مطب آمد. مادر وي در ايام دوشيزگي دچار 
ورم مفاصل شده بود و مجدد به وقت شيردهي يكي از 
فرزندان خود، مبتال شده است كه درمان شده و بعدها جواد را 

كرده كه  به دنيا آورده است. جواد در دوران كودكي بارها تب
 گريپ و سرماخوردگي بوده است. دهيرس يمبه نظر 

او در ظاهر جوان تنومند با موهاي گندمي و طبيعتي رطوبي 
بود. در معاينه تشخيص داءالرقص گذاشته شد. منتهي حركات 

مانع تحقيق بيشتر بود. رفلكس  ها دست، صورت و ها چشم
 كرماسترين از دست رفته بود.

كرد كه روزي به امامزاده  ي بيان ميدر مورد پيشينة بيمار
داوود رفته بوده و در نتيجة خستگي دچار ورم قوزك پاي 
راست شده است. چون كارگر شركت سنتاب بوده با استفاده از 

پمادي كه پزشكان بيمة شركت مزبور تجويز نموده بودند بهتر 
شده است، ولي پاي راست ورم كرده است و سرگيجه و 

او اضافه شده است. در نقاط ديگر بدن  ئمعالكشيدگي دل به 
مانند صورت، لرزش پديدار شده است. ناچار سه روز بستري 
شده با گذاشتن كيسة يخ روي شكم، عارضه تشديد يافته 

بودند و تشنج شكم شدت  درآمدهاست. همة اعضا به جنبش 
 گرفته بوده كه به آسايشگاه عصبي ارجاع شده بود.

ي بسيار زياد بود. اگر بازو را نگه در معاينه، حركات تشنج
ها و نيز ساير اعضا  . پنجهآمد يدرمداشتي، شانه به تحرك  مي

بودند. معلوم شد در تابستان در استخر زياد  درآمدهبه تشنج 
هاي رطوبي مانند خيار  است و در خوردن خوراكي كرده يمشنا 
ة تشنج خوب كار واسط بهروي شده و مزاج وي نيز  زياده
 داشت. پشكرده است. صداي قلب غيرطبيعي شده بود و ط نمي

 Reyagarو نيز  Betaxine Forteيدور پتاسيم، آمپول 
اي از بابونه،  جوشانده همچنينبراي لينت مزاج تجويز شد. 

 02/07/1329اسطوخودوس و زنيان تجويز شد. در تاريخ 
بيماري آرام گشت ولي رفلكس كرماستر بازنگشته بود  عالئم

الطيب،  سنبل همچنينماسك رازي را تجويز كردم.  پس حب
و ليموعماني تجويز شد سپس آمپول  گل گاوزبان، بادرنجبويه

اي مركب از بابونه،  پد و جوشانده تاكسين قوي و قرص كلسي
 ).7، 4» (ريشة ايرسا، بادرنجبويه و بسفايج تجويز شد

 بحث:
زيست كه طب رايج  اي مي دكتر عبداهللا خان در زمانه

سبب رواج خرافه از زمان قاجاريه،  گير شده و به همه
گردان بودند. شاخصة تفكر  كردگان از طب سنتي روي تحصيل

او تحليل عميق طب سنتي و اعتقاد به آن در كنار تسلط به طب 
پردازد.  كه در درمان به طب تلفيقي مي چنان آنرايج است 

و سه درواقع در دهة انتهايي قرن سيزدهم هجري خورشيدي 
دهة نخست قرن حاضر تفكر طب تلفيقي از دل مطالعات وي 

هنري براي تشخيص و درمان  صرفاًگيرد. او طب را  شكل مي
زمان از  آالم بيمار و بيماري دانسته و به دور از تعصب، هم

امروز ما  آنچهو علم روز و قديم بهره جسته است.  ها كتاب
ت كه طب سنتي به آن محتاجيم خودباوري و همتي اس شدت به
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ها را  را دقيق موشكافي و با شناخت مزاج مردمان اقليم خود آن
درمان كنيم و طب و داروهاي رايج را نيز عالمانه بشناسيم و در 

 كنار هم از تجويز آن سود ببريم. 
روشن است رويكرد تلفيقي دكتر عبداهللا خان به  آنچه

رآمد شناخت و درمان بيمار و بيماري است كه ايشان را س
در درمان عوارض  بسا چهكند و  پزشكان داخلي زمان خود مي

ه داشت نگهنيز او را يك پله از سايرين باالتر  ها زخمجراحي و 
 است. 

دكتر » درمان روماتيسم، نقرس و سياتيك«در انتهاي كتاب 
مادة معروف به باد مفاصل «گيري كرده است:  عبداهللا خان نتيجه

مفاصل بدن دارد. گاه با حمله به گرايش به قلب و  معموالً
ديگر اعضا و احشا در آن نقاط متمركز شده و ايجاد عوارض 

در نوع مزمن آن رعايت  ژهيو بهكند. در روماتيسم  گوناگون مي
ها درجة نخست اهميت را دارد.  لينت مزاج، تقويت كبد و كليه

حال  الزم است. توجه به شرح زير درونتوجه به فعاليت غدد 
به ورم مزمن روده و  ها آندگي و دودمان فرد و ابتالي خانوا

يبوست كهنه ارزشمند است. در اين بيماران ضمن درمان 
يبوست بايد رعايت طبيعت مفصل نيز بشود. داروها مناسب 
طبيعت مفصل باشد تا نتيجة بهتري حاصل شود. انواع هليله 

كند.  به شكل معجون در اين افراد خوب اثر مي خصوص به
زماندگان افراد مبتال به نقرس به شكل ارثي كبد ضعيف و با

تشبيه نمود كه  آلود گلتنبل دارند. خون اين افراد را بايد به آب 
ة اسيد اوريك، اورات دوسود و اگزاالت سميت دارد. واسط به

صرف غذاي لذيذ و نامتناسب ميزان اين مواد را افزايش داده و 
رد و نتيجة آن بروز گذا سموم روي اعضا و احشا اثر مي

عوارض گوناگوني نظير شوريدگي مغز، اختالالت رواني و 
هاي ريوي همچون آسم،  عصبي، دردهاي عصبي، بيماري

حمالت عصبي قلب، امراض جلدي، بواسير، واريس، سنگ 
). اين خطوط باز 7» (كليه و مثانه و رسوبات بدن خواهد بود

ه در تلفيق دو طب گذارد ك هم بر ديدگاه تلفيقي دكتر صحه مي
ي اين خطوط يعني ال البهاز  آنچه انديشيده است. مي

خورد توجه  ي دكتر عبداهللا خان به چشم ميها نوشته دست

هاي  ي خاص از درمان طب تلفيقي متكي بر پايهنوع  بهايشان 
 زير است:

و توجه به همة اعضا در تحليل رخداد  نگر كلالف. طب 
 بيماري در يك عضو

نمايد توجه به وضعيت  تي را متمايز ميطب سن آنچه
هاي  نوشته دستعمومي بدن و اعضاي اصلي است. در 

از دكتر عبداهللا خان جمالت زير تفكر يك طبيب را  جامانده به
كه البته در  دهد يمدر عرصة درمان به شكلي نهادينه نشان 

قرار  توجه مورددانشكدة طب سنتي نيز اين تفكر بنيادين 
هاي طب سنتي  بايد بيش از پيش در كلينيكگرفته است و 

 قرار گيرد. توجه مورد
در بروز هر مرضي بايد سه چيز در نظر گرفته شود: اول 
توجه به دستگاه گوارش و لينت مزاج؛ دوم رعايت اعصاب و 
حاالت نفساني؛ سوم مرض يا دردي كه بروز كرده و مريض از 

 .)9، 8(دارد آن شكايت 
 ب. توجه به مزاج

ي بيان شده روشن بهي دكتر عبداهللا خان ها درماندر  آنچه
است توجه ايشان به مزاج فرد بيمار است. كما اينكه در تمام 

يي كه به قلم ايشان نوشته شده است توجه به ها يماريبشرح 
 ةمزاجهاي پاي -او سردي يا گرميبه  ايخشكي يا تري بيمار و 

تر، گرم و خشك، گرم و تر، سرد و  ،سرد، خشك ،گرم
ي اشاره شده است و در روشن به -)10( خشك، سرد و تر

 است. ودهب ياساس ،ن نقشة درماني نامبرده و كشيدريگ ميتصم
ي ها كتابج. تسلط به علم طب روز و مطالعة بيماري در 

 طب سنتي
هاي ارزشمند مسير درمان دكتر عبداهللا  از ديگر شاخصه

هاي طب سنتي است.  خان توجه به علم روز و مطالعة كتاب
كند كه  در ترسيم نقشة درمان اشاره مي وضوح بهايشان 

ي روز دنيا روي بيمار انجام شده بود و در كتاب ها درمان«
رازي در خصوص آن خواندم و نتيجة تحقيقم را » الحاوي«

ايشان هم از درمان  درواقع». روز اجرا كردم به براي بيمار روز
و هم از درمان طب  ،طب رايج براساس آخرين منابع طب رايج
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طب  رسسنتي براساس مطالعة بيماري در منبع معتبر در دست
 سنتي استفاده كرده است.

ويژة دكتر عبداهللا خان به اجابت مزاج و اصل د. توجه 
 )11(احتباس و استفراغ 

شده به چشم  در تمامي موارد درمان توجه به اين نكته
خورد تا جايي كه برقراري جريان طبيعي ادرار و دفع مدفوع  مي

وي ي ها درماندر چند روز نخست درمان شايد هدف اولية 
 محسوب شده است.

. تسلط ايشان به داروهاي طب رايج و طب روز دنيا يا  ه
طب شيميايي در كنار تسلط به گياهان دارويي و درمان با هر 

ي ذهن ايشان توجه به اين موارد در ها تياولو براساسدو راه 
طراحي نقشة درمان شاخصة ارزشمند ديگري است كه بايد 

رار گيرد تا آنان نيز به علم متخصصان طب سنتي ق توجه مورد
 روز طب رايج مزين باشند.

و. تسلط ايشان به اعمال يداوي همچون بادكش، حجامت، 
هاي كوچك، تزريق سرم و دارو  فصد و زالو در كنار جراحي

مهارت و تسلط ايشان در اين حوزه نيز شاخصة ارزشمند 
و ديگري است كه دكتر عبداهللا خان را مجهز به دانشي تلفيقي 

و به  كند يمتراپي  ارزشمند كرده است كه به وقت نياز سرم
 نمايد. وقت نياز فصد و حجامت مي

علت موفقيت در درمان و ماندگاري نام  توان يمكلي  طور به
دكتر احمديه را عالوه بر مطالعات فراوان در دو حوزة طب 

 رايج و طب سنتي به اجمال موارد زير دانست:
 احمديه:ي عمومي دكتر ها شاخصه

حال و  ي و نگارش شرحساز ادهيپ. نظم فراوان در 1
 وضعيت بيماران؛

 . پيگيري منظم و مداوم بيماران؛2

. صرف وقت كافي در ويزيت و پرهيز از تعجيل در 3
 معاينه؛

 . نگارش مشكل بيمار با ادبيات بيمار در بدو مراجعه؛4

به بيمار بدون در نظرگرفتن طبقة  . احترام و توجه5
 اجتماعي.

 ي اختصاصي دكتر احمديه:ها شاخصه
 بيمار؛ گوارش و زبان حاالت چهره، به دقيق . توجه1

 . توجه به مزاج؛2

 علت اصلي نه درمان عالمتي؛ براساس. درمان 3

 . تسلط كافي به طب رايج و طب سنتي؛4

. استفاده از طب رايج و طب سنتي در تلفيق با يكديگر 5
 بيماري؛  در درمان با توجه به نوع

در نوع  مورد يبي ها تعصب. پرهيز از افراط و تفريط و 6
 انتخاب درمان.

 ي:ريگ جهينت
دكتر احمديه فقط يك يادداشت  باارزشي ها ادداشتي

روزانة سير بيماري نيست، بلكه يك تفكر بنيادين را به عرصة 
ظهور رسانده است كه طب تلفيقي را در انتهاي قرن گذشتة 

اي قرن حاضر خورشيدي به رخ كشيده است. خورشيدي و ابتد
طب تلفيقي كه طي دو دهة اخير در مناطقي از دنيا طلوع كرده 
است و همچنان در كشاكش پذيرفته شدن و نشدن است، 
حدود يك قرن پيش در يك مطب خصوصي در مركز شهر 
تهران، انقالبي را رقم زده است كه چراغش با خاموشي استاد 

هاي طب سنتي در ميانة  ه در دانشكدهخاموش شده تا دوبار
 گر شود.  دهة هشتاد قرن حاضر جلوه

دكتـر عبـداهللا خـان، روش     نظـر  مـورد هاي  توجه به ارزش
ايشان در تلفيق استادانة دو طب بدون تعصب نسبت به يكي يا 

گرفتن ديگري در كنار تسلط علمي ايشان به منـابع طـب    ناديده
صوص بيمار و بيمـاري در  روز و مطالعة منابع طب سنتي در خ

تربيت متخصصان امروزي در علم طب ضروري است. چنانكـه  
 در دنياي فردا، طب تلفيقي پيشگام خواهد بود. رسد يمنظر  به

 



 ..روش دكتر عبداهللا خان احمديه .
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