
شمودسال  177/ 1390 تابستان، دومي ماره،

و ايران طب سنّيمجلّه 1390 تابستان،دومي، شمارهمود، سالتي اسالم

و ايرانري مشاهيمعرف  طب سنّتي اسالم

���� ابوتراب نفيسي����

 فريبرز معطر

و عاوم دارويي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، گروه فارماكوگنوزي، دانشكده اصفهاني داروسازي  

ب يكي از نوابه دكتر ابوتراب نفيسي  پزشـكي معاصـرغحق

كه ايران محسوب مي و شاگر اگر چه گردد  دانش براي همكاران

بـسياري از افـراد ارزش واالي علمي او شناخته شده بود، لكن

خيـل. وجود ارزشمند وي را بـه خـوبي درك ننمودنـد جامعه 

و  و دردمنـداني كـه توسـط ايـن اسـتاد فرزانــه عظـيم بيمـاران

مي   بـهوي تحسين بر انگيز تسلط بيانگردند گردي وارسته درمان

و تشخيص بيماري  او اعتقاد اران وي به بيم. بودها علم پزشكي

ب  بسياري از بيمـاران نفـس او را شـفاه طور سمبوليك داشتند،

در خـود از مالقات بـا ايـشان نمودند بعدمي ذكرونددانست مي

ــودي ــد احــساس بهب ــشان. دارن ــاران اي ــه او ارادت بيم ــاً ب  قلب

دكتر نفيسي از جمله پزشكان نسل گذشته بود كـه. ورزيدند مي

ري  و به علوم حكمت، و بـاالخص حـديث اضي، نجوم، فلـسفه

به زبان عربـي. فقه آگاهي كامل داشت   قـرآن،او با تسلط كامل

 بخشي از ساعات فراغت خود را انه روزو كريم را از حفظ بود

ا مي ... به قرائت كالم و مجيد و حقيقتاً عامل به آن بـود گذراند

مي،در زندگي روزمره قرآني و عمل .نمود تفكر

و خـدادادي حيـرتي نفيسي از حافظهتردكاستاد  عجيـب

و تعمق بسيار مطالعه مطالب را با دقّو انگيزي برخوردار بود ت

و. گرفتميو بالفاصله فرا با توجه بـه همـين هـوش سرشـار

كه  يكي سال دوره4ذهن فعال بود سال سـپري ابتدائي را در

و10و در سن  در سالگي از تحصيالت دبستاني فارغ التحصيل

نا16سن شدي سالگي به اخذ ديپلم متوسطه در.ل دكتر نفيـسي

و دانـشگاهي شـاگرد  تمام دوران تحصيل دبستاني، دبيرسـتاني

و از دانشكده او بيل بود عنوان دانـشجويه پزشكي تهران هم

 و ممتـاز فـارغ التحـصيل گرديـد شاگرد او اسـتاد در شـرح.ل

و طـب سـنّ دركتاب نبض حيات، درگذر طب خاطرات خود  تي

 با حق شناسي كامل از معلمين دوران دبيرستانش بـه نوين ايران

و خصا آنينيكي ياد كرده و اخالقـي راص علمي يـادآوري هـا

هايو موفقيت چشمگير زندگاني خود را مرهون آموزش نموده

ميآارزشمند  و. دانـد نان شـرح زنـدگي ايـن دانـشمند فرزانـه

ـ  و اصـفهان ب و تـالش خـوبه افتخار ايـران ي نـشانگر فعاليـت

و آمــوزش دادن مــي و چــشمگير ايــشان بــراي آمــوختن باشــد

و جوياي مي به عنوان الگوي ارزشمندي براي نسل جوان تواند

.علم ايران مورد توجه قرار گيرد

 هجــري1293شــادروان دكتــر ابــوتراب نفيــسي در ســال

 در جنـوب"پـوده" ميالدي در روسـتاي1914شمسي برابر با

او عبدالمهـدي بـه همـراه پـدر. شهر اصفهان متولد شـد غربي

و نمو برادرش حاج ميرزا تقي در روستاي پوده طبابت مـي  دنـد

ي به عهـده) سميرم سفالي اصفهان(مداواي ساكنين اين منطقه 

.اين دو حكيم بود

و اين سنّي گرايش عمده ت كهن خاندان نفيسي طبابت بود

بـراي مثـال جـد. مانـده اسـت آنان باقيي تا كنون در خانواده

-842( سيزدهم دكتر نفيسي حكيم برهان الدين نفيسي كرمـاني 

مي بود)ق.ه 876 بـرادر جـد دكتـر.ه اسـت زيستكه در كرمان

اسـت كـه)ق.ه1343وفـات(نفيسي، علي اكبر نـاظم االطبـاء 

هي  و در ايجاد و همچنـينت صـحيأطبيب ناصرالدين شاه بود ه

د . داشته اسـتيار ايران نقش تعيين كننده ايجاد مدارس مدرن

و دو بـرادرش، به همـراه پـدر، عمـو ابوتراب در شش سالگي
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و ايران معرفي مشاهير طب سنّتي )ابوتراب نفيسي(اسالم

و ايران طب سنّي مجلّه/ 178  تي اسالم

و در آنجا سكني گزيد و كريم رهسپار اصفهان شد .احمد

و دبيرستان هاي مـدرن كـه بـه دكتر نفيسي در اصفهان به دبستان

و در سـن ده سـالگي از دبـستان  تازگي تاسيس شده بودند رفتـه

ه دروس دبيرستاني را در دبيرستان مليـ.فارغ التحصيل شد نظامي 

يا به دبيرستان سو كه بعداً و در سـال فـت،م تير تغيير نام  سـپري

ب.ه1310 .دست آوردهش ديپلم دبيرستان را

 سالگي به اخذ ديـپلم دبيرسـتان نائـل16دكتر نفيسي كه در سن

اي اعـزام بـهل بودن حائز شرايط بـرت شاگرد او به علّ،شده بود

 ايـشان بـا سـفر او بـهي بود، ولي چون خـانواده از كشور خارج 

و بـه نمـود از رفتن به خارج خـودداري،خارج موافقت نداشتند

و در مدرسه ي رشـته عالي طب مشغول تحصيلي تهران مراجعه

.پزشكي شد

ق از دارالفنون جدا شـده بـود.ه1327 طب كه در سالي مدرسه

ره دانشجوي پزشكي فارغ التحـصيل بـه جامعـهدو4تا آن زمان

 طـبيو در زماني كه دكتـر نفيـسي وارد مدرسـه بود ارائه داده 

ازي دوره،شد به4 پزشكي دراو. سال افزايش يافته بـود6 سال

در. طب فارغ التحصيل شـديه از مدرس 1316سال دكتـر نفيـسي

ت نظـام پزشكي براي انجـام خـدمي همين سال پس از پايان دوره 

ل را به عنوان سـرباز خـدمت ماه او6و بازگشتوظيفه به اصفهان

و سپس به عنوان پزشك نمو مي مـشغول سـتوان سـوي با درجـهد

م جهـاني شـروع شـده بـود، ها كـه جنـگ دو در اين سال. كار شد 

ا .به دو سال افزايش يافتسال،يكزخدمت نظام وظيفه

ش.ه 1320 وظيفه در سـال استاد نفيسي پس از پايان خدمت نظام

10ت ازدواج نمـود كـه حاصـل ايـن ازدواج با خانم بتول اخـو

و6،فرزند مي4 پسر .باشد دختر

 افـزون بـر اشـتغال در مطـب 1319 تا 1318دكتر نفيسي از سال

توؤشخصي به عنوان مس سيسأل درمانگاه كازروني كه به تازگي

دو. مشغول بـه كـار گرديـد،شده بود  ره دولـت بـراي در همـين

ــاگون از جملــه  تربيــت طبيــب غيرمتخــصص در شــهرهاي گون

مراكــزي بــه نــام آموزشــگاه عــالي)ش.ه1325ســال(اصــفهان 

 دكتر نفيسي افزون بر طبابت به بدين ترتيب.دونم بهداري، ايجاد 

 گيـاه شناسـي در آنجـا مـشغول تـدريسي عنوان دانشيار رشـته

.گرديد

 عـالييد سال تدريس در مدرسـه استاد عالمه نفيسي پس از چن

ت،بهداري  پزشـكي اصـفهان در سـالي سـيس دانـشكدهأ هنگـام

و بـه عنـوان اسـتاد 1336  به سمت استادي اين دانشگاه انتخـاب

در.دي باليني داخلي به تدريس مشغول گردي رشته استاد نفيـسي

 ميالدي براي تكميل تخصص خـود 1959تا 1953هاي طي سال 

و در دانـشگاه هـاروارد چندين بار به آم ي رشـته،ريكا سفر نمود

.دوقلب شناسي را تكميل نم

ي بـه مـدت سـه سـال رياسـت دانـشكده 1345استاد در سـال

و در اين هنگام به عنوان مدير پزشكي اصفهان را عهده  دار گرديد

در اين هنگـام دكتـر نفيـسي.شدگروه داخلي اطفال مشغول كار

وو تحقيـق در مبـاني طـب سـنّ افزون بر تدريس در دانشگاه  تي

و دينـي خـود بـه دعـوتي نوين، جهت اشاعه   مبـاني اعتقـادي

هاي گوناگون پزشكي كشور به ايراد هاي اسالمي دانشكده انجمن

و اهميـختها پردا سخنراني در آن دانشكده  ت پزشـكيو ارزش

و ايراني در پيـشرفت علـم و خدمات پزشكان اسالمي در اسالم

از،ودنمـ ان را براي دانشجويان بازگو جه پزشكي در  كـه برخـي

هـاي پزشـكي منتـشر ها در مجالت متنوع دانشكده اين سخنراني 

.ه استديگرد 

دا 1369دكتر نفيسي در سال مي فرهنگـستان علـومي به عضويت

و بـه طـور مرتـب در جلــسات  پزشـكي كـشور منـصوب شــده

و  و به عنوان عضو گروه طب اسـالمي فرهنگستان شركت نموده

و ايراني كوشـش طب سنّ  و بزرگداشت طب اسالمي تي در احياء

.دونميگير چشم

 در مطب خود 1376دكتر ابوتراب نفيسي فعاليت خود را تا سال

ب و سپس ـ ادامه داد ت كهولـت سـن كـار در مطـب را كنـاره علّ

و تا آخر عمر در كتابخانه وي گذارده  شخصي خـود بـه مطالعـه

و ديـدگاه دانـشمندان تحقيق در مورد طب سنّ تي، گيـاه درمـاني

.ختاسالمي در علم پزشكي پردا

وبيي استاد در حقيقت گنجينهي كتابخانه نظيري از نسخ خطـي

ان، حكمـت، نجـوم، رياضـيات، چاپي علوم مختلف فلسفه، عرف 

و  علوم طبيعي، آثـار مختلـف دانـشمندان بـزرگ پزشـكي ايـران

و جمالت پزشكي نوين  و جديدترين كتب  كـه ايـن استاسالم

دانشمند فرزانه در تمام طول زندگي پربركت خود حداقل روزي

ــار  و آث ــوين ــع پزشــكي ن و تتب ــه مطالعــه ســه ســاعت در آن ب

.پرداخت دانشمندان كهن مي
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 معطر

 179/ 1390 تابستان، دومي، شمارهمودسال

و تربيـت حاصل سال هاي پربار فعاليت استاد افزون بـر تـدريس

و13پزشكان متخصص تدوين   مقالـه اسـت كـه اهـم84كتاب

ميها در زمينه آن :باشند هاي زير

و پيـشرفت.1 و مقاله در مـورد طـب نـوين هـاي تدوين كتاب

 جديد علم پزشكي

و نگارش مقاالت ارزشمند در مورد مردم شناسي طب سنّ.2 تي

و بــوم و آداب مــردم در امــور پزشــكي و بررســي افكــار ي

.بهداشت

و مقاالت استاد به شرح زير مي و مقاالت استاد به شرح زير ميعناوين مهمترين كتب ميعناوين مهمترين كتب و مقاالت استاد به شرح زير و مقاالت استاد به شرح زير ميعناوين مهمترين كتب ::::باشدباشدباشدباشد عناوين مهمترين كتب

و قلـب(نشانه شناسي سينه.2،نشانه شناسي اعصاب.1 ،)تنفس

 هـاي اعـصاب سـميولوژِي بيمـاري.4،نشانه شناسي هاضـمه.3

و ريــه.5 ها.6،ســميولوژي قلــب اصــول.7،ضــمهســميولوژي

انـسان شـاهكار.9،چگونه بايد آموخـت.8،الكتروكارديوگرافي

مقـدمات فـن.11، انسان جانشين خـدا روي زمـين.10،خلقت

تاريخ علـوم پزشـكي از ابتـداي قـرن.12، يادگيري علم پزشكي 

و آشـاميدني خواص خـوردني.13،معاصر و هـا هـا طـي قـرون

 كتـاب مـني ترجمـه.14،اعصار در بـين ملـل مختلـف جهـان 

و برءالساعه ابوبكر محمد بن زكرياي رازي .15،اليحضر الطبيب

زنـدگي.16، تي پزشكي مـردم ايـران پژوهش در مباني عقايد سنّ

و دانش امروزي« و نـوع سـمي كـه بررسي نشانه.17،»اسالم ها

و بعــضي امامــان را بــا آن مــسموم كــرده ،انــد حــضرت رســول

،)ص( مهـر نبـوت حـضرت خـاتم االنبيـايهتحقيق دربـار. 18

و سلوي كه در بيابان سينا بر بني اسـرائيل نـازلي درباره.19  من

وي تي مردم ايران درباره عقايد سنّ.20،شد و روان  بهداشت تـن

.هاي رايج در ايران درمان بيماري

هـاي استاد نفيسي افزون بر تسلط كامل به زبان فارسـي بـه زبـان

و بـاالخص عربـي مـسلط انگليس ي، آلماني، فرانسه، التين، تركي

و بدين زبان  مي بود  در مالقـات حكيم بزرگ اكثـراً.دنمو ها تكلم

و به آلماني صحبت مـي،) اين مقالهي نگارنده(اينجانب با فرمـود

و شيلر اكثراً و، شعرهاي گوته  شعراي بزرگ آلماني را حفظ بـود

ب براي بنده قرائت مي و و قـدري ايـن كـار را بـا صـحهنمود ت

مي صالبت انجام مي شد گمان كرد كه يك بيگانه بـه داد كه كمتر

.نمايد زبان آلماني اين اشعار را قرائت مي

و استاد عالمه ابوتراب نفيسي يكـي از سرشـناس تـرين پزشـكان

از محققين علوم پزشكي ايران محسوب مي  گـردد كـه در خـارج

شن  و . پزشـكي بـوده اسـتي اخت جامعه كشور هم مورد احترام

هـاي علمـي كـشورهاي مختلـف جهـان استاد به دعوت آكادمي

چون انگلستان، فرانـسه، ايتاليـا، سـوئيس، لبنـان، سـوريه، مـصر، 

يونان، قبرس، اردن، شوروي، تونس، كانادا، پرو، آرژانتين، سوئد، 

ن، شـمالي، ژاپـي اسپانيا، پرتقال، غنا، فنالند، ارمنستان، هند، كره 

و و تايلنـد، بـه آن كـشورها مـسافرت مكزيك، برزيل، پاكـستان

.اند هاي علمي ايراد نموده سخنراني

 را order dela santé publiqueنشان 1342استاد نفيسي در سال

و و عضويت انجمن بين المللـي از دولت فرانسه دريافت نمودند

:هاي زير را دارا بودند آكادمي

، انجمـن قلـبي جهـان هـاي دانـشگاه انجمن بين المللي روسـا

و غيره  ...امريكا، انجمن پزشكان انگلستان

استاد دكتر نفيسي با اعتقاد راسخي كه به مباني طب اصيل ايرانـي

و آگاهي كامل از علوم قديمـه   حكمـت، چـونو اسالمي داشتند

و از تـسلطي و باالخص طب ابـوعلي فلسفه، اخالق، فقه، نجوم

سـينا، رازي، ابـن چـونن بزرگ پزشكي ايران كه به آثار دانشمندا 

ــاليني  ــدريس ب ــتند، در ت ــره داش و غي ــومن جرجــاني، حكــيم م

و در مالقات با بيماران پيوسته از مباني پزشكي مدرن  دانشجويان

و درمـان بيمـاران اسـتفادهو طب سنّ  تي براي آمـوزش پزشـكان

ــد مــي ــ. نمودن ــيه دكتــر نفيــسي ب و مــسلم حــق اســتاد ب نظيــر

و در تشخيص بيماريها بيماري شناسي نشانه ها معجـزه آسـا بود

هـاي تنظيمـي اسـتاد افـزون بـر نـسخهي در كليه. نمود عمل مي 

و داروي گيـاهي ارزشـمند  جديدترين داروهاي روز چندين گياه

مي به صورت دم و جوشانده تجويز .گرديد كرده

و پي و با عزمي راسخ بود وسـته دكتر نفيسي مسلماني بسيار معتقد

و بـدان در آغاز هركالس از اين كالم شريف استفاده مـي  فرمـود

:اعتقاد كامل داشت

و الشفاء عنداله" "الدواء عندنا،

و گيـاه درمـاني در كـشور كـه در حقيقت گسترش طـب سـنّ تي

و موجب  امروزه در اكثر كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته

و گياه درماني   تـا اسـت گرديـده رويكرد جهانيان به طب گذشته
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و ايران معرفي مشاهير طب سنّتي )ابوتراب نفيسي(اسالم

و ايران طب سنّي مجلّه/ 180  تي اسالم

و تجربيات علمي اين استاد اندازه ي زيادي مرهون انتشار مقاالت

و دانشمند مي .باشد فاضل

و گياه درمـاني لين مركز طب سنّ او 1362دكتر نفيسي در سال تي

 اصـفهانو علـوم دارويـي داروسـازيي را در ايران در دانشكده 

و تا آخر عمر رياست ايـن مركـز  را عهـده دار بنيان گذاري نمود

و گيـاه طـب سـنّي لـين كنگـره به همت استاد نفيـسي او. بود تي

و 1365درماني در كشور در سال   در دانـشگاه اصـفهان تـشكيل

و اعتالي طب سنّ  كـه گرديـد تي در كشور فـراهم موجبات احياء

تي ثمره  طـبي سـيس دانـشكدهأ اصلي آن بيست سال بعـد بـا

صسنّ .ديق او به بار نشستتي در تهران به همت شاگردان

و اشـاعه  پزشـكيي دكتر نفيسي يك عمر را با خدمت به مـردم

و طب سنّ هـا دكتر ابوتراب نفيسي پـس از سـال.تي گذراند نوين

 6/9/1386در تـاريخ به مـردم رساني تالش بي وقفه در خدمت 

ا چشم از جهان فرو بـست و خـاطره امـ اش تـا ابـد در ايـن نـام

و اي .ن بيت در مورد او مصداق حقيقي داردسرزمين زنده است

 هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

ماي ثبـت اسـت در جريـده  عالـم دوام
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