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هدایه المتعلمین فی الطب

ط ررزررر :رهرکرر ر2ر

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تالیف ابوبکر ربیع بن احمد االخوینی البخاری

این اثر ارزشمند در اواخر قرن چهارم هجری به زبان فارسی نوشته شده است و بسیاری بر این عقیدهاندد هده ایدن هدتدا
قدیمی ترین هتا طبی فارسی میباشد .این اثر گرانقدر چنانکه از نامش برمیآید در آن زمان راهنمای دانشجویان پزشکدی
بوده و ماخذی برای شناخت بیماری و تجویز داروی آن.
نویسنده این هتا  ،پزشکی محقق از شاگران با واسطه زهریای رازی بوده هه مانند رازی با روش تجربی به درمان بدیدمداران
میپرداخته و نظر پزشکان دیگر را بعد از آزمایش و اطمینان از صحت آن به هار میبسته است.

این هتا عالوه بر فواید ادبی و زبانشناسی و دربرداشتن واژههای ههن فارسی ،از نظر تاریخ پزشکی ندیدز مدهدد و درخدور
توجه است و سابقه علد پزشکی و داروشناسی را در مشرق زمین نشان میدهد و نوآوریهدا و ابدتدکدارات دانشدمدنددان
مسلمان را در مقایسه با آراء و نظریات اطبای یونان روشن میسازد.
این كتا مجموعا شامل  022با به شرح زیر است:
قسمت اول مشتمل بر پنجاه و یک با كه در با عناصر و امزجه و اخالط چهارگانه و اعضاء مفرده و مركبده بددن آدمدی در
تمام جهازات بدن از نوك سر تا پا و شرح نیروها (قوی) ،افعال ،ارواح ،اطعمه ،اشربه ،شدیدرهدا ،جدوشداندیددههدا ،حدركدت و
و تشدریدظ و و دا دف
سكون ،ریاضت ،خوا و بیداری ،استفراغ و امتالء و امثال آنها و به عبارت دیگر یك دوره كلدیدات طد
االعضاء و بهداشت میباشد.
قسمت دوم در یك صد و سی با و مشتمل بر ابوا زیر است:
علل و اعراض و درمان بیماری های بدن آدمی از مو تا ناخن چه طبی و چه جراحی و درمان انواع قروح و جراحدات و سدمدوم
است .به عبارت دیگر یك دوره علد االمراض میباشد.
قسمت سوم كتا مشتمل بر نوزده با است كه در با ت ها از قبیل ت یوم و ت دق و ت محرقه و ت غ و عدالمدات
خوش خید و بدخید و آبله و سرخك و ت ربع و ت بلغمی و ت های وبا ی و عالمات نضدظ و بدحدران و حدفدح ال دحده و
شناسایی انواع نبضها میباشد .
در انتها شامل نمایه داروها و خوردنیها ،نمایه لغات و ترهیبات و اعالم میباشد.
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