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قانونچه فی الطب

ط ررزررر :رهرکرر ر6ر

نشر آبژ

تالیف :محمد بن محمود الچغمینی الخوارزمی

قانونچه کتابی مختصر و مفید در دانش طب سنتی میباشد که به عنوان یک کتاب درسی قرنها مورد استفاده
دانشجویان پزشکی قرار گرفته است .این کتاب کوچک به سبب ایجاز و اختصارش از بسیاری از دانشنامههای
بلند طبی پیشی گرفته و به دفعات زیاد استنساخ ،ترجمه و شرح شده است.
برخالف تصور اولیه ،قانونچه چکیده و خالصه قانون ابن سینا نیست و نویسنده مطالب آن را از کتابهای
گذشتگان انتخاب کرده و در ده مقاله تنظیم نموده است که هر مقاله خود در بردارنده چندین فصل میباشد.
مقاالت این کتاب به شرح ذیل میباشد:
مقاله اول :در امور طبیعیه
مقاله دوم :در علم تشریح
مقاله سوم :در با ب اح وا ل بد ن انسا ن از ن ظر صحت و مر ض و ا سبا ب و عالئم آنها
مقاله چهارم :در بیا ن ان واع نب ض و حاال ت ادرار
مقاله پنجم :در بیا ن ر و ش های کلی تدبیر تندر ستا ن و درما ن بیمارا ن
مقاله ششم :در بیا ن بیماری های ناحیه سر
مقاله هفتم :در بیا ن بیماری های اع ضایی که از سینه تا زیر نا ف قرار دارند
مقاله هشتم :درباره بیماری های اع ضای دیگر بد ن
مقاله نهم :درباره ان واع تب و بیماری هایی که در ظا هر بد ن آ شکار می ش وند
مقاله دهم :در بیا ن ویژگی های خ وردنی ها و ن و شیدنی های مت عار ف
این کتاب در انتها دارای”ملحقات میباشد و در بردارندهی ”معرفی داروهای مرکب و شرح بیماریهای موجود در
نامهی انگلیسی ،فارسی ،عربی“ نیز میباشد.
واژه 
این کتاب“ و یک ” 
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