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ناشر :سفیر اردهال
تالیف :یوحنا بن سرابیون
ابن سرابیون یکی از پزشکان نامدار ایران است که کتاب کناش صغیر را در قرن سوم هجری نگاگاشگتگه
است .کتاب کناش صغیر مشهورترین اثر ابن سرابیون به شمار میرود که اصل کتاب به زبان سگریگانگی
می باشد .این اثر مورد استفاده بسیاری از حکما و اطباء متاخر بوده است ،از جمله پگزشگکگان بگزر گی
نظیر محمد بن زکریا رازی و شیخ الرئیس ابوعلی سینا از کتاب کناش صغیگر و کگبگیگر ابگن سگرابگیگون
استفاده نموده و مطالب این دو اثر را در کتابهای الحاوی و القانون آوردهاند.
کناش واژهای سریانی به معنای جنگ ،مجموعه مختصر و یا کشکول است و در اکثر موارد این واژه بگر
کتابهای طبی اطالق میشود .کناشهای طبی شامل سه بخش مهم طب سنتی هستند کگه ایگن
بخشها عبارتند از :علم شناخت بیماری ،علم درمان بیماری و علم داروشناسی.
این کتاب شامل هفت مقاله میباشد:
مقاله اول :بیماری های جسم و اع صا ب
مقاله دوم :بیماری های چشم و د ها ن و ریه ها و سینه و قلب
مقاله سوم :بیماری های م عده و ر وده ها و بیماری های نا ش ی از کرم ها
مقاله چهارم :بیماری های کبد و طحا ل و کلیه ها و مثانه و بیماری نقر س
مقاله پنجم :بیماری های پ و ست ی و زخم های ب وج ود آمده بر اثگگر گگاز گگر گگتگگا گ ی و نگگی گ ش ،و
بیماریهای زنان
مقاله ششم :تب ها
مقاله هفتم :دار و های مرکب یا ا قراباذین

اهمیت مقاله هفتم کناش :مقاله هفتم این کتاب از دید اه تاریخ طب بسیار مهم و ارزشمند است.
به علت این که باب سی و چهارم آن در مورد طول عمر ادویه دارویی میباشد ،به نوشته ابن سرابیون
بر اساس آرای پزشکان جندی شاپور نوشته شده است ،عالوه بر این در اغگلگب بگابهگا بگه اسگامگی
داروهای ارسی و یا پزشکان ایرانی تبار بر میخوریم که در ارائه مستندات ما در مورد تاثیر پگزشگکگی
ایرانی بر پزشکی اسالمی بسیار ارزشمند میباشد.
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