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ضوابط حکمت
اين كتاب حاوي ،سخنان و جمالت كوتاه بقراط است كه از مباحث مختلف سخخن فتتخه
و به واسطة ايجاز ،در عين حال كه بسيار عميق است ،مشكل نيز ميباشد .ايخن كتخاب بخه
نوعي فنجينهاي طبي است و در آثار پزشكان بزرگ تمدن اسخالمي و ايرانخي از جملخه در
تأليتات رازي ،عليبنعباس اهوازي ،ابنربّنطبري ،ابنسينا ،سيد اسماعيل جرجاني و بقيخه
طبيبان بزرگ تأثير بسزايي داشته است .بنابراين كتاب فصخول بقخراط ،عخالوه بخر شخر و
تتسير جالينوس ،براي روشن شدن مطلب ،در طي سدهها و به دفعات ،توسخ دانشخمندان
مختلتي همچون محمدبن زكرياي رازي ،ابنابيصادق نيشابوري ،ابنميمخون ،ابخننتخي

َررششخي و ...شخر  ،تتسخير و

تلخيص شده است .كتاب حاضر نيز تلخيص و ترجمة آزادي است از شر جالينوس بر فصول بقراط ،كخه بخه دسخت
مرحوم غالمحسين كنتوري نيشابوري انجام فرفته است .اين كتاب توس دكتر محمخدعلي لسخاني فشخاركي تصخحي
فرديده است.
رسالة افیونیه
اين كتاب برجسته اثر حكيم محمودبن مسعود شيرازي تخأليف شخده اسخت كخه دربخارۀ اسختتاده و
سوءاستتاده از ترياک است ،مهمترين رسالهاي است كه در دورۀ صتويّه راجع به افيون نوشته شخده
است .جزئيّات اين كتاب مبتني بر تجربيّات شخصي نويسخنده مخيباشخد و از جنبخههخاي مختلتخي
ميتوان آن را مورد بررسي َرار داد .اين رساله پانزده باب دارد؛ درخصخو
خوا

ماهيّخت و طبيعخت و

ّ افيون و طرق امتحان آن ،منافع و مضارّ آن ،مسموميّتها ،داليل ايجاد نشئه و منشأ اعتياد به

افيون ،چگونگي دفع مضرّتهاي افيون ،و چگونگي درمان اعتياد بخه آن .ايخن كتخاب توسخ دكتخر
رسول چوپاني،دكتر اميد صادَپور و وجيهه پناهي تصحي فرديده است.

فواید الطفیه
اين كتاب ،مجملي از اصول كلّي معالجات و نسخ برفزيدۀ عخال بيمخاريهاسخت كخه حكخيم
لطيف َزويني آن را به نثري اديبانه نگاشته است .او طبيبي محقّق بود و در كتاب خويش بارهخا
از تجربيات شخصي خود و شيوهها و داروهخاي مجخرّب و كارسخاز يخاد كخرده اسخت .وي بخه
فتتههاي پزشكان بزرگ نيز استناد جسته و نظريّات آنان و بيش از همه محمّدبنزكريخاي رازي
را ذكر نموده است .او از طخبّ اروپخايي نيخز غافخل نمانخده و فخاه در مخورد كخاربرد داروهخاي
شيميايي در برخي بيماريها اظهار نظر كرده است .اين كتاب با مقدمه دكتر حسن تخاجبخش و
توس دكتر مجيد انوشيرواني تصحي فرديده است.
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حتفه سلیمانیه
اين كتاب برفردان پارسي عالءالدين محمد طبيب است از كتاب ارزشخمند «مخن ال يحضخره
الطبيب» زكرياي رازي .كتاب «من اليحضره الطبيب» فذشته از آن كه سرشار از دسختورهخاي
سهلالحصول درماني است ،در شرايطي كه دسترسي به طبيب حاذق براي مردم ميسّر نبخوده،
راهنماي خوبي براي آنها و طبيبان و درمانگران متترَّه در طول زماني به وسعت حدود يخک
هزار سال بوده است .اين كتاب توس دكتر ناصر رضخايي پخور و پريسخا مزينخي تصخحي و
تحقيق شده است.

جمموعه آثار میرزا امحد تنکابنی
مطلبالسؤال ،مطالب پزشكي ،مخصوصاً تشخيص افتراَي بيماريها را به شكل پرسخش و
پاسخ مطر ميكند .مؤلخف در رسالل اسالللیه بخه بعضخي از بيمخاريهخاي رايخج زمخان و
همهفيريهاي وبا و طاعون اشاره ميكند و بين تبهاي وبايي و اسهال وبايي اختالف َائخل
ميشود .رسلل برءالسلعه يكي از آثار خالصه و برجسختة محمخدبن زكريخاي رازي اسخت و
اصل آن در بيست و سه باب است؛ كه ميرزا احمد تنكابني هتت باب بر آن افخزوده اسخت و
در حقيقت ترجمه و تأليتي ديگر از آن در سي باب تنظيم كرده اسخت .ايخن كتخاب توسخ
محمدرضا رستم بخش،رشيد تتقد ،منصوره يزداني،دكتر حسين رضايي زاده تصحي و ترجمه شده است.
دور ساخنت هر گونه زیان از تن آدمیان – چاپ
دوم
برفرداني است پارسي از كتاب «دفع المضار الكليخه عخن االبخدان االنسخانيه» اثخر شخيخالخرئي
ابوعليسينا كه توس حكيمي ناشناس ترجمه شده است .اصل عربخي كتخاب در هتخت مقالخه
(في تعديد انواع الخطا ،في الهواء ،في الحمام ،في الطعام ،في الماء و المشروبات ،فخيالحركخات
و في أمر االستتراغ) نگاشته شده است .نوآوري كه ابنسينا با تأليف اين اثر به جهخان پزشخكي
ارائه كرده است همان تدارک الخطا ،يا به معناي روشن ،جبران كاستيها و اشتباهاتي است كخه
انسان در مسائل مرتب با حتظالصحه ،آفاهانه يا ناآفاهانه ممكن است صخورت دهخد .ايخن كتخاب توسخ دكتخر عليرضخا
عباسيان تصحي فرديده است.
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جمموعه آثار دکرت سیدجالل مصطفوی کاشانی :جلد یكم
جلد يكم از مجموعه آثار پزشک و شيميدان نابغه معاصر ،مرحوم دكتر جخالل مصخطتوي
كاشاني ،شامل مباحث بسيار مهم و متيدي بخراي پزشخكان ،دانشخجويان پزشخكي و عمخوم
مردم است كه از جمله ميتوان به ارزشيابي داروها ،مكتخب نخوين پزشخكي ،اهميخت علخم
غذاشناسي ،ارزش نان ،سرطان از ديدفاه ابن سينا اشاره كرد .اين كتاب توسخ دكتخر آزاده
محبي ،دكتر محسن ناصري فردآوري و تنظيم فرديده است.

جمموعه آثار دکرت سیدجالل مصطفوی کاشانی :جلد
دوم
جلد دوم از مجموعه آثار پزشک و شيميدان نابغه معاصر ،مرحوم دكتخر جخالل مصخطتوي
كاشاني ،شامل مباحث مزا شناسي ،امراض سخوداوي ،بيمخاريهخاي كبخد و كليخه ،تصخلب
شرائين ،شل شدن عضالت ،دلهره و اضطراب ،جراحخي و رواندرمخاني در پزشخكي َخديم
ايران ،فياهان دارويي و مواد طبيعي ،اخالق پزشكي و ...اشاره كرد .اين كتاب توسخ دكتخر
محسن ناصري و همكاران فردآوري و با مقدمه دكتر فريبرز معطر منتشر شده است.

مجموعه آثار دکتر سيدجالل مصطفوی کاشانی :جلد سوم
مطالب اين مجلّد دربردارندۀ يافتههاي تحقيقي ،مالحظات علمي ،ايخدههخاي مطالعخاتي و
نكات تحليلي استاد در حوزۀ دانش پزشكي ،از فذشتگان تا كنون ،شناخت بيماري ها در
طب جديد و َديم ،مباحثي در فرهنگ و تاريخ و تحوالت اجتماعي است .كتاب توسخ
مجيد مصطتوي كاشاني(فرزند استاد) ،دكتر محسن ناصري و اكبخر سخعيدي فخردآوري و
تنظيم شده است.
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حفظ الصحه ناصری – چاپ سوم
حتظ الصحه ناصري در حقيقت يک دوره كامل آشنايي با ستّه ضروريه و مبخاني تخدابير حتخظ
تندرستي (بر اساس سن و مزا و جنسيت) ،چاَي ،الغري ،مسافرتهاي خشخكي و دريخايي،
بهداشت اعضا و اندامهاي مختلخف ،دانخش تغذيخه و انخواع مخواد غخذايي ،و نيخز پخيشآفهخي
بيماريهاست .حكيم ميرزا محمد كاظم فرزند محمد رشتي (ملک االطباء فيالنخي) ايخن كتخاب
را در دورۀ ناصري تأليف كرده است .اين كتاب توسخ دكتخر رسخول چوپخاني تصخحي شخده
است.

حفظ صحت -چاپ دوم
اين كتاب اثر ميرزا عليخان ناصرالحكما از پزشكان دوران َاجخار اسخت .افرچخه وي در
اين كتاب از دانش جديد زمان خود استتادۀ بسيار كرده است ،امّا همچنان سخاختار كتخاب
خود را بر پاية شيوۀ متداول طبيبان سنتّي ،در َالب ستّة ضروريّه طرّاحخي كخرده اسخت .او
در اين كتاب بر خالف اسالف و معاصرين خود روش آساننويسخي را برفزيخده و بخراي
آفاهي مردم زمان خود يادداشختهخاي سخودمندي نيخز از اصخطالحات و اوزان و مقخادير
اروپائيان در نموده است.اين كتاب توس دكتر ناصر رضايي پور و دكتر محسن عابخدي
تصحي فرديده است.

قانون کوچک – چاپ پنجم
اين اثر ترجمه كتابي است زير عنوان «القانون الصغير في الطب ابخن سخينا» بخه تصخحي
«احمد فريد المزيدي» .كتاب ،پ

از حمد و ستايش الهي ،بخا مقدمخهاي دربخاره كليخات

آناتومي و بيان اندامهاي مترد و مركب آغاز ميشود .بخش دوم آن راجع به بيخان َخوا و
خوا

فياهان دارويي و بهطور كلّي ادويه مترده است و در بخش سخوم بخه كليخاتي در

باب انواع بيماريها ،عالئم و نسخة درماني آنها به زباني همگاني و ساده پرداخته است.
اين كتاب با ترجمه دكتر شاكر لوايي و تحقيق دكتخر حسخين رضخايي زاده چخاه شخده
است.
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ّر اعظم -چاپ دوم
نی
كتابي با موضوع شناخت نبض ،تأليف حكيم محمداعظمخان رامپوري چشتي ،ملقب به نخاظم
جهان كه شامل موضوعات مهمي در شناخت نبض و انواع آن است و بخخش عمخدهاي از آن
بر اساس آثار پيشتر از جمله كتاب كاملالصناعهَ ،انون بوعلي ،شر َخانون عالمخه شخيرازي،
شخخر َخخانون حكخخيم فيالنخخي ،شخخر َخخانون حكخخيم آملخخي ،متخخر القلخخوب حكخخيم ارزانخخي،
خالصهالحكمه عقيلي خراساني ،شر موجز ابن حزم َرشخي ،شخر مخوجز اَسخرايي ،المخأه
ابوسهل مسيحي ،جوامع اسكندرانيين جالينوس و ...نوشته است .ارزش واَعخي ايخن كتخاب در
مطالبي است كه يا در ديگر كتابهاي طبي وجود ندارد يا بدين تتصيل در آنها نيامده اسخت و
از معدود كتب نبض َدما به زبان فارسي است .اين كتاب توس استاد اسماعيل ناظم تصحي شده است.
حکایات اهل نظر – چاپ دوم
اين كتاب كه ابتدا نام «كهنههاي جاويد» را بر خخود داشخت ،مجموعخه داسختانهخا و روايخات
تاريخي با موضوع حكمت و طب ايراني و سنتي است كه بعضي از آنهخا اشخاره بخه شخراي
اجتماعي و جايگاه دانش پزشكي در فذشته دور دارنخد و بعضخي بخه شخهرت و شخيوههخاي
درماني حكما ميپردازند .اين حكايات در كنار سرفرمكننده بودن ،خواننده را به موشخكافي و
بازخواني زواياي پنهان تاريخ پزشكي ميكشخاند .ايخن كتخاب توسخ اسختاد اسخماعيل نخاظم
فردآوري شده است.

آموزش عربی -چاپ دوم
با شكوفايي ايران در دوران تمدن اسخالمي ،حكيمخان و پزشخكان بزرفخي همچخون ابخن ربّخن
طبري ،رازي ،ابن سينا ،علي بن عباس اهخوازي ،ابوالحسخن طبخري ،سيداسخماعيل جرجخاني و
ديگران به درخشش در آمده و آثار فرانبهايي در زمينه پزشكي و داروسازي خلخق كردنخد كخه
اغلب ،جز مواردي ،به زبان عربي ،يعني زبان علم در جهخان اسخالم آن روز ،مخيباشخند .كليخد
ورود به اين فنجينه فرانبها ،زبان عربي است و آموزش و يخادفيري زبخان عربخي ،راه ورود بخه
اين بستر عظيم و درک صحي و عميق از آن را فراهم ميآورد .اين كتخاب سخعي دارد اصخول
صرف و نحو كاربردي زبان عربي را بر اساس متون طب سنتي به عالَمندان آموزش دهخد.كتخاب تخأليتي از دكتخر فرزانخه
غتاري مي باشد.
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داروهاي ساده در طب سنيت هند
اين كتاب توس حكيم عبدالحميد پايه فذار دانشگاه همدرد هندوستان تأليف شده است
و با مقدمه استاد دكتر محمدمهدي اصتهاني وتوس

دكتر بزرفي،دكتر مبلي،دكتر

معمارياني ،دكتر حامدي از دستياران محترم دوره  Ph.Dداروسازي سنتي و هاجر پاک
ترجمه و تذييل و با اطالعات سودمندي تكميل شده است .اين كتاب بر اساس بيش از
 061نوع فياه و ماده اي است كه به طور معمول در سراسر كشور هند در دسترس هستند
و كاربرد آن در مواردي مجاز و در مواردي خار از احتياط است.

ریاض االدویه
رياضاألدويه مهمترين اثر يوستي در متردات ادويه محسوب مي شود .متردات در اصطال ،
دواهايي است كه در آن تركيب صناعي نباشد .متردات يا نباتي است و آن ميوه ها و تخم ها،
فلها ،برفها ،شاخه ها ،ريشه ها ،پوستها ،عصاره ها ،شيره هاي نباتي و صمغ ها باشد؛ و يا اين كه
حيواني است ،مانند ذراري  ،اعضاي حيوانات و احشاي آنها و زهره شان؛ و يا معدني است و آن
نيز خود حجري است ،مانند فِلِ اررمني؛ و يا از چيزهايي است كه از زمين بجوشد ،مانند َير و
نتت و امثال آن(.دهخدا ،لغتنامه ،ذيل« :متردات»).اين كتاب در بيان مراتب كيتيات ادويه در يک
مقدّمه و دو باب و خاتمهاي ترتيب يافته است.كتاب توس دكتر سيد محمد نظري تصحي شده است.

اصطالحات پزشكي در فرهنگ نامه هاي كهن عربي-
پارسي
حاضر كتابي است مشتمل بر بيشتر واژفان و اصطالحات پزشكي ،اعضاي بدن انسان ،داروها و
اسامي بيماريها كه در دو بخش فارسي به عربي و عربي به فارسي آمده است .نگارنده  00كتاب
از فرهنگ هاي عربي به فارسي را انتخاب كرده و اصطالحات و واژفان پزشكي را از آن كتابها
استخرا نموده و در اين مجموعه فردآورده و هدف او اين بوده است تا كساني كه به ترجمة متون
پزشكي عربي به فارسي ميپردازند بتوانند ،كلمات و واژههاي فارسي مناسب را از اين كتاب به
دست آورند و نيزدرترجمة كتابهاي فارسي به عربي نيز بتوانند واژۀ عربي مناسب آن كلمه را
استخرا كنند .فرهنگها و َاموسهاي مورد استتاده در اين مجموعه كه اصطالحات پزشكي آنها فزينش شده است به اين
شر ميباشند0:خ كتاب البلغة2خ المرَاۀ -3دستوراللغة المسمي بالخال

4خ تكلمة االصناف 5خ َانون ادب6خ السامي في

االسالمي7خ مقدمة االدب 8خ مصادر اللغة9خ تا االسالمي01خ تحتة االحباب00خ ملخص اللّغات .كتاب تأليف خانم وجيهه
پناهي و مقدمه دكتر مهدي محقق چاه شده است.

آثار منتشر شده درطرح احیای میراث مکتوب و انتشارات طب سنتی ایران
خوز و خوزي در مكتب پزشكي ایران
هدف كتاب حاضر ،ارائه بخشي از ديدفاه ها و تجربيات خوزيان كه آثار و كتاب هاي
دانشمندان و پزشكان كهن جمع آوري شده ،مي باشد .اميد است با استتاده از يافته هاي
اين كتاب روزي ،اصل كتاب هاي خوزيان در ميان كتاب هاي فهرست نشده يا فهرست
شده اي كه صتحات شناسنامه آنها از بين رفته و مجهول مانده اند ،يافت شوند .كتاب
تأليف دكتر محسن ناصري و دكتر فرزانه غتاري با مقدمه دكتر علي اكبر واليتي منتشر
شده است.

ادب الطبیب
اين كتاب حاصل مطالعات و تجربيات يكي از پزشكان سدۀ سوم هجخري بخه نخام «اسخحاق بخن
علخخيالرُهخخاوي» اسخخت .مؤلخخف در ايخخن كتخخاب نگخخاهي آيينخخي و فرهنگخخي بخخه پزشخخكي
داردواززاويهاي«اخالقمدار» به اين دانش ارجمند مينگرد و خواستاران و عالَخهمنخدان آن را بخا
ظرايف باريک و در عين حال بسيار اساسي اين دانش آفاه ميكند .خوانندفان در ايخن كتخاب بخا
چهره نويسندهاي روبرو مي شوند كه براي خود مسخؤوليتي دينخي و انسخاني َايخل اسخت و تمخام
انديشه و همّ و غمّ خود را به صال و اصال اشرف كائنات معطوف داشته و بزرگترين رسالت
پزشكان را در حتظ صحت و درمان بيماريهاي او منحصر نموده است .بدينسبب وي در مورد
ريزترين مسايل مربوط به پزشک ،نظير رسيدفي به وضع ظاهر و جامه و مسكن تا كالنترين آن ،كه به حتظ سالمت مخردم و
اجتماع ميانجامد ،به پزشكان هشدار ميدهد پيوسته مسؤوليت و جايگاه عظيم آنان را فرايادشان ميآورد .ايخن كتخاب توسخ
محمدصادق شريعت پارسا ،مريم پوتي  ،مينو عليميرزايي ترجمه شده است.

درسنامه متون پارسی طب سنتی
يكي از هدفهاي مهم اين درسنامه ،آشنايي با متاهيم لغوي حدود  811واژه و اصطال رايج و
شايع مورد استتاده در متون طب سنتي ايران ميباشد .بدون اين آشنايي ،خواننده در هر صتحه
متون پزشكي با مشكالت عديده مواجه ميشود و از ادامه كار منصرف ميفردد ،ولي برعك ،
درک متاهيم لغوي اصطالحات و لغات مهم و احساس نزديكي با متن ،او را به ادامه مطلب و
درک متاهيم اميدوار ميسازد .اين كتاب توس جمعي از دستياران دكتراي تخصصي طب سنتي
ايران زير نظر دكتر محسن ناصري فردآوري شده است.

آثار منتشر شده در طرح احیای میراث مکتوب و انتشارات طب سنتی ایران
حفظ الصحت و سیاست املدن
حتظ الصّحة حكيم موسي بن عليرضاي ساوجي از فونه كتابهايي است كه توصيههاي فونافون
در حتظ سالمتي و آموزههاي فراواني در تندرستي را در بردارد .امّا كتاب حتظ الصّحة حكيم
موسي بن عليرضاي ساوجي مذيّل به رسالة ديگري نيز ميباشد كه «سياست المدن» نام دارد .و
نكاتي فرانبها درمورد راه و روش زندفي و آيين كشورداري دارد و توصيههاي فرانبهايي خطاب به
ملوک در آن آمده است كه با آوردن آيات شريتة َرآن كريم و احاديث و رواياتي از پيامبر(

)و

امامان معصوم(ع) و نقل َول هايي از حكماي بزرگ وحكايات و داستانهاي فونافون مزيّن فشته
است .مؤلف كتاب حاضر برخالف شيوۀ مرسوم كه پزشكي را با دين و فلسته مي آميختند پزشكي
را در برابر سياست مدن َرارداده وشهريا مدينه را به عنوان يک انسان فرض كرده است كه همچنانكه انسان دچار بيماري مي
شود كه بايد به درمان آن بپردازد شهر و جامعه هم فاهي سالمتي خود را از دست مي دهد كه بايد سياست مداران به مداواي
آن بپردازند  .كتاب توس خانم وجيهه پناهي با مقدمه دكتر مهدي محقق تصحي شده است.

اطبای عهد مغول
نگاهداري و ثبت وَايع تاريخي يكي از خصوصيات بارز مسلمانان به شمار ميرود
مي توان فتت كمتر مردمي در دنيا با چنين دَتي به حتاظت از تاريخ خود پرداختهاند.
شايد از اين رو است كه امروزه از حال ميليونها عالم ،فاضل و ديگر مشاهير باخبر
هستيم .در دورۀ مهاجرت حكماي ايراني به شبه َاره كه دورۀ شكوفايي علمي در
پزشكي محسوب ميشود ،پادشاهان مسلمان مغول در آن سرزمين حكمراني ميكردند و
با توجه به زبان رسمي دربار كه فارسي بود ،با آغوش باز از ايشان پذيرايي كردند .بدين ترتيب فضاي مناسبي
براي پيشرفت طب شكوهمند ايراني فراهم آمد و اطبا با فراخ بال به تأليف ،ترجمه ،تحقيق و پژوهش پرداختند.
اين كتاب در حقيقت شرحي از تاريخ پزشكي ايران در هند اسالمي و سرفذشت پزشكاني است كه در آن زمان
از ايران به شبه َاره مهاجرت كردند و در آنجا به پژوهش ،انجام خدمات پزشكي و تأليف آثار خود پرداختند.اين
كتاب اثر حكيم سيد علي كوثر چاندپوري و ترجمه سيده جليله شهيدي مي باشد.
اسباب و عالمات
كتاب اثر نجيب الدين ابوحامد محمدبن سمرَندي است كه بر اساس نسخه هاي خطي آن
توس دكتر يوسف بيگ باباپور،دكتر حميد شم

باغبانان و سينا پروانه تحقيق و تصحي

شده است .اين كتاب در حوزه نشانه شناسي ،دانش پزشكي َديم با عنوان اسباب و عالئم
تدوين شده است.

آثار منتشر شده درطرح احیای میراث مکتوب و انتشارات طب سنتی ایران
بایسته هاي اخالق پزشكي از نگاه رازي
محمد بن زكرياي رازي ،پزشک و فيلسوف بلندآوازهي ايراني ،نه تنها در جهان اسالم كه
در دنياي غرب نيز شناخته شده است .رازي در پاسخ به درخواست يكي از شافردانش
رساله اي كوتاه ولي نغز و سودمند دربارهي آيين رفتار پزشک نگاشت .اين تک نگاشت
بي همتا را مي توان اخالق الطبيب نام فذاشت  .رازي كوشيده است تا در َالب اندرزنامه
اي كاربردي به پزشكان بياموزد كه چگونه به منش راستين پزشكي پايبندي نشان دهند و
ويژفي هاي اخالَي  /انساني پيشينه ي مقدس درمانگري را رعايت كنند .از سوي
ديگر ،اين پزشک مسلمان به بيماران مي آموزاند كه با رفتار احترام آميز و اطمينان خيز
خود با پزشكان ،ار و بهاي آنان را نيک بشناسند .اينک ،خواننده متن تازيِ اعراب فذاري شده به همراه ترجمه
فارسي انگليسي اين رساله را در كنار درآمد و دو پيوست افزوده از سوي مترجم در برابر خويش دارد .كتاب
توس دكتر محمدحسين ساكت ترجمه شده است

بهداشت غذايی
يكي از بهترين تأليتات رازي كتاب «منافع االغذيه و مضارها» است كه ما آن را براي اولين
بار به زبان فارسي برفردانده ايم .در اين كتاب عالمه رازي عالوه بر ذكر خوا

و فوائد هر

يک از غذاها طريقه ي دفع ضرر آن ها را به وسيله غذاهاي ديگر و يا داروهاي بسيار ساده
و ارزان و سهل الوصول نشان مي دهد و در ضمن چنانكه شيوه اوست راه معالجه اغلب
بيماري ها را به وسيله غذا و رژيم غذايي و يا داروهاي بسيار ساده و كم خر نشان مي
دهد .كتاب توس

دكتر سيد عبدالعلي علوي نائيني ترجمه و توس

دكتر فرزانه غتاري

تصحي شده است.
است.
تدبرياحلبايل و االطفال و الصبیان
كتاب حاضر برفردان كتاب «تدبیر الحبللی و األطفلل و الصبیلن و حفظ صحتلم و
مداواة األمراض العلرض للم» ،با موضوع حتظ سالمتي و درمان زنان باردار ،نوزادان و
كودكان است؛ موضوعي كه براي بيشتر آدميان جالب توجه است؛ به ويژه اين كه آن را
احمد بن محمد بن يحيي بلدي (َرن  4ق ،).دانشمندي منتسب به ايران ،بيش از هزار
سال پيش نوشته و در بسياري از موارد به پزشكي نوين نزديک است و در پارهاي از
موارد با آن تطابق دارد .همچنين ميتوان اين كتاب را شبيه رسالههاي دكتري امروزي
دانست؛ چراكه نويسنده در آن نظرات پزشكان پيشين را فرد آورده و در بسياري از موارد با تبيين نظر خود،
نظرات آنان را پذيرفته يا رد كرده است .كتاب توس آَاي عباس نوروزپور ترجمه شده است.

آثار منتشر شده در طرح احیای میراث مکتوب و انتشارات طب سنتی ایران

پزشكي در ایران باستان
در اين اثر ،عالوه برمدخلهاي تاريخي – كه در حكم تاريخ كامل پزشكي ايران باستان
مي باشد« -فهرست» توصيتي بيش از هفتلد اثر پزشكي متداول در آن اعصار طيّ هتت
بهر نموده شده است ،كه تاكنون حتي اسامي سه يا چهار اثر را نمي توانستند ذكر كنند.
استاد با دَت زائد الوصتي منابع و متون اصيل مربوطه را مورد كنكاش و تتحص كامل
َرار داده اند و اصالت مكتب طب سنتي ايران و ريشه هاي آن در دوران َبل از اسالم و
تعامل آن با تمدنها و فرهنگ هاي ديگر را تبيين نموده اند .كتاب تأليف دكتر پرويز اذكايي مي باشد.

مروری بر کلیات طب سنتی ایران – چاپ دهم از
ویرایش دوم
اين كتاب توس دكترمحسن ناصري،دكتر رضايي زاده،دكتر انوشيرواني،دكتر چوپاني تأليف
شده و به چاه رسيده است ،به صورت فام به فام و كامالً مبتني بر منابع و متون طب
ايراني ،اصول و مباني طب سنتي ايران را شر ميدهد .مباحث كتاب ضمن حتظ مباني
علمي با زبان و بيان امروزي براي فروه علوم پزشكي تنظيم شده است .در بخش پاياني
كتاب نيز به طور متصل به فياهان ،ميوهها و ساير خوراكهاي مختلف ،ارزش غذايي و دوايي و مزا آنها پرداخته
شده است.

کتابی در طب
نامي ازمؤلف اين كتاب در دست نيست؛ اما آن چه معلوم است در جواني به هندوستان ستر
كرده و درس طب خوانده است .بعد در اصتهان كتاب موجز َانون را خدمت حكيم عمادبن
ميرزا محمد ،خويش حكيم شتائي خواند و سپ
خواند و اجازه طبابت فرفت .پ

در همدان در خدمت حكيم تاجاَ ،انون را

از ده سال در يزد و دوازده سال در اصتهان به معالجت و

مدارست مشغول شد و خدمت اطبا بسيار كرد و دستورات ايشان را ديد و آن چه را به تجربه
رسيد در اين كتاب مندر ساخت و مانند زكرياي رازي َرابادين را به ترتيب علل نوشت و
اول امراض خاصه را ذكر كرد.

آثار منتشر شده درطرح احیای میراث مکتوب و انتشارات طب سنتی ایران

حفظ سالمتی سربازان و نيروهای نظامی
كتاب تأليف دكتر محسن ناصري و همكاري دكتر محمدمهدي اصتهاني و با مقدمه دكتر
محمدرضا شم

اردكاني چاه شده است .اين كتاب با ديد ديگري به سربازان و سالمتي

آنها نگاه مي كند و هدفش افزايش دانش سربازان و نيروهاي نظامي در زمينه حتظ سالمتي
و روش زندفي از ديدفاه طب سنتي ايران مي باشد.

المرغوب و المحذور لتحفة الدستور
كتاب المرغو ب در حقيقت نه فق يک كتاب خوا

خوردني ها و آشاميدني ها ،بلكه

كتاب جامعي در علم تغذيه و آداب آن بر پايه آموزه هاي حكيمان و تجربه نسل ها
است ،ديگر اينكه در اين اثر پر فايده كه در 21باب تدوين فرديده به مطالبي همچون نياز
بدن به غذا ،تتاوت هاي عوامل غذايي ،درجات كيتيات آنها ،دفع مضرّات اغذيه
نامتناسب ،اوَات تغذيه و َوانين كاربرد خوردني ها و باالخره بازشناسي ويژفي هاي
انواع خوردني ها و آشاميدني هاي مترد و مركب و متداول يا ناشناخته و در پايان مطالب
سودمندي در انتخاب مسكن و پوشاک پرداخته شده است.

حفظ سالمتی از ديدگاه طب سنتی ايران-چاپ پنجم
كتاب تأليف دكتر محسن ناصري و با مقدمه دكتر محمدمهدي اصتهاني چاه شده است.
اين كتاب با ديد ديگري به انسان و سالمتي او نگاه مي كند و هدفش افزايش دانش مردم
در زمينه حتظ سالمتي و روش زندفي از ديدفاه طب سنتي ايران مي باشد .اميد است
خوانندفان محترم ،با تكيه بر دانش و فرهنگ بومي در زمينه حتظ سالمتي و روش
زندفي  ،مراجعه كمتري و منطقي تر ،به مراكز درماني داشته باشند.
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