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 1400 هارب، ولا ة، شماروازدهمدسال تي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 معرفي كتاب
  تأليفي در قرن چهارم هجري قمري »تدبير الحبالي و األطفال و الصبيان«

 ديلباليحيي  بن محمد بناحمداثر 
 
 

 ب*، نسرين محمديالفنژاد محمدرضا رجب

 
 

 طب ايراني، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران ةطب اسالمي و مكمل، دانشكد-مطالعات تاريخ پزشكي ةسسؤمگروه تاريخ علوم پزشكي، الف 
 ايران طب ايراني، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ةدانشكدب

 چكيده
جوامع  كه كنند يم ديتأك و نظر دارند اتفاق آنبر  مختلف پزشكان و رهبران ،است كه دانشمندان هايي كودكي از معدود موضوعو جه به كودك توسابقه و هدف: 

 ةترين و بهترين كتاب دربار كامل »تدبير الحبالي و األطفال«كتاب  .ها باشد صالح در ميان آن يتا عضو داشته باشند ي ويژهبه كودك توجه بايد پيشرفت،خواهان 
ترين  دورة تمدن اسالمي، از ضروري ژهيو بهها و آثار علمي گذشتگان  د. بازشناسي كتابشو محسوب مي رنسانس ةها پس از دور تا سال اطفال طب و بهداشت

 شود. با اين هدف بازشناسي مي »تدبير الحبالي و األطفال«وظايف مراكز علمي دانشگاهي است كه كتاب 

و ترجمة فارسي  »تدبير الحبالي و األطفال«كتاب ة چاپي نسخ اي براساس مقالة حاضر يك مطالعة تحقيقي توصيفي است كه با روش كتابخانهها:  مواد و روش
 آن، انجام شده است.

 رايج،پزشكي  زيادي بادر موارد در قرن چهارم هجري قمري است. اين كتاب  ديلبال احمدنام تنها اثر دانشمندي به  »تدبير الحبالي و األطفال«كتاب ها:   يافته
نتايج و  ديلبالو معاصر  متقدمنظرات پزشكان  كه حاصل دارد بر در را و كودك ، نوزادب و بهداشت مادرمربوط به ط هاي و موضوع و تطابق دارد قرابت

تدبير  هاي مطرح در اين اثر شامل موضوع است. برخي ترجمه شدههجري شمسي  1392دارد و در سال باب  166و  مقاله سه . كتاب،ستاوعلمي  هاي ربهتج
 شود. مي ديگر موضوعها  و ده  اصالح آن، مراحل رشد و تكامل كودك، تغذيه، ورزشو  ر مادربارداري، زايمان، مزاج جنين، شي

 منبع ارزشمندي براي طب بارداري، زايمان، نوزاد و كودك است. »تدبير الحبالي و األطفال«كتاب گيري:   نتيجه
  كودك، مادر، تاريخ پزشكيها:  دواژهيكل

 

 
 

 مقدمه:
را به  او ،اي كه نسل فعلي وختهكودك عبارت است از اند

جوامعي كه الزم است پس دارد؛  تقديم ميهاي آينده  نسل
 ويژه به كودك توجه ،خواهان جايگاه وااليي براي خود هستند

كنند تا عضو صالحي در ميان  ممتاز و از او مراقبت داشته باشند
 هايي كودكي از معدود موضوعو جه به كودك . توباشد نانآ

ها و  پزشكان و رهبران با گرايش ،نشمنداناست كه دا
 و دارند نظر اتفاق آنهاي گوناگون در گذشته و حال بر  فلسفه

 آيندة هست و و بوده محكمي ستون كودكيكه  كنند يم ديتأك

امتي كه ملت و شود و هر  مي بنا آن روي بر فرد نزديك و دور
 بايد ،داشته باشد در حال و آينده خواهد جايگاه رفيعي مي

با توجه از اين رو  .)1( كودكان خود را سالم و صحيح بار آورد
و منابع مرتبط، اقدامي  آثار، شناسايي و معرفي به جايگاه كودك

 ارزشمند خواهد بود.
توسط احمد  »تدبير الحبالي و األطفال و الصبيان«كتاب 

طب و   و با موضوعهجري قمري در قرن چهارم  البلدي
در كه  است شده گاشتهن يا هويشبه  ،كودكنوزاد و بهداشت 

 اي از موارد  و در پاره قرابت رايج،پزشكي  اسياري از موارد بب
 

 1399بهمن  :افتيدر خيتار
1400خرداد  تاريخ پذيرش:
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  ).1(با آن تطابق دارد 
 البلديمعاصر نظرات پزشكان گذشته و  ةچكيد اين كتاب

در عين  و را دربردارد اوعلمي  هاي ربهها و تج و نتايج آزمايش
پزشكي  ةدربارترين و بهترين كتاب  كامل ،ترين حال گسترده

زيرا  د؛رو شمار مي رنسانس به ةها پس از دور تا سال اطفال
رازي كه نخستين كتاب در طب اطفال  »في طب األطفال«رسالة 

است، فاقد مطالبي چون مراقبت از جنين طي بارداري يا پس از 
). همچنين 1زايمان و مسئلة تربيت و آموزش كودك است (

جزار  و ابن »معالجات البقراطيهال«محمد طبري در كتاب  احمدبن
و عريب قرطبي  »سياسه الصبيان و تدبيرهم«قيرواني در كتاب 

با آنكه  »خلق الجنين و تدبير الحبالي و المولودين«در كتاب 
مطالب خوبي را دربارة چگونگي مراقبت از كودك، شيرخوار و 

از جهات  البلدياند، اما كامل نيستند و كتاب  تربيتش آورده
كه  تصور اين ).1ها پرداخته است ( گون به اين موضوعگونا

هزار  كتابي با اين نظم و محتوا در زماني مربوط به بيش از يك
، هم انسان را به فكر و تأمل جدي شده باشد فيسال قبل تأل

 به تا است، آفرين مسئوليت كند و هم در اين مهم جلب مي
دبازشناسي قرار مور كنون تابا معرفي كتابي كه  پروردگار ياري

بازيابي  نيزو  روي آن هاي بعدي پژوهش نگرفته است، شاهد
 .صدها اثر گمنام مشابه باشيم

دورة  ژهيو بهها و آثار علمي گذشتگان،  بازشناسي كتاب
هاي آنان و  ها و انديشه تمدن اسالمي، بررسي ديدگاه

ترين  در مبحث طب از ضروري ژهيو بهكردن علوم،  بومي
تدبير علمي و دانشگاهي است؛ از اين رو كتاب  وظايف مراكز

با موضوع مهم طب و بهداشت مادر و  الحبالي و األطفال
 شود.  كودك، بازشناسي مي

 ها: مواد و روش
اي  مقالة حاضر تحقيقي توصيفي است كه به روش كتابخانه

 (نشر: تدبير الحبالي و األطفالبراساس نسخة چاپي كتاب 
زشكي، طب اسالمي و مكمل، مطالعات تاريخ پ ةسسؤم

 ) و ترجمة فارسي آن با عنوان حفظدانشگاه علوم پزشكي ايران
، 1( زنان باردار، نوزادان و كودكان يها يماريدرمان ب و سالمتي

قرار گرفته است و ضمن رعايت اصل  موردمطالعه)، 2
 شود. ي، توصيف ميدار امانت

 ها: يافته
 معرفي نويسنده
 دانشمندان قرناز ، بلدياليحيي  بن مدمح بن ابوالعباس احمد

شيعي  احتمال بهو  )1( از پزشكان مسلمان چهارم هجري و
 تولد او سال .تمايل به فاطميون كه شيعي بودند) است ليدل به(
 368بودن او در حوالي سال  معلوم نيست، اما زنده يدرست به
وزير  ،زمان وزارت يعقوب بن يوسف كلسبا ق مقارن .ه

كه او اين كتاب را براي  چرا است؛مي، محرز دولت فاط
از اين وزير با نام  ،ده و در كتابكر فييوسف تأل بن يعقوب

 368كند و اين لقب عنواني است كه در سال  وزير اجل ياد مي
شده است فاطمي به اين وزير اعطا  اهللاز سوي العزيز ب ق.ه
ق ولي طب، معلوم نيست يدرست بهنيز او  درگذشت. سال )1(

 از دنيا رفته استه.ق  380نظر مالفرد اولمان در حوالي سال 
)1(. 

 اسكي، شهر بلد كه شهر را وي زادگاه ،مصحح كتاب
و  كند معرفي مياست  عراق موصل شهر نزديك و فعلي موصل

ذكر  معجم البلدانياقوت حموي در  ).1( داند يماو را عرب 
و به همين  اند بوده منسوب كه گروهي به بلد (كرج) كند مي

اصيبعه  ابي ابن )، همچنين1( اند شده با لقب بلدي ناميده  دليل،
بردن  ) ضمن نام249صفحة  2(جلد  عيون االنباءدر كتاب 

كه شايد او اهل بلد (كرج)، ابودلف،  كند يمو اثرش ذكر  مؤلف
 ) از اين رو محتمل است2شهري ميان اصفهان و همدان باشد (

نامي  معجم البلدانسوي ديگر در كتاب  . ازباشد ايراني البلدي
در ميان افراد منسوب به بلد عراق نيامده است و  البلدياز 

را  البلدي، معجم البلدانهمچنين فؤاد سزگين با استناد به 
 بلديال ،كه ثابت كندقطعي دليل  گرچه). 1( داند يمايراني 

و نشد، اما با توجه به داليل فوق  يافتي ايراني است يا عراق
دانشمنداني چون  گزاف بهاينكه مصحح كتاب  ليدل به نيهمچن

)، 1و طبري را نيز عرب معرفي كرده است ( نايس ابنرازي، 
 بسيار بيشتر است. البلديبودن  احتمال ايراني
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 يخوب خبره بود و بيماران را به ،طبابت علمدر  البلدي
 ترين شاگردان يكي از بزرگ ). او1( كرد درمان و مداوا مي

كساني  رديفدر  ه.ق 353و پيش از سال د ابواشعث بو احمدبن
د بودن نهمسا نددانست درآمد كه با او در آنچه از اين پيشه مي

اصيبعه براي او ذكر   ابي ابن). اين كتاب تنها اثري است كه 1(
نظر و  كه طبيبي صاحب رسد ينظر م اما بعيد به ،كند مي

جربه در طي ساليان دراز پس از كسب ت البلديكارآزموده نظير 
در كتابش  اوهمچنين  ).2( نزده باشد ديگري فيدست به تأل
روش  درمان به ةخواهد كتابي دربار كند كه مي اشاره مي

اما  )،1( كردن برخي مواد بر بيمار و بخوردادن بنويسد آويزان
 ).2( موفق شده است يا نه ابيبه نوشتن چنين كت معلوم نيست

 معرفي كتاب
تدبير الحبالي و األطفال و الصبيان و حفظ صحتهم و «كتاب 

 تدبير«كه بيشتر با نام اختصاري  »مداواه األمراض العارضة لهم
توسط دكتر محمود حاج  ،شود شناخته مي »طفالالحبالي و األ

و محقق عراقي تصحيح، تشريح،  )1اطفال ( قاسم محمد پزشك
 ).2( ده استم به زبان عربي منتشر ش 1980تزييل و در سال 

 وجود كتاب اين از خطي ةنسخ ، پنجسزگين ادؤف نظر طبق
و  است بوده ها نسخه اين براساس كتاب تصحيح كار ).1( دارد

 »1803«به شمارة  مصر ةكتابخان ةنسخمبناي اصلي تصحيح، 
 و صفحه 168باشد و در  ترين نسخة كامل مي است كه قديمي

 1197 سال دركه  در هر صفحه و با خط تعليق است سطر 23
 شده كتابت ،ميرخواد  بن  ميرعبداهللا  بن  اهللا ميرلطف توسطم 

مصحح  باشند كه به شرح ذيل مي ديگر ةنسخ ). چهار1( است
 ).1( در پاورقي اثر به بيان اختالف نسخ پرداخته است

در  لندن -بريتانيا پزشكان سلطنتي كالج ةكتابخان. نسخة 1
به كتابت محمود صدقي  سطر 15صفحه و هر صفحه  502

 ).1( م 1936(كاتب كتابخانة مصر) در سال 
» 1975به شمارة «شرقي  لمانآ در گوته. نسخة كتابخانة 2

خط، تاريخ كتابت و  17-15صفحه و هر صفحه در  316در 
 ).1نام كاتب نامشخص (

وستان هندر بيها -پتنا شهر در خدابخش. نسخة كتابخانة 3
سطر، توسط  17 هر صفحهصفحه و  330در » 2143به شمارة «

حكيم صادق، تاريخ كتابت نامشخص و با خط تزييني رايج در 
 ).1آن ( جوار همي فارس و مناطق ها نيسرزم
در » 1445به شمارة « كلكته در سياييآ انجمن. نسخة 4
سطر، با خط تعليق، نام كاتب و  17صفحه و هر صفحه با  340

 ).1تاريخ كتابت نامشخص است (
 ،هاي ملي در كتابخانه در ايران اي از اين كتاب نسخه هيچ

يافت ستان قدس رضوي، مرعشي نجفي و مجلس آ ،ملك
 كتابخانة در با اين عنوان، فيلميوميكر فقط نشده است و

است، اما محتواي آن با محتواي  موجود تهران دانشگاه مركزي
ها متفاوت است، از اين رو اين شباهت فقط در  ديگر نسخه

باشد  وان است وگرنه ميكروفيلم مربوط به كتاب ديگري ميعن
)1.( 

بهداشت و درمان مادران  در راستاياين اثر را  البلدي
) فصل( مقاله سه شامل كه نگاشتهو كودكان ، نوزادان باردار
 .)1هستند (باب  61 و 48 ،57 شامل ترتيب به هريك و است

اطفال  به موضوع تدبير بارداري، جنين و نخستدر فصل 
 هاي بسيار جالبي هاي آن پرداخته است و نكته و درمان بيماري

اهميت و  ،ها با اطالعات عصر حاضر آن ةكه مقايس را آورده
مباحث  البلدي. )2( كند وسعت دانش او را مشخص مي

و  فراواني مربوط به بارداري، زايمان، وضعيت و مزاج جنين
قرار داده  يبررسعوارض بعد از زايمان را در اين فصل مورد

هاي  هاي اطفال و دگرگوني مراقبت ،در فصل دوم). 2( است
بعد از تولد، شير مادر و دايه، رژيم خاص مادران شيرده و 

، آزمايش شير مادر و اصالح آن، مراحل انهاي غذايي آن مراقبت
ها  هاي مناسب و ده طفل، ورزش ةرشد و تكامل كودك، تغذي

در فصل سوم به و  رده استجالب ديگر را مطرح ك موضوع
ي ها يماريبشامل هاي گوناگون دوران كودكي  ذكر بيماري

دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه عصبي، دستگاه ادراري، 
و  ها و درمان آن ي مسري، پوستي، بيني، گوش، چشمها يماريب

 .)2( پرداخته است جراحي كودكان
 هاي كتاب ويژگي

تجربى و نظرى در كنار هم  مؤلف در اين اثر از دو شيوة
 نوين ةشيو كه به ه استاي عمل كرد بر مبناي شيوهبهره گرفته و 
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را مباني نظري و فلسفي  ،در چند باب اولرد. علمي شباهت دا
 ،است ازيكه در تدبير و درمان كودكان و زنان باردار موردن

 ان استناد و از بيشترتگبه سخنان گذش داده وشرح و توضيح 
اين كار دليلي بر اطالعات ). 1( قول كرده است نقل آنان

از تمامي منابع  نويسنده درك آگاهانه و فهم كامل ،گسترده
استنباط علمي و  يريكارگ به؛ چراكه است خود موجود در زمان

گيري از علوم پيشينيان و تحقيقات دانشمندان معاصر  بهره
 يامر ،نقلوم مراجعه به منابع اصلي در زآن علوم و نيز ل ةدربار

كه  گونه همان ،از اين رو)؛ 1( ضروري براي هر دانشمند است
 كتابش بهترين منبع براي كسي ،گويد نگن مييمانفرد اولمان توب

چه  موضوع اين دربارة خواهد بداند گذشتگان كه مي است
 ).1( اند چيزي نوشته

در كنار پرداختن به مباحث نظرى، استفاده از تجربيات 
هاى مؤلف است و آوردن  از شاخصهشخصى نيز يكى 

قد رأينا «، »تشهد على صحته هان التجرب« هايي چون عبارت
مراقبت،  شاهد توجه مؤلف به» ما احفظ انى رأيتها«و » ذلك

وقفه  او بي .)1مشاهده، آزمايش، تجربه و امور باليني است (
خود را تحت شرايط  هاي ربهتالش كرد تا مشاهدات و تج

يابد، تدوين  هر چيزي را كه بدان دست ميعلمي درآورد و 
 ).1كند (

 ):1زير است ( بر سه اصل كتاب مبتني فيتأل ةشيو
 كردن مشخص اهميت به به اين دليل كه :ها تعريف واژه. 1
 اصرار ها واژه دقيق تعريف بر بوده، واقف كتابش در معاني

ر و عالوه بر اين د دكن تبيين مي يخوب د و ابهامات را بهورز مي
 دقت بهدر متن كتاب را  كاررفته بههاي  جاى اثرش اصطالح جاى

 .)1كند ( و در عين وضوح تعريف مى
داد و  او به تطبيق علمي مطالب اهميت مي :تدوين علمي. 2

ترتيب و تسلسل خوب در ثبت  ،به اهميت آكادميك محض
از اين رو كتابش را به سه  ؛مبحث علمي نيز آگاهي داشت

در گفتار  .)1( به چند بخش تقسيم كرد ار راگفتار و هر گفت
امور مربوط به مادر باردار و جنين و در گفتار دوم  ،نخست

و  كند ميامور مربوط به مراقبت از كودك و تربيتش را بررسي 
اختصاص  انهاي كودكان و درمان آن گفتار پاياني را به بيماري

 .)1دهد ( مي

آن را ؛ طالبنكردن و عدم تكرار در ذكر م طوالني. 3
 .)1( دانست كردن خواننده مي موجب هدررفتن وقت و خسته

 جامعيت آن است ،توجه اين اثر يكى ديگر از مزاياى قابل
 ترين كتاب نوشته شده تا زمان اوست ترين و شامل كامل كه
دارد كه از پرداختن به  تالش ،. مؤلف در بررسى امراض)1(

رو گاه به شرح و  ايناز  ،غفلت نورزد ها يماريب يك از هيچ
 رمسلمانيپردازد كه پزشكان مسلمان و غ هايى مى درمان بيمارى

ورم  مانند ند؛ا اي نكرده ها اشاره آنه يا معاصر او ب ،پيش از او
گوش و  در گوشت، كرم ، روييدنچشم ةملتحمه (رمد) و سپيد

... )1(. 
زيرا  ؛ستايكديگر  و ملزوم توجه به مادر و كودك الزم

كامالً بر  ،يابد بارداري كه در آن تكامل مي ةر خالل دورجنين د
از اين رو اگر مادر صحيح و سالم  ،كند جسم مادر تكيه مي

و اگر مادر بيمار و ناخوش  خواهد بودجنين نيز سالم  ،باشد
به اين  بلديال. )1( يابد باشد جنين نيز بيمار و ضعيف رشد مي

 هاى اختن به بيمارىحقيقت علمي آگاهي داشته و در كنار پرد
 ةمسئل ، بهروحي و تربيتي از كودك، مراقبت جسمي واطفال 

چراكه  كند؛ توجه ميمراقبت از مادر باردار و زايمان نيز 
سالمت طفل و جنين به حاالت مادر باردار بستگى تام دارد و 

 ،ها را دو مبحث جدا از هم دانست و اين مطلب توان آن نمى
) و جامعيت 1( لف به دانش طبنشانگر ذوق و آگاهى مؤ

 .است كتاب
 امروزي اهاي دكتر نامه توان شبيه پايان اين كتاب را مي

 چراكه نويسنده در آن نظرات پزشكان پيشين را گردت؛ دانس
آنان را  ديدگاه ،بسياري از موارد با تبيين نظر خودآورده و در 

 .)1( پذيرفته يا رد كرده است
ها و ديگر مواد  درمان، ها ماريبي دربارة مطلبيهر  البلدي

به منفعت و  ،درست و تجربه ةكه با مشاهد را غذايي و دارويي
رد كرده و  ،دش ميو نزد او ثابت ن كرد نميدرستي آن باور پيدا 

علمي و  ةرا با روحي مطلب يا نظريهنظر خود و دليل رد آن 
مهم  ويژگي از اين رو يك .)1د (كن بيان مي ،انتقادي سالم

نظرات ها و  ديدگاهبه  نويسنده محض نبودن پايبند ب،كتا
احترام  ان،آن هاي انديشهبه  كه نيا او ب گذشتگان است

او  ،اين امر ، اماكرد و به پزشكان يوناني اعتماد مي ذاشتگ مي
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شان را اتو او اشتباه داشت يبرخي از نظراتشان بازنم نقد را از
نفس و  ي بر اعتمادبهدليل نكتهاين  .كرد كامل ثابت ميطور  به

). او 1( فراوانش است ةدر اين پيشه و تجرب البلدي قدرت
و از هركسي كه كرد  داري علمي را رعايت مي همچنين امانت

نام صاحب قول را با اعتراف به برتري و  ،درك قول مي نقل
 دانست، ميآورد و اگر نام صاحب قول را ن احترام به نظرش مي

 ).1( يكي از پزشكان است بهمربوط  فت اين مطلبگ مي
 فرد بيماردرمان با تغيير  ريكرده است كه تأث ديتأك البلدي
). او 1( فرد است منحصربه باًيتقر ،يابد و در اين نظر تغيير مي
از گفتار  48در بخش  ،با بيان روش خود در تربيت همچنين

نقش تربيتي آگاهي داشته و آن را  ننشان داد كه به اي ،دوم
و  هداشت يشناس نياي به جن توجه ويژه بلديال). 1( است دريافته
كتابش را به آن اختصاص داده است كه در  18تا  12هاي  بخش

 با جنين رشد به مربوطاز موارد  يبسيار ،بررسي تطبيقي
 ةتجرب ،دقت در فهم ةنشان اين و دارد انطباق رايج پزشكي

 .)1( هاست در تشريح جنيناو مشاهده و ممارست بسيار در 

 ،ان خود و معاصرمديگر آثار ز همانند موردمطالعهدر كتاب 
مادر يا  ةكه اگر مانعي از ناحي شود يم ديبر اين حقيقت تأك

شير  ،ترين غذا براي كودك مناسب ،كودك وجود نداشته باشد
افزايد كه  حقيقت علمي ديگري را مي نيهمچنو  استمادرش 
و عالوه بر  شود يمحفظ سالمتي مادر و كودك  سبب شيردهي
ثابت شده  ). امروز نيز1هم سودمند است (مادر  براي كودك،
خطر ابتال به سرطان سينه را كاهش  ،كه شيردهي از سينهاست 

روحي خوبي كه  ريشناسان بر تأث دهد و عالوه بر اين روان مي
 .كنند مي ديتأك ،گذارد يمكودك  ژهيو شيردهي بر مادر و به

 يتواند منبع تحقيقات مي نيز »و األطفال تدبير الحبالي« كتاب
 كناپست و خوبي براي چگونگي پيدايش روروك و شيشه

صندلي چرخدار براي  از استفاده به دوم زيرا در گفتار ؛باشد
 كند و در همين گفتار رفتن كودكان اشاره مي كمك به راه

اي شيردار باشد تا  نوشيدن كودكان بايد از كوزه  گويد كه آب مي
 .)1( آب بنوشند ،ن به حالت مكيدن از آنآنا

توسط عباس  1392در سال  براي اولين بار كتاب مذكور
درمان  و سالمتي حفظ« فارسي عنوان ، بانيازي نوروزپور

و توسط  ترجمه »زنان باردار، نوزادان و كودكان يها يماريب
 در دسترس ) كه1است (شده  انتشارات طب سنتي ايران چاپ

 دارد.دان قرار من عالقه آسان
 گيري:  بحث و نتيجه
دورة  ژهيو بهها و آثار علمي گذشتگان  بازشناسي كتاب

ها و  تمدن اسالمي در علوم پزشكي و بررسي ديدگاه
هاي آنان، در ساخت تمدن نوين اسالمي و نيز  انديشه
نظير و گاه  هاي علمي كم كردن علوم و تكريم از تالش بومي

ين وظايف مراكز علمي و دانشگاهي تر نظير آنان از ضروري بي
 موردمطالعهاست؛ از اين رو كتابي انتخاب شد كه تا كنون 

تدبير «منظور معرفي و بازشناسي قرار نگرفته است. كتاب  به
صحتهم و مداواه األمراض الحبالي و األطفال و الصبيان و حفظ 

، دانشمند و البلدييحيي  محمدبن احمدبن فيتأل، »العارضه لهم
ايراني، در موارد زيادي با علوم رايج  احتماالًكي حاذق و پزش

 ةچكيد هايي دارد. اين كتاب تطابق داشته است و نوآوري
ها و  و نتايج آزمايش البلدينظرات پزشكان گذشته و معاصر 

ترين و  كامل ،ترين گسترده و را در بردارد اوعلمي  هاي ربهتج
 ةها پس از دور تا سال اطفالپزشكي  ةبهترين كتاب دربار

 نفس و قدرت اعتمادبهبه  با توجهو  رود شمار مي رنسانس به
شايد بتوان آن را  ،فراوانش ةدر اين پيشه و تجرب البلدي
ترين تأليف در اين زمينه تا روزگار مؤلف يعني قرن  جامع

شناسي، دوران  چهارم دانست. مباحث كتاب شامل جنين
تر، شيردهي،  مان زايمان، راهكارهاي زايمان آسانبارداري تا ز

ست و مباحث ها آنهاي مادر، نوزاد و كودك و درمان  بيماري
مربوط به حفظ الصحه را بيشتر در طول عوارض و راهكارهاي 

كند؛ از اين رو اين كتاب منبع ارزشمندي براي  درماني بيان مي
 طب بارداري، زايمان، نوزاد و كودك است.
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