ورقة عمل المكتبة الرقمية العالمية الخاصة بالوصف
ورشة العمل المنعقدة بالدوحة 3102
أي من المعلومات غير معروفةُ ،يرجى كتابة "غير
ُيرجى ملء ورقة العمل هذه كاملة بقدر اإلمكان .إذا كانت ّ
معروف".
ما هو العنوان األصلي لهذه المادة؟ (يُرجى تدوين العنوان كما هو مكتوب بالضبط على المادة .إذا لم يتوفر
.1
عنوان أصلي ،يُرجى كتابة "غير موجود").
القانون فى الطب
ما هي هذه المادة؟ يُرجى وصف المادة ماديًا (الحجم والمحتويات والسمات المميزة ،إلخ) ،إن أمكن .كيف
.2
تم تكوين أو تقسيم المادة؟
يُعد الكتاب أحد أفضل األعمال الكالسيكية في تاريخ الطب فهو يلخص جميع المعارف الطبية في ذلك العصر في
خمسة مجلدات .وكان يُعد بمثابة مرجعية طبية حتى مستهل القرن التاسع عشر.
يحتوي كتاب القانون في الطب على "أفضل األفكار البارزة النيِّرة التي تتعلق بالتعرف على التهابات ذات المنصف
من ذات الجنب؛ والطبيع ة المعدية للسل؛ وانتقال األمراض عبر الماء والتربة؛ والوصف الدقيق ألمراض الجلد؛
واألمراض الجنسية والشذوذ الجنسي؛ [وكذلك] أمراض األعصاب".
.3

من قام بإنتاجها؟

الحسين بن عبد هللا ابن سينا (المعروف كذلك بأفيسينا في الالتينية).
.4

ما هي الحقائق المهمة التي يجب معرفتها بشأن هذا المُنتِج (أين وُ لِد ومتى واإلنجازات الخاصة به ،إلخ)؟

الحسين بن عبد هللا ابن سينا (المعروف كذلك بأفيسينا في الالتينية 1037-980 ،م؛  428-370هـ) هو عالِم
موسوعي مسلم فارسي األصل وهو الطبيب والفيلسوف األشهر في عصره.
وقد وصفه المؤرخ العلمي البارز جورج سارتون ( )1956–1884في كتابه مقدمة لتاريخ العلم ،أنه "واحد من
أشهر الشخصيات اإلسالمية الداعية للكونية ورمز من رموز المعارف اإلسالمية" ،وقد َعلّق على ذلك قائالً" :لقد
بقي صيته ذائ ًعا على مدى مئات السنين كأحد أعظم المفكرين وعلماء الطب في التاريخ".
.5

متى تم إنتاج المادة؟

غير معروف.
.6

أين تم إنتاجها؟

غير معروف.
.7

ما هي أهمية هذه المادة بالتحديد؟ ما الذي يجعلها مميزة؟

يُعد كتاب القانون في الطب من أشهر أعمال ابن سينا .كما يُعد أحد أشهر األعمال الكالسيكية في تاريخ الطب .وكان
يُعد بمثابة مرجعية طبية حتى مستهل القرن التاسع عشر.
هل هناك أيَّة معلومات أخرى من المهم مالحظتها بشأن هذه المادة؟ (على سبيل المثال ،إذا كانت أيّ من
.8
إجابات األسئلة الموجودة أعاله غير عادية أو غير متوقعة ،يُرجى تفسير السبب).

