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حياتي. يف عنها ِغنى ال التي املرأة





وتقدير شكر

الطالب، من متعددة مجموعات عىل الكتاب، هذا هيكل عىل مبنيًة قصريًة، محارضًة ألقيُت
شمولية. بنظرة املوضوع تناول يف ساعدتني إذ ومالحظاتُهم؛ أفعالهم ردوُد أفادتني وقد
اإلعجاب؛ تثري بكفاءة الكتاب هذا مع أكسفورد جامعة مطابع موظفو تَعاَمل وقد
وكان ومحتواه، الكتاب شكل نت حسَّ تعليقاٍت مجهوٌل آخُر وُمَحكٌِّم كيجان أندريا فقدَّم

جميًعا. لهم وتقديري شكري عن أُعرب أن أودُّ نموذجيٍّا. محرًِّرا طومسون جيمس
الَخطيَّة النسخة قرأِت التي باينَم، هيلني إىل األكرب الفضل يعود دائًما، الحال هو وكما
عىل املبنية املحارضة إلقائي أثناء إيلَّ استمعْت إنها بل فائقتني، ومهارة بعناية الكتاب من

الكتاب. هذا عىل تأثريها مبلغ تعي وهي عدَّة، سنوات منذ الكتاب هذا





الطِّب أنواع مقدمة:

لفهم عامٍّ إطار تقديم الكتاب هذا يف حاولُت وقد ا، جدٍّ كبري موضوع عن موَجز كتاب هذا
الغربية. الطبية املمارسة عليه: نطِلق أن يمكن ما اإلغريق س أَسَّ أن منذ الطب تاريخ
صها ألخِّ التي الطب، «أنواع» يشمل تصنيٍف خالل من التاريخي الرسد هذا ألقدِّم وإنني

األوىل. الخمسة الفصول يف بالرشح وأتناولها أدناه، الوارد الجدول يف
وطب املريض، ِفراش عند الطب — 1 الجدول يف الواردة الخمسة الطب أنواع تُمثل
لألطباء، املختلفة األهداَف — املعامل وطب املجتمعي، والطب املستشفيات، وطب املكتبات،
مظهر أن من الرغم وعىل األطباء. ألولئك املختلفة العمل أماكن تعكس أنها إىل باإلضافة
عند الطب فممارسة تراكمية؛ فإنها زمني، شبه رسٍد بتقديم يسمح الطب من األنواع تلك
الحديثة، األوَّلية الرعاية يف باقيًا أثرها يزال ال — بأبُقراط بدأْت التي — املريض فراش
باالنفجار الصلة وثيق يزال ال الوسطى العصور إىل نشأته تُعود الذي املكتبات وطب
ويف بالطبع). البسيط الطب عالم (وليس الحديث الطب عالم به يتميَّز الذي املعلوماتي
ملمارسة ًعا موسَّ تطبيًقا بأخرى أو بصورة يمثِّل املستشفيات طب كان عرش، التاسع القرن
لنا التي الطبية واملهارة جديدة، وعالجية تشخيصية بأدوات املريض؛ فراش عند الطب
البيئية األساِسيَّة البنية فيشمل املجتمع يف الطب أما الحديثة. املستشفيات من نتوقعها أن
والسالمة الصحة ومعايري التطعيم، وبرامج النفايات، التخلصمن وعملية النظيفة، للمياه
بالنظام وعالقاتها األمراض أنماط تحليل جانب إىل فيها، العمل نختار التي األماكن يف
داخل باألساس املعامل طب يجري البيئية. للعوامل التعرُّض أو العادات أو الغذائي
تحسني يتيح بما الجسدية لآلليات وفْهٍم أفضل، عقاقري صورة يف يُرتَجم وربما املعمل،

العالج. أو التشخيص عملية



فالتيقديعمل
واألهدا

وأماكنالعمل
وحداتالتحليل

ف
ويربزمختل

«أنواع»الطباملختلفة،
1:أنواعالطب:مخططتمثييليبنيِّ

جدول
منها.

يفالسياقالتاريخيلكلٍّ
هذاالكتابأنواعالطبتلك

من
صولالخمسةاألوىل

يفإطارها.تتناولالف
األطباء

ص
صائ

الخ

ضوعالدراسة
مو

ومكانالدراسة
شكل

ف
الهد

مثال

أبُقراط
٤٦٠–٣٧٠ق.م)

(نحو
العالج

التدريبالِحَريف
كامًال

ض
املري

ض
شاملري

عندفرا
الطب

األنواع
قسطنطنياألفريقي
(١٠٩٨

(تُويفقبل
والشفاء

الحفظ
رشح

وال
دراسةأكاديمية

يفالجامعة
ولغوية،

ص
ن

طباملكتبات

ك الينِ
ش
آرتيإت

(١٧٨١–١٨٢٦)
ص
التشخي

املستشفى
منه

ضو
ع
ض،

املري
طباملستشفيات

سايمون
جون

(١٨١٦–١٩٠٤)
الوقاية

املجتمع
صاءات

السكان،اإلح
الطباملجتمعي

كلودبرنار
(١٨١٣–١٨٧٨)

الفهم
املعمل

حيواني
نموذج

طباملعامل



الطِّب أنواع مقدمة:

تاريخ يف للتفكري أسلوبًا تتيح وهي الة، فعَّ تزال ال التاريخية الفئات فتلك إذن
الرضائب، دافعي أيًضا يمثِّلون الذين اليوم، مواطني لدى صًدى يلقى يزال ال الطب
«األنواع» تلك العامة. الصحة اسرتاتيجيات من واملستفيدين الصحية، بالرعاية واملنتفعني
وكذلك املعارصة، الصحة مليزانيات العامة الرئيسية األهداف من كلٍّ عىل تدلُّنا الطب من
الصحة عىل اإلنفاق يتأثر حيث األمريكية؛ الساحة عىل سيَّما ال املصالح، جماعات هوية
الرئيسية يَّة الصحِّ املطالب ُجملة ففي الخاصة؛ املصالح أصحاب يمارسها التي بالضغوط
الحيوي، الطب وأبحاث العامة، والصحة املستشفيات، وخدمات الصحية، الرعاية مثل: —
العرص يف الصحة لوزير ينبغي تقريبًا أخرى أموٌر ثمة ليس — وإتاحتها املعلومات وبناء
مع الفئات تلك من كلٍّ تناُفس يف بالطبع تكمن املشكلَة ولكنَّ بها، يُعنى أن الحديث
إنفاقك زاد فكلما محدودة، تكون ما دائًما الصحة ميزانيات إنَّ إذ ما؛ بصورٍة األخرى
والعكس العامة، الصحة عىل أو بالعمالة املستشفيات تزويد عىل إنفاقك قلَّ البحث، عىل

صحيح.
كلٌّ — والرومان اإلغريق ابتكر فقد التاريخ؛ عرب الفئات تلك بني تداُخل ثمة كان
املتعلقة املشكالت مع التعامل يف املستخَدمة النُُّهج من الكبرية املجموعة تلك — بطريقته
بسيطة مؤسسات وأَنَْشئُوا املجتمع، داخل األمراض من الوقاية حاولوا فقد بالصحة؛
اإلضافة وحاولوا الطبية، النصوص لتجميع أماكن إىل واحتاجوا والجنود، بالعبيد للعناية
أن إال فراشه. يف باملريض اعتنَوا وبالطبع البحث، طريق عن الطبية املعرفة متن إىل
يف نشأت املعامل، وطب املجتمعي والطب املستشفيات طب يف املتمثلة الحديثة الفئات
الفصل ويف «حداثة». نعتربه ما تمثِّل وهي عرش، التاسع القرن أثناء الحالية صورتها
خالل حدثت التي الكربى رات للتطوُّ موجز رسد لصياغة التصنيف استخدمُت األخري،

متداخلة. الطب «أنواع» أصبحت عندما والعرشين، الحادي والقرن العرشين القرن
تهيمن التي الغربية، الطبية املمارسة يَُغلِّب بأسلوب املخترص الرسد هذا بنيُت لقد
كل يف كربى قوة تمثِّل أنها كما الغرب، يف الصحة مجال يف واإلنفاق االستهالك جاِنبَي عىل
األسلوب هذا اخرتُت ولكنني رواياتهم، املؤرخون بها بَنى أخرى كثرية أساليب ثمة مجال.
املهتم. القارئ عىل املوضوع لطرح مفيد وهو متَِّسق، تاريخي بكيان يتَّسم أنَّه أعتقد ألنني
مصالح أي ذكر مني سيُطَلب كان طبية، مجلة إىل الخطية النسخة هذه أقدِّم كنُت لو
عقود أربعة قرابة ِطبِّيٍّا مؤرًِّخا عملُت وقد للبيانات. تأوييل عىل تؤثر أن يمكن متنازعة
يف َعرَّفتُه الذي الذهبي» «العرص أثناء أيًضا، الطب يف تعليًما يُت تلقَّ ولكني الزمان، من
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الطب تاريخ

حاولُت ولكنني ملايضالطب، تأوييل عىل أثَّرت الطِّبِّيَّة دراستي أنَّ شك ال السادس. الفصل
كله التاريخ إىل تنظر كانت التي — البالية التحرُّرية» «النزعة من كالٍّ أتجنب أن هنا
وصورتها — الحارض إىل حتًما املفِضيَة الخطوات من وسلسلًة تطوريًة عمليًة باعتباره
صارت ثَمَّ ومن املعارصة؛ األخالقية بالقيم الفكرية القيم عن استعاضت التي األحدث،
أسالفنا. عىل سيطرت التي النزعات من وغريهما العنرصي والتمييز الجنيس التحيز تُدين
يلتمسونها كانوا املايض، يف املتاحة الطبية الرعاية إىل الوصول أمكنهم َمن أنَّ يل ويبدو
برعايتهم يعهدوا أْن يف يرغبون فكانوا سيئ، وطبيب جيِّد طبيب ثمة بأنه ويؤمنون عادًة،

«الجيِّد». الطبيب تعريف فهو تغريَّ ما أما مثلهم، نحن وكذلك جيِّد، طبيب إىل
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األول الفصل

فراشاملريض عند بِّ الطِّ ممارسة

ونهجه أبُقراط

يجدون امِلثلية املعالجة و فمختصُّ أنواعهم؛ بمختلف للمعالجني ل املفضَّ األب أبُقراط أصبح
الطبيعية املعالجة مختصو به يستشهد وكذلك ملعتقداتهم، أساًسا أبُقراط كتابات يف
امُلثُل س مؤسِّ باعتباره العظام بتقويم واملعالجة باألعشاب واملعالجة اليدوية واملعالجة
به يستشهد وكذلك والعالج. واملرض الصحة مع التعامل يف نُُهُجهم إليها تستند التي
أو — أبُقراط َقَسم منهم كثريون ردَّد الذين الحديث، العرص مستشفيات يف االستشاريون

الطب. شهادة عىل حصولهم عند — أشكاله من شكًال
ناحيٍة، فمن التاريخ؛ إىل بالرجوع للفضول املثري الوضع هذا أسباب معرفة يمكن
أنه وصحيٌح حوله. التأويالت بكثرة يسمح غموٌض التاريخية أبُقراط شخصيَة يكتنف
الحالية تركيا ساحل قبالة كوس— جزيرة عاشعىل فقد حقيقي؛ لكنه الغموض، يشوبه
أكرب أنَّه يعني مما امليالد؛ قبل ٣٧٠ عام إىل تقريبًا امليالد قبل ٤٦٠ عام من الفرتة يف —
الكالسيكية اإلغريقية الثقافة دعائم أرَسْوا ممن ومعارصيهما وأرسطو أفالطون من قليًال
الرغم عىل أبُقراط أعمال من الباقي الهائل الَكم هذا إىل ننظر وعندما أثينا. يف تركَّزت التي
ثمينًا يرونه بما يحتفظون فالناُس محالة؛ ال األعمال تلك أهمية ندرك فإننا ِقَدمه، من

ا. جدٍّ
الذي والزمان به يقيم كان الذي املكان باستثناء الكثري أبُقراط عن نعرف ال إننا
ناَل وقد ابن، له وكان رسوم، مقابل الطالب ويعلِّم الطب، يماِرس كان تقريبًا. فيه عاش
الواضح غري ومن ذكره، عىل أتى قد أفالطون إنَّ إذْ الشهرة؛ من به بأس ال قسًطا أيًضا
أنَّه املؤكَّد من لكن إليه، تُنَسب التي املؤلَّفات من أيٍّا فعليٍّا كتب قد أبُقراط كان إْن تماًما



الطب تاريخ

متعددة بأقالم الزمان من قرنني من يقرب ما مَدى عىل أُلَِّفت إنها إذْ كلها؛ يكتبها لم
ية متبقِّ وناقًصا مكتِمًال مؤلًَّفا ٦٠ أو ٥٠ — األبُقراطية املجموعة أن معناه وهذا مجهولة،
«األبُقراطية» املؤلَّفات تلك اآلراء. وتعدُّد االتساق عدم من كبرٍي قدٍر عىل تنطوي — عنه
والوقاية والعالج، التشخيص أساليب وكذلك والجراحة، الطب من عديدة نواحَي تغطي
الحياة أوُجه من وغريه الغذائي النظام عن نصائح املؤلَّفات تلك َمْت قدَّ وقد األمراض. من
ثَمَّ ومن واملرض؛ الصحة يف البيئة دور عن خاصة أهمية ذات أطروحة وثمة الصحية،
نظري كيان عنه نتحدث الذي األبُقراطي» و«الطب عديدة. «أبُقراطية» مواقف هناك كان
يف مًعا ووْضِعها والنظريات املوضوعات بعض انتقاءِ طريق عن إليه وصْلنا تاريخي،

األطروحات. تلك تأليف شهدت التي القرون يف معروًفا يكن لم إطاٍر
وهو كلها، املجموعة يف سائد واحد اتجاه ثمة املتعددة، الجوانب تلك وسط أنه إال
الحديث. العرص يف املعالجني من كثري لدى الكبرية الجاذبية تلك أبُقراط يُكِسب الذي
يجد ولذا كامًال؛ املريض إزاء دائًما ه موجَّ أبُقراط نهج إنَّ أي شمويل؛ األبُقراطي فالطب
وعىل الطب. من النوع ذلك يف له طبيعيٍّا مأًوى شمويلٍّ طبٍّ إىل التوَّاُق الحديث العرص
يف أيًضا لة متأصِّ كانت فقد الشمولية، لتلك املستحَسنة اإليجابية الخصائص من الرغم
ترشيح فكرة من ينفرون كانوا فاإلغريق اإلغريقي؛ املجتمع يف السائدة الثقافية القيم
اإلغريق أطباء يعلِّم ولم الوفاة، سبب لتحديد املوتى أجساد حوا يرشِّ ولم البرشي، الجسد
للكلمة، الحديث باملعنى طبية مدارس ثمة يكن لم أنَّه كما العميق، الترشيح تالمذتهم
السطحي الترشيح يف معرفتهم صت وتلخَّ أساتذتهم، من يتعلَّمون التالمذة كان وإنما
للمرض؛ ح امُلَرجَّ املسار إىل تشري عالمات الستنباط بعناية مرضاهم فحص يف وفراستهم
مستَبَعًدا. أم ًحا ُمَرجَّ املريض تعايف كان إذا ما تحديد سيَّما وال املرض، سري توقعات أي
الفصل هذا عنوان يف املذكور الِفراش يكون أن آنذاك مستشفيات وجود عدُم استتبع وقد

الخاص. مسكنه يف للكلمة، الحريف باملعنى املريض ِفراش
األوَّلية للرعاية األوَّيل النموذج جعلتْه اإلغريقي الطب بها تَميَّز التي الِبنَى تلك إنَّ
فيَعرف وثيقة؛ معرفة مريضه يَعرف أْن إىل يحتاج كان األبُقراطي فالطبيب الحديثة،
وما عادًة، ويرشبه يأكله وما املعييش، وأسلوبه والعائلية، واالقتصادية االجتماعية ظروفه
لإلصابة واستعداده ميله ومدى ُحرٍّا، أم عبًدا كان إذا وما ال، أم السفر له سبق قد كان إذا
الكتابات يف لة متأصِّ الوثيقة املعرفة تلك تقتيض التي النظرية األسباب وكانت باملرض.

ييل. فيما أكثر عنها سنتحدث التي األبُقراطية،
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إىل الحديث العرص يف التكميليني املعالجني يجتذب ما هو الشمولية مذهب كان إذا
العلمي الطب يف صًدى لها نجد األبُقراطي الطب عليها يشتمل أخرى سمات فثمة اإلغريق،
التي الطبية فالنُُّظم الطبيعي، املذهب إىل الجوهري نزوعه هي السمات تلك وأهمُّ املعارص.
بني تَْمِزج — وبابل الرافدين وبالد مرصوسوريا — القديم األدنى الرشق يف ُمتَّبََعة كانت
واسع نطاق املرضعىل إىل يُنَظر وكان الكاهن، الطبيب فكرة فيها وشاعت واملداواة، الدين
فكان سحرية؛ قًوى أو األنواع، مختلف من تجاوزات أو اإللهي، الغضب نتيجة يأتي بأنه
ماِهيَّة تحديد أو الحيوانات، أحشاء تفسري أو الصالة، التشخيص ن يتضمَّ أن املمكن من
املشهد من جزءًا والدين حر السِّ إىل املستِند الطب من الخليط ذلك وكان املريض. تجاوزات
اإلغريقي الطب إلله املكرَّسة الشفاء معابد كانت فقد أيًضا؛ أبُقراط حقبة أثناء اإلغريقي
معبد — املفارقة سبيل عىل — ذلك يف بما األرايضاإلغريقية، ربوع يف أسكليبيوسمنترشة
يف املعابد تلك أهمَّ وكان نفسها، كوس جزيرة يف أْي نفسه؛ أبُقراط محيط يف قائم شهري
تلك وكانت موجودة. الهائلة آثاره تزال ال الذي املعبد وهو إبيداوروس، يف الرئييس الَربِّ
املرض ون ويفرسِّ املرىض يستقبلون كانوا الذين املقيمني ان الُكهَّ لسيطرة تخضع املعابد
بوجود األرجح عىل تتأثر األحالم تلك وكانت املرىض. لهم يرويها التي األحالم أساس عىل
املرىض. لدى النوم نمط يف اضطرابات إىل شك بال تؤدي كانت التي املقدسة، الثعابني
جزءًا كان وكذلك االنسالخ، عملية أثناء جلده يطرح إنه إذ د؛ للتجدُّ مثاًال الثعبان وكان
والغريب .(1-2 الشكل (انظر اإلغريقي الشفاء إله رمز ِهْرَمس، صولجان من رئيسيٍّا
إىل والدين حر السِّ أفكار كالهما يستحرض اللذين — ِهْرَمس وصولجان أسكليبيوس أنَّ

الحديث. للطب رمًزا اتُِّخذا — األذهان
التي الِقيَم ولكن اإلغريق، لدى الطبية الرعاية من ا مهمٍّ جزءًا تلك الشفاء معابد َمثَّلت
منها تتألَّف التي فاألطروحات األبُقراطية؛ املجموعة عىل قوي تأثري لها يكن لم دتها جسَّ
أن فقط واحدة مرة سوى يحدث لم ولكْن طبيعيٍّا، للمرضسببًا تفرتضأن املجموعة تلك
وكان للطبيعة، املرضالخارقة تفسريات عىل رصيًحا هجوًما األبُقراطيني املؤلِّفني أحد شنَّ
الدارجة. اإلغريقية اللغة يف «املرضاملقدَّس» يُدَعى الذي ع، َ الرصَّ عن أطروحة بداية يف ذلك
الوعي، فقدان يف تتسبَّب إذ املثري؛ بتأثريها تميَّزت الرصع نوبات ألنَّ ًسا مقدَّ يُعتَرب وكان
العضالت يف التحكُّم وضعف واملثانة العضالت يف وارتخاءٍ الفم، جانب عند رغوة ن وتَكوُّ
أن منها يعانون الذين األشخاص استطاع نفِسيَّة أعراًضا أيًضا نت تضمَّ ولكنها العاِرصة،
من الحق) وقت قيرص(يف ويوليوس األكرب اإلسكندر وكان مصلحتهم. إىل أحيانًا يحوِّلوها
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«املرض لكتاب االفتتاحية العبارات ت ُفرسِّ وقد القديمة، العصور يف ني املِهمِّ ع َ مرىضالرصَّ
صدى يزال وال الطب، يف الطبيعي باملذهب الكامل لاللتزام علنية دعوة أنها عىل املقدَّس»

فيها: وجاء عام، ألَفي منذ ُكِتبت أنَّها رغم يرتدَّد، العبارات تلك

حاٍل بأي ليس أنه يل يبدو كاآلتي: األمر باملقدَّس، املدعوِّ باملرِض يتعلق فيما
ينشأ له طبيعي سبب ثمة ولكْن األمراض، من غريه من قدسيًة وال ألوهيًة أكثر
وسببه طبيعته عىل األلوهية سمة الناس إضفاء وإنَّ الِعَلل. من غريه مثل عنه
وتستند البتَّة. األخرى األمراض يشبه ال ألنه واالستعجاب؛ الجهل من َلنابٌع
منه يربأ إذ عالجه؛ أسلوب وبساطة فهمه، عن عجزهم إىل تلك األلوهية فكرة
فأمراٌض عجيب، أنه من نابعة ألوهيته كانت إذا لكن والتعاويذ. ر بالتطهُّ الناس

مقدسة. تَُعدَّ أن يمكن — واحد مرض ال — كثرية

قوله: يف يتمثل ما (وهو للدين معاديًا موقًفا يتَّخذ لم املؤلِّف أنَّ باملالحظة الجدير من
يف األمَر صاغ وإنما األمراض»)، من غريه من قدسيًة وال ألوهيًة أكثر حاٍل بأي «ليس
تابع وقد الطبيعي. املذهب إطار يف املزعوم املرضاملقدَّس ذلك منشأ يفرسِّ أن يمكن إطار
يف انسداد عن ع َ الرصَّ ينشأ فقال: فعًال؛ التفسري ذلك ليقدم حديثَه األبُقراطي املؤلُِّف ذلك
واألعراُض الدماغ، عمل اختالُل ذلك عن ويَنتج بانتظام، البَلَغم طرُد إِثْره ف يتوقَّ الدماغ،

بالذكر. جديران آخران ضمِنيَّان معنيان وثمة ع. َ الرصَّ لنوبات املثرية
عقلية ووظائف الوعي محلَّ بوصفه الدماغ د حدَّ األبُقراطي املؤلِّف ذلك أنَّ أوًال:

فقال: أخرى؛

والحزن واملرح والضحك والرسور البهجة مشاعر أنَّ تعي أن للناس وينبغي
نكتسب وبهذا الدماغ. سوى آخر منبع لها ليس والفجيعة والكآبة واألىس
الحميد، من الخبيث ونميِّز ونسمع، —ونرى معينة —بطريقة واملعرفة الحكمة
بُحكم نميِّزه األشياء وبعضتلك الكريه. من الحلو واملذاق الصالح، من والفاسد

باالستخدام. ندركه اآلخر والبعض العادة،

العلمي، الفكر دوائر يف عليها املتَفق األمور من اآلن أصبحت الدماغ مركزية أنَّ شك ال
الدماغ اعتبار يف أبُقراط نهج عىل أفالطون سار فقد اإلغريق؛ أيام كذلك تكن لم ولكنَّها
االنفعاالت مركز هو القلب أنَّ رأى أرسطو، أفالطون، تلميذ أنَّ إال النفيس، النشاط مقر
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الحب، يف نقع أو بالقلق نشعر عندما حال أيِّ عىل فنحن العقلية. الوظائف من وغريها
— والقلب الدماغ. وليس — القلب أو — الصدر مستقرُّها يكون مشاعر تعرتينا فإننا
وإضافًة الحيوية. أقىصحاالت يف نكون حينما خفقاته تتسارع الذي هو — الدماغ وليس
أول أنَّ إىل — الجنيني ر التطوُّ عملية يف املخَرضم الباحث — أرسطو أشار فقد ذلك، إىل
البدائي. القلب داخل الحركة كانت تكوُّنها طور يف الطيور أِجنَّة عىل ظهرت للحياة عالمة

الشعري: البيت يف القديم النقاش ذلك استحرضشكسبري عام، ألَفي قرابة وبعد

وم��ن��ب��ت��ه، ال��ه��وى م��ك��ان أي��ن
م��ول��ُدُه؟ ال��ف��ؤاد ف��ي أم ال��ع��ق��ل ف��ي

أبُقراط ربح فقد — «القلب» إىل الكثري تنسب زالت ما التي — لغتنا من الرغم عىل
النقاش. ذلك وأفالطون

فإنها األطروحة، هذه من استخالصها يمكن التي الثانية املهمة النقطة عن ا أمَّ
عىل عالمًة البلغم لنا يبدو قد البلغم. حجز وهو: أال ع؛ َ للرصَّ األبُقراطي بالسبب تتعلق
واملرض الصحة عليها تتوقف التي األربعة األخالط أحد كان ولكنه العادية، الربد نزالت
األعضاء) وظائف (علم الفسيولوجيا يف مركزية بمكانة حظي ثَمَّ ومن األبُقراطيني؛ لدى
يف يِرد لم األخالط مذهب أنَّ من الرغم وعىل األبُقراطية. األمراض) (علم والباثولوجيا
اإلغريقي الطب عمالق اعتربه وقد تجميعه، املمكن من فإن األبُقراطية، األطروحات جميع
الطبية. للنظرية محوريَّة أهمية ذا — ميالديٍّا) تقريبًا ١٢٩–٢١٠) جالينوس — الثاني
الطبي الفكر يتسوَّد جعلته للغاية مرموقًة مكانًة األخالط طب جالينوس أكسب وقد

عرش. الثامن القرن حتى

الكاملة املنظومة األخالط:

يف نرى وكما والبَْلَغم، السوداء وامُلرَّة الصفراء وامُلرَّة الدم هي: األربعة األخالط كانت
ممتاًزا إطاًرا هذه األربعة األخالط منظومة قدَّمْت فقد ،1-1 الشكل يف التخطيطي الرسم
لألمزجة، نظرية األمر نهاية يف دت وجسَّ أخرى، كثرية وأمور واملرض الصحة لفهم
وقدَّمت باألمراض. لإلصابة استعداده ومدى اإلنسان شخصية إىل إرشاديٍّا دليًال قدَّمت
ملسار موازيًا مقياًسا — والرطوبة والجفاف والربودة الحرارة — األخالط خصائص
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— األربعة العنارص بأحد مزاج كل ُرِبط كما اإلنسان، حياة دورة ومراحل األمراض،
العنارص أنها لإلغريق الطبيعية الفلسفة افرتضت التي — واملاء واألرض والنار الهواء
وتموت. وتشيخ األشياء تتغريَّ القمر تحت الواقع عاملنا ففي القمر؛ تحت يشء لكل املكوِّنة
أن واعتُِرب القاعدة، هي املكتملة الدائرية الحركة أن به امُلسلَّم من كان القمر، وفوق

«األثري». وهو خامس عنرص من تتكون النجوم
ورجل الطبيب متناول يف إطار أقوى اإلغريقي األخالط مذهب كان عامة، وبصفة
املذهب ذلك محلَّ يحل العلمي الطب بدأ حتى واملرض، الصحة لتفسري العادي الشارع

عرش. التاسع القرن أثناء تدريجيٍّا
يعتني الذي الشخص يالحظها سماٌت عليها املرتتِّبة واآلثار الجسد سوائل إنَّ
أو بلغًما الناس ويسعل محموًما، املريض يكون عندما بالدم يحتقن فالجلد باملريض؛
الجفاف، أو الرَيَقان حالة يف داكنًا البول ويصري األنف، ويسيل العينان وتدمع دًما،
يمكن القيء أو اإلسهال وكذلك بالعرق، مبلًَّال أو شاحبًا أو رطبًا يصري أن يمكن والجلد
كانت التي اإلغريقية الثقافية للموانع ونظًرا املرض. عىل بارزتني عالمتني يكونا أن
العميقة الترشيحيَّة بالِبنية األبُقراطيني معرفة كانت البرشي، الجسد ترشيح دون تَُحول
الحيوانات إعداد خالل من ُمكتََسبًة أو الحيوانات، ترشيح من ًة ُمستََمدَّ أو نسبيٍّا، محدودًة
جاهًدا حاول جالينوس كان وإْن بذلك، االنزعاج شديد أبقراط يبُد لم لألكل. وتحضريها
باألساس. الحيوانات ترشيح طريق عن الترشيحية، املعرفة بعض يقدِّم أن بعد فيما

الفاعلة العنارص أنَّ بما بالترشيح، املعرفة من كبريًا قدًرا األخالط طب يتطلَّب ال
بعضو األخالط من واحد كل َربَط أنه إال الصلبة، مواده وليست الجسد، سوائل هي فيه
واملرَّة بالكبد، الصفراء واملرَّة بالقلب، والدم بالدماغ، البلغم فَربَط الجسد؛ أعضاء من
األبُقراطية، املؤلَّفات من الجراحية األطروحات ففي ذلك، إىل وإضافًة بالطحال. السوداء
الجروح، وُمداواة املخلوعة، املفاصل وتقويم الكسور، تجبري أيًضا األطباء أولئك ناَقش
— زال وما — الجراحي العمل وكان متخصصة. حاالت لعدة بسيطة عمليات وإجراء
األبُقراطي «الطب» أنَّ إال الجسد، من معيَّنة منطقة عىل بكثري تركيًزا أكثر ًها توجُّ يتطلب

األخالط. عىل تطرأ التي التغيريات بتفسري وُعِنَي شموليٍّا ظل
أوساط يف باألخرى إحداهما ومرتبطتني راسختني بفكرتني األخالط مذهب اقرتن
التوازن نتاُج الصحة أن األبُقراطيون رأى فقد واالعتدال؛ التوازن هما: الغربي؛ الطب
النقص أو املفرطة الزيادة أِي — بينها التوازن واختالل األربعة. األخالط بني السليم
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اُ�رَّة الصفراء

النار

حار جاف

رطب بارد

ا اء

البلغم

الهواء – الدماُ�رَّة السوداء – األرض

–
–

األبُقراطية، املنظومة ميَّزت التي املذهلة البساطة إدراك السهل من األخالط: :1-1 شكل
حملتها والرطوبة) والجفاف والربودة (الحرارة األهمية متساوية خصائص من نه تتضمَّ بما

األخالط.

إىل يُفيض بالفساد) يُوَصف ما كثريًا (الذي منها أيٍّ اعتالل أو — منها أيٍّ يف املفرط
املرتبطة التشبيهات وتََواَلِت األفران، من نوع أنه عىل الجسد إىل يُنَظر وكان املرض.
الصديد — باملرض املقرتنة فاإلفرازات للمرض، األبُقراطية األوصاف يف الطهي بعملية
ِنتاج أنها عىل تَُفرسَّ كانت — واإلسهال والقيء امُلركَّز والبول البلغم وطرد والَعَرق
أو الفاسدة األخالط — يطبخ أو — يطهو ما كثريًا فالجسد طبيعية؛ دفاعية آليات
واستعادة أفضل، نحو عىل الفاسدة أو الفائضة األخالط من التخلُّص إلتاحة الزائدة،

التوازن. حالة
تخلُّص وهي املريض— ِفراش جوار إىل تُالَحظ التي املشاَهدة تلك األبُقراطيُّون فرسَّ
كان طاملا للطبيعة. الشفائيَّة القوة أسَموه ما عىل دليًال باعتبارها — األخالط من الجسد
«املرض بمبدأ عرش التاسع القرن يف ُقنِّن وقد الطبية، األوساط يف نقاش موضع املبدأ ذلك
األمراض ومعظم بسهولة. معه التعامُل قويٍّ حديث دواءٍ ألي ويمكن ذاتيٍّا»، املحدود
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نزالت أعراض معالجة املثال، سبيل عىل ذاتيٍّا. محدودة — تُعاَلج لم أم عولَِجت سواءٌ —
عادًة الجسد يعالجها التي أبًدا، املرض أسباب تمسُّ ال لكنها املرء، حالة ن تحسِّ قد الربد
التي الطبية الوصفة أنَّ أيًضا يعلمون لكنهم ذلك، يعلمون األطباء وجميع حينها، يف
كثريٌ اعتمد فطاملا شاٍف، عالجي تأثري لها يكون ما كثريًا ن بتحسُّ يشعر املريض تجعل

سببه.» هو إذن بعده، «حدث اآلتية: املنطقية املغالطة عىل الرسيري الطب من
اثنني إىل للطبيعة الشفائيَّة القوة مبدأ أفىض وقد تواضًعا، أكثر األبُقراطيُّون كان
يتعلق و«فيما املرض»، من الشافية هي الطبيعة «قوى وهما: أال املأثورة؛ أقوالهم أهم من
املداواة كانت ثَمَّ، ومن الرضر.» َكفِّ األقل عىل أو املساعدة، أمرين: عىل تعوَّدوا باألمراض،
اإلجراءات وبعض «الطبيعي». عمله أداء عىل املريض جسد مساعدَة باألساس تَستهدف
املثال، سبيل عىل الحديث. العرص يف السائد الشعور مع تتعارض يُْجُرونها كانوا التي
االحتقان أو — املوضعي االلتهاب تفسري يسهل كان إذ للَفْصد؛ عقالني أساس ثمة كان
الجسد احتياج ثَمَّ ومن الجسد؛ يف الدم كثرة عىل دليًال باعتباره — ى الُحمَّ عن الناتج
أنه عن فضًال وأبقاها، العالجية األساليب أقدم من والَفْصد منه. التخلص يف مساعدٍة إىل
الحديث. العرص قبل وبدائيته الطب همِجيَّة عىل كدليل به يُستشَهد عالجي أسلوب أكثر
َهَجَره حتى عرش، التاسع القرن منتصف حتى املداواة علم دعائم إحدى الَفْصد ظلَّ وقد
منهم وكثريٌ يطلبونه، املرىض كان ما فكثريًا مضض؛ وعىل تدريجيٍّا العامة من ممارسوه
يتوقف الطبيب يكن لم حيث جدٍّا كبري بقدر وأحيانًا بالَفْصد، املساعدة يهم تلقِّ إىل أشاروا
األخرى املأثورة األقوال أحد وحسب عليه. مغِشيٍّا السقوط عىل املريض يوشك حينما إال
ونجاًحا»، فاعليًة األكثر هو الشديد العالج يكون الشديد، املرض حالة «يف لألبقراطيني
تتطلب الخطرية «األمراض كاآلتي: تأثريًا، أقوى صياغة يف يوَضع القول ذلك كان وأحيانًا

خطرية.» عالجات
النظام وشملت: مختَِلطة، املذهب لذلك العالجية األساليب كانت عامة، بصفة أنَّه إال
االحتياجات إزاء َهة املوجَّ األساليب من وغريها والتدليك، الرياضة، وممارسة الغذائي،
ملمارسة الجوهرية السمة هي الشمولِيَّة الفرِديَّة النزعة تلك وكانت مريض. لكل الفردية
أوصاًفا تتضمن األبُقراطية املؤلَّفات أنَّ من الرغم وعىل األخالط. مذهب منظور من الطب
الفرد عن املرض تفصل لم فهي حديثة، أسماءً عليها نطلق أن يمكن عديدة ألمراض
أن يمكن ألمراض أوصاًفا نجد أن يمكننا أننا من الرغم فعىل لذا، قط؛ يعانيه كان الذي
فإنها والزَُّحار، والهسترييا ع َ والرصَّ واملالريا الدماغية والسكتة َرن) (الدَّ لَّ السُّ يَها نسمِّ
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للتوصل الخربات تلك استخدموا وقد فرديني. ألشخاص وقعت أحداثًا بوصفها معروضة
وهي مأثورة، أقوال صورة يف قدموها األمراض، تلك مع التعامل كيفية بشأن تعميمات إىل
استخدموه الذي التفسريي اإلطار عهم شجَّ وطاملا الرسيرية». َرر «الدُّ اآلن عليه نطِلق ما

بعينها. حاالت مع تتالءم معينة عالجات إعداد عىل األخالط مذهب يف
املجتمعات، تجتاح ما كثريًا األمراض أنَّ تماًما يدركون األبقراطيُّون كان فقد كذلك
وهي واألنثى؛ والذكر والبدين، والنحيل والفقري، والغني والشاب، الشيخ عىل فتأتي
والتوصية التشخيص عند الحسبان يف وضعها إىل األبُقراطيُّون يسعى التي السمات
سلسلة وهما الخاص— تأثريهما لهما أُطروحتني ويف املريض. فراش عند عالجي بنظام
أبُقراِطيُّون مؤلِّفون قدَّم — واألماكن» واملياه «األجواء بعنوان وكتاب «األوبئة»، عن كتب
يف واألماكن» واملياه «األجواء كتاب ويمثِّل للمرض. األشمل الجوانب تلك بشأن أفكاًرا
سيَّما ال الغربي، العالم يف ظهرت التي البيئة عىل املحافظة لحركة س املؤسِّ البياَن جوهره
املكان بشأن نصائح الكتاب قدَّم فقد واملرض؛ بالصحة البيان هذا صلة حيث من
وحلَّل الربودة)، قارصة الرياح من محِميَّة الرصف، جيدة (تربة املسكن لبناء املناسب
دوائر معظم غرار وعىل قاطنيها. عىل املؤثِّرة البيئيَّة العوامل حيث من املجتمعات صحة
يُدَعى ما الكتاب ذلك نارص عرش، التاسع القرن أواخر حتى والبيولوجي الطبي الفكر
العوامل أنَّ اعتقدوا األبُقراطيني إنَّ أي «الالماركية»؛ التاريخية) املفارقة سبيل (عىل اآلن
إىل وما القوام وشكل البرشة (لون لإلنسان األساسية الخصائص تغريِّ أن يمكن البيئية
اإلنسان ملرونة متفائلة فلسفة تلك للذُّرِّية. تَُورَّث أن يمكن التغيريات تلك وأنَّ ذلك)،
عىل يعود العالجي نظامهم أنَّ يف العامة األبُقراطيني ثقة مع تتماىش تشكُّله، وسهولة
عدَّة بأحياٍن حافلة كتاباتهم فإنَّ نفسه، الوقت ويف عظيم. بنفع ونه يتلقَّ الذين املرىض
ولم ا جدٍّ خطري أنَّه أو ا، جدٍّ متقدمة مرحلة يف املرض أنَّ التجربة بمحض فيها تعلَّموا

حياله. فعله يمكن مما الكثري ثمة يعد

األبُقراطي للطب أوسع أصداءٌ

معِرض يف األمزجة فكرة نستخدم زلنا فما طويًال، استمر نظريٍّا إطاًرا األخالط قدَّمت
محوَري أنَّ كما سوداوي»)، «شخص املزاج»، دموي («شخص العادي الحديث
كيفية ينظِّمان األخالط مذهب عليهما ينطوي اللَّذين والرطب/الجاف الحار/البارد
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خرجنا إذا بالربد نُصاب أنَّنا يف سائد اعتقاد فثمة الشائعة، الحادة للشكاوى رؤيتنا
بقية من أعَلم يكونوا أْن ينبغي الذين — واألطباء أقدامنا. ابتلَّت إذا أو قبعة، ارتداء دون
وعالجها، الربد نزالت طبيعة بشأن األمراض عن الشائعة رات التصوُّ يسايرون — الناس
ر يوفِّ أنَّه إىل آخر جزءٍ ويف املرىض، يتوقعه ما هو هذا أنَّ إىل منه جزءٍ يف يُعَزى ما وهو
تالية، مرحلة ويف بََرش. األطباء أنَّ إىل أخري جزء ويف للطبيب، املريض زيارة يف وقتًا
أساليب يف للتشكيك للطبيعة» الشفائيَّة «القوة األبُقراطي املبدأ الدارويني الطب استغلَّ
يف األمثل، الحلُّ هو األنفية اإلفرازات تجفيف أو السعال، تهدئة فهل األعراض، معالجة

طبيعية؟ بصورة نََشأت دفاعية وسائل من جزءًا يمثِّالن أنهما حني
جالينوس، كتابات طريق عن الغرب إىل نُِقل األبقراطي الرتاث من كثريًا أنَّ الحقيقة
اإلطار ل يكمِّ أنه يرى جالينوس كان عام. ألف من أكثر الطبي الفكر عىل سيطر الذي
طبيب أي عن نعرفه مما بكثري أكثر عنه نعرفه ما وإنَّ إليه. ويضيف األبُقراطي
قديم كاتب أي عن الباقية من أكثر عنه الباقية فالكلمات القديمة؛ العصور من آخر
الذاتية. سريته من ملحات تتخلَّلها وأعماله — غريه أم الطبي املجال يف سواء — آخر
الطب، وفلسفة الغذائي والنظام والعالج التشخيص كافة: الطب جوانب عن كتب وقد
حني ففي للطب؛ التجريبي البُعد أيًضا عزَّز ولكنه األبُقراطي، األخالط مذهب وقنَّن
أوصاًفا قدَّم إذ بكثري؛ جالينوس تجاَوَزهم نة، املتمعِّ باملشاهدة َقنَعوا األبقراطيني أنَّ
أنَّه وبدا بنفسه، الثقة مفرط كان واملرض. الصحة يف يحدث ِلما وفسيولوجية ترشيحية
أنَّ عىل نلومه أن يمكننا وال تقريبًا. يشء كلِّ يف الَفْصل القول هو قدَّمه ما أنَّ يفرتض

عام. ألف من أكثر طوال الرأي وافقوه األطباء معظم
فرسَّ إذ املريض؛ فراش عند الطب ممارسة يف األخالط مذهب من جالينوسكثريًا أفاد

الجسد وظائف لرشح ًدا معقَّ فسيولوجيٍّا نظاًما أيًضا ابتكر ولكنَّه باستخدامه، املرض
الطعام كان النموذج، ذلك يف األخالط. وليس األرواح عىل قائم نظام وهو الطبيعية،
البابي؛ الوريد عرب الكبد إىل ذلك بعد يذهب ثم َكيْلُوس، إىل يتحول وفيها املعدة، يدخل
القلب، إىل الدم هذا بعض ينتقل ذلك وبعد الطبيعية، بالروح مختلٍط َدٍم إىل يتحول حيث
أجزاءٌ وتَُمرُّ الحيوي. العضو ذلك لتغذية الرئتني إىل القلب يف املوجود الدم من جزء ويذهب
بالروح يمتزج حيث األيرس؛ إىل األيمن البُطني من مرئيَّة غري مسام عرب القلب دم من أخرى
الدم هذا يذهب ذلك، وبعد الهواء. استنشاق عرب األصل ويف الرئتني من امُلستََمدَّة الحيوية
األخرية للَمرَّة ى يُنَقَّ حيث الدماغ؛ إىل السباتي والرشيان األورطي الرشيان عرب الحيوي
واإلحساس. الحركة يستثري حتى األعصاب عرب يَُمرُّ ثم — الحيوانية الروح بواسطة —
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الدماغ
الروح الحيوانية

الشبكة الرائعة

القصبة الهوائية
الرشيان األورطى

الوريد الرئوي

الرشيان الرئوي
البَُط4ْ األيمن

الحاجز

الروح الحيِويَّة

البَُط4ْ األيرس

الرئة القلب

الَكِبد
الروح الطَّبيعيَّة

الوريد البابي األمعاء

الظواهر من العديد جالينوس فرسَّ لجالينوس: الفسيولوجية» «املنظومة :2-1 شكل
الثالثة «الروح» أنواع إعداد عمليتَي يف والدماغ والقلب الكبد بإرشاك األساسية الفسيولوجية

الحيوانيَّة. والروح الحيويَّة والروح الطبيعيَّة الروح وهي وتوزيعها؛

عام، ألف من أكثر طوال راسخة عقيدة البرشية للفسيولوجيا النموذج ذلك صار
(ألسباب األحيان من كثري يف يُجريه كان الذي الترشيح، يف جالينوس رشوح كذلك وِمثْله
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ترشيح تحريم كان الحيوانات. من وغريها والِقَردة الخنازير عىل إرادته) عن خارجة
يُخرب لم أنَّه الوحيد خطؤه وكان جالينوس، سيطرة نطاق خارج أمًرا البرشي الجسد
الذين األشخاَص ذلك ع شجَّ فقد الترشيحيَّة؛ معرفته منه استقى الذي املصدر عن ُقرَّاءه
امُلَعلِّم حه رشَّ منذ حتًما تغريَّ قد البرشي الجسد أنَّ افرتاض عىل بعد فيما جالينوس أََجلُّوا
أعينهم. سوى يصدِّقوا لم الذين للتقدُّميني سهًال هدًفا جعله األمر نهاية يف ولكنَّه األكرب،
كبريًا عدًدا أنَّ شك وال وجالينوس، أبُقراط بني تَْفصل عام ٥٠٠ من أكثر ثمة كان
روما يف األطباء من مجموعة ثمة كان أيًضا. بينهما فصل العالِجيَّة والنُُّظم األطباء من
العالجات من وغريها الربودة، معتدلة أو الدافئة امات والحمَّ التدليك، أهمية عىل شدَّدت
املناِفيَة التوتر حالة أنَّ افُرتِض حيث انقباضها؛ أو الجسد مسامِّ ارتخاء تستهدف التي
بهم ا خاصٍّ نَهًجا آخرون أطباء وتبنَّى املرض. يف السبب هي تعرتيها التي للطبيعة
لكن جالينوس، سيطرة رغم استمرَّ البديلة النظم تلك وبعض والعالج. التشخيص يف
القرون يف أبُقراط من بكثري أشمل نحٍو عىل وفاته عىل التالية األلفية تسوَّد جالينوس
ذاتها، حدِّ يف الدراسة تستحق الطِّبِّية األبعاد تلك الكتابة. عن أتباعه توقف عىل التالية
العرص حتى الطب شكَّلت أساسية مبادئ ثالثة خلَّف مجمله يف اإلغريقي الطب ولكنَّ

الحديث.
األساس فكان الثاني أما األخالط، مذهب هو — بالفعل رأينا كما — األول املبدأ كان
اْلتماًسا النباتية اململكة إىل أنظارهم هون يوجِّ كانوا فاألِطبَّاء العقاقري؛ ملعظم النباتي
عىل القديم األدوية دستور نظَّم بعينه طبيب وثمة األمراض. ملحاربة الالزمة لألدوية
(٤٠–٨٠ نحو ازدهار (فرتة ديسقوريدوس كتب فقد لقرون؛ األطباء من غريه أفاد نحٍو
الطبية، النباتات عن السابقني املؤلِّفني كتابات فيها استخدم املفردة»، «األدوية يف أطروحًة
وعىل الدوائية. ها وخواصِّ النباتات عن نفسه هو اكتشفه مما كثريًا أيًضا نت تضمَّ ولكنها
كان مثلما الَغَلبة، لها كان النباتات فإنَّ الحيوانية، املنتجات بعض وصف أنَّه من الرغم
كان فالنباتات بعدها؛ وما القديمة العصور يف اآلخرين األطباء معظم إىل بالنسبة الحال
أو النوم، تَْجلب أو األمعاء، إفراغ أو القيء أو الَعَرق تستثري مواد منها تُستََمدَّ أن يمكن
كان — الَخْربق ونبات األفيون مثل — النباتية املستحرضات من كثري األلم. يف تتحكم
القديم، للطب األسايس النظري املحتوى عكس عىل ولكن املفعول، طويل عظيم تأثري له
بعد فيما األطباء اضطرار استتبع عنها والبحث محددة، جغرافية توزيعات لها فالنباتات
بحقولهم. املحيطة األشجار وأَْسِوجة املحلية الغابات يف عنها بحثًا بأنفسهم الخروج إىل
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النبات ذلك ينمو ال آخرين به تُِمدَّ أن يمكنك محيطك، يف ينمو معنيَّ نبات ثمة كان وإذا
وقد ذلك. أعقبت التي القرون يف وتصديرها العقاقري استرياد تجارة راجت وبذلك لديهم،
كتاب وظلَّ الضخمة، مؤلَّفاته يف ديسقوريدوس عمل من كبري بجزء جالينوس استعان

النهضة. عرص يف تقدير محلَّ لديسقوريدوس املفردة» األدوية «يف
لكنه وضوًحا، أقلَّ — املرض دراسة يف العلماني النهج وهو — الثالث املرياث كان
فيما والعامة األطباء تفكري عىل والسحر الدين تأثري استمرَّ فقد ذلك؛ رغم أهمية يقلُّ ال
أعمالهم ظلَّت الذين القدامى املعالجني لكنَّ اللحظة. هذه حتى واملرض، بالصحة يتعلَّق
وليس طبيعي، منظور من فهمه يمكن املرض أنَّ يرون كانوا بالتقدير وتحظى باقية
التوحيد إىل ميل لديه كان فجالينوس متديِّنني؛ يكونوا لم الُقدامى األطباء أنَّ هذا معنى
يف زخمها تَنَامى التي الدينية بالحركة االعرتاف من نوع إىل بعد فيما املعلِّقون حوَّله
كان مريًضا، أمامه يجد جالينوس أو أبُقراط كان عندما ولكن املسيحية. وهي عرصه؛
فراشه. يف املريض ملداواة محاولٍة يف واملهارات املعرفة من الخاص مخزونه عىل يعتمد
يف إليه يُنَظر — يزال وال — األحيان من كثري يف املرض كان ذلك، من الرغم عىل ولكْن
امتحان حالة يف كما أو عقاب، أنه أو اإلثم، عاقبة أنه عىل ويَُرى أخالقي، أو ديني إطار

ربي؟ يا أنا ملاذا أيوب:
الطب وفقه عمل الذي اإلطار أنَّ حقيقة تنفي ال الخاطئة التفسريات تلك أنَّ إال
Physician للطبيب املستخدمة اللفظة إنَّ الطبيعي. املذهب عىل قائًما كان القديم
بمعنى واحد إغريقي أصل من تان مشتقَّ Physics الفيزياء لعلم املستخَدَمة ونظريتها
حافًزا واملرض الصحة يف الجسد عمل طريقة فهم محاولة كانت وطاملا «الطبيعة»،

الَقِلق. واملريض املعرفة يف النَِّهم للطبيب
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البقاء معجزة

معجزة؛ القديمة العصور من يشء أي بقاء أنَّ سيجد األمر، يف املرءُ يفكر عندما
وأرسطو أفالطون بأعمال نستمتع أو املْلَحِميَّة، هومريوس بقصائد نطَرب أن لنا فكيف
جالينوس؟ مؤلَّفات ت َضمَّ التي املنقوصة) الحديثة طبعتها (يف العرشين املجلَّدات أو
— الوسائط من وغريه الكتابة َرقِّ عىل — عناء بعد اليد بخط املخطوطات نُِسَخت
ويالت أو الدهر لنوائب عرضة وكانت وغالية، نادرة سلعة املخطوطات تلك وكانت
يكون ما عادًة هذا يومنا إىل بقي وما ببساطة. اإلهمال أو الطبيعي التحلل أو الحرب
االحتفاظ يريد شخص َصنََعها — بقرون األصيل النص كتابة تََلت — الحقة نسخة
بقائه؛ ُفَرص زادت النص، قيمة زادت كلما عامة، وبصفة لنفسه. العمل من بصورة
مكتوبة كلمات من وصَلنا ما ولكن أكثر. نَُسخ منه تُصنَع كانت ألنه ببساطة وذلك
القديم العالم يف ومتحف مكتبة أكرب كانت اندثر. مما بكثري أقلُّ القديمة العصور يف
ورقوق اللفائف من اآلالف عرشات تضم املكتبة تلك وكانت بمرص، اإلسكندرية يف تقع
الثاني القرن منذ املتواصل واالنحالل الدمار من لسلسلة تعرَّضت ولكنها املخطوطات،

امليالدي. السابع القرن بحلول ُحطام سوى منها يًا متبقِّ يُعد لم حتى امليالدي
الدينية، واملؤسسات العريقة، األَُرس من املجهولني اخ للنُّسَّ مدينون فإننا ثَمَّ ومن
وزيادة. عام ألَفي منذ عاشوا الذين الناس أفكار عن نعرفه مما بكثري امللكية والبالطات
املنهجية األسَس القدامى األطباء من وغريهما وجالينوس أبُقراط كتابات مثَّلت وقد
والرشوح والحفظ التقدير فرتة فإن ثَمَّ ومن عرش؛ الثامن القرن حتى الطبية للممارسة
والحركة ٤٥٥ عام يف روما سقوط بني الفاصلة األلفية بها تميزت التي — ألعمالهم
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عىل أُطِلق الطب. تاريخ يف الخاص مكانها تَحتلَّ بأن جديرٌة — «النهضة» يها نسمِّ التي
الالتيني الغرب بني كثريًا أميِّز لن الفصل، هذا ويف املكتبات». «طب فرتة الفكرة تلك
واإلسهامات اإلسالمية والدولة البيزنطية الدولة يشمل الذي اللغات، املتعدد والرشق
يف فاألطباء اإلسالم؛ فيها انترش التي املناطق يف الطِّبِّية الحياة يف واملسيحية اليهودية
جميًعا اشرتكوا شاسعة، وثقافية جغرافية مسافات بينهما َفصلت اللتني الدائرتني هاتني
نظرياتهم بناء يف والرغبة لإلغريق، الطبية الحكمة توقري وهي: أال واحدة؛ سمة يف
أضافوا أنهم فيه شك ال ومما القديمة. واملفاهيم املبادئ تلك عىل الطبية وممارساتهم

عملهم. أثناء الكثري إليها
اإلغريقي الطبي الرتاث عىل الحفاظ يف تََمثَّل الذي الرضوري اإلسهام هذا جانب إىل
آلة اخرتاع حتى امليالدي الخامس القرن من — الحقبة تلك أحدثت فقد إليه، واإلضافة
ثالثة الحقبة تلك عن ورثنا فقد الطبية؛ الهياكل طبيعة يف جوهريٍّا ًا تغريُّ — الطباعة
ى تتلقَّ حيث والجامعات الطب، ملماريس الَهَرمي والتقسيم املستشفيات، مهمة: أمور

تعليمها. الطبية النَُّخب

والتعديل والنقل الحفظ

مسئوليتها تقع امُلَقدَّمة الطبية الرعاية معظم كان بأوروبا، القديم العرص أواخر يف
فسادت الكالسيكية؛ الحقبة مؤلَّفات من أيٌّ متناولهم يف يوجد ال أفراٍد عاتق عىل
والسحر، الدِّين من مزيج عىل قائمة وعالجات رسمية، غري رعاية من — املحلية التقاليد
ب ترقُّ عىل األفراد عت شجَّ املسيحي العهد يف السائدة العاملية الرؤية أنَّ إال — وخرافات
وشيئًا أشمل، َقَدر من جزءًا بوصفه املرض إىل ينظروا أن حاٍل أيِّ عىل أو العالم، نهاية
والكتابة القراءة تُجيد التي القلة وكانت اآلخر. للعالم املحتَملة بامُلتَع مقارنًة تافًها
التقاليد ضمن امليالديني والخامس الرابع القرنني كتابات بعض عىل تطَِّلع األطباء بني

الكالسيكية.
القرن أوائل أو امليالدي الرابع القرن يف ازدهاره (فرتة أوِرليانوس كايليوس ألَّف
باألساس تستند واملزمنة، الحادة األمراض عن املؤلَّفات من مجموعة امليالدي) الخامس
الطبية بالرؤى مليئًا عقالنيٍّا، كايليوس عمل كان سورانوس. هو سابق، طبيب أعمال إىل
فقد وعالجاتها؛ لألمراض ص ُملخِّ بمنزلة الوسطى العصور حقبة طوال وظلَّ النافذة،
الشائعة. األمراض من وعدًدا النَّسا وِعرق النصفي الصداع املثال، سبيل عىل وصف،
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يف والراحة التدليك استخدام اقرتح إذ معظمها؛ يف معتِدَلة العالجية أساليبه وكانت
النَّسا. عرق ملعالجة خارجي وسيط باستخدام والتمارين والحرارة الفراش

األعمال بعض منها الالتيني؛ الغرب يف األخرى الطبية املؤلَّفات بعض راجت
األبُقراطية، و«األقوال» — إليه منسوبة زائفة أطروحات نت تضمَّ — لجالينوس الثانِويَّة
ل تحوَّ قد كان الثِّقل مركز أن إال آخرين. قدامى مؤلِّفني كتابات من أجزاء عن فضًال
(إسطنبول القسطنطينية عاصمتها كانت التي البيزنطية، اإلمرباطورية إىل الرشق، إىل
األطباء وتوىل بالفعل، الرشق إىل وصل قد القديمة املخطوطات من كثري وكان حاليٍّا).
برتاجع وازدهاره اإلسالم انتشار اقرتن ثم ورشحه. وترجمته حفظه املسيحي الرشق يف
أصبحت التي — ذاتها األرايض تلك ولكنَّ اإلقليمية، ومساحتها البيزنطية الدولة نفوذ
ن تكوَّ الذي الطبِّي املتن نقل يف أيًضا مهم بدور اضطلعت — اإلسالمية الدولة من جزءًا

القديمة. العصور يف
اإلغريقية املخطوطات وبعض لغاتها، يف رائع ع بتنوُّ تتميَّز اإلسالمية الثقافة كانت
اإلسالمية، الفتوحات شملتها التي املنطقة لغات إىل املنقولة يَغ الصِّ إال منها يتبقَّ لم
ثمة كان امليالدي، الثامن القرن نهاية وبحلول والرسيانية. والفارسية العربية سيَّما ال
املمارسة إىل يُنَظر ما وكثريًا قرون. ثالثة استمرَّت املنطقة، تشهدها كربى ترجمٍة حركُة
ونْقلها اإلغريقية النصوص لحفظ قناًة باعتبارها الوسطى العصور يف اإلسالمية الطبية
ترجمتها أُعيدت ثم األوسط، الرشق لغات إىل تُرِجَمت التي النصوص وهي باألساس،

الحديثة. األوروبِّيَّة اللغات إىل وأخريًا الالتينية، إىل
فاصلة؛ مرحلة مجرد من أكثر كان الوسطى العصور يف اإلسالمي الطب أنَّ إال
األفكار صياغة بإعادة تكتِف لم نِشَطة ُمطَِّلعة طبية ثقافة عىل أيًضا انطوى فقد
وأدويًة مالحظاٍت أيًضا أضافت وإنما املحيل، سياقها مع يتناسب بما اإلغريقية الطبية
— اإلسالمي الطب يف البارزة الرئيسية الشخصيات من ولثالٍث جديدًة. وإجراءاٍت
رشد وابن ،(٩٨٠–١٠٣٧) سينا وابن ،(٨٦٥–٩٢٥ / ٩٣٢ (نحو الرازي بكر أبو
متنًا بينها فيما وأنتجت قرون، أربعة من يقرب ما عرب امتدَّ تأثريٌ — (١١٢٦–١١٩٨)
بعض إدخال بعد لكن أخرى، مرًة الغرب إىل ونقلها اإلغريق أفكار ع جمَّ املؤلَّفات من
تركَّز الذي — فالرازي االهتمامات؛ متعددي رجاًال كلهم كانوا عليها. املناسبة التغيريات
مجاالت يف كتابات له — إيران بدولة الحديث العرص يف يُعرف أصبح فيما نشاطه
النطاق، واسعة كانت الفعلية الطبِّيَّة ممارسته ولكن والفلسفة، واملوسيقى الخيمياء
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َمْن أول هو وكان حياته. يف الكثريين لدى إعجاب محل كانت التشخيص يف وَفراسته
حصيفة طبية نصائح وقدَّم أخطرهما)، الَحْصبة (واعترب والَحْصبة الُجَدري بني ميَّز

للمسافرين.
أرسطو ومثَّل الطب، بخالف متعددة اهتمامات سينا البن كان الرازي، غرار وعىل
لعرصه السابق الشاب ذلك أنتج الطبية. مؤلَّفاته منه واستلهم عليه، فلسفي تأثري أكرب
الطب» يف «القانون مؤلَّفه ُوِصَف وقد الحافلة. حياته مدار عىل مؤلًَّفا ٢٥٠ من أكثر
وتغطِّي العصور، َمرِّ عىل الدراسة من حظ أكرب نالت التي الطبية األطروحة بأنه
األبعاد إىل باإلضافة بأكملها، والصحة والعالج الطبية النظرية موضوعاِت الخمسُة كتبه
سينا ابن كان جالينوس، غرار وعىل الطبية. للممارسة الصلة ذات والدوائية الجراحية
الطبية الحكمة دمج «القانون» كتاب ولكن بمواهبه، ُقرَّائه إخبار يف يرتدَّد لم ذكيٍّا رجًال
ومنظَّم؛ منطقي نحو عىل رائع، إطار يف وجمعهما اإلسالمية الطبية والخربة اإلغريقية
من استُخِدم الذي السبب وهو الطب، يف متكامًال دراسيٍّا كتابًا بوصفه مثاليٍّا فكان
اليوناني الطب لطالب يُدرَّس يزال وال — الالتينية بالرتجمة — أوروبا يف طويًال أجله

اآلن. حتى القديم) اإلسالمي (الطب
يف — سينا ابن مثل األرسطية الفلسفة يف ضليًعا كان الذي — رشد ابن نشَط
كتاب غرار عىل موسوعيٍّا، الطب مجال يف أعماله أكرب وكان ومراكش. اإلسالمية إسبانيا
غطى وقد والفقه). والفلك الفلسفة يف مؤلَّفات له ت نُِرشَ (كما سينا البن «القانون»
ن واملكوَّ اإلنجليزية اللغة يف متعددة بعناوين تُرِجم الذي — الطب» يف «الُكلِّيات كتابه
تراجمه وَقدََّمت العالج، إىل الترشيح من بدءًا كلها، الطب موضوعات — أجزاء سبعة من
أواخر يف أوروبا أطباء من أجيال إىل وأرسطو جالينوس أعمال من توليفًة الالتينية

الوسطى. العصور
الرشق اللغات إىل القديمة النصوص لرتجمة برنامًجا املسلمون األطباء َ أنشأ ومثلما
تلك ترجمة إعادة دعائم (١٠٩٨ عام قبل (تُويف األفريقي قسطنطني أرىس أوسطية،
الالتينية النصوص تلك مثَّلت املسرية. ُكثُر آخرون باحثون وواصل الالتينية، إىل الرتاجم
بدءًا األوىل، األوروبية الطب مدارس يف ُدرِّس الذي املنهج أساَس الوصوِل الحديثُة
تقريبًا ١٠٨٠ عام أُنِشئت التي — إيطاليا جنوبيَّ سالرينو مدينة يف الشهرية باملدرسة
أعقبت التي القرون خالل الوسطى العصور جامعات يف الطب كليات واعتمدتها —

ذلك.
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واألطباء والجامعات املستشفيات

العرص يف امِلحَوريَّة املؤسسة تلك إرجاع يمكن «مستشفى»، ملفهوم تعريفنا حسب
تُدَعى خاص نوع من بنايات يستخدمون الرومان كان فقد ة؛ عدَّ ألصول الحديث
التي valetudinarian اإلنجليزية الكلمة جذر نفس من ة (مشتَقَّ Valetudinaria
واملرىض املصابني الجنود إليواء صحته) عىل القلق يف املفرط الشخص لوصف تُستخَدم
وقبل امليالدي. التاسع العام نحو منذ قائم بأنه معروف املباني تلك وأحد ورعايتهم،
قيمتهم يعكس ما وهو يمرضون، حني أيًضا مًعا يَُسكَّنون العبيد كان قليلة، بفرتة ذلك
ذات واملرافق ة األَِرسَّ من عدًدا تحوي أن لها يتيح عميل تصميم الهياكل لتلك كان آنذاك.
بتفيشِّ أو بعينها حملة تنظيم إىل بالحاجة عادًة مرتبطة كانت أيًضا ولكنها الصلة،

الحديث. باملعنى دائمة مؤسسات تُعتََرب تكن ولم ما، مرٍض
الجذر من ة ُمشتَقَّ «مستشفى») لكلمة اإلنجليزي (املرادف Hospital كلمة إنَّ
Hostelو الضيافة) (حسن Hospitality اإلنجليزية الكلمات منه ت اشتُقَّ الذي نفسه
منشأة آنذاك بمعناه «املستشفى» كان املسيحية، الدولة ويف (فندق). Hotelو (نُُزل)
استضافتهم، أو الحجيج إليواء مكانًا ر وتوفِّ الكهنوت، أعضاء رعايتها عىل يقوم دينية،
مثل ذلك يف (مثلها كانت وإن رصاحًة، طبية وظيفتها تكن لم املحتاجني. للفقراء وكذلك
الشفاء)، بغرض العليل أو املريض يقصده (مكان املشايف من نوًعا تتضمن األديرة)
شيوًعا أكثر كانت التي — املنشآت وتلك الطبية. االحتياجات تلك تلبية فيها يمكن
من واحدة يضم املقدس بيت (كان الالتيني الغرب من األدنى الرشق يف حجًما وأكرب
ساحة عىل تدريجيٍّا تنترش بدأت — (٥٥٠ عام بحلول رسير ٢٠٠ تحوي املنشآت تلك
ترجع الحايل وقتنا يف القائمة الشهرية األوروبية املستشفيات من وكثري الحالية. أوروبا
مستشفى مثل: الدينية؛ أصولها عىل أسماؤها وتشهد الوسطى العصور إىل نشأتها
ومستشفى لندن، يف بارثولوميو سانت ومستشفى باريس، يف الرَّب) (فندق ديو أوتيل

فلورنسا. يف نوفا ماريا سانتا
بهما بأس ال وأهمية حجًما املستشفيات بلغت اإلسالمية، الدولة أرايض ويف
مثل خاصة، أقساًما تتضمن كانت وأحيانًا امليالدي. عرش الحادي القرن بحلول أيًضا
الطالب واجتذبت عقِليٍّا، املختَلِّني أو العيون أمراض يعانون الذين للمرىض عنابر
تلك يف وضوًحا أكثر «الطبية» السمة وكانت الطب. ممارسة كيفية تعلُّم يف الراغبني
من نفسها الطائفة يف معها اشرتكت لكنها املسيحية، نظرياتها من األرجح عىل املنشآت
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والفصل العزل وظيفة يف اشرتكتا األوبئة، انتشار أوقات ويف الخريية، التمويل مصادر
الطاعون التحديد: وجه عىل ملرَضنْي املستشفيات املحليون الزعماء استخدم وقد نفسها.
نسبًة «الزاريتو» األحيان أغلب يف تُدعى كانت التي — تلك العزل مستشفيات والُجذام.
الواردة يسوع أمثال يف قروحه الكالب لعقت الذي الفقري الرجل (لعازر) الزاروس إىل
كانت أن بعد األسود، املوت وباء تفيش عِقب الطاعون ملرض ُهيِّئت — لوقا إنجيل يف
القسوة مزيج عن يعربِّ مرض ثمة وليس بالُجذام. صني امُلَشخَّ لألفراد سابًقا تُستَخَدم
عنه عربَّ مما أفضل الوسطى العصور يف املسيحية الدولة به اصطبغت الذي واملحبة
أطباء كان لحاالٍت األحيان من كثري يف يُنَسب كان الذي — ذاته فالتشخيص الُجذام؛
واملوت االجتماعي النبذ من كاملة بحالة اقرتن — آخر اسًما يعطونها الحديث العرص
ضحيته عىل يحكم التشخيص ذلك وكان املجذوم. من بالطالق السماح مع القانوني،
حالة ويف العزل، مستشفى يف إقامته د تُحدَّ كانت ما وعادًة والَعَوز، العزل من بحياة
مصدر إىل املارَّة ينتبه حتى املألوف، املجذومني جرس حمل إىل يضطر كان خروجه
الرهبان بعض عاش نفسه، الوقت ويف نحوهم. القادم (واألخالقية) الجسدية العدوى
وكرَّسوا بُحرِّية املنبوذين هؤالء بني الديني بالوازع مدفوعون آخرون وأفراد والراهبات

حياتهم. لهم
امليالديني، عرش والرابع عرش الثاني القرنني بني ما شائًعا بالُجذام التشخيص كان
األشخاص أنَّ حقيقة هو الُجذام انحسار ز حفَّ ما كان وربما أوروبا، أنحاء معظم يف
املوت لخطر الخصوص وجه عىل تعرُّضهم يزداد ضيقة مغلقة أماكن يف مًعا املقيمني
مستشفيات بعض أنَّ شك وال تبعته. التي املتكرِّرة الوبائية الطاعون ونوبات األسود
الطاعون أن عدا فيما ذاتها، األسباب من لكثري للطاعون، مستشفيات إىل ُحوِّلت الُجذام
يالزم ما وعادًة مزمنًا مرًضا الجذام كان بينما البعض، منه يتعاىف ا حادٍّ مرًضا كان
— أوروبا جنوب يف سيَّما ال — الطاعون مستشفيات ُحوِّلت وقد حياته. طوال املريض
امليالدي، عرش السابع القرن يف املرض ذلك اختفى بعدما أخرى طبية استخدامات إىل
الحجر إلجراء مكانًا املستشفيات ظلت — الوباء استمرَّ حيث — األوسط الرشق يف أما
قريبًا. الطاعون يكون حني لون يتنقَّ الذين األشخاص من وغريهم للمسافرين الصحي
مثَّلت فقد الوسطى؛ العصور يف ة امُلِهمَّ الطب سات مؤسَّ من أيًضا الجامعة كانت
امليالدي، عرش الحادي القرن أواخر إىل إنشاؤها يعود التي سالرينو، يف الطب ُكلِّيَّة
جامعة وتبعتها األطباء. لتدريب ُكلِّيَّة أي نقصان؛ أو زيادة دون اسمها من يظهر ما
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— الطراز الكالسيكية — الصورة هذه ر تصوِّ الكالسيكية. الطبية الشخصيات :1-2 شكل
ِهْرِمس، صولجان حامًال اليسار إىل أسكليبيوس الحديث العرص أوائل إىل تعود التي

عظميٍّا. هيكًال يفحص وجالينوس

جميع يف أخرى كثرية جامعات أُنشئت نفسه، الوقت ويف الزمان. من قرنني بعد هناك
يف بجامعات مروًرا تقريبًا)، ١١٨٠ عام ست (تأسَّ بولونيا بجامعة بدءًا أوروبا، أنحاء
١٢١٨ (عام َسالمنكا وجامعة ،(١٢٠٠ (عام أكسفورد وجامعة ،(١٢٠٠ (عام باريس
منترشة أوروبا، يف جامعة ٥٠ ثمة كان امليالدي، عرش الخامس القرن وبحلول تقريبًا).
ومعظمها مختلفة، ُكلِّيات تضم الجامعات وكانت والغرب. والرشق والجنوب الشمال يف
اآلداب كليات ل لتكمِّ بعد، فيما أُنشئت أو البداية منذ طب كليات عىل يحتوي كان
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وعىل والقانون. الدين وعلوم علوًما) يَها نسمِّ أن شأننا من ما ن تتضمَّ (التي والفلسفة
ضئيل فيها الخريجني وعدد — جدٍّا صغريًا كان الطب كليات من كثريًا أنَّ من الرغم
تعليم عىل حاصلني وأطباء بالتعلُّم، مكتسب ِطب عن الحركة تلك ضت تمخَّ فقد —
التدريس ألنَّ نظًرا املكتبات»، «طب من الخامس العنرص الُكلِّيات تلك مثَّلت لقد جامعي.
هي املناظرات وكانت واملسلمني، الكالسيكيني املؤلِّفني نصوص عىل البداية يف قائًما كان

التجربة. أو العميل التدريب وليس األساس
إضفاء هي الجامعة يف الُجدد األطباء ج تخرُّ عىل املرتتِّبة النتائج إحدى كانت
حتى الطِّبية األوساط يف قائًما ظل الذي امِلَهني الَهَرميِّ الهيكل عىل الرسمية الصبغة
قدَّمته الذي األمد والطويل املكلِّف التعليم اقرتن وقد امليالدي. عرش التاسع القرن
يكن لم َمَىض، عقٍد (حتى األطباء. بها اعتزَّ طاملا التي املرموقة باملكانة الجامعات
القضاء إىل يلَجئُوا أن لندن يف لألطباء امللكية الُكلية زمالة عىل الحاصلني بإمكان
اليدوي؛ العمل عن يستنكفون كانوا تلك، ملكانتهم ونظًرا أتعابهم.) عىل للحصول
موجوَديْن كانا ِمَهنيَّان صان تخصُّ وهما والصيادلة، الجرَّاحني ة ُمِهمَّ تلك كانت فقد
الجرَّاحون كان الجامعات. مجيء مع رسمية أكثر بصورة تأكَّد وجودهما ولكنَّ بالفعل،
طريق عن رسمية غري بطريقة ِحرفتهم يتعلَّمون أو ِحَرفيٍّا، تدريبًا ون يتلقَّ والصيادلة
يكتسب بدأ لكنه األبُقراطي، النهج هو ذلك وكان ِسنٍّا. األكرب ممارسيها أحد مرافقة
الالتينية قراءة عىل القادرين باألطباء مقارنًة أدنى عادًة) (واقتصادية اجتماعية مرتبة

سينا. وابن جالينوس كتابات يف الدقيقة التفاصيل بشأن املناظرات وإجراء
الجراحني بني ومن جامعية، خلفية لديهم كان الجراحني بعض أن شكَّ ال
الحدود تكن ولم والثراء. التعليم من جانب عىل أفراد بعض ثمة كان والصيادلة،
األطباء من كثريٌ كان الريف ففي دائًما؛ ثابتة والصيادلة والجرَّاحني األطباء بني الفاصلة
املمارس مقام قاموا إنهم أي جراحية؛ عمليات ويُْجُرون بأنفسهم عقاقريهم يركِّبون
يف التدريس هيئات أو األطباء ورابطات الكليات كانت الحرضية املناطق يف أنَّه إال العام.
الجرَّاحون كان األحيان من كثري ويف وتنظِّمها. الفوارق عىل تحافظ التي هي الجامعات
اليدوية للِحَرف املنظِّمة الطوائف تضاهي مهنية طوائف يُنشئُون الحرضية املناطق يف
تتَّسم الطب تنظيم عملية تكن ولم الشموع. صنع أو الِخبازة أو الِجزارة مثل األخرى،
الشعبي ر التصوُّ من جزءًا َظلَّت الثالثة امِلَهنيَّة الَهَرِميَّة املستويات صورة ولكنَّ باالتساق،
أيًضا. يقدموه أن األطباء مقدور يف مما الطِّبِّية املعرفة يف الالحقة التطورات ت غريَّ حتى
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الترشيح اكتشاف

الهياكل عن الكثريَ العرب واملؤلِّفني اآلخرين القدامى املؤلِّفني وبعض جالينوس كتب
التي الترشيح عمليات كشفت الحني، ذلك ومنذ اإلنسان. لجسم الداخلية والوظائف
ظروف يف أو فجأة ة ُمِهمَّ شخصية وفاة عند األغلب عىل — آلخر حني من تُجرى كانت
أْن جريئة خطوة كانت أنَّها إال فتحه. عند الجسد عليه يبدو ا عمَّ املزيد — مريبة
عرش الرابع القرن يف حة ُمَرشَّ ألجساد علنية عروًضا تدريجيٍّا تقدِّم الطب كليات بدأت
كثري يف (تكون الجثة يفتح أدنى منزلٍة من ٌح مرشِّ كان األحيان، من كثري ويف امليالدي.
الصلة ذات الفقرات األستاذ يقرأ بينما اإلعدام) حكم فيه ذ نُفِّ ُمجِرم جثة األحيان من
تلك الترشيح عمليات وكانت املجال. هذا يف الخرباء من غريه أو جالينوس ُكتُب من
وكذلك خه. وتفسُّ الجسد انحالل رسعة البارد الطقس يقلِّل إذْ الشتاء؛ شهور يف تُجَرى
ثم باملعدة، يبدءون فكانوا تحلُّلها؛ برسعة يتحدَّد الجسد أعضاء كشف ترتيب كان

األطراف. وأخريًا الدماغ، ثم الصدر، محتويات

ألعمال ١٥٦٥ عام املطبوع التوضيحي الرسم هذا د يعضِّ العمل. أثناء جالينوس :2-2 شكل
من الرغم وعىل الخنازير. ترشيح من جاء جالينوس معرفة من جزءًا أنَّ حقيقَة جالينوس
عن يعربِّ العمل ذلك فإنَّ بامَلرَّة، مبالية غري تبدو الكالسيِكيَّة الشخِصيَّات من كثريًا أنَّ

النهضة. عرص يف علنية ترشيح لعملية النمطي النموذج
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بقيادة ،١٣١٥ عام نحو بولونيا يف علنية ترشيح عملية أول َلت ُسجِّ
حديث كتاب أول أيًضا ألَّف الذي تقريبًا)، ١٢٧٠–١٣٢٦) لوتزي دي موندينو
الزمان من قرن نحو األمر واستلزم تقريبًا. ١٣١٦ عام يف الترشيح، لعلم ص مخصَّ
الجثث، عىل الحصول لصعوبة نظًرا نسبيٍّا؛ شائًعا أمًرا الترشيح عمليات تصبح حتى
القرن منذ تسارعت الوترية أن إال النظري. الجانب إىل الطبي التعليم معظم وتحيُّز
لعلم صة املخصَّ املؤلَّفات وكذلك الترشيح عمِليَّات ازدادت إِذ امليالدي؛ عرش الخامس
جسم شكل عىل يتعرَّفوا أْن يريدون النهضة عرص فنَّانو كان فقد البرشي؛ الترشيح
–١٤٥٢) دافنيش ليوناردو رسوم وإنَّ سواء، حدٍّ عىل والداخل الخارج من اإلنسان
ظلت قد كانت وإن الفرتة، لتلك الترشيحية الرسومات أشَهر من الترشيحيَّة (١٥١٩

أثًرا. تخلِّف لم ثَمَّ ومن تقريبًا؛ معروفة غري
الذي ،(١٥١٤–١٥٦٤) فيزاليوس أندرياس األوائل الترشيح علماء أعظم من كان
العظيم ومؤلَّفه بادوا، يف والجراحة الترشيح أستاذ منصب شغل ولكنَّه بلجيكا يف ُولِد
فيه التوضيحية الصور أهمية تَُفوق طبي كتاب أول هو (١٥٤٣) اإلنسان» جسم «بنية

النص. أهمية
قارئ مجرد وليس ًسا متحمِّ ًحا مرشِّ نفسه هو كان الذي — فيزاليوس الحَظ
ويف جالينوس. وصفه مثلما دائًما يكن لم البرشي الجسد أنَّ — جالينوس ملؤلَّفات
— ذلك بقول يكتِف لم فيزاليوس فإنَّ املالحظة، تلك إىل آخرون أشخاٌص سبقه حنِي
عرب حه وضَّ وإنما — ثقته ازدادت عندما القوة من بمزيد ثم البداية، يف استحياءٍ عىل
الجدران أنَّ أظهر املثال، سبيل فعىل الضخم. بكتابه ألحقها التي الرائعة الصفائح
أن للدم يمكن ال بحيث سميكة؛ القلب من األيرس والجانب األيمن الجانب بني العضلية
يتألَّف ال اإلنسان كبد وأنَّ الجالينوسية، الفسيولوجيا اقتضت حسبما خاللها من يمر
وغريها الخنازير (بترشيح إليه جالينوس نسبها التي الخمسة أو األربعة الفصوص من
وِبنًى والرَِّحم، ، الَقصِّ لعظم دقيًقا وصًفا مرة ألول فيزاليوس قدَّم وقد الحيوانات). من

كثرية. أخرى ترشيحية
فيزاليوس يمثِّل حيث بعده؛ وما فيزاليوس قبل ما إىل الترشيح تاريخ م نقسِّ إننا
لكتاب املبارش التأثري وصف يف مبالغة هذه تكون أن ح املرجَّ من االرتكاز. نقطة
يف ُمرِبحة وظيفٍة أجل من كتابه نرش بَُعيْد الترشيح وِعلَم بادوا هجر إنَّه إذْ فيزاليوس؛
قد الترشيح ثورة كانت امليالدي، عرش السادس القرن بحلول أنَّه إال اإلسباني. البالط
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فيزاليوس كتاب ر صوَّ العضالت، املفتويل للرجال الشهرية الرسوم إىل باإلضافة :3-2 شكل
وكان البرشي، الجسد من أيًضا أخرى أجزاءً ١٥٤٣ عام صدر الذي اإلنسان» جسم «بنية

بالحياة. نابًضا تمثيًال يمثِّلها ما دائًما

عن ِعوًضا بأنفسهم، األمور اكتشاف يف رغبٌة الناس لدى وسادت كبريًا، شوًطا قطعت
القدامى. يف العمياء الثقة

الزمان، من قرون ثالثة نحو الطبية العلوم عرش عىل مرتبًِّعا الترشيح علم ظلَّ
ز املحفِّ العامل مثَّلت التي — الطباعة آلة من الطبية املعرفة فروع من فرٌع يستِفد ولم
أملاني ِحَريفٌّ أدخل فقد الترشيح؛ علم استفاد مما أكثر — والثقايف االجتماعي للتغيري
إىل املتحركة بالحروف الطباعة آلة تقريبًا) ١٤٠٠–١٤٦٨) جوتنربج يوهان يُدَعى
تأثريًا أحدث مما آنذاك)؛ بالفعل يمتلكونها الصينيُّون (كان ١٤٣٩ عام نحو أوروبا
من به بأس ال جزءًا الطبية الكتب ومثَّلت اإلنسانية. الحياة أوُجه جميع يف هائًال
كان وإن ،(١٥٠١ لعام (السابقة الطباعة لفن األوىل املراحل يف ظهرت التي املطبوعات
الُقدامى املؤلِّفني أعمال من الجديدة والطبعات الدين، بعلوم املتعلقة واملؤلَّفات اإلنجيل
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نطاق عىل الكتب إنتاج آنذاك وتسنَّى الصدارة. موقع احتلَّت بها الخاصة والرتاجم
بعضها. اقتناء بإمكانهم صار العاديون األطباء وحتى ضخم،

توضيحية رسوم إرفاق والنقوش الخشبية القوالب أتاحت النصوص، جانب وإىل
رؤية وإنما فحسب، اإلنسان جسم عن القراءة الناس بإمكان يصبح لم بحيث بالكتب؛
لفيزاليوس اإلنسان» جسم «بنية كتاب يكن ولم أيًضا. الصفحة عىل معروضة أجزائه
الفني التمثيل معايري أرىس أنه إال توضيحيَّة، برسومات مقرتن ترشيحي نصٍّ أول
ذلك، أعقبت التي القرون ويف الترشيحية. الدقة معايري عن فضًال بالحياة، النابض
فقد الحديث؛ العرص أوائل يف الطب عليها انطوى عميقة مفارقة الترشيح كتب بلَوَرت
الناس؛ جمهور من كثرية فئات اشمئزاز يثري الطبي النشاط من جانبًا الترشيح كان
املطاف نهاية يف ذلك وأدَّى ووحشيٍّا. ومقزًِّزا األخالقية الناحية من ُمهينًا يُعتَرب كان إذ
رسقة عادًة نت تضمَّ قانونية، غري بُسبُل الجثث من إمداد لتوفري يَّة ِرسِّ تجارة نشأة إىل
بروائح مقرتنة كانت الترشيح عملية أنَّ شكَّ وال القتل. عىل أحيانًا اشتملت وإِن القبور
املثرية اذة النفَّ الفورمالدهايد رائحة كانت وإن الحفظ، أساليب تطوير قبل كريهة
إنَّها إذ الشارع؛ يف سريهم أثناء الحديث العرص يف الطب طالب تمييز ت َ يَرسَّ للغثيان

وجلدهم. مالبسهم تخرتق
كتٍب موضوَع كان فقد كذلك للطب، العامة بالصورة ضارٍّا الترشيح كان ثَمَّ ومن
الراقية السوُق استهدفت حيث توضيحية؛ رسوٌم بها ُمرَفقٍة التكلفة عاليِة جميلٍة لٍة مفصَّ
وأسعار بسيطة برسومات صغرية دراسية كتب لهم فُطِبَعت الطب، طالب أما الخرباءَ.
املعرفة أو والعلم الفن بني الطب فروع من آخر فرٌع يمزج فلم بساطتها، مع متماشية
الجثث ترشيح إىل لجوءُهم ازداد اإلعداد طور يف األطباء وحتى الترشيح. مثل والعرض
مجال يف الكبرية األسماء من وكثري . الرُِّقيِّ مزاعم عىل فضولهم طغى أن بعد بأنفسهم،
وفابريكيوس (١٥٣٢–١٥٦٢) فالوبيو جابرييل — الحديث العرص أوائل يف الترشيح
تشيسلِدن وويليام (١٦٣٨–١٧٣١) رويش وفريدريك (١٥٣٣–١٦١٩) أكوابنِدنتي آب
أو بالجراحة صلة عىل كانوا — (١٧١٨–١٧٨٣) هانرت وويليام (١٦٨٨–١٧٥٢)
كانوا ،(١٥٧٨–١٦٥٧) هاريف ويليام مثل للمعرفة، النِهمني األطباء ولكنَّ التوليد، طب
أعلنت التي العظيمة هاريف أُطروحة وإن أيًضا. أبحاثهم يف اليدوي بالعمل يضطلعون
حركة يف ترشيحي» «تمرين العنوان الواقع يف تحمل (١٦٢٨) الدموية الدورة اكتشافه

القلب.
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لسرتادانوس — تقريبًا ١٥٨٠ عام إىل يعود الذي — الفيكتوري النقش هذا يُظهر :4-2 شكل
وطباعة بالحرب وَمْألَها الطباعة قوالب وضع تتضمن الكتب، إنتاج عملية من متعددة مراحل

الطباعة. تجارب بتصحيح والتدقيق األوراق

األطباء كان الحقبة، تلك يف الجراحية) حتى (أو الطبية املمارسة لطبيعة نظًرا
كانت الجسد أجزاء ولكنَّ فعليٍّا، توظيفه يمكنهم ما تفوق بالترشيح معرفًة يكتسبون
وقد نظرية. تفاصيل عىل االتفاق من أسهل ترشيحي هيكل عىل االتفاق وكان ملموسة،
أجزاءً يِصفون علماؤه كان حيث ملحوًظا؛ ًما تقدُّ شهدت التي املجاالت من الترشيح كان
ويليس»؛ «دائرة أو األوردة وصمامات اللَّبنية األوعية مثل بانتظام، الجسد يف جديدة
ويليس بتوماس نًا تيمُّ هكذا يت ُسمِّ التي الدماغ، قاعدة عند الرشايني مفاغرة وهي
علماء من كثري يعد لم امليالدي عرش السابع القرن أوائل وبحلول .(١٦٢١–١٦٧٥)
الذي ع املوسَّ النقاش ذلك — الكتب» «معركة ويف جالينوس، بآراء يسلِّمون الترشيح
درايًة أكثر امُلْحَدثون أم القدامى كان إذا ما بشأن الطبيعية، املعرفة جوانب جميع غطَّى
فيها امُلْحَدثون أحرز التي املجاالت أحد الترشيح علم كان — فيه نعيش الذي بالعالم

ًقا. محقَّ نًرصا
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والرسيري والفيزيائي الكيميائي بني

من عديدة جوانَب طال بأنفسهم األمور تقيصِّ إىل الباحثني ه توجُّ عن الناتج التحرُّر إنَّ
أَطَلق التي الحقبة مع النهضة عرص تزامن وقد الطبيعية. الفلسفة إىل باإلضافة الطب
الفلك وكذلك الطب يف أثَّرت التي العلمية»، «الثورة حقبة الالحقون املؤرِّخون عليها
تأثريًا األقوى الطبيعيَّان الِعلمان وكان العلوم. من ذلك وغري والفيزياء الَكْونِيَّات وعلم

والفيزياء. الكيمياء هما الطب يف
يُدعى األطوار غريب سويرسي عبقري يد عىل الطب يف الكيميائية الحركة نشأت
إذْ أتباعه؛ لدى به املعروف االسم هو ذلك وكان تقريبًا)، ١٤٩٣–١٥٤١) باراسيلسوس
هوهنهايم فون بومباستوس أوريولوس فيليبوس ثيوفراستوس — الكامل اسمه كان
«أعظم معنى االسم ذلك باتِّخاذ قصد إنه تقول رواية وثمة الالزم. من أطول —
وهي — الطب يف ُمِهمٍّ جامع كتاب صاحب روماني مؤلِّف وهو — سيلسوس» من
وجه عىل أثَّرتا لالنتباه الفتتني ِسَمتني إحدى د تجسِّ لكنها األرجح، عىل أسطوِريَّة رواية
بد ال امُلْحَدثني أنَّ بحقيقة شغوًفا كان فقد املتذبذب؛ املهني مشواره يف الخصوص
يُذَكر نفًعا يجد لم فهو األوىل. املبادئ من انطالًقا (والعلم) الطب تأسيس يعيدوا أْن
أثناء تحدٍّ بادرة يف املأل عىل جالينوس كتب أحد وأحرق جالينوس، أو أبُقراط لحكمة
من أنَّه من الرغم وعىل بازل. جامعة يف األستاذية منصَب خاللها َشَغَل (قصرية) فرتة
من مرحلة أيِّ يف الجديد الربوتستانتي املذَهب اعتنق باراسيلسوس يكون أن امُلستبَعد
أشعلت التي والعاطفية الفكرية بالثورة تأثَّر أنه الجيلِّ من كان فقد حياته، مراحل
باراسيلسوس قال إذ حياته؛ من مبكرة مرحلة يف رسميٍّا فتيلها لوثر مارتن حركُة
تأليف من ذلك يمنعه لم وإْن الكتب، وليس الطبيعة مصدره التعلُّم إنَّ مرة من أكثر
التعلُّم أنَّ الحقيقة يف يقصد كان ولعله حياته. يف ُطِبع منها كثري بنفسه، الكتب عرشات

أسالفه. كتب وليس «هو»، كتبه مصدره
طريقة باعتبارها بالكيمياء، اهتمامه يف الباقي األثر ذو الثاني إسهامه تمثَّل
فكان األمراض، ملعالجة الالزمة للعقاقري ومصدًرا اإلنسان، جسم عمل كيفية لفهم
التقليدية النباتية املستحرضات استخدامه بقدر والزرنيخ الزئبق مثل املعادن يستخدم
ما وأحيانًا نهجه. عىل — الكيميائي الطب اختصاصيو — أتباعه وسار عالجاته، يف
باكورة بأنها ً خطأ — الجسد خارج تنشأ باعتبارها — األمراض عن فكرته توَصف
الخيميائية أفكاره عن الواقع يف ناشئة كانت تلك فكرته ولكنَّ املرض، جرثومية نظرية

42



املكتبات ِطبُّ

ذلك بِفكر يتعلق فيما الحد ذلك عند تنتهي ال واملسألة الطبيعة. مسار بشأن الغامضة
كانوا وقد — أتباعه حاول فقد مماته؛ وبعد حياته يف الجدل أثار الذي الغريب الرجل
الطبية واملمارسة الطب نظرية كتابة إعادة — الزمان من قرن عىل يربو ما طوال ُكثًُرا

كيميائية. بلُغة
اختصاصيو ومثَّلها قصرية بفرتة األوىل املجموعة بعد أخرى مجموعة ظهرت ثم
االنتصارات إىل ذلك يف مستندين ميكانيكية، أداًة الجسد رأوا الذين الفيزيائي الطب
عمليَة الكيميائي الطب اختصاصيو اعترب حني ويف الفيزياء. وعلم الفلك علم قها حقَّ التي
ميكانيكية. طحٍن عمليَة الفيزيائي الطب اختصاصيو رآها كيميائية، عمليًة الهضم
انقباض عن املتولِّدة القوة حسبوا حيث العضالت؛ حركة الالحقون أنصارهم حلََّل وقد
أعالم من وكان ذلك. أمكن متى رياضيٍّا البرشية الفسيولوجيا تمثيل إىل وَسَعوا العضالت،
بنموذج للكون أرسطو رؤية عن استعاضا اللذان بعد، فيما ونيوتن جاليليو، املذهب ذلك
وخالل فيه. للقياس الخاضعني الفاعلني العاملني هما والقوة املادة كانت بكثري، أقوى
عرب تمدَّدت قوة باعتبارها الجاذبية، عن نيوتن فكرة مثَّلت امليالدي، عرش الثامن القرن
الطب. يف مماثلة مبادئ عن الباحثني األطباء أمام حافًزا كثرية، أموًرا ت وفرسَّ الكون

(والعلم)؛ الطب مجال يف عظيٍم نشاٍط فرتَة بالبحث الجديد االرتباُط استهلَّ
الصحة فهم يف املتَّبَع النهج يف جذري تغريُّ وحدث التفاؤل، وساد النظريات فكثَُرت
أقل كانت فعليٍّا مرضاهم األطباء معالجة كيفية يف حدثت التي ات التغريُّ ولكن واملرض،
يف مستحدثة كانت وأتباعه باراسيلسوس أدخلها التي الكيميائية املواد أنَّ شك ال أثًرا.
اجتاح فقد بارزة؛ طبية مكانة الزئبق احتالل الزُّْهِري انتشار استتبع وقد معظمها،
نابويل يف له ظهور أول كان وإذ عرش. الخامس القرن تسعينيات يف أوروبا الزُّْهِري
كانت — كولومبوس بصحبة الجديد العالم إىل اإلسبان املرتزقة بعض ذهب حيث —
أسفاره. من معه كولومبوس جلبه جديد مرض أنه افرتاض هي الطبيعية النتيجة
الزُّْهِري أنَّ هي املؤكدة الحقيقة أنَّ إال املؤرِّخني، بني نقاش قيد االحتمال هذا يزال ال
الجديدة، األمراض منَحى سلك عرش الخامس القرن وأوائل عرش الرابع القرن أواخر يف
املرض، ذلك فيه يتسبب الذي الجلدي للطفح ونظًرا انتشاره. ورسعة رشاسته حيث من
يف اًال فعَّ وبدا — الجلدية لألمراض الثابتة العالجات من كان الذي — الزئبق استُخِدم
وتساقط اللُّعاب إفراز فرط عنه ويَنتج للمريض، ا سامٍّ كان وإن حتى األعراض، تهدئة
يصعب املريض ألنفاس املعدنية الرائحة كانت الجانبية. األعراض من ذلك وغري األسنان
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يف شكٌّ ساد فقد املرض، ذلك عانَْوا وأطباءَ وفنانني باباوات أن من الرغم وعىل إخفاؤها،
التناسلية األعضاء تصيب التي اآلفات (كانت البداية منذ الجنيس االتصال عرب انتقاله
من — الغويقم شجرة لحاء استعماُل أصبح ما ورسعان عادًة)، املرض عالمات أُوىل
فكرَة ذلك أكَّد وقد تكلفته. ل تحمُّ استطاع من لدى ل املفضَّ العالَج — الجنوبية أمريكا
يضع هللا بأنَّ القائل االفرتاض إىل استناًدا الجديد، العالم من جاء الزُّْهِري مرض أن

عنه. البحث عىل يحثَّنا حتى املرض، منشأ جوار إىل العالج

والجرَّاح الطبيب من لكلٍّ الطبية والوظيفة االجتماعية املكانة بني االختالف يظَهر :5-2 شكل
اليسار عىل الرسمي بزيه الطبيُب يقدِّم املنظرين، هذين يف .١٦٤٦ عام من النقش هذا يف
يعمل منه هنداًما أقل جرَّاح عمل عىل يُْرشف نجده اليمني وعىل الفراش، طريح ملريٍض دواءً

رجل. ساق بَرت عىل

األساليب معظم يكن لم الجديدة، والعالجات الجديدة األمراض تلك من الرغم عىل
العالجات وطائفة واملليِّنات واملقيِّئات فالَفصد أبُقراط؛ دهشة ِليثريَ املرىض لعالج الطبية
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والحقيقة األطباء. إليها يستند التي األساسية الركيزة هي ظلَّت األخالط بمذهب املرتبطة
الرسيريِّني االختصاصيني بني من ساطًعا. أبقراط نجم ظلَّ جالينوس، نجم أفول رغم أنَّه
وأُطلق احرتام، محل (١٦٢٤–١٦٨٩) سيدنهام توماس يزال ال عرش، السابع القرن يف
ارتبط الذي التجريبي الفن إىل الطب إعادة إىل سعى إذ اإلنجليزي»؛ «أبُقراط لقب عليه
للمرض املتأنِّي الرسيري بالوصف يُعنَى أن ينبغي الطب أنَّ وكتب الطب. بأبي لديه
ما وبفضل والجدري). والهسترييا النقرس بينها من ألمراض تفصيلية أوصاًفا (ترَك
التجارب. بإجراء العالج عن البحث يمكن حماية، من للمرض السليم التشخيص يوفره
— الجديد العالم من آخر عالج استخدام إىل الدعوة يف محوري دور لسيدنهام وكان
عالج يف — اليسوعيني) لحاء أو بريو لحاء نشأته: تعكس أخرى أسماءً (يحمل الكينني

املتقطِّعة. الحمى
عن الشامل مفهومه يف جوهريٍّا ًا تغريُّ بريو لحاء مع سيدنهام تجربة أحدثت
الكينني أنَّ بدا فقد األبُقراطية، األخالط لفكرة متقبًِّال ظلَّ أنه من الرغم فعىل املرض؛
يتميز ًصا»، «متخصِّ عالًجا اللحاء هذا بدا فقد كليٍّا؛ املتقطعة ى الُحمَّ نوبات عىل يقيض
جميًعا. املرىض لدى التحديد وجه عىل االضطراب ذلك مواجهة يف مذهلة بفاعلية
النبات علماء يُصنِّف مثلما — األمراض تصنيف إمكانية يف االعتقاد عىل ذلك عه وشجَّ
فيما االختالف مثل َعَريض، َحَدٌث األفراد بني وأعراضه املرض اختالف وأنَّ — نباتاتهم

الشهرية: مقولته يف كتب وقد األزهار. من غريها أو البنفسج أزهار بني

أعراض إنَّ حتى واالتِّساق؛ باالنتظام — باملرض إتيانها يف — الطبيعة تتسم
والظواهر معظمها، يف واحدة تكون مختلفني أشخاص لدى الواحد املرض
ساذج. مريض يف تشهدها سقراط منزلة يف مريٍض يف تشهدها التي نفسها

الِفكر مسار يف ما نوًعا ل تحوُّ نقطة أنها عىل سيدنهام أفكار إىل النظر يمكن
ذلك من وأهم األمراض. تصنيف عىل الالحقة األجيال يف األطباءَ عت شجَّ فقد الرسيري؛
والشخص املرض بني الَفرق استخالص يف املتمثلَة الحديثَة العمليَة بذلك استهلَّ أنه
نوع لكل العامة السمات عىل — أخرى ناحية من — والتعرُّف ناحية، من يعانيه الذي
املفارقة وتكمن منطقيٍّا. ًفا ترصُّ له بعينه عالج تخصيُص معها يصري التي املرض من
الطبية امُلعِضلة طرح ِفكَره أنَّ إال ماهر، أبُقراطي سوى قط نفسه يَر لم سيدنهام أنَّ يف
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نفسه الوقت ويف مريض، لكل املميَّز التفرُّد باعتقاد ك التمسُّ يمكن كيف اآلتية: الحديثة
علمي؟ أساس عىل قائمنْي وعالج تشخيٍص عىل املرتتبة عمومية األكثر النتائج تطبيق

مستنريًا؟ طبٍّا كان هل

البداية يف أعماله ت نُِرشَ فقد لوفاته؛ التايل القرن يف مرموقة مكانة سيدنهام احتلَّ
طبعاٍت يف أيًضا وظهرت — السائدة اللغة هي تزال ال كانت التي — بالالتينية
اللغات من وغريها واإلسبانية واألملانية والفرنسية اإلنجليزية اللغة إىل كثرية؛ مرتجَمة
بورهاف ِهرمان — عرش الثامن القرن يف الطب يف معلِّم أشهر إنَّ ويقال األوروبية.
قبعته يرفع أن دون َقطُّ محارضاته يف سيدنهام ذكر عىل يأِت لم — (١٦٦٨–١٧٣٨)
إليه وتوافد عاًما، ٤٠ من أكثر طوال ليدن جامعة يف بارًزا َعَلًما بورهاف كان له. تحيًة
وجوتنجن وفيينا إدنربة يف تعليمية مبادرات به وتأثَّرت أوروبا، أنحاء جميع من الطالب

وغريها. وجينيف
مجاالت من الطِّبية أفكاره استََمدَّ إذ شتى؛ مصادر من مستًقى بورهاف ِفكر كان
ممتاز بَحْدس أيًضا تحىلَّ كان وإْن املجاالت، من وغريها النبات وعلم والفيزياء الكيمياء
املريض، فراش عند الصادرة وتعاليمه محارضاته من كلٌّ اشتهر وقد تشخيصية. ة وِدقَّ
من كثريًا — آنذاك شائًعا يزال ال كان كما — نت تضمَّ كبرية خاصة عيادة يملك وكان
باالهتمام الجدير ومن قِلقني. مرىض وكذلك حائرين ألطباء قدَّمها الربيدية، االستشارات
والطب، الطبية واملواد الكيمياء يف الدراسية الكتب من سلسلة ألَّف بورهاف أن أيًضا
امتدَّ وقد التناسيل. الجهاز وأمراض النبات وعلم الترشيح يف عدَّة مطبوعات إىل إضافًة
االكتشاف وليس التجميع هو عمله أساس كان وإْن األطباء، من ثالثة أو جيلني إىل أثره
إىل املحبَّبة النباتات حديقة سيَّما (ال الطبيعي بالعاَلم انبهاره من الرغم وعىل األوَّيل.
أبُقراط كان فقد املكتبات؛ طب عن املتوارثة التقاليد من جزءًا يزال ال فإنَّه نفسه)،
الحقائق عن بحثًا املايض إىل يرجع ظلَّ وقد إليه، بالنسبة حيوية شخصية يزال ال

السابق. القرن يف امُلحَرز التقدُّم يف بثقته كه تمسُّ رغم الطبية، والنُُّهج
عرش، الثامن القرن يف الطبيعي املذهب أنصار أشهُر بورهاف تالمذة من كان
نظام أنشأ إذ رائد؛ علم إىل التصنيف ل حوَّ الذي ،(١٧٠٧–١٧٧٨) لينيوس كارل وهو:
لينيوس كرَّس ونوعها. بجنسها الحيُة الكائناُت بموجبه تُعَرف الذي الثنائية، التسمية
آدم نفسه يَعترب وكان النباتات، سيَّما ال الطبيعي، العاَلم كائنات لتصنيف حياته

46



املكتبات ِطبُّ

من كثريًا أنَّ من الرغم وعىل عهده، يف طب معلِِّم أشهر بورهاف ِهرمان كان :6-2 شكل
الحد. هذا إىل كبريًا األرجح عىل محارضاته جمهور يكن فلم يديه، عىل تدرَّبوا الشباب األطباء

أوبساال تكن لم عدن. جنة يف والنباتات الحيوانات تسمية بمهمة األول ُكلِّف إذ ثانيًا؛
من سلسلة نظَّم لكنه عدن، جنة بمنزلة — الطب يف أستاذًا لينيوس عمل حيث —
يحرصون كانوا وقد الغريبة، العالم أماكن من العديد إىل لطالبه االستكشافية الرحالت
نوع كل من طبيعية بعيِّنات منها العودة عىل الحياة) قيد عىل بَُقوا (إْن بإخالٍص
تأثريًا أقلَّ كان تصنيفه أن إال لألمراض، تصنيًفا لينيوس قدَّم كذلك هو. يصنِّفها حتى
من كلٌّ أجراها التي التصنيفات منها التنوير؛ عرص يف أُجِريَت أخرى تصنيفات من
وويليام مونبلييه، جامعة من (١٧٠٦–١٧٦٧) سوفاج دو كروا ال دو بواسييه فرانسوا
الشاعر (١٧٣١–١٨٠٢) داروين وإراسموس إدنربة، جامعة من (١٧١٠–١٧٩٠) كاِلن
املقاطعات منطقة من أخرى وأماكن ليتشفيلد يف الطب وممارس واملخِرتع النبات وعاِلم
عىل باألساس وقائمة لة، مفصَّ كلُّها تلك األمراض تصنيفات كانت إنجلرتا. يف الوسطى
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مرًضا الحمى فكانت مسبباته، أو املرض عالمات وليس أعراًضا، يَه نسمِّ أن يمكن ما
دقيق، بتفصيل التصنيف يف أُدِرج األَلم أنَّ الداللة ذات األمور أكثر ومن ذاتها. حد يف

وموضعه. وِشدَّته خصائصه حسب
وهي التنوير؛ عرص إبَّان الطب ممارسة يف بارزًة سمًة تلك األمراض خرائط كشفت
األطباء فكان األبُقراطي، للتقليد استئناًفا مثَّل ثَمَّ ومن املريض؛ نحو ًها موجَّ كان أنَّه
يعانونها، التي واألعراض به يشعرون ِلَما املرىض وصف عىل تشخيصهم يف يعتمدون
اللقاء يتسوَّدون كانوا بأنهم املرىض املؤرِّخون يصف ما عادًة السيناريو، ذلك إطار ويف
الطب وْصَف أنَّ مثلما تماًما فيه، مباَلًغا وصًفا ذلك يكون أن املحتَمل ومن األطباء. مع
املحتَمل من استثناء بال للطبيب فيه السيادة بأنَّ بعده وما عرش التاسع القرن خالل
يكن لم الحديثة التشخيص أساليب ظهور قبل أنَّه إال فيه. مبالًغا وصًفا يكون أن
فيه السكر نسبة أو دمه ضغط أنَّ مثل مؤِسف بنبأ بالطبيب لقائه من ِليَخرَج املريض
األشعة ُصَور يف ظاهر مريب ِظل ثمة أنَّه أو الالزم)، من أدنى (أو الالزم من أعىل
لغة ثان يتحدَّ واملريض الطبيب كان القديم»، «النظام ظل ففي الصدر؛ عىل السينية
من املريض يخرج وقد وأسبابه. املرض بخصوص مشابهة رات تصوُّ ويمتلكان واحدة
مبارش ارتباط ثمة كان ولكْن املرض، لسري ة ُمبرشِّ أو خطرية عات بتوقُّ الطبيب زيارة

األساس. من الطبيب استشارة إىل دفعته التي األعراض وبني بينها
التنوير؛ عرص يف الطب ممارسة جوانب من بالذكر جديران آخران جانبان ثمة
الناس وكان مهمة، الصحة كانت فقد املبهرة؛ الطبية املرشوعات زمن ذلك كان أوًال:
(أو الطموحني املعالجني أمام املجال فتح ذلك استتبع سبيلها، يف لإلنفاق مستعدين
ولم الطبية. السوق يف مكانًا ألنفسهم يجدوا حتى رضوبهم مختلف عىل املحتالني)
كثريًا إن إذ دائًما؛ الهنيِّ باألمر «النظامي» والطبيب «امُلدَّعي» الطبيب بني التمييز يكن
كان بينما للطب، الثقايف الفلك يف أيًضا يدورون ما عادًة كانوا املزعومني امُلدَّعني من
وصفات واستخدام العالجية ألساليبهم الدعاية إىل «النظاميُّون» يلجأ أن املمكن من
اجتذاب ثَمَّ ومن االنتباه؛ لجذب كوسيلة بُسمعتهم التشهري عىل والتشجيع للعالج، يَّة ِرسِّ
مجموعة إىل عادًة ويستند الحارض— العرص يف يُماَرس الذي التكمييل الطب أما املرىض.
القرون يف كبري صًدى له يكن فلم — واملرض للصحة السببيَّة التفسريات من بديلة
سبب عن الخاصة أفكارهم — حدة عىل كلٌّ — املدَّعني للمحتالني كان ربما املاضية.
عالجاتهم يف يستعينون كانوا ما كثريًا ولكنَّهم عالجه، إىل األفضل السبيل أو املرض،
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إعالنات وجالينوس أبُقراط ر تَصدَّ فقد الطب؛ مجال يف املهمة التاريخية بالشخصيات
استثناءً كان باراسيلسوس ولكن الحقبة، تلك يف الدِّعائيَّة النظاميني غري املعالجني
بأكملها؛ الطبية التقاليد وإنما فحسب، النظريات بنبذ يكتِف لم إنَّه إذ بالذكر؛ جديًرا
عوًضا يستندون فكانوا «املدَّعني» معظم ا أمَّ بامتياز. تاريخية ال عقلية يملك كان فقد
كيفية يف أو وعودهم يف صالحهم، إىل بمهارة ويحوِّلونه والتقليدي، املألوف إىل ذلك عن

وخدماتهم. ألدواتهم تطويعهم
بالعمل املقرتن التفاؤل هي التنوير عرص يف للطب الثانية امللحوظة السمة كانت
بصفة تُنشأ امُلستشَفيات فكانت واملؤسسات؛ املرشوعات عرص ذلك كان فقد الدءوب؛
الطبية الخدمات إلصالح قاطبًة أوروبا يف محاوالت وجرت كبري، حدٍّ إىل منتظمة
يف بما — التقدُّم فكرة وكانت الطب. إزاء هة املوجَّ الخريية األعمال وشاعت العسكرية،
الطب بأنَّ سواء حدٍّ عىل واملرىض األطباء آمَن وقد بها، ُمَسلًَّما — الطبي التقدُّم ذلك
نفسه، الوقت ويف والحارض. املايض يف الطب إمكانات عن املستقبل يف إمكاناته ستزداد
لإللهام ليس سيدنهام؛ أو أبُقراط إىل إما يتطلَّعون فون املثقَّ والجرَّاحون األطباء ظلَّ
فلم كاِلن، أو بورهاف إىل بالنسبة ا أمَّ والُقدوة. للمعلومات التماًسا وإنما فحسب،
ويف الَحيَّة. للحكمة منبًعا كان وإنما األثرية، قيمته عىل أهميته يف الطب تاريخ يقترص
من جديد جيل أخذ فيما التاريخ، من جزءًا الُقدامى األطباء صار عرش، التاسع القرن

املستقبل. إىل تطلًُّعا يزداد األطباء
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املستشفيات ِطبُّ

فرنسا تَحيا

نشأت فقد الطب؛ مؤرِّخي لدى مميَّزة داللة املستشفيات» «طب عبارة اكتسبت
— الطب ممارسة بمعنى — « «الطِّبَّ ولكنَّ الوسطى، العصور بداية يف املستشفيات
القيم عن للتعبري مالئم اختصار املستشفيات» «طب أنَّ إال ذلك. من أبعد زمن إىل يرجع
ثورتي بني الفرتة يف — باريس سيَّما وال — بفرنسا الطبي املجتمع يف ازدهرت التي
كان . الطِّبِّ لعاِلم ِقبلًة باريس فيها أصبحت حقبة الفرتة تلك وتُمثِّل و١٨٤٨، ١٧٨٩
التي واألساليب األدوات أثر امتدَّ وقد باريس، مستشفيات هو الحقبة لتلك األكيد املركز
الغربي. العالم أنحاء جميع إىل هناك الطبية واملمارسات الطبي التعليم عىل هيمنت

وصٌف وهو طبية»، «ثورة بأنها أحيانًا تُوَصف الفرنسية الحقبة تلك كانت
دقيًقا تحليًال أْجَروا إذ — املؤرِّخون كشف وقد سياسية. ثورة عن نشأت ألنَّها مناسب؛
كافية سوابق عن — باملرىض األطباء وعالقات الطبية واإلجراءات التعليمية للهياكل
جديدة ثقة اكتسبوا األطباء أنَّ هي الحقيقة ولكنَّ الطب، يف ثورٍة ال تطوٍر، حدوث تؤيد
وكثري سابقني، جيلني نحو من بأسالفهم مقارنًة عرش، التاسع القرن أربعينيات إبَّان

باريس. تأثري إىل يُنَسب أن يمكن الثقة تلك من
يكن ولم صغرية، الباريسية الطبية الثورة بدأت الثورات، من كثري غرار عىل
فعند اإلرهاب»، «عهد يف واملضطربة العاصفة األيام يف بها يتنبَّأ أْن ألحد املمكن من
مؤسسات القوى تلك اجتاحت السلطة، إىل للثورة والعسكرية السياسية القوى وصول
مع — القديمة والُكلِّيات واألكاديميات واملستشفيات والجرَّاحني األطباء من — الطب
القرن تسعينِيَّات أوائل يف باألحداث حافلني عامني وطوال القديم». «النظام بقايا سائر
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زعماء ووعَد الجميع، إىل بالنسبة األمثَل َف الترصُّ لنفسه املرء تطبيُب بدا عرش، الثامن
االمتيازات عىل القضاء يتبع أْن املحتم من للجميع الصحية الرعاية توفري بأنَّ الثورة

القديمة. والالمساواة الَهَرِميَّة بالتسلسالت ارتبطا اللذين والفساد
الحكومة اكتشفت ما ورسعان يختِف، لم فاملرض طويًال؛ يُدم لم التفاؤل ذلك أنَّ إال
يُجَرحون، أو يمرضون عندما طبية رعاية إىل يحتاجون اريها وبحَّ جنودها أنَّ الثورية
إىل يحتاج كان تحديًدا، أكثر نحو وعىل به، نَي خاصِّ أطباءَ إىل بحاجة الجيش فكان
فقَد املجالني هذين بني القديم فالفصل والجراحة؛ الطب من كلٍّ عىل مدرَّبني أطباء
الطب، مدارس افتتاح أُعيد ١٧٩٤ عام ويف الحربية. واملعارك الحمالت وسط فعاليته
الجديدة. للجمهورية العسكرية االحتياجات يَُلبُّون رجال إلفراز األول املقام يف وذلك

يف للنظر الثورة جمعية عيَّنتها التي اللجنة يف األهم الرجل كان الحظ ولُحسن
كان الثورة. أهداف مع متعاطًفا وكيميائيٍّا طبيبًا الجديدة للحقبة الطبية االحتياجات
وعمل كيميائيٍّا، بوصفه الشهرة بعض أحرز قد (١٧٥٥–١٨٠٩) فوركروا أنطوان
بفطنة يتمتع كان باريس. يف إنشائها يف ساهم التي الجديدة املدرسة يف للكيمياء أستاذًا
للمدارس األولية املخططات وراء املدبِّر العقل هو وكان حقيقي، نية وُحسن سياسية
يف األكرب الدور له كان الذي والتقرير ومونبلييه. وسرتاسبورج باريس يف أُنِشئت التي
عىل وشدَّد املعارص، السيايس الوضع يفرضها التي العسكرية باالحتياجات أقرَّ إعداده
مكثًَّفا عمليٍّا تدريبًا الطالب ى يتلقَّ أن ينبغي أوًال: الجديد؛ الطبي التعليم يف جوانب ثالثة
ويشاهد قليًال «يقرأ أن للطالب ينبغي الرنَّانة، كلماته يف قال وحسبما يوم. أول من
ذلك يف السائدتنَي متنَي السِّ هما امِلران وكثرة النظريات غياب فكان كثريًا.» ويعمل كثريًا
كانت حيث املستشفيات؛ مقره الجديد الطبي التعليم يكون أن تقرَّر وثانيًا: العرص.
خارج الطبية املمارسة أو املحارضة قاعة من بكثري أكثر ومكثَّفة أكرب الخربة فرص
والجراحة الطب من كلٍّ عىل الجديد الطب خريج تدريب ينبغي كان وأخريًا: املستشفى.
ففي ذاته؛ الطب مجال إىل الجراحي الِفكر استجالب فعليٍّا يعني ذلك وكان مًعا،
من غريهما أو األرواح أو باألخالط كامًال؛ بالجسد عادًة يُْعنَون كانوا األطباء أنَّ حني
املوضعية؛ باملسائل يُواَجهون ما دائًما الجرَّاحون كان للمرض، التعميمية التصورات
موضع يف حاسًما ًال تَدخُّ تتطلب محدَّدة اختالالت وأي املكسور العظم أو كالصديد
طبية؛ أهمية «التلف» مفهوم اكتسَب الفرنسية، الطب مدارس نشأة مع ولكن بعينه.
باستخدام سواء رؤيته، يمكن كان لذا املرض؛ عن ناتج باثولوجي تغريُّ هو والتلف
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الذي عرش، التاسع القرن أوائل يف باريس يف ديو أوتيل ملستشفى الهائل ح الرصَّ :1-3 شكل
ومن تابوتًا، حامَلنْي اليسار عىل الظاهران الشخصان يبدو ا. جدٍّ كثرية طبية ابتكارات شهد
املقابر. إىل املتوفني جثث لنقل استعداًدا تقف امَلْدخل أمام املنتظرة العربة تكون أن ح املرجَّ

الصلبة الجسم أعضاء ونالت الجراحي، التفكري األطباء تعلَّم ثَمَّ ومن بدونه؛ أم املجهر
الطب. مجال يف بها الالئقة املكانة

جديد هو ما بينها ليس أعمدة، ثالثة عىل يعتمد الفرنيس املستشفيات طب صار
هي: الثالثة األعمدة وكانت املرض. إىل للنظر جديًدا أسلوبًا مًعا شكَّلت لكنها تماًما،
الحاالت من كبرية أعداد واستخدام الرسيرية، الباثولوجية والعالقة الجسدي، التشخيص

العالج. وتقييم التشخيصية الفئات لتوضيح
وكذلك للطب، جوهرية أهمية ذات — كثرية تعديالت بعد — األعمدة تلك ظلت

الطبية. املمارسة محور هو املستشفى ظلَّ

الجديدة الحميمة العالقة التشخيصالجسدي:

من يطلب أْن يمكنه حيث والحميميَّة؛ اآلداب من خاص بنوع الطبيب زيارة تتميَّز
الزوج بها يختصُّ ما عادًة بطرق جسده س ويتحسَّ يلمسه وأْن مالبسه، خلع املريض
معظم تقبَّل نحوهما، أو املاضيني القرنني وطوال َحرًجا. تسبِّب أن ويمكن الخليل، أو
مصلحتهم. فيه األطباء عىل االعتماد أنَّ افرتاض عىل باألطباء، العالقة تلك املرىض
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عرش؛ التاسع القرن أوائل يف باريس مستشفيات يف روتينية صبغة العالقة واكتسبت
املفتتَحة الطب تعليم مدارس يف األطباء ابتكره الذي البدني الفحص ألسلوب نتيجًة

باملستشفيات. حديثًا
القرن أواخر حتى الذكور من دائًما كانوا الذين — األطباء أنَّ هذا يعني ال
امِلهبيل فاملنظار قبل؛ من مالبسهم من متجرِّدين مرىض يفحصوا لم — عرش التاسع
أو املثانة، حصوات عمليات وكانت الروماني. العرص يف ع اخُرتِ — املثال سبيل عىل —
التي التوليد عمليات أو التناسيل، الجهاز يف التلف مظاهر معالجة أو جي، َ الرشَّ الناسور
القرون يف ما، حدٍّ إىل منتظمة، بصفة جميعها تُجرى الذكور؛ الطب ممارسو يجريها
كبري قدر عىل تنطوي تكن لم األحيان أغلب يف الطبيب زيارة أنَّ إال ذلك. عىل السابقة
أيًضا املمكن من وكان اللسان. وفحص النبض قياس باستثناء الجسدي، االتصال من
كان أحيانًا ولكن والرباز، البول مثل الجسم مخرجات الطبي التشخيص يتضمن أن

مطلًقا. املريض رؤية دون يفحصها الطبيب
التاسع القرن أوائل يف باريس مستشفيات يف للطبيب املريض زيارة شكل تبدَّل
كانوا ثَمَّ ومن املتعلِّمني؛ وغري الفقراء من معظمهم املستشفيات مرىض كان فقد عرش؛
األيديولوجيات عت شجَّ فقد ذلك، إىل وإضافًة معالجتهم. أسلوب يف ل التدخُّ عن عاجزين
االكتفاء عن عوًضا للمرض، املوضوعية العالمات عن البحث عىل األطباءَ الجديدة الطِّبِّية
اإلرهاق أو األلم مثل — فالَعَرض تنتابه؛ التي لألعراض املريض وصف عىل باالعتماد
أكثر أمور — الصديد أو العضالت تلف مثل — العالمات أما باملريض، خاص أمٌر —
األساس عىل ممارستهم بناء يف الفرنيس املستشفيات طبِّ روَّاد رغب وقد عموميًة،

عنه. الناشئ والتلف املرض عالمات يف املتمثِّل املوضوعي
األربعة الجوهرية واألبعاد املسعى، هذا يف محوريٍّا الجسدي التشخيص كان
والَجسُّ املعاينة هي: — الطب طالب إىل تَُدرَّس زالت ما التي — الجسدي للتشخيص
حني من كلَّها األساليب تلك األبُقراطيني عهد منذ األطباء استخدم ع. والتسمُّ والَقْرع
صبغة عليها وأَْضَفوا فجمعوها الفرنسية، املستشفيات أطباء أما مختلفة. بأشكال آلخر

األبد. إىل واملريض الطبيب بني العالقة شكل وا غريَّ وبذلك ومنهجية، روتينية
«أَخِرْج عبارة إن املريض. إىل النظر يف تتمثل إذ اإلجراءات؛ تلك أبسط هي املعاينة
بيضاء) بمادة (امُلغطَّى الِفرائي فاللسان األزل؛ قديم منذ مألوف طبي أمر لسانك»
اصفرار كان كذلك أخرى، حادة واضطرابات الُحمى عىل الرئيسية العالمة يُعتََرب كان
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أو أيًضا ى الحمَّ إىل إشارة بالدم الوجه واحتقان الريقان، إىل إشارة العينني مقلتَِي
مجموعة أو َرن)، الدَّ أو لِّ السُّ من متأخرة (مرحلة « الدقِّ «حمى من النهائية املراحل
يف التفكري إىل بالطبيب يحدو بالُخرضة امَلشوب الشاحب الوجه وكان النقرس. أمراض
يف غامضة ظروف يف اختفى الصغريات الفتيات يصيب كان مرٌض وهو االخرضار، داء
ذاتها. لألسباب وربما الهسترييا، مرض اختفاء وقت نفس يف العرشين، القرن أوائل
الوجه أي الجسد؛ من «الظاهرة» األجزاء عىل معظمها يف تقترص كانت املعاينة أنَّ إال
الطبيب كان وعندما لألعراف. خرق دون تُكَشف التي األجزاء من وغريهما والكفني
عىل يوجد السبب ذلك وكان لذلك، وجيه سبب وجود من بد ال كان آخر، جزء إىل ينظر

األطباء. وليس الجرَّاحني لدى األرجح
لصحة العام التقييم من جزءًا تمثِّل منهجية، عملية املعاينة الفرنسيون جعل
ملس يتضمن إذ حميميَّة؛ أكثر إجراء وهو ، الَجسِّ مع ذاته اليشء وفعلوا املريض،
األغلب عىل ولكن م، متضخِّ عضو أو تكتُّل أو ألم موضع رؤية يمكن فأحيانًا املريض؛
كثريًا املتقطِّعة ى الُحمَّ أنَّ يعلمون األبُقراطيون كان فقد سه، تحسُّ إىل الطبيب يحتاج
ولكن رؤيته، يمكن بحيث ا جدٍّ بارًزا يكون ما وأحيانًا الطحال، يف ًما تضخُّ تُحِدث ما
سادت التي األطباء ُرِقيِّ ثقافة ظل يف أنَّه إال . الَجسِّ طريق عن تبيُّنه يمكن األغلب عىل
العمل صبغة يحمل أمًرا بيديه املريض عىل الطبيب كشف كان الحديث، العرص أوائل
مجال إىل أُعيَد التشخيص جوانب من آخر جانبًا الجسُّ كان ثَمَّ، ومن بوضوح؛ اليدوي
داخل املرض آليات فبتحديد والجراحة، الطب بني الدمج إىل الفرنسيني اتجاه إثر الطب
الفرنسيون الطب طالب تعلَّم املرض، عن الناشئ التلف أهمية عىل والتشديد األعضاء،

التشخيصيَّة. أدواتهم من جزءًا باعتبارها أيديهم استخدام
الجسدي الفحص من الثالث الجزء هو البطن) أو الصدر عىل (النقر الَقْرع كان
سابقة، لحاالٍت الطبية السجالت يف املنفردة التعليقات بعض من الرغم وعىل الروتيني.
أطلقها التي التسمية يف ا مِحقٍّ (١٧٢٢–١٨٠٩) الِفِيينِّي أوينربوجر ليوبولد الطبيب كان
أوينربوجر إنَّ ويقال جديد». «اكتشاف وهي ١٧٦١؛ عام التقنية تلك يف أطروحته عىل
د ليتفقَّ القبو إىل والده أرسله حني شبابه يف الَقْرع جدوى تعلَّم — نُُزل ماِلك ابن —
جوانب عىل نقره أثناء التقنية تلك اكتشف ثَمَّ ومن والجعة؛ الخمر براميل يف املتبقي
يضطر يكن لم أنَّه ذلك ومعنى ؛ يتغريَّ الصوت كان السائل، مستوى فعند الرباميل؛
طبيبًا وبصفته بشمعة. مستعينًا الربميل، محتويات عىل نظرة وإلقاء الغطاء رفع إىل
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أو القلب فيها يكون التي الحاالت تحديد عىل ملساعدته اإلجراءَ ذلك اعتمد ممارًسا،
الصدر يف السوائل تراُكم فيها يعني التي الحاالت أو ًما، متضخِّ آخر عضو أيُّ أو الَكِبد
املرض. بسبب حالها تغريَّ قد صوتًا تصدر ما عادًة التي الجسد تجويفات أنَّ البطن أو
الدراسات أنَّ حقيقة عىل ممتاًزا مثاًال ألوينربوجر املتواضع الصغري املجلَّد يقدِّم
نرشه، عقب املجلد هذا إىل تقريبًا أحد ينتبه فلم تُوَلد، وال تُصنَع القديمة الكالسيكية
نرشه؛ عىل التالية األربعة العقود يف له إشاراٍت بضع سوى املؤرِّخون يسرتجع ولم
الصلبة لألجزاء كبري اهتمام إليالء مهيَّئني ببساطة يكونوا لم عرش الثامن القرن فأطباء
بقدوم تغريَّ كله ذلك ولكن التشخيص، إىل الوصول عىل تساعدهم حتى الجسد من

وتعلُّمه. الطب تدريس يف الفرنسية الطريقة
وأستاذ الخاص نابليون طبيب — (١٧٥٥–١٨٢١) كورفيزار نيكوال جان أعاَد
كورفيزار كان وقد ألوينربوجر. الالتينية األطروحة اكتشاف — باريس مدرسة يف الطب
أوائل يف الفرنيس الطب به تَميَّز الذي األعضاء عىل القائم الجديد ه للتوجُّ تماًما ً مهيَّأ
يف الَقْرع قيمة أدرك فقد خاصة، بصفة القلب بأمراض واهتَمَّ عرش، التاسع القرن
يدرِّس فبدأ القلبية، األمراض من ذلك وغري حوله، السوائل ع وتجمُّ القلب، م تضخُّ حاالت
مضيًفا ،١٨٠٨ عام يف الفرنسية إىل أوينربوجر أطروحة وترجم لطالبه، التقنية تلك
أوضحت وقد األصيل. طولها أمثال أربعة إىل األطروحة طول زادت مطوَّلة تعليقات إليها
يف الطبيب مساعدة يف الجديدة التقنية تلك أهمية مدى تماًما جيل نحو عىل تعليقاته
استندت حيث القلب؛ بأمراض امَلعنية أطروحته ت نُِرشَ بعامني، ذلك وقبل التشخيص.
الطبية السجالت عن وأما عنه. نقًال تالمذته أحد دوَّنها التي امللحوظات إىل باألساس
َخَلص فقد املتأنِّيَة؛ بالقراءة جديرة فإنها املبِدع، املجلَّد ذلك نها تضمَّ التي للحاالت
عالجها يمكن ما نادًرا العضوية القلب أمراض أنَّ مفادها تشاؤمية نتيجة إىل كورفيزار
أن للمرء ويمكن تشخيصها، يمكن أنَّه إال له، املتاحة العالجية بالوسائل اًال فعَّ عالًجا
السجالت من باريس مستشفيات يف تواجدوا الذين املرىض حاالت ملخص عىل يتعرَّف
أمراًضا يعانون العاملة الطبقة من ونساء رجال ثمة فكان الحاالت؛ لهذه الطبية
معدالت كانت فقد األخري؛ املالذ باعتباره املستشفى إىل اللجوء إىل اضطروا خطرية،
آنذاك املستشفيات إىل يُنَظر ما أحيانًا وكان ا، جدٍّ مرتفعًة باريس مستشفيات يف الوفاة

املوت». «بوابات أنها عىل
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أال إبداًعا؛ واألكثر الرابعة التشخيص أداة الَقرع لتقنية كورفيزار تعميم إىل أُضيف
داخل من الصادرة األصوات إىل أحيانًا يستمعون األطباء كان املبارش. غري ع التسمُّ وهي
للشخص وليس سماعه، لآلخرين يمكن س للتنفُّ املصاحب فاألزيز مرضاهم؛ أجساد
صوتها يكون القلب لغط حاالت وبعض فحسب، س التنفُّ يف صعوبًة يعاني الذي
النشاط املفرطة األمعاء فإنَّ كذلك أيًضا. سماعها لآلخرين يمكن بحيث ا جدٍّ عاليًا
داخل يحدث ما عىل أَِدلَّة م تقدِّ القبيل ذلك من فاألصوات مسموعة؛ أصواتًا تُصِدر
األطباء كان آلخر، حني ومن السنني. مئات منذ األطباءُ إليها انتبه وقد املريض، جسد
أفضل. يسمعوا حتى مبارشًة، بطنه أو املريض صدر عىل آذانهم يضعون أنهم يذكرون
ع التسمُّ أما مبارشًة. بأذنه الطبيب يستمع حيث «املبارش»؛ ع التسمُّ يعنيه ما هو وذلك
هذا وكان الطبيب، وأذن املريض جسد بني وسيٍط وجود ن تضمَّ فقد املبارش»، «غري
من وهو ،(١٧٨١–١٨٢٦) الينِك إتش تي آر اخرتعها التي الطبيب، اعة سمَّ هو الوسيط

الفرنسيني. الرسيري الطب مختيصِّ بني حدٍّ أبعد إىل واملوهوبة امُلَركَّبَة الشخصيَّات
تحديد يف الخارجية االعتبارات أهمية عىل واضًحا مثاًال لالينِك املهني املسار يقدِّم
املهني مساره ر تأخَّ امللكية، للمبادئ ا مناِرصً كاثوليكيٍّا فبوصفه يُقَىص؛ وَمْن يَُرشك َمْن
تعيينًا ينَل فلم نابليون، وحقبة الجمهورية الحقبة ساد الذي العلماني املناخ ظل يف
وإعادة نابليون سقوط بعد إال — املطاف نهاية يف — األستاذية وال مستشًفى يف
بصفته كبرية إسهامات وقدَّم بالفعل، الفرنسية املدرسة ُمثُل ب ترشَّ قد كان امللكية.
دفرت من أكثر األصلية الطبية اعته سمَّ تكن ولم مماِرًسا، وطبيبًا ومحرًِّرا صحفيٍّا
ممتلئة شابة صدر عن الصادرة األصوات إىل يستمع أن أراَد ألنه أعدَّه بإحكام، ملفوف
أن اكتشاف ه فرسَّ مبارشًة، صدرها عىل أذنه وضع من اللياقة قواعد ومنعته القوام،
ما ورسعان املبارش. ع التسمُّ أسلوب استخدم كان لو مما أوضح إليه انتقَل الصوت
بَقطع طرفيه أحد عند مزوَّد أجوف، خشبيٍّ أنبوب من مصنوعة بسيطة، اعة سمَّ ابتكر
إصدار إمكانية تحسني بُغية اآلخر؛ الطرف عند الطبول كغشاء وبغشاء مخروطي،

بارًعا). موسيقيٍّا الينِك (كان مختلفة بدرجات أصوات
مثَّلت وقد باريس، يف نيكِّري مستشفى يف ،١٨١٦ عام يف املريضة تلك واقعة حدثت
األكثر الفرتات إحدى لالينِك ١٨١٩ وعام ١٨١٦ عام بني الفاصلة الثالثة األعوام فرتة
ع التسمُّ عن أطروحته نرش فعندما بأكمله، الطب تاريخ يف فرد أي حياة يف إبداًعا
أدخَل وقد الطبية. السماعة استخدام من متمكِّنًا أصبح قد كان ،١٨١٩ عام املبارش
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التنفس، أصوات وصف يف هذا يومنا حتى األطباء يستخدمها التي املفردات من كثريًا
خالل من والرئتني القلب أمراض من كثري تشخيص عىل قدرته عن ُمقِنَعة بقوة وتحدَّث
بالعالمات ا خاصٍّ اهتماًما أبدى وقد اعته. سمَّ تكشفها التي املحددة السمعية األنماط
مكتظَّة عنابره كانت فقد الينِك؛ عرص يف املوت سفري — لِّ السُّ أو — حاف للسُّ عية التسمُّ

له. ضحيًة نفسه هو سقط املطاف نهاية ويف املرض، ذلك بضحايا
استخدام فن عن األول جزأين: من ١٨١٩ عام الينِك نرشها التي األطروحة تألَّفت
تلميذًا الينِك كان الصدر. ألعضاء الباثولوجي الترشيح عن والثاني الطبية، اعة السمَّ
وإنما فحسب، التشخيص عملية بتفاصيل خبريًا يكن لم إذ الفرنسية؛ للمدرسة مخِلًصا
يُجري كان حيث املرشحة؛ إىل ِفراشهم جانب من املتوفَّني مرضاه يتبع أن أيًضا اعتاد
حياة يف تشخيصه عليها انطوى التي االستنتاجات بني ويقارن الترشيح، عمليات

الجثة. عىل الظاهرة التلف وعالمات املريض
ع والتسمُّ والَقْرع والَجسُّ املعاينة — الطبي للفحص األربع الخطوات تلك تُعتَمد لم
(١٨٠٦) أوينربوجر لعمل كورفيزار ترجمة بني يَفصل إذ وعام؛ فوري نحو عىل —
الزمان. من عقد من أكثُر (١٨١٩) الطبية اعته سمَّ عن الينِك نرشها التي األطروحة وبني
وأقرَّت الطبية، اعة السمَّ استخدام واألجانب الفرنسيني الطالب من عدًدا الينِك علَّم وقد
اإلنجليزي مرتِجُمه أكَّد فقد تلك؛ التشخيصيَّة أداته قيمة ني املهمِّ األطباء من مجموعة
الفحص بحميميِة طوًعا يقبلوا لن الخاصة نفقتهم عىل العالج يتلقون الذين املرىض أنَّ
الفقراء أِي «األسرية»؛ الجموع معالجة يف مفيدة تكون قد ولكنها الطبية، اعة بالسمَّ
داخل األطباء اكتسبه الذي النفوذ أنَّ والحقيقة والجنود. املستشفيات مرىض من
ويدفع العواقب يتحمل الذي فاملريض تدريجيٍّا؛ إال خارجها إىل يتسلَّل لم املستشفيات
أجر يدفع الذي للمريض بدَّ ال كان ثَمَّ ومن القرار؛ صاحب هو يكون ما دائًما املال
السجل عىل الحصول يزل ولم بمصلحته. األعَلم هو الطبيب ذلك بأنَّ يقتنع أْن الطبيب
أطباء ابتدعه الذي النحو عىل للمريض الشامل الطبي الفحص وإجراء الكامل الطبي
التشخيصية. والعيادات املستشفيات نطاق خارج نادًرا حدثًا الفرنسية املستشفيات
الطب كلية يف الفرنسيون الرسيري الطب ممارسو قدَّمه الذي النموذجي املثال أنَّ إال
األطباء بها يعاِلج التي العقلية من جزءًا يشكِّل أن وينبغي مؤثًرا، يزال ال بباريس

املرض. ِفراش يف مرضاهم
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أثناء الينِك عرش التاسع القرن أواخر إىل تاريخها يعود التي اللوحة هذه ر تصوِّ :2-3 شكل
نيكِّري، مستشفى عنابر أحد يف مريض لرسير مشهًدا تُظِهر حيث الطبية؛ اعته سمَّ عرضه

حاف. السُّ بمعاناته يوحي مما الُهزال؛ وشديد خامًال املريض فيها ويبدو

الباثولوجية الرسيرية العالقة املرشحة: إىل

جذورها إنَّ يُقال ولكن ،١٧٩٤ عام يف ح امُلنَقَّ بمنهجها باريس طب كلية افتتاح أُعيَد
العام، ذلك للَقْرع أوينربوجر وصف ظهر فقد ١٧٦١؛ عام إىل ذلك، قبل ما إىل تعود
وأسبابها»، األمراض منشأ «حول مورجانِّي باتيستا جيوفاني مؤلَّف ظهور معه وتزامَن
الصغري أوينربوجر كتاب أسهَم مثلما تماًما الفرنيس، الباثولوجي النهج ركيزة مثَّل الذي

الفرنيس. الرسيري النهج يف
ومنظَّمة مرِجِعيٍّا، كتابًا منها أكثر موسوعًة الضخمة مورجانِّي أطروحة كانت
طبية سجالٍت األطروحة نت وتضمَّ الَقدمني. إىل الرأس من التقليدية العرض بطريقة
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مورجانِّي ركَّز مرضاه. كانوا منهم وكثري لجثثهم، وترشيًحا مريض ٧٠٠ عىل يربو ملا
الرأس بأمراض بدءًا املرض، حالة يف األعضاء عىل تطرأ التي الباثولوجية التغريات عىل
وصف عىل قائمًة أوردها التي الطبية السجالت وكانت البرشي. الجسد سائر إىل ونزوًال
معهم يشرتك أنَّه كما األبُقراطيني، لدى مألوفة كانت بأساليب ملرضه، نفسه املريض
الحالة يجلب مورجانِّي كان ذلك، إىل وإضافًة بالتفاصيل. الوثيق باالهتمام انشغاله يف
األطباء عىل املرض عن الناجمة ات للتغريُّ وصفه يف تفوَّق وقد الترشيح، حجرة إىل ذاتها
كتاب يحتوي بالطبع. الوفاة بعد الترشيح يُْجُرون يكونوا لم الذين بكثري، القدامى
األبلغ هي كانت نها تضمَّ التي الوسيلة أنَّ إال املبتكرة، املالحظات من عدد عىل مورجانِّي
للتعرُّف الترشيح استخدام ع وشجَّ األوروبية اللغات معظم إىل كتابه تُرِجم وقد أثًرا.

روتينيٍّا. إجراءً الفرنسية املدرسة تجعله أن قبل األمراض عىل
طوال بادوا جامعة يف والطب الترشيح من كالٍّ (١٦٨٢–١٧٧١) مورجانِّي درَّس
األمراض منشأ «حول كتابه يف حاالتهم أَْدَرج الذين املرىض من وكثري عاًما، ٥٠ من أكثر
الترشيح عمليات سلسلة أنَّ من الرغم وعىل الكبرية. الخاصة عيادته من أَتَْوا وأسبابها»
مدرسة إنجازات عليها طغت ما فرسعان لإلعجاب، مثرية كانت مورجانِّي أجراها التي
خالل عوا يجمِّ أن واستطاعوا املستشفيات، يف مقيمني شبه أطباؤها كان التي باريس،
املستشفيات مثَّلت فقد حياته؛ طوال مورجانِّي جمعه ما تُساوي ترشيٍح تقارير عامني
ممكن. حدٍّ أقىص إىل الظروف تلك الفرنسيون واستغلَّ البرش، ألمراض تمرُكٍز مناطق
عن الناشئ التلف تحديد عىل الطبيب ساعد قد الجسدي التشخيص كان وإذا
تعزيزها. أو تعديلها ثَمَّ ومن السابقة؛ تشخيصاته تفسري من الترشيح مكَّنه فقد املرض،
املالحظات كانت حيث تبادلية؛ عالقة الباثولوجية الرسيرية العالقة كانت فقد ثَمَّ، ومن
املريض حالة متابعة أمام املجال تُفسح فراشه يف املريض مراقبة عن الناتجة املتكررة
الطبيب كان الجثة. بشأن األخرية املالحظات ضوء يف السجالت تلك تُناَقش ثم حياته، يف
يرعاهم مثلما مماتهم يف مرضاه يرعى إذ الباثولوجي؛ بعمل نفسه هو يقوم الرسيري
يتواجدون الفرنسية املدرسة روَّاد من وغريهما والينِك كورفيزار كان ولذا حياتهم؛ يف

املرشحة. يف تواجدهم بقدر مرضاهم ة أِرسَّ جوار إىل
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الباثولوجية، التغريات أِي التلف، مظاهر عن البحث هو لهم املحرِّك الدافع كان
تلك عىل (١٥٦١–١٦٢٦) بيكون فرانسيس الفيلسوف أطلق املرض. عن الناشئة
حيث املوضوع؛ ُصلب يف قدَّمها التي الصورة جاءت وقد املرض»، «مواطئ التغريات
هي التي أقدامه مواطئ خلفه تارًكا الجسد، أعضاء بني يسريُ أنه عىل «املرض» صوَّرت

الوفاة. بعد الجثة فحص من الهدف هو اآلثار تلك عىل التعرُّف وكان زيارته، آثار
نفس من الوفاة بعد الترشيح عمليات يُْجُرون الفرنسيون الرسيريون األطباء كان
ثَمَّ ومن ملموًسا؛ كيانًا املرض ظواهر إعطاء وهو: أال البدني؛ الفحص إجراء منطلق
املرئية امللموسة الصلبة املادية الباثولوجيا بنتائج عام ألَفي تكهنات عن االستعاضة
بضع حت رشَّ «إذا بًا: متعجِّ (١٧٧١–١٨٠٢) بيشا كزافييه قال ذلك وعن للوزن. القابلة
جثث بضع من أكثر نفسه هو ح رشَّ وقد املهلهلة. القدامى نظريات تتالىش جثث»،
املثايل املسار ذلك رغم د وجسَّ تُويف)، عندما عاًما ٣١ عمره (كان القصرية حياته خالل
تحوَّل جرَّاًحا وكان العسكرية، الخدمة أدَّى فقد بأكمله؛ باريس طب عليه يقوم ملا
فلسفًة األكثر والرؤية للجرَّاح املوضعي التفكري بني الدمج عايَش ثَمَّ ومن طبيب؛ إىل
الِفكر ألساليب بطًال ب نُصِّ ما ورسعان كثريين، وفاتُه أحزنت وقد للطبيب. ًال وتأمُّ

الجديدة. الطبي
أنَّ أدرك إنَّه إذ األنسجة»؛ علم «أبو بأنه األحيان معظم يف بيشا يُذَكر واليوم
األغشية فإنَّ ثَمَّ ومن حدثت؛ أينما الواحد األنسجة نوع يف واحدة الباثولوجية اآلليات
آليات مع متشابهة بأساليب تتفاعل والبطن والصدر والدماغ للقلب املبطِّنة امَلْصِليَّة
من نوًعا ٢١ بسيطة يدوية وعدسة امُلَجرَّدة العني باستخدام بيشا عرَّف وقد املرض.
أيًضا وكان امُلخاطي، أو الليفي أو العصبي أو العظمي النسيج مثل األنسجة؛ تلك
الجانب إىل انجذابًا أكثر بيشا كان خاص. نوع من «أنسجًة» والرشايني العروق يعترب
إلهام مصدَر عملُه مثَّل الذين الفرنسيني الرسيريني األطباء من بكثري مقارنًة العميل
جزءٌ بها اتَّسم التي املتخبِّطة التجريبيَّة من نظريًَّة األكثر بمنظوِره عملُه واتسم لهم،
ما وقته ًما مقسِّ املستشفى، يف ومات عاش ولكنَّه الفرنيس، املستشفيات ِطبِّ من كبري
وإْن وطاقته، بأفكاره لآلخرين إلهام مصدر وكان املوتى، وحجرة املريض رسير بني

األوان. قبل انطفأت األخرية تلك كانت
بريطانيا يف مما بكثري أكثر ة أَِرسَّ نَت تضمَّ (التي باريس مستشفيات قدَّمت
الذين شفائهم، من امليئوس املرىض ملتابعة النظري منقطعة فرصًة كلِّها) العظمى
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— ومماتهم حياتهم يف — أجسادهم تقديم منهم وُطِلب املعوزة الطبقات من أُِخذوا
بني الفرنيس املزيج مثَّل وقد كانت. أيٍّا املتوفرة الرعاية مقابل الرسيري، الطب لخدمة
مع التعامل يف جديًدا نهًجا الباثولوجية الرسيرية والعالقة البدني التشخيص وسائل
تنظيم عن تدريجيٍّا ض تمخَّ حيث املستشفى؛ داخل جديدة قًوى هياكل د وجسَّ املرض،
موقع إىل الصلبة الجسم بأجزاء ويرتقي األعضاء عىل يقوم لألمراض، جديد (تصنيف)
مقرَّها ولكنَّ األبُقراطي، للنَّهج َعًة موسَّ صورًة كانت تلك إنَّ القول ويمكن الصدارة.

األخالط. ال األعضاءُ فيها املرض ومحلَّ املستشفى،

طب كلية يف الرسيرية الجراحة يف أستاذًا كان (١٧٩٥–١٨٦٧) ِفلبو ألفريد :3-3 شكل
والفسيولوجيا األِجنَّة وِعلم الجراحي الترشيح مجال يف أيًضا إسهامات قدَّم ولكنه باريس،
لصالح املوتى باستخدامات ومحِزنة مؤملة تذِكرة يمثِّل القاتم الرسم وهذا الثدي. وأمراض

األحياء.

الدراسات وصارت الساحة، عىل امُلهيمن املوضوع األعضاء باثولوجيا أصبحت ثم
واألمعاء واملعدة العصبي والجهاز والدماغ والُكىل والرئتني القلب أمراض يف صة املتخصِّ
الشهرة؛ إىل الفرنسيني الرسيريني األطباء طريق هي التناسلية واألعضاء والجلد والَكِبد
الرئتني أمراض يف الينِك ودراسة القلب أمراض يف كورفيزار دراسة ُرِبَطت فقد
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الُكىل، يف وِريِّيه الجلد، يف أليبري — أخرى دراسات أتَت ثُم التشخيصية. بابتكاراتهما
يشمل بحيث النهج ذلك نطاق ع لتوسِّ — التناسلية األعضاء يف وريكور الدم، يف وأندرال

الجسد. من أخرى أجزاءً
كما شك، بال املؤلَّفات من األكرب النصيَب حاف السُّ نال كافة، األمراض بني ومن
فقد الفرنسية؛ املستشفيات يف (وأطبائهم) املرىض بني شيوًعا األكثر املرض كان أنه
عرش. التاسع القرن أوائل يف أوروبا أنحاء جميع يف للوفاة الرئييس السبب هو كان
الُهزال، يجلب خطري مرض بأنه ( لَّ السُّ أو َرن (الدَّ حاف السُّ األبُقراطيون َوَصف وقد
األمراض علم يف قوية أدلة وثمة أخرى، رئوية وأعراض املزمن والسعال ى بالُحمَّ ويقرتن
وقد السنني. آالف منذ البرشية املجتمعات يف شائًعا مرًضا كان الدرن أنَّ عىل القديمة
تدعونا أسباب وثمة عرش، الثامن القرن أواخر من بدءًا مكان كل يف حاف السُّ انترش
تَنَِل ولم َدَرن. أنَّها عىل اليوم تشخيصها يمكن حاف» «السُّ حاالت معظم أنَّ الفرتاض
ُعَصيَّة — البكترييا كوخ روبرت حدَّد عندما إالَّ الحديث تعريفها األخرية امَلَرِضيَّة الفئة
عرَّفوا وزمالءه الينِك لكن .١٨٨٢ عام يف لِّ السُّ مرض مسبِّب باعتبارها — الدََّرن
الترشيح ونتائج الرسيرية األعراض من لكلٍّ أوصاُفهم وتؤكِّد باثولوجيٍّا، حاف» «السُّ

غالبًا. واحد ملرض اسمان لَّ والسُّ حاف السُّ أنَّ افرتاَض الوفاة بعد
إىل مشريًا الطبية، اعته سمَّ باستخدام حاف السُّ تشخيص عىل قادر أنَّه الينِك زعَم
لدى الصدر أعىل عن تصدر غريها) دون الحالة بتلك (خاصة «واِصمة» أصوات ثمة أنَّه
أنَّ وترشيحيَّة رسيرية أُُسس إىل استناًدا وزعَم املرضية. الحالة بتلك املصابني املرىض
السمة هو للكلمة) الحريف املعنى حسب طفيف، (انتفاخ َرنة» «الدَّ ى املسمَّ الضئيل التلف
املختلفة التشخيصات من عدًدا د وحَّ ثَمَّ ومن التلف؛ هذا ُوِجَد أينما واحد، ملرض املميِّزة
وشبَّه األمعاء. َدَرن أو ، يلِّ السُّ السحايا التهاب أو اللمفاوية)، الغدد (ُسلِّ امَلِلك داء مثل:
الفاكهة. نُضج باكتمال نطاًقا، أوسع ُحبَيِْبيَّة تلف مواضع إىل األصِليَّة الدرنات ل تحوُّ
أعضاءً تصيب التي لألمراض الينِك تصنيف ة ِصحَّ الُعَصيَّة عىل بأبحاثه كوخ أثبَت وقد
مثَّل الباثولوجية، التقاليد نطاق يف ولكن واحدة، وحدة ضمن َدَرنات عىل وتحتوي عدَّة
عىل قائم فكريٍّ نموذج وفق يعمل كان ألنه املنطق؛ مع وتنافيًا بالخيال وثبًة عملُه
مؤكَّدة، بصفة أبًدا يُعَرف لن أنه يف الينِك َشكَّ فقد حاف، السُّ سبب عن أما األعضاء.
بدنية؛ نفسية عوامل وجود نحو هه يوجِّ كان له وفًقا عمل الذي السببي اإلطار كان وإْن
داللة ببساطة الينِك عليها أضفى وقد باملرض، ترتبط كانت ما كثريًا القوية فاملشاعر

سبَِبيَّة.

63



الطب تاريخ

يف الضعف ونقاط القوة نقاط من كالٍّ التشخيص مجال يف النابغ الينِك عمل يُِربز
مظاهر وهي — املرض من األخرية املرحلة عىل فبالرتكيز الباثولوجي؛ الرسيري النهج
بها ن يتكوَّ التي اآلليات يُغِفلون الرسيريُّون األطباء كان ما كثريًا — عنه الناشئة التلف
النظر أنَّ هي إيجابية األكثر النقطة ولكنَّ الحادثة. ات التغريُّ مسبِّبات وكذلك التلف،
مكَّنهم الباثولوجية ات والتغريُّ الرسيرية العالمات بني االرتباطية العالقات إىل كثب عن
حتى الطبية، املفردات بني بعُد فيما بمكانها احتفظت كثرية أمراض بني التمييز من
من مختلفًة مجموعاٍت لها تاليٌة أخرى راٌت وتطوُّ املرِض جرثوميِة نظريُة قدَّمت بعدما

التشخيصية. املعايري
فالكلمتان التيفوئيد؛ ى وُحمَّ التيفوس ى ُحمَّ بني الَفْصُل ذلك، عىل البليغة األمثلة من
يف بينهما التمييز معه يصعب حدٍّ إىل متقاربة الرسيرية املرضني وأعراض متشابهتان
تشخيصها يمكن أخرى مرضية حاالت وبني بينهما التمييز أو القديمة، الطبية املؤلَّفات
حد يف مرًضا تُعتََرب كانت التي ى، الُحمَّ من مختلًفا نوًعا كان منهما فكلٌّ هذا؛ يومنا يف
هي «الحمى» كانت عرش، الثامن القرن يف األمراض تصنيفات ويف مىض. فيما ذاتها
وتيفوسية، ومستمرة، متقطِّعة، مثل: صفاٍت باستخدام مختلفة أنواع إىل م وُقسِّ املرض،
«الحمى اسم يزال ال اآلن وحتى ية. وِدقِّ وَعِفنَة، وعصبيَّة، ومنخفضة، وتيفوئيدية،
للمرض نستخدمه الذي الكامل االسم هو الصفراء» و«الحمى لدينا، مقبوًال التيفوئيدية»
القرن أطباء ل توصَّ بعدما حتى ُمستخَدمة األسماء تلك ظلَّت فقد املنشأ؛ الفريويس
درجة (ارتفاع املرض عىل عالمة بوصفها ى» «الُحمَّ تعريف إىل تدريجيٍّا عرش التاسع

ذاتها. حد يف مرًضا بوصفها ال الحرارة)، بميزان يُقاس الذي الجسم، حرارة
أطباء، لعدَّة كبري حدٍّ إىل فردية جهود نتيجة والتيفوئيد التيفوس بني التمييز جاء
يف يعمل ولكنَّه الطب، ممارسة يف الفرنسية الطريقة تأثري تحت واقًعا منهم كلٌّ كان
–١٧٨٧) لوي بيري وضع فرنسا ففي فرنسا؛ إىل إضافًة املتحدة والواليات بريطانيا
رة مصغَّ صورة املهني مساره ويمثِّل ،١٨٢٩ عام للتيفوئيد باثولوجية معايري (١٨٧٢
«الجديد»، الطب عىل للتدرُّب يكفي بما صغرية كانت ِسنَّه ألن ونظًرا الفرنسية. للحقبة
ال بأنَّه مقتنًعا ،١٨٢٠ عام يف باريس إىل يعود أْن قبل روسيا يف أعوام بضعة قىض
واْلتحق الخاص لحسابه الطب ممارسة عن تخىلَّ ثم األمراض، عن يكفي ما يعرف
واحتفظ أعوام ستة خالل ترشيح ألَفي من أكثر أجرى حيث شاريتيه؛ بمستشفى
السجالت تلك وأصبحت سواء. حدٍّ عىل وباثولوجية رسيرية لنتائج لة مفصَّ بسجالت
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عرَّف (التيفوئيد). املعوية والحمى حاف السُّ عن الالحقة املتخصصة لدراساته أساًسا
من أنها زاعًما الغليظة، األمعاء غشاء يف باير) (ُرقع املتورمة اللمفاوية الُعَقد لوي
لندن، يف (١٨١٥–١٨٩٨) جينِر ويليام أتَمَّ وقد املعوية. للحمى الواِصمة األعراض
املرضني. بني التمييَز ُكثُر وآخرون فيالدلفيا، يف (١٨٠٩–١٨٧٢) جرهارد دبليو ودبليو
مرتبًِّعا الباثولوجي الترشيح علم كان عرش، التاسع القرن من األول النصف خالل
أدى مما املرض؛ تبعات عىل ملموسة بأدلة األطباء أمدَّ فقد الطبية، العلوم عرش عىل
ذلك يكن ولم املاضية، األزمان يف ُوِضَعت التي لة املفصَّ األمراض تصنيفات تعميم إىل
القيام لألطباء أتاحوا الذين املستشفيات، يف املرىض من الهائلة املجموعات لوال ق ليتحقَّ
استخفاًفا يسمونها كانوا مثلما ا، جدٍّ وافرة «مادة» عىل وباثولوجية رسيرية بمشاهداٍت
عليها أَطَلق التي وهي الثالث، العمود األرقام لعبة مثَّلت ثم األحيان. من كثري يف بها
جمع يف ملساعدته استخدمها التي العدديَة»، «الطريقَة — عليها املواظبني أكثُر — لوي

العالج. لتقييم وكذلك التشخيصية، للفئات ُصَوره

اإلحصاء تعلُّم

يف مثله الطب، عىل تماًما ا مستَجدٍّ أمًرا املرىض من كبرية أعداد مع التعامل يكن لم
العسكريون األطباء تعرَّض وقد باريس. بمستشفيات املتعلقة األمور من كثري مثل ذلك
األطباء أدرك كما إحصائيات، تقديم إىل دفعتهم لضغوط الجنسيات جميع من
للحاالت سنوية صات ُمَلخَّ تقديم رضورة — واملدنية العسكرية — املستشفيات يف
ِلذُروة بلورة أنه عىل لوي إىل املرءُ ينظر قد واألدوية. العالج وأساليب والتشخيصات
فمن والتأثري؛ االبتكار بني خلٌط ذلك ويف واملصارحة، الحقائق عىل التنويِر عِرص تشديِد
أعظم ِللوي كان باريس، طب ازدهار فرتة أَْوج يف له التالني الرسيريني األطباء بني
آخر شخص أي من أكثر — ع وجمَّ األجانب، الطالب من للعديد درَّس فقد دويل؛ تأثري
إىل تُرِجم الذي — الرسيري» «التعليم عن القصري فمقاله الفرنسية؛ املدرسة رؤى —
باريس يف والتعليم التدريس عمليتا َسَعت ملا ممتاز ٌص ُمَلخَّ — ١٨٣٤ عام يف اإلنجليزية

عليه. تكون أن إىل
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ممارسة بنبذ تُذَكر، مساعدٍة دون األطباء، إقناع يف أحيانًا الفضل إليه ويُعزى
عن أجراها التي القصرية صة املتخصِّ والدراسة األمراض. أنواع لجميع العتيقة الَفْصد
تلك خلَّفته الذي الرتاث كان وإن األشهر، عمله هي تزال ال (١٨٣٥) املوضوع هذا
آثار يف «أبحاث مؤلَّفه ويف عليها. انطوت التي الرسالِة ال الطريقِة يف يكمن الدراسة
الَفْصد توقيت اختالف لتأثري تقييًما لوي أجرى االلتهابية»، األمراض بعض عىل الَفْصد
وكذلك الرئوي. االلتهاب حاالت يف كثريًا) أم (قليًال وكميَّته متأخًرا) أم (مبكًرا العالجي
يحتوي (دواء املقيِّئ الطرطري من مختلفة جرعات استخداَم ذاتُها الدراسة تناوَلت
األساليب تلك تقييَم لوي محاولة هو هذا يومنا حتى نذكره وما األنتيمون). مادة عىل
العالجات نتائج ومقارنة مجموعات، إىل املتشابهني املرىض تقسيم طريق عن العالجية
وإْن الرسيرية، التجربة تقنية يستخدم كان لوي أنَّ والحقيقة استخدمها. التي املختلفة
يطرح لم لوي أنَّ ويُالَحظ الحايل. الوقت يف مالئًما يُعتَرب أن يمكن بروتوكوًال يتَِّبع لم
وكميته. الَفْصد لتوقيت تقييًما أجرى أنَّه فعله ما كل كان وإنما الَفْصد، «وقف» خيار
الكالسيكية املؤلَّفات بني مكانتها رغم — الصغرية املتخصصة لوي دراسة كانت
بروسيه يف جيه وإف لوي بني الخالفية الحملة من الواقع يف جزءًا — القديمة
للنهج للتصدِّي الفسيولوجي» «الطب نظام ابتكر قد بروسيه كان .(١٧٧٢–١٨٣٨)
عدد إىل انتبه وقد الفرنسيني، الرسيريني األطباء معظم اتَّبعه الذي الراكد الترشيحي
وافرتض املعدة يف مزمن تهيُّج وجود عىل عالمات فيها ووجد جثثهم ح رشَّ الذين املرىض
تظهر التي املوضعية التلف مظاهر وأنَّ املعدة، يف تنشأ كلَّها األمراض أنَّ نظامه
للتهيُّج النموذجي العالج وكان املعدة. يف األوَّيل التهيُّج عن تَنتج أخرى مواضع يف
مع تبادل وقد امِلبَْضع، عن الَعَلق استخدام ل يفضِّ وكان الَفْصد، هو االلتهاب أو
من بروسيه كان عرش. التاسع القرن ثالثينيَّات يف الحادة املجادالت من سلسلة لوي
قدرة من نفسه قرارة يف متشائًما لوي كان حني يف العالجية، لألساليب سني املتحمِّ
الرسيرية التجارب ريادة يف لوي دور جاء وقد املرض، استفحال من الحدِّ عىل الطب

بروسيه. خصمه مع املستمر جال السِّ ذلك ضمن
تأثريها ظلَّ املرض عن الديناميكية الفسيولوجية بروسيه أفكار أنَّ من الرغم وعىل
املعدة لتهيُّج ثانوية نتيجة كافة األمراض باعتبار املتعلقة الرئيسية فكرته فإنَّ باقيًا،
رضورية لوي ابتدعها التي العددية الطريقة أصبحت املقابل، ويف طويًال. تُدم لم
يف وكذلك واضحة تشخيصية فئات إنشاء يف اليقني إىل تفيض فاألرقام الحديث؛ للطب
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كان الذي الشعور وهو العالج، إزاء تشكُّكه طالبه من عدد ب ترشَّ وقد العالج. تقييم
الدقيق التشخيص هو األطباء َهمِّ مبلغ كان حيث باريس؛ مستشفيات يف بالفعل سائًدا
يدخلون ما غالبًا املرىض وكان الوفاة. بعد الجثة ترشيح طريق عن منه والتحقق
لألطباء صار حيث باريس؛ يف ت تغريَّ القوى عالقات أنَّ إال محدودة، بتوقعات املستشفى
استقاللية تنامي أدَّى عندما قريب، وقت حتى عليه هو ما عىل الحال وظلَّ العليا. اليد
القوى هياكل ترتيب إعادة إىل الطبي املدير منصب ونشأة االقتصاد واستبداد املريض

الطب. مجال يف
العقاقري باستخدام ملرضاه تقديمه يََسُعه ما لقلة لوي إدراك إىل يُنَظر أال يجب
وقد صادق. اكتشاف أنه عىل وإنَّما البؤساء، مرضاه ضد مؤامرة أنَّه عىل لديه املتاحة
أنشطة وهي واملقارنة؛ والتقييم اإلحصاء عرب االكتشاف هذا إىل الوصول من تمكَّن

املستشفى. يف تامة بسهولة إجراؤها أمكن

واملرضالنفيس املرضالجسدي

لدى مألوًفا أصبح قد الفرنيس املستشفيات طبُّ كان ذلك، نحو أو ١٨٥٠ عام بحلول
ِعوًضا التجربة استخدام يف ع والتوسُّ املرض، لفهم جديدة نُُهج الكتشاف فنظًرا الناس؛
من املزيد ترشيح من اكتشافه يمكن ما مردوِد وتناُقص املشاهدة، بمجرد االكتفاء عن
إال قبل، ذي من أكثر اعتياديٍّا أمًرا الفرنيس الرسيري الطب معجزة صارت الجثث،
الغربي، العالم أنحاء جميع من باريس إىل يتوافدون الطالب آالف كان أَْوجها يف أنَّها
وهولندا؛ األمريكية املتحدة والواليات وإيطاليا والنمسا وأملانيا بريطانيا إىل يعودون ثم
عرش، التاسع القرن أوائل وبحلول ومستشفيات. للطب كليات بعضهم س أسَّ حيث
الثانية. الدرجة من مؤسسة أصبحت قد مستشًفى بها امللحق غري الطب كلية كانت
التابعة الطب كليَة حاليٍّا) الجامعية لندن (كليُة الجديدة لندن جامعة افتَتَحت وعندما
مستشًفى، أنشأت أْن فعلته ما أول كان عرش، التاسع القرن عرشينيات أواخر يف لها
كان حيث الصغرية؛ األملانية املدن يف حتى أوروبا، أنحاء جميع يف النمط ذلك وتكرَّر

العميل. التطبيق وليس واإليضاح الرشح خالل من عادًة يتم الرسيري الطب تعليم
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األمريكية املتحدة الواليات يف الخاصة املدارس من عدد ازدهر القرن، منتصف ويف
دفع مقابل الطب يف شهادات الطالب إىل تقدِّم وكانت معمل، أو ُمرَفق مستشًفى دون
وخريجي باريس من العائدين الطالب أنَّ من الرغم وعىل أشهر. لبضعة دراسية رسوم
قانطني كانوا — بنسلفانيا جامعة مثل — الرشقي الساحل عىل املتميِّزة الطب مدارس
تحمي األمريكية القيم كانت فقد مهنتهم، عىل التدريس من النوع ذلك تأثري من
أدخلت فقد القرن؛ ذلك من التالية العقود يف إال النمط ذلك يتغريَّ ولم الحرَّة. املرشوعات
— ١٨٧٦ عام يف بحثي ه توجُّ ذات جامعًة لتكون أُنشئت التي — هوبكنز جونز جامعة
التي السخية الِهبة من الرغم وعىل املتحدة. الواليات يف العايل للتعليم األملانيَّ النموذَج
جمعية أتباع وأحد الحديدية السكك صناعة أقطاب من قطٌب — هوبكنز جونز قدمها
من عقدين قرابة الطب كلية فتح استغرق البداية، يف — (كويكرز) الدينية األصدقاء
الكلية وقدَّمت ،١٨٩٣ عام يف املستشفى افتُِتَح للغاية. كثرية متطلباتها كانت إذْ الزمان؛
وكان العميل. التدريب عىل الفرنيس والتشديد األملاني البحثي ه التوجُّ من مزيًجا النشطة
مثَّلوا الذين الكبار» «األربعة أشَهر — (١٨٤٩–١٩١٩) أوسلر ويليام — الطب أستاذ
لدى إجالل محل أوسلر يزال وال الكلية، عمل بداية يف العليا الطبِّيَّة التدريس هيئة
ه توجُّ ذا وُمَعلًِّما مقاالٍت وكاتَب ومؤرًِّخا كتٍب وجامَع رسيريٍّا ممارًسا لكونه األطباء
أنَّ غري هوبكنز، جونز يف املتبع النهج عىل األملانية العلوم أثرت إنساني. ولكنه علمي
الجوالت دائمني: منتظمني حَدثنَي التعليمية املستشفيات يف خلَّفت الفرنسية االبتكارات
الطب وطالب سنٍّا أصغر أطباء يتبعه — كبري طبيب فيها يمرُّ التي العنابر، عىل اليومية
التي الكربى، والجوالت حالته؛ ويناقش فراشه يف مريض كل عىل — املمرِّضني وأحد
املرتبة من طبيب ويعمل لالهتمام، املثريَة «الحاالِت» الصغار األطباء أحُد فيها يعرض
من كبرية مجموعة من ومسمع مرأًى عىل الحالة، تحليل عىل الهرمي التسلسل يف العليا
السجل عرض بعد األحيان، من كثري ويف الخربة. مستويات جميع من واألطباء الطالب
التفريقية التشخيصات ومناقشة عالجها، يف امُلتََّخذ الرسيري واملسار للحالة املريض
نتائج يكشف الباثولوجي كان الظاهر)، للَعَرض املحتَملة األسباب عرض (أْي للمرض

واحد. نََسق يف كلتاهما ووفاته املريض حياة تُدَمج ثَمَّ ومن الترشيح؛
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طب مثل — وجراحيٍّ طبيٍّ تخصٍص لكلِّ كان الكبرية، التعليميَّة املستشفيات يف
واألذن األنف طب أو العظام جراحة أو التوليد أو األعصاب أو القلب طب أو األطفال
بنوعيها: املنتظمة والجوالت صة، املخصَّ ة األِرسَّ من وعدد ، الخاصُّ رئيُسه — والحنجرة
وجودها َقلَّ طاملا التي صات التخصُّ أحَد ولكنَّ الكربى. والجوالت العنابر عىل الجوالت
«ِنصَف يُدَعى كان النفس علم أنَّ ولو ، النفيسَّ الطبَّ كان العامة املستشفيات معظم يف
أمراًضا يعانون الذين للمرىض كان ذلك، من وبدًال النفسية. االضطرابات لشيوع الطب»؛
خاصة؛ مؤسسية إعداداٌت — َعتًَها أو جنونًا مىض فيما تُدَعى كانت — خطرية نفسية
للمستشفيات املتفرِّقة اإلعدادات عن مستقلًة للمجانني املؤسسية اإلعدادات نََشأَت فقد
القاسية تسميتها حسب — املجانني مستشفيات كانت الحديث. العرص أوائل يف العادية
طبية. غري خلفية ذوو أشخاص يديرها كان ما وكثريًا ِربحية، صغرية، منشآت عادًة —
سلوك كان إذ باألساس؛ للمورسين املستشفيات تلك كانت العامة، للمستشفيات وخالًفا
هذا َي ُسمِّ وقد ألقربائه. بالغ إحراج يف يتسبَّب للهذيان املائل أو الغرابة املفرط الشخص
ذلك ليصري بريطانيا يف النفسية لألمراض مؤسسة أشَهر باسم املؤسسات من النوع
وهو بيدالم، مؤسسة هي املؤسسة وهذه اإلنجليزية؛ اللغة يف لها املستخَدم املرادف هو
بيدالم» أوه «توم وصار لحم. بيت ماري سانت أو لحم، بيت الكامل: اسمها اختصار
داللة عىل تنطوي لري، امللك مرسحية يف شكسبري استخدمها نمطية، خيالية شخصية

النفسيون. املرىض بها شعر طاملا التي الُعزلة عىل
يف اعتمدت إذ النفسية؛ األمراض مؤسسات بني معتاد غري كيانًا بيدالم كانت
كانت املستشفيات تلك ومعظم الُحكَّام. إلرشاف عملها وَخَضَع الِهبات عىل تمويلها
زمن، منذ األنظار عن سجالتها اختفت خاصة لجهات مملوكة صغرية منشآت عن عبارة
يخشاه اضطراب أكثَر الجنوُن كان إذ العام؛ الوعي يف موضًعا لنفسها هيَّأت ولكنها
حتى أكرب بدرجة حاليٍّا، املكانة هذه الَخَرف يحتلُّ ما (كثريًا املاضية القرون يف الناس
واملستشفى املجانني مستشفى مثَّل وقد الناس). من كثري إىل بالنسبة الرسطان من
(كان عادًة «مستشًفى» باسم وصفه رشف ينال األول يكن ولم النقيض، طرَيف العادي
املجانني مستشفى يف التشخيص كان املجانني»). «دار اإلنجليزية يف الحريف مقابله
أما املريض. بسلوك املتعلقة املالحظات أو العائلة، أفراد أو الجريان إفادات عىل يعتمد
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املمارسة أساس مثَّل الذي األمر وهو — تلف مواضع عن البحث حاولوا الذين األطباء
يشري ما نادًرا املجنون فدماغ أمل؛ بخيبة يصابون كانوا ما فعادًة — باريس يف الطبية
جسدي، ال عقيل مرض فالجنون املريض؛ عىل األعراض تلك لظهور محدَّد سبب إىل
املميِّزة الخصائص أنَّ افرتضت ثقافة إىل بالنسبة صعوبة مثَّل قد ذلك كان وإن حتى
التمييز عىل والقدرة األخالقية واملسئولية العقل — الكائنات من غريه عن دونًا لإلنسان
َفْقد كان فقد بها؛ هللا حبانا التي الخالدة األرواح ِنتاج كانت — والخطأ الصواب بني

اإلنسانية. صفة َفْقد معناه العقل
تزايد مع ولكْن ة، عدَّ نواٍح من للنقاش والكالمية الفلسفية التفاصيل تلك ُطِرَحت
أي فعىل امَلَريض، النموذج ذلك جاذبية ازدادت الجنون»، «تجارة يف األطباء انخراط
البارييس الطب آباء أحد عىل يُطَلق ما وكثريًا األطباء. معه يتعامل ما هو املرض حال،
الرجل ذلك صيت ذاع فقد محله؛ يف وْصف وهو الحديث، النفيس الطب س مؤسِّ لقب
ناجًحا كافة لألمراض تصنيٍف مؤلَِّف لكونه الثورة، قبل (١٧٤٥–١٨٢٦) بينيل فيليب
فقد كذلك الطب، ملهنة ومماِرًسا الُعَصاب) أِي Neurosis؛ لفظة صاغ َمْن هو (كان
يف طبيبًا ُعنيِّ الثورة، وأثناء الرسيري، للتعليم املستشفيات أهمية عن أطروحة كتَب
«مستشًفى منهما وكلٌّ (لإلناث)، سالِبرتيري مستشفى يف ثم (للذكور)، بيَسْرت مستشفى
وأيتام وأحداث دين ومترشِّ بغايا من النُّزالء؛ من متنوعة مجموعة ضمَّ كبري عامٌّ»
الشعب عامة عىل خطًرا اعتُِربوا الذين األفراد عن فضًال عقليٍّا، ومختلني وَعَجزة وُمِسنِّني
إىل املؤسسات تلك الثورة حوَّلت ثم ككل. املجتمع يف أنفسهم إعالة عىل القادرين غري أو
سالِبرتيري، مستشفى يف بينيل عمل فرتة وأثناء النفسيني، املرىض ملعالجة مستشفيات
شيئًا املحتَجزات النساء تحرير عىل َعِمل إذ األخالقي»؛ «العالج برنامج تدريجيٍّا أنشأ
— كويكرز بمذهب تَِدين أرسة َست أسَّ إنجلرتا، ويف وحزم. بإنسانية وعالجهن فشيئًا
مشابهة، عالجية مبادئ عىل قائمة الدار تلك كانت ِرتريت. يورك دار — تيوك آل
عىل إيطاليا، يف تقريبًا نفسه الوقت يف املبادئ تلك وُطبِّقت األخالقي، العالج يف تتمثل

.(١٧٥٩–١٨٢٠) كياروجي فينشينزو يد
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شك ال ولكْن املؤرِّخني، بني كبري نقاش محل األخالقي العالج تفاصيل كانت
إنشاء يف وساعد العقل، فاقدي إىل العامة أنظار ه وجَّ العالج من الشكل هذا أنَّ يف
جمعيات أُنشئت عرش، التاسع القرن من الثاني الثُّلُث وأثناء النفيس. الطب ص تخصُّ
تلك ونجحت األمريكية، املتحدة الواليات ويف األوروبية البلدان معظم يف النفيس الطب
عادًة ى (تَُسمَّ النفسية األمراض مستشفيات من شبكات إلقامة الرتويج يف الجمعيات
األساليب باستخدام النفسية لالضطرابات التقليدي العالج عن واستُعيض ات»). «مصحَّ
تكوين واعتُِرب «أخالقية»، بأساليب — واملليِّنات واملقيِّئات الَفْصد — املعتادة العالجية
القرن ثالثينيات ومنذ والشفاء. املعالجة عملية يف مساِهًما عامًال ذاته حد يف البناية
أنَّ إىل األطباء ذهب إذ املرحلة؛ شعار هو املرىض تقييد عن االمتناُع صار عرش التاسع
مع البدنية القيود استخدام إىل بها حاجة ال واإلدارِة التصميِم الحسنَة النفسية املصحة

مرضاها.
ما نادًرا فإنها والعالج، اإلنسانية اسم تحت بُنِيَت ات املصحَّ أنَّ من الرغم وعىل
للعالج الخبري واالستخدام املبكر التشخيص بأن تنبأ الذي بها، املبدئي التفاؤل بررت
نََمت ات املصحَّ أنَّ هو حدث فما الشفاء، إىل سيفيض العالج أساليب من وغريه األخالقي
— أصبحت بحيث شفائهم؛ من ميئوٍس بمرىض آخرها عن وامتألت الحجم حيث من
الطبيعة عت وسَّ وقد للجنون». «متاحف مجرد — املعارصين املعلِّقني أحد تعبري حسب
وهو العاديَّني، والجراحة والطب النفيس الطب بني الفجوة املؤسسات لتلك الخاصة

عمله. وكيفية بالدماغ الحديثة املعرفة من الرغم عىل قائًما، يزال ال َصدْع
كريبلني إميل األملاني النفيس الطب مختص حاول عرش، التاسع القرن أواخر يف
للطب عيادة بواسطة النفيس، والطب العادي الطب بني التقريب (١٨٥٦–١٩٢٦)
نفسه الوقت يف عايش الذي — كريبلني وابتكر أكاديمي. أساس عىل قائمة النفيس
الواسَع التصنيَف — (١٨٥٦–١٩٣٩) فرويد سيجموند النفيس التحليل َس مؤسِّ تقريبًا
بني ميَّز فقد الحديث؛ النفسية األمراض تصنيف أساس مثَّل الذي النفسية لالضطرابات
الُفَصام، اآلن يُدَعى صار ملا أوَّليٍّا توصيًفا وقدَّم والُعَصاب، الرئيسية العقلية االختالالت
جهوده ساهمت وقد — الشباب خرف أْي — املبكر» «الَخَرف عليه كريبلني أطلق الذي

األكاديمي. النفس طب تخصص إنشاء يف
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الذي املسار ولكنَّ قائمة، النفيس والطب العادي الطب بني الفجوة تزال ال
باملستشفيات الغربية املجتمعات إيمان يربز العيادة إىل ة املصحَّ من املجال ذلك اتخذه
عىل الطبية الصبغة إضفاء إىل املتنامي امليل عن فضًال استشفائية، مؤسسات باعتبارها
متالزمة إىل املتمرِّد السلوك ومن اإلجرام، إىل التعاسة من بدءًا الحياة؛ من كثرية جوانب
ذاتها، حد يف باالرتياح شعوًرا تبثُّ اليشء تسمية ألن ونظًرا االنتباه. نقص اضطراب
استخدم مثلما العقلية لالضطرابات تشخييص نظام فرض إىل كريبلني سعى فقد
تصيب التي األمراض لفهم الجسدي التشخيص قبله من الفرنسيون الرسيريون األطباء

أجسادنا.

عرش التاسع القرن أوائل يف النفيس الطب مستشفيات إنشاء حركة اتَّسمت :4-3 شكل
مزمنة. بحاالت واكتظَّت ات املصحَّ تلك نََمت عندما التفاؤل ر تبخَّ ثم بدايتها، يف بالتفاؤل
إنجلرتا يف بإسيكس برينتوود يف العقلية األمراض ات مصحَّ إلحدى املخطط ذلك ويقدِّم
وقائمة منعزلة مستقلة، صغرية عوالم إىل تحوَّلت التي املؤسسات لتلك تخطيطيٍّا وصًفا

بذاتها.
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املجتمعي بُّ الطِّ

العامة الصحة

هياكل إىل بالطبع مستندًة عرش، التاسع القرن يف الحديثة العامة الصحة حركة بدأت
منذ إال يظهر لم به نعرفها الذي الشكل ولكنَّ سابقة، وطبية واجتماعية سياسية
لطب املحدِّد اإلطار هي والطبيب املريض بني العالقة كانت فإذا الزمان. من قرنني
خفاءً الطب جوانب أكثر وهي والفرد، بالدولة معِنيَّة العامة فالصحة املستشفيات،
ولكن ذهابنا، كثريون يالِحظ ال املستشفى، إىل نذهب فعندما ذاته؛ الوقت يف وظهوًرا
يَّة أهمِّ املوضوع يكتسب املياه، من إمداداتنا تتلوَّث أو األنفلونزا، وباء يتفىشَّ عندما

إخباِريَّة.
من والوقاية الصحة عىل بالحفاظ معِنيَّة العامة فالصحة االسم، من يتبنيَّ وكما
لكنَّ الوبائية، األمراض هو التقليدي مسئوليتها نطاق وكان احتوائها. أو األمراض
الحفاظ يستهدف آخر، عنرص عىل دوًما تنطوي كانت األمراض من الوقاية مسألة
يمثِّالن العنرصين هذين أنَّ من الرغم وعىل الصحة». «حفظ ويُدَعى الفرد، صحة عىل
يشرتكان حيث يتداخالن؛ ما فكثريًا الطب، نطاق يف التقاليد من مختلفتني مجموعتني
عبارة يف الصحة حفظ إدراج إىل متزايد اتجاه وثمة األمراض. من الوقاية هدف يف

محوري. بدور الدولة تضطلع العنَرصيْن، كال ويف الحياة». نمط «ِطبِّ

الصناعية الدولة قبل ما

قبل أنَّه والحقيقة الوبائية، األمراض إىل عديدة إشارات عىل القديمة املؤلَّفات تنطوي
العالم نهاية فارَيسْ بفعل دورية بصفة يتناقص البرش تعداد كان الحديث، العرص
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كانت فالحياة واملرض. الغذاء أزمات أي: املالتوسية؛ النظرية عنهما تحدثْت اللَّذين
للضغوط الطويل التاريخ وخالل كثريين. إىل بالنسبة األمد وقصرية وقاسية شاقة
القرن منتصف من — الطاعون سنوات احتلَّت واملرض، الَعَوز يف املتمثلة املالتوسية

كآبتها. لفرط بارزًة مكانًة — عرش السابع القرن منتصف إىل عرش الرابع
وباء أول كان — الفيكتوريون أسَماه مثلما — األسود املوت إنَّ القول ويمكن
عليه السابقة الطاعون نوبات فمعظم التاريخ؛ يف عاملي) أو للقارات عابر (وباء جائح
من أكثر األسود املوت استغرق عادًة. أيًضا والزمان املكان، حيث من نطاًقا أضيق كانت
أقىص إىل آسيا وسط يف اإلستبس سهول من وصوًال الحرير طريق لعبور أعوام أربعة
ونصف ُربع بني ما وأباَد الشمالية، أفريقيا وسواحل األوسط والرشق أوروبا غرب
قبضتها تُْرِخ لم التي الفتَّاكة األوبئة من سلسلة ضمن األول وكان أوروبا، يف السكان
لتفيش نوبة احتواء (جرى عرش السابع القرن ستينيات يف سوى أوروبا غرب عىل

عرش). الثامن القرن عرشينيات خالل مارسيليا يف الطاعون
الكلمة تلك كانت إذْ الطاعون؛ أشكال» «أحد كان األسود الوباء أنَّ املؤكَّد من
بأن القائل الرأي راج األخرية، اآلونة ويف الرشاسة. شديد وباء أي إىل لإلشارة تُستَخَدم
— الطاعون ُعَصيَّة سببه يكن لم عرش الرابع القرن أربعينيات يف انترش الذي الطاعون
يف ت تفشَّ التي األخرية الجائحة أثناء كونج هونج يف اكتُِشَفت التي — بيستيس يرسينيا
حمل األسود املوت إنَّ إذ أخرى؛ عدة كائنات َحت واقُرتِ عرش، التاسع القرن تسعينيات
الحديث؛ بْيلِّ الدَّ للطاعون الوبائية السمات عن نعرفه ما مع تتماىش ال سماٍت بعَض
وجود يلحظ لم أحًدا أنَّ إىل إضافًة — الوفيات وأنماط وموسِميَّته انتشاره فرسعة
بطاعون الحديثة صورته يف البرشي الطاعون نوبات (تقرتن امَليتة الفرئان من كثري
افرتاض إىل الواقعة تلك عىل املعلِّقني ببعض َحَدْت — القوارض) من غريها أو الفرئان
السبب هو كان آخَر عدوى عامَل أو الهوية، مجهوَل فريوًسا أو الخبيثَة، الجمرَة أنَّ

باألرغوت. م التسمُّ احتمال البعض ذََكَر كذلك الوباء، ذلك وراء الحقيقي
الجائحة عىل ة تامَّ ِشبه بصفة تُركِّز أنَّها هي البديلة التأويالت تلك يف املشكلة
١٣٤٥ عام من — ككل الطاعون سنوات إىل املرء نظر إذا ا أمَّ األسود. املوت األصلية؛
تلك من األخرية السنوات حلول فمع وضوًحا؛ أكثر نََمًطا فسيجد — ١٦٦٦ عام إىل
لندن اجتاح الذي الكبري الطاعون وباء املثال، سبيل (عىل الطاعون تمييز يمكن الفرتة،
وإضافًة طبيٍة. وغرِي طبيٍة أوصاٍف من ورَد ما طريق عن أكرب بسهولة (١٦٦٥ عام
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باعتباره املرض إىل نظروا املتعدِّدة الوباء ذلك تفيش نوبات عايشوا َمْن فإن ذلك، إىل
أطباء ثمة كان ما فدائًما بالطبع، كلها حرضها أحد من ما أنَّه حني ويف واحدة، وحدة
حول الجمِعيَّة التاريخية الخربة وتدور املاضيني. الوباءين أو املايض الوباء عايشوا
تتسبَّب الذي املرض أي «نحن»؛ طاعوننا أنَّه املؤكَّد من يكون يكاد متكرر واحد مرض
ُمسبقة، مناعية بخربة تتمتَّع ال سكانية جماعة األول الوباء هاجم الطاعون. ُعَصيَّة فيه
(الجدري أخرى أمراض حالة يف الفتَّاكة األوبئة تلك مثل لتفيشِّ عديدة حاالت وثمة

ِبكر. مجتمعات يف املثال) سبيل عىل والحصبة
البرش آثام عن الناجم اإللهي الغضب بني ما آنذاك املطروحة األسباب تراوحت
الفاسد، والهواء والساحرات، اليهود مثل البرش من الهامشية واملجموعات وَكَسلهم،
الخارقة التفسريات َكمِّ من الرغم وعىل بالتنجيم. مرتبطة بأسباب كثريون تذرَّع كذلك
الصحة بقضايا الوعي أيًضا املتكررة الطاعون أوبئة ت نمَّ فقد املطروحة، للطبيعة
احتوائه؛ أو املرض من للوقاية َمة املصمَّ التدابري من عدد اتخاذ واستدعت املجتمعية
املستشفى املرىض وإدخال الحدودية الضوابط وفرض الَعْزل قبيل من تدابري فُطبِّقت
أكثر تدابري جانب إىل إصابته، املحتَملة الفرد نحو هة املوجَّ التدابري من وغريها قًرسا،
ومراقبة الطاعون، مناطق من القادمة للسفن الروتيني الصحي الَحْجر مثل: شمولية،
يف العامة الصحة نشاط حدود املرض اختَرب الطبي. والتفتيش والبضائع، األفراد حركة
املتأزمة. األوقات تلك يف والطب الدولة بني الحتِميَّة الصلة وأظهَر الحديث، العرص أوائل
طول عىل ُفِرض الذي الصحي» «النطاق أنَّ إىل التاريخية الدراسات بعض أشارت وقد
بعض له كان ربما امَلَجِرية النمساوية لإلمرباطورية الرشقي والطرف الجنوبي الطرف
ووبائيٍّا متوطِّنًا، ظلَّ حيث األوسط؛ الرشق طريق عن الطاعون دخول من الحد يف األثر
املسافرون َقِبل وقد أوروبا. غرب من املرض اختفاء من طويل وقت بعد آلخر، حني من
الصحي الَحْجر قيد احتجازهم احتمال عرش التاسع القرن خالل املنطقة يف األوروبيون

املرض. انتشار من للحد القائمة؛ الَعْزل مستشفيات أحد يف
أما املجتمعيَّنْي. واملرض الصحة قضايا بقاء الطاعوُن كفَل فقد تقدير، أقل وعىل
وإْن بعد، يُحَسم لم أمٌر فهو دائمة، صحية أساسية بنية أي تحقيق يف نجاحه مدى
تُستَخَدم كانت ما وكثريًا أوروبا، أنحاء جميع يف بُنِيَت قد الطاعون مستشفيات كانت
دول أنشأت عامة، وبصفة الطاعون. اختفاء بعد وعالجها األخرى امُلعديَة األمراض لَعْزل
جزءًا لتكون العامة بالصحة الصلة ذات الرسمية األنشطة بعَض االستبدادية أوروبا
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والذعر البؤس مشاعر ينيفاين لِفليكس الحديثة الحجرية الطبعة تلك ر تصوِّ :1-4 شكل
العرص وأوائل الوسطى العصور أواخر يف املتكررة بْيلِّ الدَّ الطاعون أوبئة أحدثتها التي
إرهاِبيَِّة جائحٍة من أو األنفلونزا وباء من مخاوفنا تغذي تزال ال الصور تلك ومثل الحديث.

الخبيثة. الَجمرة أو كالجدري املنشأ

«الرشطة فكرة نشأت عرش، السابع القرن من فبدءًا للدولة. البريوقراطية األذرع من
الطبية الرشطة «نظام بكتاب ذروتها وبلغت باألملانية، الناطقة الدول يف الطبية»
،(١٧٤٥–١٨٢١) فرانك بيرت ليوهان أجزاء تسعة من ن املكوَّ (١٧٧٩–١٨٢٧) الكاملة»
أنه يرى فرانك وكان العامة. الصحة مجال يف وامُلصِلح العاملي ه التوجُّ ذي الطبيب
مؤلَُّفه تناوَل وقد هائلًة، سلطاٍت ذاك الحكومي الطبية الرشطة قطاع تخويل ينبغي
ورعايٍة وطفولٍة أمومٍة من اللحد، إىل املهد من تقريبًا؛ كافة الحياة جوانَب الضخُم
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َمْن أول لسنا فقطًعا للموتى. ودفٍن وإنارٍة للطرِق وَرْصٍف وَمسَكٍن وَمْلبٍَس للطفِل
الصحة. عىل مباًرشا تأثريًا تؤثر التي اإلنسان حياة يف الكثرية الجوانب َكمَّ يدرك

بدء فرتَة مجموعته غطَّت وقد وفاته، بعد فرانك مؤلَّف من األخرية األجزاء ظهرت
كأسلوب التلقيح، محل منهجيٍّ نحو عىل بحماس) فرانك أيَّده (الذي التطعيم إحالل
وعىل محدَّدين، وقائيني أسلوبني أوَل التدبريان هذان وكان الجدري. ضد محدَّد وقائي
ن وتضمَّ الشعبي. الطب إىل ترجع أصولهما فإن األطباءُ، تبناهما كليهما أنَّ من الرغم
لتطعيم تقريبًا مكافئة وهي البستنة، علم من مأخوذة له اإلنجليزية (اللفظة التلقيُح
شخص جسد يف وإدخالها بالجدري مصاب شخص بَثَْرة من مادة استخالَص النباتات)
كان أوًال: لسببني؛ منطقيٍّا إجراءً ذلك وكان قبل. من املرض بذلك يَُصب لم آخر
و٢٠٪ ٪٥ بني ما تراوح كبري، وفيات معدل عن أسفَر تقريبًا، عامليٍّا فريوًسا الجدري
اآلباء يسعى حيث — املائي الجديري بحفالت العملية تلك تشبيه وإنَّ الظروف. حسب
ويكتسبوا العدوى يلتقطوا حتى باملرض مصابني آخرين ألطفال أوالدهم تعريض إىل
عىل تنطوي كانت التلقيح عملية إنَّ إذ جزئيٍّا؛ سليٌم — بعد فيما املرض ضد مناعة
كان وثانيًا: أكرب. املجازفة كانت وإْن واحدة، االسرتاتيجية ولكنَّ به، يُستهان ال خطر
وباختيار الحياة، مدى مناعًة املرء تُكِسب املرض من واحدة نوبة أنَّ لحقيقة إدراك ثمة
باملرض تأثًُّرا الوفاة فرص كانت منها، اللقاح ة مادَّ الستخالص خفيفة إصابة حالة

الحياة. مدى تنخفض
الصينيون، مارسه فقد األزل؛ قديم منذ الرشق يف متَّبًَعا إجراءً التلقيح كان
ويف التبغ. مسحوق مثل واستنشاقه الطَّْفحي املرض مادة من مسحوق باستخدام
سمعت التي التقنية هي تلك وكانت الجلد، يف حكَّة عرب تُدخل املادة كانت تركيا،
بصفتها القسطنطينية يف إقامتها فرتة خالل (١٦٨٩–١٧٦٢) مونتاج ورتيل ليدي بها
بالجدري يُصابوا لم الذين — أطفالها إعطاء عىل فعملت الربيطاني، السفري زوجة
هي روَّجت وقد املرض. ذلك من خفيفة بدرجات إثره وأُصيبوا اللقاح، — سابًقا
امللُك أََمَر بعدما اعتُِمد، وهناك لندن؛ يف االكتشاف لذلك الربيطانية السفارة وطبيب
جورين جيمس جمع وقد اللقاَح. نفِسه هو أبنائه بإعطاء امللكيَّ الجرَّاَح الثاني جورج
مماريس من عدٍد من إحصاءات — نيوتن إسحاق وتلميذ البارزين لندن أطباء أحد —
إثر الوفاة فرص ض تخفِّ املمارسة تلك أنَّ الرياضية بالحسابات وأثبت التلقيح، تقنية

كبرية. بدرجة املرض ذلك
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انتشاًرا، وأكثر أبسط التلقيح عملية صارت عرش، الثامن القرن منتصف بحلول
ابنه ى وتلقَّ بالجدري، — عرش الخامس لويس — فرنسا ملك تُويف بعدما سيَّما ال
لم اإلجراء أنَّ إال .١٧٧٤ عام بنجاح اللقاح — الحظ تِعُس عرش السادس لويس —
يهم تلقِّ بعد املرض جراء أحيانًا حتفهم يَْلَقون املرىض كان إذْ الصعوبات؛ من قط يخُل

لآلخرين. محتَمل عدوى مصدر إىل يتحوَّلون كانوا فقد حال أي وعىل اللقاح،
(١٧٤٩–١٨٢٣) جينِر إدوارد كان العموميني، املمارسني من كثري غرار وعىل
عيادته، من مقربة عىل جلوسرتشري ريف ففي آلخر؛ حني من اللقاح مرضاه يعطي
يُْسفر — البقر جدري — املاشية يصيب عارض مرض ثمة أنَّه املعروف من كان
نات محصَّ بََدْوَن وإنهن املحالب، عامالت أيدي عىل يبدو فيما واحدة بَثَْرة عن أحيانًا
سبق وآخرين ِجستي يُدعى مزارًعا أنَّ من الرغم وعىل خطورة. األكثر الجدري نوع من
َمن هو جينر كان فقد الُجدري، من الوقاية ِبنِيَّة البقر جدري بمادة أفراًدا َحقنوا أْن
فقد الجديدة، الوقائية الوسيلة لتلك ج وروَّ ١٧٩٦ عام يف ية األهمِّ الفائقة التجربة أجرى
تُدَعى محلب يف عاملة يد عىل البقر جدري عن ناتج تلف من املادة بعض استخلص
بالجدري إصابته تسبق لم — فيبس جيمس اسمه — صبي ذراع يف وحقنها ِنلمز سارة
إصابته باستثناء جيِّدة، بصحة ظلَّ ولكنه ذراعه، عىل وُجْلبَة بتقرُّح فأُصيب العادي؛
فلم العادي، الجدري مادة لقاح جينر أعطاه أسابيع، ستة وبعد واحًدا. يوًما بالحمى

ه. ضدَّ مناعة اكتسابه أثبت مما املرض؛ يُصبه
عىل جينر نرش ١٧٩٨ عام ففي لذا األصيل؛ بحثه نْرش امللكيَّة الجمعيَّة رفضت
(أي vaccination عليه أطلق الذي اإلجراء عن القصرية أطروحته الخاصة نفقته
بعض املستَجدُّ النهج القى ع متوقَّ هو وكما للبقر. الالتينية اللفظة إىل نسبًة التطعيم)
حاَر وقد الحيوانات، من مأخوذة بمادة البرش «تلويث» بشأن سيَّما ال االعرتاضات،
يكون أن املحتَمل من كان (إذ املبكرة التطعيم عمليات نتائج بعض بشأن املؤرِّخون
العادي). الجدري بمادة ملوَّثة — التطعيم مادة تُدعى كانت حسبما — «اللمف» بعض
كبريتني منحتني ى وتلقَّ وخارجها، بريطانيا داخل جينر عمل اعتُِمد ما رسعان ولكن

التطعيم. مسألة يف قدًما للُمِيضِّ نفسه تكريس أمَكنه بحيث الربيطاني الربملان من
الوقاية كانت «إذا سائًال: األطباء ألحد — السابع إدوارد — املستقبل ملك قال وقد
تكون قد تكلفته أنَّ هي املحِبطة اإلجابة لكن وجيًها، سؤاًال ذلك كان ال؟» فلَم ممكنة،
توعية عن غنى ال أنَّه أو كافية، طبِّيَّة أو سياسية إرادة ثمة ليس أنَّه أو الالزم، من أعىل
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الرغم وعىل مطلًقا. شامل بأثر تأتي ال التوعية وتلك الوقاية، بشأن (وأطبائهم) الناس
استئصال أِي نفسه؛ جينر به تنبَّأ ما إىل املطاف نهاية يف آلت الجدري قصة أنَّ من
الوقاية كانت فطاملا القاعدة؛ وليس االستثناء هو ذلك كان ،١٩٧٩ عام يف تماًما املرض
يف املجتمعات يف ة ُمِلحَّ قضية كونها من الرغم عىل أهميًة، وأقلها التطبيب صور أضعف

التصنيع. إىل ل التحوُّ طور

العامة الصحة محرِّكات والفقر: الكولريا

استجابة أنَّها عىل عرش التاسع للقرن العامة الصحة حركة رؤية املؤرِّخون اعتاد
ل أوَّ أنَّ شكَّ فال الفرتة، تلك خالل الجائحة الكولريا أوبئة من متتالية لسلسلة مبارشة
أول أثر (تالىش املجتمعية األمراض بقضية الوعي نََرشَ أوروبا إىل يصل كولريا وباء
األوسط الرشق إىل الهند من انتشاره بعد تدريجيٍّا ١٨١٧–١٨٢٣ الفرتة يف كولريا وباء
موطنه من ينترش الثاني الوباء بدأ عندما — ١٨٢٧ عام من وبدءًا أفريقيا). وشمال
الدول من وكثري متوجسًة، املرض ُدنُو تراقب أوروبا راحت — الهند رشق يف الطبيعي
لبحث أعوام، أربعة بلغت التي االنتظار فرتة أثناء ما مرحلٍة يف وفوًدا أرسلت األوروبية

أوروبا. إىل الوصول من ملنعه األمثل السبيل بشأن التوصيات وإصدار املرض أمر
كان فقد الغرب؛ عىل جديًدا املرض كان أوًال: للقلق؛ رئيسيان سببان ثمة كان
االستوائية. املناطق مستعمري لدى إال به سابقة خربة ر تتوفَّ لم «غريبًا» مرًضا
الطب مهنة وَعرَّفْت الشمالية، أمريكا دخلت حتى أوروبا أنحاء الثانية الجائحة طافت
املرض حداثة قادت وقد مقلَقنْي. وفيات ومعدل بأعراٍض مقرتن خطري جديد باضطراب
الشعور فاقَم ما وهو الطاعون، عودة عن الحديث إىل املعلِّقني من كثريًا الوبائية وِسمته
غري إىل الغرب من اختفى قد القديمة بصورته بْيلَّ الدَّ الطاعون أنَّ يبدو كان إذْ بالقلق؛

رجعة.
تفسرييَّان فكريَّان نموذجان ثمة كان فقد ًا؛ محريِّ املرض انتشار نمط كان ثانيًا:
النموذج أنصار ذهب العدوى. ونموذج الوبايل النموذج الوبائية: األمراض لرشح متداوالن
جسيمات أو جوية أحوال نتيجة الهواء، عرب تنترش املجتمعية األمراض أنَّ إىل الوبايل
نة؛ املتعفِّ العضوية املادة هو للمرض شيوًعا األكثر املقرتَح املصدر وكان الجو. يف عالقة
هذا قوة إدراك يسهل الرائحة. كريه أو بغيض يشء أي الواقع يف أو والرباز، كاملخلَّفات
أفراد إصابة سبب تفسري ويمكنه منطقة، أي يف مشرتكة سمة فالهواء الفكري؛ النموذج
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واملناطق «الصحية» املناطق بني التمييز عىل الفكر ذلك ساعد فقْد كذلك باملرض. ُكثُر
األبُقراطية األطروحة ملؤلِّف مألوًفا يبدو كان فكري نموذج إطار يف الصحية»، «غري
األمراض من املركَّبة للمجموعة السائد التفسري هو ذلك وكان واألماكن». واملياه «األجواء
القديم. العالم يف مجهوًال كان منها وكثريٌ االستوائية، املناطق يف األوروبيون قابلها التي
الخانقان والرطوبة الحرُّ وكان الدافئ»، املناخ «أمراض العموم يف عليها يُطَلق كان
أنماط تفسري يف إليها االستناد جعل حدٍّ إىل ظاهرًة أشياءَ الغريُب النباتيُّ والغطاءُ

منطقيٍّا. املرض
مصاب فرد من تنتقل الوبائيَّة األمراض أنَّ فافرتضوا العدوى نموذج أنصار ا أمَّ
أنَّ حقيقة مثل الوبائية؛ األمراض أوُجه من كثريًا الرأُي ذلك يفرسِّ وقد آخر. إىل باملرض
وقد باملرض. أنفسهم هم يُصابون ما كثريًا املرىض رعاية عىل يقومون الذين األشخاص
بأمراض املصابني باألشخاص االتِّصال تجنُّب يف الغريزية الرغبة العدوى نظرية برَّرت
ذلك استغل الصحي. الَحْجر ممارسة عليها قامت التي الركيزة تمثِّل أنها كما خطرية،
املخيفة األمراض من وغريه الطاعون منشأ يكون أْن من الجموع مخاوَف أيًضا الفكُر

شة. املهمَّ الجماعات هو
ًدا تشدُّ أقل — املرشوطة» «العدوى نظرية أنصار — َوَسِطيَّة جماعة ثمة وكان
الرئيسيان الفكريان النموذجان وجَد التي الشاذة الحاالت مع بسهولة التكيُّف عىل وأقدر
وباِليَّة تكون أْن يمكن األمراض إنَّ قالوا الجماعة تلك فأنصار تفسريها. يف صعوبًة
طريق عن املجتمع إىل املرض يصل قد املثال، سبيل عىل الظروف. حسب ُمعدية، أو
النتشار بَؤًرا منهم يجعل نحو عىل به يُصابون قد األفراد بعض ولكنَّ الفاسد، الهواء
املشاهدات، تقتضيه الذي النحو عىل األمراض فئات بني املزِج إىل ذلك أدَّى وقد العدوى.
ال ما كثريًا يشء كل ترشح التي النظريات فإنَّ لألسف ولكن كافة. الجبهات وتغطيِة

القليل. سوى تفرسِّ
أنَّها عىل دائًما إليها يُنَظر — والحصبة الجدري مثل — أمراض بضعة ثمة كان
بما دٍة معقَّ واالنتشار لإلصابة بأنماٍط اتَّسمت امُلعِديَة األمراض معظم ولكنَّ ُمعدية،
بعُد فيما تقدِّم أْن املرِض جرثوميِة لنظريِة وكان للنقاش. كبري مجال إلفساح يكفي
عىل أيًضا اشتمل وإِن — الوبائية واألمراض امُلْعِديَة لألمراض جديًدا فكريٍّا نموذًجا
ذاِته العدوى ملصدر تعرَّضا لشخصني يمكن ملاذا اآلتي: مفاده — الشذوذ أوُجه بعض
اآلخر يظل فيما باملرض أحدهما يُصاب بحيث النحو؛ هذا عىل أفعالهما ردود تتباين أْن

ُمعاًىف؟ سليًما
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غطَّت الواقع ويف الشأن، هذا عىل إجماٌع يحدث لم املرض، جرثومية نظرية قبل
اقرتن الطاعون، تفيش نوبات أثناء املثال، سبيل عىل سواء. حدٍّ عىل االحتمالني املجتمعات
صغرية، زهور وباقات — وتنقيته الجو لتطهري — نريان بإشعال والَعْزل الصحي الَحْجر
يُستخَدمان. اإلجراءان كان الشك، وعند املبارش، محيطها يف األنفاس رائحتها عبَّقت

الذين املراقبون رجَع فقد ة؛ ُمِلحَّ بصورة األَزلِيَّة القضايا تلك الكولريا أثارت وقد
ُمعِدية أنها بعضهم رأى حيث متضاربة؛ أفعال بردود الغرب نحو مسريتها لتتبُّع ذهبوا
رأى بينما الصحي، والَحْجر الَعْزل هي أوروبا بها تأتي أْن يمكن استجابة وأفضل
تحسني — العادية الصحة تحسني إجراءات وأنَّ املرض حاِمل هو الهواء أنَّ آخرون
الحكومات استمعت للحماية. وسيلة خري كانت — الشوارع نظافة عىل والِحفاظ الرصف،
املتمثل القديم الحل إىل تركن كانت األحيان أغلب يف ولكنَّها املتنوعة، اآلراء إىل األوروبية

املوبوءة. املناطق من الوافدة والبضائع األشخاص ومعاينة الصحي الَحْجر يف
عىل الصحي الَحْجر طبَّقت — والترصف العمل حرية َمْعِقل — بريطانيا وحتى
وصلت .١٨٣٠ عام من بدءًا أوروبا، غرب إىل وصلت جائحة أول أثناء محدود نطاق
بريطانيا، رشقي بشمال سندرالند ميناء يف ،١٨٣١ عام أواخر يف بريطانيا إىل الكولريا
.١٨٣٢ عام أوائل يف لندن إىل وصلت حتى االتجاهات، جميع يف تدريجيٍّا لت تنقَّ ثم
بينما املرض، مصدر هو الهواء أنَّ الوبايل النموذج أنصاَر انتشارها نمُط أقنع وقد
إليها خلص التي النتيجة وكانت البرش. طريق عن تنترش أنَّها العدوى أنصاَر أقنع
املرجوة الوظيفة يؤدِّ لم الصحي الَحْجر نظام أنَّ هي الوباء انتهى بعدما تقريبًا الجميع
وعزل املوانئ د تفقُّ عىل باألساس الربيطانية السياسة اعتََمدت الحني، ذلك ومنذ منه.
بريطانيا كانت الرئيسيني. الفكريني النموذجني بذلك لتغطِّي فيها، املشتبه الحاالت
إثر خسائر ألكرب معرَّضة كانت ثَمَّ ومن منازع؛ بال بَحِريٍّ التزام أكرب صاحبة آنذاك
سلسلة ُعِقدت وقد العمل. لسري ومعرِقل مكلِّف نحو عىل الصحي الَحْجر سياسة تطبيق
وكوَّنت باألساس. بالكولريا َمعنية ،١٨٥١ عام من بدءًا الدولية الصحة مؤتمرات من
عاِمًال الصحي الَحْجر اتِّخاذ معارضة يف قوية متحدة جبهة الربيطانية والهند بريطانيا
جليَّة السياسة تلك ملثل االقتصادية العواقب وكانت املرض. عىل السيطرة يف روتينيٍّا
دون التجارية االعتبارات عىل قائمة الربيطانية العلمية السياسة كانت وقد للجميع،

مواربة.
الصحة حركة يف البارزة الشخصيات إحدى الوباليني موقف دوا عضَّ ْن ِممَّ كان
شادويك تدرَّب .(١٨٠٠–١٨٩٠) شادويك إدوين وهو أال املبكرة؛ الربيطانية العامة
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بعني النظر أمكن عرش، التاسع القرن ثالثينيات يف كولريا وباء أول أثناء حتى :2-4 شكل
— البريوقراطيون يبحث الصورة، هذه ويف الوباء. تجاه الرسمية االستجابات إىل الفكاهة
املشهد خنزيٌر يتابع بينما وآثاره، املرض عىل الدالة الروائح عن — الرسمية قبعاتهم مرتِدين

مندهًشا.

بنثام جرييمي النفعي وامُلصِلح للفيلسوف سكرتري آخر وكان املحاماة، مجال يف
البسيطة واملساواة الكفاءة يف املتمثِّلة بنثام مبادئ شادويك ب ترشَّ .(١٧٤٨–١٨٣٢)
عدد»). ألكرب نَْفع «أكرب هو النفعية املدرسة شعار كان (حيث والسعادة النَّْفع بني
عمل بآلية سيَّما وال بالفقر، االهتمام باب من العامة الصحة مجال شادويك دخل
بتخفيف املتعلِّقة القضايا مع التعامل إىل الترشيعي السبيل مثَّل الذي الفقراء، قانون
عرش السادس القرن أواخر إىل يعود الذي — القديم الفقراء فقانون والَعَوز؛ الفقر
رسيًعا تحوًُّال يخوض مجتمع ظل يف ُمحِزن نحو عىل تماًما جدواه فقد قد كان —
القديمة األساليب تعد ولم صناعية، دولة أول بريطانيا كانت والتمدُّن. التصنيع نحو
اقرتن عما فضًال الصناعية، األجور عىل قائم اقتصاد ظل يف تصلح الفقراء مع للتعامل

الطبقي. الوعي وتنامي الحرضي، والفقر املوسمية، البطالة من بها
حافًال عاًما كان الذي ،١٨٣٢ عام يف أوروبي كولريا وباء أول وطأة استُشِعَرت
تداُرك يف النجاح بعض برملانية إصالح وثيقة أحرزت فقد أخرى؛ نواٍح من باألحداث
الرسيع النمو عىل املرتتِّبة السكانية التحوُّالت عن الناتج الربملاني، التمثيل يف التفاوت
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الربملان وأنشأ التصويت، حق نطاق الوثيقة عت وسَّ فقد كذلك الصناعية. للمدن
التوصيات وإصدار القديم الفقراء قانون عمل آلية يف للنظر الفقراء قانون لجنة
بمقال مدفوع منه جزءٌ املحتدم، النقاش من سنوات عقب ذلك وجاء إصالحه. بشأن
السادسة، الطبعة ١٧٩٨؛ األوىل، (الطبعة السكان» مبدأ يف «بحث مالتوس آر تي
الفقراء فإبقاء حدَّين؛ ذو سالح الفقر تخفيف أنَّ إىل أشار قد مالتوس كان .(١٨٢٦
األجيال يف والَعَوز الندرة عن الناتج البؤس يفاقم أْن ببساطة شأنه من الحياة قيد عىل
السكان» «قانون نَصَّ وقد التبعية. من مزيًدا املعوزين الفقراء تنشئة تولِّد حني الالحقة،
الكائنات قدراُت تفوق ما دائًما الطبيعة أشكال جميع يف أنَّه عىل مالتوس صاغه الذي
البرش يكن ولم الحياة. قيد عىل فعليٍّا البقاء لها يمكن التي الذرية عدَد التناسل عىل
السكان عدد تزايد عن التفاوت ينشأ حيث الصارم؛ القانون ذلك يف استثناءً يمثلون
والبؤس فالفقر عدديَّة؛ بمتوالية للبقاء الالزمة املوارد تزايد مقابل هندسية بمتوالية
املزيد بإبقاء النظام هذا يف والتدخل السكان، أعداد تخفض والحاجة والرذيلة والحرب

الطويل. املدى عىل ُمجٍد غري الحياة قيد عىل الفقراء األطفال من
قانون لجنة بها ُعِنيَت التي القضايا من واحدة مجرد املالتوسية املعضلة كانت
املدبِّر العقل كان إذْ أعضائها؛ وأبرز اللجنة أمني شادويك كان .١٨٣٢ عام الفقراء
١٥ عددها البالغ املحلية األبرشيات بها تدير التي الكيفيِة املنهجيِّ االستقصاء وراء
عهد يف به العمل بدأ الذي — الترشيع ذلك وكان القديم. الفقراء قانون أبرشية ألف
أخرية ضمانة لتوفري ًما ُمَصمَّ — عرش السادس القرن أواخر يف األوىل، إليزابيث امللكة
املرض حالة يف أنفسهم إعالة عن العاجزين لألشخاص املحلية الرضائب طريق عن
الذي القانون، ذلك جدوى عدم وازداد الدهر. نوائب من وغريها والبطالة واإلصابة
إىل الربيطاني املجتمع ل تحوُّ ظل يف معظمه، يف وريفي راكد مجتمع أجل من ُوِضع
الحروب انتهاء بعد متأزًِّما ا حدٍّ األمور وبلغت نًا، وتمدُّ وتصنيًعا حركة أكثر مجتمع
العسكريني الرجال آالف عاد عندما عرش، التاسع القرن من الثاني العقد يف النابليونيَّة
ألف ١٥ ِقبَل ِمن القانون ذلك إدارة عن ونتج عمل. عىل العثور عن وعجزوا ديارهم إىل
النفعية. شادويك ميول مع بشدة تعارَض ما وهو كبريٌ، تفاوٌت مختلفة محلية وحدة
الفقراء قانون أساس ومثَّل ١٨٣٤ عام نُِرش الذي — اللجنة أعضاء تقرير أوىص وقد
العمل يجري بحيث وتوحيدها، آلياته بتعميم — نفسه العام يف صدر الذي الجديد

البالد. أنحاء جميع يف متشابهة وضوابط لقواعد وفًقا
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عن برباعٍة (١٨٧٢) لندن» يف «رحلة دوريه جوستاف كتاب لوحات ت عربَّ :3-4 شكل
أوروبا. يف مدينة وأغنى أكرب بهما اتسمت اللذين والفقر املفرط االزدحام

امُلستخَدمة اآلليَة — لشدته كثريون كرهه الذي — ذاك الجديد الفقراء قانون مثَّل
اإلدارة تلك يرأس أْن يف يرغب شادويك كان .١٩٢٩ عام أُلِغي حتى الفقر لتخفيف
من وكان أجر. نظري لها أمينًا بتعيينه يرىض أْن إىل اضُطرَّ ولكنه الجديدة، الحكومية
مع يومية بصفة لوجه وجًها شادويك الجديد الفقراء قانون إدارة تضع أْن املحتَّم
ما عادًة الوبائية األمراض أنَّ األطباءُ الحظ فطاملا واملرض؛ الفقر بني القائمة العالقات
معيشتهم بظروف صلًة لذلك أنَّ وافرتضوا األغنياء، تصيب مما أكثر الفقراء تصيب
شادويك وكان للَعَوز. املصاِحبة العوامل من ذلك وغري لهم، املتاح الغذاء وقلة املزدحمة،
عن ناتجة كانت الفقراء قانون وجود مقتضيات من كثريًا أنَّ بحقيقة األصل يف منشغًال

العمل. عن وعجزه األرسة ربِّ مرض
وضوًحا؛ أقل كان العكيس االفرتاض أنَّ إال ة، أُْرسَ يُفِقر أن للمرض يمكن إذن
يروق معارصيه من وكثري شادويك كان املرض؟ يف نفسه الفقر يتسبب هل وهو: أال
هو فيه األسايس السبب أنَّ زاعمني ذاته، حد يف الفقر عىل أخالقية سمة إضفاء لهم
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عىل واإلنفاق االدخار، يف والفشل الحكيمة، غري الزيجات يف متمثًِّال الفردي؛ اإلخفاق
يف رئيسيٍّا عامًال كان املرض أنَّ فبما ذلك، من الرغم عىل الرذائل. من وغريه الرشاب
أْن شأنها من القذارة» «أمراض أسَماه ا ممَّ الوقاية أنَّ ذلك عىل ترتَّب فقد الفقر، إحداث
القذارة أمراض يُعزي كان بًا، متعصِّ وباليٍّا وبصفته الفقراء. رضيبة عن العبء تخفف
املتحلَِّلة. العضوية للمواد الكريهة الروائح إىل الِقْرِمزية والحمى والتيفوس الكولريا مثل

منه. تقي فالنظافة املرض، تسبِّب القذارة كانت فإذا النظافة؛ سهًال: الحل وكان
مهووًسا أصبح أْن إىل الفقراء لقانون ُمصِلًحا كان منذ شادويك رحلة امتدَّت
عندما ،١٨٤٢ عام إىل ووصوًال ١٨٣٤ عام من بدءًا أعوام، بضعة األمراض من بالوقاية
عن «تقرير بعنوان: املبكِّرة، العامة الصحة حركة نصوص من كالسيكيٍّا ا نصٍّ نرش
اإلحصائية النُُّهج استخدم وفيه العظمى»، بريطانيا يف العاملني للسكان الصحية الحالة
(١٨٣٧ عام املدني السجل يف والوفيات والزيجات املواليد تقييد (بدأ آنذاك الجديدة
عند املتوقع األعمار معدل ومتوسط الوفيات معدَّالت يف املذهلة الفروق يٍّا َكمِّ ر ليقدِّ
والفقراء. األغنياء وبني الريفية، واملناطق بالسكان املزدحمة الحرضية املناطق بني امليالد
وريِديَّة رشياِنيَّة منظومة أسماه ما شادويك اقرتح القذارة، أمراض مشكلة حل وبغية
املنازل، إىل املضغوطة الجارية املياه من إمداٌد ر توفَّ فإْن الصحي، والرصف املياه إلمداد
للترسيب، مقاِومة مصقولة أنابيب عرب الرصف مياه نُِقَلت وإْن أسهل؛ النظافة فستصري
الرصف مياه نُِقَلت فإْن ذلك، إىل وإضافًة األرض. وتلوُّث األقذار ُحَفر مشكلة ُحلَّت
املزارعني إىل يُباع عضوي، سماد إىل تحويلها يمكن املعالجة، مصانع إىل املدن عن بعيًدا
هندسيٍّا حالٍّ ذلك وكان الغذاء. حالة ن تحسُّ إىل يفيض مما املحاصيل؛ وتزيد بربح،
التي املشكالت لجميع حالٍّ يقدِّم لم وإْن سياقه، يف مالئًما العامة، الصحة ملسألة بارًعا

املرض. ملسبِّبات املحدودة برؤيته شادويك ارتآها
عاد عندما ،١٨٤٨ عام العامة الصحة مجال يف بصمته لرتك فرصته شادويك نال
(أُضيف شادويك أحُدهم أعضاءٍ ثالثة من مكوَّن للصحة مجلس وأُنشئ الكولريا، وباء
إىل جوازيٍّا للمجلس املنشئ الربملاني القانون كان الحًقا). — طبيب — رابع عضو
من ٪١٠ طالب إذا للصحة طبي مسئول تعيني املحلية للمجتمعات أجاز إذ كبري؛ حد
يتخطَّ لم ما إلزاميٍّا املسئول ذلك مثل تعيني يكن ولم بذلك. فيها الرضائب دافعي
بمنزلة الجوازي الرشط ذلك كان ألف. كل يف فرًدا ٢٣ املنطقة يف الخام الوفيات معدل
تعيني إىل ودعوا الوقاية، لعملية للصحة الطبيون املسئولون ج روَّ إذ طروادة؛ حصان
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من التحوُّل ذلك وصار قانوني. أساس عىل البالد، أنحاء جميع يف مثلهم مسئولني
عىل القائمة الليرباليَّة املجتمعات يف سائًدا نمًطا القانوني الترشيع إىل الجوازي الترشيع
أي بحث وإنَّ الحايل. وقتنا يف يرتدد صداها يزال ال بأساليب ف، والترصُّ العمل حرية

االنتباه. تستدعي أخرى قضايا يكشف تقريبًا اجتماعية قضية
وال القذارة، أمراض عن فكرته عن قط يتخلَّ لم الطويلة، شادويك حياة وطوال
عودة من الرغم عىل ،١٨٥٤ عام مرَغًما منصبه ترك وقد للنظافة، الشافية القوة عن
الترشيعات إدخال يريد وكان ُكثًُرا، أعداءً الديكتاتوري أسلوبه أكسبه فقد الكولريا؛

الخلفي. الباب من وتدريجية، مجزَّأة جاءت أنَّها إال األمامي، الباب من امُللِزمة
الصياغة؛ إعادة طور يف القذارة أمراض بطبيعة املتعلِّق املفهوم كان الوقت، ذلك يف
باتشيني فيليبو املجهري الفحص مختص أنَّ رجعي بأثر إال يدركوا لم فالناس
القدر وعىل .١٨٥٤ عام جائحة أثناء للكولريا املسبِّب الكائن وصف (١٨١٢–١٨٨٣)
والوبائيَّات التخدير اختصايصُّ (١٨١٣–١٨٥٨) سنو جون أثبت األهمية، من ذاته
طبيبًا سنو كان املاء. وإنما الهواء عرب تُنَقل ال الكولريا أنَّ لندن، يف العامُّ واملماِرُس
أصبح أْن بعد املرض وَدَرَس ،١٨٣١-١٨٣٢ يف األول الكولريا وباء أثناء التدريب تحت
١٨٤٨ عام يف لندن رضبا اللذين الوباءَيْن أثناء به معرتًَفا طموًحا مماِرًسا طبيبًا
املياه طريق عن ينتقل املرض أنَّ عىل ١٨٤٨ عام وباء من قوية أدلة م وقدَّ ،١٨٥٤ وعام
.١٨٥٤ عام أجراهما كالسيكيتني مجتمعيتني تجربتني عرب ُحجته مؤيًِّدا بالُرباز، امللوثة
صارت التي التجربة وهي سرتيت؛ برود شارع مضخة تجربة كانت التجربتني أشَهر
شارع (يحمل لندن بوسط سوهو حيِّ يف — ة املَضخَّ تلك كانت باألساطري. خليقة
ال معظمها كثرية، منازل تخدم — سرتيت) برودويك شارع اسم اآلن سرتيت برود
البيوت لكل منهجية دراسٍة وبإجراءِ الجارية. املياه من مبارش إمداد مصدر لديه يتوفر
حاالٍت وتتبُِّع واحدة، مياه مضخة تستخدم منطقة يف املرض حاالت فيها ظهرت التي
فقد املرض؛ مصدر بوصفها املياه إدانة أثبت ة؛ املضخَّ مياه من رشبوا ألشخاٍص أبعد
مقبض لفكِّ الدرامية الحركة انطوت وقد فيها. يصبُّ مفتوح رصف أنبوب ثمة كان
بالفعل، الزوال إىل طريقه يف الوباء كان إذ عملية؛ منها أكثر رمزية داللة عىل املضخة

كبريًا. اهتماًما اجتذبت الواقعة تلك ولكن
رشاء حاالت بني قارن فقد لالهتمام؛ إثارًة أكثر الوبائيَّات يف الثاني بحثه كان
أعىل وترسلها املياه ح تَُرشِّ إحداهما منفصلتني؛ رشكتني من التيمز نهر مياه الناس

86



املجتمعي الطِّبُّ

من حة مرشَّ غري مياًها األخرى تستخدم بينما لندن، مصارف فيها تَُصبَّ أن قبل النهر،
كان الحاالت، بعض ويف امللوِّثات. من وغريها رصف مياه من فيها بما النهر، مصب
نفسه الهواء ويتنفسون متشابهة، سكنية ظروف ظل يف يعيشون — واحد شارع سكان
يستخدمون الذين األشخاص أنَّ سنو فأثبت الرشكتني، إحدى مع منهم كلٌّ يتعاقد —
إصابة فرص من َمرَّة ١٣ أعىل بالكولريا إصابتهم ُفَرص كانت «السيئة» الرشكة مياه

األفضل. املياه مصدر يستخدمون الذين األشخاص
بالنسبة بديهية تكن لم ولكنها إلينا، بالنسبة بديهية سنو قدَّمها التي األدلة تبدو
الزمان، من لعقود نقاش محل وأسبابها الكولريا طبيعة ظلَّت وقد معارصيه، معظم إىل
،١٨٨٤ عام للمرض املسبب للجرثوم كوخ روبرت وصف بعدما — يبدو ما عىل — حتى
الذين عدد كان وإْن بسهولة، تتغري ال القديمة التفكري فأساليب الجراثيم. علم عرص يف
عرش التاسع القرن تسعينيات يف هامبورج الكولريا وباءُ رضَب حني لكوخ استمعوا
قوية، قدَّمها التي األدلة وكانت الزمان. من عقود أربعة قبل لسنو استمعوا ِن ممَّ أكرب
األبطال فإنَّ القادم، الفصل يف سنرى وكما سنو. قدَّمها التي األدلة كانت كذلك ولكن

العلم. بمجيء إال الحديث الطب ميدان يف يظهروا لم الحقيقيني

العامة للصحة البريوقراطي الجهاز نشأة

للرقم؛ الغلبة صارت واآلن، يوحنا. القديس إنجيل يف جاء هكذا الكلمة.» كان البدء «يف
أسعار أو املالية األوراق أسواق وهبوط صعود ونتابع بالوقت، محكومني نعيش فنحن
حرارة درجات أعىل حسب الشهرية الطقس حالة ونقيس العقارية، الرهون عىل الفائدة
املعارص، املجتمع يف متغلغلة فاألرقام املناخية، السجالت بدء منذ َوَرَدت رطوبة أو

حياتنا. عىل وتسيطر
حركة كانت فإذا رقمية، العامة الصحة مجال يف األدلة تكون أْن املحتَّم ومن
العالم شكل بدَّلت التي والتمدُّن التصنيع حركِة ِنتاَج كبري حدٍّ إىل هي العامة الصحة
التي الرقِميَّة العقِليَّة إىل أيًضا استندت فقد عرش، الثامن القرن أواخر منذ الغربي
القيد ونظام البُخار، تسخري ويف املصانع، منظومة يف والخسائر األرباح صاحبت
َكمِّ من باالرتباك الفيكتوري العرص يف الناس شعَر ومثلنا، الوطني. والتعداد املزدوج،

عليهم. انهال الذي والبيانات الحقائق
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عىل (واملجتمع للطب ي الكمِّ القياس لعملية أبعاد ثالثة عىل الضوء تسليط ينبغي
والداللة. واملراقبة، االستقصائية، الدراسات وهي: أشمل)، نحو

الفقراء قانون لجنة ُوِصَفت فقد الثالثة؛ األبعاد أبسط االستقصائية الدراسات تمثِّل
كانت أنَّها شك وال الوطني، الصعيد عىل الرائدة االستقصائية الدراسة بأنَّها ١٨٣٢ لعام
ًال مفصَّ استبيانًا اللجنة أعضاءُ وزمالؤه شادويك أرسَل فقد زمنها، يف مستحَدثة ممارسة
وحاولوا الفقراء، قانون يف عليها املنصوص اإلعانات عن املسئولة األبرِشيَّات من لكلٍّ
بإجراء شادويك أمر عرش، التاسع القرن ثالثينيات أواخر ويف ردودها. بني التنسيق
وكان القذارة. وأمراض السكاني واالزدحام الفقر بني العالقة عن استقصائية دراسات
شادويك َخَلف بصفته (١٨١٦–١٩٠٤) سايمون جون اتَّخذها التي األوىل اإلجراءات أحد
أوروبا تشمل استقصائية دراسة إجراء هو الربيطانية، العامة الصحة حركة زعامة يف
أقنعتْه وقد اإللزامي. التطعيم فرض بقضية يتعلق فيما فعاِليَّته، ومدى التطعيم عن كلها
للتطعيم نشطة سياسة إعمال هو الجدري من الوقاية إىل السبيل بأنَّ الدراسة تلك
جدوى عدم تدريجيٍّا أدرك منصبه، يف سايمون قضاها التي السنوات وأثناء املجاني.
تطعيم نظام بريطانيا أنشأت قيادته، وتحت العامة؛ الصحة أهداف لتحقيق كأداٍة اإلقناع
االمتثال. عدم حالة يف بعقوبات مصحوبًا وإلزاميٍّا، وشامًال مجانيٍّا حكومي، بتمويل

التاسع القرن من الوسطى العقود يف األرقام قوة كله املتقدم العالم أدرك وقد
التبعات ذات االجتماعية القضايا لبحث االستقصائية الدراسات إجراء وتكرَّر عرش،
وأحوال األطفال، وعمالة كالفقر، للتدقيق؛ متعددة قضايا خضعت ثَمَّ ومن الطبية؛
واألمراض البناء، ومعايري والِبغاء، املياه، وإمدادات الغذائية، املواد يف والِغشِّ املصانع،
تستدعي أخرى قضايا األغلب عىل يطرح القضايا إحدى تقيصِّ وكان طبًعا. الوبائية
بأجور شاقة وظائف يف الصغار األطفال بعمل االنشغال فإن املثال، سبيل عىل االهتمام؛
يف جرادجرايند السيد يكن لم الطفل. وصحة بالتعليم متعلقة أشمل قضايا أثاَر متدنِّيَة
التاسع القرن يف أوروبا يف «الحقائق» يف الراغَب الوحيَد الشخَص ديكنز تشارلز رواية

يَّة. الَكمِّ الصور من غريها أو جداول صورة يف «الحقائق» ورود تزايد وقد عرش،
من واالجتماعية الطبية القضايا أثارت قد االستقصائية الدراسات كانت وإذا
االتجاهات تتبُِّع إىل ترمي لة، ُمَكمِّ اسرتاتيجية كانت املراقبة فإنَّ كافة، واألشكال األنواع
يف املستخدمة الهياكل من وكثري للقلق. املثرية املشكالت متابعِة أو منهجية بصورة
الجزَّارون كان الوسطى، العصور منذ املثال، سبيل عىل بعيد؛ زمن إىل يرجع املراقبة

88



املجتمعي الطِّبُّ

العامة الشئون يف الدولة ل تدخُّ كان عندما ،2-4 رقم الصورة من النقيض عىل :4-4 شكل
(عام كالكني لالنس اللوحة هذه يف الحكومي التطعيمات موظف نجد سخرية، موضع
الصغريات الفتيات هؤالء ن يحصِّ إذ بهدوء عمله يف منهمًكا َمهيبًا، شخًصا تقريبًا) ١٩٠١

الجدري. من

يبيعونها، التي اللحوم يفحصون مفتِّشني من دورية زيارات يتوقعون الفرنسيون
الحدود عىل تحصينات أُقيمت وكذلك لضوابط، وفًقا تُقام واملعارض األسواق وكانت
الوبائية؛ األمراض من وغريه الطاعون تفيشِّ أوقاِت يف سيَّما ال رة، املسوَّ واملدن واملوانئ
املطَلقون امللوك كان فقد حال، أي وعىل ًعا. متوقَّ أمًرا والبضائع األشخاص تفتيش فكان
ُكثُر أسالف فثمة أعدائهم، تحرُّكات عن معلومات إىل يحتاجون املستبدُّون والُحكَّام
واملكتب األمريكية املركزية االستخبارات ووكالة األمريكية الفيدرالية املباحث ملكتب
معظم كانت وإن بي)، جي (كيه السوفييتي االستخبارات وجهاز الربيطاني الخامس

بالصحة. ال والسيطرة باألمن معِنيَّة كانت املبكِّرة املراقبة شبكات
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املسئولون أصبح وقد عليها؛ رقابة وجود من بد فال القوانني، ن تَُدوَّ أن وبمجرد
طائفة من ذلك وغري للموانئ، الطبية والسلطات املصانع، وجرَّاحو للصحة، الطبِّيون
التاسع القرن يف الغربي املجتمع من ملحوًظا جزءًا العامة؛ بالصحة املعنيني األفراد
إىل إضافًة — العامة الصحة ملسئويل الرقاِبيَّة الوظائف عىل مثال أبرز ونجد عرش.
أرصَّ فقد عنها؛ اإلبالغ يجب التي األمراض مفهوم نشأة يف — العاديني الطب مماريس
ومنذ الجدري. بحاالت املركزية السلطات إبالغ رضورة عىل املحلية املجتمعات من عدد
خطط ُوِضعت — الجراثيم علم ظهور أعقاب يف — عرش التاسع القرن ثمانينيات
الصحة عىل خطًرا وتشكِّل ُمعِدية باعتبارها عدة أمراض وُحدَِّدت الوطني الصعيد عىل
والزهري ل السُّ وأخريًا التيفوئيد وحمى الِقْرِمزية والحمى الجدري فأصبح العامة؛
عالجه الفرد ي وتلقِّ الخصوصية قيمة يفوق الناس عامة عىل خطٌر فيها اْرتُِئَي أمراًضا
(َقلَّت األخرى مهامهم إىل املراقبة إضافة الطب مماريس إىل وُطِلب طبيب. يد عىل
الرغم وعىل االستمارات)، َملء نظري أجًرا يتقاضون باتوا بعدما للبريوقراطية مقاومتهم
املواجهة، خط يف كانوا البلدان مختلف يف ونظراءهم للصحة الطبيني املسئولني أنَّ من

وراءهم. يقفوا أْن األطباء جميع من ًعا متوقَّ كان فقد
يف املراقبة عملية شملتها التي واألخالقية والطبية القانونية القضايا نطاق ويتجىلَّ
املرأة تلك عملت التيفوئيد». «ماري أو (١٨٦٩–١٩٣٩)؛ الشهرية مالون ماري حالة
القرن من األول العقد يف الثرية نيويورك عائالت من لسلسلة طاهيًة امَلْولِد األيرلندية
كان التي الخصائص جميع فيها تجلَّت ولكنها تماًما، الصحة سليمة كانت العرشين.
كانت إنَّها أي املرض»؛ حامل «حالة بلقب قصرية فرتة قبل وصفها قد كوخ روبرت
أصابت وقد املرض. أعراَض نفسها هي تعاني أْن دون التيفوئيد حمى بكترييا تنرش
النوبات تلك تقيصِّ العامة الصحة مسئولو وتوىل بالعدوى، ة عدَّ عائالت من أفراًدا
ً خطأ الرتكابها املدِركة وغري التعليم املحدودة املهاِجرة فتلك املرض. تفيش من املنعزلة
الذي «الُجرم» جزاءَ الحبس يف وأُوِدعت العامة، الصحة عىل خطًرا ذلك رغم مثَّلت ما،

ارتكبته.
صالت كشف عىل الحريصني املسئولني ة ُمهمَّ االستقصائية الدراسات إجراء كان
اإلبالغ يجب بمرض مصابًا مريًضا يجد طبيب أيِّ ة ُمهمَّ املراَقبة كانت بينما جديدة،
ا خاصٍّ تدريبًا وا تلقَّ الذين األشخاص اختصاص مجال فأصبحت اإلحصاءات أما عنه.
الحديثة العامة الصحة حركة نشأت وقد والسببية. االرتباطية العالقات طبيعة فهم عىل
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استجابًة كانتا فكلتاهما ذاتها؛ األسباب من ولكثرٍي اإلحصائية، الجمعيات مع بالتوازي
األفراد من كثري من اإلحصائية والجمعيات العامة الصحة حركة تألَّفت كما للتصنيع،

أنفسهم. املعنيني
فإنَّ عرش، السابع القرن أواخر منذ نشأت االحتماالت رياضيات أنَّ من الرغم عىل
أوائل يف بكثري تطوًرا أقل كان — «اإلحصاء» وهو — لها املعاِرص الريايض الرشيك
من كبري عدد لجمع باألساس مكرَّسة اإلحصائية الجمعيات كانت عرش. التاسع القرن
كثري يف املدني السجل يف الوفيات تقييد بدء أفىض وقد جداول، يف وتقديمها املشاهدات
تطلَّب نفسه الوقت ويف جداول، يف سنويٍّا الوفاة أسباب تمثيل إىل األوروبية البلدان من
فئات من كثريًا أنَّ من الرغم وعىل التشخيصية. الفئات لتوحيد دولية محاوالت بذل
فئة من استبعادها لزَم «الريقان») أو «الحمى» (مثل األعراض عىل القائمة األمراض
األطباءُ رغَب إذْ بأهميته؛ األمراض تصنيف علم احتفظ فقد بذاتها، القائمة األمراض
أو الوفاة شهادات يف توَضع التي األمراض من التأكُّد يف والدويل الوطني الصعيدين عىل

للمستشفيات. السنوية التقارير
البداية يف وذلك اإلحصاء، مجال «الداللة» دخلت الدائمة، األهمية من نفسه وبالقدر
انجذب فقد داروين؛ تشارلز عم ابن (١٨٢٢–١٩١١) جالتون فرانسيس عمل خالل من
النسبية اإلسهامات لدراسة حسابية أساليب وابتكر الوراثة، عملية طبيعة إىل جالتون
للفرد. املوروث التكوين يف — األسالف من وغريهم الجدود إىل إضافًة — للوالدين
معدل يف تباينًا اعتربه بما خاصة بصفة ُعِني فقد النسل، تحسني علم س مؤسِّ وبصفته
وقاَس الوسطى، الطبقة من املسئولني واآلباء املسئولني غري الفقراء اآلباء بني املواليد
و«النجاح» العضلية والقوة األعمار ومعدالت األطوال مثل البرشية؛ الخصائص من كثريًا
مىض فيما كان مجاٍل يف العامة، الصحة معادلة يف الوراثة أدخَل َمْن وهو الحياة. يف
جالتون، وبعد والتلوث. السكاني االزدحام مثل: األول؛ املقام يف البيئية بالقضايا معنيٍّا

االعتبار. يف و«التنشئة» «الطبيعة» من كلٍّ أخذ من بد ال صار
يمارس (لم والطب الرياضيات مجاَيل يف تدريبًا جالتون ي تلقِّ من الرغم وعىل
اإلحصاء وضع َمْن هو (١٨٥٧–١٩٣٦) بريسون كارل تلميذه كان فقد قط)، منهما أيٍّا
عن مفاهيمنا من وكثريٌ الرسيري. والطب التجريبية العلوم من لكلٍّ الصدارة مركز يف
أنَّ يف ٪٩٥ البالغ الثقة (مستوى «االحتمالية» القيمة من عليه اشتملت بما — الداللة
يف الوراثة دور درس وقد بريسون. إىل يُعَزى — صحيح) للقياس الخاضع املتغري
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ري. التطوُّ األحياء علم يف بدورها باألساس ا مهتمٍّ كان ولكنه الكحوليات، وإدمان ل السُّ
تقييم ويف األوبئة علم يف مركزية مكانة وأتباعه تالميذه يد عىل الرياضيات احتلت وقد

الرسيرية. التجارب اخرتاع خالل من الجديدة العالجات
الدراسات شكل يف تحوًُّال العرشين القرن يف قة املتحقِّ التطورات تلك أحدثت
لكن املايض، يف العامة الصحة أنصار استخدمها التي البسيطة والجداول االستقصائية
املجتمع داخل باألمراض املعنيون األشخاُص إليها دعا التي عرش التاسع القرن رسالة
العددية» «الطريقة أثر امتدَّ األرقام. وكذلك مهمة، الحقائق أنَّ ومفادها راسخة؛ ظلت
تقييم الالزم من فصاَر أيًضا؛ خارجها إىل املستشفى داخل استخدامها يف لوي برَع التي
واإلحصائية الرياضية األدوات واكتسبت — واملعمل واملجتمع املستشفى يف — البيانات
من والوقاية الحديثة الصحة أبحاث مجاَيل يف متزايدًة أهميًة التقييم لذلك الالزمة

األمراض.
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العلم ثوب الطب إلباس

فاألبُقراطيون اختلفت؛ الوصف ذلك داللة ولكن «علمي»، أنه الغربي للطب ُخيِّل طاملا
قبيل من ألفاًظا يستخدمون كانوا (اإلغريق العلماء مصافِّ يف أنفسهم يعدُّون كانوا
مارسوه الذي الطب حمل وقد جالينوس، أتباع من كثريٌ وكذلك الطبيعية»)، «الفلسفة

جوهريتني. «علميتني» ِسَمتني
أنَّ نوا خمَّ حيث ملمارستهم؛ العقالني األساس يف األوىل العلمية السمة تمثلت
أن شك ال للعالم. رؤيتهم ضوء يف منطقية — والعالجات التشخيصات — ترصفاتهم
قبول بافرتاض أيًضا، عقالنيٌّ التنجيم عىل القائم الطب إنَّ إذْ للعلم؛ نسبية رؤية تلك
ممارسٍة ولدحض الدنيوية. األحداث وعىل البرش سلوك عىل والنجوم الكواكب تأثري املرء
العقالني األساس وليس عليها، ترتكز التي املبادئ تقويض من بد ال القبيل، ذلك من

بأكملها. املنطقي االستدالل عملية إليه تستند الذي
«الخربة» عىل قائمة كانت طاملا الطب ممارسة أن فهي الثانية العلمية السمة أما
فائدة عىل ومرضاهم األطباء دلَّت التي هي «الخربة» فتلك «التجربة»، خالل من املكتَسبة
عديمة تبدو التي األخرى العالجية األساليب آالف أنَّ عىل أو — املثال سبيل عىل — الَفْصد
الطبيب. تعليمات حسب الزمة كانت — نظرنا يف لالشمئزاز ومثرية بل — الجدوى
حالة ن تحسُّ إىل أو للطبيعة، الشفائية القوة إىل األحداث تلك ينسبوا أن للمؤرِّخني ويمكن
املنطقية املغالطة إىل أو — بسببه وليس — تلقاه الذي العالج من الرغم عىل املريض
األحكام تلك أنَّ إال سببه.» هو إذن بعده، «َحَدَث قبل: من عنها ثنا تحدَّ التي القديمة
و«علمي». «عقالني» طبٌّ بأنه التاريخ عرب املساهمة األطراف ته فرسَّ ما تهِدم ال الرجعية
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مقرُّها التي التجارب، إىل الخربة استناد تزايد الحديث، العرص أوائل منذ أنه إال
أُقيمت وقد املرء، فيه يعمل مكان أنه الكلمة لتلك الحريف املعنى األغلب. عىل املعمل
أشخاٌص صها خصَّ حجرات يف ببساطة وتمثلت أشخاص، منازل يف البداية يف املعامل
عىل النموذجي املثال كان الطبيعة. أرسار الستكشاف كاٍف فراغ وقت لديهم ر تَوفَّ
الخيميائي؛ معمل هو — آنذاك تُرَسم كانت التي املعامل أشكال وأكثر — املبكرة املعامل
األدوات وكانت ذهب. إىل املعادن تحويل كيفية تعلُّم إىل الطبيعيون الفالسفة سعى إذْ
وامليزان الكاشفة الكيميائية واملواد وامِلقطار الُفرن هي الخيميائيون استعملها التي
علوم من وغريهما والفسيولوجيا بالترشيح املهتمون أما األحجام، مختلف من وقوارير
لقياس املعدات من ذلك وغري جراحية، وأدوات ترشيح، مناضد يمتلكون فكانوا الحياة،
هيلمونت فان بي جيه البلجيكي الفيزيائي احتفظ وقد كان. أيٍّا للبحث الخاِضع امُلعاِمل
املطر بماء يرويها وكان أعوام، خمسة ملدة إناء يف صغرية بُشجرية (١٥٧٩–١٦٤٤)
وزنها الرتبة أن فوجَد بها، املحيطة والرتبة الشجرة وزن قاس إنه ثم منتظمة، بصفة
وهي رطًال، ١٦٤ الشجرة وزن صار بينما الشجرية، غرسه وقت عن تقريبًا يختلف لم
(١٥٦١–١٦٣٦) سانتوريو م صمَّ إيطاليا، ويف املاء. إىل هيلمونت فان أرجعها زيادة
طعام من تناوله ما لوزن دقيق حساب إجراء مع بعناية، فيه وزنه قياس يمكنه مقعًدا
املحسوس»، غري «التعرُّق صورة يف َفَقَده ما هو الفرق وكان مخرجاته. ووزن ورشاب،
ذوات الكائنات من وغريها والعالجيم الثعابني ح يرشِّ هاريف ويليام وكان أسَماه. كما
«حركة فهم إىل سعيه إطار يف القلب، لرضبات أفضل مراقبٌة له تتسنَّى حتى البارد، الدم
مطوَّلة سلسلة (١٧٠٨–١٧٧٧) هالر فون ألربشت وأجرى الدموية. والدورة القلب»
عىل (القدرة التهيُّجية بني التمييز إىل سعيه إطار يف حية حيوانات عىل التجارب من
(القدرة الحساسية وبني العضالت) خواص من وهي الخارجية، زات املحفِّ مع التفاعل
يف األثر َلقديُم التجريب داِفع وإنَّ العصبية). الوظيفة عن ناتجة وهي الشعور، عىل

معرفته. يمكن قياسه يمكن فما ؛ يِّ الكمِّ القياس روح عىل ينطوي ما وكثريًا الطب،
العلمية العمل أماكن يف نجدها أن يمكن كان التي الكثرية األدوات من وامِلجهر
والتحريف، التشويه حيث من — آنذاك أُدِرَكت — مشكالت ثمة كانت تلك. القديمة
مجرد أنه عىل عرش التاسع القرن قبل امِلجهري الفحص إىل أحيانًا املؤرِّخون ويشري
امِلجهري الفحص أهمية مدى حديثة دراسات أظهرت وقد األثرياء. الهواة يد يف لعبة
عىل سيَّما وال عرش، السابع القرن يف استخدامه بداية منذ الجادة العلمية النقاشات يف
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وعلَّم هولندا يف عمل الذي األقمشة تاِجر — (١٦٣٢–١٧٢٣) ليفنهوك فان أنتوني يد
متواضع أصل من كان الذي ،(١٦٣٥–١٧٠٣) هوك وروبرت — املجهر استخدام نفسه
صاَغ َمْن هو هوك كان أبحاثه. نطاق اتساع يف نيوتن إسحاق ضاَهى ولكنه أيًضا
لألفراد امِلجهُر أتاَح إْن ما ولكن .(١٦٦٥) املجهري» «الفحص كتابه يف «الخلية» لفظة
أمًرا باعتبارها جانبًا الفنية املشكالت يَت نُحِّ حتى كشفه، الذي الجديِد العالِم مشاهدَة
أصبح عرش، التاسع القرن ويف استخدامه. فتحها التي باآلفاق مقارنًة أكثر، ال مزِعًجا
الطبيب لدى الطبية اعة السمَّ احتلته الذي نفسه الدور واحتلَّ الطبي، العاِلم رمز امِلجهر

التقدُّمي. الرسيري

َغر الصِّ املتناهية الخاليا:

كان فقد للمرض؛ الطبي للفهم األساسية الوحدة دقة لزيادة باطِّراد متناٍم اتجاه ثمة
األعضاءَ مورجانِّي اتَّخذ بينما الكاملة، صورتها يف باألجساد معنيٍّا األخالط مذهب
يف األنسجة أهمية مدى الحظ فقد بيشا ا أمَّ ألبحاثه، افرتاضيٍّا وأساًسا بدايٍة نقطَة
واحتفظت الصدارة، مركز يف الخاليا أصبحت ثم وتحليلها. امَلرضية ات التغريُّ تصنيف
باعتبارها والجزيئات الخلوية دون الوحدات تعريف بعد حتى املحورية بمكانتها

املرض. بآليات الخاصة الديناميات يف محورية أهمية ذات مكوِّنات
عرش التاسع القرن ثالثينيات يف أخريًا انترصت التي الخلوية النظرية اعتبار يمكن
كلمة تعود الحديثة. األحياء) (علم والبيولوجيا الحديث الطب علم من لكلٍّ األساس َحَجر
للفظة اإلنجليزي (املكافئ scientist لفظة تَُصغ لم بينما ،١٨٠١ عام إىل «البيولوجيا»
جوهري تغريُّ حدوث إىل الكلمتان هاتان وتشري .١٨٣٣ عام يف إال العربية) يف «عاِلم»
وجوَد ٌة عدَّ نظرياٌت فرضت عرش، التاسع القرن أوائل ففي الَعقدين؛ هذين خالل
مثل — الوحدات تلك وبعض كافة. الكائنات منها تتألَّف ما نوٍع من ِمجهريٍة وحدٍة
املشكالت ُحلَّت وقد آنذاك. املستخَدمة املجاهر صنع من الواقع يف كان — «الُكَريَّات»
بصفة تَظهر وبدأت عرش، التاسع القرن عرشينيات أواخر يف كبري حدٍّ إىل الفنية
سيَّما ال محتوياتها، إىل إضافًة «خاليانا»، فيها نتبنيَّ أن يمكن لوحدات أوصاٌف منتظمة
شاليدن ماتياس األملاني العاِلُم اقرتح و١٨٣٩، ١٨٣٨ املتعاقبتني نتني السَّ يف ثم النواة.
اقرتح بينما للنبات، املكوِّنة الرئيسية الوحدة هي الخاليا تكون أن (١٨٠٤–١٨٨١)
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الحيوان. يف الرئيسية الوحدة أنها — (١٨١٠–١٨٨٢) شفان تيودور — آخر أملاني عاِلٌم
الحيوي الطب أبحاث من فكثريٌ أملانيني؛ العاِلمان كان أْن املصادفة سبيل من وليس
شاليدن كان األملانية. الجامعات منظومة إطار يف األصل، يف أملانيا يف نشأت الحديثة
يف معلِّم أهمِّ تلميذ كان — الطبَّ درَس الذي — شفان ولكن أكاديميٍّا، نباٍت عاِلَم
بداية يف باهًرا نجاًحا شفان ق حقَّ .(١٨٠١–١٨٥٨) مولر يوهانز العلمي؛ الطب مجال
الهضم، وعملية ر التخمُّ عملية بشأن جوهرية اكتشافات إىل ل توصَّ إذْ البحثي؛ عمله
مجموعات عن عبارة دة املعقَّ الكائنات أنَّ زعم وقد الخلوية، نظريته تطوير عن فضًال
منطلق من وامَلرضية، الطبيعية وظيفتها فهم من بدَّ ال ثَمَّ ومن املْدَمَجة؛ الخاليا من
املثال سبيل عىل — البدائية الخاليا بأن يؤمن وكان الكيانات. لتلك الحية الخصائص
خروًجا تتبلور أن يمكن امللتهبة، األنسجة يف أو الجنني، نمو من املبكرة املراحل يف —
أن يمكن ما نظََّمت النظرية تلك أن بدا وقد «البالستيمة». أسَماه متبلور غري سائل من
باألساس. فيزيائية عملية نتاج الحياة أنَّ مفادها التي فكرته ضوء يف امِلجهر يكشفه

حياته من األخرية العقود وقىض الواثقة املادية نزعته شفان هجر ما رسعان لكن
بقبول وضعها التي الخلوية النظرية حظيَت وقد وفلسفية. دينية نات بتكهُّ منشغًال
رودولف سيَّما ال آخرين، يد عىل الطب مجال يف وُطبَِّقت َلت ُعدِّ أنها إال الناس، معظم
عرش. التاسع القرن يف األملاني العلمي الطب مجال تسوَّد الذي (١٨٢١–١٩٠٢) فريشو
باطِّراد، فيه القتالية الروح نََمت أملاني مجتمع وسط عمره طول ليرباليٍّا فريشو عاش
من إصالحية مجموعة وقاد الراديكالية، السياسية النزعة من شيئًا حمل شبابه ويف
قىض حيث ١٨٤٨؛ عام الكولريا لوباء املصاحبة الثورات فرتة خالل الشباب األطباء
عن إبعاده وبغية برلني. يف الثورية العنارص أقامتها التي الحواجز عند الوقت بعَض
العليا، سيليزيا يف تيفوس وباء أمر لتقيصِّ الربوسية السلطات أرسلته الضوء، بقعة
الربويس النفوذ دائرة ضمن واقعة كانت ولكنها بولندا، من جزءًا اآلن أصبحت التي
مسئولية فيه ألقى عليه، االطِّالع يف ترغب السلطات تكن لم تقريًرا فكتب آنذاك،
طريقة أفضل إنَّ وقال السيايس، والظلم ية واألُمِّ والفقر االجتماعي الحرمان عىل الوباء
والعدالة والتعليم الديمقراطية توفري هي له املشابهة واألوبئة الوباء ذلك عىل للسيطرة
هو بها يضطلعوا أن لألطباء ينبغي التي املهمة األدوار أحد أن يرى وكان االقتصادية.
للفقراء، الطبيعيِّني املنارصين هم األطباء كان فقد ببساطة؛ اإلصالحات تلك إىل الدعوة

للمرض. واالجتماعية االقتصادية باألسباب وثيق اتصال عىل مهنتهم تجعلهم إذْ
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واحًدا شخًصا أنَّ حقيقة املجهري الفحص عملية يف الدائمة املشكالت من كان :1-5 شكل
عىل امُلطَِّلعني نطاق كوخ روبرت ع وسَّ وقد الواحدة. املرة يف الصورة إىل النظر يمكنه فقط
املشاركة سمة فيه تجلَّت حلٌّ جاء ثم الصور. لتسجيل الكامريا باستخدام كثريًا العملية تلك
ق التحقُّ يتيح الذي األنابيب، الثالثيِّ امِلجهر هذا باخرتاع — ١٨٧١ عام يف — أكرب بدرجة

وفحصها. ة امُلكربَّ الصورة من املوضوعي

الربملان يف خدَم إذْ الصحية؛ واإلصالحات بالسياسة االهتمام دائم فريشو ظلَّ وقد
بالجسد السيايس الكيان تشبيه له يروق وكان بربلني، العامة الصحة ومجلس األملاني
إطار يف يتصدَّوا أن األطباء عىل وكان الجسد. ُمواطني هي الخاليا تصري بحيث البرشي،
الطاقة ذو الرجل ذلك سعى كذلك الصحة. عىل للفقر الضارة لآلثار اليومي عملهم
عدَّة تحرير إىل إضافًة اآلثار، وعلم اإلنسان علم مجاَيلْ يف اهتماماته إشباع وراء املتدفقة
ورأَس سها أسَّ التي الباثولوجيا مجلُة تزال وال األجزاء. متعددة وُكتُب علمية مجالت
يزال وال فريشوز». «أرشيف باسم وتُعَرف النرش، قيَْد قرٍن نصف من أكثَر تحريرها
االقتناع دائم فريشو كان وإذْ باألساس. باثولوجيا عاِلم بوصفه يتذكرونه الناس معظم
تََروا أن «تعلَّموا أْن: تالميذه ن لقَّ (حيث املرض آليات فهم يف للمجهر املحورية باألهمية
يشكِّك وبدأ الطب، عىل وطبَّقها بالخاليا املعنية السابقة النظريات أخذَ فقد مجهريٍّا»)،
الخاليا مثل — الجديدة الخاليا مصدر شفان عنها تحدَّث التي «البالستيمة» كون يف
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— األنسجة يف االلتهابية االستجابات يف أو الجنني، نمو من املبكرة املراحل يف املتكوِّنة
ذلك أنَّ من الرغم وعىل لها. سابقٍة أمٍّ خاليا من تأتي الخاليا «كل» أنَّ املقابل يف وزعَم
تتبلور ال الخاليا بأن العلمي العاَلم فريشو أقنع فقد األصل، يف تأليفه من يكن لم الشعار
الخاليا. انقسام عن دائًما تنشأ وإنما ذاتها، تلقاء من لذلك خالًفا صورة بأي تنشأ أو
خالل من عرش، التاسع القرن خمسينيات يف الخلوية الباثولوجيا عن نظريته رشح وقد
عاد عندما — ١٨٥٨ عام ويف — نفسه هو مجالته يف معظمها — املقاالت من سلسلة
سلسلة نََرشَ — فورتسبورج يف للباثولوجيا أستاذًا أعوام سبعة قضاء بعد برلني إىل
الوحدات هي الخاليا أنَّ فيها أثبَت الخلوية»، «الباثولوجيا عنوان تحت املحارضات من
(مثل الروتينية الرسيرية األحداث وأن والباثولوجي، الفسيولوجي للنشاط األساسية
زات للمحفِّ الجسد واستجابات وانتشاره) الرسطاني والنمو واملزمنة الحادة االلتهابات
عنيَّ وقد خلوي. إطار يف بنجاح رها تصوُّ يمكن الضغط) أو التهييج (مثل الخارجية
بيولوجي مبدأ تطوير عىل عمله وقت نفس يف الباثولوجيا، يف مركزية مكانة للخلية

شمولية. أكثر
األمراض؛ من متنوعة مجموعة بشأن املهمة املالحظات من العديد لفريشو وكان
مرض وهو النشواني، والداء والرسطان الدموية األوعية وانسداد الوريدي االلتهاب مثل:
خالل تأثريًا الباثولوجيا معلِّمي أكثُر أيًضا وكان اآلن. حتى تماًما مفهوم غري نادر
بربلني. معهده يف درسوا الالحقني؛ املجال ذلك روَّاد من وكثريٌ عرش، التاسع القرن
عمله من كبريًا جزءًا قىض ولكنه الحيوانات، عىل الة الفعَّ التجارب بعض أجرى وقد
باملشكالت إليها توصَل التي النتائج ربط ويف الباثولوجية، والخاليا األنسجة دراسة يف
مثل جديدة، مجهرية تقنيات تطوير شهد وقد حياته. يف باملريض أملَّت التي الرسيرية
أفضل مشاهدة أجل من — األنسجة من رفيعة رشائح لقطع الدقيق امِلرشاح استخدام
وعىل السيتوبالزم. يف السابحة واألجسام النواة مثل الخاليا؛ سمات إلبراز وامللوِّنات —
ل تَُفعَّ لم التجريبية الباثولوجيا فإن ما، حدٍّ إىل التجريب أنصار من كان أنه من الرغم
وقد (البكترييولوجيا). البكترييا علم مع بالتزامن فريشو، حياة من متأخرة مرحلة يف إال
قط. مخِلًصا املرض جرثومية نظرية يعتنق لم ولكنه باهتمام، املجال ذلك فريشو تَتَبَّع
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الجديدة العقيدة الجراثيم:

لويس؛ القديس به يحظى الذي اإلجالل بمثل ُكثُر قديسون يحظى ال الطب، معبد يف
حيث — األساس من ًال مؤهَّ طبيبًا كونه لعدم وإنَّ .(١٨٢٢–١٨٩٥) باستور لويس أي
بالنسبة العلم أهمية تزايُد عىل داللًة — والكيمياء الفيزياء مجاَيل يف تعليمه ى تلقَّ إنه
يف إال املرىض ة أرسَّ جوار إىل يقف لم إذ — املعمل يف عمله معظم أدَّى وكونه الطب. إىل
يُذَكِّرنا — عار السُّ بلقاح املرىض َحقنهم أثناء األطباء لرياقب حياته، من متأخرة مرحلة

الحديث. للطب الكلية صورتنا يف املعمل بمكانة
ال؛ الفعَّ الطب بدايات تمثِّل أنها عىل املرض جرثومية نظرية إىل يُنَظر ما عادًة
تسبُّب اكتشاف أن إىل التنقيحيون املؤرِّخون يشري وأحيانًا الحديث. الطب ثَمَّ ومن
ل والسُّ التيفوس — التاريخ مدى عىل األمراض أهم من كثري يف الدقيقة الحية الكائنات
استغرق — أخرى كثرية وأمراض واألنفلونزا والجدري واملالريا والكولريا والزهري
حسبما — ذلك إىل وإضافًة االتفاق. من نوع إىل الوصول قبل النقاشات من عقوًدا
بعد العالجية الناحية من كفء غريَ الطب ظلَّ فقد — روايتهم يف التنقيحيون يؤكِّد
بظهور آخر منظور يف املرض جرثومية نظرية ُوِضَعت وقد طويلة. بفرتة باستور وفاة
الفيالقة وداء السا ى وُحمَّ املكتَسب املناعة نقص فريوس عدوى مثل — جديدة أمراض
وتزايُد الدقيقة، الحية الكائنات بني فيما العقاقري مقاومة تطور انتشار واتساع —
القرن خمسينيات ومنذ الغربية. املجتمعات يف امُلعدية غري املزمنة األمراض انتشار
جامعة يف االجتماعي الطب أستاذ — (١٩١٢–١٩٨٨) مكيون توماس نََرشَ العرشين،
يف الوفيات معدالت تراجع أنَّ إىل فيها ذهَب املهمة الدراسات من سلسلًة — برمنجهام
بصفة املعيشة ومستويات التغذية ن تحسُّ عن األول املقام يف ناتٌج الغربية املجتمعات
القريب املايض حتى األقل عىل ذلك؛ يف كبري إسهام له يكن لم النظامي الطب وأنَّ عامة،

ا. جدٍّ
كوخ وروبرت باستور كان ربما عرش، التاسع القرن لطب القراءات تلك إطار يف
واملجاالت البكترييا وعلم الدقيقة األحياء علم أنصار من وغريهما (١٨٤٣–١٩١٠)
تقدير يف مبالغة ثمة أنَّ إال لالهتمام، مثرية أبحاثًا يُْجُرون لهما، املصاحبة املعملية
وهل تحديًدا؟ اكتشفوه الذي فما املتوقعة، األعمار ومعدالت للمرىض الجوهرية أهميتها

الحد؟ هذا إىل ا مهمٍّ كان
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أوَل وال الدقيقة، الكائنات من وغريها البكترييا شاهد َمْن أوَل باستور يكن لم
أواخر منذ أجراها التي األبحاث أن إال امَلرضية»، «الجراثيم عن يتحدث شخص
سهولة العلماء يجد ما ونادًرا ممتاز، بمنطق اتسمت عرش التاسع القرن خمسينيات
الوليدِة والفرص املشاهدات من سلسلة صورة يف الكامل املهني املسار ربط يف أكرب
بالكائنات اهتمَّ وقد ألجزائه. الكبري املجموع من أكرب اإلجمايل فيها يكون املصاَدفِة،
(وهو الطرطريك حمض بلورات أن وأثبت التبلور، لعملية دراسته أثناء الدقيقة الحية
تكون ما دائًما عادية؛ كيميائية بأساليب املصنوعة الدباغة) لصناعة َعريض ناتج
ر تدوِّ الدقيقة الكائنات نشاط إثر ن تتكوَّ التي نظريتها أنَّ حني يف ضوئيٍّا، محايدة
به وَحَدا خاصة، بقدرات تتمتع الحية الكائنات بأن أقنعه ما وهو املستقَطب؛ الضوء
وامُلستخَدمة الصناعية األهمية ذات الكائنات من وغريها الخمرية خصائص دراسِة إىل
التلقائي التولُّد يف الشهرية تجاربه شغلته وقد والتخمري. الجعة وصناعة الخبازة يف
أعقاب يف خاصٌّ تأثري لها وكان عرش، التاسع القرن ستينيات أوائل يف عدَّة أعواًما
ذاُت استخدمها التي القواريُر وتُمثل .(١٨٥٩) لداروين األنواع» «أصل كتاب صدور
املحاليل َغْيل بعد بالهواء املنقولة امللوِّثات الستبعاد — البجع بأعناق الشبيهة األعناق

مخيِّلتنا. يف املحبَّبة صورته من جزءًا — تعقيمها بُغية
العامة املناظرات وَرِبَح تلقائيٍّا، تتولَّد ال الدقيقة الكائنات أن له التجارب تلك أثبتت
مليئًا السائل ووجد باستور تجارب كرَّر قد كان الزمالء، أحد وبني بينه أُقيمت التي
يدوِّنها باستور كان التي املذكرات بتحليل ثبت وقد مرة. من أكثر الحية بالكائنات
حية)، كائنات بها كان القوارير إنَّ (أي أحيانًا «تفشل» كانت تجاربه أن معمله يف
(شبيهة الكأل ُعصيَّة عىل يعمل كان فقد بهدوء؛ جانبًا النتائج تلك ي ينحِّ كان ولكنه
ثَمَّ ومن للحرارة؛ مقاومة البكترييا تلك أَبَْواُغ وكانت الخبيثة) للَجمرة امُلسبِّب بالعامل
النتائج، تلك عىل فبالتعتيم باستور؛ لتجارب «سلبية» نتائج يتوقع أن للمرء يمكن كان
والثبات الرابح، الجواد عىل الرهان عىل بقدرته تميَّز فطاملا خصومه، عىل باستور تغلَّب

موقفه. عىل
الخمرية دور موضوع يف بنشاط باستور عمل التلقائي، التولُّد تجارب جانب إىل
أو للجعة عدٍة؛ ر تخمُّ لعملياِت املسبِّب العامل باعتبارها الدقيقة الكائنات من وغريها
التفاعالت تلك أن إىل آخرون أملان وعلماء شفان َخَلَص وقد اللبن. تحميض أو الخمر
إىل تحتاج أنها عىل أرصَّ باستور ولكن بحتة، كيميائية تفاعالت هي املهمة اليومية
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مهمة عملية معرفة قدَّم وقد حيوية. عمليات فهي ثَمَّ ومن تنتج؛ لكي حية كائنات
اللبن؛ مثل مواد لتعقيم كوسيلة «البسرتة» إدخاله عن فضًال والجعة، الخمور لصنَّاع

فسادها. تأخري بغية
إىل الفرنسية بالحكومة َحَدا مبلًغا بلغت قد شهرته كانت ١٨٧٠ عام وبحلول
الحرير. لصناعة تهديًدا وشكَّل ، القزِّ دود لدى معديًا بدا مرٍض تقيصِّ منه تطلب أْن
املسئوَلني الدقيَقني الكائننَي عرَّف حيث العمل؛ يف كهم وأَْرشَ معه، أرسته فاصطحب
عن حديثه زاد العمل، هذا وبعد األذى. عن هما كفُّ يمكن كيف أوضَح ثم املرض، عن
املرض. يف التسبُّب عىل البكترييا بقدرة انشغاله وتزايَد للمرض، جرثومية» «نظرية
مرض إىل تطرَّق فقد طبية، مؤهالت أيَّ يحمل ال الذي العاِلم ذلك مع يتماىش وبما
فخالًفا معتاد؛ غري مرض وهو الخبيثة، الجمرة وهو أال واإلنسان؛ الحيوان بني شائع
الخبيثة، بالجمرة البرش أو الحيوانات تُصاب عندما البكتريية، العدوى أنواع ملعظم
الدم من مصنوعة رشائح عىل روتينية بصورة لها املسبِّبة البكترييا مشاهدة يمكن
للمرض، املسبِّبة العوامل هي البكترييا تلك بأن أقرَّ وإذْ الدموية»). «اللُّطاَخة (تسمى
مناعة ن تكوِّ بحيث البكترييا؛ بها «يُوِهُن» سبل عن منافسيه) من عدٌد (وكذلك بََحَث
الجمرة ضد ُمرِضيًا تطعيًما ظنَّه ما باستور لدى أصبح وإذْ املرض. يف التسبُّب دون
يخطب كبري عاِلم أول كان وربما الدعاية، يف ماهًرا (كان جريئة فعلة عىل أتى الخبيثة،
الذي باللقاح امَلزارع حيوانات َحقن ملشاهدة الصحافة دعا إذْ اإلعالم)؛ وسائل ود
هي امُلعَلنة النتيجة وكانت الخبيثة. الجمرة من رشسة حية بُعصيَّات حقنها ثم اخرتعه،
وذاع التطعيم، ت تلقَّ التي الحيوانات عن دونًا نة، املحصَّ غري الحيوانات ِمن كثرٍي نفوَق

العالم. أنحاء جميع يف الخرب
إذ لذلك؛ ا مستعدٍّ هو وكان باستور، عىل األضواء ُسلَِّطت الخبيثة، الجمرة بعد
كان لكنه نسبيٍّا، نادًرا مرًضا كان الذي عار، السُّ عالَج هو له كبري اكتشاف آخُر كان
العمل إىل باستور اضطر والُقَشْعريرة. الخوف أثار إنه حتى شنعاء ميتة يف يتسبَّب
فريويس، مرض اآلن) نعرف (كما عار السُّ إن إذ العينني؛ مغمض عار السُّ مرض عىل
كانت بآثارها. إال باستور وقت معروفة تكن لم الصغر متناهية كائنات والفريوسات
من أخرى وطائفة — واألنفلونزا والحصبة الصفراء والحمى الجدري قبيل من أمراٌض
تُستَخَدم «فريوس» كلمة وكانت بالفعل، وجودها عن أعلنت قد — الفريوسية األمراض
ولكنها — املرض يف يتسبب ا» «ُسمٍّ باعتباره أْي — العام باملعنى طويل وقت منذ
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«فريوًسا بوصفها العرشين، القرن أوائل يف تحديًدا األكثر البيولوجي معناها اكتسبت
من وغريها البكترييا تحجز التي حات املرشِّ من يمرُّ صغريًا عاِمًال أْي للرتشيح»؛ قابًال
وامِلجهر األنسجة زراعة أساليُب أتاحت وقد حجًما. األكرب البيولوجية املرض مسبِّبات

وتصنيفها. الفريوسات عىل التعرَُّف املطاف نهاية يف اإللكرتوني
عاِمٍل مع أيًضا العمَل عار السُّ «فريوس» مع التعامُل استتبع باستور، إىل بالنسبة
عدوى من نوٍع إىل تشري عار السُّ أعراض أن أدرك إذْ إنه بل زراعته، كيفية يعرف لم
إدخال خالل من وتعلَّم لألرانب، الشوكي النخاع عىل يعمل طفَق العصبي، الجهاز
الكُمون زمن إنَّ عار. السُّ «ُسمِّ» رشاسة يف يتحكَّم أْن أجزاءٍ عىل بالعدوى امللوَّثة املادة
معناه كان الضحية، عىل األعراض وظهور مسعور، آخر حيوان أيِّ أو الكلب، ة عضَّ بني
كان الحيوان. ه عضَّ الذي الشخص لدى للمرض مقاومة الستثارة وقت وجود احتمال
لم املنحة تلك مثل طلب إنَّ حتى التقدير، املستحيلة املجهولة األمور من الكثري ثمة
— بأكملها باستور ومغامرة حديثة، تمويل وكالة أي يف عقبة أول يتخطى أن له يكن
عليها ليُْقِدم يكن لم — والفريوسات عار السُّ عن ومعارصوه هو يعرفه كان ما ضوء يف
اإلغريقية، املآيس ألبطال خالًفا أنه إال «غطرسة». اليونان أسَماه ما يتملَّكه شخص سوى
إىل العلمية النجومية مكانة من وانتقل عار، للسُّ عالج إىل التوصل يف باستور نجح
بعدما — مايسرت جوزيف — له عالجه أُعِلن مريض أوُل نجا فقد العلمية؛ القداسة
عالج وحاز أيًضا، آخرون مرىض ُعولِج ما ورسعان األرجح، عىل مسعوًرا كان كلب ه عضَّ
(إذْ باريس إىل أوروبا أنحاء جميع من املرىض وتواَفد الدويل، املجتمع إشادة عىل عار السُّ
عامة من كثريين العالُج ذلك أقنع كذلك الُحَقن. جرعة ي لتلقِّ حاسًما) عاِمًال الوقت كان
معهد تمويل جاء فقد بنقودهم؛ لصالحها وصوَّتوا الطبية، األبحاث بجدوى الشعب
وسط ١٨٨٨ عام يف وافتُِتح باألساس، الجمهور تربُّعات طريق عن باريس يف باستور
وكثري وراءها. وما الفرنيس النفوذ مناطق يف كثرية، أخرى معاهد وتبعته كبرية ضجة
وغريها اللقاحات لصنع باألساس مكرًَّسا كان الهامشية الباستورية املعاهد تلك من
هدفه ولكن اللقاحات، يصنِّع كان باريس يف الرئييس فاملقر البيولوجية؛ املنتجات من
السبعة األعوام باستور أمىض وقد الطبية. البحوث هو يزال) (وال كان أيًضا الرئييس

وُدِفن. ومات عاش حيث اسمه، يحمل الذي للمعهد رئيًسا حياته من األخرية
نشأت قد معظمها يف معاهده كانت وإْن أيًضا، املعاهد من عدًدا كوخ روبرت َرأََس
بني العلمية األبحاث إزاء ه التوجُّ اختالف عىل يدل ما وهو األملانية، الدولة من بتمويل
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املنكرة الهزيمة عقب بالفتور األملانية الفرنسية العالقات اتسمت وقد العالم. وبقية أملانيا
–١٨٧٠) الربوسية الفرنسية الحرب يف بفرنسا الربوسية بسمارك قوات ألحقتها التي
لحواجز متجاوًزا وموضوعيٍّا، دوليٍّا العلم يكون أن املفرتض من يزال) (وال كان .(١٨٨١
والحقيقة مختلًفا، كان طاملا الواقع ولكن الجنس، نوع أو الجنسية أو الدين أو الِعرق
واملهنية؛ الشخصية عالقتهما يف العدائية القومية املشاعر تلك عن ا عربَّ وباستور كوخ أن
الحرب عقب األملانية الواليات من عليها حصل التي الرشف أوسمَة باستور أعاد فقد
تصيُّد عىل حريًصا كوخ كان بينما األملانية، الجعة رشب ورفض الربوسية، الفرنسية
وعلم البكترييا علم مجاَيل يف فرنسية اكتشافات واجه عندما األخطاء من قدر أكرب
فتور. من يخلو ال رسمي بطابع الدولية املؤتمرات يف لقاءاتهما اتسمت وقد املناعة.

يف توفرت التي العظيمة الفرص ظل يف كليهما تُريض وفرية علمية غنائم ثمة كان
اآلخر؛ عن تماًما مختلف علمي أسلوب له كان منهما كالٍّ ولكنَّ البكترييا، علم عهد بداية
عنارص باستمرار ويغريِّ قوارير، يف الدقيقة الكائنات زرع ل يفضِّ باستور كان فقد
أعماله من كبرٍي بجزءٍ يحتفظ وكان املزرعة، يف الكائنات عليه تتغذى الذي الحساء
فكان — بجيل منه أصغر كان الذي — كوخ أما املقرَّبني. ولزمالئه لنفسه البحثية
بغية املجهري التصوير تقنية قدَّم فقد استخدمها؛ التي التقنيات يف بكثري دقًة أكثر
طحالب عىل البكترييا يزرع وكان العالم. إىل املوضوعية البيانات تقديم عملية تحسني
وقد ممكن، حدٍّ أدنى إىل التلوث عن الناجمة املشكالت يقلل ُصلب وسيط وهو األغار،
كان اسمه. يحمل الذي الطبَق برتي تلميذُه وقدَّم التعقيم، أدوات استخدم َمِن أول كان
عاَلم ه وأَرسَ الدقيقة باألحياء ا مختصٍّ باستور كان بينما الطبية، بالبكترييا ا مختصٍّ كوخ
بعقدين كوخ تَمتَّع حني يف نرص، إىل نرص من باستور انطلق َغر. الصِّ البالغة الكائنات

العلمي. شبابه أمجاد استعادة عن فيها َعَجَز وشيخوخة املبهرة اإلنجازات من
بوصفه — اكتشف وقد الخبيثة، الجمرة مرض لكوخ مهم عمل أول ن تضمَّ
النوع ذلك حياة دورَة — مبارشًة الربوسية الفرنسية الحرب انتهاء عقب ا عامٍّ مماِرًسا
يف كامنة تظل أن عىل قدرتها إليه تُعَزى بَْوٍغ صورة يف تبدأ التي البكترييا، من املعقد
القدامى أساتذته أحد لدى قويٍّا انطباًعا أبحاثه خلَّفت فقد كذلك طويلة. سنواٍت الرتبة
لعمله املبكرة النتائج فكانت لعمله، الالزمة البحثية املرافق لكوخ يكفل أن إىل به َحَدا
دور عن مهمٍّ وعمٍل أعاله، املذكورة الفنية االبتكارات يف تمثَّلت مبالغة؛ دون مذهلة
يف املتسبِّبني الكائنني عىل بالتعرُّف جميًعا وتُوَِّجت الجروح، التهابات نشأة يف البكترييا
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القرن يف الفنية اللوحات تصدَّروا الذين العلماء أكثر من باستور لويس كان :2-5 شكل
أرنبني؛ حاِمًال ،١٨٨٧ لعام فري» «فانيتي مجلة طبعات إحدى يف نراه وهنا عرش. التاسع
األسبوعية املجلة تلك تكن لم عار. بالسُّ املعنية أبحاثه يف األهمية بالغة األرانب كانت حيث
سوى تختار — ١٩١٤ عام إىل ١٨٦٨ عام من نرشها استمر التي — الشعبية ذات

فيها. الواردة الصور لسلسلة شهرة األكثر األشخاص

الكولريا للقلق: إثارًة األكثر والوباء ،(١٨٨٢) لِّ السُّ عرش: التاسع القرن يف مرض أهم
الدرن ُعصيَّة وتتسم بهما. يُستهان ال فنيَّني إنجاَزين االكتشافان هذان ومثَّل .(١٨٨٤)
ًحا مرشَّ يكن لم لُّ فالسُّ صبغها؛ وصعوبِة نموها، وبطءِ لزراعتها، خاصة ظروًفا بتطلُِّبها
كثريٌة مؤلَّفاٌت تُرِجعه مزمنًا مرًضا كان إذْ بالتبني؛ جديرٍة بكترييولوجيٍة لقضيٍة بديهيٍّا

والبيئية. البنيوية العوامل من واسعة طائفة إىل
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أفريقيا جنوب يف — الصورة هذه ويف ِمجهره، أمام كوخ روبرت تصوير َكثُر :3-5 شكل
األخرى باألدوات محاًطا معمله، يف املجتِهد العاِلم هيئة يف يظهر — ١٨٩٦-١٨٩٧ عام
العلوم فيه تُماَرس مكان أي كان برتي. وصحون القوارير مثل البكترييا، علم يف امُلستخَدمة

معمًال. يعد الغربية

انطالق بعد ذهب حيث الهند؛ يف الكولريا عىل أجراه الذي البحث كوخ ل سجَّ
وباء أمر تقيصِّ إىل ،١٨٨٣ عام يف مرص إىل أملانية وأخرى فرنسية استكشافية بعثة
من واِعد شاب تُويف إذْ كارثيٍّا؛ منًحى الفرنسية البعثة أخذت هناك. املتفيش الكولريا
كوخ كان إيجابية. نتائج أيَّ يحققوا أن دون البعثة أعضاء ورجع باستور، تالمذة
ن التيقُّ ولكن مرص، يف الكولريا عن املسئول الكائن إىل ومجموعته هو توصل أنه يعتقد
ثم فيها. تعيش التي البكترييا لكثرة نظًرا صعب؛ أمٌر املعدة يف محدَّد كائن أيِّ من
بعالمة شبيه كائن عىل وتعرَّف — للكولريا التقليدي املوطن — الهند إىل كوخ ذهب
ونظًرا ومخرجاتهم. الضحايا لدى املياه إمدادات من كلٍّ يف وجده اإلنجليزية الفاِصلة
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املياه منسوب وارتفاع الفاسد واملاء القذارة عن ناتج مرض الكولريا أن يف االعتقاد لقوة
املرض. ذلك عن مسئول معني كائن تحديد يف املتمثلة كوخ فكرة قبول ر تأخَّ الجوفية،
— (١٨١٨–١٩٠١) ِبتِنكوفر فون ماكس — الرائد األملاني الصحة ملختص كان وقد
«الجرثومة» كانت مسبِّبة، عوامل عدَّة بني الرضوري التفاعل عن الخاصة نظريته
فيها يضع التي القوارير من قارورًة علنًا ابتلَع شهرية، بادرة ويف منها. واحدة مجرد
الفعلية لإلصابة بحال ترقى ال خفيفة، إسهال بنوبة إال يَُصْب ولم الُعصيََّة، كوخ
مزايا كانت عرش التاسع القرن تسعينيات ويف الكاملة. صورته يف الكولريا بمرض
ص. املتخصِّ العلمي النقاش قيد تزال ال وعيوبها كوخ وضعها التي الُعصيَّة نظرية
امَلْولِد الرويس البكترييا علم مختص أَعدَّه — جزئية فاعلية ذو الكولريا ضد لقاح وساهَم
مجرى تحويل يف — الكولريا ُعصيَّة من الهند يف (١٨٦٠–١٩٣٠) هافكني فالديمار
الوبائيات. قضايا معظم عن إجابًة والرباز الفم طريق عن انتشاره بدا كما األحداث،

بشأن ه التوجُّ العلمية الطبية اآلراء كانت عرش التاسع القرن تسعينيات وبحلول
كان إذا بما تتعلق باتت الدائرة النقاشات ومعظم تبدَّلت، قد املرض جرثومية نظرية
الطبيعة مجال يف املكتَسبة املعرفة زيادة مع — أو ، معنيَّ مرض يف يتسبب معنيَّ كائن
مبدأ أُدِرج البكتريية. السموم بطبيعة — للعدوى الفسيولوجية والباثولوجية املناعية
إال مقرراتهم، يف الطب طالب معظم ودرسه الطبية، امَلراجع يف املرض جرثومية نظرية
آخرون رأى بينما طبًعا، للنظرية رافضني ظلوا الطبية األوساط يف الرجال بعض أنَّ
لتفسريها كافية ليست لكنها امُلعدية، األمراض يف جزئي بدور تضطلع قد البكترييا أن
التي وهي كوخ، ُمَسلَّمات يف الذهبي السببية معيار تمثَّل األحوال. من حال بأي
لوفلر فريدريش تلميذه فعَل مثلما قط رصاحًة عنها يعربِّ لم وإْن ضمنيٍّا إليها أشاَر

ييل: ما الُخناق عن كتب الذي ،(١٨٥٢–١٩١٥)

ق تحقُّ ِمن بد فال الدقيقة، الكائنات أحد فيه يتسبَّب مرًضا الُخناق كان إذا
الطفيلية للطبيعة التام للتبنيُّ رضوري املسلَّمات تلك ق وتحقُّ مسلَّمات. ثالث

للمرض:

يف مميََّزين وتنظيٍم شكٍل يف دائمة بصفة الكائن وجود إثبات يجب (١)
باملرض. املصاب النسيج
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املرض عن املسئول أنه سلوكه من يبدو الذي الكائن عزُل يجب (٢)
نقية. مزرعة يف وإنباتُه

املرض. تسبِّب النقية املزرعة أن بالتجارب يُثبَت أن يجب (٣)

معرفة زادت وكلما األمراض، من كثري يف قه تحقُّ يصعب الذهبي املعيار لكن
للعدوى، الفسيولوجية الباثولوجية بالخصائص املناعة وعلم البكترييا علم مختيص
البكترييا استزراع بمكان السهولة فمن بأكملها؛ للعملية الغامضة الطبيعة تجيلِّ ازداد
عالمات عليهم تظهر ال أشخاص لدى الجسم سوائل أو البلعوم أو املعدة أو الجلد من
مصابني آخرين أفراد لدى للبكترييا مطابقة كانت البكترييا تلك من وكثري املرض،
من كثريًا أنَّ حقيقة إىل يشريوا أن بأكملها العملية يف للمتشككني ويمكن باملرض.
أطباءُ فيها شكَّك للمرض، املسبِّب العامل باعتبارها طبيب حدَّدها التي الجراثيم
كوخ عرَّف وقد أخرى. أسباب إىل بعدها نُِسبَت كثرية بحاالت الجراثيم وُرِبَطت آخرون؛
التيفوئيد؛ ماري حالة يف كبرية أهمية عىل انطوت التي املرض»، «حاِمل حالة نفُسه
تفيشِّ نوبات طرحت كما امُلمِرَضة. الجرثومَة تماًما الصحِة سليُم شخص «حمل» حيث

األشخاص بعض استسالم بسبب تتعلق دة معقَّ قضايا — يها تقصِّ عند — كثرية أمراض
الفريوسية فاألمراض أذًى؛ يصيبهم أن دون مثلهم آخرون له يتعرَّض فيما للمرض،
وثمة مرئية. تكن لم لها املسبِّبة العوامل ولكن «الجرثومية»، األمراض مسلك سلكت
البكترييا َحت اقُرتِ أن سبَق — فريوسية أنها اآلن ندرك رصنا التي — األمراض من عدد
أنَّ شك وال دليل، دون الثقة باب من تصديقها لزم األمور من فكثري لها، مسبِّبًا عاِمًال

بينهم. فيما اختلفوا األطباء

والجراحة والطب الجراثيم

الثقة كانت فقد الِعْلم، ى مسمَّ تحت أُثريا اللذين الكثري واللَّغو الخالفات من الرغم عىل
تماًما، جديًدا النظريَّني السببني من أيٌّ يكن لم عمليَّني. وآخَرين نظريَّني لسببنَي مربَّرة،
يف األول السبب تَمثَّل املرض. جرثومية نظرية ظهور بعد كلِّيًا اكتمل كليهما ولكنَّ
وعىل خارجية، عوامل الجراثيم كانت فقد املريض؛ وجسد املرض سبب بني الَفْصل
داخل تجري التي األحداث خالل من فهمها من بد ال كان الفرد استجابة أنَّ من الرغم
املريض، يصيب شيئًا املرض كان خارجه. من السبب عن البحث من بد ال كان الجسد،
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سيَّما ال قوية، تزال (وال تماًما تختِف لم املرض عىل اللوم ثقافة أن من الرغم وعىل
فقد الحياة)، نمط بأمراض ى يُسمَّ وما الجنيس باالتصال املنقولة باألمراض يتعلق فيما
موضوعية معايري وْضع مسألَة األطباء عىل املرض وسبِب املريِض بني الفجوُة ت يرسَّ

للتشخيص.
فاملراحل املرض؛ خصوصية فكرة تأكُّد يف للجراثيم الثاني النظري األثر يتمثَّل
وحدة باعتبارها الوبائية األمراض معظم مع تعاملت العامة الصحة حركة من السابقة
القذارة» «أمراض فكانت املجتمع. يف يها تفشِّ أثناء خصائصها تغيري عىل قادرة واحدة،
أم تيفوس صورة يف تجلَّت سواءٌ شادويك، إدوين إىل بالنسبة واحدة تشخيصية فئة
التي األمراض من آخر وبائي مرض أي أم ِقْرِمزية، حمى أم ُحمرة أم كولريا أم تيفوئيد
بيولوجيٍّا أساًسا الجراثيُم فقدَّمت بالسكان، املكتظة الفقرية الحرضية املناطق يف ت تفشَّ
وليس املرض، عالمات تحت الحمى أُدرجت وأخريًا املختلفة، الحمى» «أنواع بني للتمييز
تسجيل شاع أن بعد كربى طبية قضية أصبح قد األمراض تصنيف كان نفسه. املرض
الدويل االهتمام أفىض وقد الصناعية. الدول جميع يف روتينية بصفة (وأسبابها) الوفيات
أسباب سجالت تكون أن إىل الحاجة زيادة إىل — الكولريا سيَّما ال — الكربى باألوبئة
من جزء مجرد األمراض بتصنيف االهتمام وكان الوطنية، الحدود عرب مفهومة الوفاة

والطبية. العلمية املفردات دقة لزيادة املبذولة الكبرية الجهود
جديران أثران ثمة ولكْن كثرية، املرض جرثومية لنظرية العملية اآلثار كانت
بالجراحة متبوعة التطهريية، الجراحة هو األول األثر كان عليهما؛ الضوء بتسليط
أربعينيات من بدءًا — والكلوروفورم األثري — املخدرتني املادتني استخدام أحدَث مة. املعقَّ
األلم عىل السيطرة صارت أن بعد الجرَّاحني، أولويات يف تحوًُّال عرش، التاسع القرن
هاتني َكون حقيقة من الرسيرية املمارسة يف للمعمل املستمرة األهمية وتتجىل ممكنة.
أول كان باألثري التخدير أنَّ بالذكر الجدير ومن الكيميائية. األبحاث عن نتجتا املادتني
أولويات عن مخيفة بقصص بدايته اقرتنت وإِن الطب، مجال يف كبري أمريكي اكتشاف
مهنية ملسارات مؤملة ونهايات اخرتاع، براءات عىل للحصول فاشلة ومحاوالت متنازعة،
مستشفى يف األثري مخدر تأثري تحت جراحة إلجراء للجمهور عرض أول ُقدِّم واعدة.
أوروبا األنباء بلغت ما ورسعان .١٨٤٦ عام من أكتوبر ١٦ يوم العام ماساتشوستس
بعمليات حافلة الوطنية الطبية السجالت وإنَّ تحملها، أن للمراكب أمكن ما بأرسع
عام، خالل الكلوروفورم وتبعها الجديدة، املادة تلك باستخدام أُجِريَت محلية «أوىل»

األلم. املرىض تقي أن يمكن أخرى مواد عن جاريًا البحث وظلَّ
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حارَب فقد ذلك؛ يف استثناءً ليس والتخدير الجدل، من خاٍل طبي ابتكار ثمة ليس
عملية أن معناه كان لَحواء اإلنجييل األمر بأن إليمانهم الوالدة يف استخدامه البعُض
الجرحى الجنود أن رأوا العسكريني األطباء وبعض مؤملة، تكون أن ينبغي الوالدة
بضع حدوث إثر األطباءُ انتبه كما للعملية، لهم تحمُّ لزيادة األلم حافز إىل بحاجة
تلك التاريخية األدبيات تُربز ما وأحيانًا املواد. تلك مخاطر إىل التخدير أثناء وفيات
األطباء بني فيما — األلم عىل للسيطرة الجديدة اإلمكانية انتشار رسعة ولكنَّ القضايا،
أدَّت وقد التخدير. لتقنية املبكر التاريخ يف األبرز السمة هي — سواء حدٍّ عىل واملرىض
أنَّ إال األنسجة، عىل الحفاظ تيسري إىل العمليات أثناء للجرَّاحني الوقت من مزيد إتاحة
الجراحة. بعد ما عدوى احتمال أيًضا زادت للهواء املفتوحة الجروح تعرُّض فرتة زيادة
إجراؤها، للجرَّاحني يمكن التي العمليات نطاق التخدير عملية َعت وسَّ لذلك، ونتيجًة

املحنة. تلك من حيٍّا املريض خروج فرص بالرضورة ليس ولكن
سيَّما ال — التطهري أما الحديثة، الجراحة سمات إحدى أساس التخدير مثَّل
رائد (١٨٢٧–١٩١٢) ليسرت جوزيف كان ثانية. لسمة األساس فمثَّل — التعقيم
من أصول ِلليسرت كانت عرش. التاسع القرن ستينيات أواخر يف التطهريية الجراحة
يف نشأ إنه أْي اللون؛ العديم امِلجهر اخرتاع يف والده ساهم وقد الدينية، األصدقاء جماعة
باستخدام بريطانيا يف علنية جراحية عملية أول حرض إنه ويُقال ه، التوجُّ علمية أرسة
لندن كلية مستشفى يف الجراحة أستاذ (١٧٩٤–١٨٤٧) ليستون روبرت أجراها األثري،
طالبًا يزال ال كان بينما املجهري الفحص عن مهمة أبحاثًا ليسرت نرش وقد الجامعية.
دراساته ملواصلة إدنربة إىل ه توجَّ الجامعية، لندن كلية يف تخرُّجه وبعد الطب، كلية يف
يف تقريبًا الزمان من عقدين وقىض أستاذه ابنة من تزوج وهناك الجراحة، مجال يف

.١٨٦٧ عام يف التطهريية للجراحة نظامه خاللهما قدَّم وجالسجو، إدنربة
عملية يف الدقيقة الحية الكائنات دور عن باستور أبحاث من عمله ليسرت استلهم
وباملزج األصيل. مؤلَّفه يف بباستور استشهد وقد أخرى، حيوية وعمليات ن والتعفُّ ر التخمُّ
بنجاح استُخِدم (الفينول) الكربوليك حمض بأن واملعرفة باستور قدَّمها التي الرؤى بني
عن الناتجة الجروح عىل الكربوليك ضمادات استخدم الصحي، الرصف مياه تطهري يف
(حيث املضاَعفة الكسور عن الناشئ الجرح إغالق إمكانية ليثبت الجراحية العمليات
العالج. هذا باستخدام ( للجوِّ مكشوفة تصري ثَمَّ ومن الجلد؛ من املكسورة العظام تنفذ
الجراحية املحاوالُت كانت إذ البَرت؛ هو املضاَعف الكرس حالة يف املعتاد البديل الحل كان
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استند الذي املنطق كان للغاية. محدودًة امُلصاب، الطرف إنقاذ ثَمَّ ومن الجرح، إلغالق
األمر يجعل حتى الحقة مرحلة يف السابق عمله تركيب أعاَد وقد ًدا، معقَّ ليسرت إليه
الجروح، لتلوُّث جرثومية نظرية عىل قائًما كان إليه دعا الذي التطهري نظام وكأن يبدو
تنقل الجوِّ يف العالقة الغبار جسيمات بأن اعتقاٍد عىل قائًما كان الواقع يف ولكنه
إذْ وأنه قواريره)، عن الغبار يبعد باستور كان الذاتي التولُّد تجارب (يف التلوث مصادر
تلوُّث مصادر يستبعد فإنما الكربوليك، حمض يف مغموسة بضمادات الجروح يضمد

الجروح.
من عدد رفضه ولكن لطالبه، يدرِّسه وبدأ ليسرت وضعه الذي النظاُم نجح
باتباع بالفعل جيدة جراحية نتائج يحققون كانوا الذين أولئك سيَّما ال الجرَّاحني،
وإن — مناسبة مقاَرنة تجربة الربوسية الفرنسية الحرب قدَّمت وقد فحسب. النظافة
دعا التي التدابري يعتمدون بدءوا قد األملان الجرَّاحون كان إذْ — لها ُمَخطًَّطا تكن لم
يف األملانية التجربة فتفوَّقت الفرنسيني؛ نظرائهم معظم عنها أحجَم فيما ليسرت، إليها
بنوع يرتبط ليسرت اسم وبدأ بوضوح، الفرنسية التجربة عىل الحرب أثناء الجراحة
كبري حدٍّ إىل محاِفًظا جرَّاًحا كان فطاملا نفسه ليسرت ا أمَّ الجراحية. التقنيات من محدد
واملثانة واملفاصل األطراف أِي للجراحة؛ التقليدية املجاالت عىل عمله يف يقترص وظلَّ

الجسم. من السطحية واألجزاء
روتني وغريَّ الكربوليك اش رشَّ اخرتع إذ التطهريي؛ نظامه يف يعدِّل ليسرت ظلَّ
واكتسَب جيدة نتائج تحقيق يف فاستمرَّ الجراحة، عن الناشئة للجروح الالحقة الرعاية
باستور، وبني بينه املتبادل االحرتام من كبري قدر ثمة كان الدويل. املستوى عىل شهرة
العقود يف شيوعها تزايد التي الدولية الطبية املحافل يف ذاتها املنصة اعتليا ما وكثريًا
بدأ الجروح، تلوُّث يف البكترييا لدور التقدير تزايد ومع عرش. التاسع القرن من األخرية
كان الجديد. البكترييا بعلم أكثر ارتباطه ويوثِّق النظرية مربراته تدريجيٍّا يغريِّ نظامه
بالجراحة عنها استُعيض ما رسعان إذ حال؛ أي عىل قصريًا التطهريية الجراحة عمر
األساس. من استبعادها وإنما للتلوث، املسبِّبة الجراثيم قتل تستهدف ال التي مة، املعقَّ
املعدات تعقيم طريق عن ممكنة؛ صورة بأشمل البكترييا التعقيم عملية استبعدت فقد
الذي العام املبدأ إىل استناًدا وذلك املريض؛ وجلد الجرَّاحني وأيدي والضمادات واألدوات
البكترييا استبعاد أمَكن وإذا األساس، يف الجراثيم من خالية الجسم أنسجة أنَّ مفاده
أسَماه ما وفق طبيعية، بصورة يلتئم أن الجرح شأن فمن الجراحية، العملية أثناء
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اللذين والفوىض التعقيد مدى ثدٍي استئصاِل لعمليِة مريضٍة تحضري من يتضح :4-5 شكل
الصورة هذه العملية. الناحية من الواقع، يف التطهريية ليسرت جوزيف جراحات بهما اتسمت

شني. واتسون ويليام السري هو أتباعه، ألحد (١٨٨٢) كتاب من مأخوذة

النهاية، ويف صديد. تكوُّن دون الجرح التئام أِي األول»؛ «املقصد زمٍن منذ الجرَّاحون
والجمجمة والصدر البطن — الكربى الثالثة الجسد تجويفات التعقيم مبادئ فتحت
القرن، من األخري الثُّلُث يف الجاذبية فائق ًصا تخصُّ الجراحة وأصبحت امِلبَْضع، أمام —
يف لها طبيعيٍّا تطبيًقا البكترييا علم معمل يف وآخرون كوخ ابتكرها تقنياٌت ووجدت
لتنظيم يخضع منفصل مكان إىل فشيئًا شيئًا تحوَّل الذي الجراحية، العمليات مرسح

املستشفيات. يف ُمحَكم
مىض، فيما ُمَحرَّمة كانت التي التجويفات عىل عملياتهم الجرَّاحون أجرى عندما
النزيف مثل أخرى، مشكالت نشأت إذ البداية؛ يف ا جدٍّ منخفضة نجاحهم معدالت كانت
الخارجي العالم عىل مفتوحة — املثال سبيل عىل — الهضمية (القناة والعدوى. الحاد
الداخلية الجسم أعضاء معظم تكون مثلما مة معقَّ ليست فاألمعاء ثَمَّ ومن طرفيها؛ من
هي للقطع «فرصة بمقولة مباضعهم الستخدام فون املتلهِّ الجرَّاحون واقتنع عادًة.)
يستطيعوا ولم تشخيصها األطباء استطاع كثرية حاالت أنَّ بدا إذْ للعالج»؛ فرصة
نتذكر أن هنا ينبغي جذري. نحو عىل معالجتها فجأة املمكن من أصبح حيالها ف الترصُّ
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سابًقا، عهًدا ندين أن قبل املبكرة القلب زراعة عمليات يف تحدث كانت التي الوفيات
الجرَّاحني بني عالقة ثمة وكان آنذاك، قائمة تكن لم الحديثة املحاسبة هياكل ولكن
فكانت جراحة؛ تستأهل لنعتربها كنَّا ما حاالٍت يف امِلبَْضع واستُخِدم كأفراد، واملرىض
بسبب األمعاء من كبرية أجزاء أُزيَلت بينما الحيض، آالم أو الهسترييا إثر تُزال املبايض
من الوقاية سبيل عىل روتينية، بصفة تُزاالن اللوزتان وكانت املزمن، التعب أو اإلمساك
بشعبية البؤرية» «العدوى مبدأ حظي وقد الطفولة. مرحلة يف الشكاوى أنواع جميع
واألسنان األمعاء من أجزاء إلزالة مسوًِّغا واستُخِدم العرشين، القرن أوائل يف هائلة

الجنون. ذلك يف بما الِعلل، أنواع لشتى أخرى وأعضاءٍ واللوزتني
بني الجديدة القوة عالقات أساس عىل الحديث العرص يف الجراحة قامت ثَمَّ، من
املرىض عىل وكان الجرَّاحون، يفعله أن يمكن ما نطاق اتسع فقد واملرىض، الجرَّاحني
العمليات عىل التاريخية األدبيات يف الضوء تسليط إىل ميل ثمة جرَّاحيهم. يف يثقوا أن
وضآلة الوفاة معدالت بارتفاع اتسمت التي العمليات أو التاريخية، األدبيات يف الشاذة
نصف يف الجراحة شهدتها التي امُلبِهرة الفنية التطورات إىل وبالنظر النجاح. فرص
من أرسع بمعدل نمت الجراحة تقنية أنَّ نجد األوىل، العاملية للحرب السابق القرن
للعدوى، املقاِومة الحيوية واملضادات الدم، نقل (عمليات إليها تستند التي الدعم شبكة
األول) املقام (يف الحاِكمة األخالقية املعايري أنَّ نجد كما املركَّزة)، العناية غرفة ومراقبة
يف كبري تباين ثمة وكان آنذاك. قائمة تكن لم الحديثة والجراحية الطبية للممارسة
َحريٍّا — يزال وال — كان لذا للجرَّاحني؛ الفنية القدرات يف وكذلك التشخيص أساليب

جرَّاحيهم. اختيار يُحِسنوا أن باملرىض
العدوى مصادر فهم عىل القدرة يف البكترييا لعلم الكبري الثاني العميل اإلرث تَمثَّل
املعامل طب فكان لها؛ املالئمة االستجابة إىل ل والتوصُّ وأنماطها، الوبائية واألمراض
يرَق لم نواٍح من «خرباءَ» البكترييا علم و مختصُّ كان فقد املجتمعي؛ للطب مرشًدا بذلك
البكترييا علم مختصو تمتع ثَمَّ ومن العامة؛ الصحة مختيص من القديم الجيل إليها
ولكنَّ «النظيفة»، املياه فكرة إىل شادويك دعا فقد والساسة؛ الحكومات لدى أكرب بثَِقٍل
ثَمَّ ومن املياه؛ يف تنتقل محدَّدة ُممِرضة بكترييا ثمة أنَّه إدراك مع تغريَّ النظافة مدلول
الغذائية املواد عىل أيًضا ذلك يرسي للرشب، صالحة اعتبارها قبل املياه تحليل ينبغي
أخذ وقد نتناولها. التي األخرى العنارص ومجموعة الهواء ونقاء اللحوم وَجودة امُلضافة
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١٨٩٢ عام يف باستور للويس السبعون امليالد عيد اجتذب بطًال: الطب عاِلُم :5-5 شكل
باآلالف. جمهور أمام امُلعلِّم، ليسرت يحيِّي وهنا، دولية. إشادة

مجال يف شامل لنهج أساًسا روا ووفَّ العنارص، تلك تحديد يف املبادرة زمام العلماء
العامة. الصحة

الجديد الَعْزم الفسيولوجيا:

القرن أواخر يف العاديني األفراد حياة يف تأثريًا العلم فروع أكثَر البكترييا علُم كان
احتجاجات أشدَّ أثار الذي الفرع فكانت التجريبية الفسيولوجيا ا أمَّ عرش، التاسع
بانتظام. الحية الحيوانات عىل العمليات يُْجُرون الفسيولوجيا و مختصُّ بدأ إذْ ملموسة؛
قدر تُِثر لم تجاربهم ولكن أيًضا، كثريًا الحيوانات يستخدمون البكترييا علماء وكان
علم كان حيث بريطانيا؛ يف سيَّما ال التجريبية، الفسيولوجيا أثارتها التي املشاعر

(البكترييولوجيا). البكترييا علم من ًرا تطوُّ أكثر (الفسيولوجيا) األعضاء وظائف
هو للفسيولوجيا معهد أبرز وكان الطبية، العلوم فروع جميع يف َمعاهَد األملاُن أنشأ
من يأتون الطالُب كان حيث اليبتسيج؛ جامعة يف (١٨١٦–١٨٩٥) لودفيج كارل معهد
أربعة من مكوَّنة مجموعة أعضاء أحد لودفيج وكان الدراسة. بهدف العالم أنحاء جميع
مشاكل أن فيه أعلنوا ،١٨٤٨ الثوري العام يف بيانًا أصدروا الشباب من فسيولوجيني
والكيمياء. الفيزياء لعلَمي املنهجي التطبيق طريق عن حلُّها يمكن كافة الفسيولوجيا
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يف فسيولوجية معاهد لريأسا طريقهما يف الباقني املجموعة أفراد من اثنان ومىض
نهاية يف الفيزياء إىل — هلمهولتس فون هرمان — الرابع ل تحوَّ بينما وفيينا، برلني
الطاقة وِحفظ الكهرومغناطيسية مجال يف املهم عمله إىل إضافًة — كان حيث املطاف؛
أعضاءُ احتفظ وقد ْمع. السَّ وفيزياء الخاصة، الحواس أعضاء فسيولوجيا يف خبريًا —
اهتمامات تركَّزت الفسيولوجيا. إزاء األسايس الفيزيائي ههم بتوجُّ األربعة املجموعة
من كلٍّ يف املرجعي كتابه راج وقد والُكىل، القلب وظائف يف الرئيسية البحثية لودفيج
الطبية العلوم لغة هي األملانية كانت الرتاجم. عرب وخارجها، باألملانية الناطقة األرايض
بدأت ثم الدويل. الصعيد عىل ُكثُر بُقرَّاء نفسها األملانية الطبعة حظيت لذا الفرتة؛ تلك يف
إِذ الحداثة؛ بِصبغة ن تتلوَّ األملان الفسيولوجيني من وغريهم الفسيولوجيني هؤالء معامل
هلمهولتس فاخرتع املساِعدة؛ التكنولوجية الوسائط أحدث من أنفسهم العلماءُ استفاَد
أسطوانة عن عبارة وهو ج)، التموُّ (مخطاط الكيموغراف لودفيج وابتكر العني، ِمنَظار
النبض مثل: املستمرة؛ الوظيفية ات التغريُّ قياس تتيح تسجيل بآلة موصولة دوَّارة
التخطيطي التسجيل أصبح وقد التوتُّر. نسبة يف ات التغريُّ أو العضالت انقباض أو
الطب ومجال الحيوي الطب أبحاث مجال يف الظهور متزايدة سمة الحيوية لألحداث

الرسيري.
القرن ذلك يف الرائد الفسيولوجي أنَّ من الرغم عىل أملانيا، يف الفسيولوجيا ازدهرت
باريس، طب كلية يف درس الذي ،(١٨١٣–١٨٧٨) برنار كلود وهو أال فرنسيٍّا؛ كان
البحث يف أو املرض آليات فهم يف مداه بلغ قد عليها املسيطر الرسيري ه التوجُّ بأنَّ وأقرَّ
مستقبًال له أتاح صداق عىل الفاشلة زيجته من ل تحصَّ قد كان جديدة. عالجات عن
زوجته عن بُعًدا الحيوانات عىل تجاربه زادته وإْن الطبية، البحوث مجال يف ِمَهنيٍّا
ح وضَّ وقد معمله، يف الجراحة أمور يف وموهوبًا بارًعا األول املقام يف برنار كان وابنته.
الهضم. عملية يف البنكرياس ووظيفة السكر، استقالب عملية يف الكبد دوَر املبكر عملُه
وَرشح الطرفية، األعصاب بوظائف يتعلق فيما أخرى مهمة اكتشافات إىل ل توصَّ وقد
خالل من السكري مرض من نوًعا وأنتَج التسمم، يف الكربون أكسيد أول تسبُّب كيفية
تتفاعل التي الكيفية هو اهتمامه أثار ما أكثر وكان الدماغ. من لجزء االنتقائي اإلتالف
عن مفهومه ساعده وقد الوظائف. سليم كامل حيوان إلنتاج الفسيولوجية اآلليات بها
كثرية فسيولوجية ُمعاِمالت بإبقاء الحية الكائنات عمل آلية رشح يف الداخيل» «الوسط
ومستوى الدم، مجرى يف األيونية واألمالح الحرارة درجة مثل محدود؛ نطاق ضمن
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فيما املفهوم ذلك تسمية كانون والرت األمريكي الفسيولوجي أعاد وقد الدم. يف السكر
والتطور. واملرض الصحة ملسائل فهمنا يف جوهريٍّا يزال ال وهو «االستتباب»، إىل بعد
عن فضًال — البحثي مساره ص لخَّ وقد فكره، يف فلسفيٍّ بمنًحى برنار تميَّز
التجريبي» الطب دراسة إىل «مقدمة الكالسيكي كتابه يف — الطبي للبحث فلسفة صياغة
هو املعمل أن برنار زعم وفيه اآلن. حتى بالقراءة جديًرا يزال ال كتاب وهو ،(١٨٦٥)
املستشفى؛ يف يزدهر أن حقيقي تجريبي لعلم يمكن فال الطبية، للعلوم الحقيقي املالذ
مجزَّأة. املشاهدات كون رضورة املتغريات عدد ويستتبع رعاية إىل املرىض يحتاج حيث
تكون بحيث ويثبِّتها، املتغريات يف يتحكم أن بالتجربة للقائم يمكن فقط املعمل ويف
الذهن تُحظي الصدفة إن مرة ذات باستور قال فيها. التباَس ال واضحة ات التغريُّ
إىل تقوده التي املصادفة الوليدة املشاهدات لدور تماًما مدِرًكا برنار كان وقد امُلَهيَّأ،
ولكن وعِكًرا، قلويٍّا األرانب بَول يكون ما عادًة املثال، سبيل عىل ُمثِمرة. بحثية مسارات
ذلك من استنتج فارغة، معدته تكون عندما حمضيٍّا يصري األرنب بَول أنَّ الحَظ عندما
ملواد الهضم عملية بحث إىل االستنتاج ذلك به أدَّى وقد ذاتها، أنسجته يستقلب أنَّه
االفرتاضية الطريقة اآلن يُدَعى صار فيما االستكشافية فلسفته تتمثل مختلفة. غذائية
يَحدث أن يمكن ما يستنتج ثم ما، ظاهرٍة عن فرضيًة العاِلم يضع حيث االستنتاجية؛
ال، أم سليمة الفرضية تلك كانت إذا ما ليعرف التجارب ويُجري لفرضيته، نتيجة
التوقعات تلك برنار وشبَّه التجربة. إجراء أثناء جانبًا توقعاته تنحية عىل الحرص مع
إجراء أثناء الرَّفِّ عىل قبعته يضع الجيد والعاِلم التفكري؛ أداة هنا تمثِّل التي بالقبعة
فيما يفكر حتى املعمل، يغادر عندما ثانية مرة يرتديها أن ينىس ال ولكنه التجربة،
لها، يعدِّ أو يدحضها أو فرضيته يؤكِّد أن يمكن تجربته، أساس وعىل ودالالته. شاهده

األمر. لزم إذا االختبارات من مزيًدا عليها يجري ثم
بالوظائف امَلعنيَّة الفسيولوجيا، هي: الثالثة التجريبي الطب أعمدة أن برنار رأى
العالجية، واألساليب الطبيعية؛ غري الوظائف يف تبحث التي والباثولوجيا، الطبيعية؛
الثالثة، املجاالت تلك من كلٍّ يف بأبحاثه ساهَم وقد الة. الفعَّ العالجات باكتشاف امَلعنيَّة
تجارب إىل يستند أن يجب منها مجال كل أنَّ هي باالهتمام الجديرة النقطة ولكن
توفري املمكن من كان املعمل. يف إال تحقيقه يتسنى يكن لم هدف وهو ُمحَكمة،
العمل خالل من باملوضوع الصلة وثيقة أسئلة صياغة يف واملساعدة األوَّلية البيانات
الهدف أن إال فراشه، يف املريض مراقبة عن الناتجة واملشاهدات الجثث وترشيح امليداني
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أدرك وقد صديَقني، وباستور برنار كان واألسباب. اآلليات توضيح هو للعلم الجوهري
كاملًة. إمكاناته عن يكشف أن قبل تُويف قد كان وإْن حتى باستور، عمل أهمية برنار
الذي الطب؛ يف التجريبي املنهج عن اللسان طليق مداِفًعا برنار يف فرأى باستور ا أمَّ

املستقبل. مثَّل
لترشيح املناوئة الحركة وطأة لت تحمَّ التجريبية الفسيولوجيا أنَّ من الرغم وعىل
يف بريطانيا. يف إال الحيوانية التجارب لتنظيم ترشيٌع يَصدر فلم الحية، الحيوانات
الطب، مجال يف الباحثني قلق ١٨٧٦ لعام الحيوانات ضد القسوة قانون أثار البداية
— وساعد الحيوانات، عىل القائمة األبحاث إلجراء معقوًال إطاًرا قدَّم الواقع يف ولكنه
املؤسيس الطابع إضفاء عىل — العلماء منازل يف الخاصة املعامل عن األبحاث بإبعاده
لم فهو التخدير؛ هي للفسيولوجيني أداة أهم كانت والجامعات. العامة املنشآت يف عليها
العمليات. إجراء ظروف أيًضا يرسَّ وإنما فحسب، باأللم التجارب حيوانات شعور يمنع
الذي الدور عىل آخر مثال وهو الفسيولوجيا، علم والتعقيم التطهري ِتْقِنيَتَا خدمت كذلك

لآلخر. منهما كلٍّ تعزيز يف التجريبي والعلم الرسيري الطب يلعبه
عىل — األعصاب فطب الطب؛ صات تخصُّ من عدًدا الفسيولوجية األبحاث أفادت
القائمة األبحاث من القلب أطباء واستفاد الدماغ، ع توضُّ عىل يعتمد كان — املثال سبيل
تسنَّى فقد كذلك القلب. رضبات وتنظيم القلب تقلُّص موضوَعي يف الحيوانات عىل
ستارلِنج إرنست فسيولوجيَّنْي: يد عىل الهرمونات، باكتشاف الصماء الغدد طب إنشاء
لم والجراحة الطب صا فتَخصُّ .(١٨٦٠–١٩٢٤) بايليس وويليام (١٨٦٦–١٩٢٧)
الحريصني األفراد جماعات أنشطة عىل أيًضا اعتمدا وإنما ببساطة؛ «طبيعيَّني» يكونا
الطب لدى كان األوىل العاملية الحرب اندالع عند ولكن ومكانتهم. املهني مستقبلهم عىل
املعمل، هو املخزون هذا مصدر وكان إليه، يركنان املعرفة من وفري مخزوٌن والجراحة
العلوم مجال إىل ينتسبون أشخاٍص أيدي عىل متزايد نحو عىل املخزون هذا جمع وتم

الرسيري. الطب ال الطبية،
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احلديث العامل يف بُّ الطِّ

بعد؟ ماذا

بالحرب وانتهاءً بأبُقراط بدءًا ، زمنيٍّ شبه ترتيبًا مرتَّبة األوىل الخمسة الفصول إنَّ
بإيجاز نستعرض وفيه املايض، القرن يف بالطب فمعنيٌّ الفصل هذا ا أمَّ األوىل، العاملية
املريض، فراش عند الطب ممارسة الخمسة: الطب «أنواع» من لكلٍّ الحالية األهمية
من نوع فلكل املعامل؛ وطب املجتمعي، والطب املستشفيات، وطب املكتبات، وطب
حياة ويف الحديثة الصحية الرعاية ميزانيات يف له ص مخصَّ حيٌِّز املذكورة األنواع

واألطباء. املرىض
الذي إلحاًحا األكثر فالسؤال التكلفة، هي الحديث الطب وراء املحرِّكة القوة كانت
السابقني الجيلني أو الجيل خالل الطبية بالرعاية يتعلق فيما الالزم من أكثر د تردَّ
التي األنظمة عىل ويرسي الوطنية، للحدود عابر سؤال هذا معقولة؟ التكلفة هل كان:
الخاص التأمني أو بريطانيا، يف الوطنية الصحية الخدمات هيئة مثل الرضائب تموِّلها
الصحية الوظائف أو األمريكية، املتحدة الواليات يف رسوم مقابل املقدَّمة والرعاية
كانت أيٍّا — الصحية «االحتياجات» فمسألة أفريقيا. يف األساسية الطبية واملساعدات
وقد عليها، الطلب زاد رها، توفُّ زاد فكلما حد؛ أبعد إىل مرنة تبدو — قياسها طريقة
نفسه، الوقت ويف الحديث. الطب شكل باستمرار املتنامية الطبية التكاليف حدَّدت
— املايض يف خياًال الناس أوسع حتى وال — أحد يكن لم بأساليب الطب فعالية زادت
الطبية الرعاية ودخلت الصدارة، موقع بالكفاءة االهتمام احتلَّ فقد ثَمَّ، ومن ِليدركها؛
بها املعمول االسرتاتيجيات من كثري وفق تعمل وصارت الربحية، العالية األنشطة حيِّز
بالفعل، دولية رشكاٌت الطبية الرعاية متعهدي من كثريًا إنَّ بل الدولية، الرشكات يف
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منتجاٍت تُقدم التي الرشكة أنَّ إىل األعمال دوائر قادة ويشري الرتبُّح. دوافع تُحرِّكها
الخدمات رشكات منتقدو ا أمَّ منافسيها، أمام تخرس سوف فيها مباَلٌغ تكلفتُها أو رديئًة
يكونا أال ينبغي املرض من والوقاية الجسد إصالح أنَّ إىل فيشريون الحديثة الطبية

قليلة. االتفاق ونقاط مستمرٍّا، الجدل يزال ال اللُّعب. بيع أو السيارات إصالح مثل

األبُقراطي الرتاث املريض: فراش عند الطب

مختلف عىل واملعاِلجون هذا، يومنا حتى كثريًا بها يُحتَجُّ شخصية أبُقراط يزال ال
كثرية أنواع إىل الرئييس الفكر لتيار املمثِّلني الغربيني األطباء من — وأنواعهم صنوفهم
للصورة ِسَمتان وثمة ملهنتهم. س املؤسِّ األب يعتربونه — البديل بالطب املعاِلجني من
مذهب شمولية وهما: أال جذابتني؛ تزاالن وال باألخرى، إحداهما متَِّصلتان األبُقراطية

املريض. وأهمية األخالط،
فعل رد أنَّها عىل امُلعلِّقني معظم يراها املعارص، زمننا شعار عادت فالشمولية
هو البداية يف املحور كان إذْ الحديثة؛ الطبية العلوم يف املستمرِّ االختزال إىل للنزوع
للطب معاهد فلدينا الجزيئات؛ واآلن الخاليا، ثم األنسجة، ثم األعضاء، ثم الجسد،
معاهد إنشاء من عرش التاسع القرن يف األملانية الجامعات فعلته ما غرار عىل الجزيئي،
(نادًرا بموضوعية املسألة إىل نظرنا وإذا الباثولوجيا. أو البكترييا علم أو للفسيولوجيا
فسنجد موضوعية)، نظرًة الصحية الرعاية مسألة إىل أو صحتهم إىل الناس ينظر ما
عرش السابع القرن منذ األطباءَ ز حفَّ التجاٍه تتويًجا ببساطة يمثل الجزيئي الطب أنَّ
أن يمكن مما يتجزَّأ ال جزءٌ وذلك األمراض، تحليل مستويات تخفيض عىل األقل عىل

الطبية. والعلوم الطب بتقدُّم َحقٍّ عن نصفه
قبوًال يلَق لم باستمرار التحليل مستويات تخفيض يف الدائم األمل ذلك أنَّ إال
كان ح» لنرشِّ «نقتل أننا فشعوُر الطب؛ مماريس بني فيما حتى وال الجميع، لدى
(١٧٧٠–١٨٥٠)؛ وردزوورث ويليام الرومانيس الشاعر العبارة، تلك واِضع عىل أسبق
وعقب الُكلِّ. حساب عىل األجزاء تحليل عىل اإلرصار ضد َحربًا الرومانسيون َشنَّ فقد
أطباءُ َشَعر الطب، يف ص التخصُّ لسمة الرسيع والنمو األوىل، العاملية الحرب أهوال
رمًزا أبُقراط الناشئة الشمولية الحركُة اتَّخذت للطب. جديد أساس إىل بالحاجة ُكثُر
ع شجَّ وتكوينه. املريض ِبنية مثل: شمويل؛ منطلق من املرض إىل النظر وحاولت لها،
املالبس وارتداء البسيطة، األطعمة وتناُول الطبيعة، إىل العودة عىل مرَضاهم األطباءُ
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وفق والحياة الحركة)، تلك من جزءًا الُعْري مبدأ كان فقد منها؛ التجرُّد (أو العملية
الذين أولئك سيَّما ال املشاهري، األطباء من عدًدا الحركة اجتذبت الطبيعة. إمالءات
من عدٌد عنها ونتَج الطبية، صات التخصُّ وفكرة التجريبية العلوم إزاء متشكِّكني كانوا
بجنوب بيكهام حي يف الصحة مركَز أشهُرها كان بريطانيا، يف امللموسة. التجارب
فرتة املرض عىل ركَّز الطب أنَّ إىل سوه مؤسِّ ذهب وقد ،١٩٢٨ عام افتُِتح الذي لندن،
األول. اهتمامه َمَحطَّ تكون أن ينبغي للصحة البيولوجية السمات وأنَّ الالزم، من أطول
يف واملشاركة بانتظام، املركز عىل الرتدُّد عىل األَُرس وَحثَّ يَّة، األَُرسِ الحياة ع شجَّ وقد
نوادي يف املقدَّمة األنشطة عن كثريًا تختلف تكن لم التي واالجتماعية، البدنية أنشطته

املعارصة. البدنية اللياقة
ما ورسعان ِقلَّة، عن تعبري من أكثر يوًما تكن لم الطب يف الشمولية الحركة أنَّ إال
األطباء من عدد تبنِّي إىل جزئيٍّا يُعَزى ما وهو الثانية، العاملية الحرب بعد تأثريها ر تبخَّ
— املعِجزة والعقاقري الحيوية املستحرضات من الجديدة الطائفة أنَّ وإىل لها، النازيني
من التجريبية البحوث بأنَّ تَِعد كانت — والكورتيزون والبنسلني األنسولني وأهمها:
الثُّلُث الحديث للطب الذهبي» «العرص تصدَّر وقد األمراض. جميع تشفي أْن ا حقٍّ املمكن
وساد والثقة، الهيبة من مسبوق غري بعهد األطباءُ وحظَي العرشين، القرن من األوسط
السيطرُة ستتسنَّى النفسية االضطرابات وأنَّ تقريبًا، انتهت امُلعِديَة األمراض بأنَّ َظنٌّ
للذُّهان، املضادة العقاقري من أخرى وأنواع الجديد التورازين ار عقَّ باستخدام عليها

األفق. يف تلوح الرسطان عالجات وبدأت
يف تراجًعا شهدت — األُرسة طب أو — العامة املمارسة أنَّ املصادفة قبيل من ليس
الذي الطبيب هو العام املمارس أنَّ افُرتِض بريطانيا، ففي العقود؛ تلك خالل مستواها
الجديدة، الوطنية الصحية الخدمات هيئة يف استشاريٍّا يصري لكي الالزمة املهارة تنقصه
صات التخصُّ كانت فقد سرتيت؛ هاريل شارع يف الخاص لحسابه يعمل استشاريٍّا أو
هم االختصاصيون كان إذْ طب؛ طالب أليِّ املنشود الهدَف هي الجراحية أو الطبية

الطب. مهنة تسوَّدت التي النُّخبة
فيتنام حرب أشعلت فقد ؛ تتغريَّ األمور بدأت العرشين، القرن ستينيات من وبدءًا
الوقت ويف أشكالها. بجميع السلطة إزاء متشكًِّكا كان الذي االحتجاجات جيل فتيل
خِفيًَّة اٍل ُعمَّ اتِّحاداِت بوصفها — امِلَهن عىل الهجمات وترية تتسارع بدأت قد نفسه،
االجتماعي الناِقد َشنَّ فقد أعضائها؛ رغبة حسب الترصف وحرية بالدخل املعِنيَّة —
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والطبية، الرتبوية املهن أرباب عىل هجومه (١٩٢٦–٢٠٠٢) إيليتش إيفان النمساوي
عالجي») َمنشأ ذات «أمراًضا (أي: أمراًضا يخلقون األطباء أنَّ زاعًما املهن، من وغريهما
«العميل» حتى أو «املريض» (ليس الناَس إيليتش وحثَّ يعالجون. أنهم يزعمون ما بقدر
ولم وصحتهم. أجسادهم يف التحكُّم عىل األخرية) اآلونة يف ى يَُسمَّ املريض أصبح كما
بدأت بريطانيا، (يف املضادة الثقافة أنصار من عدد ِضمن واحد سوى إيليتش يكن
األطباءَ أجربوا الذين يميني) منطلق من امِلَهن أصحاب عىل هجومها ثاترش السيدة
إذْ ؛ التغريُّ يف واملريض الطبيب بني العالقة وبدأت الرتاجع. عىل األخرى املهن وأصحاب

املريض. نحو السلطة كفة مالت
حدثت؛ كثرية تطورات ضمن َرين تطوُّ بذكر ل التحوُّ ذلك عىل االستدالل يمكن
عىل ينَصبُّ اهتمامها كان فطاملا العامة؛ املمارسة طبيعة صياغة إعادة بدأت أوًال:
— (١٨٩٦–١٩٧٠) بالينت مايكل سلَّط وقد صات، التخصُّ من أكثر الكامل» «املريض
واألرق) والقلق االكتئاب (مثل النفسية االضطرابات َكمِّ عىل الضوءَ — آخرين ضمن
طب تشكيل إعادة يف رئييس بدور بالينت واضطلع عموميون. ممارسون يعالجها التي
أكاديميٍّا، ًصا تخصُّ وأصبح الطبية، الرعاية أوُجه من ا ومهمٍّ حيويٍّا وجًها ليصري األرسة
املتمثِّلة املفارقُة اَد النقَّ يَُفِت ولم الطبي. الهرمي التسلسل يف مرموقة مكانة واكتسَب
مجموعته له «عام»، ص تخصُّ إىل تحوَّلت بأن بنفسها ارتقت العامة املمارسة أنَّ يف
وتََظل بريطانيا). (يف ملكية وكلية واالختبارات التدريب بروتوكوالت من به ة الخاصَّ

العرص. متطلبات مع يتكيَّف كان أنَّه الحقيقة
فاملساعدات النامية، الدول يف األوَّلية الرعاية عىل الرتكيز يف الثاني التطور تمثَّل
— األوىل العاملية الحرب انتهاء بعد تكوَّنت التي — األمم ُعصبة عهد منذ الدولية الطبية
الحرب انتهاء بعد أُقيَمت التي الصلة ذات الدولية والوكاالت العاملية الصحة منظمة حتى
باالنتباه واختُصَّ بالتكنولوجيا. املدفوعة الرأسية الربامج عىل ركَّزت الثانية، العاملية
وغريها األنهار)، (عمى الذَّنَب ِبيَّة ُكالَّ وداء يَّة صِّ الشِّ والدودة والبلهارسيا والجدري املالريا
برامج حققت فيما ا، تامٍّ نجاًحا الجدري استئصال حملة نجحت املحددة. األمراض من

ذريع. بفشل باءَ املالريا برنامج ولكنَّ كبرية، نجاحات أخرى
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،١٩٧٨ عام بكازاخستان آتا أملا يف العاملية الصحة منظمة عقدته دويل مؤتمر ويف
والبنية والتعليم لِيَّة األوَّ الرعاية أي األفقية؛ الربامج نحو رسميٍّا االنتباه بؤرة تحوَّلت
تُهَجر لم األمراض. فرادى نحو هة املوجَّ َدة املحدَّ الرأسية الربامج عن عوًضا األساسية،
ناحية من — الخاص عن العام أهمية أدرك ل التحوُّ ولكن تماًما، الرأسية الربامج
تثقيف عن املسئولني األفراد من الصحة ملماريس األولوية وأعطى — والكفاءة االستدامة

وعالجها. حاالتهم وتشخيص وأَُرسهم األفراد املرىض
إال العواقب، خشية دون معه شخص أي د لتوحُّ يكفي بما خ مرتسِّ رْمز أبُقراط إنَّ
الطب بممارسة يتعلق فيما األبُقراطية املجموعة عليها اشتملت التي الِقيَم من كثريًا أنَّ

جديد. من الرئييس الفكر تيار دخلت املريض فراش عند

املعلومات ثمن املكتبات: طب

الطبية، املعرفة شكل يف تحوًُّال عرش الخامس القرن يف املطبوعة الكتب ظهور أحدث
فالكتب للمعرفة؛ الزمني النطاق والعلمية الطبية املجالت ت غريَّ الزمان، من قرنني وبعد
ولكنها مثرية، جديدة نظرية أو اكتشاف عن اإلبالغ بغية طباعتها استعجال يمكن
— ت املَجالَّ أما كامًال، عمًرا استغرقت متأنِّية الت تأمُّ نتاج تكون أن أيًضا املمكن من
األوىل املجالت كانت رات. التطوُّ أحدث ملواكبة ُمَعدَّة فكانت — املنتِظم صدورها بجدول
األطباء فيها وحظَي عرش، السابع للقرن العلمية الجمعيات إصدار من معظمها يف
العلمية املجالت ظهور بدأ الالحق القرن من وبدءًا الئق، بتمثيل الطبِّية واملوضوعات
وإْن ُمطَِّرد، نمو بوادر الحت عرش، التاسع القرن من األول العقد وبحلول صة. املتخصِّ
لدينا معتاًدا صار الذي العدد من أقل جديدة سنوية إصدارات يف تمثَّل قد ذلَك كان
التي املجلة مثل — األسبوعية املجالت وأتاحت . متدنٍّ أساس عىل لنشأته نظًرا اآلن؛
«النِست» ومجلة (١٨١٢) مديِسن» أوف جورنال إنجالند نيو «ذا اآلن عليها يُطَلق
عملية يف أكرب رسعًة — اآلن حتى الطب مجال يف مسموع صوت وكلتاهما ،(١٨٢٣)
مهم بدور اضطلعت وكلُّها واملراسالِت، واألنباءَ االفتتاحيَة املقاالِت عت شجَّ كما النرش،

الحديث. بشكلها الطب مهنة تكوين يف
العقدين خالل الوجود من املطبوعة واملجالت الكتب بزوال التنبؤات كثَُرت وقد
أساليب يف تحوًُّال اإللكرتوني والنرش واإلنرتنت الكمبيوتر من كلٌّ أحدث عندما املاضيني،
بوترية تصدر واملجالت الكتب تزال وال تتحقق، لم النبوءات تلك أنَّ إال املعرفة. نرش
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تدريجيٍّا النهاية يف سيأتي التغريُّ أنَّ النرش لعملية االقتصادية القواعد تعني متزايدة.
مثل الكمبيوتر عرص يف حاليٍّا املكتبات» «طب يعيش ذلك، من الرغم وعىل شك، بال

الصحية. الرعاية مجال يف األقل عىل ان مهمَّ أثران له كان مما بقيتنا؛
عىل األفراد حصول سهولة ظل يف وأطبائهم املرىض بني العالقة ت تغريَّ لقد أوًال:
يمكنه ما عالٍج أو تشخيٍص تبعات بمعرفة املهتمُّ فاملريض حاليٍّا؛ الطبية املعلومات
بظهور سهولًة العملية تلك ازدادت وقد املكتبة. إىل ه يتوجَّ أن أو الطبيب، يسأل أن
ونها. يتلقَّ التي الطبية الرعاية يف مشاركتهم زيادة عىل املرىض ع شجَّ الذي اإلنرتنت،
وهي أكثر، أو جيل منذ ترحيبًا الَقت لعمليٍة إبراٍز من أكثر تكن لم الظاهرة وتلك
مهارات وصارت التواصل، عىل قدرًة أكثر الطب مجال يف العاملون يكون أن تتطلَّب
عن أيًضا وتُْسفر الطب، ُكلِّيَّات يف النجاح) من متفاوتة (بدرجات اآلن تَُدرَّس االتصال
معلوماٍت املرىض ي تلقِّ احتمال يستتبع التنظيم إىل اإلنرتنت افتقار إنَّ إذ مشكالت؛
الحديث العرص يف االهتماُم ل حوَّ وقد األساس. من خاطئًة أو متحيِّزًة أو منقوصًة
من وكثرٍي األطباء بني القوى موازيَن املعلومات إىل الوصول وسهولة املرىض بحقوق
مرضاهم. مع أطول وقت بقضاء األطباء ويُلِزم معظمه، يف مفيد وضع وهذا مرضاهم.
الجديدة. املعلومات ثورة نتيجة املرىض سجالت يف جوهري تحوُّل حدث ثانيًا:
مثل — وطنية خطط وأي يَّتها، وِرسِّ املعلومات إىل بالوصول متعلقة كربى قضايا ثمة
نجاًحا تحقق ولم التكلفة باهظة تكون — تنفيذها املتحدة اململكة تحاول التي الخطة
رقاقة عىل به خاص طبي سجل مريض كل لدى يصبح أن يف فاألمل اآلن. حتى
بالنسبة كثريًا األمور ييرسِّ أْن ذلك شأن فمن النظرية؛ الناحية من به بأَس ال إلكرتونية
يحتاجونه بما األطباء ويُِمدَّ الحوادث، أو الطوارئ ُغَرف يف الصحة قطاع يف العاملني إىل
الخطة ستنجح — األقل عىل — القريب املدى فعىل املريض. يكون أينما معلومات من
رشكات وصول ا أمَّ يتعاونوا. لكي الكايف بالقدر بصحتهم املهتمني املرىض مع باألساس
املثايل الهدف يظل أْن ح امُلرجَّ ومن بعد، تَُحلَّ لم فقضية البيانات إىل وأصحابها التأمني

عاب. بالصِّ محفوًفا األسمى
شاشات يف يحدِّقون األطباءُ وصار معلومات، موظفي إىل املكتبات أمناءُ ل تَحوَّ وإذْ
أْن امُلضطِرب املريض حقِّ من أصبح ربما مرضاهم، مع التعامل عن عوًضا الكمبيوتر

بالرضورة. األصلح هو ليس الجديد العاَلم هذا أنَّ يفكِّر
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الرعاية ثمن املستشفيات: طب

الفرنسية الثورة صاحب الذي ل التحوُّ منذ الطب يف محورية بمكانة املستشفيات تمتَّعت
حيث من املاضيني؛ القرنني خالل تطوَّرت أنها شكَّ وال الطبي. والِفكر التعليم مجاَيل يف

والجراحية. الطبية ووظيفتاها وتمويلها وتنظيمها الهندسية هيئتها
املطالب تغريُّ مع بذاته، قائًما ا خاصٍّ موضوًعا املستشفيات هندسة أصبحت فقد
عربَّ الحديث العرص أوائل يف املستشفيات من فكثريٌ والطبية، واالقتصادية االجتماعية
صليب، هيئة عىل تَُشيَّد كانت ما فكثريًا الدينية؛ وتطلُّعاتها أصولها عن َعمًدا تصميمها
من كثرية أجزاء ويف طبًعا. صغرية وكنيسة بمذبح، وتَُزوَّد الكاتدرائيات، غرار عىل
التمريض وطواقم الهنديس اإللهام من ُكالٍّ الرومانية الكاثوليكية الكنيسة رت وفَّ أوروبا،
أكثر بُصَور املستشفيات نشأت الربوتستانتية، أوروبا ويف اليومية. الرعاية قدَّمت التي
من أكثر تحمل صارت االستشفاء بغرض ُشيَِّدت التي املباني من وكثريٌ علمانية،
بأموٍر امَلعنيَّة — الصغرية صية التخصُّ املستشفيات الريفية. باملنازل عابر َشبٍَه مجرد
أمراض أو األطفال أمراض أو الجدري أو التناسيل الجهاز أمراض أو الوالدة مثل
ثم الغرض. لذلك ص ُخصِّ عادي، منزل يف تبدأ كانت ما كثريًا — العيون أو الرئتني
ولكنَّها ببساطة، أكرب منزل يف أحيانًا أكرب؛ مباٍن إىل تُنَقل الناجحة املستشفيات كانت
املباني بتلك الخاصة املتطلبات تكن ولم الغرض. لذلك صة مخصَّ مباٍن إىل نقلها ازداد
مرافق أو مياه ودورات مطبخ، عىل تحتوي فكانت املنزل؛ متطلبات عن كثريًا تختلف
عمليات وكانت لألطباء. حجراٍت وعادًة ة، لألِرسَّ وحجرات النفايات، من للتخلُّص أخرى
الرسير ذلك كان وأحيانًا العادي، املريض رسير يف عادًة تُجرى الوالدة أو الجراحة

آخر. مريض فيه يشاركه
أوجه لبعض خاصة وجراحية طبية رشوط تُوَضع بدأت عرش، التاسع القرن إبَّان
مستطيلة ُغَرف وهي — أجنحة شكل عىل امُلَشيَّدة العنابر فكانت املستشفيات، تصميم
العسكرية، املستشفيات سمات من سمًة — الجانبني عىل طويلة بنوافذ ُمزوَّدة الشكل
من الطراَز ذلك التمريض يف نايتينجيل فلوَرنس إليها دعت التي الحركُة َجعَلت وقد
يتَِّسم العنابر من النوع ذلك وكان الكبرية. العامة للمستشفيات نموذجيٍّا طراًزا العنابر
يف التهوية، تيسري إىل النوافذ من املزدوجة الصفوف أدَّت فأوًَّال جذَّابتني؛ بخاصيتني
نايتينجيل فلوَرنس (كانت الصدارة موقع للمرض الوبالية النظريات فيه احتلَّت عرص
إرشاف الشكل ذلك يرسَّ وكذلك سني)؛ املتحمِّ العامة والصحة الوبالية أنصار من
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القرن ثمانينيات أواخر يف هوبكنز جونز مستشفى تشييد وأثناء املرىض. عىل التمريض
تصميمه. يف العنابر من الشكل ذلك أُدِرَج عرش، التاسع

الجامعية املستشفيات أكَّدت فقد أخرى؛ رشوط ثمة كان الوقت، ذلك بحلول أنَّه إال
يُجروا أْن لألطباء فيه يمكن عنرب، بكل صغري معمل إلحاق إىل الحاجة عىل األملانية
أدَّى املستشفيات، معظم ويف املواد. من وغريهما والدم للبول وِمجهريٍّا كيميائيٍّا تحليًال
للعمليات، غرف تخصيص إىل مة، املعقَّ بالجراحة متبوعًة التطهريية، الجراحة قبول
احتياج املرض جرثومية نظرية عىل وترتَّب التعقيم. أجل من املناسبة ات بامُلعدَّ مزوَّدة
والرباز، والبول والدم للبُصاق مزارع إلجراء خاصة معامل إىل رة املتطوِّ املستشفيات
الرسطان عن للكشف األنسجة عينات فْحُص الخلوية الباثولوجيا علم عىل وترتَّب
يفحص الذي هو املقيُم الباثولوجيا مختصُّ كان ما وكثريًا االختالالت. من وغريه
عىل إجراؤها امُلَقرَّر الجراحية العملية طبيعة وتتوقَّف الجراحة، أثناء املأخوذة الَخْزَعات
يف تظهر السينية األشعة ات ُمعدَّ بدأت عرش، التاسع القرن نهاية ومنذ فحصه. نتيجة
السينية باألشعة الصور اللتقاط وفنِّيِّني لها مساحات توفري استلزم ا ممَّ املستشفيات؛
املستشفيات يف مهمًة سمًة الخارجية العيادات أصبحت كذلك لقراءتها. شخص وتعيني

عرش. التاسع القرن سبعينيات منذ
تطلَّب — غريها وكثري — والجراحية الطبية االبتكارات تلك من ابتكار كل إنَّ
استمرار مع ا خاصٍّ اهتماًما تطلَّب أو القائمة، الهندسية الرتتيبات عىل تعديل إدخال
إال الالزم، من أكثر التايل التشبيه عىل املرءُ د يشدِّ أال ينبغي جديدة. مستشفيات بناء
عرش التاسع القرن يف والسجون العقلية األمراض ات مصحَّ بني تشابٍه أوُجُه ثمة أنَّه
ات فَمَصحَّ أخرى. ناحية من العرشين القرن يف والفنادق املستشفيات وبني ناحية، من
تحيط حيث املدن؛ حدود خارج تُقام كانت ما كثريًا السجون وكذلك الفيكتوري العرص
بتصميم الحديثة املستشفيات تأثَّرت وقد والُعزلة. األمن عىل فيها ويَُشدَّد األسوار بها
مقيمني لنزالء النظيفة واألغطية الغذاء بتوفري د يتعهَّ فكلها اإلدارية؛ واملنشآت الفنادق
باملواد يُِمدُّونهم ُجملة ار تُجَّ عن فضًال للغسيل مرافق إىل ويحتاج متباينة، زمنية لفرتات
الُغَرُف تصطفُّ التي الطويلة املركزية األروقة وكانت الطعام. إلعداد الالزمة الغذائية
يف بما الدخول؛ إجراءات تنظيم مسألة عن ناهيَك أخرى، مشرتكة سمًة جانبيها عىل
تصنيف — مكان كل يف الخاصة واملستشفيات األمريكية املتحدة الواليات يف — ذلك

الدفع. تفاصيل
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األعمال؛ قطاع لنماذج املستشفيات إدارة من التنظيمي الجانب تبنِّي تزايد وقد
إىل َعْمًدا أنظارهم األمريكية املستشفيات مديرو ه وجَّ العرشين، القرن أوائل ففي
الكفاءة، زيادة وراء الحثيث سعيهم منها يستلهموا لكي الصناعي اإلنتاج أساليب
يدفعها، التي النقود نظري للعميل الئقة قيمة وتقديم التكاليف وخفض اإلنتاجية فكانت
أساس عىل مؤسساتهم بإدارة امَلعنيني املديرين نظر وجهة من ومقبولًة منطقيًة مسائَل
من كان ولكن خريية، مؤسسات تزال ال املستشفيات معظم كانت أوروبا، يف ربحي.
وكانت دائًما، محدودة كانت امليزانيات إنَّ إذ ذاتها؛ الِقيَم فيها تتغلغل أن السهل
التكاليف هي املاضية والنصف القرن فرتة خالل كافة املستشفيات يف الرئيسية السمة
لألخرية الغلبة تكون واالقتصادية، الطبية القيم بني دام الصِّ حدوث وعند الباهظة.

األسايس. التمويل مصدر ماهيَّة عن النظر برصف عادًة،
أساليُب اعتُِمدت وقد الحديثة، املستشفيات يف محورية سمة فالتكاليف إذن
أو دينية منظمات ِقبل من باألساس تُدار املستشفيات كانت فعندما بها، للوفاء متنوعٌة
املستشفيات لتمويل الرئييس األسلوب هو األهيل املستشفى (كان خاصة خريية جهات
يُعَهد كان الوطنية)، الصحية الخدمات هيئة إطار يف تأميمها حني إىل بريطانيا يف
تستخدمها. ما نادًرا كانت وإْن تموِّلها، التي الجهات إىل عادًة امليزانيات بمسئولية
التشخيص، وسائل من وغريها السينية األشعة وتقنية الحديثة الجراحات إدخال ومع
دخول إىل يدعوهم ما — عرش التاسع القرن أواخر منذ — أيًضا األغنياء لدى صار
بأجر للعالج عنابر بناء يف الربيطانية األهلية املستشفيات أمام الحل وتَمثَّل املستشفى.
عنابر نشأت األمريكية، املتحدة الواليات ويف الخريية. العنابر أرباحها تدعم للُموِرسين،
مايو مجموعة مثل — الخاصة املستشفيات وقدَّمت أسبق، مرحلة يف بأجر العالج
رعايًة — عرش التاسع القرن ثمانينيات منذ مينيسوتا يف مايو آل سها أسَّ التي كلينيك،
تأمني لديهم الذين أو العالج نفقات دفع عىل القادرين لألشخاص وجراحيًة طبيًة
كاٍف بتقدير العرشين القرن أوائل يف التأمني رشكات دور يحظى ال اآلن، وحتى خاص.
أهدافها عىل أكَّدت األوىل التأمني رشكات من كثريًا أنَّ من الرغم وعىل الطب، تاريخ يف

الدوام. عىل قائًما الربح دافع كان فقد الخريية،
القاعدة هو ثالث طرف طريق عن الدفع فإنَّ امُلتَّبَع، الصحية الرعاية نظام كان أيٍّا
تكاليف أصبحت وقد الباهظة. لتكاليفها نظًرا وذلك الغربية؛ املجتمعات مستشفيات يف
دة املعقَّ املؤسسات تلك يف والعمالة ات امُلعدَّ وتوفري والصيانة واإلنارة والتدفئة اإلنشاء
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أو الدولة، بني ما الضامنة الجهات وتنوَّعت املايض. القرن خالل متناٍم قلق مصدر
فاعل أو حاكم، فرد أو خريية، جماعة أو تأمني، رشكة أو دينية، منظمة أو البلدية،
املستشفيات مثل — الربحية املستشفيات وتتعرَّض سبق. مما مزيج أو ثري، خري
سياسات لرضاوة نظًرا االنتقادات؛ من لكثري — األمريكية املتحدة الواليات يف القائمة
الرضورة أو التشخيص من أكرب أهمية التأمينية السياسة تُوِيل التي فيها، املرىض قبول
املميِّزتان السمتان هما األعمال، قطاع نماذج وتبنِّي الكفاءة، وراء السعي أنَّ إال الطبية.
مصدر َفْقد من الخوف كان عرش، التاسع القرن يف تقريبًا. كلها الحديثة للمستشفيات
املرض صار واآلن العاِملة، الطبقة لدى الرئييس الهاجس هو مزمن مرض نتيجة الدخل
عىل التأمني يغطيه ال والذي طويلة، لفرتات املستشفى يف اإلقامة يستلزم الذي الُعضال
يتمتعون داموا ما باالرتياح يشعرون الذين األشخاص لدى الهاجَس هو كاٍف، نحو

بصحتهم.
فرتِة متوسَط املاليُة القيوُد وكذلك الجديدُة التكنولوجيُة االكتشافاُت خفضت وقد
بعد حتى — رسيًعا املستشفى فراش من املرىض إخراج أصبح فقد املستشفى؛ يف البقاء
صواب عىل وجيهة طبية أدلة وثمة اآلن. جراحيٍّا هدًفا — كربى جراحية عمليات إجراء
العضالت، وضمور الِفراش وقروح بالجلطات اإلصابة احتمال تقلِّل إنَّها إذ الفكرة؛ تلك
التي الفرتات تقلل إنَّها إذ اقتصادي؛ منطق إىل أيًضا تستند االسرتاتيجية تلك أنَّ إال
تقتيض كانت التي التشخيصية، اإلجراءات وأصبحت املستشفى. يف املرىض يقضيها

الخارجية. العيادات أقسام يف اآلن تُجَرى سابق، عهٍد يف املستشفى يف املريض بقاء
ثالث تحمل ألنها باقية؛ فهي املستشفيات، تعرتي التي املشاكل من الرغم عىل
ر، املتطوِّ التشخيص وهي: أال مستحيًال؛ أمًرا عنها االستغناء تجعل معيَّنة سمات
التي السمة هو التشخيص كان الجراحية. والعمليات الحادة، للحاالت الوجيزة والرعاية
ألسباب — اآلن وحتى عرش، التاسع القرن أوائل يف الفرنسية املستشفيات بها تميَّزت
شائعًة تجربًة الفحوصات من مجموعة إلجراء املستشفى إىل الذهاُب يزال ال — مختلفة
لتقييم القلب، قسطرة مثل: إجراءاٍت؛ يف والعلم التكنولوجيا وتلتقي الحديث. العرص يف
األنسجة من قطعة عىل الحصول بغية الُكىل، أو الكبد من َخْزَعة أخذ أو القلب؛ وظائف
يف الجنني نمو لرصد الصوتية فوق املوجات استخدام أو املجهري؛ للفحص وإخضاعها
أو — امُلَحوَسب املحوري املقطعي التصوير أِي — َمقَطِعيَّة أشعة إجراء أو الَحمل؛ فرتة
الداخليَّة الِبنى لتصوير باِضعتني غري وسيلتان وهما املغناطييس، الرنني بآلة التصوير
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إذ مختلفة؛ وعلمية تكنولوجية مبادئ إىل األشعة من النوعان هذان ويستند للجسد.
مًعا ع تُجمَّ متسلسلة صور خالل من الداخل من للجسد صورة األول النوع يركِّب
تتحكم قويٍّا مغناطيسيٍّا مجاًال الثاني النوُع يَستخدم بينما كمبيوتر، جهاز باستخدام

السلكي. تردد ذات موجة فيه
االخرتاعني كال حصل فقد التقنيتني؛ هاتني بني املشرتكة القواسم من الكثري ثمة
الليِّنة األنسجة أيًضا تُظهر األبعاد ثالثية صورة يُصِدر منهما وكلٌّ نوبل، جائزة عىل
جذريٍّا ًرا تطوُّ أحدثَا وكالهما التقليدية، السينية األشعة يف مما كثريًا أوضح نحٍو عىل
ما وهو باإلبَر، َخْزَعات أْخذ — املثال سبيل عىل — أتاحا إذْ والعالج، التشخيص يف
لصنعها باهظة تكلفة اآللتني كلتا وتطلبت جائرة، جراحًة مىض فيما يتطلَّب كان
عىل املغناطييس بالرنني التصوير مخاطر النخفاض ونظًرا واستخدامها. وصيانتها
محل حلَّ فقد الدقيقة، الليِّنة األنسجة لتكوينات أوضح صورة من ينتجه وما املرىض،
القرن ثمانينيات منذ يرمزان بدورهما صارا كليهما ولكنَّ كبري، حد إىل املقطعية األشعة
ماكينات جانب وإىل وتكاليفه. بالتكنولوجيا املدفوع الحديث الطب قوة إىل العرشين
التقنيات تلك ت غريَّ األخرى، الحديثة االخرتاعات من ومجموعة البرصية واأللياف الليزر
ولكنها ويفعلوه، األطباء يعرفه أن يمكن ما نطاق عت وسَّ إذْ املستشفيات؛ طب معالم

كبري. حدٍّ إىل الطبية الرعاية تكاليف أيًضا زادت
فالرَّْضُح الوجيزة؛ الرعاية فهي املستشفيات طب يف الباقية الثانية السمة أما
هو وإنما العسكري، الطب فروع من مهم فرع مجرد ليس — املثال سبيل عىل —
والطلقات الطعنات عن الناتجة والجروح السري، حوادث مع لزوًما يتعامل فرع أيًضا
وقد الحديث. املجتمع يطرحها التي لها حرص ال التي واملخاطر والحروق، النارية،
كانت الثانية، العاملية الحرب بداية فعند وضوًحا؛ َص التخصُّ ذلك اإلرهاب ظاهرُة زادت
الضحايا من كبري عدد سقوط مع للتعامل روتينيَّة استعدادات تُجري األوروبية البلدان
الواسعة الكوارث مع التعامل أجل من مشابهة خطط اآلن وتُوَضع املدنيني، صفوف يف
مسئولية من جزءًا دائًما كانوا الحادة واألمراض الحوادث ضحايا األفراد أن إال النطاق،

املستشفيات.
لذوي الرعاية توفري بهدف تدريجيٍّا املستشفيات يف خاصة أماكن أُقيَمت وقد
أساليب إثر متاحة الكربى الجراحات أصبحت وبعدما الحادة. اإلصابات أو األمراض
وأُضيَف العمليات، ُغَرف إىل اإلفاقة ُغَرف أُضيَفت ليسرت، أدخلها التي والتعقيم التطهري
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والعالج التشخيص يف لها استخدام مجاالت السينية األشعة َوجدت ما رسعان :1-6 شكل
واٍق ثمة — ١٩٠٢ عام — السينية باألشعة للعالج املأخوذة الصورة هذه ويف سواء. حدٍّ عىل
محِميٍّا، يكن فلم نفسه الطبيب أما آنذاك. معتاًدا يكن لم احرتازي إجراء وهو باآللة، محيط

مهنته. رمز األبيض، املعطف حتى يرتدي وال

ويف باملستشفى. العاملني طاقم إىل الجراحة مرىض برعاية املختص التمريُض كذلك
اخرتاع ومع الحيوية. العالمات من وغريه الدم ضغط مراقبة أمكن العرشين، القرن
معالجة فعالية ازدادت الحربني، بني ما سنواِت يف الدم نقل وتقنية الوريدية املحاليل
خمسينيات ويف الجراحية. للعمليات التالية املضاعفات من وغريها الجراحية الصدمة
التكنولوجية ات امُلعدَّ إىل القلب لرضبات املستمرة املراقبة أُضيَفت العرشين، القرن
طوارئ حالة تمثل أنها عىل القلبية األزمات إىل النظر شيوع ومع الغرف، تلك يف القائمة
تلك ومثُل الحاالت. تلك من الحادة املراحل لرعاية القلبية العناية وحدات نشأت طبية،
القرن سبعينيات ويف العاملني)، (أو للمرىض حال بأي هادئًا مكانًا ليست الوحدات
القلبية األزمات مرىض بقاء هو األفضل كان إذا ما بشأِن جادة نقاشات جرت العرشين

128



الحديث العالم يف الطِّبُّ

القلبية العناية وحدات به تميَّزت ما أنَّ إال أكثر. ال الراحة يجدون حيث منازلهم؛ يف
يف للوفاة رئييس سبٌب وهو — القلب رضبات اختالل يف التحكُّم عىل أفضل قدرة من
الحديثة، اإلنعاش تقنيات عن فضًال — القلب عضلة احتشاء حاالت من الحادة املرحلة
أيًضا ويُعاَلج الالإنسانية. وبيئتها تكاليفها من الرغم عىل واستمراريتها، دوامها َكَفَلتَا
غيبوبة أو الدماغية، للسكتة يتعرَّضون الذين املرىض هذه، املركزة العناية وحدات يف

املستعصية. الحاالت من غريها أو السكري،
تتطلَّب التي فالتقنيات باملستشفى؛ وثيًقا ارتباًطا أيًضا الحديثة الجراحة ترتبط
والجهاز القلب وأمراض األشعة اختصاصيِّي قيام استتبعت محدوًدا جراحيٍّا ًال تدخُّ
من كثري يف يدوية بإجراءات الجراحيني، غري االختصاصيني من وغريهم الهضمي،
للطب الهرمي التسلسل يف مرموقة مكانة يحتلُّ يزال ال الجرَّاح أنَّ إال األحيان،
انخفض فقد حال، بأيِّ الطبية للقيمة مقياًسا نوبل جوائز كانت وإذا الحديث.
تيودور حصل مبكرة، مراحل ففي األخرية؛ اآلونة يف سيَّما ال فيها؛ الجرَّاحني تمثيل
وكذلك الدرقية، الغدة جراحة مجال يف لعمله نوبل جائزة عىل (١٨٤١–١٩١٧) كوخر
كان وإْن الدموية، األوعية خياطة رائد (١٨٧٣–١٩٤٤) كاريل أِلكسيس عليها حصل
هوجنز تشارلز وحصل األنسجة. بمزارع املعنية أبحاثه نظري باألساس عليها حصل
نوبل جائزة عىل — امَلْولِد الكنديُّ البولية املساِلك اختصايصُّ — (١٩٠١–١٩٩٧)
الهرمونات، عىل قائمة تكون أن يمكن الربوستاتا أورام أن إلثباته (١٩٦٦) مناصفًة
طبيب وحصل الجائزة. عىل حصوله من قرن ُربع قبل اكتشافه إىل ل توصَّ قد وكان
مناصفًة نوبل جائزة عىل (١٨٧٤–١٩٥٥) مونيز إيجاس أنطونيو الربتغايل األعصاب
إىل ُمخزيًا اكتشاًفا اآلن صار الذي الجبهي، الَفصِّ ببَْضع امَلعنيِّ عمله لقاء ١٩٤٩ عام
يتعلق وفيما الوفاة. إىل أحيانًا وصلت وخيمة عواقب من به ارتبط ملا نظًرا ما؛ حدٍّ
— الربيطاني العظام جرَّاح — (١٩١١–١٩٨٢) تشارنيل جون كان البرشية، بخدمة
ونُُهجها الفخذ مفصل استبدال تكنولوجيا يف الرائدة أبحاثه نظري نوبل جائزة يستحق
نوبل، جائزة (١٩٥٦) القلب قسطرة تقنية حصدت كذلك يَنَْلها. لم وإْن الجراحية،
اإلجراءات أنَّ فكرة يؤكِّد مما الجراحة؛ مهنة يف ًصا متخصِّ يكن لم يها متلقِّ من أيٍّا ولكنَّ

جراحية. غري صات تخصُّ ِمن أطباءُ اآلن يُجريها صار الجراحية
من ثالثٍة إىل الحديث العرص يف الجراحة مجال يف الوحيدة نوبل جائزة آلت وقد
وإن تأثريًا، األكثر املعارصة الجراحة جوانب أحد وهي األعضاء؛ زراعة جراحة روَّاد
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إىل الجسم ميل عىل السيطرة بغية األساسية، املناعية األبحاث من كبريًا قدًرا نَت تضمَّ
بصفة والكبد والقلب الُكىل تُزَرع واآلن «أجنبية». يعتربها التي واألعضاء األنسجة رفض
يتخىل أن الكليتني صحيِح لشخص يمكن كان وإْن عادًة، نْي (متوفَّ متربِّعني من روتينية
معجزة أنها هو األعضاء زراعة لجراحة الدقيق الوصف يكون أن يمكن إحداهما). عن
الصحية الرعاية تواجهها التي امُلعِضالت عن أيًضا معربِّ رمز ولكنها وجراحية، علمية
ي املتلقِّ بني الحياة مدى تستمرُّ طبية عالقة ينشئ ما عادًة أجنبي عضو ي فتلقِّ الحديثة؛
وهي طويلة، لفرتات املناعة لتثبيط قوية عقاقري تناول يلزم إذ برعايته؛ دين واملتعهِّ
ومما بالعدوى. لإلصابة املاِنح استعداد زيادة منها مؤِسفة؛ جانبية أعراًضا ن تتضمَّ
سوداء سوق ظهور إىل أفىض للزرع املتاحة األعضاء نقص أنَّ القلق من مزيًدا يثري
أعضاءهم يبيعون الذين النامية البلدان يف امُلْعِدمني الفقراء عىل باألساس نشأت دولية،

الغنيَّة. البلدان يف تُستَخَدم لكي
والبحث الطبي التعليم محور تزال ال أنها كما البرش، حياة تنقذ املستشفيات
الرغم وعىل دائمة، مشكلة فالتمويل خطرية؛ هيكلية مشكالت تعاني لكنها الرسيري،
فال الناس، وخدمة الخريي العمل بخطاب األحيان من كثري يف املستشفيات ك تمسُّ من
الحيوية املضادات مقاومة شاعت وقد دة. معقَّ مؤسسات باعتبارها إدارتها من مفر
باملضادات الغنية املستشفيات بيئة ولكن امُلْمِرضة، الدقيقة الكائنات من كثري لدى
املضادات مقاومة تنشأ التطورية. الظاهرة تلك ف لتكشُّ مثاليٍّا مكانًا تجعلها الحيوية
مقاومة من تمكِّنه ما خاصيٌَّة عنه تَنتج دقيق كائن يف عشوائي جيني تغريُّ عن الحيوية
الجديدة الوراثية الخاصيَّة تلك تمنح سيفهمها، داروين كان وبأساليب الحيوي. املضاد
شائع نوع وهو — العنقودية رات فاملكوَّ مزدِهًرا، ينمو ثَمَّ ومن ميزًة؛ الدقيق الكائن
البداية يف تُعاَلج كانت — العدوى من أخطر أنواًعا وكذلك دماِمل يسبِّب البكترييا من
ما رسعان ولكنها العرشين، القرن أربعينيات يف املعجزات ار عقَّ مثَّل الذي بالبنسلني،
ضد مقاومًة اكتسبت أخرى، حيوية مضادات تطوير ومع للبنسلني، مقاِومة أصبحت
للميثيسيلني. املقاومة الذهبية العنقودية رات بامُلَكوَّ تُعَرف صارت واآلن أيًضا؛ منها كثرٍي
بني دائبة حركة لوجود نظًرا أيًضا؛ املجتمع ويف املستشفيات يف خطرية مشكلة وتلك
وفريوس والدرن للمالريا املسبِّبة العوامل من كلٌّ طوَّرت وقد األشمل. والعالم املستشفى
تلك تعقيد زاَد مما املعتادة؛ عالجها أساليب من لكثري مقاومًة البرشية املناعة نقص

الكربى. العاملية األمراض
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أن إال اإلنسان، ُصنْع من هي وإنما الظاهرة، تلك يف املستشفيات «تتسبَّب» لم
املستشفيات إنَّ حتى اآلن، ا جدٍّ شائعة أصبحت للعقاقري املقاومة املرض ُمسبِّبات
لقبها إىل وتعود استشفاء»، «ُدور بوصفها لها املرجو اللقب أحيانًا تفقد الحديثة

املوت». «بوابات القديم:

أيدينا بني صحتنا املجتمع: يف الطب

العالم أنحاء جميع يف أساسية ِبنْية عرش التاسع القرن يف العامة الصحة ُدعاة أنشأ
قت حقَّ رأينا، وكما متباينة. قومية أليديولوجيات ومراعاًة متباينة، ِبَوتريات الغربي،
األمراض ألسباب أفضل فهٍم إىل ل التوصُّ بعد الفعالية من أكرب درجة الحركة تلك
مجموعة كانت األهمية. من ذاته القدر عىل كانت نفسها األساسية البنية ولكن امُلعِديَة،
واملصانع الصحة ومفتِّشو والغذاء، املياه ومحلِّلو للصحة، الطبيون (املسئولون األفراد
باطِّراد املتنامية التنظيمية الضوابط وحزمة الزائرة)، التمريض وطواقم والبنايات،
الحكومات إدراُك تزايَد التي اإلصالحات لتحقيق رضوريَّني تطبيقها، سلطة ُخوِّلوا التي
وتشمل باسمها، جديرة العامة الصحة تصبح أْن املفرتض من فكان عنها، ملسئوليتها

بمنافعها. املجتمع أعضاء جميع
واألطفال الفقراء — الضعيفة الفئات ولكنَّ حدث، ما ذلك كان عامة، بصفة
وتمثِّل األحيان من كثري يف تُستهَدف كانت — اإلنجاب ِسنِّ يف والسيدات وامُلِسنِّني
داٍع دون اإلحسان سمة يضفي قد ذلك أنَّ حني ويف املستفيدين. من الكربى الرشيحة
التاسع القرن أواخر يف العامة الصحة مجال شهدها التي األنشطة من كبري جزء عىل
مصلحة يف تصبُّ الحرب إنَّ املؤرِّخني أحد قال فقد العرشين، القرن وأوائل عرش
البوير، حرب هي املعِنيَّة الحرب وكانت غار. الصِّ األطفال من وغريهم ع الرُّضَّ األطفال
املناطق من بالجيش امللتحقني من ا جدٍّ كبري عدد إعفاء نتيجة قلق من صاحبها بما
النتيجة أدَّت وقد بالصحة، تتعلق ألسباب العسكرية الخدمة من بريطانيا يف العشوائية
الحفاظ عن عاجزًة بريطانيا تصري أن ِمن مخاوف إىل الِخالف لهذا امُلْرِضيَة غري
القبيل ذلك من مخاوف أشعلت ولياقته. شعبها صحة تحسني دون إمرباطوريتها عىل
حتى األخرى، األوروبية البلدان يف اإلنجاب تشجيع وحركة العامة الصحة حركة فتيل
عن العاملة الطبقة مواليد ُمعدَّل يف ملحوظة (وزيادة الِعرقي االنحالل شبح كان وإْن
حركة كانت النَّْسل. تحسني لحركة حافًزا أيًضا مثَّل قد الرشيدة) الوسطى الطبقات
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من تخلَّصوا اآلتي: عىل تعاليمها ت نصَّ حيث عادًة؛ بيئي ه توجُّ ذات العامة الصحة
وسيكون يانها، ينمِّ التي امَللبس أو الجسم يف القذارة وأخالقيات واالزدحام، القذارة،
الوراثية السمات عىل بالرتكيز القديم الشعار ذلك ف ُخفِّ وقد صحة. أكثر الشعب
يف االستمرار من تتمكَّن لن الغربية الدول أنَّ مفاده الذي األحدث والسيناريو السيئة،

فيها. املرغوب غري العنارص تناسل تُوِقْف لم ما العالم عىل هيمنتها

مكافحة حملة ِضمن الشعب عامة عىل السينية باألشعة الفحص إجراءُ كان :2-6 شكل
حاولت وقد العرشين. القرن ثالثينيات منذ العامة الصحة مبادرات يف ثابتة سمًة الدََّرن
املالهي عربات صورة األذهان إىل تستحرض التي — ١٩٥٧ عام جالسجو يف تلك الرتام عربة
املالبس، خلع (دون أيًضا ومحتشًما عرصيٍّا إجراءً السينية باألشعة الفحص تجعل أن —

يَّة). والرسِّ الرسعة من إطار يف لكن

النازية. أملانيا يف أْوَجها النَّْسل تحسني حركة بلغت فقد جيًِّدا، معلوٌم هو كما
والَغَجر اليهود لدى لة املتأصِّ االنحطاط وسمة الِعرقي املصري عن النازيني أفكار كانت
بأكملها النازية األيديولوجية وكانت حد. أقىص إىل همِجيًَّة شة، امُلَهمَّ الفئات من وغريهما
أهمية عن أفكاًرا تتضمن كانت أنَّها املفارقة ولكنَّ ضاٍر، عقائدي بجمود مدفوعة
والكحوليات التبغ بأنَّ واعتقاًدا الصحة، عىل الحفاظ يف الرياضة وممارسة النقيِّ الهواء

132



الحديث العالم يف الطِّبُّ

عملية تصري أن قبل َرن الدَّ مرض النتشار شائًعا مصدًرا كان امللوَّث الحليب :3-6 شكل
رشيحة يف هنا لُوِحظت التي األخرى املحتَملة الخطر ملصادر ذكٌر ورد وقد إلزامية. البسَرتة
املشاركة عىل الناس عامة ع شجَّ مما ١٩٢٩؛ عام صدرت التي تلك الشفافة العرض فانوس

الحليب. لبائع والشكوى للصحة الطبِّيني املسئولني بإبالغ املسئولية يف

ي، الصحِّ الحياة نمط عن الحالية األفكار لبلوغ عديدة طرق فثمة بالصحة، ضارَّان
باالتِّباع. جديرة كلُّها وليست

النزعة ولكنَّ الِعرقي، الهرمي التسلسل أفكار يف التطرُّف َحدَّ النازيُّون بلغ
أْن يمكن املتقدَّمة الدول أنَّ حني ويف الفرتة. تلك يف االنتشار واسعة كانت العنرصية
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فشلهما لدى تستاء أو — بهما ُمَسلًَّما أمَرين وضبطها العامة الصحة مراقبة تَعترب
العالم بلدان يف متجلِّيًَة تزال ال القديمة العامة الصحة حركة مظاهر من فكثري —
األفقر املناطق تواجهها التي املشكالت ولكنَّ ت، تغريَّ كثرية أموًرا أنَّ شكَّ ال النامي.
أوروبا يف العامة الصحة ُدعاة من غريه أو شادويك إدوين لتفاجئ تكن لم العالم يف
والفقر، الوبائية، واألمراض واألمهات، األطفال وفيات فقضايا عرش؛ التاسع القرن أثناء
الحياة وأنماط البدانة الغرب يحارب حني ويف باقية. تزال ال الصحية، املرافق ورداءة
يزال وال رمقه، لَسدِّ كاٍف غذاءٍ عن بحثًا العالم معظم يكافح الحركة، بِقلَّة املتَّسمة
كان كثرية. بلدان يف قائًما الطراز القديمة العامة الصحة قواعد اتِّباع أجل من الكفاح
يمكن البرش فضالت من للتخلص الالئقة واإلعدادات النظيفة املياه أنَّ يظنُّ شادويك
أهدافه لكنَّ ساذجة، الطبية أفكاره وكانت القذارة، أمراض مشكالت معظم تحلَّ أْن

العالم. مستوى عىل بَْعُد ق تتحقَّ لم باإلعجاب الجديرة
مستعمراتها يف العامة الصحة مجال يف اإلنجازات بعض االستعمارية القوى قت حقَّ
اهتماًما واملالريا الكولريا أَْوَلوا — املثال سبيل عىل — الهند يف فالربيطانيون البحار؛ عرب
كال كان إذْ االستوائية»؛ «املناطق به تنفرد مرًضا منهما أيٌّ يكن ولم الواقع، يف كبريًا
كان الذي — (١٨٥٧–١٩٣٢) روس رونالد اكتشاف ولكنَّ أوروبا. يف معروًفا املرَضنْي
ز حفَّ املالريا، نقل يف أنوفيليس بعوضة دوَر — الهندية الطبية الخدمات وحدة يف يعمل
املعتدلة املناطق يف تحدث باملالريا اإلصابة كانت الحارة. املناطق طب ص تخصُّ إنشاء
الذي النموذج مع ِعدَّة نواٍح من متماشية كانت ولكنها االستوائية، املناطق وكذلك املناخ
املميِّزة السمات عن للتعبري — روس معلُِّم — (١٨٤٤–١٩٢٢) مانسون باتريك ره طوَّ
ومن حرشة؛ بواسطة ينتقل املرض كان فقد ص؛ التخصُّ ذلك بها يُعنى التي لألمراض
القديم. للعالم البكتريية األمراض من تعقيًدا أكثر انتشار وأسلوب حياة بدورة اتََّسم ثَمَّ
مما — البكترييا وليس — رات املتصوِّ من كان له املسبِّب فالكائن ذلك، إىل وإضافًة
هي كانت الكائنات من األخرى واألنواع والطفيليات الديدان بأنَّ مانسون اعتقاد د عضَّ
أُعِلن الذي — روس عمل مانسون استخدم وقد االستوائية. املناطق يف الرئييس العدو
املناطق لطب كلية بتأسيس الربيطانية الحكومة إلقناع — و١٨٩٨ ١٨٩٧ عاَمي خالل
إىل إضافًة أشهر. ببضعة قبلها ليفربول يف أخرى وأُنشئت ،١٨٩٨ عام لندن يف الحارة
مختلف يف قائٌم الحارة املناطق بطب املعِنيَّة والُكلِّيَّات املعاهد من فيٌض ثمة كان ذلك،

األوىل. العاملية الحرب اندالع قبل العالم أنحاء
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التي األمراض مجموعة مع التعامل عىل األطباء تدريب إىل تهدف الُكلِّيَّات تلك كانت
وكان العالم. يف االستوائية املناطق من وغريها وأفريقيا آسيا يف لها يتعرَّضوا أن يمكن
لألوروبيني، آمنٍة مناطَق إىل املناطَق تلك الحارِة املناطِق طبُّ يحوِّل أن املفرتض من
سيطرتهم تحت الواقعة الشعوب تنصري إىل الساعية جهودهم إتمام من يتمكَّنوا حتى
باعتبارها الجهود بتلك املؤرِّخني بعض استهان وقد التجارة. يف وإدخالها وتهذيبها
«السكان يعنيهم ال وأفراد حكومات بذلتها حيث الذاِتيَّة؛ مصالحهم خدمة من ُكلِّيٍّا نابعة
جنود من األوروبيني للرَّعايا آمنة مواقع تهيئة سوى حال أي عىل يَْعِنهم ولم املحليون»،
بموضوعية املرءُ نَظر وإذا املدنية. الخدمة دوائر يف وموظفني َمزارع وأصحاب وتجار
املهنية، ومسرياتهم الجهود تلك يف املشاركني األساسيني األشخاص من كثري دوافع إىل
الشخصية املصلحة تقيض تقدير، أقل فعىل بكثري. تنويًرا أكثر ٍر تصوُّ إىل فسيصل
عىل — آسيا ويف كافة. الفئات بني فيما األمراض عىل السيطرة برضورة املستنرية
لسيطرتهم الخاضعة الثقافات ثراء عادًة يدركون األوروبيون كان — التحديد وجه
الظروف، من مختلفة مجموعة سادت الكربى، الصحراء جنوب أفريقيا ويف واستغاللهم.
أنَّ إال املكتوبة. الثقافة وغياب تحديًدا، أفريقيا غرب يف املرض أنماط رشاسة عزَّزتها
للُحكم الخاضعة املناطق يف بُِذَلت التي العامة الصحة وجهود الطبية الجهود إغفال

للتاريخ. تشويًها يمثِّل بحتة، استغاللية جهوًدا باعتبارها االستعماري
القوى بمبادرة األوىل العاملية الحرب قبل الحارة» املناطق «طب صور معظم نشأت
اإلرساليات، طب هو ذلك استثناء وكان الخاصة، ممتلكاتهم خدمة بغية االستعماريَّة؛
جانب إىل الغربية الصحية القيم رسالة بنرش ُعنوا وأطباء ممرضات يف تمثَّل الذي
يف واملستشفيات الصحية املراكز إقامة عن مسئولة اإلرساليات وكانت الدين. نرش
الحدود تتبع كانت ما عادًة أنها حني ويف بالعمالة، وتزويدها العالم من عديدة مناطق
مجال خارج لإلرساليات النشاط بعض ثمة كان االستعمار، أرساها التي الجغرافية
ُعصبة نشأة مع بالتَّزامن األِجنَّة لصحة دولية حركة بدأت وقد األصيل. بلدها سيطرة
مجال يف نشاطها من كبري جزء كان وإْن األوىل، العاملية الحرب انتهاء عقب األمم
الرغم وعىل الحرب. مزَّقتها التي القارة تلك من أخرى وأجزاء أوروبا برشق ُعِني الصحة
روكِفلر مؤسسة كانت فقد الُعصبة، دعم يف األمريكية املتحدة الواليات حكومة تردُّد من
بني ما الفاصلة السنوات خالل ملحوظ نحو عىل نشطة لها التابعة الدولية والوكاالت
الطراز عىل معاهد إنشاء عىل حريصني املؤسسة مسئولو وكان العامليتني. الحربني
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فيها توفرَّت التي املناطق يف تعليمية) ومستشفيات بحِثيَّة ومعاهد طب (كليات الغربي
وأمريكا واملكسيك أوروبا فكانت االستمرارية. ثَمَّ ومن املستمر؛ املحيل الدعم إمكانية
املؤسسة اهتمام كان وإْن املؤسسة، لتلك الدويل للنشاط الرئيسية املناطَق الالتينية
من أخرى بقاع إىل الذهاب إىل مسئوليها َدَفَع يَّة الشصِّ والدودة والبلهارسيا باملالريا

أيًضا. العالم
منظمة خالل من أخريًا الدولية النزعة َخت ترسَّ الثانية، العاملية الحرب انتهاء بعد
كان وطاملا العاملية. الصحة منظمة سيَّما وال لها، التابعة واملنظمات املتحدة األمم
التعامل يف صعوبة واجهت أنها إال باإلعجاب، جديرة أهداف العاملية الصحة ملنظمة
ملهاجمة السائد األسلوب كان فقد لها؛ التصدِّي إىل سعت التي دة املعقَّ املشكالت مع
بأساليب تتميَّز معيَّنة أمراٌض كانت حيث رأِسيٍّا؛ الحربني بني ما فرتِة يف األمراض
بالصحة للنهوض كفاءة األكثر الوسيلَة ذلك باعتبار باالهتمام تُختَصُّ محدَّدة انتقال
الصحة ملنظمة كبريتني حملتني َهَدَيف واملالريا الجدري كان فقد الفقرية؛ البلدان يف
الذي — املالريا برنامج استُلِهم حيث بعدها؛ وما العرشين القرن خمسينيات يف العاملية
املبيد ر توفُّ من باألساس — ١٩٥٥ عام العاملية الصحة ملنظمة العمومية الجمعية أقرَّته
كبرية بفعالية واستُخِدم الثانية العاملية الحرب أثناء ابتُِكر الذي تي، دي دي الحرشي

الحروب. مناطق يف الَقْمل) يحمله (مرض والتيفوس للمالريا التصدي يف
بعوضة دور إيطاليا يف (١٨٥٤–١٩٢٥) جرايسِّ بي وجي روس اكتشف منذ
بدت املرض، عن املسئولة رة املتصوِّ حياة دورة حا وَرشَ املالريا، نقل يف أنوفيليس
اإلخالل طريق عن — البعوضة استئصال تسنَّى فإذا بسيطة؛ مسألة عليها السيطرة
«ِفَرق واستخدام املاء سطح عىل الزيت وسكب املياه ترصيف خالل من تكاثرها بأماكن
يختفي أن املفرتض فمن — الرضر مناطق يف بدوريات للقيام البعوض» مكافحة
منذ وثبت املرض، ذلك معالجَة الكينني اُر عقَّ استطاع فقد ذلك، إىل وإضافًة املرض.
الثالثة العقود روس قىض وقد بانتظام. أُِخذ ما إذا املرض من يقي أنَّه طويلة فرتة
موارد لها َصت ُخصِّ إْن املالريا، من الوقاية إمكانية فكرة ينارص حياته من األخرية
ق تحقُّ دون َحاَل (واملال) اإلرادة انعدام سوى يشء وال متوفرة، املعرفة كانت كافية.

املنشود. الهدف ذلك
تهميشه أو املرض واستئصال الرأيس الربنامج تطبيق كان روس، نظر وجهة من
يظلُّ الذي االقتصادي النمو تحقق أن شأنها من ًة ِصحَّ أفضل عاملة قًوى سيفرز
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املالريا، مرض يف آخرين مختصني إىل بالنسبة أما يًا، متفشِّ املرض كان طاملا مستحيًال
ر توفَّ إذا أنه إىل أوروبا يف املالريا تراجع أشار وقد األفقية. الربامج يف إال جدوى فال
تدريجيٍّا. املالريا تاليش ذلك عىل فسيرتتَّب وتعليٌم، اقتصاديٌّ ونموٌّ الئٌق معيشٍة مستَوى
يرتفع التي املناطق يف أنه هي باملالريا ون املختصُّ أولئك إليها استند التي الُحجة وكانت
التعرُّض يؤدِّي املثال)، سبيل عىل أفريقيا، من كبرية (أجزاء باملالريا اإلصابة معدل فيها
ذلك انتهى ولو كبري، حدٍّ إىل مناعًة السكان اكتساب إىل الوالدة منذ للمرض املستمر

املرض. ذلك من الوبائيَّة العالية األشكال فستزدهر للمرض، «الطبيعي» التعرُّض
تي؛ دي دي الحرشي املبيد مجيء بعد ماضيًا تاريًخا صارت اآلراء تلك أنَّ بدا
تكنولوجي بحلٍّ يبرش وكان ه، رشِّ بعد باقيًا أثًرا ويخلِّف التكلفة، منخِفض كان فقد
أفريقيا يف ًرا ترضُّ األكثر األجزاء بعض استُبِعَدت االنتشار. وواسعة دة معقَّ طبية ملشكلة
خالية العالم أنحاء بِقيَّة تصري أْن امُلزَمع كان ولكْن املبيد، غطَّاه الذي النطاق من
التي التفاؤل نوبة ضمن الحملة أُِقرَّت وقد الزمان. من عقدين غضون يف املالريا من
الرشِّ ات ُمعدَّ فكانت البداية؛ منذ الَحَقتْها املشاكل ولكنَّ الحرب، بعد ما مرحلَة سادت
عملية امليدانيني ال الُعمَّ تدريب وكان صحيح، والعكس الحرشي، املبيد ر يتوفَّ وال تصل
متنامية حركة اعرتضت ثم املختلفة. العالم مناطق يف نتائجها وتباينت ة، وشاقَّ بطيئة
كارسون لراشيل الصامت» «الربيع كتاب نرش استهلَّها — البيئة حماية حركات من
لستينيات االحتجاجية الحركة وأعربت تي، دي للدي األشَمل اآلثار عىل — (١٩٦٢)
األرباح سيَّما وال الحملة، لتلك النطاق الواسع التنظيم من استيائها عن العرشين القرن
مقاِوم بَعوض يظهر بدأ وأخريًا، منها. (باألساس) األمريكية الرشكات تُحققها التي

تي. دي دي ملبيد
املرض عىل السيطرة عىل تركيز إىل ة ضجَّ دون املالريا استئصال برنامج ل تحوَّ
الحني ذلك ومنذ إلطالقه. املصاحبة الجلبة من بكثري أقلُّ جلبة صحبته ،١٩٦٩ عام
يف النجاح، بعض ق حقَّ قد كان ولكنه النقدي، للتحليل سهًال هدًفا أخطاؤه صارت
عاد قد املالريا كان حيث املثال؛ سبيل عىل املتوسط البحر عىل امُلِطلَّة أوروبا بلدان
انتهاء الحملة سنوات خالل وأُعِلن الثانية. العاملية الحرب اضطرابات أثناء للظهور
كان التي اليونان، يف للنظر، الفت نحٍو وعىل والربتغال؛ وإسبانيا إيطاليا يف املالريا
ذلك من رسيالنكا واقرتبت األخرى، البلدان من بكثري أقلَّ فيها االقتصادي النمو معدل

الهند. يف جذري نحو عىل باملالريا اإلصابة معدل انخفض بينما الهدف،
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العاملية الحرب أثناء أُقيَمت التي الحمالت يف ا مهمٍّ دوًرا الوقائي الطب أدَّى :4-6 شكل
وهو أِتربين، ار عقَّ من املنتظمة الجرعات تناول عىل الجنود يحثُّ املنشور وهذا الثانية.
يف ا مهمٍّ مرًضا يزال ال املالريا كان فقد الفرتة؛ تلك يف املالريا ضد استخداًما األوسع العقار

وآسيا. أوروبا وجنوب األوسط بالرشق القتال ساحات

الجدري الستئصال العاملية الصحة منظمة مبادرة تزال ال ذلك، من النقيض وعىل
آخر َلت ُسجِّ إذ بالفعل؛ نًرصا كانت وقد الحديث. للطبِّ نًرصا باعتبارها إشادة محلَّ
يف البرشية عات التجمُّ يف املرض اندثار وأُِقرَّ ،١٩٧٧ عام يف املنشأ طبيعية جدري حالة
وليس الحسنة، والنوايا الدويل التعاون ِنتاج النهاية يف ذلك كان .١٩٨٠ عام من مايو
واألساليب للتطعيمات، (الشعبي) القديم االكتشاف عىل قائًما كان فقد الطبية؛ العلوم
السكانية للجماعات الجماعي والتطعيم وعزلها الحاالت تتبُّع نَت تضمَّ التي املتوارثة
استئصال تسنَّى وقد الداعمة. التدابري سوى عالج ثمة يكن ولم للخطر، املعرَّضة
فرد من تنتقل العدوى كانت وإنما طبيعي، حيواني مستودع له يكن لم ألنه الُجدري
لم وإْن إداريَّة، حملة تلك كانت والتطعيم. العزل عرب عليها السيطرة يمكن وكان آلخر،

حال. بأيِّ أهميتها من ذلك ينتقص
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منها عدد ُكلَِّل وقد جذَّابًة، واحد مرض نحو هة املوجَّ الرأسية الحمالت تزال ال
األنهار وعمى الغينية الدودة داء وَحْملتا تقريبًا، استُؤِصل األطفال َفَشَلُل بالنجاح،
(وإْن الواحد املرض اسرتاتيجيات به تتسم الذي الربيق من الرغم وعىل التني. فعَّ اعتُِربتا
أيًضا. لِيَّة األوَّ الرعاية ألهمية إدراك ثمة كان فقد روتينيٍّا)، نه تتضمَّ الذي العمل كان
الربامج بتطبيق العاملية، الصحة منظمة عقدته الذي آتا، أملا مؤتمر رسميٍّا أوىص وقد
مجرد األساس يف ذلك وكان الدولية. الصحية للرعاية رضوريٍّا هدًفا باعتبارها األفقية
مسبق رشٌط واجتماعية طبية أساسية ِبنية إقامة أنَّ مفادها بديهية حقيقة عىل تصديق
تلك ق تحقُّ جاء وقد ُمستدامة. بصفة الحديثة الصحية والرعاية العامة الصحة لتوفري
يف تزايد قد والفقراء األثرياء بني االقتصادي التباين كان إذ بطيئًا؛ األساسية البنية
والحروب، البرشية، املناعة نقص فريوس ظهور تخلَّلها وكذلك املاضية، القليلة العقود
كانت االنتكاسات ولكن مكاسب، ثمة كان للعقاقري. املقاومة َرن والدَّ املالريا وسالالت
املستقبل آفاق به تُوصف أن يمكن ما وأقل املايض، القرن من األخرية العقود أثناء أكثر

بالتحديات. مليئٌة أنها هو
الغرب؛ يف قائمة لقضايا انعكاس مجرد فقًرا األكثر البلدان مشكالت بعض إنَّ
وفريوس املقاِومة َرن الدَّ وسالالت املخدِّرات وتعاطي الكحوليات إدمان أصبح حيث
صدَّرها — اجتماعية عادة وثمة كربى. صحيًة مشكالٍت والسمنة البرشية املناعة نقص
أال القادمة؛ العقود يف موقوتة قنبلة إىل ل بالتحوُّ تهدِّد — البلدان تلك إىل الغرب
الرئة ورسطان السجائر بني املبارشة الصلة اكتشاف ويعترب السجائر. تدخني وهي
يف نادًرا مرًضا الرئة رسطان كان فقد الحديثة؛ الوبائية املتابعة اكتشافات أعظم من
سنواِت يف التدريجية زيادته اإلحصائيني وبعض ُكثُر أطباءُ والحظ املاضية، القرون
خطريًا مرًضا كونُه أُدِرك العرشين، القرن أربعينيات أواخر وبحلول الحربني. بني ما
ذا طبيبًا — َفرَديْن بريطانيا يف الطبية البحوث مركُز وكلََّف الَحداثة، أمراض من
عىل الوقوف ومحاولة انتشاره، مسألة يف بالتحقيق — إحصائيٍّا وخبريًا رياضية ميول
اإلحصائي الخبري كان بينما ،(١٩١٢–٢٠٠٥) دول ريتشارد هو الطبيب كان سببه.
رسطان أنَّ عىل العميل َحْدُسهما دلَّهما وقد .(١٨٩٧–١٩٩١) هيل برادفورد أوسِتن هو
عوادم يف متمثلًة الحديث؛ العرص يف التلوُّث ظاهرة عن األرجح عىل ناتج مرض الرئة

الطُُّرق. أسطح به تَُغطَّى الذي القار أو السيارات
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لندن مستشفيات يف حاالتهم صت ُشخِّ الذين للمرىض استبيان بصياغة العمل فبدآ
سمة أنَّ املفاجئة املبدئية النتيجة وكانت األمعاء. أو الكبد أو الرئة رسطان أنها عىل
الرسطان أشكال عن دونًا الرئة برسطان املصابني لدى قائمة كانت ه ِ الرشَّ التدخني
جثث ترشيح عىل قائمة — (١٩٥٠) أمريكية دراسة َوجدت نفسه، الوقت ويف األخرى.
إىل واستناًدا الضحايا. بني للتدخني كبريًا شيوًعا — الرئة رسطان جرَّاء وا تُوفُّ مرىض
ألكثر الصحيَّة املصائر تتبَّعت استطالعية دراسة وهيل دول م صمَّ املقرتَحة، النتائج تلك
يتعنيَّ األطباء ألنَّ ونظًرا الدراسة. يف املشاركة عىل وافَق بريطاني طبيب ألف ٣٤ من
الطب مهنة ملزاولة لني املؤهَّ باألشخاص سنوية قائمة — الطبي ِجلِّ السِّ إخطار عليهم
مجموعتهما تتبُّع من وهيل دول تمكَّن عام، كل عناوينهم يف تطرأ ات تغريُّ بأي —
املرء إصابة احتماالت بني العالقة تحديد ثَمَّ ومن السنني؛ مرِّ عىل للدراسة الخاضعة
نفسه) دول فيهم (بمن األطباء من كثريًا أنَّ وبما التدخني. عادة وبني الرئة برسطان
تقدير إجراء فرصة أيًضا الدراسة أتاحت فقد مخاطره، كشف عند التدخني عن أقلعوا
من األخري الجزء نُِرش التبغ. تدخني عن باإلقالع املرء يكسبها التي للسنوات إحصائي
عن تقرير أول نرش تاريخ عىل عاًما ٥٠ مرور بعد أْي — ٢٠٠٤ عام يف الدراسة
أروع تلك تكون أن ح املرجَّ ومن له. زميل مع باالشرتاك نفسه، دول وكتبه — الدراسة
تصميمها يف بالبساطة اتَّسمت فقد الطب؛ ميدان يف يوًما أُجِريَت «اجتماعية» تجربة
نصف مدى عىل األبحاث من سلسلة خالل من نتائجها فت وتكشَّ تنفيذها، يف واملثابرة
بخصوص صدرت قد كثرية أخرى أدلة كانت «التجربة»، انتهاء وقت وبحلول القرن.
قواعد أرسيا وهيل دول إنَّ القول يمكن ولكْن السجائر، لتدخني الصحية التبعات

الحياة». نمط «طب اة املسمَّ الحديثة الحركة
باقية. يبدو ما عىل ولكنها الزمان، من عقدين بالكاد العبارة تلك ُعمر يبلغ
ن تكوُّ عن واملالحظات املشاهدات تجميع أسفر وقد املتابعَة، املجتمعيُّ الطبُّ ن يتضمَّ
تؤثِّر فاختياراتنا الصحية؛ حالته يف كبرية مساهمة العادي للفرد فيها يكون صورة
أوائل إىل العرشين القرن أربعينيات منذ — للطب الذهبي العرص وخالل رفاهتنا. عىل
مقدور ففي نفعله، ما كان أيٍّا بأنَّه كاملة ثقة سادت — نفسه القرن من السبعينيات
والهرمونات واملهدِّئات الحيوية واملضادات الجراحة بني ففيما بنا. يعتنوا أن األطباء
وطائفة الحياة)، نمط طب عن ِعوًضا الحياة نمط عىل الطب (تأثري الحمل وموانع
أنَّ من الرغم وعىل الصحة. عهد بحلول وعٌد األفق يف الَح األخرى، والعالجات العقاقري
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للممارسات الوخيمة العواقب ظهرت فقد فيه؛ ثقتنا َقلَّت فقد اآلن، قوًة أكثر صار الطب
التناسيل، الجهاز وأمراض املخدِّرات، وتعاطي والتدخني، الكحوليات إدمان قبيل من
والزراعة واألمالح، الدهون من عالية نسب عىل تحتوي التي الرسيعة والوجبات منة، والسِّ
الطائشة فات الترصُّ تلك من كثري الحديثة. الغربية املعيشة أبعاد من وغريها التصنيعية،
واقرتنت واملريض، الطبيب بني العالقة ت تغريَّ وقد حديثًا. بعضها كان وإْن قديم،

مسئوليَّته. بإدراك املريض سلطة
رشطة بمنزلة كانوا طاملا األطباء بأنَّ االعتدال عىل األبُقراطي الرتكيز يذكِّرنا
السياق باختالف يتغريَّ ما فعادًة أخالقي، غري يَُعدُّ وما أخالقيٍّا يَُعدُّ ما ا أمَّ أخالقية.
يف رشف وسام بمنزلة بالزُّهري اإلصابة كانت الحديث، العرص أوائل ففي الثقايف؛
تناول تَعني السليمة التغذية كانت الحربني بني ما فرتِة ويف االجتماعية، الفئات بعض
لتحرير رمًزا السجائر تدخني وكان والبيض، والقشدة الحمراء اللحوم من كبرية كميات
إىل تدعونا وجيهة أسباب وثمة الطبية. النصائح تتغريَّ وكذلك ، تتغريَّ فاملجتمعات املرأة،
األشخاص وحتى املايض، يف أحيانًا عليه كانت مما أفضل اليوم نصائح أنَّ يف التفكري
والدراسات املتابعة بمزايا يتمتعون يزالون ال الطبية والعلوم األطباء يف يثقون ال الذين
النصيحة تذكَِّر الظنون، تَنْتابُك فعندما والنافع، الضارِّ بني التمييز تحاول التي الوبائية

املنتصف. يف األغلب عىل تكمن الصحة بأنَّ األبُقراطية

الجديدة االكتشافات وعود استمرار املعامل: طب

هذا إىل — ذلك مع وقريبًا — بعيًدا الحديث الحيوي الطب معمل كان أْن يسبق لم
إخباِريَّة مؤتمرات عقد إىل العلماءُ يدعو ما فكثريًا الواعي، العادي املواطن من الحد
أنباءً تنقل األنباء وكاالت وجميع عنه، يعلنون ا هامٍّ ً نبأ لديهم أنَّ لهم يرتاءى عندما
َمْن لكل رة املتطوِّ املعرفة اإلنرتنت شبكة تتيح كما منتظمة، بصفة الطبية العلوم عن
الدراسات تكشف باملعلومات، املدفوعة الحديثة ثقافتنا من الرغم وعىل وراءها. يسعى
أن ح املرجَّ من ومقِلق. منتٌرش والعلم الصحة بمسائل العميق الجهَل أنَّ االستقصائية
للعاِلم النَّقدي الطرُح — يزال وال — كان وقد دائًما، القائم الوضع هو كان ذلك
يف معامله هو يبنيِّ أْن قبل صًدى يلقى «ثقافتان» سنو بي يس والروائي الفيزيائي
باألفكار درايًة أقل العلماء غري من األشخاص معظم أنَّ سنو رأى حيث ١٩٥٩؛ عام
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واآلثار منة السِّ محاربة استهدف ُملَصق يف ١٩٩٢ عام يف الحياة نمط طب تجىلَّ :5-6 شكل
سواء. حدٍّ عىل الكحولِيَّات تناول يف لإلفراط الضارة

ولكنَّه مكان، كل يف فالجهل العامة؛ الثقافة بأفكار العلماء دراية من للعلم الرئيسية
والطب. العلم مجاَيل يف يكون ما كأوضح يتجىلَّ
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يف يُماَرس الذي الطب أنَّ يعلم فمعظمهم الناس، عىل التفاصيل استعصت وإِن
العدسات أنَّ ذلك من وأهمُّ الطبية. بالعلوم قويٍّا تأثًُّرا تأثَّر والعرشين الحادي القرن
الجينوم مرشوع حول الدائر والجدل الحديثة، العقاقري اكتشافات رصدت اإلخبارية
خارج األخريين هذين أنَّ صحيح األخرية. اآلونة يف الجذعية الخاليا وأبحاث البرشي
العالجية القوة بفعل تحوًُّال شهد املعارص الطب أنَّ إال التاريخي، الرسد هذا نطاق
الرئييس املحلَّ كان املعمل ولكنَّ منها، عدد اكتشاف يف دور للمصادفة وكان للعقاقري.
بارنار كلود عن الصادر التعليق يزال وال فيها. الكامنة العالجية اإلمكانات رصد لبدء

التجريبي. الطب مالذ هو فاملعمل اآلن؛ إىل ساريًا عرش التاسع القرن يف
يجد الة الفعَّ الدوائية العوامل من عدد بدأ عرش، التاسع القرن أواخر من بدءًا
وهيدرات والفيناسيتني األسربين منها: باقية؛ بقوة محتفًظا وظلَّ الساحة، إىل طريقه
املالئمة نسبيٍّا، البسيطة الكيميائية تركيبتها يف تشرتك وكلُّها والباربيتورات، الكلورال
ليستويف كان ما اًرا عقَّ باعتباره األسربين يُذَكر ما وكثريًا آنذاك. املتاحة التحليل ألساليب
لالنتحار. استخدامه ويمكن املعدة تهيُّج يف يتسبب ألنه نظًرا الحديثة؛ السالمة معايري
من الوقاية يف — منخفضة بجرعات تناوله عند — فعاليته ثبتت قد أنه املفارقة ومن
الدماغية، والسكتات القلبية األزمات من الوقاية يف يُستخدم فإنه ثَمَّ ومن الدم؛ تجلُّط
إن األساس. يف الدواء ذلك أجله من ع اخُرتِ الذي الغرض عن بعيدان استخدامان وهما
إال عمله آلية تُكتََشف ولم كبرية، جماعة إطار يف كبري ولكنه الفرد عىل محدود تأثريه
لاللتهابات مضاد كدواء روتينية، بصفة استخدامه من عقود بعد األخري، الجيل زمن يف

للحرارة. وخاِفض لأللم وُمَسكِّن
ُطوِّرت العرشين، القرن وعرشينيات العقاقري من املجموعة هذه صدور بني ما
لكن املضادة. واألمصال اللقاحات سيَّما ال بيولوجية، مواد وبضع كيميائية مواد عدَّة
إىل ل تحوَّ شابٌّ فيزياء عاِلُم اكتشفه الذي األنسولني، مضاهاة منها أليٍّ يمكن ال
بانِتنج فريدريك كان .١٩٢١ عام تورونتو جامعة يف طبٍّ وطالُب الفسيولوجيا دراسة
العطلة أثناء املعمل استخدام له تسنَّى قد — الفسيولوجيا عاِلم — (١٨٩١–١٩٤١)
طالب — (١٨٩٩–١٩٧٨) ِبست تشارلز أما إجازة. يف أستاذه كان بينما الصيفية،
يف ساَهم فقد — بعد فيما بارًزا فسيولوجيا اختصايصَّ نفسه هو أصبح الذي الطب
ضت خفَّ املادة تلك أنَّ واملدهش بعناية. البنكرياس يفرزه الذي النِشط الهرمون َعْزل
الغائب واألستاذ بانِتنج وحصل بالسكري، املصابني لدى الدم يف السكر مستوى
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شبه بصورة مناصفًة نوبل جائزة عىل — (١٨٧٦–١٩٣٥) ماكلويد آر جيه جيه —
والكيميائي ِبست مع بالَعدل الجائزة من نصيبيهما وماكلويد بانِتنج تقاسم وقد فورية.
وكانت االختبار. موضع املادة تنقية يف ساهم الذي ،(١٨٩٢–١٩٦٥) كوليب بي جيه
التبعات ذات نوعها، من الفريدة الكالسيكية التجارب عىل نموذجيٍّا مثاًال التجربة تلك
غضون ويف نالتها. ما رسعان التي بالجائزة تماًما والجديرة النطاق الواسعة العالجية
كان السكري مرىض إىل وبالنسبة األسواق، يف متاًحا التجاري األنسولني كان عام،
الطب من كلٍّ عىل نموذجي مثال واألنسولني حياتهم. ار العقَّ ذلك ينقذ أن املمكن من
وقد منه، «يشِف» لم وإْن السكري عىل سيطر فقد الحديثة؛ الطبية والرعاية التجريبي
وسائل طرح من الرغم وعىل يومية. مراقبة إىل يحتاج مستديًما داءً يعانون مرضاه ظلَّ
املعتِمد السكري مرض فإنَّ املختلفة، الدوائية واملستحرضات ار العقَّ ذلك لتقديم أفضل
تحتاج عديدة بمضاعفات مقرتنة الحياة مدى تستمرُّ مشكلة يزال ال األنسولني عىل
يف الحديثة اآلمال كانت طاملا أخرى، بعد وَمرَّة حدوثها. عند األخرى هي مراقبٍة إىل
بديل من أفضل كانت التي املزمنة، الطبية الرعاية عليه تُبنى الذي األساس هي الشفاء
أنَّ هي القاسية فالحقيقة املبكِّرة. عات التوقُّ مستوى دون ظلَّت وإْن عنها، االستغناء

عملها. يف الطبيعَة الطُب يضاهي ما ونادًرا رها، تطوُّ يف ُمبِهرة آلة البرشي الجسد
كان فقد السكري، عىل بالسيطرة املتعلقة املستمرة القضايا من الرغم وعىل
سقف رفع عىل الشعب عامَة حثَّ فقد املرىض؛ يراه وهكذا ا، مِهمٍّ اخرتاًعا األنسولني
الدم فقر معالجة يف بالنجاح تَعزَّز اتجاه وهو املعمِليَّة، األبحاث من املرُجوَّة عات التوقُّ
يفيقون الذين كَّر السُّ غيبوبة مرىض نتائج غرار عىل مدهشة النتائج تكن لم الخبيث.
كان — اسمه من يبدو كما — الخبيث الدم فقر ولكنَّ والجلوكوز، األنسولني تناول إثر
األساس كان األنسولني، غرار عىل أنَّه إال املطاف. نهاية يف وقاتًال ومؤلًِما ُمنِهًكا مرًضا
الحلُّ يكن ولم كالب. عىل أُجريت تغذويٍة تجارَب يف املعمل، يف قائًما للعالج املنطقي
املرىض يفضله قد الذي باألمر — النيِّئة الكبد من كبرية يات َكمِّ تناول يف تمثَّل الذي —

املرض. تبعات من أفضل رآه معظمهم ولكنَّ تماًما،
عمليات أصبحت الذي الدم فصائل تحديِد — وغريها املعملية االبتكارات تلك ِمثُل
أَبَْقت — الفريوسات لطبيعة الفهم وزيادِة املتنوعة، واللقاحاِت بفضله، آمنًة الدم نقل
الثانية العاملية الحرب إبان السنوات يف االنطالقة وجاءت العام. النطاق يف العلمي الطب
فعقاقري به. نتمتع نزال ال الذي الكبري العلم عن النهاية يف أسفرت التي وبعدها،
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وكان البكترييا؛ من شائعة أنواع ة عدَّ ضدَّ فعالية أثبتت — املثال سبيل عىل — لفا السَّ
(وهي النفاس حمى جرَّاء النساء وفيات معدل يف انخفاضرسيع حدوث تبعاتها إحدى
الحرب ُقبَيْل العقاقري تلك َرت ُطوِّ الوالدة). عقب كثريًا النساء تصيب التي العدوى
إىل بالذهاب — (١٨٩٥–١٩٦٤) دوماك جريهارد — ملكتِشفها السماح النازيُّون (رفض
االخرتاع؛ لرباءات الدويل النظام نفسها الحرب أوقفت نوبل)، جائزة لتسلُّم ستوكهولم
العقاقري تلك استخدام َكثُر أملانيا. حدود خارج لفا السَّ عقاقري تصنيع تسنَّى بحيث
َحلَّ قد البنسلني كان أوزارها، الحرب وضعت وعندما الحرب، من األوىل السنوات خالل

لفا. السَّ عقاقري محلَّ
تمثِّل اكتشافه وقصة العصور، َمرِّ عىل دواء أروع هو األرجح عىل البنسلني
يف املصادفة بمحض (١٨٨١–١٩٥٥) فليمنج ألكسندر اكتشفه إذ إضايف؛ َجذب مصدر
يُذَكر اهتماًما يُِعره لم ولكنه مكشوف، برتي طبق عىل تكوَّن َعَفن طريق عن ،١٩٢٨ عام
العالجية). األغراض يف الستخدامه منفردة محاوالت بضع (جرت الزمان من عقد طوال
هاورد أكسفورد جامعة يف الباثولوجيا أستاذ ُكلِّف الثانية، العاملية الحرب اندالع ومع
للعدوى مضادة جديدة عالجية عوامل عن بالبحث وفريُقه (١٨٩٨–١٩٦٨) فلوري
ُمرتََجلة ات ُمعدَّ وباستخدام اختاروها. التي املواد بني من البنسلني وكان البكتريية،
املذهلة. فعاليته إلثبات الثمني الَعَفن ذلك من كافيًا قدًرا َعزلوا الحرب، ظروف وسط
العنقودية رات املكوَّ بعدوى أُصيَب أكسفورد من ُرشطيٍّا يعالجونه مريض أول وكان
من يكفي ما ثمة يكن لم لكن حالته نت وتحسَّ الورود، إحدى شوكُة أحدثتْه جرح عقب
وإعطائه املريض بول من استعادته من الرغم عىل املرض، من تماًما لشفائه البنسلني

املريض. وتُويف جديد؛ من له
حيث األمريكية؛ املتحدة الواليات إىل زمالئه أحد بصحبة فلوري ذهب الحرب، أثناء
معتقدات فلوري لدى كان أقل. مشكالت الدوائية املستحرضات تصنيع عملية تكتنف
اهتماًما. االخرتاع براءات نظام يُِعْر لم ثَمَّ ومن العلمي؛ البحث عالنية بشأن رجعيَّة
العامني وبحلول حصافة، أكثر فكانوا األمريكيون الدوائية املستحرضات ُمصنِّعو أما
هائلة. مالية مكاسب قون ويحقِّ كبرية، كميات يَُصنِّعون كانوا الحرب من األخريين
أثبت (فقد الرضورة لدواعي العسكري االستخدام عىل ِحكًرا البنسلني كان البداية يف
بعض عن فضًال يَالن، والسَّ الزُّْهريُّ منها البكتريية، العدوى من عديدة أنواع ضد فعالية
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استخدامه م ُعمِّ ثم البكتريي)، الرئوي االلتهاب أشكال وبعض الحرب جروح ملوِّثات
.١٩٤٥ عام يف الحرب، انتهاء بَُعيْد املدنيني بني

كان البنسلني ألن ونظًرا الحديث. بالعرص االرتباط وثيقة البنسلني قصة إنَّ
ضد كبرية فعالية وأثبَت والتوزيع. لإلنتاج تصنيعيَّة أساليَب تطلََّب فقد للغاية، ُمرِبًحا
َهيْبَة وزاد ُكثُر، أُناس حياة وأنقذ سعره، وانخفض آنذاك، السائدة الكوارث من العديد
وإْن حتى ُمعِجًزا، اًرا عقَّ كان أشمل. نحو عىل الحديث والطب كبري حدٍّ إىل املعمل
بجرعات تمييز، دون للمرىض يُعَطى البنسلني كان ْهر. الدَّ أبد تدوم ال املعجزات كانت
ثم عليه. يشتمل الذي العالج برنامج إتمام ودون مناسبة، غري لحاالت سليمة، غري
مجرد تلك بدت البداية، يف للبنسلني. املقاِومة البكترييا ظهور مع فعاليته، يفقد بدأ
وظهرت التصنيع، قيد البنسلني من أخرى أنواع ثمة كان إنَّه حيث صغرية؛ مشكلة
فعالية أثبت الذي سرتبتومايسني، منها األسواق؛ يف الحيوية املضادات من أخرى أنواع
األزل. منذ بمرضاه يفتك كان الذي املزمن البكتريي املرض وهو َرن، الدَّ مقاومة يف
إىل منه محدود إمداد وصل وعندما األمريكية، املتحدة الواليات يف سرتبتومايسني ُصِنع
ما رسعان (الذي هيل برادفورد أوستن أحسن مبارشًة، الحرب انتهاء بعد بريطانيا
تجربة م صمَّ إذْ املتاحة؛ الكمية محدوديَّة استغالل الرئة) رسطان إىل اهتمامه ل حوَّ
ماهيَة املشاركون املرىض وال األطباءُ ال فيها يعلم لم التعِميَة»، «مزدوجة دقيقة ُمْحَكمة
أثبتت وقد ع. التوقُّ عن الناتج التحيُّز استبعاد أمكن وهكذا، لالختبار، الخاِضع العالج
مه صمَّ الذي التجريبي النموذج وأصبح سرتبتومايسني، لدواء العالجية الفعالية النتائج

الجديدة. العالجات لتقييم الذهبي املعيار هيل
عًرصا وغريهما والبنسلني سرتبتومايسني قبيل من الحيوية املضادات استهلَّت
الدوائية للبحوث حتميَّة نتيجة الجديدة الة الفعَّ واللقاحات العقاقري فيه بدت ذهبيٍّا،
وصحبته العرشين، القرن أربعينيات أواخر يف الكورتيزون ظهر ثم الحيوية. والطبية
استطاعوا ثم شديدة إعاقة يعانون الروماتويدي املفاصل بالتهاب مرىض تصوِّر أفالم
الرسطان أنواع عىل بالسيطرة تَِعُد جديدة عقاقري وظهرت وامليش. الفراش من النهوض
كذلك متزايًدا. ًرا تطوُّ يشهدان اللذين اإلشعاعي العالج أو الجراحة نطاق عن الخارجة
ذلك وغري الحاد، واالكتئاب الُفصام، أعراض يف كبريًا انخفاًضا الذُّهان مضادات أحدثت
ضحايا وأفاق النفِسيَّة. ات املصحَّ يف حياتهم قضوا مرىض عاناها التي العلل أنواع من
— العرشين القرن عرشينيات إىل يرجع وباء وهو — النُّواِميِّ الدماغ التهاب ملرض
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العرشين القرن خمسينيات أواخر يف الزمان، من عقود منذ غيبوبة يف مستغرقني كانوا
مرض لعالج حديثًا ُطِرح قد كان ار عقَّ وهو الدُّوبامني، من جرعات إعطائهم بعد
أوائل وبحلول كبريًا). تأثريًا خلََّفت ولكنها األمد قصرية االستجابة (كانت باركنسون
صار إذْ السائد؛ الشعار هو املجتمعي النفس طب كان العرشين، القرن ستينيات
بأنَّهم االعتقاد مع للمستشفيات، الخارجية العيادات يف يُعاَلجون النفسيون املرىض
الليربيوم وُطِرح فحسب. أدويتهم تناولوا إْن طبيعيَّة شبه حياًة يعيشوا أْن سيمكنهم
أو االكتئاب من خفيفة حاالت يعانون الذين األشخاص لعالج األسواق يف والفاليوم

داء. لكل دواءً — يمتلك أْن وشك عىل أو — بالفعل يمتلك الطب أنَّ وبدا القلق،
املتحدة الواليات يف الطبية األبحاث معظم اعتمدت العرشين، القرن أربعينيات قبل
الجمعيات تصدَّرتها التي الخريية، والجمعيات الخاصة املؤسسات دعم عىل األمريكية
فرانكلني إصابُة أبقْت وقد األطفال. وشلل والدََّرن الرسطان بأمراض املعِنيَّة الخريية
اإلعالم. وسائل اهتمام دائرة ِضمن املرَض ذلَك األطفاِل شلِل بمرِض نفِسه روزفلت دي
إذ والناشئني؛ لألطفال ق معوِّ أكرب صار وبائيَّة، صورة املرض ذلك اتَّخذ وعندما
ونظًرا و١٩٥٥. ١٩٥١ عاَمي بني حالة ألف ٤٠ به اإلصابة حاالت عدد متوسط كان
لدى ذلك نتيجة وكانت الحيوية، للمضادات يستجيب يكن لم فهو ، فريوِيسٌّ مرٌض ألنَّه
شلل انتشار من الرغم وعىل مستديمة. ِبعاهة إصابتهم هي باملرض املوت من نََجْوا َمْن
العالم يغطِّي فتوزيعه آخر، بلد أي من أكثر األمريكية املتحدة الواليات يف األطفال
رضب الذي الوباء كان وقد فقًرا)، األكثر البلدان عن الغرب يف نسبته (وترتفع أجمع
أثارها؛ التي اإلنسانية لبوادر وإنما فحسب، لِشدَّته ليس مؤثًِّرا؛ ١٩٥٢ عام كوبنهاجن
الرُّغاَمى َفْغِر إجراءُ استُخِدم الحياة، قيد عىل الشديدة اإلصابة حاالت إبقاء فبغية
حيث الضغِط؛ اإليجابيِّ املتقطِِّع الصناعيِّ ِس والتنفُّ الهوائيَّة) القصبة يف فتحة (إحداث
األطفال شلل ضحايا إىل يدويٍّا الهواء َضخِّ يف ساعٍة ألَف ١٦٥ ع متطوِّ ١٥٠٠ نحو قىض
مصاِحب مرٌض فهو وفقرٍي؛ غنيٍّ بني األطفال شلل يُفرِّق ولم س. التنفُّ عىل ملساعدتهم
نظيفة مياه فيها تتوفر ال التي البلدان يف فاألطفال النظافة؛ من الالئق للمستوى
الذي العضيل العصبي التلف عنه ينتج ال حيث الرضاعة؛ مرحلة يف بالفريوس يُصابون

َمرَّة. ألول للفريوس الناشئون، أو ِسنَّا، األكرب األطفال يتعرَّض حني يَحدث

147



الطب تاريخ

منه يتعافون الذين األشخاص أنَّ وحقيقة األطفال، لشلل الفريويس امَلنشأ أدَّى
«مؤسسة كانت معقولة. اسرتاتيجية أكثر التطعيم جعل إىل َقط، بعدها به يُصابوا لم
كانت ما معايري، وفق تَُقيَّم امِلنَح طلبات كانت وإْن َغِنيَّة، مؤسسة دايمز» أوف مارش
حمالت ولكنَّ العرشين، القرن أربعينيات يف عدة لقاحات فأُِعدَّت هذا. يومنا يف لتُقبَل
وسابني سولك لقاَحي باكتشاف إال التنفيذ َحيِّز تدخل لم النطاق الواسعة التطعيم
فريوس من لقاًحا (١٩١٤–١٩٩٥) سولك جوناس اخرتع فقد القرن؛ خمسينيات يف
رسعان ولكْن اًال، فعَّ اللقاح كان الخطرية، القصور أوُجه بعض من الرغم وعىل مقتول.
.(١٩٠٦–١٩٩٣) سابني ألفريد اخرتعه الذي ن امُلوهَّ الَحيِّ الفريوِس لقاُح عليه ق تفوَّ ما
سهولة إىل أدَّى مما ُسكَّر؛ قطعة فوق املريض إىل يُعَطى فمويٍّا، سابني لقاح كان
يف يخرج عندها كان ن امُلوهَّ الفريوس أنَّ ميزته وكانت األطفال. لدى وشعبيته توزيعه
الفم (مسار املرض انتشار ملسار املطاِبق املسار خالل من طبيعية وقاية ويقدِّم الرباز،
ويكاد الحديث، للعرص نجاح قصة األطفال شلل يمثِّل الُجَدري، غرار وعىل والرباز).
َلمليئة املرض ذلك ة قصَّ وإنَّ العالم. أنحاء جميع يف استُؤِصل قد يكون أن املرض
طيِّبَة كانت النتيجة ولكن املخادع، السلوك من بقليل ليس وقدٍر القوية، بالشخصيَّات

ومحمودة.
من املزيد إجراء عىل األطفال شلل عىل القضاء قصة يف امُلحَرز النجاح ع شجَّ
كانت حوزتنا. يف يزال ال الذي الهائل الصناعي العلمي املتن ن وتكوَّ الطِّبية، األبحاث
— بماريالند بيثيسدا يف الوطنية الصحة معاهد — العالم يف الطبية لألبحاث منظمة أكرب
األمريكية الحكومة أصبحت العرشين، القرن خمسينيات فمنذ املستفيدة؛ الجهات إحدى
الحجِم املتناميُة امَلعامُل وصارت الطبية، األبحاث يف املشاِركة الكربى األطراف من
حدثت فقد القياس، قيد امُلعاِمل كان وأيٍّا القاعدة. هما املؤلِِّفني املتعددُة العلميُة واألوراُق
يف وكذلك املاضية، القليلة العقود خالل الرئيسية الطِّبِّية األبحاث عدد يف مذهلة طفرة
أصبح وقد األقل. عىل الغرب يف الصحية؛ الرعاية مجال عىل أُدِخلت التي التحسينات
معها والتعامل األمراض تشخيص والعرشين الحادي القرن أوائل يف األطباء بإمكان
ح املرجَّ من يعد ولم العرشين. القرن سبعينيات يف بإمكانهم كان مما أفضل نحو عىل
وكثري الوعائيَّة القلب وأمراض امَلِعِديَّة والقرحة والرسطان الربو مثل أمراٌض تمثِّل أن
جيل قبل كانت مثلما بها يصابون َمْن عىل املوت أو امُلزمن الصحي بالعجز ُحكًما غريها
كما بروًزا، ازدادت املزمنة األمراض أنَّ الُعمِريَّة األنماط تغريُّ من ويتضح فقط. واحد
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الطب مكاسب من كثري ارتباَط رسيرية ممارسات إىل الطبية األبحاث ترجمة استتبعت
من إدخالها املمكن حية الصِّ بالتحسينات الوعود وإنَّ الشفاء. وليس بالرعاية، الحديث
معظمها يتحقق لم الجذعية الخاليا أبحاث أو البرشي الجينوم تسلسل تحديد خالل
وكثري أيًضا، عات التوقُّ مستوى يرتفع العلمية، القدرات مستوى يرتفع وإذْ اآلن. حتى

لهم. املقطوعة الوعود لَكمِّ نظًرا بالصرب؛ يتحلَّون يعودوا لم املرىض من

الجديدة االكتشافات حقيقة الحديث: الطب

تحقيقه له — يمكن ال وما — يمكن وما الحديث العرص يف الطب إزاء املواقف د تتحدَّ
بدا ل. تحوُّ نقطة ثاليدوميد ار عقَّ كارثة مثَّلت وقد بالواقع؛ تتحدَّد ما بقدر باملالحظة
مراحل يف الصباحي الغثيان ضد الوقاية من رائع مستًوى توفري يف متميًِّزا ار العقَّ ذلك
َمنع وقد عليه. كافية اختبارات إجراء دون األسواق يف ُطِرح ما ورسعان املبكِّرة، الَحْمل
يف النساء آالف لكن بلده، يف ار العقَّ تداُوَل املتحدة الواليات يف املالحظِة دقيُق مسئوٌل
ار العقَّ ذلك بني العالقة تتَِّضح أْن قبل الَحْمل أثناء ار العقَّ تناوْلَن بلًدا ٤٠ من أكثر
الواقعة تلك أنَّ من الرغم وعىل الوالدة. عند أطفالهن أطراف يف الظاهرة والتشوُّهات
أضعفت فقد الجديدة، األدوية عىل املفروضة السالمة معايري تشديد عن بالفعل أسفرت
هذا عىل بالصحة ُمِرض بعده ار عقَّ يَصدر لم الدوائية. الصناعات قطاع يف العامة ثقة
أعراض ظهور بعد برسعة األسواق من ُسِحبت ٌة عدَّ عقاقريُ كانت وإْن البادي، النحو
املتعددة الرشكات من غريها مثَل الحديثة الدوائية الصناعاُت كانت وقد لها. جانِبيَّة
يف صة املخصَّ وامليزانيات الكبرية، الرشكات تبتلعها الصغرية فالرشكات الجنسيات؛
وقد والتطوير. للبحث صة املخصَّ امليزاِنيَّات من أكرب واملبيعات للدعاية املعارص زمننا
املتحدة الواليات يف ِطبِّية بوصفة إال تُباع ال التي للعقاقري املبارشة الدعاية أَدخلت
لة» «امُلكمِّ األدوية وتشغل الدوائية، الصناعات قطاع يف مزِعًجا جديًدا عنًرصا األمريكية
من الالزم من أكرب جزءًا — بالفعل موجود ار عقَّ عىل طفيفة تغيريات تُجرى حيث —
تنطوي التي الغرب، يف الشائعة االضطرابات األبحاث تتابع ما عادًة القطاع. ذلك وقت
تشتدُّ حيث فقًرا؛ األكثر البلدان يف الكربى األمراض عن عوًضا ِربح، احتماالت عىل
— األجل الطويل املزِمن فاملرض كبرية. أرباح تحقيق فرصة تنخفض ولكن الحاجة
هو — عمره من ى تبقَّ ِلَما حتى أو لسنوات، العالج تناول إىل املريض فيه يضطرُّ الذي

جديد. ار عقَّ أليِّ املثايل الهدف
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الَجسُّا�عاينة

ع التفكُّرالتسمُّ

أكثر أحد — أوسلر ويليام السري املريض: رسير جوار إىل املجتِهد الطبيب :6-6 شكل
ما بشأن ل املتأمِّ والتفكري التشخيص يف بعمله يقوم — العصور َمرِّ عىل احرتاًما األطباء

الحديث. بمدلولها املريض فراش عند الطب ممارسة هي تلك عرفه.
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درًسا املكتَسب/اإليدز) املناعة نقص (متالزمة البرشية املناعة نقص فريوس يقدِّم
فمنذُ لها؛ امُلَحرِّك الدافع السوق تمثِّل التي الحديثة الصحية الرعاية وضع عىل عمليٍّا
باألساس — العرشين القرن ثمانينيات يف الرضاوة شديدة صورة يف الفريوس ذلك نشأة
أصبح — املتحدة الواليات يف بالُحَقن املخدرات ومتعاطي جنسيٍّا امِلثليني الرجال بني
بلد يف كان له تجلٍّ أول ألنَّ ونظًرا ومشكالتها. املعارصة الصحية الرعاية لقوة رمًزا
ظلُّوا الدينيِّني الزعماء بعض كان وإْن برسعة، الحيوي الطب أبحاث نُظَِّمت فقد غني،
من وغريها الِجنسيَّة املثِليَّة عىل إلهيٍّا عقابًا ببساطة كان املرض ذلك أنَّ عىل ين ُمِرصِّ
كلمة يلفظ أْن قبل الوقت بعض ريجان رونالد الرئيس استغرق فقد الرذيلة. أشكال
الذََّكِريِّ العازل استخدام تُِقرَّ أْن الكاثوليكية الكنيسة رَفَضت فيما الَعَلن، يف اإليدز
يحمل اإليدز يزال وال الجنيس. باالتصال ينتقل الذي املرض ذلك انتشار ملنع وسيلًة

اآلن. حتى قويَّة عار وصمة
املستوى، دون الرسميَّة االستجابة يرون املرض ذلك لخطر امُلَعرَّضون كان وإْن
تشكِّل ال التي الفقرية البلدان بأمراض التقليدية الغرب بالمباالة ذلك مقارنة فينبغي
ظهور بني الفاصلُة الفرتُة تبدو الزمان، من قرن ُربع مرور فبعد الغِنيَّة. للبلدان تهديًدا
واألجهزة — آنذاك الرسطان من نادًرا نوًعا كان الذي — كابوزي ساركوما حاالت أوىل
املسبِّب الكائن وتحديد ناحية، من مىض فيما اء أِصحَّ كانوا شباب لدى املنقوصة املناعية
أخرى عالمة وتتجىلَّ كبري. حدٍّ إىل قصريًة فرتًة أخرى؛ ناحية من — ١٩٨٤ عام — لهما
واألخرى املتحدة الواليات يف إحداهما — مجموعتني تحديد يف العرص ذلك عالمات من
كلٍّ وحصول املرض، عن املسئول القهقري للفريوس تقريبًا واحد وقت يف — فرنسا يف
يف الكبرية الجوائز عىل العرص هذا يف دءوٌب تناُفٌس ثمة كان فقد الغنيمة؛ عىل منهما

العلوم. مجال
«مرض باستعالء البداية يف عليه يُطَلق البرشية املناعة نقص فريوس كان
املثليُّون اإلنجليزي: إتش بحرف كلها تبدأ به املصابة الفئات كانت حيث إتش»؛ ثري
.Haitians هايتي وُسكان ،heroin-users الهريوين ومدمنو ،homosexuals ِجنسيٍّا
رسعان ولكْن باملرض، لإلصابة املعرَّضة األوىل الفئات ضمن هايتي يف الفقراء د ُحدِّ فقد
واقتصادية اجتماعية تبعات وأخطر القضايا أبرز وإنَّ األفارقة، الفقراء إليهم انضمَّ ما
ل تحوَّ ما فرسعان الغرب، يف ا أمَّ النامية. البلدان من وغريها أفريقيا يف تكمن لإليدز
خطري؛ وفيات بمعدل مقرتنًا يزال ال كان وإْن مزمن، مرض إىل حادٍّ مرض من املرض
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العرشين القرن تسعينيات منذ املتاحة — الفريوسية املضادات عىل القائمة فالعالجات
جانبية. أعراض وتشوبها الثمن غالية تزال ال ولكنها املرض، تقدُّم إبطاء عىل تعمل —
عامالن إبطاء دون حدوثها عند اإلصابات ومعالجة التمريضية الرعاية جودة وإنَّ
عىل أنَّه إال الوفيات. ونسبة املرض نسبة وخفض الحياة جودة رفع يف أيًضا ان مِهمَّ
العقاقري مقاَومِة مشكالُت بدأت فقد دقيقة، كائنات عن الناشئة األمراض من كثري غرار
وصًفا البرشية املناعة نقص بفريوس مصاب بأنَّه املرء وصف وصار السطح، إىل تَربز

مخيًفا.
بني الِجماع طريق عن انتقاله يَشيع مرًضا اإليدز يمثِّل أفريقيا، أنحاء بعض يف
َمْن إىل إضافًة — البرشية املناعة نقص بفريوس هناك األفراد إصابة ونسبة الجنسني،
أيِّ عىل ويتطلَّب التكلفة، مرتفع والعالج كاِسحة. — الكاملة األعراض متالزمة يعانون
فإىل القارة. أنحاء معظم يف ببساطة متوفرة غري الصحية للرعاية أساسية ِبنية حال
املاضية. القليلة العقود يف الدولية ية الصحِّ الساحة اإليدز تصدَّر َرن، والدَّ املالريا جانب
آثارها وإنَّ التقليدي، الكيميائي للعالج مقاِومة بسالالٍت تتسم الثالثة األمراض فتلك
املرض فاقم لقد َلهائلة. الشباب بني الوفيات ونسبة املرض نسبة يف املتمثِّلة الَعَرِضيَّة
القريب، املستقبل يف املنوال هذا عىل باالستمرار ويَِعُد والفقراء، األغنياء بني التفاوت

الدولية. الوكاالت من وغريها جيتس ملؤسسة الكبرية اإلسهامات من الرغم عىل
عن بحثًا الطبية العلوم إىل مرضاه يتطلَّع اجتماعي مرض بأنَّه يُوَصف اإليدز كان
الثقافة حققتها التي اإلنجازات أهم ِمن عليه القائمة الطبية واملمارسة العلم وإنَّ . َحلٍّ
البرش مشكالت تَُحلَّ أن يمكنها ال الطبية العلوم ولكن إليهما، بحاجة نحن الغربية.
قويَّة. قناعة إىل التقدُّم حتِميَّة فكرة فيه تستند عالم يف نعيش نُعْد لم فنحن بمفردها؛
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الرابع الفصل

Edward VII’s stirring directive, said of tuberculosis, is quoted in Thomas
Dormandy, The White Death: A History of Tuberculosis (London: Hamble-
don Press, 1999), with the note that Edward was cribbing from William
Withering, the physician who introduced digitalis into clinical medicine in
1785. Mr Gradgrind’s insistence on ‘Facts’ is a recurring trope in Charles
Dickens’s Hard Times, first published in 1854.

الخامس الفصل

Robert Hooke used the word ‘cell’ in his Micrographia (1665). Löffler’s
summary of the steps we know as ‘Koch’s Postulates’ is quoted in Thomas
D. Brock, Robert Koch: A Life in Medicine and Bacteriology (Madison, Wis-
consin: Science Tech Publishers, 1988).

السادس الفصل

William Wordsworth’s memorable phrase first appeared in his poem ‘The
Tables Turned’, published in 1798. Ivan Illich elaborated his notion of
‘iatrogenesis’ in several works, most centrally in Medical Nemesis: The
Expropriation of Health (London: Calder and Boyars, 1975). C. P. Snow’s
lecture on what he called The Two Cultures was published by Cambridge
University Press in 1959.
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