
الهوميوباثي في بالوصف القتها و الوبالي الستعداد نظرية تطور

شابانوف ديميتري فيثولكاس، جورج

ملخص

الستعدادات نظرية تعتبر الصعب، الكلسيكية الهوميوباثي فهم مسار اختاروا الذين الصحة مجال في المختصين لمعظم بالنسبة
الن هناك والجدل. النقد الفهم، سوء من الكثير يسودها منطقة وهي علمنا في للهتمام اثارة الكثر الجزء )الميازم( الوبالية

ونعتقد المختلفة، التصنيفات من العديد مع )الميازم(، الوبالية الستعدادات موضوع حول المتعارضة والراء الفكار من الكثير
خاطئة. طبية وصفات إلى يؤدي مما الهوميوباث من العديد ويربك خاطئ منها الكثير أن

التالي القرن في أفكاره بتحويل أتباعه قام كيف ونحلل الوبالي الستعداد حول هانيمان لنظرية الرئيسية الفتراضات هنا نوضح
الحديث العصر في الطبي للوصف الوبالي الستعداد لنظرية المحدود الرتباط بفهم هذا لنا يسمح الطبية. الكتشافات ضوء في
الذاتية. المناعة وأمراض السرطان مثل العصرية بالمراض يتعلق فيما الوبالي الستعداد لمصطلح جديد دقيق تعريف وتقديم
ا مهما دوراا الخرى، والسموم البيئي التلوث زيادة مثل الصحية، 21 الـ القرن تحديات على النظرية هذه تطبيق كيفية تلعب قد

السكان. رفاه مستقبل على

الساسية الكلمات

الوراثي الستعداد – الموروث/الموروثة – الوراثي الستعداد – المزمنة المراض – هانيمان – الوبالي الستعداد

المقدمة

وعلجها المحددة طبيعتها المزمنة، المراض عمله: في هانيمان الدكتور قبل من مرة لول الوبالية الستعدادات نظرية تقديم تم
الطب في حياته من ملحظاته على بناء عمره. من السبعينات في كان عندما 1828 عام في نشره تم الذي ]1[ بالهوميوباثي،

في النظر اعادة هو الورقة هذه من هدفنا والمرض. الصحة طبيعة حول عميقة أسئلة الكتاب طرح هوميوباث، ثم كطبيب
كتابات خلل من التالية عام المائة مدى على التاريخي تطورها على الضوء وتسليط هانيمان لـ الوبالي الستعداد نظرية

والممارسة. التدريس الحديثة، الهوميوباثي بنظرية الوبالي الستعداد نظرية صلة تقييم لعادة القدامى"، "الساتذة

)السعفة(، الحلقية القوباء الجرب، مثل المعدي الجلدي والطفح والسيلن الزهري مرض بقاء كيفية على الضوء هانيمان سلط
المرض في تسببت إلى أعمق بشكل وانتشارها الحي الكائن داخل ا ذاتيا مقيدة الغير الجلدية اللتهابات وجميع )البرص( الجذام

للمريض. النهائي

في يسمى كان والذي معين معدي عامل أو جوهر بمساعدة لخر شخص من تنتقل المراض هذه أن بالفعل المعروف من كان
العكس على أو علج، دون المرض ترك الحوال من حال أي في يجب ل أنه حدد من أول هانيمان كان "ميازما". الوقت ذلك
الكائن في أعمق بشكل المرض تغلغل تسرع الستراتيجيات من أي الولية؛ العراض بقمع ببساطة الطبيب يقوم أن ذلك، من

الحي.

التهاب الكلى، التهاب الصرع، الربو، مثل تناسلية" "الغير الخرى المزمنة المراض أصل لمعرفة ا أيضا هانيمان سعى لقد
عوامل عن البحث في بدأ فقد المزمنة، بالمراض للتسبب الساسية القوانين بالفعل أدرك قد كان أنه بما والسرطان. المفاصل

باللغة التيني الثؤلول حسب أسماها، كما "سيكوسيس" أو والسيلن الزهري مرض مع كما أنه ا تماما ا واثقا أخرى، معدية
أن يعتقد كان مفهومه، هانيمان طور عندما الخارج. من الجسم اختراق على قادرة وبالية استعدادات هناك أن بد ل اليونانية،
في الشخص بها يصاب أن الممكن من جداا معدية عدوى الجرب، بمرض للصابة الوبالي الستعداد البسورا" "ميازم هو هذا

حياته. من مرحلة أي



هي: المزمنة المراض عن هانيمان لنظرية الساسية الفتراضات للتلخيص،

قمعه.1. تم أو علج بدون تترك حاد مرض أي، الخارج: من تلوث نتيجة كانت المزمنة المراض جميع

والسيفيليس.2. السيكوسيس البسورا، معدية: وبالية استعدادات ثلثة هناك

الحيان3. من كثير في التلوث يحصل الوقت. ذلك حتى تقريباا الكوكب هذا على شخص كل على تقريباا البسورا أثرت
العراض قائمة باستثناء بسورا إلى المعروفة المزمنة المراض جميع تنتمي الرضاعة. أثناء أو الولدة عند

والسيلن. الزهري لمرض المحدودة

مع4. جلدي طفح هناك بسورا في الجسم. سطح على المصابة الحيوية" "الطاقة قبل من العدوى أعراض أول تنتج
اللقمية. والورام الحليل والتهاب الفرازات السيكوسيس، وفي الصلبة، القرحة السيفيليس في حكة،

ل5. لكي قمعه يجب ول ]2[ بأكمله الحي الكائن أصاب عام لمرض تعويضية أعراض والفرازات الجلدي الطفح كان
داخلية. آفات تتطور

ليس6. إنه أعمق. مزمن مرض من جزء فجميعها حياته، في مختلفة فترات في تختلف قد المريض أعراض أن حين في
متصلة. وغير منفصلة أنها على المحلية الظهورات هذه علج ضاراا يكون قد لكنه معنى بل فقط

بذلك،7. وللقيام انتشاره، ومدى عمقه في النظر الضروري من جذوره، ذلك في بما بالكامل، المرض هذا مثل لشفاء
وأعراضه علماته من عدد أكبر يغطي الذي العلج واختيار الحالة تاريخ بعناية يجمع أن الهوميوباث على يجب

الحالية.

إلى8. الداخل من العراض تتراجع ملحظته: يمكن ظهور نمط هناك الصحيح، الالج باستخدام الديناميكية الشفاء عملية أثناء
السيلن افرازات / الجلدي الطفح )أي: أوال ظهرت التي العراض قبل بالشفاء تبدأ آخرال ظهرت التي العراض الخارج،

لونها(.]3[]4[]5[ يتغير زهري ندبة أو تتكرر،

الوبالية الستعدادات ووراثة هانيمان

بعد توفي لقد الحديث. بالمعنى ا" "ميراثا باعتباره الجديد للجيل الوبالي الستعداد نقل امكانية عن بوضوح هانيمان يكتب لم
من أجيالا ليلحظ كافية فترة يعش لم وللسف ]1[ المزمنة المراض كتاب من الثانية الطبعة نشر من فقط سنوات ثماني

قادراا لكان أكثر عاش لو إنه شك ل )الجرب(. البسورا أو الزهري الموروث، السيلن مرض أعراض عليها تظهر العائلت
الوبالية. الستعدادات وراثة طبيعة عن الن نعرفه ما تأكيد على

استخدم حيث ]6[ الورغانون من السادسة الطبعة في بارزتين حاشيتين خلل من الحال هي هذه تكون أن اشتبه ذلك، ومع
كتابه في ذكر السياق. هذا في "مهداة"( أو نقله" "تم أو اللمانية، باللغة "الموروث" تعني )والتي "Erbschaft" كلمة

من العدوى نقل أن اعتقد لقد جسدي. بشكل الولية العدوى انتقال بسبب يكن لم الوبالي الستعداد نقل أن المزمنة،]1[ المراض
خلل من نقله تم تناسلي" "فيروس أنه على يصفه ما لكن الولية العراض مع جسدية عدوى مجرد يكن لم للطفل الم

تم قد يكن لم الفيروسية العدوى مفهوم أن بما رائعة رؤية هذه العميقة. الجسم وأنظمة أعضاء اخترق الذي "المتصاص"
سنة. 60 بعد إل ايفانوفسكي ديميتري قبل من بعد وتأكيده اكتشافه



يعرفه كان الذي والسيلن الزهري مرض عن تحدث بالتفصيل.]1[]7[ العدوى لنقل الممكنة الطرق من العديد هانيمان اقترح
العراض أي، الخلقية، الوبالية الستعدادات عن تحدث التناسلية،]7[ بالمراض يتعلق فيما للجراحين تعليمات لمقالته ا وفقا جيداا
للم.]8[ التناسلي الجهاز في موضعية" "إصابات طريق عن الولدة أثناء الم من "موروثة" بدت والتي الولدة من الموجودة

بالبسورا. يتعلق فيما ا متشابها استنتاجه كان

بأكملها البشرية شمل بالجرب، للصابة الوبالي بالستعداد المصابة المجموعة هذه في أنه بوضوح هانيمان لـ التصريح هذا يدل
بالفعل البسورا ورثوا غالبيتهم لكن السعفة أو الجرب من الولية بالعدوى مصابين يولدون الناس جميع أن يعني ل إنه ا. تقريبا

الطبي الفهم مع عشر، التاسع القرن بداية في بالطبع، الوراثة. لمبدأ فهمه على يدل مما بعدها، أو الولدة عند أسلفهم من
لمختلف الوراثية الستعدادات أو الوبالية للستعدادات الوراثي النتقال امكانية احتمال هانيمان على الصعب من كان المحدود،

الخرى. المراض

الوبالي الستعداد نظرية تطور – هانيمان بعد ما

الشفاء قانون – المزمنة المراض نظرية بلورة هيرينغ:

حياته. من الثاني للنصف المريكية المتحدة الوليات إلى وانتقل ألمانيا في ولد )1880-1800( هيرينغ كونستانتين الدكتور
الهوميوباثي والد وكان ،1843 في هانيمان وفاة لغاية وشريك صديق ذلك وبعد ،1824 عام في هانيمان لـ تلميذاا أصبح

بقانون يتعلق فيما المزمنة،]1[ المراض في هانيمان إليها توصل التي النتائج في الكبيرة مساهمته كانت المريكية. الكلسيكية
الشفاء.]4[ عملية أثناء السفل إلى للجسم العلوي الجزء من تنتقل العراض أن ملحظته الشفاء،

في فيرشو رودولف ،1839 في شيان ت. شليدن، )م. الخلية لنظرية السريع التطور وقت عشر التاسع القرن منتصف كان
على عدوى من نشأت المزمنة المراض معظم بأن هانيمان ادعاء أن هيرينغ شعر ربما الدقيقة. الحياء علم وتجربة )1855

الهوميوباثي. لسمعة وضاراا الوقت ذلك في للجدل مثيراا كان معدي عامل بواسطة الجلد

الثالثة المريكية للطبعة مقدمته في أهميتها. من قلل أو الوبالية الستعدادات عن قليلا هيرينغ تحدث الرجح على السبب لهذا
أن يمكن الذي الهام التأثير "ما لممارسته: أبداا مركزية تكن لم الوبالي الستعداد نظرية أن هيرينغ أوضح الورغانون من
ميديكا والماتيريا للسيد العملية بالقوانين يتمسك طالما ل، أم هانيمان لـ النظرية الراء الهوميوباثي تبنت سواء تمارسه،

ا تشابها الكثر العلج ا دائما يختار أنه طالما البسورا، نظرية رفض أو الطبيب تبنى سواء يكون قد الذي التأثير هو ما لمدرستنا؟
؟"]9[

خالقي تجاوز ان ناتج وراثي استعداد من لكن ادوى من ليس الوبالي الستعداد كينت:

هذا، يومنا حتى شهرة الكثر الهوميوباثي مرجع كتب العظيم، المريكي الهوميوباث ،)1916-1849( كينت تايلر جيمس
مثالياا ا أيضا كان .1900 عام في نشرها تم والتي ]10[ الهوميوباثي فلسفة عن ومحاضرات ميديكا الماتيريا من الخاصة نسخته
سويدي، مسيحي لهوت عالم وهو سويدنبورغ، ايمانويل عمل من كثيراا وتأثر المادة على الطاقة أولوية بفكرة مقتنع مؤكداا،
"مركز" في يحدث ما ذلك في بما الكون، في الظواهر جميع أسباب عن للبحث كينت هذا قاد ومتصوف. فيلسوف، عالم،

النسان.

الحي الكائن إلى بالضافة الحيوية"( "الطاقة عليها أطلق )كما البسيطة" "المادة حالة سيحدد البشري العقل أن كينت اعتقد
الجسدية وليس الروحية السباب عن للبحث كينت هذا دفع النسان". فيه يعيش الذي "البيت اسم عليه أطلق والذي بأكمله،

كما لوحدها، المزمنة الوبالية الستعدادات من عدوى يكون أن المزمنة للمراض الحقيقي السبب أن يعتبر لم للمراض. البحتة
الضمير". "تجاوز نتيجة الحي الكائن داخل نشأ وراثي استعداد ذلك من بدلا لكن هانيمان، وصفها



هانيمان مفهوم عن انحرافه في بالبتعاد البعض واتهمه الوبالية للستعدادات بالنسبة كينت نهج المركزي العتقاد هذا دعم
وجود بضرورة لقتناعه نظراا الخلقية.]11[ مبادئه النسان تجاوز عندما نشأت الستعدادات هذه مثل أن أعلن الصلي.

القابلية عن مستقلة كانت المرض أسباب أن تقبل من كينت يستطع لم بالعدوى، الشخص يصاب لكي الوراثي الستعداد
العدوى.]11[]12[]13ٍ�[ عن حصرياا مسؤول العدوى عامل أن ول للصابة الموروثة

الحيوية" "الطاقة أو البسيطة" "مادته تدفق تشويه إلى يؤدي السلبي، التفكير يشوهه الذي النسان، ضمير أن استنتاجه كان
في فقط وتلحظ ثانوية أنها على الجرثومية العدوى رأى لقد الممكنة.]11[ المراض لجميع الحي الكائن يعرض ما هو وهذا
الفيروسات من العديد لديه المريض كان حالت نذكر قد المثال سبيل على بالفعل. الضعيفة الحيوية" "الطاقة ذوي الشخاص
الفيروسات عدد يتزايد البارد للطقس تعرضه بمجرد لكن تزعجه، أن دون النف في المخاطي الغشاء في الموجودة النفية

للكائن العام الستعداد بل المرض يسبب الذي الفيروس وجود ليس أنه على هذا يدل الفور. على الشائع البرد أعراض وتظهر
داخلية. أو بيئية سواء معينة، لضغوط التعرض عند للمريض المناعي الجهاز نوعية تحدده والذي الحي

بالعدوى. للصابة امكانية هناك يكون فلن وراثي، استعداد هناك يكن لم إذا أنه كينت اقتناع كان الظاهرة، هذه ملحظة بعد
الخرون.]14[ يتأثر لم بينما بفيروس ا مصابا السرة أفراد أحد ترى قد ا، معا تعيش واحدة أسرة في بأنه السبب هو هذا أن اعتقد

لكن بالعدوى للصابة عرضة جعلتهم التي الخلقية الطفال مبادئ تكن لم أنها افترض بالجرب المصابين الطفال في
الوالدين. من الموروث الوراثي الستعداد

إلى بالفعل يؤدي قد المشوه العقل أن افترض عندما ا صحيخا بالطبع كان اليوم، لنا بالنسبة متطرفة تبدو قد كينت معتقدات أن مع
المفرطة’ النا مثل سليمة الغير العقلية للشخص حالة أن وكيف النفسية العصبية للمناعة اليوم جيداا مدركين نحن المرض.
هذا كان الجسدية. بالمراض للصابة عرضة تجعلهم أن يمكنها المزمن الغضب أو التعصب الستياء، المفرط، الطموح

الصلية. هانيمان لفكار ا مهما تطوراا

أحدهم الخفية، المظاهر من مظهر هي للحياة الساسية اللبنات أن فكرة تبنى هانيمان، مثل كينت، أن ا أيضا للهتمام المثير من
هذه أن الكم فيزياء في البحاث تشير عام، 200 حوالي بعد الن الحيوية". "الطاقة والخر مادية" الغير "المادة عليها أطلق

]16[ طاقة.]15[ مجالت من بالفعل تتكون قد للحياة الساسية اللبنات

الوبالي الستعداد خأهبة ومفهوم السيكوسيس صعود الن: هنري جون

عمله من طويلة فترة بعد 1909 منذ يحاضر كينت كان حيث شيكاغو في الطب كلية في أستاذاا كان )1925-1854( آلن ج.هـ.
فيلدلفيا. في الطب كلية في كأستاذ

استعداد يكون عندما بالعدوى الصابة لحظة بعد فقط التطور في تبدأ الميكروبات أن اعتقاده عن أعرب كينت، مثل آلن،
ضمير ومخالفة السلبي بالتفكير الخرى الوبالية والستعدادات البسورا مسببات آلن ربط ]17[ بالعدوى. ا مرتبطا المريض
آلن. قبل من ا قاطعا ا رفضا هانيمان كتب كما معينة، حاكة" "عدوى مع للبسورا ارتباط أي رفض تم ]19[]18[ الشخص.

الرجح على تضاعف والذي أيامه في السيلن لمرض الوبائي بالرتفاع شك بل متأثراا البسورا، بقيمة آلن استخف الواقع، في
في السكان من %80 حوالي في ا نشطا كان السيكوسيس الوبالي الستعداد للسيلن، القمعية الخلفية بالدوية العلج خلل من
العراض معظم للبشرية. الساسي الوبالي الستعداد كان البسورا وليس السيكوسيس أن آلن اعتقد الوقت.]19[]20[ ذلك

تم حيث معقولة أنها النظرية هذه أثبتت السيكوسيس.]21[ إلى آلن نسبها للبسورا، ا سابقا هانيمان ينسبها كان التي والمراض،
الهوميوباثي. منتقدي حماسة من ما حد إلى خفف مما الوقت، ذلك في السيلن لمرض المسبب العامل البنية؛ مكورة اكتشاف

ا. تدريجيا انحسرت للحكة(، المسببة المعدية المجردة، العوامل )بعض هانيمان وصفه كما للجدل المثير بأصلها البسورا،



من لحقاا إعلنها تم للبسوريك، مضادة بأنها هانيمان وصفها التي العلجات معظم فإن الن، جداا مهمة السيكوسيس اعتبار مع
التطابق مبدأ )باستثناء تعليمات أي يقدم لم الهوميوباثي، لممارسي الحظ لحسن للسيكوتيك.]21[ كمضادة آلن قبل

آلن اعتبر آخر. وبالي استعداد لي الحقيقة في أو، السيكوسيس حالة في للسيكوسيس مضادة علجات لعطاء "السيميليموم"(
الستعدادات". "متعددة أنها على الهوميوباثي علجات معظم

في معينة آفات لحداث معين وبالي استعداد قابلية أي، وبالي"، استعداد "أتهبة لفكرة القيم تقديمه أجل من آلن تذكر سيتم ربما
على والتقرحات العظام آفات إلى نظر المثال، سبيل على الساس. هذا على العراض لتصنيف عمله جانب إلى الحي، الكائن
فكرة على بناءا ذلك.]22[]23[ إلى وما سيكوتيك، أنها على المفرط والنمو المخاطية الغشية التهاب الزهري، مرض من أنها
وتدمير الليمفاوية العقد في خلل جانب إلى )التهاب والسيفيليس البسورا من مزيج هو السل أن أعلن الوبالي"، الستعداد "أتهبة

البسورا.]24[ إلى المراض معظم مثل السل عزا الذي هانيمان من العكس على الزائفة" "البسورا أنها على وصنفها النسجة(،

على العتقاد هذا جاء "شريرة".]25[ الممارسة هذه أن وادعى بالسيكوسيس السكان يلوث كان التطعيم أن آلن اقترح كما
الغالب في المتكررة المضاعفات وكانت منتشراا، فقط الجدري ضد التطعيم كان الوقت، ذلك في أن، ملحظته من الرجح

ثوجا. تتطلب

وأن موروثة كانت الوبالية الستعدادات أن صراحة ذكر من أول كان آلن أن هو المناقشة هذه في كبيرة أهمية ذو هو ما
القرن بداية في واسع نطاق على بالفعل مقبولة كانت الفكرة هذه أن ا مفهوما يكون أن يجب مرضى.]19[]26[ ولدوا الطفال

أو للمراض الوراثي النتقال آليات مقنع بشكل بالفعل وأثبتت الحياء علم مجال في الكتشافات أظهرت حيث العشرين
البشري. الحي الكائن في الوراثية الستعدادات

آلن كتاب يختلف تجاهلها. يمكننا ل التي الوبالية الستعدادات عن لنظريته أخير رئيسي جانب هناك آلن، من ننتقل أن قبل
مقنع وبشكل باصرار آلن، كتب الوبالية. الستعدادات عن كينت مفهوم مثل ا تماما الصلية، هانيمان فكرة عن جذرياا اختلفاا

هذا أن نشعر الوبالية. الستعدادات سبب فهم ذلك في بما هانيمان، نظر ووجهات أفكاره بين جوهري فرق يوجد ل أنه
الهوميوباث. من اللحقة الجيال أذهان في الرتباك عن كبير بشكل مسؤولا كان العلن،

السل مرض الى تركيز كلوس: م. ستيوارت

انتخابه تم 1905 عام في .1885 في هوميوباث كطبيب تخرج حيث كاليفورنيا في درس )1929-1860( كلوس م. ستيوارت
في محاضراته نشر تم للهوميوباث. نيويورك معهد في أستاذاا كان 1913 إلى 1909 ومن الدولية هانيمان لجمعية ا رئيسا

الهوميوباثي".]27[ "عبقرية الممتاز لكتابه اطاراا بعد فيما أصبحت والتي ريكوردر" "الهوميوباثيك

نقل امكانية الوقت ذلك في أثبتت والتي والطب، الحديثة الميكروبيولوجي من مستمداا الوبالية للستعدادات كلوس فهم كان
النتشار العتبار في أخذ كما ذلك(. إلى وما الذباب البعوض، القراد، )القمل، المراض ناقلت من العديد خلل من العدوى

المريكية. المتحدة والوليات أوروبا في العشرين القرن أوائل في السل لمرض الواسع الوبائي

الوبالي الستعداد أن وأعلن الملطخ، النسان ضمير عن ناتج المرض بأن وآلن كينت من كل اعتقاد مباشر بشكل كلوس دحض
من شكل بأي الوبالية الستعدادات تكن لم ا. شخصيا هانيمان فهمها مثلما ا تماما الخارج، من الشخص تلوث على تدل عدوى هو
اللولبية هو الوبالي( )الستعداد المعدي الصل كان الزهري، حالة في ]28[.)Discrasies ديسكرايسيس) أو أهبات الشكال

مجرد كان الجرب عث أن كلوس افترض السلية. المتفطرة البسورا حالة وفي البنية المكورات السيلن حالة في الشاحبة،
للبسورا. متعددة ظهورات تنتج سلية عدوى مع الجسم داخل تتعاون الخرى البكتيريا البكتيريا.]28[ لهذه حاملا

المرتبطة والمراض العراض جميع وأن بالصدفة]28[ ليس البسورا إلى السل مرض أحال هانيمان أن بوضوح ويذكر
كانا كلوس أوضح كما والبسورا السل مرض فإن لذلك، السلية. بالمتفطرة الحي الكائن تلوث نتيجة كانت لهانيمان ا وفقا بالبسورا

هانيمان. وصفه كما للبسورا الحقيقي السبب أخيراا اكتشف عام 100 بعد العلم أن يقين على كان لقد ا.]28[ تماما متشابهين



محفز كعامل العدوى هذه أهمية عن تحدث حيث السل، مرض إلى بحق انتباهنا لفت ]27[ الهوميوباثي عبقرية كتاب في
أننا من الرغم على الوبالية، الستعدادات عن هانيمان لنظرية ملحوظة مساهمة هذه التالية. البشرية المراض من لمجموعة

ا. تقريبا المزمنة المراض لجميع الرئيسي السبب كانت السل بمرض الصابة أن بادعائه مخطئ أنه نعرف

الحادة الوبالية الستعدادات كناقل، الجرب تايلر: لوسي مارغريت

مستشفى في كطبيبة عملت المخلصين. كينت أتباع ومن مشهورة، بريطانية هوميوباث كانت )1943-1859( تايلر
الوبالي الستعداد نظرية تطوير تم والمنشورات. الكتب من العديد وألفت ا عاما 40 من لكثر لندن في الملكي الهوميوباثي
مع بالتوافق حيث ]29[ الطفيلية( الدقيقة الكائنات تسببها )كما المزمنة للمراض هانيمان مفهوم كتابها في تايلر بواسطة

ا(. معينا ا فيروسا يكون قد أنه افترضت )لقد للعدوى ناقلا يكون قد الجرب عث أن افترضت هانيمان،

الوبالية الستعدادات علجات إمكانات بوضوح وأثبتت وصفت أنها هي الوبالية الستعدادات لنظرية تايلر مساهمات إحدى
فيها يكن "لم التي الحالت في الحادة، للمراض المدى طويلة الثار على جيدة بنتائج الحيان من كثير في وصفتها الحادة،
أصيبوا الذين للمرضى فايرولينوم وصفت أنها المعروف من شديدة. حادة التهابية بحالة الصابة منذ" يرام ما على المريض
سبيل )على الرئوي اللتهاب بعد ما المراض في الرئوية المكورات العقابيل، ببعض وأصيبوا سنة 50 قبل حتى بالجدري

إلخ. دفتيرينوم، النفلونزا، بعد أخرى وأمراض للصرع انفلونزينوم قاص(، الرت حالت في المثال

القدامى الساتذة من الوبالي الستعداد نظرية وتطبيق فهم

عام 200 مدى على الطبية العلوم في الكتشافات يعكس هانيمان زمن منذ الوبالية الستعدادات نظرية تطور أن الواضح من
طريقة حول مختلفة آراء لهم كان بعده، من جاءوا والذين هانيمان أن حين في أنه الهمية غاية في هو ما ذلك، مع الماضية.

العلج. في نهجهم في متحدين كانوا أنهم إل المريض، في الوبالي الستعداد لتنشيط المسببة العوامل أو العدوى انتقال

يؤكد كان لكنه للسيفيليس، مضادة أو للسيكوتيك مضادة للبسوريك، مضادة علجات إلى علجاتنا يفصل لم هيرينغ، مثل كينت
الورغانون على التركيز طلبه وحث "السيميليموم"، التطابق أساس على والوصف العراض مجمل أخذ أهمية على ا دائما

أو التشابه مبدأ على بناءا العلجات اختيار مع صارم فردي بنهج وتايلر كلوس من كل التزم وبالمثل، ميديكا. الماتيريا ومعرفة
"السيميليموم". التطابق

ا أساسا كان الواقع في هذا، لكن ]31[]30[ النشط" الوبالي "الستعداد يسمى لما العلج ليجاد الجوهرية الهمية آلن افترض
الحالة العتبار في الخذ مع ]32[ للحالة، والفريدة بروزاا والكثر أخراا ظهرت التي العراض أساس على للسيميليموم وصفة
وذكر العلج. واختيار النشط الوبالي الستعداد بين مباشراا ا ربطا آلن يربط لم هانيمان. أوصى كما ]33[ للمريض، النفسية
كان إلخ. بسورينوم، أو ليكوبوديوم كاربونيكا، كالكاريا سولفور، المطلوب العلج يكون أن يمكن السيكوسيس، حالة في أن

الزهري. أو السل مرض لحالة نفسه هو نهجه

مثل تجاهل يمكن ل الستشارة. غرفة في الوصف عند حقيقية أهمية ذا المريض في النشط الوبالي الستعداد يكن لم الواقع، في
الذين للطلب راحة مصدر تكون أن ويجب الماضي من الطبي الوصف في الساتذة من والثابتة الواضحة الرشادات هذه
مراراا الهوميوباث هؤلء أثبت لقد الوبالي. الستعداد منظور من للمريض الطبية الوصفة وتقديم تقييم كيفية لتعلم يكافحون

بمفاهيم متحيزين غير العلج، لختيار دليلنا هي المريض يقدمها التي العراض تكون أن يجب ا، دائما الحال هو كما وتكراراا،
للزهري. المضادة أو للذهان المضادة للجرب، المضادة للعلجات مستهدفة

الوبالي الستعداد منشور مخاطر



ذلك ومع الحديث. العصر في الحسنة النوايا ذوي الهوميوباث من العديد خيال أثارت قد الوبالي الستعداد نظرية أن نتقبل قد
خاصة الوبالي، الستعداد منشور خلل من حصري بشكل حالة كل في للنظر تعليماتهم تبرير يمكنه ل هذا أن أوضحنا لقد

سمية" "ازالة أجل من العلج بداية في النوزود أو الوبالي" "الستعداد بعلجات يسمى مما العديد وصف يؤيدون الذين أولئك
لشفاء ضرراا أكثر بل فحسب، ضرورية غير ليست الممارسة هذه أن نعتقد المريض. في المفترض الوبالي الستعداد

المريض.

العلج سيكشف هذا أن معتقدين يقولون، كما الرضية" "لتطهير الولى الستشارة في الوبالي للستعداد علجات وصف
يكون حيث العميقة المراض حالت في خاص بشكل صحيح هذا الحالة. إرباك إلى ا دائما هذا يؤدي المزمن، للمرض الصحيح

وأن عمله باكمال علج لكل للسماح الجرعات بين كبير وقت مع معين، بترتيب العلجات من سلسلة اعطاء الضروري من
بالكامل. الحيوية" "الطاقة تستجيب

روتيني بروتوكول من كجزء توبركولينوم أو سيفيلينوم ميدوراينوم، بسورينوم، الوبالي؛ الستعداد علجات وصف أن نعتقد
)لكن بوضوح أليها مشار العلجات هذه تتطلب التي العراض تكون ل عندما الهوميوباث، من العديد يفعل كما العلج بداية في

الحيان. من كثير في المد وطويلة سلبية جانبية آثار لها يكون وقد صحيحة غير ممارسة هي الجذر( أنها على فقط يشتبه
في يتسبب فقد "سيميليموم"، ا مطابقا العلج يكن لم إذا علجه؛ يتم الذي للمرض مشابه اهتزازي بتردد العلجات تعمل

التوجه يمكننا البرهنة إلى حاجة هناك كانت إذا برهنة(. أعراض )ينتج العراض بين الخلط وبالتالي مبررة غير "ضوضاء"
والتي التناسلية المراض مع التعامل اساءة تم حيث عديدة حالت لعلج استدعاؤهم تم الذين ا سنا الكبر الهوميوباث خبرة إلى

الحي الكائن سمية" "سيزيل العلج أن الممارسة هذه مثل في العتقاد الخطأ من البروتوكولت. هذه باستخدام مشوشة أصبحت
المفترض. الوبالي الستعداد من

انخفض كلما أنه لحظنا لقد منخفض.]34[]35[ صحي مستوى من يعانون الذين المرضى في خاص بشكل يتعلق هذا
نمط يصبح وهكذا مختلفة. مزمنة لمراض الوراثي الستعداد زاد وكلما وأعمق تعقيداا أكثر المرض كان كلما المستوى،

وبالي استعداد من أكثر وجود بسبب ا تشوشا أكثر الحالة أصبحت أي منطقية، وأقل أقل الضعيفة الحية الكائنات في العلجات
الحذر نتوخى أن يجب ووضوح، بسهولة البرز العلج تمييز يمكن ل حيث العميقة المراض حالت في ]36[]35[ نشط.
الصحي للتاريخ واضح وفهم ميديكا بالماتيريا العميقة معرفتنا شمولا، الكثر الحالة أخذ والتركيز، العلج اختيار عند الشديد

للمريض.

يكون أن يمكن "التنقية" بروتوكول من كجزء مرتفع، بتركيز ا غالبا المرحلة، هذه في الوبالي" "للستعداد علجات وصف
الحيان، من كثير في وتكراره التركيز أو العلج اختيار من كل في صحيحة غير الطبية الوصفة كانت إذا للحالة. ضاراا
لفضل حتى مستحيلا المر يجعل هذا للعراض. الحقيقي التعبير يقمع حتى أو يشوه ويغير، الحي الكائن على سيؤثر

العلج. لبدء الول العلج يكون، أن يجب كان ما أو هو، ما لتمييز الواصفين

كالكاريا أو فوسفوروس من يشفى قد أول؛ كعلج توبركولينوم من ا دائما يشفى لن السل، من يعاني شخص المثال، سبيل على
فيما توبركولينوم صورة تظهر قد العلج. لبدء العراض من العلى المستوى في يظهر الذي العلج كان أي أو كاربونيكا،

يعاني مريض أنه يبدو ما فإن بالمثل الوبالي. الستعداد علج لوصف الوقت هو وهذا ا، ترابطا الحي الكائن يكتسب عندما بعد،
قد وراثي استعداد على للقضاء سولفور. أو سولوبيليس ميركوريوس باستخدام بالعلج للبدء تحتاج قد ذهانية أعراض من

إخبار الضروري من التشابه.]35[]37[ بمبدأ الصارم اللتزام مع سنوات، عدة مدى على أكثر أو علجات ثلثة إلى تحتاج
ثلثة رؤية من نتمكن عندما فقط لكن أعمى بشكل توبركولينوم أو بسورينوم سيفيلينوم، ميدورينوم، إعطاء يجب ل أنه طلبنا

بوضوح. الرئيسية الخصائص من أكثر أو

لمعظم مفهوم غير أمر وهو السيكوسيس، أو السيفيليس الكامنة، البسورا أعراض حيث من حالة لمناقشة حاجة هناك ليس
الهوميوباث من مجتمعنا على يجب بعد(". تطورها يتم )لم كامن مرض "أعراض عن التحدث ذلك بدل لكن الهوميوباث،

سيفيليتك. أو سلي سيكوتيك، بسوريك، إلى علجاتنا تقسيم أو سلي أو سيفيليتيك سيكوتيك، أنهم على مرضانا تصنيف مقاومة
للشفاء. نحتاجه ما كل هذا علجاتنا. نختار أعراض أية على أساس، أي على وزملئنا لطلبنا لنوضح



هانيمان لميازم معاصر فهم

من قرنين بعد اليوم، "ميازم" هانيمان مصطلح استخدام نواصل الهوميوباثي، مؤسس لعبقرية الكبير احترامنا منطلق من
يرعب للممارسة. أهميته وبالتالي الساسي معناه حول المهرة الهوميوباث حتى بين ا تشويشا هناك أن الواضح من لكنه الزمان،
تحديد إلى نحتاج بفعالية والممارسة ا قدما للمضي التقليدي. الطب أطباء وحتى الهوميوباثي، في مبتدئ أي "ميازم" مصطلح
الكتشافات من عام 200 ضوء وفي بعده وما هانيمان من كتب ما بكل العتراف مع جديد، من للمصطلح الجماعي فهمنا

الطبية.

صحة وجدت كيف تشرح قيمة مفاهيم أخرى، عوامل عدة بين من المعاصر، لفهمنا ا وفقا الوبالية الستعدادات نظرية توفر
والسل الجرب السيلن، الزهري، مثل الحادة المعدية المراض إن المرض. من الرهيبة الحالية حالتها في نفسها البشرية

في السبب هو هذا أن نعتقد الفاسدة. بآثارها البشرية وصمت التي هي الوقت، ذلك في المتاحة العلجية الوسائل بواسطة وقمعها
هانيمان عبقرية كانت لقد المتنوعة. المزمنة الصحية الحالت من بالكثير للصابة الستعداد طورنا الحديث العصر في أننا

الهوميوباثي. باستخدام المراض هذه تأثيرات مكافحة اليوم لنا تسمح التي

السريرية: وخبرتنا الواصفين الساتذة حكمة على يعتمد جديد معاصر لتعريف توصياتنا يلي فيما

الخمسة: الشروط من كل الوبالي الستعداد يستوفي أن يجب

أو الحادة الحالة هذه مثل تعرضت إذا إلخ(. فيروس )بكتيريا، معدية طبيعة ذو محدد مصدر من أصله يكون أن يجب
والمراض. المزمنة العراض من عقابيل ظهور إلى تؤدي ما ا فغالبا لتتطور، تتركت

.قمعها تم أو علج دون تركت إذا أعمق لمراض عقابيل انتاج إلى العدوى هذه مثل تميل أن يجب

للمولود( الجينوم طريق عن وراثي كاستعداد لكن أولية، كعدوى ليس التالي، الجيل إلى المزمن تأثيره ينتقل أن يمكن
عبر الشخص لسلف المختلفة العدوى عن الناتج إلخ( الولدة، عند بالعدوى الصابة أو النووي الحمض بواسطة

السل.]34[ أو الجرب السيلن، للزهري، المرض لنتقال مختلفة طرق

على قادراا توبركولينوم( بسورينوم، سيفيلينوم، )ميدورينوم، المعدي العامل من النوزود يكون أن يجب الحاجة، عند
سيفيلينوم، ميدورينوم، لـ واضحة أعراض )أي، الصلة ذات العراض تظهر التي الحالت من كاف عدد شفاء

توبركولينوم(. أو بسورينوم

ت دائما لنها الطفل مرض في مماثل بظهور بالضرورة تنتقل ل الوالدين لحد الكامن( )المرض الوبالي الستعداد حالة
الخر. الوالد صحة خلل من تتعدل

وبالي استعداد ليس هو ما

الارى الضارة والعوامل البيئية السمية

المرضية الحالت تصنيف كيفية عن الستفسار يبرر ما هناك يكون قد الوبالي، للستعداد الجديد والتعريف أعله المناقشة من
مثل البيئية العوامل إلى نشير العالم. أنحاء جميع في النسان لصحة حالي تهديد أكبر ومتزايد واضح بشكل يعتبر ما عن الناشئة
طبية وصفة تستلزم التي أو طبية وصفة تستلزم ل التي للدوية الجانبية الثار أو الحشرية، للمبيدات المنتشر الستخدام التلوث،
عن الناتجة والصدمات المخدرات، التطعيمات، إلى بالضافة الكانامايسين، مثل الحيوية المضادات الكورتيزون، الكوينين، مثل

وتلعب الجماعية، صحتنا سلمة على واضح بشكل وتؤثر 21 الـ القرن في جداا منتشرة إنها إلخ. الشديدة، النفسية الضغوط
الضعيفة. النسان صحة حالة في النشطة الوبالية الستعدادات جانب إلى ا متساويا دوراا



ربما جديدة وراثية استعدادات وتنشئ وأحفادنا، أطفالنا بل فقط علينا ليس ا انطباعا تترك العوامل هذه أن الوقت مع نرى قد
الحقيقي. بالمعنى وبالية استعدادات ليست إنها جديدة. لمراض حتى

هذه أن حين في التأثيرات. هذه تحت المتكونة الوراثية الستعدادت هذه مع ونتعامل نحدد أن يجب كيف المرء يتساءل قد
ملوث أو عقار بواسطة الجانبية الثار تحفيز فيها تم حالت وجدنا إذا وبالية، استعدادات تسمى أن يمكن ل الوراثية الستعدادات

المشار العلجات تثبت لم إذا فوق فما سي 200 إلى يصل مرتفع بتركيز معينة مادة لوصف ا أحيانا مبرر لدينا يكون معين،
الحالة. في شافية إليها

العامل هي محددة مادة أن الواضح من يكون عندما فقط ونصف بالتفصيل المريض تاريخ تقييم من للتأكد نحتاج هنا حتى
هذه مثل إعطاء يتم حيث ضارة تكون قد والتي ا حاليا الشائعة بالممارسة نوصي ل المريض. صحة على أثر الذي المسبب
التي الضارة السموم جميع تتضمن قائمة على بناء السموم" "ازالة وصفات من سلسلة أو بروتوكول من كجزء العلجات

حياته. خلل المريض تناولها

التي الوراثية الستعدادات بين الخلط يجب فل السامة، المواد هذه بمثل المتأثر الوالدين استعداد ورثوا قد الطفال يكون عندما
أسلفهم.]38[ قابلية جنب إلى ا جنبا الحمل، حدوث لحظة للوالدين الصحية الحالة تحددها والتي المولود إلى تنتقل

المنااة نقص وخمراض السرطان

هذه مثل انتقال تصنيف يمكن ل أطفالهم. إلى أمراضهم بوضوح ينقلون الصدفية مثل بمرض المصابين الباء أن نرى ما ا غالبا
استعداد أنه على آخر، مناعة نقص مرض أي أو بالسرطان للصابة الستعداد ذلك في بما الوراثية، الستعدادات أو المراض

هذه الهوميوباثي في مختلفون مؤلفون قدم الجديد. تعريفنا خلل من تعريفها تم أو هانيمان فيها أدركه التي بالطريقة وبالي
وبالية، استعدادات لتكون يؤهلها أكثر أو واحد بمعيار تفي ل الشروط هذه أن هي الحقيقة لكن وبالية استعدادات أنها على المور

هانيمان. ذهن في قصوى أهمية ذات كانت التي المعدية للصفة تفتقر لنها

مع صداه يتردد رائع أمر هو البشري التاريخ من المختلفة الجيال خلل من الواقع، في هذه، مثل متعددة أمراض نشأت كيف
ويمكن هنا المناقشة تتجاوز معقدة مسألة هذه ذلك ومع معينة. لمراض الوراثي الستعداد وخلق الوبالي الستعداد نظرية

مستقبلي. مقال في مناقشتها

والتوقعات الخلصة

الوبالية. الستعدادات نظرية من يشلوا أو يخافوا أن يجب ل أنه يدركوا أن والهوميوباث الطلب من لكل المهم من الختام، في
به. موثوق سريري تطبيق أو قيمة له ليس أنه أثبتنا القل، على اليومية الممارسة في الواقع، في

والغير المفرط الستخدام التلوث، خلل من البشرية البنية على العتداء وشفاء معالجة كيفية هي عصرنا في الملحة المسألة
تايلر، آلن، كينت، مثل العظماء الواصفين أظهر كما العصرية. الحياة من الكثيرة والضغوطات الخلفية، للدوية ضروري
الغريبة، العراض الرئيسية، الخصائص على الطبية للوصفة الساسية العراض تستند أن يجب حالة، لشفاء وآخرون، ليبي

ت حديثا ظهرت التي العراض إلى بالضافة عام، 200 قبل الورغانون من 153 الفقرة في هانيمان وصف كما والمميزة النادرة
السموم". "ازالة برنامج أو النشط الوبالي الستعداد على وليس الحالة في

في عنه الكشف هانيمان حاول والذي المزمنة، للمراض العميق الساسي السبب أن لنا الواضح من ،21 الـ القرن في اليوم،
الحي الكائن في والتخلقية الوراثية بالشفرة لحق الذي الضرر نتيجة مختلفة بأمراض للصابة الوراثي الستعداد هو أبحاثه،

المزمنة"، المراض "نظرية إليها نشير أن ينبغي اليوم، للطباء الوبالية الستعدادات نظرية لشرح الضوء، هذا في البشري.
نقول أن يمكننا الوبالي" الستعداد "عبء الكلمات من بدلا تيكسيرا،]39[ من صياغة اعادة الصل. في نفسه هانيمان كتب كما

لنظرية فهمنا في اجماع ليجاد جميعاا لنا ا أساسا هذا يصبح قد الرجح، على الكامن". المرض "عبء أو الوراثي" "العبء
ا. قدما للمضي الوبالية الستعدادات
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.هانيمان لـ الوبالية الستعدادات نظرية بتفسيرات يحيط الذي الخلط معالجة تمت
.لهانيمان ا وفقا الوبالي الستعداد لمصطلح الصحيح التعريف لتوضيح اقتراحات تقديم تم
.روتيني بشكل الوبالي الستعداد علجات وصف مخاطر على الضوء تسليط تم
.العميقة للمراض وراثي استعداد خلق تعجل التي المحتملة العوامل تحليل تم
.الجديد للجيل الوبالي الستعداد تأثير تنقل التي العوامل استكشاف تم

المصالح تضارب

بشيء. يصرح لم

وتقدير شكر

المخطوطة. على والبحثي التحريري عملها على RSHom, Dip IACH, ويب، بول المؤلفون يشكر

اليونان. ايجة، جامعة فخري، أستاذ
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