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معاملة مر�ض الجذام عبر ت�صعب 

التاريخ معاملة �صواه من 

الأوبئة، فالجذام بمعنى من المعاني هو 

''وباء م�صتدام'' �صارب في اأعماق ما قبل

التاريخ. ولئن كانت اأغلبية الأوبئة المتاأتية 

من عدوى فيرو�صية اأو بكتيرية هي نتيجة 

الثورة الإيكولوجية العظمى التي اأحدثها النوع 

الب�صري عندما تمّكن من تروي�ض وتدجين ما 

ر من اأنواع حيوانية ونباتية داخلة في 
ّ
تي�ص

ْلكه، فقد تميز الجذام بمرافقته م�صيرة 
ُ
م

النتقال من حال الترحال اإلى حال التجمع 

الح�صري من بداياتها، ولو نجم عن ذلك 

تاريخ طويل من اإق�صاء الم�صابين به عن 

مراكز التجمع الح�صري هذه اإلى هوام�صه، 

الأمر الذي اأعطى الجذام �صحنة عاطفة دينية 

زته من اأي مر�ض اآخر، فيها التطير منه، 
ّ
مي

د 
ّ
وفيها الرعب والبالء والختبار. مر�ض ج�ص

اإلى اأبعد حد ازدواجية تعامل الب�صر مع 

اأج�صادهم ك�صجون ي�صتاقون اإلى اإق�صائها 

جانبًا ول ياأمنون في اأقل تقدير جانبها، 

وكمتون ل يتركون منا�صبة لدفع تماهي 

ُد 
َ
�ص

َ
ذواتهم بها اإلى اأق�صاه اإّل ا�صتغلوها. ج

المجذوم �صجن يت�صقق، وبالوؤه بهذا المعنى هو 

ة و�صاهد على الختبار الإلهي، وفي الوقت 
ّ
عطي

نف�صه مختبر لعالقة مرعبة بين الذات والج�صد.

كثيراً ما جرى التعامل مع محاجر 

المجذومين كف�صاءات معلقة بين الحي وبين 

ن اإّل بالمقابر، وت�صهد، 
َ
الميت؛ ف�صاءات ل تقار

في الوقت نف�صه، م�صبقًا على ا�صتمرار الحياة 

بعد الموت.

و�سام �سعادة*

حالة اال�ستثناء ال�سلبية امل�ستدامة:

عن اجلذام و�سحره وُرهابه

* كاتب وأكاديمي لبناني.
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053 مقاالت

عٍد تت�صبب به ع�صية 
ُ
الجذام مر�ض م

هان�صن، اأو بكتيريا المتفطرة الجذامية، ويمكن 

اعتباره ''وباء م�صتدامًا'' ما دام رافق الب�صرية 

منذ ما قبل التاريخ اإلى يومنا هذا، ك�صبح لها، 

واأثرى مخيالها الديني والعلمي والأدبي 

والفني، لكنه لي�ض ك�صواه من الأوبئة، فهو لم 

يح�صد الأرواح بال�صكل الوا�صع الذي عرفناه 

مع الطاعون اأو الجدري. اإنه وباء يحتاج اإلى 

الت�صال المتكرر مع ال�صخ�ض الم�صاب، 

وتتاأخر ظهور عوار�صه لأعوام. ومن هنا، 

جرى التعامل مطوًل معه على قاعدة المقابلة 

بين نموذجه ونموذج الطاعون، ولهذا احتاج 

الوعي العلمي اإلى فترة طويلة من اإعمال هذه 

المقابلة بمختلف الأ�صكال قبل اأن تتر�صخ لديه 

فكرة العدوى.

لو قّلبنا في ''ل�صان العرب'' لبن منظور 

لوجدنا اأن الجذم هو القطع، والأجذم مقطوع 

ن تعّلم القراآن ثم ن�صيه 
َ
اليد، ومن الحديث: ''م

لقي اللـه يوم القيامة وهو اأجذم''، اأي مقطوع 

ا الجذام فهو الداء، من تجّذم الأ�صابع 
ّ
اليد. اأم

وتقّطعها، وتهافت اأطراف الم�صاب بالداء. 

وابن منظور ينقل اأن ''الجذام من الأمرا�ض 

المعدية، وكانت العرب تتطير منه وتتجنبه''، 

لكنه ل يف�صر الحديث النبوي: ''ل تديموا النظر 

اإلى المجذومين'' بالخوف من العدوى، واإنما 

بالنهي عن اإطالة النظر اإليهم كي ل ي�صعروا 

بالتحقير. والأمر كذلك في حديث اإ�صقاط 

النبي فر�ض البيعة على مجذوم من ثقيف، 

يف�صره على اأنه كي ل ينظر اأ�صحاب هذا 

المجذوم اإليه فيزدروه ويروا لأنف�صهم ف�صاًل 

عليه، اأو لئال يحزن المجذوم بروؤية النبي، 

فيقّل �صكره على بالء اللـه. ويورد ابن منظور 

ْزَن في 
ُ
ج

َ
اأي�صًا حديثًا عن ابن عبا�ض: ''اأربع ل ي

البيع ول النكاح، المجنونة والمجذومة 

والبر�صاء والعفالء.''

الالفت اأنه لو بحثنا في ''القانون في 

الطب'' لبن �صينا، لوجدنا الجذام يخرج من 

دائرة المر�ض المعدي، اإذ يكتب ال�صيخ الرئي�ض 

اأن ''الجذام علة رديئة، يحدث من انت�صار المرة 

ال�صوداء في البدن كله، فيف�صد مزاج الأع�صاء 

وهيئتها و�صكلها، وربما اأف�صد في اآخره 

ات�صالها حتى تتاأّكل الأع�صاء، وت�صقط �صقوطًا 

ح، وهو ك�صرطان عام للبدن كله.''1 
ّ
عن تقر

فالجذام عند ابن �صينا هو ال�صرطان العام، لأن 

ال�صرطانات الأُخرى �صرطانات خا�صة تت�صل 

اأ�صا�صًا بع�صو واحد من الج�صد. وقد ا�صتقى ابن 

�صينا فكرة رد الجذام اإلى انت�صار المرة ال�صوداء 

في الج�صم من جالينو�ض.

في تاريخ الطب ما قبل الحديث بقي 

الجذام عالقًا بين هذين المحورين الكبيرين: 

محور الوباء، ومحور ال�صرطان، فعدواه كانت 

اأقل تف�صيًا في المجتمعات من الأوبئة 

''الجتياحية''. وحتى لو قيل اإنه ''لي�ض كل 

طاعون وباء، ولي�ض كل وباء طاعون''، فاإن 

الفكرة الراكزة عن الوباء بقيت مرتبطة 

بالطاعون2 الناتج من تف�صي البكتيريا 

الير�صينية انطالقًا من القوار�ض، ولو اأن عدداً 

كبيراً من الطواعين الأ�صد فتكًا لم تكن 

طاعونية بالمق�صد البيولوجي هذا. فالطاعون 

''الأنطوني'' الذي اأهلك ق�صمًا وا�صعًا من �صعوب 

الإمبراطورية الرومانية واأباد جي�صها باأكمله 

في نهاية القرن الثاني الميالدي لم يكن 

طاعونًا، واإنما جائحة فيرو�ض الجدري. وفي 

المقابل، فاإن ما كان يعوق الأخذ تمامًا بفكرة 

II
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منها، باعتبار نزلت الطاعون اأمراً اإلهيًا 

ف�صح في المجال لأي تعليل طبيعي 
ُ
مبا�صراً ل ي

له، وكان هذا حال الباقالني. وفي المقابل 

ح�صر التنبيه اإلى اأن الإ�صابة بالجذام تتطلب 

كثرة المخالطة، كالجماع مثاًل الذي يتوقف 

عنده الإمام ال�صافعي م�صدداً على اأن الجذام 

''داء مانع للجماع''، لأنه ينتقل بالجن�ض اأكثر 

من اأي �صبب اآخر.

ة في اأطروحته 
ّ
وهنا نجد اأن ح�صين بو جر

''الطاعون وبدع الطاعون''،3 يميز بين 

الموافَقتين ال�صمنية والجهرية على مفهوم 

العدوى في التراث الفقهي، وتحديداً في 

حالَتي ابن قتيبة وابن حجر الع�صقالني. يقول 

عن الأول: ''لئن رف�ض ابن قتيبة الإقرار باأن 

الأمر بالفرار من المجذوم يندرج في اإطار 

ر عن الأمر ذاته من دون 
ّ
العدوى، فاإنه عب

ا�صتعمال م�صطلح العدوى، فهو لأمر طبيعي، 

اأي انتقال الداء من �صخ�ض اإلى اآخر بوا�صطة 

III

من ج�صم اإلى اآخر. حركة الذهاب والإياب هذه 

بين �صورة الوباء و�صورة ال�صرطان، طبعت 

الت�صورات ب�صاأن الجذام في طب الع�صر القديم 

والو�صيطي. وفي الوقت نف�صه، كان الختالف 

بين الجذام وبين ثنائية ''وباء – �صرطان''، اأنه 

نتج اأقلية اجتماعية، م�صتبعدة من 
ُ
مر�ض ي

الرابطة الجتماعية، ومج�صدة للرابطة حيث 

هي، في محاجر المجذومين. وقد �صّكل 

''المجذومون'' اأقلية كثيراً ما ت�صابهت النظرة 

اإليها عبر الح�صارات والأزمنة، فهي تخترق 

الق�صمة بين ''الأحياء'' و''الموتى''،؛ وهي اأحياء 

في اأبدان ميتة، اأو موتى في مقابر لم تفقد 

قدرتها على التنقل تمامًا بعد.

اأن الجذام ''�صرطان عام''، هو مالحظة انتقال 

المر�ض بالمخالطة عن كثب، الأمر الذي ُف�صر 

مطوًل على اأنه نتيجة الرائحة المنبعثة من 

المجذوم التي تت�صبب بارتفاع المرة ال�صوداء 

ن يخالطه. ولم يكن �صهاًل 
َ
وانت�صارها عند م

ين الطبي والديني للب�صرية تكري�ض 
َ
على الوعي

فكرة ''العدوى'' وانتقالها من فالن اإلى فالن، 

في ع�صور �صابقة على البيولوجيا الدقيقة اأو 

الجرثومية الحديثة، وهو ما اأبقى الجذام عالقًا 

في منطقة الما بين: ما بين نموذج الوباء 

الجتياحي اأو الإبادي لتجمعات �صكانية 

بن�صب مرتفعة جداً، وما بين ال�صرطان من حيث 

فكرته كوباء داخلي، �صمن ج�صم واحد، ل يقفز 

لم يكن �صهاًل على العقل الطبي ما قبل 

الحديث، ول على العقل الديني، تكري�ض فكرة 

''العدوى''، اأي انتقال الداء من بدن اإلى اآخر، 

كما لم يكن �صهاًل التن�صل من فكرة العدوى، 

ب الجذام الم�صائل. ونحن نجد ثبتًا 
ّ
فقد �صع

لذلك في الأحاديث النبوية: فمن جهة، هناك 

حديث المجذوم الذي اأخذ النبي بيده واأكل 

معه في الق�صعة، والذي يفيد بتطبيق قاعدة 

 من 
ّ
التوكل، ومن جهة ثانية يبرز حديث ''ِفر

المجذوم فرارك من الأ�صد''، مع اجتهاد 

المف�صرين لالإي�صاح اأن الفرار منه هو ''على 

�صبيل الحتياط''. وهكذا اجتمع في قالب واحد 

حديث ''ل عدوى ول طيرة ول هامة ول �صفر، 

 من الأ�صد.''
ّ
 من المجذوم كما تفر

ّ
وِفر

ي 
ّ
ن ينح

َ
جد في التاريخ الإ�صالمي م

ُ
وقد و

فكرة العدوى المبا�صرة عن الجذام كابن �صينا، 

ن يتبّنى فكرة 
َ
جد على نحو اآخر م

ُ
كما و

ىء الطاعون 
ّ
العدوى للجذام اأو الجرب ليبر
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اليوم اأن م�صر الفرعونية لم تعرف الجذام، 

رف فقط في م�صر الهيلني�صتية، في 
ُ
واإنما ع

ع�صر البطالمة(؛ ثانيًا، حين اأدت الحمالت 

ال�صليبية دوراً في انتقال كثيف للجذام اإلى 

عرف بـ ''الع�صر 
ُ
اأوروبا الع�صر الو�صيط، اأو ما ي

الذهبي للجذام'' بين القرنين الحادي ع�صر 

والثالث ع�صر، ويرجح اأن يكون لتف�صي كل من 

الطاعون وال�صل دور في اندثار الجذام في 

اأوروبا، نظراً اإلى العالقة ''الأنتينومية'' بين 

الطاعون وال�صل من جهة، والجذام من جهة 

اأُخرى؛ ثالثًا، ''اإعادة الكت�صاف الكولونيالية'' 

للجذام في الهند، مع ال�صتعمار البريطاني.

وبالتوازي مع ''�صرقية الجذام'' في �صوء 

ت�صابك هذه اللحظات الثالث في مخيالت 

الع�صر القديم اليوناني الروماني، والع�صر 

IV

فيه فعلها، ويمكن تبطئة هذا اأو تعجيله، لكن 

ل يمكن رّده. فعندما يورد ابن حنبل في 

''الم�صند'' حديث: ''ل تديموا النظر اإلى 

المجذومين، واإذا كلمتموهم فليكن بينكم 

وبينهم قيد رمح'' )ما يذّكر بفكرة التباعد 

الجتماعي الحا�صرة راهنًا مع الكورونا(، 

فلي�ض هذا للظن باأن ثمة عدوى �صببية تنتقل 

من �صخ�ض اإلى اآخر، بل لأن هناك قابلية 

للتلف في كل واحد منا ل داعي لتبطئتها فوق 

اللزوم، ول للتعجيل بها فوق اللزوم. ومن 

هنا، كثرة ح�صور تف�صير الإ�صابة بالجذام 

بالرائحة، على اعتبار اأن ''الرائحة الخ�صي�صة 

ن واظبها''، لأنها تطلق العنان في 
َ
ت�صقم م

داخله لعملية الإتالف التي ل تردنا من خارج 

ج�صدنا، واإنما هي م�صاحبة لنا من المهد اإلى 

اللحد.

 الرائحة.'' ويقول 
ّ
المالم�صة والمخالطة و�صم

ا قام به ابن حجر من 
ّ
عن الثاني: ''بالرغم مم

تعديل، بل من تحجيم، فاإن القرف والدعوة 

اإلى تجّنب مالم�صة المر�ض والمر�صى في 

حديث نبوي، والربط ال�صببي القطعي بين 

المخالطة والهالك، ل يمكن، وباأي وجه من 

الوجوه، اإخراجها عن دائرة الإقرار بالعدوى 

و�صرورة تجّنب م�صاعفاتها، واإن كان ذلك 

دون ا�صتعمال لفظ العدوى في حد ذاته.''

يبقى اأن هذا الإقرار ال�صمني بالعدوى هو 

اأي�صًا اإنكار فعلي للعالقة ال�صببية المبا�صرة، 

ولي�ض قوًل مواربًا بهذه الأخيرة. من هنا، 

تاأويل حديث: ''اإن من القرف التلف'' على اأنه 

ينطق بنوع من ''العدوى ال�صببية'' قد ل يكون 

نظر اإليه اأ�صا�صًا 
ُ
في محله، ما دام التلف ي

كخ�صلة اأ�صا�صية في البدن لن تلبث اأن تفعل 

الجذام قادم من ال�صرق، وهذه فكرة ر�صخت 

ى الجذام ''البالء 
ّ
منذ هيرودوت4 الذي �صم

اًل التجار الفينيقيين وزر 
ّ
الفينيقي''، محم

تف�صي الجذام عبر مدائن الحو�ض المتو�صط 

واأم�صاره، واإن كان محمول ''الجذام'' في 

م�صنفات الطب في الع�صر القديم ملتب�صًا اإلى 

حد كبير، وينحو اإلى دمج جميع الأمرا�ض 

التقرحية الجلدية الحادة، من جذام وبر�ض 

وبهاق، في اإطار واحد.

يمكن اإلى حد كبير اإعمال مقارنة بين 

''ثالث لحظات'' جرى فيها التعامل مع الجذام 

كـ ''داء �صرقي'': اأوًل، في التناول الإغريقي له 

منذ هيرودوت، اأي النظرة اإليه كبالء نقله 

ا في بالد 
ّ
ا في م�صر واإم

ّ
الفينيقيون، واأ�صله اإم

فار�ض )ويظهر من العمل البحثي الحفري 
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وخ�صو�صًا في اأوروبا الع�صر الو�صيط، مي�صال 

فوكو على التمييز بين نموذجين لمواجهة 

تف�صي الأمرا�ض: نموذج اإق�صاء المجذومين 

الذي يقابله نموذج عزل الأحياء التي يفتك 

بها الطاعون.

فنموذج اإق�صاء المجذومين يقوم على 

جعل اإقامتهم على تخوم المدينة، مع اأنه كان 

في و�صعهم الت�صكع في �صوارعها للت�صول، على 

اأنه يتوجب عليهم ارتداء رداء طويل ذي لون 

واحد، وا�صتخدام اأدوات من خ�صب للقرقعة 

اإنباء بو�صولهم. واقت�صى هذا النموذج كذلك 

الحوؤول دون التنا�صل بين المجذومين، مع 

بقاء محاجرهم في الوقت نف�صه ''اأخويات'' 

مختلطة جن�صيًا. ويلزم اأي�صًا الحد من 

ن 
َ
الت�صال المبا�صر بين المر�صى وبين م

يوؤازرهم من الأ�صحاء في ''الأخويات''.5

ومثلما ينبه مي�صال فوكو، فاإن معازل 

الجذام لم ُتن�صاأ اأ�صاًل لواأد المر�ض، واإنما 

لإق�صائه وحفظه على م�صافة معينة، من اأجل 

طرد كما 
ُ
تثبيته في لعبة تمجيد. فالمجذوم ي

لو كان ميتًا، بل اإن طقو�ض اإق�صائه من 

المدينة اإلى ''مدينة البر�ض'' المجاورة لها 

تقت�صي اإعالن موته المجازي، وبالتالي فاإنه 

يح�صر طقو�ض اإماتته وطرده متخفيًا. هذا 

ال�صتبعاد، المكاني والجتماعي، من الجماعة 

الب�صرية، يعود في�صمن له ''رد العتبار'' اإليه، 

ك�صاحب منحة خال�صية. وي�صدد فوكو على اأن 

مكان ''محجر المجذومين'' كثيراً ما كان 

نتقى على مداخل المدينة، ولي�ض داخلها ول 
ُ
ي

خارجها تمامًا، بحيث يوؤدي دور المرئي – 

الهام�صي الذي يذّكر دومًا بالف�صل الحا�صل 

بين الأحياء واأن�صا�ض الأحياء من المجذومين 

الذين هم ن�صف موتى، لكنه ف�صل يجب اأّل 

يكون تامًا، ما دام المجذومون في ''البين 

الو�صيط الالتيني الجرماني، والغرب الحديث 

ال�صتعماري، فاإنه اكت�صب دللة ''يهو – 

م�صيحية'' بامتياز، وهي دللة قائمة اأ�صا�صًا 

على وجود تقليد ''تخليطي'' بين الجذام 

والبر�ض و�صواه من الأمرا�ض التقرحية 

الجلدية الحادة. وقد ارتبطت اإلى حد كبير هذه 

الدللة اليهو - م�صيحية للجذام، بثنائية 

النجا�صة والطهارة، وبالإق�صاء على اأ�صا�صها، 

مثلما هو مذكور في ''�صفر الأحبار'' في الكتاب 

المقد�ض: ''والأبر�ض الذي به اإ�صابة تكون 

ثيابه ممزقة و�صعره مهدوًل ويتلّثم على 

�صفتيه وينادي: َنِج�ض، َنِج�ض، ما دامت فيه 

الإ�صابة يكون نج�صًا، اإنه نج�ض. فليقم منفرداً، 

وفي خارج المخيم يكون مقامه'' )�صفر 

''الأحبار''، الف�صل 13: 45 – 46(.

نحن هنا اأمام تاريخ كامل من النظرة 

الزدواجية اإلى الجذام، وهي نظرة نجدها في 

الأحاديث النبوية الإ�صالمية الآنفة الذكر؛ غير 

اأن التقليد البيبلي )ن�صبة اإلى الكتاب المقد�ض( 

اأكثر ت�صعيداً لها، فالجذام فيه هو لعنة الآخر 

الذي يمكن اأن ي�صيبني باآخريته. المجذوم فيه 

هو المري�ض الذي يحاول الت�صتر بخبث على 

مر�صه، قدر ما ي�صتطيع، مع اأن طبيعة مر�صه، 

بالتقرحات الم�صت�صرية والجفون الم�صلولة 

الع�صالت، يع�صر اإخفاوؤها، وهو متهم 

بالت�صميم على نقل هذه العدوى واإ�صاعتها.

اإّل اإن المحمول الرمزي الديني للجذام لم 

ينح�صر فقط في كونه لعنة، وفي خبث 

خفى، بل 
ُ
المجذوم الذي يريد اإخفاء ما ل ي

ارتبط اأي�صًا بت�صويره على اأنه منحة اختبارية 

لالإن�صان، ومنحة خال�صية بامتياز، وهو ما 

�صتدل من �صفر اأيوب ب�صكل اأ�صا�صي.
ُ
ي

وقد �صاعدت هذه الزدواجية التي ُطبع 

فيها الجذام في المخيال اليهو – م�صيحي، 
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من خارج البدن لكنه ل ينتقل اإليه بالخمج، 

في حال الثاني، اإلى فوكو الذي لم تعد 

اإ�صكالية ''العدوى'' هي المحورية في نموذجه، 

بل المقارنة بين نموذج لالإق�صاء في حال 

المجذومين، يقابله نموذج للعزل في حال 

تف�صي الطاعون. وما نق�ض فوكو في المقابل، 

هو النظر اإلى المجذومين على اأنهم اأخذوا 

المبادرة اإلى ت�صكيل الأخويات في الع�صر 

الو�صيط، الأمر الذي ُتظهره على نحو مده�ض 

الموؤرخة فرن�صواز برياك في عملها عن 

المجذومين في الع�صر الو�صيط، اإذ ُتظهر اأن 

ابتعادهم عن المراكز الح�صرية لم يكن في 

عدة حالت نتيجة قرار ا�صتبعادي قانوني 

وا�صح، واإنما ب�صبب ن�صاطهم ''ال�صتقاللي'' هم 

اأي�صًا لبناء اأنف�صهم كمجموعة. وعلى المقلب 

الآخر، يقول الموؤرخ الإيطالي كارلو غينزبورغ 

في كتابه المده�ض ''�صبت ال�صحرة''، اإنه في 

ه عبر اأوروبا، م�صبطة 
َّ

�صنة 1321، 8 �صتوج

التهام اإلى المجذومين، على اأنهم قاموا 

بت�صميم الآبار، بالتواطوؤ مع ال�صاحرات، 

واليهود، والم�صعوذين، وباإيعاز من م�صلمي 

غرناطة! و�صواء اتفقنا مع نظرة فرن�صواز 

برياك اإلى محاجر المجذومين كاأخويات 

م�صاعية، اأو عدنا اإلى فكرة ''موؤامرة 

المجذومين'' التي يتقفى غينزبورغ اأثرها، 

فاإننا �صنجد اأنف�صنا اأمام مر�ض ذي ذاتية 

�صيا�صية ل مثيل لها في حال �صواه، ومقرونة 

بـ ''رهاب الجذام''، اأو بالأحرى ''رهاب 

المجذومين''، الذي هو في اأ�صل كل رهاب 

فها 
ّ
تجاه اأي جماعة اأيًا يكن النمط الذي يعر

نها لذاتها 
ّ
كجماعة، واأيًا تكن الن�صبة التي تعي

من عملية تحديدها من الخارج. 

بين''، ويج�صدون جدلية اللعنة والخال�ض في 

اآن واحد. ويقابل فوكو بين هذا النموذج، وبين 

خطط مواجهة الطاعون في اأواخر الع�صر 

الو�صيط وبدايات الأزمنة الحديثة، حين كان 

على كل �صخ�ض اأن يالزم مكانه، وكل عائلة 

دارتها، وُتقتل جميع الحيوانات ال�صريدة، 

حجر على الأحياء 
ُ
وُتق�صم المدينة اإلى اأحياء، وي

التي دخلها الداء، لتحدث بعد ذلك الجردة 

الكبرى لالأحياء والموتى انطالقًا من تجميد 

كل �صيء في مو�صعه من لحظة تف�صي الوباء. 

وحدها ''الغربان'' يمكن اأن تبقى في ال�صوارع: 

اأي البوؤ�صاء الذين يتوجب عليهم حمل 

المر�صى، ودفن الموتى، وتنظيف الأماكن التي 

تعر�صت للعدوى، وهوؤلء ''الغربان'' من 

البوؤ�صاء ل يقام لموتهم ح�صاب.

بنى فوكو على هذه المقابلة بين اإق�صاء 

المجذومين، وبين عزل الأحياء في مواجهة 

الطاعون، نموذجين مختلفين للتنظيم الطبي 

في التاريخ الغربي،6 ونظر اإلى المكان الخالي 

بعد اندثار الجذام على اأنه المكان الذي 

ل لحقًا للم�صابين بالأمرا�ض الزهرية  �صيوؤهَّ

ولجميع الحرافي�ض. لكن مع ظهور الم�صت�صفى 

الحديث وال�صجن الحديث، ل يبقى هذا النموذج 

ن �صيجري 
َ
الإق�صائي للمجذومين �صالحًا اإّل لم

تو�صيفهم بـ ''المجانين''.7

نجد اإذاً اأن المقارنة والمقابلة بين ''نموذج 

الجذام'' و''نموذج الطاعون'' ح�صرتا باأ�صكال 

و�صروط مختلفة، من الباقالني وابن �صينا 

حين نظرا اإليها من موقع تعيين اأي المر�صين 

متاأتٍّ من عدوى، من دون المر�ض الآخر، 

فكان الجذام متاأتيًا من عدوى في حال الأول، 

وكناية عن ''�صرطان عام'' في الج�صم، ي�صتثار 
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