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   در سده نوزدهم بریتانیاي کبیر و ایرلند
  برگرفته از کتاب تاریخ مصور جراحی

  *مصطفی جابرانصاري دکتر
  

  

ماه صلح با فرانسه در  13بعد از . اقتصادي و سیاسی بریتانیا در حال افول بود –نوزدهم، وضعیت اجتماعی  سدهدر آغاز 
در دماغه ترافالگار ) میالدي 1758 – 1805(دریا ساالر هواشیو نلسون ). ديمیال 1803تا  1802(نهایت جنگ آغاز شد 

(Trafalgar) ] دماغه ترافالگار(Cape Trafalgar)  جنوب غربی اسپانیا در سواحل اقیانوس اطلس در شمال غربی تنگه جبل
تحدانش از جمله پروس و روسیه تا قریب بریتانیاي کبیر و م. به پیروزي چشمگیري بر ناوگان دریایی فرانسه دست یافت ]الطارق

باالخره ناپلئون تبعید گردید ولی نزدیک به یک سال بعد گریخته . به یک دهه بعد نتوانستند فرانسه را در خشکی شکست دهند
ن را آتی در واترلو ناپلئو) میالدي 1769 – 1852(نیروهاي ائتالنی تحت فرماندهی دوك ولینگتون . و مجدداً جنگ آغاز گردید

  .شکست دادند
اي براي تضعیف قدرت ها که به اصالحات به عنوان شیوهویگ. دوران اصالحات سیاسی بود سده) آغازین(چهل سال ابتدایی 

مجلس عوام این . نمودنداي قانونی ارئه نمودند که به طبقۀ متوسط داراي امالك حق رأي اعطا میکردند الیحهتوري هاي نگاه می
  ویلیام چهارم . به تصویب رساند ولی مجلس اعیان قصد داشت از تصویب آن خودداري نماید 1832ل الیحه را در سا

ها، تهدید نمود که اعضاي تحت فشار ویگ) میالدي 1762 – 1830(که جانشین برادرش ژرژ چهارم شد ) میالدي 1765 – 1837(
لس لردان نیز برسد و در پاسخ به این تهدید مجلس اعیان الیحه به تصویب مج. دیگري را براي مجلس لردان نامزد خواهد نمود

  . نیز الیحه را تصویب نمود
پارلمان جدید اصالحات که تحت این قانون انتخاب شده بودند بالفاصله بردگی را در سراسر مستعمرات بریتانیا غیرقانونی 

  .ها تعیین نمودمنی و حفاظتی جهت کارخانهاعالم نمود و قوانین شرایط کار اطفال را ارتقاء داده و استانداردهاي ای
ت وي امپراطوري بریتانیا ـدر طی سلطن. ردیدـآغاز گ 1837در سال ) میالدي 1819 – 1901(ساله ملکه ویکتوریا  65سلطنت 

ل ست وزیران برجسته و نامی همچون رابرت پیـددي از نخـبه منتهی درجه قدرت نائل گردید و با رهبري توانمند تعداد متع
رستون نیز مشهور است، بنجامین دیزرائیلی ـکه به لرد پالم) میالدي 1784 – 1865(، هانري تمپل )1788میالدي  – 1850(
  . همراه گردید) میالدي 1809 – 1898(و ویلیام گلدستون ) 1804میالدي  – 1881(
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این مجموعه در سال . هاي عاجید با دسته، ساخته شده از فوال)دست آمپوتاسیون(مجموعه ابزارهاي قطع اندام ـ 1تصویر 
ابزار و آالت جراحی اي از ظریفترین و گرانبهاترین نمونه. به وسیله شرکت آرنولد و پسران در لندن ساخته شده است 1871

هر چقدر . در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی در لندن جایزه دریافت نموده است 1871در زمان خود که در سال 
از . ها بوده استهاي عاجی مکان مناسبی براي رشد باکتريهاي فوالدي و دستهاتصال تیغه لمحکه گرانبها بوده باشند، هم 

  لیستري به تدریج در سراسر دنیا مورد پذیرش عمومی قرار گرفتند، ) آنتی سپسی(که اصول  1895تا سال  1875سال 
  شد آنها را به طور کامل استریل نمود ر آالتی تمام فوالدي دادند که میابزار آالتی از این نوع نیز جاي خود را به ابزا

  )MC 575با اجازه هیئت امناي موزه علوم لندن (
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ها و راه آهن در سراسر جاده. هاي عظیمی گردیدزندگی در بریتانیا در دوران حکمرانی ملکه ویکتوریا دستخوش دگرگونی
شهرهاي عمده را به هم مرتبط ساخت و با وجود دو برابر شدن جمعیت کشور طبقه کشور گسترش یافت، خطوط تلفن و تلگراف 

  . هاي پیشین بودتر از دورهمتوسط توانمندتر شده و زندگی محرومان و تنگدستان نیز به نسبت راحت
سیاسی ایرلند و نخستین رهبري ایرلندي پارلمان گردید و به فعالیت براي استقالل ) میالدي 1775 – 1847(دانیل اوکونل 

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن براي پارلمان و حق کسب مشاغل دولتی پرداخت، حقوقی که باالخره در  –ها آزادي کاتولیک
اي در کشور شده و موجب فالکت گسترده) به علت نوعی آفت سیب زمینی( 1840قحطی بزرگ در دهه . اعطا گردید 1829سال 

  . کشور انجامید به مهاجرت صدها هزار نفر از
این امر تاحدي ناشی از نحوة . هجده، لندن به عنوان برترین مرکز جراحی بین المللی جایگزین پاریس شد سدهدر پایان 

هاي هانتر نیز نحوه طبابت جراحی در آموزه. سازماندهی و تشکیالت آموزش جراحی و شیوه طبابت جراحان در بریتانیا بود
فعالیت اتحادیه پیشین جراحان به عنوان ارگان مدیریتی کارآمد متوقف گشته و  1797در سال . ار دادبریتانیا را تحت تأثیر قر

کالج سلطنتی جراحان داراي  1800طرحی براي سازماندهی تشکیالتی پاسخگویی در راه بود بر همین اساس در مارس سال 
  . رهبري گردیدمنشور جدیدي گشت و به زودي توسط افراد متعدد ملهم از سنت هانتر 

در جریان تنظیم اساسنامه و نظامنامه جدید مذاکرات سرنوشت سازي که اثرات بارزي بر آینده کالج تازه تاسیس جراحان 
هیئت امناي متولیان موزه پاتولوژي و آناتومی مقایسه اي درخواست نمودند که  1799داشت نیز صورت گرفت در آوریل سال 

پوند خریداري نمود و تولیت دائم آن را  15000در نهایت پارلمان موزه هانتر را به بهاي . قرار گیردموزه تحت تولیت کالج جراحان 
اي نیز به آن افتتاح کردید و به سرعت گسترش یافت و کتابخانهمیالدي  1813موزه بطور رسمی در سال . به کالج جراحان سپرد

اي را عاید کالج جراحان تقیم فواید و مزایاي سرشار و تعیین کنندهارتباط کالج جراحان با موزه بصورت غیرمس. منظم گردید
تعداد زیادي از متولیان و اعضاي هیئت امناي موزه که همچنان نظارت بر موزه را بر عهده داشتند و اعضاي کالج جراحان . نمود

از جمله رئیس دیوانعالی کشور، رئیس نیز در برابر آنان پاسخگو بودند از دانشمندان سرآمد وسیاستمداران برجسته آن زمان 
تماس . وام و وزیر جنگ بودندـوي مجلس عـرئیس و سخنگ –لس اعیان، وزیر خزانه داري و دارایی، فرمانده نیروي دریایی ـمج
رار گرفتن روزافزون کالج ـزایش توجه و مورد توجه قـو کالج موجب افـراحان عضـزش اجتماعی آنان با جـداوم و آمیـم

  . ن گردیدجراحا
اوت ـکالج سلطنتی پزشکان، کالج سلطنتی جراحان و انجمن داروسازان، سه حوزه مجزا و متفمیالدي  1800در سال 

ارج لندن ـتعداد اعضاي و کالج پزشکان ناچیز بود و نفوذ اندکی در خ. نمودندهاي پزشکی را بصورت انحصاري کنترل میمراقبت
راً به ـفرد که در جراحی آموزش دیده و منحص 400 – 500مقایسه بیشتر بوده و شامل  تعداد اعضاي کالج جراحان در. داشت

از ـج سلطنتی پزشکان قرار داشتند و تنها مجـداروسازان از نظر تئوریک تحت کنترل کال. شدپرداختند، میاعمال جراحی می
. نمودنداي دریافت نمیق الزحمهـز دارو حویـهاي طبی به بیماران غیرجراحی بودند و در صورت عدم تجئه توصیهابه ار

هاي راقبتـوالً نیاز به حضور داروسازان جهت مـمعم ،شد تا مبادرت به عمل جراحی نمایدراح خواسته میـگامی که از جـهن
ق ت حفها مجاز به دریاویز دارو یا پانسمان زخمـدم تجـت ولی در صورت عـود داشـها وجمـان زخـبعد از عمل و پانسم

  .اي نبودندالزحمه
هاي پزشکی هاي بیشتري براي مراقبتاقتصادي انگلستان مردم قادر به پرداخت هزینه –با تغییر حال و هواي اجتماعی 

براي مراقبت . افتادبودند به علت کمبود تعداد پزشکان، باز نیاز به پرسنل بیشتر بر دوش داروسازان و اعضاي کالج سلطنتی می
ان داروسازان که دانش کمی در خصوص جراحی داشتند، جهت آموزش جراحی به کالج جراحان پیوستند از طرف بیشتر از بیمار

دیگر جراحان معمول نیز که اطالعات کمی در مورد داروشناسی و فارماکولوژي داشتند، مجبور گشتند که گواهینامه داروسازي 
هاي منظم و ازمند آموزشـنی) داروساز –جراح (یا  "ومیـعم پزشکان"دید و ـبدیهی است که این طبقه ج. دریافت نمایند
  .جامعی بودند
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روند کسب بورد . (George Cruikshank)اثر جرج کرویکشانک ) میالدي1811(ـ جلسه آزمون یک جراح جوان 2تصویر 
ل امتحان از یک جراح در این تصویر نیز کرویکشانک جراحان مسن را در حا. جراحی همواره با استرس همراه بوده است

خواهد که ارگان در حالی که یک جراح سالخورده از جراح جوان می. جوان به صورت کاریکاتور به تصویر کشیده است
موزه ملی طب، (شنوایی را توصیف کند، بسیاري از اعضاي کهنسال عضو بورد شیپورهاي گوشی خود را به گوش دارند 

  ). Bethesdaبتسدا 
  

ساخت تا از تمامی افرادي که در اي قانونی در پارلمان به تصویب رساندند که آنان را قادر میروسازان الیحهدا 1815در سال 
این مصوبه اولین قانونی در . پرداختند آزمونی بعمل آورند و افراد فاقد صالحیت را مورد پیگرد قرار دهندانگلستان به طبابت می

در طی چند سال پس از . کردپرداختند کیفر و مجازات وضع میو صالحیت که به طبابت می بریتانیا بود که براي افراد فاقد مدرك
تري تدریج مدارك و شرایط آموزش مورد نیاز را به صورت صریح و روشنه کالج سلطنتی جراحان ب 1815ویب قانون طبابت ـتص

ن قرار داد و در نتیجه افرادي که تمایل به کار بالینی وده و آنها را مکمل شرایط مورد نیاز جامعه داروسازاـص نمـن و مشخـتعیی
 Master of Royal College of (M.R.C.A, LSA)نمود و عناوین ها و مدرك هر دو را اخذ میواهینامهـوالً گـد معمـداشتن

Surgeons & Liscentiate of Soc. of Apoothecaries دیدبه عناوین شایع واجدین شرایط طبابت جراحی بدل گر.  
هاي بیشتري در بتدریج مسئولیت 19 سدهکالج جراحان به سازمان صادر کننده پروانه و مجوز طبابت بدل گشته و در طی 

توانستند بدون هرگونه محدودیتی با این وجود پروانه و مجوز آن کامالً اختیاري بوده و افراد می. حوزه آموزش جراحان یافت
اساسنامه کالج مجدداً اصالح گردید و نام کالج بصورت رسمی به کالج میالدي  1843در سال . اقدام به طبابت و جراحی نمایند

سلطنتی جراحان انگلستان تغییر یافت و عضویت جراحان نیز تشکیل یافت و به اعضاي کالج حق انتخاب اعضاي شورا اعطا 
شدند و یئت ممیزه نیز از بین اعضاي کالج انتخاب میدر ضمن ه). شدندکه اعضاي آن قبالً بصورت مادام العمر تعیین می. (گردید

نمودند هایی که داوطلبین را براي امتحانات آماده میهایی بین مؤسسات و دانشکدهرفت مشاجرات و نزاعهمانگونه که انتظار می
  . در گرفت و باالخره با تعیین استانداردهایی هماهنگی حاصل گردید

شرایط نابسامانی که حول و حوش طبابت . بودمیالدي  1858ستاوردهاي کالج، قانون طبابت ترین و مهمترین دیکی از وسیع
ها و شرایط اصالحات را فراهم نمود و سازمان نظام پزشکی جهت ثبت نام پزشکان واجد و جراحی براي مدتی وجود داشت زمینه

اي مجاز به داشتن مطب خصوصی فرد ثبت نام نشدههیچ . شرایط و همچنین نظارت بر نحوه طبابت و جراحی آنان تشکیل گردید
گرفت و به عنوان رسمی ها مورد آزمون قرار میمگر این که به شیوه اي مناسب توسط یکی از کالج. یا صدور گواهی پزشکی نبود

  . شدثبت می
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ه کار نمودند و بسیاري از ددي درسراسر بریتانیا و ایرلند شروع بـهاي متعوامع و انجمنـنوزدهم ج دهـسدر طی نیمه اول 
کیل دادند که به اختالفات و منازعات رسیدگی کرده و اعضایی را که مرتکب قصور ـهاي اخالق نیز تشها کمیتهنـاین انجم

وامع با تشکیل سازمان نظام پزشکی افزایش یافت و توان کیفردهی آن ـدار این جـو اقت نمودراج میـودند را اخـبزرگی شده ب
  . شد ءاحیا

تدریج تعطیل شدند، چرا که مدارس و ه ها و مدارس خصوصی آموزش آناتومی و جراحی بدانشکده 19 سدهدر طی دهۀ سوم 
 الدرس گیت ویندمیل و خیابانگریت هاي مبتنی بر بیمارستان در مقایسه با موسسات مهمی چون مدارس خیابان دانشکده

(Aldersgate)  در پیرمنگام سازماندهی بهتري داشتند و دیگر ضرورتی به وجود آنها نبوددر لندن و یا دانشکدة وب استریت .
ها و هاي خاص مبتنی به بیمارستان محول گشته و سایر دانشگاهدر نتیجه آموزش جراحی در انگلستان کامالً به دانشکده

  هاي ا اتفاق افتاد و دانشگاهدر اسکاتلند و ایرلند عکس این ماجر. کمتر مورد توجه دولت قرار داشتند یمؤسسات آموزش
تر داشته و همچنان به هاي پزشکی در دوران پیشین نموده بودند نقش راهبرديتر که اقدام به تأسیس دانشکدهقدیمی

بنابراین دو نظام آموزش پزشکی و جراحی متفاوت در جزایر بریتانیا وجود داشت که هر دو به آموزش . شکوفایی خود ادامه دادند
  .ادامه دادند ،گزیدندمدرك به افرادي که یکی از این دو نظام را بر میو صدور 

مشارکت  19 سدهبیش از هر جراح لندنی دیگري در شکوفایی جراحی لندن در اوایل ) میالدي 1769 – 1841(استلی کوپر 
. رجسته عصر خود بودندوي فرزند یک کشیش بوده و هر دو نیاي پدري و مادري وي و همچنین عموي او از جراحان ب. داشت

کرد و استلی کوپر در ابتدا مطالعات پزشکی خود را زیر نظر وي شروع عموي وي، ویلیام کوپر در بیمارستان گاي خدمت می
استلی پس از مدت کوتاهی کارورزي خود را تحت نظر هانري کالین ادامه داد و کالین نهایتاً کوپر جوان را متقاعد ساخت تا . نمود

میالدي  1787کوپر براي مدت دو سال در کالسهاي فوق شرکت نموده و در زمستان . هاي درس جان هانتر شرکت نمایددر کالس
  . چند ماهی نیز به مطالعه آناتومی در دانشگاه ادینبورگ پرداخت

مربی به تدریس به عنوان میالدي  1789در سال . داداي در مطالعات خود به خرج میاستلی کوپر جدیت و همیت فوق العاده
دو سال بعد وي دوران کارورزي خود را به پایان رسانده و توسط کالین به همکاري . آناتومی در بیمارستان سنت توماس پرداخت

پذیرش این امر به این معنا بود که کوپر نیز باید در تدریس آناتومی و جراحی بصورت خصوصی که کالین در لندن . دعوت شد
کوپر براي تدریس و سخنرانی در خصوص آناتومی براي جامعه جراحان میالدي  1793در سال . ت نمایدآغاز کرده بود مشارک

  . برگزیده شد
از استلی کوپر تقاضا شد تا این پست را . گیري نمودویلیام کوپر از پست خود در بیمارستان گاي کنارهمیالدي  1800در سال 

که وي در اوایل دوران  یاسی وي تا حدي در این تصمیم وي دخیل بود چراسابقه س. بپذیرد که وي بدون درنگ اجابت نمود
ورد ـهاي دموکراتیک انقالب فرانسه استقبال نموده بود در حالیکه ارعاب روزافزون و برخآموزش و تحصیل خود از آرمان

کوپر براي تثبیت و . یی نبودآمیزي که با هواداران سلطنت شده بود به هیچ وجه خوشایند نهادها و مقامات بریتانیاقساوت
تحکیم موقعیت خود در بیمارستان گاي، مقامات را متقاعد ساخت که وي بطور کلی سیاست را کنار گذاشته و تمامی وقت خود را 

  . صرف جراحی خواهد نمود
هاي که در حوزه وي به عنوان جراحی شجاع و نوآور. هاي کوپر در حوزه آناتومی و جراحی متعدد و متنوع بوده استنوآوري

کوپر سه مورد ناشنوایی ناشی از انسداد لوله استاش را در کالج میالدي  1800در سال . شودمتعددي فعالیت نموده شناخته می
سلطنتی معرفی نمود که وي براي تخفیف عالئم در هر سه بیمار مبادرت به میرنگوتومی نموده بود و همچنین توانست با استفاده 

که بعدها براساس آن (را نشان دهد ) هدایت استخوانی و هدایت هوایی صوت(ل صوت از طریق هوا و استخوان از ساعت انتقا
  . به همین سبب به وي اعطا گردید (Copley)و مدال کوپلی ) اده از دیاپازن مرتعش ابداع شدفآزمون رینه با است
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این پوستر که در حوالی . هاي مناقشه آمیز پزشکی بوده استد و حق العمل جراحان همواره یکی از جنبهـ دستمز3تصویر 
اي توهین آمیز و خارج از نزاکت درباره عملکرد جراحان و همچنین دستمزد آنان میالدي طراحی شده، هجویه 1830سال 
  (James Catnach)هاي کودکان جیمز کتناچ این پوستر توسط یکی از پرکارترین ناشران و تصویرگر کتاب. است

  ).شرکت جرمی نورمن و همکاران(طراحی و در لندن به چاپ رسیده است 
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اش نیز خیلی هاست که وجود داشته و به داخل اسکروتوم وارد شده و اندازهـ دو مورد فتق مغبنی طرف چپ سال4تصویر 
که ابتدا از همان ناحیه بیرون (ست و موقعیت آن نسبت به رینگ فتق طرف راست در مراحل اولیه بیماري ا. بزرگ است

هاي اینگوینال و آناتومی و درمان جراحی فتق«شکل بسیار کوچک شده تصویر کتاب . مشهود است) کندزدگی پیدا می
کشیده شده است این تصویر در کتاب یاد شده در اندازه واقعی به تصویر ) میالدي، لندن 1804(اثر استلی کوپر » مادرزادي

   ).شرکت جرمی نورمن و همکاران(
  

و مادرزادي در سال هاي ) مغبنی(شاهکار برجسته و دو قسمتی کوپر موسوم به آناتومی و درمان جراحی فتق هاي اینگوینال 
م بر روي از این اثر که حاصل مطالعات و بررسی هاي فراوان وي هم بر روي بیماران و ه. منتشر گردیدمیالدي  1807و  1804

کوپر در این کتاب براي نخستین بار به توصیف . هایی که این حوزه را متحول نمود یاد می شوداجساد بود به عنوان یکی از کتاب
ساك اول در کانال فمورال و ساك دوم که از نقصی در فاشیاي سطحی (داراي دو ساك ) رانی(فاشیاي کرماستریک، فتق فمورال 

تداوم ظریف و هاللی شکل آپونوروز قدامی عضالت (، لیگامان پکتینه ال لگن و فاشیاي عرضی )شودن میعبور و زیر پوست نمایا



85  بریتانیاي کبیر و ایرلند در سده نوزدهمـ  مصطفی جابرانصاريدکتر 

کوپر همچنین به تشریح کاربرد بیستوري ظریفی با . پرداخت) چسبدعرضی شکم که در برخی موارد به قوس کرورال عمقی می
  . تق پرداخته استهاي تنگ کننده گردن ساك فلبه بران کوتاه براي جداسازي بافت

 1805در سال . ترین اقدامات خود را انجام دادها کوپر بخشی از متهورانههاي شریانی و کنترل آنوریسمدر زمینه جراحی
رل آنوریسم وي اقدام به بستن شریان کاروتید مشترك نمود که با شکست همراه بود و سه سال بعد وي همین عمل را ـبراي کنت

در همین سال وي بصورت موفقیت آمیزي اقدام به بستن شریان ایلیاك خارجی در یک . زي انجام دادـمیآایج موفقیتـبا نت
آئورت شکمی را در بیمار مبتال به آنوریسم بست ولی بیمار روز بعد  1817در سال . م فمورال نمودـال به آنوریسـبیمار مبت
  .درگذشت

م به جراحی کیست سباسه عفونی شده اسکالپ ژرژ چهارم نماید که لقب از کوپر تقاضا گردید تا اقدامیالدي  1820در سال 
که لقب بارون (کرد، جراحی را بصورت زیر توصیف نموده است کالین در این عمل وي را همراهی می. بارون را به وي تخصیص داد

متوجه شدم که چسبندگی  برشی به داخل تومور داده و تمامی محتویات آن را تخلیه نمودم سپس) را به وي تخصیص داد
به سختی و بدون اینکه پوست زیرین را برش دهم توده را از پوست سر جدا نمودم سپس از ... شدیدي به پوست زیرین دارد

کالین نیز تقاضا نمودم که در طرف خود وي هم توده را از پوست جدا نماید که وي هم این عمل را انجام داد ولی در کل عمل 
پادشاه عمل را به خوبی تحمل . هاي زخم را به هم نزدیک نموده و با باندو چسب زخم پوشاندیملبه. ل انجامیدمدت زیادي به طو

نامید؟ که من گفتم اي به خرج ندهیم و در پایان عمل سئوال کرد که شما این تومور را چه مینموده و تقاضا نمود که هیچ عجله
  . این تومور عود نکرده و دیگر موجب آزار من نشود سپس وي فرمود امیدوارم که. استاتوما قربان

وي به عنوان استاد آناتومی میالدي  1813در سال . هاي جراحی مشارکت فعالی داشتها و سازمانکوپر همواره در تشکل
یش از در عرض چند سال مشخص گردید که وي ب. اي انتخاب شد و رتبه استادي کالج سلطنتی جراحان را دریافت نمودمقایسه

حمالت سنکوپ وي تشدید یافته و میالدي  1824در اواخر سال . اندازه فعالیت نموده و در معرض بیماري در اثر پرکاري قرار دارد
هاي خود را تعطیل نماید و از بیمارستان سنت ها و خطابهکوپر مجبور شد که سخنرانی. شددچار تنگی نفس در حین فعالیت می

اش برانسبی بلیک و برادرزاده) میالدي 1793 – 1849(وي امیداوار بود که شاگردانش چارلز استون کی  .توماس نیز استعفا داد
هنگامی که آنان از پذیرش این امر سرباز . عهده گیرنده به ترتیب تدریس جراحی و آناتومی را ب) میالدي 1792 – 1853(کوپر 

ه از بیمارستان سنت توماس جدا شده و مستقالً دانشکده پزشکی زدند کوپر هیئت امناي بیمارستان گاي را ترغیب نمود ک
  .جدیدي تاسیس نمایند

ف نمود که در ـتألی) میالدي 1783 – 1848(را با همکاري بنجامین تراورس  "مقاالت جراحی "کوپر مجموعه دو جلدي 
ها و اي در باب شکستگیرساله "وان کتاب خود را با عنمیالدي  1822در سال . به چاپ رسیدمیالدي  1818 - 1819هاي سال

مقاالتی در باب  "اي سه جلدي با عنوان مجموعهمیالدي  1827تا  1824هاي منتشر نمود و در سال "هاي مفاصل دررفتگی
 هاي پستانباشند کتاب مصور بیماريترین آثار وي میسه کتاب آخر وي از شناخته شده. را تألیف نمود "اصول و اعمال جراحی 

هاي ها و تشریح جزئیات لیگامانالتهاب مزمن پستان همراه با تشکیل کیست زدر بردارنده نخستین توصیف ا) 1829میالدي (
هاي بیضه منتشر نمود و دو سال بعد هایی با عنوان مشاهداتی درباره ساخت و بیماريکتاب 1830در سال . معلق غده پستان بود

  . پ رساندکتاب آناتومی غده تیموس را به چا
هاي متعددي نمود و ابتدا به عنوان جراح ژرژ چهارم و سپس ویلیام چهارم و ملکه هاي آخر عمر خود کوپر مسافرتدر سال

بعالوه وي به عنوان عضو کالج سلطنتی جراحان هم در لندن و هم در ادینبورك انتخاب و در دو نوبت . ردیدـوریا انتخاب گـویکت
کوپر شخصیتی جذاب بود و ظاهري زیبا و از نظر شخصیتی نیز شخصیتی مسحور کننده . ده داشتـعهت کالج را به ـنیز ریاس

اي برخوردار بود و توانست ثروت و اندوخته مالی فراوانی اي خود از اعتبار و احترام فوق العادهالیت حرفهـت و در طی فعـداش
شود تا فردي خالق که موجب پیشرفت جراحی شناخته می ر تاریخی وي بیشتر یک تکنسین ماهر جراحیـاز نظ. گرد آورد
  . است گردیده
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نقاشی کرده بود، حکاکی شده است  (Penny)وي تابلویی که پنی ـ سر استلی کوپر اثر جان هنري رابینسون که از ر5تصویر 
  ).مجموعه تاریخی کالج پزشکان فیالدلفیا(
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) میالدي 177 4- 1842(چارلز بل . لندن به این حرفه اشتغال داشتند جراحان برجسته متعددي در 19 سدهدر نیمه اول 
چارلز بل همچنین در اداره دانشکده . برادر جوانتر جان بل اهل ادینبورگ بود و تحصیالت پزشکی خود را ابتدا نزد وي آغاز نمود

. نمودشد شرکت میادگاهش تشکیل میهایی که در زهمچنین در کالس. آناتومی که برادر وي تأسیس نموده بود همکاري داشت
   "سیستم تشریح "سالگی مجموعه دو جلدي حائز اهمیت خود  28چارلز آناتومیستی پیشگام و استثنایی بود که در 

. نوزدهم بدل گردید سدهرا تألیف نمود که به پرکاربردترین کتاب آناتومی در جزایر بریتانیا از آغاز ) میالدي 1799 – 1801(
نمود بارز بود، حرفه وي را از هایش تهیه میهاي برجسته هنري وي که در تصاویري که خودش براي کتابو توانائیاستعداد 

سیاست وي را مجبور به ترك ادینبورگ نمود و وي براي همیشه در لندن ساکن گردید  1804در سال . ساختسایرین متمایز می
هاي اولیه اگرچه سال. نمود و نهایتاً به دانشکده خیابان ویندمیل بزرگ پیوستو به زودي شروع به تدریس آناتومی در خانه خود 

مقاالتی در باب  1806در سال . هایی نیز قرین بودزندگی بل در لندن سرشار از تنهایی و سرخوردگی و ناامیدي بود، با موفقیت
ورد توجه جراحان قرار ـان را برانگیخت چندان ماین اثر زیبا اگرچه تحسین حلقه هنرمند. آناتومی در نقاشی را تألیف نمود

. نمود "راحی عملیـستم جـسی"وان ـدي خود با عنـجل 2نگرفت، در پاسخ به این واکنش سال بعد وي اقدام به چاپ مجموعه 
و اعتبار  احترام. ده خیابان ویندمیل بزرگ را خریدـر خود دانشکـبل ازدواج نمود و با استفاده از جهیزیه همس 1881در سال 

کتاب تصاویر اعمال جراحی . به عنوان جراح بیمارستان میدل سکس برگزیده شد 1813وي به سرعت تثبیت شد و در سال 
مقدمه بل در این کتاب . به چاپ رسید 1821شود در سال بزرگ که به عنوان اطلسی کالسیک در تکینیک جراحی شناخته می

کرسی جراحی  1836هاي بیان اصول اعتقادي و احساسات یک جراح است در سال یکی از بهترین نمونه "خطاب به خواننده"
شهرت حقیقی بل بر پایه نقشی که وي در . سیستماتیک در ادینبورگ را پذیرفت و تا پایان عمر خود در این سمت باقی ماند

در بر دارنده نخستین استناد ) میالدي 1811(عقایدي در باب آناتومی نوین مغز .  مطالعه سیستم عصبی داشته است، استوار است
هاي هر چند نتوانسته عملکردي حسی ریشه. هاي قدامی اعصاب نخاعی استبه کارهاي تجربی در باب عملکرد حرکتی ریشه

نگاشته، به توصیف عصب توراسیک بلند و فلج صورتی ناشی میالدي  1821خلفی را اثبات نماید در مجموعه مقاالتی که در سال 
ستم عصبی بدن را تألیف ـویرایش دوم شاهکار خود سیمیالدي  1830در سال . خی ضایعات عصب حرکتی صورت پرداختاز بر

وتونیا براي نخستین بار ـو همچنین به توصیف می) کراینال(اي عصب جمجمه 5نمود که در آن وي عملکرد حسی و حرکتی زوج 
هاي خود در طرف ج محیطی عصب فاشیال که قادر به بستن پلکـ به فلف بیمار مبتالـاي مناسب به توصیوي به شیوه. پرداخت

وماتی ـمعل. هاي صورتی پرداختارج نبود و همچنین به بحث در خصوص تیکـر بدون گرداندن کره چشم به طرف باال و خـدرگی
هاي مکانیسم: دست) 1814میالدي ( هاي ناشی از گلولهاي در باب زخمپایان نامه) 1810الدي ـمی(راه ـهاي پیشابدربارة بیماري

هاي مهم وي هـها و کتابچابـر کتـاز دیگ). الديـمی 1833(ز ـاتی و طراحی شگفت انگیـی حیـموهبت –رد ـی عملکـحرکت
  . باشندمی

اهل اسکاتلند مدرك پزشکی خود را از دانشگاه ادینبورگ دریافت نمود و در سال ) میالدي 1782 – 1869(جیمز واردراپ 
جلد اول مجموعه دو جلدي مقاالتی در مورد آناتومی میالدي  1808در سال . براي همیشه به لندن نقل مکان کردمیالدي  1809

واردراپ نخستین فردي بود که التهابات مختلف چشم را براساس . را تألیف نمود) میالدي 1808 – 1818(مرضی چشم انسان 
بیمارستان جراحی میالدي  1826را به کار برد در سال  "کراتیت"ي نخستین بار واژة وي همچنین برا. بافتهاي تقسیم بندي نمود

در سال بعد وي به عنوان جراح ژرژ . غرب لندن را پایه گذاري نمود و تدریس در دانشکده پزشکی آلداس گیت را آغاز نمود
میالدي (و شریان بی نام ) 1809میالدي (وتید از واردراپ به سبب درمان موفقیت آمیز آنوریسم شریان کار. چهارم برگزیده شد

واردراپ فردي فوق . شوداي که نخستین بار براسدور پیشنهاد کرده بود، یاد میبا تعبیه لیگاتور تحتانی منفرد به شیوه) 1827
و بدوبیراه به منتشر نمود، سرشار از توهین ) 1822میالدي (العاده بدخلق و شخصیت نامطلوبی داشت و مقاالتی که در النست 

که بصورت خود بخودي در بیماران ناتوان و ) بیماري واردراپ( نام واردراپ همچنین با اونیکاي حاد . تعداد زیادي از همکاران بود
  . دهد، همراه استیا بدنبال تروماي جزیی رخ می
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  6تصویر 



89  بریتانیاي کبیر و ایرلند در سده نوزدهمـ  مصطفی جابرانصاريدکتر 

  
  

هایی از استخوان ات شکسته استخوانی و بخشم متعاقب سوراخ کردن جمجمه همراه با طرح هایی از قطعخـ ز7تصویر 
آن را حکاکی نموده  (Thomas Landseer)جمجمه که برداشته شده است، ترسیم شده توسط چالرز بل که توماس لندسیر 

چالرز بل همچنان یکی از بزرگترین جراحان هنرمند بوده که از زمان حضورش در دانشکده پزشکی تقریباً تمامی . است
تصاویر اعمال جراحی «در این تصویر رنگ آمیزي شده با دست که از کتاب . رش را خود به تصویر کشیده استتصاویر آثا

اثر بل گرفته شده است، حساسیت و دقت هنري فوق العاده باالیی مشهود است که در یک ) میالدي 1820-1821(» بزرگ
  ).شرکت جرمی نورمن و همکاران(رساله جراحی غیرمعمول است 

  
به لندن انتقال یافت و جهت میالدي  1801فرزند کشیش ویلتشایر بود و در ) میالدي 1783 – 1862(مین کالینز برودي بنجا

هاي وي در دانشکده خیابان گریت هاي آناتومی بصورت خصوصی در توسط آبرنتی ثبت نام و همچنین در کالسشرکت در کالس
دو سال بعد به عنوان . کارورزي نمود Homeدر بیمارستان سنت جرج نزد  میالدي 1803در سال . یافتویندمیل نیز حضور می

شده و در سال  Homeدر همین اوان برودي دستیار شخصی . مربی آناتومی و جراح در مؤسسه خیابان ویندمیل برگزیده شد
میالدي  1820ش یافته و در شهرت و اعتبار وي بصورت غریبی افزای. به عنوان جراح بیمارستان سنت جرج استخدام گردید 1809

  . بازنشسته شدمیالدي  1840برودي جراح تمام عیاري بود و در سال 
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ـ جرج و دستیارانش آماده انجام عمل جراحی آمپوتاسیون مفصل شانه، ترسیم شده توسط چارلز بل و حکاکی شده 8تصویر 
شرکت (اثر چارلز بل  )میالدي 1820- 1821(» ی بزرگتصاویر اعمال جراح«برگرفته از کتاب . به وسیله توماس لندسیر
  ).جرمی نورمن و همکاران

  
  

مقاالت متعددي دربارة موضوعات مختلف فیزیولوژي تألیف نمود که از مهمترین آنها میالدي  1810 – 1814هاي در خالل سال
ل و ودر همان ح. بود) میالدي 1814( ، نقش عصب پنومو گاستریک بر ترشحات معده)1810میالدي (اثرات مغز بر کارکرد قلب 

. هاي وریدي ابداع نمودو نهایتاً آزمونی را جهت تعیین نارسایی دریچه. حوش برودي شروع به عمل بر روي وریدهاي واریی نمود
بهترین کتاب وي مشاهدات . ها و مفاصلهاي استخوانعمیقاً به جراحی محافظه کارانه معتقد بود بخصوص در مورد جراحی

عضله گاستروکنمیوس، ) داخلی(که در آن بورس زیر سر مدیال ) میالدي 1818(هاي مفاصل پاتولوژیک و جراحی بیماري
کند، پیامدهاي تروما، سینوزیت آرترالژي هیستریک و نورآلژي نخاعی هیستریک که عالئم بیماري پات را تقلید می

برودي آبسه مزمن و  1828در سال . اندتوصیف شده) نخستین باربراي ( هیپرتروفیک مزمن زانو و اسپوندیلیت انکلیوزان 
  . غیرفعال مغز استخوان که تسلط بافت فیبروي متراکم و استخوان اسکلروتیت احاطه شده را توصیف نمود

  


