
1 
 

والقانون والطب  ) االفٌون ومشتقاته ( فً اللغة والفقه المخدرات  

 د. دمحم علً البار

 مدٌر مركز اخاللٌات الطب 

جدة -المركز الطبً الدولً   

 تعرٌف المخدرات :

معانً كلمة خدر حول الستر . والمخدر هو ما ٌستر  المخدرات فً اللؽة : تدور     

عتاد . وهو تعرٌؾ دلٌك من الناحٌة االلرباذٌنٌة ) الجهاز العصبً عن فعله ونشاطه الم

 علم العمالٌر( : جاء فً الماموس المحٌط للفٌروزابادي .

الخدر ) بكسر الخاء( : ستر ٌمد للجارٌة فً ناحٌة البٌت . وكل ما واران من بٌت 

ونحوه . والجمع خدور .. وأجمة األسد ِخدر األسد ِخدر ) ألنها تستره ( ومنه أسد 

".خادر  

والَخَدر ) بالفتح ( الكسل ، وظلمة اللٌل ، والمكان المظلم ، واشتداد الحرَّ ،       

دَر واختدر : استتر . وأخدروا أي دخلوا فً ؼٌرم مطٌر أو ؼٌم  واشتداد البرد . وتخَّ

  فمط . أو رٌح . . وكلها تدل على معنى من معانً الستر .

ل ٌؽشى األعضاء ، وفتور العٌن أو قمل فٌها . والَخَدر ) بالفتح ( اٌضا : هو إمذال    

وفً المصباح المنٌر : خدر العضو إذا استرخى فال ٌطٌك الحركة ، وفً لسان العرب: 

 الِخِدر من الشراب والدواء : فتور ٌعترى الشارب وَضْعؾ . والَخَدر : الكسل والفتور".

فس معانً المخّدر والخدر فً اللؽات األوربٌة على ن Narcoticوتدور معانً لفظ      

فً اللؽة العربٌة . وهً تطلك بصورة خاصة على األفٌون ومشتماته وما ٌحدقه من 

خدر وفتور فً األعضاء وستر لؤللم وتؽطٌة على بعض أنشطة الجهاز العصبً ، 

 وشعور بالنوم وقمل فً االعضاء .

 المخدرات فً الفقه االسالمً :

خدرات اال فً المرن العاشر الهجري وأما لبل ذلن فمد لم ٌستخدم الفمهاء لفظ الم     

 تحدقوا عن المسكرات والمفتّرات مقل األفٌون والحشٌش وؼٌرها .
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ولد أخرج أبو داود فً سننه واإلمام أحمد فً مسنده عن أم سلمة رضً هللا          

 عنها لالت : " نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كل مسكر ومفتر" .

ولال الخطابً : " المفتّر : كل شراب ٌورث الفتور والَخَدر . وهو ممدمة السكر         

 ) بالفتح ( ولد نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن شربه لبال ٌكون ذرٌعة الى السكر " .

ر للجسد ، وإن لم ٌنته الى حد        لال ابن رجب الحنبلً : " المفتر : هو كل مخّدِ

 . Belladonnaبنج على نبات الشٌكران ونحوه " . وٌطلك لفظ ال لبنجار ، كاسكاال

لال االمام السرخسً فً المبسوط ) فً الفمه الحنفً ( : " البنج ال بؤس بؤن ٌتداوى     

 به اإلنسان ، فإذا كان ٌذهب عمله منه فال ٌنبؽً أن ٌفعل ذلن " .

شرب البنج ونحوه مما ٌزٌل عمله ( : فؤما إن 8/452لال ابن لدامة فً المؽنً )ج       

 عالما به متالعبا ، فحكمه حكم السكران فً طالله " .

ونصَّ ابن عابدٌن فً الحاشٌة على جواز استخدام نحو البنج واألفٌون         

لؤلؼراض الطبٌة فً التداوي وٌحرم السكر منها الي ؼرض . وأما الملٌل فإن كان 

للهو فهو حرام "
1

 

الفمهاء األفٌون من المخدرات وتنبهوا الى خصابصه األلرباذٌنٌة وأنه ولد اعتبر     

ٌسبب اإلدمان وحرموا استخدامه للهو . وسمحوا باستخدامه فً المجال الطبً بالمدر 

الذي ال ٌذهب بالعمل كما أباح كقٌر منهم لمن أدمنه أن ٌنمص الجرعة حتى ٌتم سحب 

ن ابتلى بؤكل نحو األفٌون ، وصار إن لم العمار ولد سبل ابن حجر المكً الهٌتمً عم

ٌؤكل منه هلن ؟ فؤجاب إن علم ذلن لطعا حلَّ له ، بل وجب الضطراره الى بماء روحه 

 كالمٌتة للمضطر .

لمعدة به من ؼٌر أن وٌجب علٌه التدرٌج فً تنمٌصه شٌبا فشٌبا حتى ٌزول تولع ا     

ًء واالسهال ( فإن ترن ذلن فهو آقم تشعر ) نتٌجة لما ٌحدقه ترن األفٌون فجؤة من الم

فاسك . ولد وافمه على ذلن الرملً
2
 ." 

ولد ذكر ابن حجر المكً الهٌتمً فً كتابه الزواجر األفٌون بعد أن ذكر الحشٌشة      

وعّدد مضارها فمال : " وهذه المبابح كلها موجودة فً األفٌون
3
 . " 
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مركب من البنج )الشٌكران (  وتحدث ابن عابدٌن عن البرش ولال " هو شًء     

واألفٌون وؼٌرهما . وفً تذكرة داود أنه ٌفسد البدن والعمل وٌسمط الشهوتٌن ) اي 

الطعام والجماع ( وٌفسد اللون وٌنمص الموى وٌنهن البدن
4
 . " 

 وخالصة المول أن أكقر الفمهاء األلدمٌن لد اتفموا على اآلتً :         

عمل وتشوش الة والنباتات المإدٌة الى اختالط المواد الصلب حرمة استخدام  -1

الذهن ما عدا االستعمال الطبً ومولفهم من سوابلها أشد حٌث أن كقٌراً منهم 

 أدخلها فً حكم الخمر .

إن االستخدام الطبً ٌجب ان ٌكون بحٌث ال تصل الكمٌة المستخدمة الى فمدان   -4

 العمل او االسكار ، وان ٌصفها طبٌب مسلم عدل .

المواد الصلبة والنباتات طاهرة العٌن على خالؾ السابلة فإنها تندرج فً إن   -3

مموم ٌضمن متلفها أم حكم الخمر من حٌث النجاسة . واختلفوا هل هً مال 

 ٌضمن .

أن تناول الملٌل من هذه المواد المسببة الختالط العمل وتشوٌش الذهن حرام ما   -2

 لم ٌكن هنان سبب طبً ٌدعو لذلن .

 لحد فً متناول هذه المواد وانما ٌجب التعزٌر .ال ٌجب ا  -5

ال ٌوجد تعرٌؾ للمخدرات فً الموانٌن الوضعٌة ولهذا اتجهت  التعرٌف القانونً : 

الموانٌن الوضعٌة الصدار لوابم بالمواد المحّرم استعمالها وحٌارتها وجلبها وبٌعها . . 

جواهر مخدرة ، فً تطبٌك  وعادة ما ٌنص المانون الوضعً على هذه العبارة : " تعتبر

( ، وٌستقنى منها المواد بالجدول رلم 1أحكام هذا المانون المواد المبٌّنة بالجدول رلم )

( " .  وال تختلؾ هذه الموابم بؤسماء هذه المخدرات من بلد الى بلد ولكنها تختلؾ 4)

 أٌضا فً نفس البلد من زمن إلى آخر .

رفٌن والهٌروٌن علنا فً االسواق فً الوالٌات ولد استمر بٌع األفٌون والمو       

حتى صدر لانون هارٌسون فً الوالٌات المتحدة الذي  1112المتحدة وأوربا حتى عام 

 . 1141منع صرؾ هذه المواد اال بوصفة طبٌة معتمدة ، والذي لم ٌنفذ اال منذ عام ٌ

متحدة ان استخدام محلول وٌذكر كتاب الكلٌة الملكٌة لالطباء النفسٌٌن بالمملكة ال       

( كان ٌستخدم على نطاق واسع جدا حتى Laudanum األفٌون المذاب فً الكحول )

ان جالدستون ربٌس وزراء برٌطانٌا كان ٌضعه فً فنجان المهوة الذي ٌشربه فً 
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حمنة من  151البرلمان البرٌطانً وكان نصٌب كل فرد من سكان برٌطانٌا ما ٌوازي 

المورفٌن سنوٌا
5!!  . 

ولم ٌكن االمر ممتصرا على اوربا والوالٌات المتحدة بل كانت كل دول العالم        

نبات الكوكا ٌستخدم على نطاق واسع فً امرٌكا  ح استخدام األفٌون ومشتماته وكانتبٌ

، من السكان االصلٌن منذ آالؾ السنٌن  الالتٌنٌة ) بٌرووكولومبٌا وجبال االندٌز . .( 

ؽربً بتحضٌر الكوكاٌٌن منه ، وهو أشد فكا بمبات المرات من النبات قم لام الرجل ال

الخام ، ونشر استعماله على نطاق واسع . وكان المنّب ) الحشٌش( ٌستخدم أٌضا على 

نطاق واسع فً مناطك مختلفة من العالم دون لٌود لانونٌة . . ولم ٌمنع استخدام هذه 

 المواد سوى فمهاء االسالم .

وفرنسا وتبعتها الوالٌات المتحدة على نشر األفٌون فً الصٌن  برٌطانٌا وعملت      

وفرض ذلن فرضا وخاضوا عمار حربٌن شرستٌن ضد الصٌن ولد لامت الحرب 

بهزٌمة الصٌن وفتح خمسة من موانٌها لتجارة  1824وانتهت عام  1831األولى عام 

لبرٌطانٌا عما اتلفته من  األفٌون وكان على الصٌن أٌضا ان تدفع مبالػ طابلة تعوٌضا

( 1823اكتوبر  8( ومعاهدة بوج ) 1824اؼسطس  41األفٌون فً معاهدة نانكنج ) 

ولما  . بل لاما بإدخال األفٌون الى داخل بكٌن ذاتهاولم تكتؾ برٌطانٌا وفرنسا بذلن 

احتجت الصٌن ولاومت ذلن هجمت علٌها هاتان الدولتان العماللتان فً ذلن الولت 

عشرات األالؾ من المجندٌن من الهند ، وما ٌسمى الهند الصٌنٌة ، والمدافع ومعهما 

 1851عام  من واشتركت معهما أمرٌكا فً حرب حمٌرة لنشر األفٌون وذلن، الحدٌقة 

 التً انتهت بدن لصر االمبراطور . 1811حتى عام 

لامت أربع ولد أباحت هولنده استخدام الحشٌش فٌما ٌسمى النطاق الشخصً ، كما      

والٌات من الوالٌات المتحدة باباحة استخدام وحٌازة الحشٌش فً النطاق الشخصً 

الوالٌات المتحدة الباحة استخدام الحشٌش ) المارٌوانا( رسمٌا فً وهنان حملة
6
 . 

والمولؾ المضحن للموانٌن الوضعٌة هً أنها تبٌح بدون استقناء صناعة وحٌازة      

نما هً تعالب عموبات شدٌدة تصل الى حد االعدام لحٌازة وتروٌج وشرب الخمور بٌ

 وتهرٌب وتروٌج ما ٌسمى المخدرات . 

ضررا وفتكا  ومن المعلوم طبٌا كما تمرر منظمة الصحة العالمٌة ان الخمور أشد       

من الناحٌة الصحٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة من جمٌع المخدرات مجتمعة
7
 . 
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 م العقاقٌر والطب تعرٌف المخدرات فً عل

ٌستخدم لفظ المخدرات فً علم العمالٌر الطبٌة لٌدل على مادة االفٌون ومشتماتها        

(  Narcoticsمقل المورفٌن والهٌروٌن والكوداٌٌن . وال ٌستخدم لفظ المخدرات ) 

لٌشمل المواد األخرى المنبهة أو المهلوسة كما ال ٌشمل المسكرات مقل الخمور . ولذا 

خدم علماء العمالٌر . لفظ العمالٌر المسببة لالعتماد ، والممصود بذلن االعتماد على ٌست

العمالٌر المؽٌّرة للحالة المزاجٌة والعملٌة لالنسان ، والتً تإقر على الجهاز العصبً 

وٌإدي تكرار استخدامها الى اعتماد الشخص علٌها بسبب خاصٌة العمار ذاته ، ال 

ٌوجب تكرار الجرعة الدوابٌة ، فمرٌض السكر مقال  ٌسبب خاصٌة المرض الذي

ٌحتاج الى االستمرار فً تناول االنسولٌن او العمالٌر المهبطة للسكر ، وكذلن المرٌض 

الذي ٌعانً من ارتفاع ضؽط الدم )التوتر الشرٌانً( ٌحتاج الى تكرار الجرعة الدوابٌة 

. . وال ٌعتبر معتمدا على العمار وٌعتمد على هذا العمار لخفض ضؽط الدم المرتفع لدٌه 

أي لخفض ضؽط الدم المرتفع لدٌه . . وال ٌعتبر معتمدا على العمار أي مدمنا الن 

 العمار ال ٌسبب االمان بل المرٌض محتاج الى تكرار الجرعة بسبب المرض نفسه .

 Drugلهذا فإن الدوابر الطبٌة تستخدم تعبٌر االعتماد على العمالٌر      

Dependence    اي ادمان العمالٌر ( ، أو سوء استعمال العمالٌر (Drug Abuse 

والممصود بذلن العمالٌر التً تؽٌّر الحالة المزاجٌة والنفسٌة والعملٌة لالنسان عن 

طرٌك تؤقٌرها على الجهاز العصبً ، وسواء كانت منبهة للجهاز العصبً المركزي 

مقل الكحول والباربٌتورات ومشتمات  مقل الكوكاكٌن واألمفٌتامٌن ، أو مقبطة له

الداٌازٌبام ) الفالٌوم واللٌبرٌم (، أو المخّدرة مقل األفٌون ومشتماته أو المهلوسات 

 بؤنواعها .

 ٌمسم إلى نوعٌن :  نفسً وجسدي .واالعتماد ) اإلدمان ( 

رؼبة لوٌة فً تكرار الجرعة بل وزٌادتها بانتظام ،  ٌوجد لدى المتعاطً النفسً :و

دفعه الى البحث عن العمار عند فمده لبل البحث عن الطعام أو اي مطلب آخر . ولكن ٌو

فجؤة ، مقل االسهال هذا االعتماد ال ٌإدي إلى آقار جسدٌة بالؽة عند التولؾ عن العمار 
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والمًء الذي ٌحدث عند التولؾ عن االفٌون أو مشتماته ، أو الصرع عند التولؾ 

 و تعاطً الباربٌتورات لمدمنها.المفاجًء عن شرب الخمور أ

وتتمقل األعراض فً االعتماد النفسً فً حالة من الملك والتوتر والكآبة وشراسة     

الطبع ، وعدم المدرة على التركٌز ، ولد ٌسبب ذلن أرلا أو صداعا شدٌدا ، ولد 

ٌصحبه رعشة خفٌفة فً الٌدٌن ، ومن أشهر العمالٌر المسببة لالعتماد النفسً : 

نٌكوتٌن فً التبػ ، ومادة تتراهٌد روكانٌبول فً الحشٌش )المارٌوانا( ، ومادة الماتٌن ال

 فً المات ، ومادة االمفٌتامٌن ، وأشدها على االطالق مادة الكوكاٌٌن .

فهو أشد خطورة من االعتماد النفسً إذ أن التولؾ  أما االعتماد الجسدي:      

عتماد ٌسبب ظهور ما ٌسمى عالمات االمتناع المفاجا عن تعاطً العمار المسبب لال

Abstinence  ، أو ما ٌعرؾ بعالمات سحب العمار من الجسمWithdrawl 

Symptoms  فعندما ٌتولؾ مدمن األفٌون أو مشتماته مقل المورفٌن والهٌروٌن لعدة

ساعات فإن أعراض االمتناع تبدأ بالظهور على هٌبة تقاإب شدٌد ، وانصباب اللعاب 

فم ، وانسكاب الدموع من العٌن وانسٌاب االفرازات من االنؾ مع اسهال شدٌد فً ال

متكرر ، ولًء ال ٌكاد ٌتولؾ وٌصحب ذلن كله عرق بارد وؼزٌر ... والجلد ممشعر 

كؤنه جلد أوزة مذبوحة مع حالة من الرعب والخوؾ تتملن المدمن ، وآالم شدٌدة فً 

بتحرٌكهما بعنؾ ولوة ، لكؤنما هو ذبٌحة السالٌن والمدمٌن مما ٌجعل المصاب ٌموم 

 تركل وترفس أقناء ذبحها وتشخر بدمابها .. وهذا ٌشخر وٌؽرق بسوابل جسمه ...

ولد وصؾ المدماء بدلة هذه االعراض وجاء فً تذكرة داود االنطاكً فً وصؾ       

( االفٌون:" هو عصارة الخشخاش ٌكرب وٌسمط الشهوتٌن ) اي شهوة الطعام والجماع 

جرام ( . ومتى زاد أكله على  3.4إذا تمودي علٌه ، وٌمتل إلى درهمٌن ) الدرهم 

الى موته  ) أي صار مدمنا ( بحٌث ٌفضً تركهاربعة أٌام والء ) أي متتالٌة ( اعتاده 

ألنه ٌخرق ،  () لد ٌإدي سحب العمار فجؤة الى الموت وإن كان ذلن نادرا فً األفٌون

ؼٌره ) هكذا توهم المدماء بسبب ما ٌحدث تركه فجاة من األؼشٌة خرولا ال ٌسدها 

 اسهال ولٌا شدٌدٌن ( .

الملك المتوتر وٌصحو بشعور  وال ٌلبث المصاب أن ٌدخل فً مرحلة من النوم      

مرٌع ٌتملكه الخوؾ ، وٌحدق به الموت ، ٌتجرعه وال ٌكاد ٌسٌؽه ، وٌؤتٌه الموت من 

هذه الحالة الكرٌهة الرقة قالقة أٌام قم ٌبدأ وما هو بمٌت . وٌبمى على  كل مكان

سبوعٌن . ولد إسبوع أو إبالتحسن التدرٌجً حتى ٌعود إلى وضعه الطبٌعً خالل 
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 ابالمبة من الحاالت ( ، ولذ11ٌتوفى نتٌجة فمدان السوابل وشوارد الجسم ) األٌونات( ) 

حاالت ٌنبؽً عالج هذه الحاالت فً مصحة خاصة أو لدى طبٌب مختص بعالج 

 االدمان .

وٌودي سحب عمار الكحول والباربٌتورات لدى من أدمنها إلى أعراض أشد من        

بالمبة  45أعراض سحب األفٌون ومشتماته . إذ تصل الوفٌات إذا لم تعالج الحالة إلى 

وتحدث نوبات صرع شدٌدة وارتفاع فً درجة الحرارة مع هلوسات سمعٌة وبصرٌة 

  . قم فمدان للوعً كامال

ومع هذا فإننا نمرر إن حدوث االدمان فً االفٌون ومشتماته وبالذات الهٌروٌٌن هو     

 والباربٌتورات. ورأسرع بكقٌر من حدوث االدمان فً الخم

وتمسم العمالٌر المسببة لالعتماد فً كتب علم الصٌدلة كاآلتً      
8
 : 

لمخدرات مجموعة األفٌون ومشتماته ) وهً التً ٌطلك علٌها اسم ا  -1

(Narcotics . ) 

مجموعة مقبطات الجهاز العصبً : وتشمل الكحول والباربٌتورات ومجموعة   -4

 البٌنزوداٌزٌٌن) الفالٌوم واللٌبرٌم . . الخ ( ومجموعة المٌقاكوالون . . الخ .

مجموعة منبهات الجهاز العصبً : وتشمل الكوكاٌٌن واالمفٌتامٌن ومشتماته   -3

 ها المات .. . وٌدخل فٌ الفنتلٌنو

 التبػ : والمادة المسببة لالعتماد فٌه هً النٌكوتٌن .  -2

( المستخرج من فطر االرجوت ومادة LSDالمهلوسات : وٌمقلها عمار )  -5

المٌسكالٌن والزاٌلوسبٌن فً مجموعة من الفطور فً أمرٌكا الالتٌنٌة 

والحشٌش
9
 والشٌكران وجوزة الطٌب . 

از أول أوكسٌد النتروز ) الؽاز الضاحن ( الؽازات والمواد المستنشمة : مقل ؼ -1

      واالسٌتون والؽراء ومذٌب البوٌة والتولوٌن واالٌقٌر .

األفٌون ومشتقاته
10
 : 

ٌعتبر االفٌون ومشتماته مقل المورفٌن والهٌروٌٌن الممقل الحمٌمً للمخدرات         

NARCOTICS تماته .بل ان لفظ المخدرات ال ٌطلك فً الطب اال علٌه وعلى مش 

وٌستخرج االفٌون من قمرة شجرة الخشخاش ؼٌر الناضجة ) وهً مقل         

الكابسولة ( بتشرٌطها فٌخرج منها عصٌر أبٌض لزج سرعان ما ٌؽمك لونه عند 
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تعرضه للهواء . ولد عرفت البشرٌة األفٌون منذ أزمان سحٌمة واستخدمه لتسكٌن األلم 

استخدمه ووصفه الفراعنة واآلشورٌون  السومرٌون منذ ستة أالؾ عام ، وكذلن

 والٌونان وؼٌرهم من األمم المدٌمة .

وتعتبر آسٌا الوسطى الموطن األصلً لشجرة الخشخاش ، وانتشرت زراعتها        

منذ أزمنة سحٌمة فً العراق واٌران ومصر وشبه المارة الهندٌة . وٌعتبر المقلث 

لذهبً : باكستان وأفؽانستان واٌران وتركٌا الذهبً : الوس وتاٌلند وبورما ، والهالل ا

من أكبر مصادر هذه الشجرة فً الولت الراهن . ولد لامت اٌران وتركٌا بمحاربة 

زراعة هذه الشجرة بحٌث تملصت زراعتها فً هذٌن البلدٌن بشكل كبٌر جدا بٌنما 

تشكل االخٌرة بشكل ملفت للنظر واصبحت  تنامت زراعتها فً  أفؽانستان فً اآلونة 

حكومةلدخال كبٌرا للمبابل االفؽانٌة ، بل ول
11

  !! 

علمٌا ، وتتبع  Papaver Somniferumوتعرؾ شجرة الخشخاش باسم        

الفصٌلة الخشخاشٌة ، وٌسمى الخشخاش فً كقٌر من المناطك " أبو النوم " نتٌجة لما 

 من خدر ونوم .  هٌحدق

لً ، ٌصل ارتفاعه الى متر أو متر نبات الخشخاش نبات عشبً حوالوصف النباتً : 

ونصؾ ، ٌحمل أزهارا بنفسجٌة أو بٌضاء جمٌلة اللون . وأما القمرة فتكون على هٌبة 

كبسولة خضراء وهً التً ٌستخرج منها األفٌون بواسطة كشطها حٌث ٌخرج منها 

سابل ابٌض لزج ، سرعان ما ٌتحول الى اللون البنً عند تعرضه للهواء وٌترن هذا 

الى لطع صؽٌرة أو كبٌرة حسب الطلب .  عبل حتى ٌصٌر صلبا متماسكا فٌنمطالسا

والتً تستخدم فً صناعة الخبز والبسكوٌت وؼٌرها فهً تضاؾ مع الحبة وأما البذور 

السوداء ، ولٌس فٌها من األفٌون شًء ولكن بها مواد طاردة للؽازات ولد ٌمنع 

 استخدامها خوفا من استنباتها.         

 Alkaloidsدات ٌٌحتوي األفٌون على مجموعة كبٌرة من الملو باذٌن األفٌون : أقرا

للوٌدا ، ولكن معظمها ال  45بالمبة من وزن األفٌون وٌبلػ عددها  45والتً تشكل 

 تؤقٌر له على االنسان .

وٌمكن تمسٌم المواد المهمة والتً تستخدم فً المجال الطبً والمستخرجة من      

وهً  Phenanthreneاألولى : مجموعة الفٌنانثرٌن األفٌون إلى مجموعتٌن : 

 تحتوي على المواد التالٌة : 
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بالمبة  15الى  8بالمبة تمرٌبا من وزن األفٌون ) 11وٌشكل المورفٌن :  (1)

اش( وٌعتبر المورفٌن المادة االساسٌة الفعالة حسب مصدر زراعة الخشخ

فً االفٌون ، وهو ألوى مسكن طبٌعً لؤللم عرفه االنسان . ورؼم اكتشاؾ 

مواد كٌماوٌة عدٌدة لد ٌكون لبعضها أضعاؾ آقار المورفٌن بمبات المرات 

، اال ان المورفٌن ال ٌزال ٌعتبر حجر االساس فً عالج اآلالم الشدٌدة ، 

الت جلطات الملب . حٌث أنه ٌسكن األلم وٌخفؾ من تؤقٌر وخاصة فً حا

الجلطة وله تؤقٌر جٌد على الملب وٌمنع حدوث الوذمة الربوٌة وٌعتبر من 

ونتٌجة للخوؾ من االدمان فإن  العالجٌات االساسٌة االسعافٌة لجلطة الملب .

كقٌرا من االطباء ال ٌستطٌعون العقور علٌه . ووجوده محدود فً 

ٌات مع ان فابدته الكبرى هً عند حدوث الجلطة مع شدة ألم المستشف

المرٌض ورعبه وهو ال ٌزال فً منزله أو مكان عمله . وال بد من إعادة 

النظر فً السٌاسة الحالٌة واعادة المورفٌن لوضعه الطبٌعً فً عالج مقل 

هذه الحاالت مع التشدٌد على الرلابة على االطباء واالحتفاظ بالسجالت 

قمة للنظر فً كٌفٌة استخدامه وضمان عدم تسربه . كما ٌستخدم المو

المورفٌن والبٌقدٌن واألفٌون فً معالجة آالم السرطان المتمدم الذي ٌسبب 

للمرٌض آالما مبرحة ال تطاق . وٌعتبر عدم استخدامه تمصٌرا فً عالج 

الشدٌدة ، وكما أنه ٌستخدم فً حاالت المرٌض الذي ٌعانً من اآلالم 

سور الشدٌدة واالنزالق الؽضروفً وفً كل ما ٌسبب آالما حادة شدٌدة ال الك

تستجٌب للمسكنات العادٌة
12
. وحدوث حاالت إدمان من االستخدام الطبً  

نادرة الحدوث وفً حاالت السرطان ٌنبؽً ان ننظر الى اراحة المرٌض من 

الدمان آالم مبرحة ال ٌطٌمها ولو أدى ذلن فً بعض الحاالت النادرة الى ا

 . والؽالب ان الحٌاة ال تطول بهإالء لٌصابوا باالدمان

ٌحتوي األفٌون على الكوداٌٌن بنسبة ضبٌلة تتراوح ما بٌن  الكوداٌٌن : (4)

بالمبة من وزن األفٌون . وٌستخدم هذا المستحضر فً  نصؾ إلى واحد

أدوٌة السعال واأللراص المسكنة لآلالم . ومقال فإن حبوب الفٌجانٌن 

Veganine  ملٌجرامات من الكوداٌٌن ،  8ٌحتوي كل لرص منها على

 APCملٌجرامات من الكوداٌٌن ولرص ال  11الرٌفاكود على ٌحتوي لرص 

ملٌجرامات من الكوداٌٌن . . ولكن فً اآلونة األخٌرة بدأت  8ٌحتوي 

شركات األدوٌة تملل من استخدام الكوداٌٌن فً أدوٌة الكحة ) السعال ( 
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كنة لوجود البدٌل ، ونتٌجة لما ٌحدقه الكوداٌٌن أحٌانا وإن كان واألدوٌة المس

 نادرا ، من إدمان.

بالمبة ) أي اقنٌن باأللؾ ( من وزن االفٌون  1.4وال ٌشكل سوى  الثٌباٌٌن : (3)

الخام وال ٌستخدم فً الطب  ألنه مادة تسبب الصرع ، ولٌس له اي أقر فً 

ها بالطرق الكٌماوٌة مواد أخرى تسكٌن األلم . ولكن هذه المادة ٌستخرج من

 عدٌدة ذات مفعول طبً ) خارجة عن نطاق تسكٌن األلم واإلدمان ( .

 :  Iso Benzyl Quinolineالمجموعة : اٌزوبنزٌل كونٌولٌن 

وتحتوي هذه المجموعة على مواد ال تسبب إدمانا وال تسكٌنا لؤللم . وأهم مادتٌن      

 تستخرجان هما :

وهو ٌستخدم لتوسٌع األوعٌة الدموٌة وٌمنع  ( : Papaverineالبابا فرٌن )  -1

 أٌضا تملص العضالت ، وتبلػ نسبته فً األفٌون الخام واحد بالمبة 

وٌستخدم كمهدئ للسعال . ولد حلَّ محل ( : Nuscapineالنوسكابٌن )  -4

الكودٌٌن ألنه ال ٌسكن اآلالم وال ٌسبب اإلدمان ، وتصل نسبته فً األفٌون 

 بالمبة . 1 الخام إلى

 األفٌون عند القدماء واالستخدامات الطبٌة : 

ولمد عرؾ لدماء المصرٌٌن آقار األفٌون الطبٌة وجاء فً بردٌة مصرٌة اكتشفها     

عام :" إن األفٌون لادر  3511، والتً كتبت لبل  1883جورج مورٌتزابرس عام 

الذٌن ٌتجاوزون الحد أشد الناس صراخا ، وهو لادر على إخراس األطفال  على اسكات

فً صٌاحهم وهٌاجهم " ، وكتب المإرخ واألدٌب الٌونانً هومٌروس صاحب االلٌاذة 

المزاق كرٌه الطعم ، ٌنسً األحزان واآلالم هو  إن هٌلٌنا سمت ) تلمان(مشروبا مرَّ 

 هبنتس أو األفٌون .

سع صاحب ألدم وأو Dioscoridisوذكر أشهر عشابً الٌونان دٌسمورٌدس        

مراط بفارماكوبٌا  طبٌة ، خصابص نبات الخشخاش وعصٌره األفٌون . وذكره أ

الى ان  وكذلن فعل جالٌنوس الذي تنّه واستخدمه فً معالجة اآلالم المبرحة لمرضاه.

، وإدمان  (سلوابار)استخدام األفٌون لد ٌإدي الى االدمان ووصؾ بالفعل حاالت إدمان 

لٌهع (ماركوس ارٌلٌوس)االمبراطور 
13
 . 
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وأبو علً الحسٌن ابن سٌنا وابن ، وعرفه االطباء المسلمون مقل ابً بكر الرازي      

ومما جاء فً تذكرة داود عن األفٌون هو عصارة  ... البٌطار والبٌرونً وداود انطاكً

الخشخشاش . . وهو ما ٌإخذ بالشرط وهو أجود وألوى ، أو بالطبخ حتى ٌؽلظ وهو 

ه وصفاته ( .. وأنه ٌمطع أضعؾ وأردأ ) وذكر أن واعه وكٌؾ ٌُؽّش وكٌفٌة معرفة ؼّشِ

االسهال وٌنفع من الرمد ، والصداع ، والنزالت والسعال ، وضٌك النفس  والربو ، 

ماد بدهن اللوز والزعفران ولبن النساء ، وٌستخدم للزحٌر ) الدوسنتارٌا( ضوٌستعمل ال

 لجرب فً المراهم .. وهو ٌكرب، وٌمطر فً االذن فٌزٌل الصمم، وٌذهب الحكة وا

وٌسمط الشهوتٌن ) اي شهوة الطعام والجماع ( إذا تمودي علٌه . وٌمتل الى  )الكآبة (

ام والء ) أي متتالٌة ( ٌجراما( ومتى زاد أكله على أربعة أ3.4درهمٌن ) الدرهم 

د فضً تركه إلى موته ) نادرا ما ٌحدث ذلن وال ٌحدث اإلدمان الشدٌاعتاده بحٌث ٌُ 

بمجرد أخذه أربعة أٌام بل ٌحتاج إلى مدة أطول من ذلن ( ، ألنه ٌخرق األؼشٌة ) هكذا 

توهم المدماء الن تركه ٌسبب اسهاال شدٌدا ولٌبا متواصال وفمدانا للسوابل ( خرولا ال 

 ٌسدها ؼٌره .."

 األفٌون فً العصور الحدٌثة واالستخدامات الطبٌة :

رصان انجلٌزي ٌجوب البحار على مسحوق مكون وفً العصور الحدٌقة تعرؾ ل     

( ومسحوق Ipicacuana( ومسحوق نبته عرق الذهب )Opiumمن األفٌون )

كبرٌتات البوتاسٌوم حٌنما كان فً زٌارة للصٌن وسرعان ما أدرن هذا المرصان الذكً 

خصابص هذا العمار المدهش فمام بإدخاله إلى أوربا كدواء سحري ٌمضً على جمٌع 

ض واآلالم ، واحتكر تجارته فؤصبح من أقرى أقرٌاء العالم . وتحول المرصان األمرا

كتاب من كتب الطب والصٌدلة  إلى كلالى العالم دوفر الذي دخل اسمه  Doverدوفر

 طول المرن التاسع عشر وردحا طوٌال من  المرن العشرٌن.

عمالٌر المحتوٌة لابمة طوٌلة من ال 1111لسنة  184وٌضع المانون المصري رلم       

مادة  35على األفٌون ومشتماته الفعالة مقل المورفٌن والكوداٌٌن .. وٌذكر المانون 

ومستحضرا طبٌا تحتوي على األفٌون ومشتماته ، ولد سمح باستعمالها فً المجال 

الطبً .. ولكن األطباء تنبهوا الى عدم الحاجة لكل هذه المواد األفٌونٌة فً الطب 

االستعمال الطبً ، وبالتالً لها من ناحٌة المدمنٌن ، ولعدم التحكم فً لخطورة استعما

تحوله الى حاالت االدمان الخطرة . وتوضح هذه المابمة الطوٌلة
14

. كٌؾ أن األفٌون 

ومستحضراته كانت تستخدم لعالج أمراض عدٌدة تتراوح من أمراض الجهاز الهضمً 

تنفسً ) الكحة والربو( إلى أمراض والدوسنتارٌا ) الزحار( الى أمراض الجهاز ال
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 الملب وأمراض الروماتٌزم الى المروخ واألدهان والمراهم والفرزجات

(Suppositeries)  الخ ، بل الى معالجة أشٌاء بسٌطة مقل الزكام ، ولد تم الؽاء ...

 هذا المانون ، ومنعت هذه المواد لوجود البدابل األسلم .

 

 

رفٌن ومشتماته والكوداٌٌن ال تزال تستخدم فً الطب . ورؼم هذا فإن المو          

 Current Medical.  1113وٌذكر الكتاب المرجع لتشخٌص والعالج طبعة 

Diagnosis and Treatment  لابمة ، بعض هذه االستخدامات الطبٌة التً ال تزال

حتى الٌوم . وأهمها معالجة اآلالم المبرحة ، وحدوث جلطة فً الملب وحاالت 

لسرطان المتمدمة ، وحدوث كسور أو حروق أو حوادث تإدي الى آالم شدٌدة وٌذكر ا

لابمة على رأسها المورفٌن ومشتماته مقل هٌدرومورفٌن . ومواد أفٌونٌة أخرى مقل 

دون والمبٌرٌدٌن ) البٌقادٌن( والمٌقادون وأوكسً مورفون والكوداٌٌن وأوكسً ك

 وهٌدروكودون. 

الجانبٌة للمورفٌٌن والمواد األفٌونٌة األخرى فهً كؤي  ولن نتعرض لالعراض     

عمّار ال بّد لها من أعراض جانبٌة ، ومن موانع االستطباب كذلن . ولكن الناحٌة 

المهمة والخطرة هً االدمان ولهذا فإن استخدام هذه المواد لّل بشكل ملحوظ فً المجال 

 . الطبً فً العمود القالقة األخٌرة من المرن العشرٌن

كٌفٌة عمل المورفٌن
15
 : 

وأهم عمل للمورفٌن ومشتماته هو تسكٌن اآلالم المبرحة .. وٌعمل المورفٌن على       

وعلى عمد الجذر الخلفً من العصب نهاٌات األعصاب الطرفٌة الحاملة لؤللم ، 

Dorsal Root Ganglia  وعلى المادة الهالمٌة ،Substantia gelatinosa 

جذع الدماغ والمهاد ، وعلى  ع الشوكً ، وعلى مسارات األلم الىالموجودة فً النخا

المادة السنجابٌة حول المسال وحول البطٌن فً الدماغ . كما ٌعمل المورفٌن على 

المسبول عن العواطؾ .  Limbic Systemمناطك مخٌة أخرى مقل الجهاز الحوفً 

ن ٌعمل عن طرٌمتٌن : وبما أن االلم ٌزداد حدة بشعور الخوؾ والملك فإن المورفٌ

)االول( : تسكٌن مواضع األلم ومساراته فً االعصاب الطرفٌة الى الدماغ ،    

 )القانً( : تهدبة الشخص وإعطابه شعورا بالسكٌنة وعدم المباالة .
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كما أن المورفٌن ٌخفض من مادة البروستاجالندٌن التً تسبب األلم كما أنه ٌمفل       

عند التشابن الموجود فً المرن الخلفً للنخاع الشوكً .    Pain Gateبوابة األلم 

المهٌجة ، وتلن التً تسبب الملك باالضافة والمواد االخرى   Pوٌملل من افراز المادة 

 الى المواد المسببة لؤللم .

 

 المورفٌنات الدماغٌة وتأثٌراتها: 

ص ذاته من واالحساس باأللم ٌختلؾ من شخص الى آخر كما ٌختلؾ لدى الشخ      

معركة لد ال ٌحس بآالم الجراح ، وكذلن الالعب فً مٌدان مولع آلخر فالجندي فً 

أو مفصله حتى إذا انتهت المعركة أو المباراة  هالكرة لد ال ٌحس بآالم إصابة فً لدم

إكتشؾ كوسترلٌتز فً ابردٌن  1185صرخ من األلم . وفً عام 

Aberdeenوجدت فً الجهاز العصبً  ٌعٌة ، قمباسكوتلنده مورفٌنات الدماغ الطب

 بؤكمله بل فً مواضٌع مختلفة من جسم االنسان بما فٌه الجهاز الهضمً .

وال ٌزال كقٌر من اسرارها ؼامضا اال انها تعمل فً الجهاز العصبً كموصل       

وكمنظم للهرمونات وخاصة هرمونات الؽدة النخامٌة.  Neuro transmitterعصبً 

فً المناطك التً تتصل باالحساس باأللم وبالجهاز العصبً الالإرادي وٌتركز وجودها 

Autonomic Nervous System  والجهاز العصبً الؽديNeuro endocrine 

System  وتوجد مستمبالت االفٌونات فً الجهاز العصبً ، ولد تم اكتشاؾ قالقة ،

. وتبٌن 1181د،ن،م( عام  أنواع منها ) معلمة باألحرؾ الٌونانٌة ( : دلتا وكابا ومٌو )

( والشعور الؽامر بالسعادة analgesiaأن المستمبلٌات مٌو مختصة بتسكٌن األلم )

(Euphoriaوتإدي الى االدمان )
16

(Dependence.وتقبٌط التنفس ) 

ولد تبٌن عند اجراء التجارب على المسكنات واٌهام المرٌض الذي ٌعانً من        

وٌا جدا ، فإن المرٌض ٌشعر باالطمبنان وٌخؾ لدٌه األلم األلم بؤنه لد أعطً مسكنا ل

زٌادة مورفٌنات الدماغ ) االندورفٌن ولو مإلتا . ولد تبٌن ان الوهم ٌعمل على 

واالنٌكافلٌن( ومسارات األلم وبالتالً ٌمل االحساس باأللم ، كما ٌمل افراز المواد 

 ( ومادة البروستاجالندٌن .Pالمهٌجة لؤللم مقل مادة )

كذلن توصل العلماء الى ان االبر الصٌنٌة تموم بذات االقر وبالتالً تخفؾ من     

الشعور باأللم الى درجة اجراء العملٌات الجراحٌة بدون تخدٌر بالعمالٌر لدى نسبة من 
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المرضى . ولد تبٌن ان المرأة الحامل عندما ٌداهمها الطلك بآالمه ٌجعل هللا لها فرجا 

اآلالم واعطابها شعورا بالسعادة وذلن بزٌادة افراز المورفٌنات ومخرجا بتخفٌؾ تلن 

 الدماؼٌة الطبٌعٌة فً الدماغ والجهاز العصبً.

ومن المعلوم ان الصالة والصٌام ولراءة المرآن والتفكر والصدلة وعمل المعروؾ      

تعطً االنسان شعورا ؼامرا بالسعادة والرسول صلوات ربً وسالمه علٌه ٌمول :   

 إذا حزبَهَ أمر فزع إلى الصالة .وجعلت لرة عٌنً فً الصالة " وكان "

ولد اشتهرت لصة التابعً الجلٌل ) روٌت هذه المصة عن االمام علً زٌن      

ن السبط وعن عروة بن الزبٌر رضً هللا عن الجمٌع ( الذي كان ٌالعابدٌن بن الحس

لجراح أن ٌسمٌه البنج ) لٌل ٌعانً من ورم فً بدنه ) لٌل فً ساله ( وعرض علٌه ا

هو نبات الشٌكران + الحشٌش ( فرفض ذلن التابعً ولال : ولكن إذا دخلت فً الصالة 

 وسجدت فافعلوا ما بدا  لكم .

وفً معركة بدر هجم الشاب معاذ بن عمرو بن الجموح على ابً جهل وضربه      

ى عاتمه حتى تدلت ضربة بترت ساله . والتفت عكرمة ابن ابً جهل فضرب معاذا عل

ٌده . لال معاذ : فلما آذتنً وضعت علٌها لدمً ، قم تمطٌت حتى طرحتها . قم واصل 

 الجهاد والمتال !!

وكان أبو دجانه رضً هللا عنه ٌتّرس على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌمٌه النبل بنفسه ٌوم       

تل أنس بن النضر ٌوم أحد حتى أحد ولم ٌشعر بؤلم تلن السهام والنبال فً جسده . ولا

لتل ووجد به بضع وسبعون ضربة بسٌؾ وطعنة برمح ولم ٌعرفه أحد اال أخته ، 

عرفته ببنانه . ولم ٌبال بتلن الرماح والسٌوؾ فً جسده ... وهنان مبات األمقلة من 

البطولة الخارلة على ٌد الصحابة رضوان هللا علٌهم وعلى التابعٌن وتابعٌهم الى ٌوم 

 دٌن .ال

سبب افرازات ؼامرة من االندورفٌن واالنٌكافلٌن جعلها هللا بولعل ذلن كان       

سبحانه وتعالى لهإالء الموم لٌخفؾ عنهم اآلالم ولٌعطٌهم هذا الشعور الدافك بالسعادة 

والسكٌنة حتى ٌمول لابلهم كما ٌنمله عنهم ابن المٌم فً مدراج الساللكٌن " لو كان اهل 

انهم إذن لفً عٌش طٌب " .. وحتى ٌمول ابن تٌمٌة رحمه هللا ‘ ا نحن فٌه الجنة على م

 بعد ان حبس وضٌك علٌه : " ما ٌفعل اعدابً بً . انا حبسً خلوة ولتلً شهادة

 واخراجً من بالدي سٌاحة " وهً روح ساممة الهل العزم من أولٌاء هللا .
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الساممة . ولذا ال بد لهم من هذه  وال ٌستطٌع عامة الناس ان ٌصلوا الى هذه الممم      

ٌنبؽً ان تكون الملجؤ  ال العمالٌر المسكنة لآلالم عند االضطرار والحاجة لها . ولكن

والمالذ لكل ما ٌعتري االنسان من للك وتوتر وضٌك وكآبة ووصب وألم .. فالصالة 

وصاب وأعمال البر التً توصل االنسان بربه لها دور كبٌر فً التخفٌؾ من هذه اال

واآلالم ولذا ٌنبؽً الحذر من االنجراؾ فً استخدام هذه العمالٌر الدنى سبب من أسباب 

 األلم المحتمل أو لحاالت الملك والضٌك والكرب .

وهذا الكالم ال ٌنطبك فمط على المسكنات الموٌة مقل األفٌون ومشتماته وإنما       

ومضادات الكآبة مقل التربتٌزول ٌنطبك أٌضا على المهدبات مقل الفالٌوم واللٌبرٌم 

واللٌدٌومٌل ، ومقل العمالٌر المنومة األشد مفعوال مقل الباربٌتورات . وال ٌنبؽً ان 

تستخدم هذه العمالٌر اال فً الحدود الضٌمة ، وال تصبح بدٌال لمواجهة مشكالت الحٌاة 

واألمراض  التً ازدادت مع موجة الحضارة الؽربٌة فؤدت الى انتشار الملك والكآبة

  النفسٌة المختلفة .
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