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واسع  باهتمام  التي حظيت  التاريخية  الطبية  املوضوعات  أهم  بني  من  التخدير"  "تاريخ  يعتبر موضوع 
من لدن العلماء. وتكمن أهميته في كونه ال يزال يطرح كموضوع للدراسة ، باعتباره ركيزته الى التغير 

والتطور.

إقامة  مكان  عن  بعيدا  اجلراحة  أقسام  بناء  إلى  باخملتصني  دفع  ما  للمريض،  ألم  يصاحبها  كان  اجلراحة 
اجلرحى في بداية األمر، حيث كان يعتقد اجلراحون بأن األلم هو جزء أساسي في اجلراحة وال ميكن تفاديه. 
في بدايات اجلراحة كان املريض يسير إلى العملية اجلراحية وكأنه يسير إلى املوت، الشيء الذي كان يجعل 
اجلراح يعمل بتوتر، وكانت العملية تعتمد على مهارته الطبيب ومقدار سرعته بإجناز جراحة معينة رغم 

أن العمليات كانت بدائية بسيطة وقصيرة.
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طرق التخدير القديمة

ومتكني  البشر  حياة  إنقاذ  في  الكثير،  بالشيء  التخدير  ساهم  لقد 
تركيزه.  اجلراحية بكل طمأنينة وفي كامل  العملية  إجراء  اجلراح من 
جاهدا  اإلنسان  فقد سعى  والتجارب،  باحملاوالت  مليء  الطبي  التاريخ 
إلى تسكني آالم املريض. سواء بتجريب بعض النباتات أو املستحضرات 
أو حتى عن طريق الصلوات والترانيم التي كانت سائدة عند  الشعوب. 
فقد كان اإلنسان يرجع مرضه إلى قوى خفية اعتبرها نوعا من العقاب 
له، فلجأ بذلك إلى الدواء الذي يتناسب مع الداء، حيث كان مالذه األول 

السحر والشعوذة وبعض التعاويذ التي كانت في نظره مشفية .

لديهم  أصبح  األيام  مع مضي  املتجدد  والبحث  املتزايد  بالعمل  لكن 
ما يعرف باألعشاب الطبية التي عرفت خصائصها التسكينية وعلى 

رأسها: اخلشخاش، القنب )احلشيشة(...

إال أن اإلنسان لم يتوقف عن هذا احلد، فتطوره أدى به إلى توصل إلى 
ومدى  فاعليتها  اختالف  على  والتخدير  التسكني  طرق  من  العديد 

أمنها على حياة اإلنسان ومنها:

ربط املريض وتقييد حركته إلى طاولة العمليات،    ▪

وضع اجلزء املصاب كذراع مثال في الثلج ما يؤدي إلى فقدان اإلحساس  ▪
تدريجيا من شدة التبريد.

استعمال رباط يلف حول اجلزء املصاب ألجل إيقاف التروية الدموية  ▪
في العضو املصاب مسببا فقدان األلم الناجم عن النقص احلاصل في 

تروية األعصاب احلسية.

أنه  ▪ للمريض  الطبيب  يوحي من خالله  الذي   ، املغناطيسي  التنومي 
لن يعاني من أية آالم، وهكذا يفقد اإلحساس باأللم أثناء النوم وحتى 

استيقاظه. 

عملية املطرقة والتي تتم بضرب الشخص املريض خلف رأسه على  ▪
مستوى الرقبة فيفقد وعيه لفترة وجيزة.

كل هاته الطرق السالفة الذكر، ال تفي بالغرض في أغلب األحيان إال 
أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف اكتشفت الشعوب القدمية 

التخدير؟ وما هي املسكنات التي استعملوها؟ 

التخدير لدى الحضارات القديمة

بدأت  قد  بذوره  أن  يعتقد  التخدير،  بدايات  عن  احلديث  إلى  وبالعودة 
بشكل أو بآخر قبل آالف السنني بدءا مع السومريني عام 4000 ق.م، 

مرورا باملصريني ثم الفرس والرومان... 

قدماء املصريني

مكتبة  كانت  لقد  األوجــاع،  لتخفيف  طرق  عدة  وصفوا  الفراعنة 
اإلسكندرية تضم العديد من البرديات بعضها يعود إلى زمن البطاملة 
زمن"يوليوس قيصر" في  احترقت في  املكتبة  أن  )Ptolemées( إال 
القرن 1م، فضاعت اآلثار املهمة ولم يبق إال ثماني برديات أهمها بردية 
 ، عليها  العثور  مت  التي  الطبية  البرديات  أقدم  من  تعد  و  "ايبرس". 
تضم  حيث  1875م،  عام  ايبرس"  "جورج  طرف  من  ترجمتها  نشرت 
  Papaver نبات اخلشخاش  وصفة طبية، وحيث ذكرت عصارة   811
استخدموا  كما  القلق.  حاالت  في  وكذلك  التنومي،  عمليات  أجل  من 
في  النباتات  بعض  إلى  باإلضافة  عالية،  بتراكيز  كحولية  مشروبات 

حتضير تركيبات الستعمالها بشكل شرجي أو انشاقي لعالج بعض 
احلاالت التي كانت تترافق بآالم املبرحة للمريض .

بالد الرافدين

لقد اشتهرت حضارة وادي الرافدين بالعلوم الطبية، إذ يعتبر الصيادلة 
أول من اشتغل في حتضير األدوية والعقاقير، كما قاموا بإعداد وتأليف 
ودكاكني  البيمارستانات  في  عليه  يعتمدون  وظلوا  لألدوية  دستور 

الصيدلة.  

التاريخ  جندهم أول الشعوب التي سجلت محاوالت في التخدير عبر 
مرموقا  مركزا  وصلت  قد  بابل  كانت  حيث  ق.م،   2000 عام  وذلك   ،
باخلط  منقوشة  وثائق  على  19م  القرن  في  العثور  مت  فقد   . حضاريا 
املساري تضم 12 وصفة طبية. كما أنه وردت في النصوص البابلية 
من  املستخرج  اخلشخاش  وأهمها  واملفردات  األدوية  من  مجموعة 

األفيون.  

الصينيون

يعود تاريخ الطب الصيني والعقاقير الصينية إلى عهد اجملتمع البدائي، 
، حيث  6 ق.م  القرن  نبات اخلشخاش منذ  أنهم متكنوا من معرفة  إذ 
استعمل في تخدير بعض املرضى احملتاجني جلراحات صغيرة. كما جاء 
ذكر األفيون في كتاب األعشاب الصينية الذي يحتوي 237 وصفة من 
إبداع شني نينج)3500ق.م( . وعلى ضوء ذلك، اخترعوا طريقة الوخز 
طب  إلى  طوروها  ثم  للعالج  اإلبرالعظمية  أو  احلادة  األحجار  بأسنان 

الوخز في وقت الحق . 

حتدد  كتب  كتبت  بحيث  بسرعة  الصني  في  باإلبر  العالج  تطور  وقد 
عن  األلم  تخفف  الصينية  فاإلبر  اإلبر.  إدخال  ونقاط  الطاقة  قنوات 
في  اجلسم  داخل  الطبيعية  األفيونات  إفراز  زيادة   : طريق عدة محاور 
اجلهاز العصبي املركزي تؤدي إلى اغالق بوابات األلم في احلبل الشوكي 
اجلهاز  إلى  املصابة  األماكن  من  الصادرة  األلم  إشارات  وصول  فتمنع 

العصبي املركزي.

الرومان

ولكنهم أحسنوا صياغته  اليونان  الطب عن  الرومان علم  أخذ  وقد   
في  واألتروبني   ، اليبروح  نظرا الستعمال عصير  اجلراحة  فرع  ال سيما 
ترياق  بتحضير  قام   ، "أندروماك"  فإن  هذا  إلى  باإلضافة  التخدير. 
معروف باسمه يدخل في تركيبه 64 مادة نباتية ، منها األفيون حيث 
كان يستعمل ملعاجلة حاالت التسمم وتسكني اآلالم بشكل عام ، كما 
جند الطبيب ديوسقوريدس" ، أول من وضع كتابا أوربيا عن األعشاب 

ناقش فيه 600 عشبة أهمها اخلشخاش وركز على عالج اجلروح. .

الدور الرائد للمسلمين في علم الجراحة والتخدير

كان الطب العربي في اجلاهلية بدائيا مقتصرا على التعاويذ، التمائم 
ومنقوع بعض األعشاب املتوارثة بني األفراد. لكن مع الفتوح اإلسالمية 

بالشرق، اهتم العرب بأعمال األطباء اإلغريق والرومان القدماء.

ومع بداية العصر العباسي، أحرز املسلمون إجنازات باهرة حيث شهد 
وتوسع  الترجمة  حلركة  نتيجة  واالستشفاء  الطب  في  كبيرا  ازدهارا 

فن التخدير مؤشرا على تطور الجراحة و الطب عبر التاريخ
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إذ   ، مختلفة  حضارات  مع  املسلمني  وتواصل  اإلسالمية  الفتوحات 
الطب  إلى  العربي   الطب  أو  اإلسالمي  الطب  يشار مبصطلح  أصبح 

الذي تطور في العصر الذهبي في اإلسالم .

في ظل التطور والتبلور، ساهم منو وانتشار املستشفيات في العالم 
اإلسالمي في انتشار اجلراحة ومارسوا مختلف املداخالت اجلراحية من 
بتر واستئصال األورام والسرطانات وشق املتانة والفتق....، هذا القدر 
من التدخالت ال يعقل أن يجرى بدون االستعانة بقدر من تخفيف األلم، 
تعطي  مهدئة  عشبية  مستحضرات  على  مقتصرة  كانت  البدايات 
الناجم عن  األلم  اجلراحي ألجل تسكني  العمل  املقبل على  للمريض 
مفعول  من  له  ملا  مبقادير مختلفة  األفيون  استعملوا  فقد   ، اجلراحة 
مسكن،  كما استخدموا اخملدرات كالبنج األسود، الشو يكران، عنب 

الذئب، بذور اخلس، اللقاح، اخلشخاش، احلشيش وست احلسن... .

التخدير  استخدام  في  املسلمني  لعلماء  الفضل  يرجع  كذلك 
االستنشاقي عن طريق ما يسمى "باالسفنجة املرقدة" أو "االسفنجة 
املنومة"، التي كان يتم صنعها من خلط النباتات مع بعضها )القنب 

الهندي، فقاعات األفيون، الشو يكران، البنج وست احلسن...(.

كل  يختلف  وهو  ورحيما  فريدا  فعاال  االستنشاقي  التخدير  كان 
االختالف عن املشروبات املسكرة التي كانت الهنود واليونان والرومان 
فن  اخملدرة  االسفنجة  استعمال  فن  أن  يشهد  والتاريخ  تستخدمها، 

إسالمي بحث لم يعرف من قبل .

ومن أعظم العظماء واألطباء الذين كانت لهم مساهمات في مجال 
علم التخدير نذكر:

ابن سينا )370هـ/428هـ1037-م(.

يعتبر أمير األطباء وأب الطب احلديث، إذ ألف 200 كتاب في مواضيع 
مختلفة منها 56 كتابا في الطب وأشهرها كتاب "الشفاء" و"كتاب 
القانون في الطب" ، وعند قراءتنا ملؤلف القانون في الطب جنده يعرض 
ويتحدث عن عدة مسكنات لأللم ، وسرد لنا وصفا إلجراء العمليات 
اجلراحية بواسطة االسفنجة املنومة، التي استخدمت كمخدر عام .

تقرير ابن سينا في التنبيب الفموي الرغامي: على الرغم من أن تنبيب 
الرغامى اليوم هو إجراء اعتيادي يُجرى في كل العمليات اجلراحية التي 
العالم  إلى  تُعزى  الطريقة  أن هذه  الرغم  وعلى  العام,  بالتخدير  تتم 
ابن  أن  تطالعنا  التاريخية  الكتب  ولكن   ,1880 سنة   Mac Ewan
سينا في كتابه القانون في الطب كان أول من أصدر تقريرا عن تنبيب 
الرغامى, حيث ورد في كتاب القانون -اجلزء الثالث- الفن التاسع مايلي  
]ورمبا أدخل في احللق قصبة معمولة من الذهب أو الفضة أو نحوهما 
ذكر  في  الرائد  يكون  سينا  ابن  لعل  هنا  ومن  التنفس[.  على  يعني 

التنبيب الفموي الرغامي منذ أكثر من ألف عام.

إن احلديث عن ابن سينا وعلمه لرمبا يطول ,ولعل ماذكره في استعمال 
بعض املواد في التسكني والتركني وتقريره عن التنبيب الفموي الرغامي 
خير دليل على نبوغ هذا العالم وسبقه لزمانه وقيمة وعظمة ماقدمه 

للحضارة اإلنسانية من أفكار.

الرازي )204هـ/864م/311هـ/923م(.

ألف كتبا عدة أهمها "احلاوي في الطب" الذي جمع فيه اخلبرات التي 

عرفها وكل احلاالت املستعصية التي عاجلها، كما جاء على ذكر بعض 
واحلشيش  باألفيون  اهتم  إذ  األلم،  تسكني  في  ومفعولها  اخملدرات 
وكيفية  البنج  نبات  ثم  التخدير  عمليات  في  صاحلان  وجعلهما 

استعمال عصارته في تسكني ألم العني .

أما في باب عالج الذوي والطنني، ذكر البنج في تدبيره إذ أنه نبغ وبرع 
تخفيف  في  بالهني  ليس  دور  للمهدئات  أن  باكتشافه  عصره  وسبق 

وطء الطنني على صاحبه،.

ابن البيطار  )ق 6هـ/1248م646-هـ(.

كان مشهورا بأنه أعظم النباتني والصيدليني في اإلسالم، مع العلم 
بأن مؤلفاته تعتمد على كتب السابقني له، فقد سجلت في جملتها 
املعروف  واألغدية  األدوية  في  اجلامع  كتاب  أن  إذ  املدى،  بعيد  تقدما 
مبفردات ابن البيطار، وصف فيه أكثر من 1400 عقار نباتي وحيواني 
ومعدني ، فقد أورد الكثير عن أدوية التسكني والتخدير ال سيما نبات 
آكله  أن  حيث  احلشيش،  باسم  ويعرف  القنب  عن  حتدث  كما  البنج، 

يشعر باخلفة والسرور، لكنه قد ينتهي إلى العثة ورمبا إلى املوت، 

ابن القف )685هـ(.

من آثار بن القف، "العمدة في اجلراحة" وهو عشرون مقالة علم وعمل 
يذكر فيه جميع ما يحتاج إليه اجلراح بحيث ال يحتاج إلى غيره، وهو 

كتاب جامع الغرض في مجلد واحد.

أفرد ابن القف في مؤلفه "العمدة في اجلراحة" فصال كامال للحديث 
من  عشر  الثالث  الفصل  في  ذلك  جند  إذ  اجلراحي،  األلم  تسكني  عن 
اجلزء األول، حيث حتدث عن احلاجة إلى تسكني األلم ووضح بأن تسكني 
األلم على نوعني: حقيقي وغير حقيقي، فالتسكني احلقيقي مقابل 
للسبب املوجب لأللم، أي الذي يتعامل أو يعالج سبب األلم، والتسكني 
غير احلقيقي هو ما يحتاجه اجلراح إلمتام أعمال اليد، وهذا التسكني 

غير احلقيقي أسماه ابن القف باخملدر .

الزهراوي )325هـ/936م/404هـ/1013م(.

عجز  ملن  "التصريف  أسماها  ضخمة  طبية  موسوعة  الزهراوي  ترك 
وخبرته  بالذات  اجلراحة  مجال  في  الزهراوي  مترس  ومع  التأليف"،  عن 
املواضيع  من  وغيرها  اجلراحة  بني  فرق  من  أول  عد  فقد  بها  الواسعة 
الطبية األخرى، وأول من جعل أساس هذا العلم قائما على التشريح، 
فنونا  يبتكر  أن  استطاع  كما  مستقال،  علما  اجلراحة  جعل  من  وأول 
جديدة في علم اجلراحة وأن يتقنها ال سيما وأنها مرتبطة ارتباطا تاما 
مع علم التخدير الذي يعتبر عنصرا أساسيا ومهما في إجراء التدخل 

اجلراحي.

ذكر  على  التألف"  عن  عجز  ملن  "التصريف  مؤلفه  في  الزهراوي  جاء 
استعمل  فقد  اجلراحية  عملياته  في  استعملها  التي  التخدير  طرق 
االسفنجة املرقدة  واملواد  التي استخدمها في حتضيرها واملتمثلة في 

احلشيش، الزؤان، ست احلسن....

هذا  :"إن  تقول  هونكه"  "زيغريد  األملانية  املستشرقة  جعل  ما  هذا 
اجلزارين  بتقدمه وصعوده من مرتبة مهنة  للعرب  يدين  بالذات  الفرع 
العظيم  الفن  هذا  برفع  الفضل  يعود  وحدهم  واليهم  القمة،  إلى 

للمستوى الذي يستحق، وفضل بقاءه" .

تايخ الطب
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حتى  العلمي  التقدم  مسار  في  كبيرة  أشواطا  قطع  التخدير  طب 
اعتبر أعظم اكتشاف طبي أفاد البشرية في األلف عام األخيرة، فقد 

أحدث ثورة في عالم الطب والعالج.

التخدير: علم وفن، فهو علم كبير يستند إلى دراسة عدد من العلوم 
الضرورية، وهو فن، ألن التخدير ميكن أن يتم بطريقة احترافية عالية 
احلالة  استقرار  وتضمن  لطيفا  وصحوا  هادئا  نوما  للمريض  تضمن 
الشروط  ضمن  األعضاء  وعمل  كيميائه  وبقاء  للجسم  العامة 
االختالالت حتت  من  يخفف جدا  الذي  األمر  الطبيعية،  الفيزيولوجية 

العملية وبعدها.

أساليب التخدير وطرائقه قد تعددت، فمن تخدير موضعي إلى تخدير 
عام أو كلي، ومنه الوريدي )ينجم عن فعل األدوية التي تعطي عن طريق 
الوريد(، والتخدير اإلنشاقي )ينجم تأثيره عن إعطاء األبخرة والغازات 
عن طريق اإلنشاق(، وكذلك يضاف استعمال املرخيات العضلية وهي 
ال تؤثر في الوعي لكنها تبطل حركة املريض وتوقف تنفسه التلقائي 
ما يجبر املبنج على التهوية الصناعية لرئتي املريض مبساعدة جهاز 

تنفس. 

كما يتم خالل التخدير، تنظيم عمل القلب واألوعية الدموية بواسطة 
أنسجة  تزويد  في  تساعد  أدوية  وإعطاء  وريدية  طبية  سوائل  حقن 

اجلسم اخملتلفة بالدم بصورة منتظمة.

نعم مرت اجلراحة والتخدير بأوقات عصيبة وإخفاقات كثيرة كان من 
النزيف  معضلة  التعفنات،  ظهور  احلصر؛  ال  املثال  سبيل  على  بينها 
احلاد أثناء وبعد العملية اجلراحية، احلساسية املفرطة والتأثير السلبي 
لبعض مواد التخدير، كل هذه العقبات مت التغلب عليها واالستفادة 
كالفصيلة  عديدة  طبية  ظواهر  لفهم  األحيان  بعض  في  منها 
الدموية، تصنيف لبعض األمراض واألورام اخلبيثة فهم دقيق لوظائف 
املخ واجلهاز العصبي وتطوير أساليب التعقيم. لكن القفزة النوعية 
لفن التخدير مرتبطة بشكل وثيق بالثورة التكنولوجية واملعلوماتية، 
جل  لقياس  متطورة  أجهزة  ابتكار  من  التخصص  هذا  استفاد  لقد 
املتغيرات الفيزيولوجية للجسم ما يضع طبيب التخدير على مسافة 
قريبة من املريض: أجهزة ملراقبة التخطيط القلبي والدماغي، أجهزة 
وثاني  األوكسجني  معدالت  قياس  والرؤي،  الدموي  الضغط  لقياس 

أوكسيد الكاربون وغيرها كثير.

نوعية  طفرة  اجلسد  خارج  الدموية  الدورة  منظومة  اختراع  ويبقى 
ألمراض  مستعصية  جد  حاالت  عالج  من  الطبية  األطقم  مكنت 

القلب والشرايني لعل أبرزها هو عمليات زرع القلب والرئة.

بال شك أسهمت هذه الثورة التكنولوجية في تسهيل مهمة الطبيب 
والنقص من احلوادث واألخطاء الطبية لكنها وضعت طبيب التخدير 
أمام مسؤوليات كبيرة تفرضها شروط السالمة الصحية وأخالقيات 
ولم  تطبب  ص:"من  لقوله  القانونية،  املتابعة  لتفادي  وذالك  املهنة 

يعلم منه قبل ذلك الطب، فهو ضامن".

خاتمة

محددة  مجموعة  أو  معينا  عرقا  يخصان  ال  والتخدير  اجلراحة  علم 
والتي يصعب  اإلنسان  التي حققها  االكتشافات  الشعوب، فمن  من 
كان  أو  فردي،  جهد  نتيجة  كان  جدا  محدودا  عددا  أن  نرى  حصرها 
أن  واألغلب  أو موقع جغرافي معني  أو جيل  واحدة  أمة  مقتصرا على 
يكون االكتشاف الطبي حصيلة إسهامات مشاركة من قبل علماء 

سابقني من مختلف البقاع عبر العصور.

هذا  إليه  وصل  ملا  وذلك  به  التكهن  يصعب  التخدير  فن  مستقبل 
العلم من تقدم، األكيد أنه سيأتي بتقنيات قد ال تخطر على بال أحد.
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