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 1398 تابستان، دوم ةشمار ،دهمل ساتي اسالم و ايران، طب سنّ ةمجلّ 

 
 ثر در ترك اعتياد به ترياكؤبندي داروهاي مفردة م بررسي و اولويت
 در منابع منتخب طب سنتي ايراني 

 
، الفالدين ، زهرا بهاءج، فرزانه غفاريبزاده ، سيد عبدالعلي موسويالف، محسن ناصريالفشبنم خاتمي

 *الفظهير نيكي وكيلي
 

 ايرانمركز تحقيقات كارآزمايي باليني طب سنتي، دانشگاه شاهد، تهران،  الف
 دانشكدة پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران ب

 دانشكدة طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران ج

 چكيده
هاي  هاي جسمي، ذهني يا ناهنجاري علوم نظري و عملي است كه در تشخيص طبي، پيشگيري و درمان بيمارياي از  ، مجموعهايران طب سنتي سابقه و هدف:

 همواره فرآيندي جديد، داروي دارد. كشف را بوده ناتوان آنها با برخورد نوين در طب كه هايي بيماري بعضي از حل راه ايران سنتي . طبرود كار مي اجتماعي به

 و ئيدهااپيو به وابستگي دهد. مسئلة مي افزايش داروهاي جديد را كشف احتمال تجارب طب سنتي ايراني، از بر بوده است، لذا استفاده و زمان پرهزينه
مربوط به  وابستگي، و مصرف سوء مورد ترين شايع نيز ايران شود. در تلقي مي دنيا درماني و بهداشتي هاي مشكالت سيستم ترين مهم از يكي ها، آن مصرف سوء

هاي مختلف طب سنتى جهت ترك  روشتوان از  عارضه براي درمان اعتياد به ترياك، مي وكم مؤثر باتوجه به عدم دسترسي به درمان است. آن و مشتقات ترياك
به آنها اشاره شده  مقاله اين در كه دارند وجود اعتياد به ترياك درمان براي ايراني سنتي طب كتب بسياري در دارويي اعتياد بهره گرفت. در اين راستا مفردات

 است. 
 در اعتياد، درمان در مؤثر دارويي مطالعه مفردات اين در است. تي ايرانيمتون طب سن بررسي ي بر اساس ا كتابخانه مطالعة يك تحقيق حاضر، ها: مواد و روش

شده است. مراحل  ) بررسيالمؤمنين التجارب، تحفه  االدويه، قرابادين كبير، رسالة بيخ چيني، خالصه  رسالة افيونيه، مخزن سنتي ( طب مرجع و معتبر كتاب شش
 دارويي (تك مفردة 29بوده و  بندي اولويتي، ده نمرهي، بند جمعر منابع، تهية ليست واحد، يافتن مترادفات، ها، جستجو د انجام تحقيق شامل: يافتن كليدواژه

 مفرده باالترين امتياز را كسب كردند. 5هاي مرجع  شد. بر اساس توصيف هر مفرده و تأييد و تكرار آن در كتاب يافت درمان اعتياد در دارو)
ترتيب بيخ چيني، جدوار، جندبيدستر،  آمده در جدول مفردات به دست تفاوت طبيعي گياهي و حيواني هستند. بر اساس نمرات بهم مفرده از منشأ 29 :ها يافته

 بزرالبنج و حلتيت باالترين امتياز را كسب كردند.
ترك  در مؤثر جديد داروهاي طراحي و ساخت براي انجام مطالعات پايه و باليني مبناي تواند مي مطالعه اين در شده حاصل دارويي مفردات ليست گيري: نتيجه

 گيرد. اعتياد به ترياك قرار
 ، طب سنتي ايرانيبه ترياك مفردات دارويي، اعتياد ها: كليدواژه

 

 
 مقدمه:

 تجربيات و ها دانش مجموع از متشكل ايراني سنتي طب
 )، براي4-1پارس ( سرزمين در ة كهنپيشينبا  شده استفاده

با تكيه بر تجربيات  ها بيماري و درمان تشخيص، پيشگيري
 ). 5( است شده منتقل ديگر نسل به نسلي علمي و عملي از

 
 بعضي از براي درمان حل راه ارائة توانايي ايران سنتي طب

 و يا است ناتوان ها آن با برخورد در جديد طب كه هايي بيماري

 طب ). دانشمندان6داراست ( را كند مي بسنده عالمتي درمان به

 به جانبي اعتياد درماني، عوارض كاربردهاي به ايران سنتي

 دهم قرن اند. حدود بوده آشنا آن ترك هاي روش و ترياك

 98شهريور : افتيدر خيتار
 98مهر  تاريخ پذيرش: 
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پيدا كرد و مورد  گسترش ترياك قمري مصرف هجري
اي به اعتياد  سوءمصرف قرار گرفت؛ لذا حكما توجه ويژه

 از ) و7اند ( هاي درمان آن داشته عنوان يك بيماري و روش به

اعتياد به ترياك استفاده  ترك براي مختلفي درماني هاي روش
 ). 10-8كردند ( مي

 ها، آن سوءمصرف و اپيوئيدها به وابستگي امروزه نيز مسئلة
 دنيا درماني و بهداشتي هاي مشكالت سيستم ترين مهم از يكي

. داروهاي مورد استفاده در ترك اعتياد )12، 11( شود تلقي مي
 تمام در اين داروها، از باشند. بعضي مي متعددي عوارض داراي

از  بعضي در متادون ديگر، همچون برخي و ندارد وجود دنيا
). از 13شود ( بندي مي طبقه مادة مخدر يك عنوان به كشورها

ترك اعتياد  در مورد استفاده داروهاي از سوي ديگر، بسياري
 قرار سوءمصرف مورد تواند مي مخدر مادة يك عنوان به خود

). اين مسئله لزوم يافتن دارويي مؤثرتر و 14بگيرد (
 كند. از عنوان يك اولويت جدي مطرح مي تر را به عارضه كم

 پرهزينه و بر زمان فرآيند يك دارو، اتفاقي كشف ديگر، طرف

 يك توسعة و ساخت براي كه شود مي تخمين زده است.

 17 تا 10 و آمريكا ميليون دالر 800 از بيش به جديد، داروي

 احتمال سنتي، تجارب از ). استفاده15 است ( نياز زمان سال

 دهد؛ مي افزايش درصد چهل تا دارويي را مؤثر مواد كشف

 درصد يك حدود اتفاقي، هاي پژوهش در اين ميزان كه درحالي

 سنتي طب وكهن معتبر منابع در جستجو بنابراين). 22است (

 داروهاي يافتن براي االب بازدهي با و روشي كارآمد تواند مي

هايي  داروها و فرآورده ةساخت دارو بر پايباشد. روش  جديد
ها مورد استفاده قرار  قرن كه در مكاتب مختلف طب سنتي

شود. اين روش  گرفته است، فارماكولوژي معكوس ناميده مي
هاي كهن جهان و طب مدرن است  در دنيا كه تلفيقي از دانش

 و ثرترمؤتر به داروهاي  سريع ستيابيد ها و براي كاهش هزينه
 . )18-16(كاربرد دارد  خطرتر كم

 سنتي طب متون از بسياري در متمادي هاي قرن طي
 يك انتخاب كه ذكر شده متعددي داروهاي و درماني هاي روش
 اين و كند مي مشكل را گزينه ترين مناسب عنوان به دارو

  البته. رسد مي نظر به رو پيش چالش ترين موضوع مهم

 منابع اين از تر آسان و بهتر استفاده براي هم راهكارهايي
 براي كه افزاري نرم هاي سيستم جمله از است، شده پيشنهاد
 طراحي چيني طب همچنين و هند سنتي طب منابع از استفاده

 داروهاي بندي اولويت رسد مي نظر به لذا .)19، 16( اند شده
 و هزينه كم عملي، شيرو سنتي، طب منابع در شده توصيه
 نظر در با بار، باشد. اولين دارو بهترين يافتن براي مؤثري
 قرون سنتي طب منابع در تكرار و تأكيد اصل دو گرفتن

 شدند بندي اولويت صرع بيماري به مربوط داروهاي مختلف،
 كار به نيز ديگري متعدد مطالعات در روش اين سپس .)20(

 اثبات به جديد داروهاي يافتن در را خود وكارايي شد گرفته
 بندي اولويت ،)6( مو هاي بيماري داروهاي بندي اولويت. رساند

 ضدتپش داروهاي بندي اولويت ،)21( ضديبوست داروهاي
 و) 23( ضدافسردگي داروهاي بندي اولويت ،)22( قلب

 آن از) 24( ديابتي پاي زخم در مؤثر داروهاي بندي اولويت
مند با متدولوژي مشخص در  نظام تحقيقي كه اند. از آنجا جمله

رابطه با داروهاي مؤثر بر ترك اعتياد از ديدگاه طب سنتي ايران 
 با تا شد انتخاب صورت نگرفته است، لذا موضوع مورد نظر

 معتبر كتب ترك اعتياد در بر دارويي مؤثر مفردات جستجوي

 دستيابي و بيشتر تحقيقات مناسبي براي نامزدهاي سنتي، طب

 درمان اعتياد به ترياك معرفي شود.  در مؤثر داروهاي هب
 است. جامعة اي كتابخانه مروري تحقيق يك مطالعه اين

عنوان  بررسي ترك اعتياد به ترياك به مورد مطالعه، شامل منابع
يك بيماري بوده و راهكارهاي متفاوت درمان اعتياد و عوارض 

ها در محدودة زماني  اند. اين كتاب ناشي از ترك آن را ذكر كرده
گيري  سيصد سال (از ابتداي قرن دهم هجري قمري و بازة همه

اند و تجربيات حكماي  اعتياد تا پايان قرن دوازدهم) نوشته شده
 گسترة جغرافيايي وسيعي از هند تا روم را در بر گرفته است.

 ها: مواد و روش
 دهي نمره و كار شيوة

به مفهومي كه  »اعتياد«ة تطبيق موضوع: با توجه به اينكه واژ .1
امروزه كاربرد دارد، در منابع طب سنتي ايراني لحاظ نشده 

شده  هاي آن و همچنين عالئم شرح داده است، ابتدا معادل
 مشخص شدند.
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ها: با بررسي منابع، كلمات كليدي در ارتباط  يافتن كليدواژه .2
هاي ما  با داروهاي مؤثر بر ترك اعتياد مشخص شد. كليدواژه

، »به افيون عادت درمان« جستجوي منابع عبارت بودند از:در 
، »ترك عادت افيون«، »ونياف«، »ترياك«، »مخدرات«، »عود«

 مسئلة اعتياد اشاره به تلويحي صورت به كه مفاهيمي همچنين

 ثبت شدند. نيز داشتند

عنوان منابع معتبر  ها به كتاب يجستجو با جستجو در منابع: .3
 به ادياعت ترك در كهمفرداتي  مطالعه، دمورو مرتبط با موضوع 

 ميمستق صورت به كه يجمالت با همراه ،بودند شده ذكرترياك 
 ادداشتي داشتند، داللت امر نيا بر كتاب هر در يحيتلو اي

در مرحلة بعد نام تمامي مفرداتي كه صرفاً در عالئم . شدند
سندرم ترك اعتياد مؤثر بودند از ليست مربوطه حذف شدند. 

 ترياك به اعتياد در خصوص مسئلة ايراني طب  رسالة ترين همم
هجري  10 در قرن كه است» افيونيه رسالة« آن درمان هاي و راه

از  هاي نوظهور و بدون درمان بيماري شيوع زمان با قمري هم
در بازه  يسنت طب منابع .جمله اعتياد به نگارش درآمده است

 : شاملي) زماني (قرن دهم تا دوازدهم هجري قمر

 ؛ق907سال  به رازي الدولة بهاء التجارب، تأليف خالصه -
 مسعود محمودبن عمادالدين ، تأليف حكيمرسالة بيخ چيني -

 ؛ق993 به سال شيرازي
 مسعود محمودبن عمادالدين حكيم تأليف ،افيونيه رسالة -

هجري قمري (تاريخ دقيق تأليف مشخص  10شيرازي، قرن
 ؛نيست)

  ؛ق1080سال  به گيالني مؤمن حكيم تأليف ،ينالمؤمن تحفه  -
 بهشيرازي  علوي عقيلي محمدحسين ، تأليفاالدويه مخزن  -

 ؛ق1183سال 
 بهشيرازي  علوي عقيلي محمدحسين تأليف ،كبير قرابادين -

 ق بود. 1195 سال

ها، اطالعات  تهية ليست واحد: پس از جستجو در كتاب .4
 ه واحد گردآوري شد.مربوط به تمامي مفردات در يك مجموع

يافتن مترادفات و اسامي علمي: ازآنجا كه گاهي مفردات  .5
دارويي در طي قرون و در مناطق مختلف به اسامي متفاوتي 

شدند، اسامي مترادف هر مفرده با جستجو در  كار برده مي به
شناسي و مفردات دارويي يافت شد،  هاي مرجع گياه كتاب

همراه نام  بيشتري داشت بهسپس هر مفرده با نامي كه شهرت 
ساير اسامي، طبيعت مفرده، پراكندگي آن و ساير  ،علمي

 مشخصات ذكر شد.

 مرحله نيا تا شده آوري جمع مطالب تمام: بندي جمع .6
 ).7الي  2شد (جداول  مرتب و ليتكم يجداول صورت به

 فيتوص در كه اي جمله اساس بر مرحله اين در :يده نمره .7
كه  شد گرفته درنظر اي بود نمره ذكرشده همفرد آن مورد نظر اثر

اثرات ترك عادت به  به نسبت تأكيد زانيم اساس بر نمره نيا
 نظر در+ 1 تا ) مثبت اثر كامل تأكيد در( 3+ از مفرده آنترياك 
براي ترك عادت به  »نظير بي«شد. به اين ترتيب اصطالح  گرفته

د با امتياز دهندة يك داروي قوي در درمان اعتيا ترياك، نشان
 + داده شد. 1امتياز  »مفيد«+ هست. همچنين به عبارت 3

كار رفته در  شده بر مبناي اصطالحات به امتيازدهي انجام
رابطه با داروهاي مؤثر در ترك عادت به ترياك در متون دربارة 

قرار زير  شده براي آن به مفردات و ميزان امتياز در نظر گرفته
 است:

متون طب سنتي به اصطالحات  در راستاي جستجو در
نسبت سريع؛ مؤثر؛ نفع دارد؛ ابدال؛   و به ً خوب  تعويض؛ تقريبا

دهي و  عوض؛ بد نيست؛ نافع؛ مفيد بود؛ سودمند است، نمره
 تعلق گرفت. 1امتياز 

در راستاي جستجو در متون طب سنتي به اصطالحات 
؛ طريقة بسيار سهل؛ از عهده ترك بيرون تواند آمدن؛ مناسب

؛ مقام قائمترك عادت افيون؛ انفع؛ بسي مفيد بود؛ موافق بود؛ 
 تعلق گرفت.  2دهي و امتياز  نمره

در راستاي جستجو در متون طب سنتي به اصطالحات 
هترين قوانين ترك افيون است؛ مجرب؛ رافع؛ بهترين و ب

اند  ترين ادويه؛ كيفيت مفرط؛ بسي مردم به آن توانسته اوفق
نظير؛ بهترين تعويضات؛ اقوي  االثر است؛ بي ترك كردن؛ سريع

 تعلق گرفت.  3از كل تراكيب، نمره دهي و امتياز 
 ييدارو مفردات نمرات، بندي جمع از پس :بندي اولويت

 ). 26بندي شدند ( اولويت شده كسب هاي نمره بيترت به
 ها: يافته

 انتخاب مفردات بر پاية منابع مورد بررسي



 ...  بندي داروهاي بررسي و اولويت

 طب سنّتي اسالم و ايران مجلّة  --- 150

مطابق  اعتياد، درمان در مؤثر دارويي مطالعه مفردات اين در
ي بند تياولوي و ده نمرهي، بند جمعبا مراحل انجام تحقيق، 

 در مطرح دارو) دارويي (تك مفردة 29) و سپس 26، 20شده (

يا معدني  حيواني گياهي، منشأ از شد كه  يافت درمان اعتياد
هستند. در راستاي جستجو در متون طب سنتي با توجه به 

كار رفته  كار رفته در درمان اعتياد براي مفردات به ات بهاصطالح
اي اختصاص يافت.  بر مبناي بيان و توصيف دارو امتياز و نمره

به همين منظور در  است.» افيونيه رسالة« مبناي اولية تحقيق،
، »عود«، »به افيون عادت درمان«مراجع منتخب كليد واژگان 

 ، همچنين»عادت افيونترك « ،»ونياف«، »ترياك«، »مخدرات«

 نيز داشتند مسئلة اعتياد اشاره به تلويحي صورت به كه مفاهيمي

شده بر ترك  ثبت شدند. در مرحلة بعد تأثير مفردات انتخاب
اعتياد و توصيف هر مفرده از نظر اثر بر ترك اعتياد به ترياك 

هاي منبع مطالعه، بررسي و مشخص شد و  در هر يك از كتاب
هر مفرده امتياز داده شد. سپس مجموع بر حسب آن به 

بندي مفردات  امتيازات مورد ارزيابي نهايي قرار گرفت تا الويت
دارويي بر اساس امتيازات داده شده صورت گيرد. براي 
سهولت استفاده از مجموع اطالعات در خصوص مفردات 

ها و نحوة امتيازدهي مفردات،  بندي توصيف انتخاب شده، دسته
كار برده شده است. اطالعات ويژه هر  به جداول مخصوص

ها، طبيعت مفرده و  مفرده شامل نام فارسي، نام علمي، ساير نام
) ذكر شده است. 2هاي مورد استفادة مفرده در جدول ( بخش
بندي داروها در منابع منتخب  دست آمده از الويت هاي به يافته

ست اند از: آب پو مفرده است كه عبارت 29طب سنتي ايران 

خشخاش و تخم خشخاش، جدوار، جندبيدستر، بزرالبنج، 
النيل، جوز ماثل، بيخ چيني،  خمر، كچله، داراشكنه، حب

شوكران و پوست ريشة آن (بيخ تفت)، ثمرة لفاح و بيخ آن، 
ج، نقيع، سداب، انجير، خردل، نزعفران، نورسرو، حلتيت، سكبي

يي، نارجيل بحري، نانخواه، تودري سفيد، چوب چيني خطا
عرق سكاو، يبروح الصنم، نارجيل، قنب و قهوه. بر اساس 

ترتيب بيخ چيني،  دست آمده در جدول مفردات به نمرات به
جدوار، جندبيدستر، بزرالبنج و حلتيت باالترين امتياز را كسب 

 كردند.
شده در هر كتاب از اثر هر مفرده بر  هاي بيان توصيف

 درمان اعتياد به ترياك
هاي مختلف  شده در كتاب فردات انتخابتوصيف اثرات م
هاي مختلفي ذكر شده است كه به هر  مورد مطالعه با بيان

توصيف امتياز داده شد و امتياز توصيف ذكر شده معيار اصلي 
شود. همچنين در  امتيازدهي براي آن مفرده محسوب مي

 امتيازدهي به هر مفرده موارد زير نيز رعايت شد:
وصيف براي يك مفرده، توصيف با در صورت وجود چند ت -

 امتياز باالتر در نظر گرفته شد.
در توصيف بعضي از مفردات در منابع مورد مطالعه، اثر آن  -

مفردات بر عالئم ترك اعتياد به ترياك بيان شده بود كه از ذكر 
اطالعات مربوط به مراجع و كتب  1جدول  آنها پرهيز شد.

 دهد. معتبر طب سنتي را نشان مي

 
 هاي منبع مطالعه : كتاب1جدول

 نام كتاب نويسنده دوره

 رسالة افيونيه مسعود شيرازي عمادالدين محمودبن ق10قرن 

 االدويه مخزن  محمدهادي عقيلي علوي شيرازي بن سيد محمدحسين ق12قرن 

 قرابادين كبير محمدهادي عقيلي علوي شيرازي بن سيد محمدحسين ق12قرن 

 رسالة بيخ چيني مسعود شيرازي محمودبن عمادالدين ق10قرن 

ق10و  9قرن   التجارب خالصه  الدين رازي قوام بن بهاءالدوله

 المؤمنين تحفه  زمان حكيم مومن محمد بن مؤمن سيد محمد ق11قرن 
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مطالعه و  از حاصل دارويي مفردات اطالعات 2در جدول
 سنتي لحاظ شده است. در طب مرجع كتاب شش جستجو در

مطابق با  اعتياد، درمان در دارويي مؤثر مفردة 5جدول  ينا

بندي  ي و اولويتده نمرهبندي،  مراحل انجام تحقيق، جمع
نيز توصيف و معيار اصلي امتيازدهي مفردات  3جدول  اند. شده

.دهد شده در ترك اعتياد را نشان مي  كار گرفته به
 

 منتخب : اطالعات مفردات حاصل از جستجو در منابع2جدول 
 نام فارسي نام علمي ها ساير نام خانواده طبيعت هاي مورد استفاده بخش

 قسمت زيرزميني(ريزوم 
 گياه)

 بيخ چيني .Smilax glabra L ازملك  چيني، عشبه، چوب Liliaceae گرم و تر

 قسمت زيرزميني(ريزوم 
 گياه)

Zinglberacea گرم و خشك

ساطريوس، ماه فرفين يا ماه 
نباد، زدوار، انتله، پروين، قر

 زردچوبة سفيد
Curcuma zedoaria جدوار 

 - گرم و خشك بيضه
آش بچگان، اغالن آشي، 
قندس، قيري، خزميان، 

 سوقيطون
Castoreum جندبيدستر 

 بزرالبنج Hyoscyamus niger هربنگ، بنج، بنگ Solanaceae سرد و خشك دانه

 Apiaceae گرم و خشك صمغ
ث، آنغوزه، انجدان، حلتي

 طيب، كماه
Ferula assa-Foetida حلتيت 

 

 
 شده در ترك اعتياد  كار گرفته توصيف و معيار اصلي امتيازدهي مفردات به :3جدول

 كار رفته در مراجع طب سنتي هاي به اصطالحات و توصيف دهي امتياز و نمره
 عوض؛ بد نيست؛ نافع؛ مفيد بود؛ سودمند است؛ 2 نسبت سريع؛ مؤثر؛ نفع دارد؛ ابدال  و به ً خوب  ؛ تقريبا1تعويض 1

؛ موافق بود؛ 3طريقة بسيار سهل؛ از عهده ترك بيرون تواند آمدن؛ مناسب؛ ترك عادت افيون؛ انفع؛ بسي مفيد بود 2
 4مقام قائم

اند  توانستهترين ادويه؛ كيفيت مفرط؛ بسي مردم به آن  ؛ بهترين و اوفق6؛ رافع5هترين قوانين ترك افيون است؛ مجربب 3
 نظير؛ بهترين تعويضات؛ اقوي از كل تراكيب االثر است؛ بي ترك كردن؛ سريع

تواند  كامالً مي4در درمان اعتياد اثر بسيار زيادي دارد؛ 3اثر تخديري مشابه مادة مورد سوءمصرف را داراست؛ 2توان با آن جايگزين كرد؛  مادة مخدر را مي1
 كنندة بيماري مورد نظر است. برطرف6بخش بوده است؛  شده و نتيجه تجربه5؛ جايگزين مادة مورد سوءمصرف شود

 
ليست نهايي مفردات دارويي با امتياز مفردات  4جدول در 

رسالة شده در منابع مورد مطالعه ( هاي بيان بر اساس توصيف
االدويه، قرابادين كبير، رسالة بيخ چيني، خالصه  افيونيه، مخزن 

) آورده شده است. در اين جدول لمؤمنينا التجارب، تحفه  
مفردات دارويي مؤثر در درمان اعتياد، مطابق با مراحل انجام 

اند. مطابق با  بندي شده بندي و الويت بندي، رتبه تحقيق، جمع

گرفته در منابع معتبر  آمده از امتيازدهي صورت دست هاي به داده
 شود مالحظه مي 5طور كه در جدول همان ،متون طب سنتي

+) و سپس جدوار 15ترتيب بيخ چيني باالترين امتياز ( به
+) را 5+) و حلتيت (7+)، بزرالبنج (8+)، جندبيدستر (13(

 اند.  كسب كرده
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 شده در منابع مورد مطالعه هاي بيان : امتياز مفردات بر اساس توصيف4جدول 
 

متياز ا
 نهايي

تحفه 
 المؤمنين 

خالصه 
 التجارب 

 رسالة افيونيه االدويه مخزن  رابادين كبيرق رسالة بيخ چيني
 كتاب
 مفرده

15+ 

جهت قطع 
عادت افيون 

 نظير. بي
3+ 

- 

از خوردن آن  -
 عادت برطرف شد.

به جهت (ترك)  -
عادت خوردند و 

 فايده يافتند.
4+ 

رفع عادت افيون 
 االثر است. سريع

3+ 

ترك عادت 
افيون ودفع 

سميت اخالط 
فاسدة محترقه 

 كند.
2+ 

اند  ردم به آن توانستهبسي م
 ترك كردن.

 بيخ چيني +3

13+ 

مقام  قائم
ترياق كبير 

 است.
2+ 

 موافق بود.
2+ 

- 
 
 

اما قانون ترك عادت 
افيون به جدوار 

بهترين قوانين ترك 
 افيون است.

مقام نشاى  قائم -
افيون بلكه بهتر از آن 

 باشد.
4+ 

 مجرب
2+ 

 نسبت سريع. تقريباً خوب و به
 
مفردى است  جدوار خطايي:

الواقع از  كه در كثرت منافع في
بسيارى [از] مركّبات بهتر 

 است در نفع.
3+ 

 جدوار

8+ - - - - 
 مجرب مؤثر

4+ 

نفع دارد و دور از قياس 
 نيست.

تقويت قوت و منع سميت 
 كند. مي

دور نيست كه در اعتياد زبون 
نشود و از عهده ترك بيرون 

 تواند آمدن.
4+ 

جندبيدس
 تر

7+ - - - 

تعويض آن به 
بزرالبنج بهترين و 

ترين ادويه  اوفق
نفسه  است. في 

مقام افيون  قائم
تواند شد و چندان  مي

 مضرتي ندارد.
4+ 

- 

تر به مزاج  از همه نزديك
افيون است و لذا او را در 

 اند. ابدال مقرّر داشته
 مانند  النّسبه بعيد مناسب

 بذرالبنج. به تعويض
3+ 

 بزرالبنج

5+ - 
 بودموافق 

2+ 
- - 

 مجرب
3+ 

 حلتيت -

 
 

 
 

: امتياز نهايي مفردات مؤثر در ترك اعتياد به ترياك5جدول
 مفرده بيخ چيني جدوار جندبيدستر بزرالبنج حلتيت

5+  7+  8+  13+  15+  امتياز 
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 گيري: و نتيجه بحث
اند و يكي از مشكالتي كه انسان  شده امراض با بشر متولد
داروهاي  يافتنها و  وده مسئله بيمارياز ابتدا با آن مواجه ب
 دنياي پزشكي امروز در ها بوده است. مناسب براي درمان آن

 بر زمان فرآيندي پرهزينه و كشف داروي جديد، و جستجو
اند كه با ساخت اتفاقي و  ن به اين امر واقفااست. محقق

است. در احتمال دستيابي به داروي جديد بسيار كم ، تصادفي
ها براي دستيابي به داروهاي  كي از بهترين راهيحال حاضر 

هايي است كه در مكاتب  داروها و فرآورده استفاده از ،مؤثر
 استفاده قرار زمان طوالني مورد مختلف طب سنتي، مدت

درمان و پيشگيري از  منظور ارتقاء سطح بهداشت، اند و به گرفته
هاي بخش  ها نقش مهم ومؤثري در كاهش هزينه يبيمار

. امروزه ارزش )25( دنتوانند داشته باش داشت و درمان ميبه
نوين نيز رسيده پزشكي يد علم يبه تأطب سنتي يا طب تكميلي 

  برد تحقيقات جديد مشخص گيري و پيش و نقش آن در جهت
 نامة پايان در 1372 سال در محققي بار نياول ).17( شده است

 بر »انريا يسنت طب در ضدصرع يداروها« عنوان با خود
 يروش مختلف، كتب در تكرار و حكما تأكيد اصل دو اساس

. )17( كرد يمعرف ييدارو مفردات بندي اولويت و انتخاب يبرا
داروهاي «همين روش  استفاده از باديگر همچنين در پژوهشي 

را » سينا هاي مو از ديدگاه ابن بيماري مورد مصرف در
ويي را براي اي الگ در مطالعه .)6( كردندبندي  اولويت
بندي داروهاي طب سنتي مؤثر بر يك عالمت يا بيماري  الويت

). 26مرحله ارائه كردند ( 9شده از ديدگاه طب رايج، در  تعريف
بر همين اساس، اقدام به معرفي و امتيازدهي مفردات مؤثر بر 

) و زخم پاي ديابتي 23( )، افسردگي22بيماري تپش قلب (
با توجه به اصل تأكيد منابع طب ) نيز شده است. همچنين 24(

خليلي  2004سنتي بر روي گياه تاتوره، براي اولين بار در سال 
هاي  و همكاران به بررسي اثرات ضددرد گياه تاتوره در موش

شد عصارة تاتوره اثر  ) و مشخص25صحرايي پرداختند (
 1387ها دارد. در سال  ضددردي بر درد حاد و مزمن موش

اثرات گياه تاتوره را در سندرم ترك در همكاران  و خليلي
همكاران  و ينظر 2011 در سال). 27ها بررسي كردند ( موش

 دگاهيبه آن از د اديدرمان اعت و اكيرت« اي تحت عنوان مقاله
 سنتيدرطب مطابق با مقالة فوق،  .منتشر كردند »يطب سنت

به ترياك  اعتياد ترك براي مختلفي درماني هاي روش ايران،
 . )9-8( است مطرح

مجزا  و افيوني مواد به اعتياد به مبحث حكما وسيع ديدگاه
 بدن، هاي تمام سيستم در تفكيك به آن منافع و مضرات كردن

 و پيشگيري هاي راه پيشنهاد اعتياد، ترك سندرم عالئم ثبت

 كه است نكاتي از جمله دسترس، در مواد با آن درمان عوارض

 مخدر با مواد مبارزه متصديان و امروز پزشكان براي تواند مي

در اين راستا، درمان اعتياد بر چهار محور  .باشد گشا راه بسيار
) كاهش ناراحتي هنگام بروز عالئم سندرم ترك 1داللت دارد: 

) مسدود 3) كاهش ميل به بازگشت مصرف ترياك؛ 2اعتياد؛ 
) درمان 4كردن اثرات پاداش از سوي مصرف مواد مخدر؛ 

مطالعات بر روي متون طب سنتي ). 28همراه (هاي  بيماري
منابعي ارزشمند در جهت دستيابي به تجربيات  تنها نهايران 

، بلكه هاست بيمارياطباي ايراني و راهكارهاي ايشان در درمان 
 بندي مقايسه و رتبه جهتعات بسيار ارزشمند الحاوي اط
 هايي از جمله اعتياد بيماريطبيعي مورد مصرف در  داروهاي

لغوي  با معنيكتب معتبر طب سنتي ايران اي،  در مطالعه است.
). همچنين در تحقيق ديگري 29شده است (  بررسياعتياد 

). در 30شده است (  داروهاي مؤثر در ترك اعتياد گردآوري
بندي تركيبات مفردة مؤثر در درمان اعتياد  اين پژوهش الويت

بي دقيق داروهاي طور كامل صورت گرفته است. لذا با ارزيا به
ها، مفردات بيخ  بندي آن گوناگون مؤثر در درمان اعتياد و رتبه

چيني، جدوار، جندبيدستر، بزرالبنج و حلتيت باالترين امتياز را 
 كسب كردند. 

در بازار دارويي با آمده بيخ چيني  دست  در بين مفردات به
» ريشة سالسپاري«و » ريشة چيني«و » چوب چيني«هاي  نام

قسمت و ريزوم رسد اين دارو،  نظر مي به. استوف معر
 و Smilax را به فرانسوي آنزيرزميني گياهي است كه انواع 

Salsepareille  و گونة چيني آن را Squine يا Esquine  و به
معموالً در طب سنتي مصرف  نامند و مي Sarsaparilla انگليسي

 هاي  اراي گونهو د Liliaceae اين گياهان همه از خانوادة .دارد
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متنوع و مختلفي هستند كه از نظر خواص دارويي تقريباً با 
هر حال بيخ   به. )34شباهت دارند (اختالفات كمي همه با هم 

چيني بومي ايران نبوده و همچنين در مورد نام علمي دقيق آن 
 ابهام وجود دارد. 

است كه   Zedoaryعلميجدوار ساقة زيرزميني گياهي با نام 
 دردهاي در اي العاده فوق تسكيني قوي و ت ضددردياثرا

 دردها، كنترل به تواند مي و عضالني دارد و مفصلي استخواني،

 دليل به كند. كمك نيز قواي جنسي ضعف و عمومي تقويت

 و پادزهر عنوان به و بورنئول برن زينجي شيميايي تركيب

آرتريت  عالئم براي تسكين نيز و بدن از سموم كنندة دفع
 خستگي رفع انرژي، نقرس، افزايش حمالت صل)،امف (التهاب

التهاب  از ناشي دردهاي در ويژه به و ورزش حين هاي و آسيب
 ها زنجبيل تيرة از جدوار حال ). در عين37( شود مي استفاده

 و اسپاسم شكم، درد درمان در زنجبيل گذشته طب بوده و در
 و لوانزاآنف سرماخوردگي، صاف، عضالت ديگر اختالالت

). در 38( است شده مي استفاده رماتيسم در عنوان ضدالتهاب  به
متانولي مفردة جدوار عالئم ناشي از قطع  عصارة اثر اي مطالعه

. با )32، 31داري كاهش داد ( طور معني مورفين را در موش به
به  فيزيكي كاهش وابستگيوجود اثرات مفردة جدوار بر 

وليكن اين مفرده نيز بومي ايران مورفين با مكانيسم نامشخص، 
 ). 31آساني ميسر نيست ( نبوده و دسترسي به آن به

در خصوص جندبيدستر هزينة تهية آن بسيار گران بوده و 
صرفه نيست. همچنين تهية آن با اصول حفاظت از  به مقرون

 Ferula( آنغوزه يا محيط زيست تداخل دارد. كما

assafeotida (جعفري  خانوادة هم و نچتريا تيرة از گياهي
گيرد.  مي قرار استفاده مورد شده از آن شيرة استخراج است و

گرفته مفردة حلتيت از طريق تداخل با  طبق مطالعات صورت
عصبي بر عالئم سندرم ترك اعتياد  نوروترانسميترهاي سيستم

 ). 33به مورفين اثرات مثبتي را نشان داده است (
 گياه عنوان ) بهHyoscyamus niger( دانه يا بزرالبنج بنگ

 مؤثردر دارويي گياه و سنتي طب در استفاده مورد
حــاوي  و رسيده ثبت به جهان معتبر هاي فارماكوپه

كولينرژيك تروپـان (آتـروپين و  آلكالوئيــدهاي آنتي
ايـن گيـاه اثـر ضـددردي نشان ). 35است ( )اسـكوپوالمين

كولينرژيـك آن بـوده  آنتـيداده است كه احتماالً از طريق اثـر 
هاي تشنجي،  سرفهدرمان ر همچنين بزرالبنج د ).36( اسـت

نيز كاربرد دارد. در پايان  دردهاي عصبي و هاي مزمن نشيتوبر
توان اظهار داشت كه مفردات بزرالبنج و حلتيت باالترين  مي

عنوان داروي ترك اعتياد به خود   امتياز را در كاربرد عملي، به
توان از همين روش براي  دادند. به اين ترتيب مي اختصاص

ها در چهارچوب تعريف بيماري و عالمت  يافتن بهترين درمان
 ). 21از ديدگاه طب سنتي ايران استفاده كرد (

 از گيري بهره با كشور بهداشتي است سيستم شايسته

 در از طب سنتي را استفاده بيشترين گذشته، علمي پشتوانة

 داشته جامعه افراد بيماري و سالمتي يتوضع بهبودي جهت

 درگير را ما تواند مي تدبير نادرست صورت باشد، در غير اين

سازد و در  كشنده هاي بيماري به ابتال و جديد مخدر مواد
 را در پي داشته باشد. جوان جامعة نابودي نهايت
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