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چکیده
در دنیای پزشکی امروز جستوجو و کشف داروی جدید ،فرآیندی پرهزینه و
زمانبر است .اگرچه مبانی و دیدگاه طب سنّتی ایران با مبانی طب رایج غربی در
بسیاری از موارد مانند چگونگی نگاه به دارو و مکانیسمهای اثربخشی آن تفاوت اساسی
دارد ،شاید بتوان از انبوه علوم متراکم در کتابهای طب سنّتی برای جستوجو و یافتن
دارو ،حتی بر اساس مبانی طب رایج استفاده کرد.
در مقاله حاضر سعی شده است روش جستوجو و اولویتبندی دارو در منابع طب
سنّتی ایران برای یک عالمت یا بیماری تعریفشده از دیدگاه طب رایج ،با سیر منطقی
ارائه شود تا عالوه بر یافتن حداکثر مفردات توصیهشده ،این کار قابلیت تکرارپذیری نیز
داشته باشد.
شیوه جستوجو در متون ،در  3مرحله شامل :تطبیق موضوع ،تعیین کلیدواژهها،
تعیین منابع ،نمره دادن به کتابها ،جستوجو در منابع ،یافتن مترادفات ،دستهبندی،
بازبینی ،نمرهدهی و اولویتبندی ،تنظیم و توضیح داده شده است .پس از اولویتبندی
 .1گروه پژوهشی طب سنّتی ،دانشکده طب سنّتی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
*(نویسنده مسؤول)
نشانی الکترونیکseyyedali1357@gmail.com :
 .2گروه طب سنّتی ،دانشکده طب سنّتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .3گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 .4گروه طب سنّتی ،دانشکده طب سنّتی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
تاریخ پذیرش مقاله1333/3/3 :
تاریخ دریافت مقاله1332/12/11 :
نوع مقاله :مروری
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مفردات بر مبنای جستوجو در متون ،توجه به مواردی مانند در دسترس بودن ،ارزان
بودن ،بومی بودن ،عارضه کمتر ،مزه بهتر ،قابلیت تهیه آسان و نگهداری طوالنیمدت در
توصیه مفردات برای انجام کار بالینی ،مهم است.

واژگان کلیدی:
کشف دارو ،طب سنّتی ایران ،مفردات دارویی

الگوی اولویتبندی داروها در منابع طب سنّتي ایران
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مقدمه
در مکتب طب سنّتی ایران ،خصوصیات فیزیکی ،فیزیولوژیکی و روانی هر
انسان ،منحصربهفرد دانسته شده است و متناسب با این ویژگیها ،تدابیر الزم برای
هر فرد در نظر گرفته میشود .اما چون صدور دستورالعمل به تعداد ابنای بشر
که از نظر این خصوصیات با هم شباهت دارند ،در  3دسته طبقهبندی میکنند که
به هر کدام از این طیف خصوصیات ،یک مزاج گفته میشود .حکما عالوه بر
انسانها ،برای همه موجودات این عالم(حیوانات ،گیاهان و جمادات که به هر یک
از آنان یک مفرده میگویند) نیز مزاج قائلند که بر مبنای اصول و قواعدی در امر
حفظ سالمتی و درمان انسانها از آنها استفاده میکنند .این شیوه کاربرد از
مفردات دارویی ،یعنی شناخت مزاج آنها ،تعیین نوع اثر ،عضو یا اعضای مورد
عالقه مفرده ،ترکیبات ممکن برای استفاده از آنها و سایر موارد مطرح در
داروسازی طب سنّتی ،استفاده ایدهآل از آنها می باشد (.)1
امروزه طب رایج ،از آنجا که دیدگاه متفاوتی در جهانبینی ،معرفتشناسی و
انسانشناسی ،نسبت به جهانبینی توحیدی دارد ،روش دیگری در انتخاب دارو
برای انسان برمیگزیند .در این دیدگاه عمدتاً برای تشخیص بیماری ،بر مبنای
بینش مکانیستی دکارت(که ماهیت کل را چیزی بیشتر از جمع جبری اجزا
نمیدانست)( 2و  ،)3سعی بر آن است که تا حد امکان عضو بیمار تا سطح سلول و
حتی بیشتر موشکافی شود و نقطه غیرطبیعی (که برای همه انسانها در یک
محدوده ،طبیعی تلقی میشود) را یافته و به درمان آن نقطه هدف پرداخت .با این
استراتژی ،جستوجو برای موادی که بر نقاط بیماریزا اثر میکنند و به اصالح
آنها میپردازند ،هدف داروسازی نوین قرار گرفت .این مواد که دارو خوانده

سید علي مظفر پور ،محمود خدادوست ،هدی شیرافكن ،مهدی یوسفي ،محدثه میرزاپور

ممکن نیست ،بر مبنای ویژگیهایی که در همه انسانها مشترک است ،افرادی را
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میشوند ،عالوه بر اجزای طبیعت(حیوانی ،گیاهی و معدنی) میتوانند محصوالت
سنتتیک شیمیایی نیز باشند .پژوهشگران در عرصه کشف داروهای جدید ،در
مطالعههای اخیر خود اذعان کردهاند که درمان با این دیدگاه اثرات محدودی دارد
و یا در درمان طوالنیمدت همراه با عوارض جانبی بسیاری است(.)4

بهعالوه اینکه کشف اتفاقی دارو با بینش طب رایج ،یک فرآیند زمانبر و
پرهزینه است .تخمین زده میشود که برای ساخت و توسعه یک داروی جدید ،به
بیش از  088میلیون دالر آمریکا و  18تا  11سال زمان نیاز است()6 ،1؛ بنابراین،
تعداد کمی از داروها اجازه توزیع در بازار پیدا میکنند .مثالً در سال  2813تنها
الگوی اولویتبندی داروها در منابع طب سنّتي ایران

 16داروی جدید به بازار دارویی دنیا راه یافت()1؛ پس راهبردهای جدید ،به
سمتی هستند که فرآیندها را کوتاه کند تا هزینهها کاهش یابند و دستیابی به
داروهای مؤثر ،آسانتر شود( .)18-0یکی از این راهکارها ،استفاده از گیاهان
دارویی و داروهایی است که در طبهای سنّتی ،قرنها از آنها استفاده شده
است(.)11
در چند سال اخیر مقاالت فراوانی در جهت معرفی مفردات مؤثر بر عالئم
خاص و بیماریها ،با جستوجو در منابع طب سنّتی ایرانی ارائه شدهاند ،اما
تاکنون الگوی مشخص و یکسانی برای جستوجو در این زمینه ارائه نشده است.
در بعضی از مقاالت ،تطبیق نسبی یا کامل بین یک بیماری در طب رایج و طب
سنّتی فرض شده و داروهای مفرده یا ترکیبی موجود در کتابهای معالجات ،برای
معادل آن بیماری در طب رایج معرفی شده است( .)13-12در مطالعهای دیگر با
تعیین یک کلیدواژه مشترک(یک عالمت) در طب سنّتی و طب رایج ،در خصوص
آن در کتابهای مفردات و معالجات ،جستوجو انجام شد( .)14در برخی
مطالعات ،بدون جستوجوی مشخص در کتابهای مرجع ،تنها دیدگاههای
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درمانگران سنّتی درباره یک بیماری خاص پرسیده شده و تجربه آنها مبنا قرار
گرفته شد( .)11در مجموع ،در اکثر این قبیل پژوهشها ،توضیح شفافی در
خصوص الگوی جستوجو برای یافتن دارو ارائه نشده است .اولین بار ناصری.م
روش گردآوری داروهای ضد صرع از پنج کتاب مهم طب سنّتی ایران و همچنین
بیشتر این الگو پرداخت( .)11تنها مطالعه منتشر شده که در آن ،تا حدی شیوه
جستوجو در منابع طب سنّتی بهصورت مدوّن بیان شده ،مطالعه مظفرپور و
همکاران است(.)10

در مقاله حاضر سعی شده است روش جستوجو و اولویتبندی دارو در منابع
طب سنّتی ایران برای یک عالمت یا بیماری تعریفشده از دیدگاه طب رایج ،با
یک سیر منطقی ارائه شود تا عالوه بر یافتن حداکثر مفردات توصیهشده ،این کار
قابلیت تکرارپذیری نیز داشته باشد.
همچنین در آخرین مرحله کار(مرحله اولویتبندی) ،ضمن توجه به توصیه
حکما در متون طب سنّتی ،عوامل مؤثر دیگر در یافتن بهترین مفرده برای انجام
کار بالینی ذکر میشود.
شیوه کار و نمره دهی
این کار در  3مرحله انجام میشود:
 -1تطبیق موضوع :قدم اول برای جستوجوی دارو برای یک موضوع خاص،
یافتن معادل نسبی آن موضوع ،در طب سنّتی است .توضیح الزم اینکه لزوماً
تطبیق کامل بین عالئم و بیماریها در طب سنّتی و طب رایج وجود ندارد .برای
مثال ،تهوع و استفراغ در طب رایج در دو واژه  nauseaو  vomitingخالصه

سید علي مظفر پور ،محمود خدادوست ،هدی شیرافكن ،مهدی یوسفي ،محدثه میرزاپور

اولویتبندی آنها را ذکر کرده است( .)16مظفرپور نیز در پایاننامه خود ،به شرح
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میشود .ولی همین عالمت در طب سنّتی در طیفی از اصطالحات مانند غثیان،
تهوّع ،قی و انقالب نفس قرار میگیرد .یا مثالً در انواع سردردها ،در طب رایج از
عناوین میگرن Cluster ،Tension ،و  ...استفاده میشود ،ولی در طب سنّتی
عناوینی مانند صداع ناشی از سوء مزاجها ،صداع بیضه ،صداع مشارکت معده و ...
به کار میرود .یا مثالً آنچه در طب رایج از آن تحت عنوان وزوز گوش ()Tinnitus
نام برده میشود ،در طب سنّتی به دو دسته دوی و طنین تقسیم میشود .مثال
دیگر ،در خصوص دردهای مفصلی است که در طب سنّتی عمدتاً سوءمزاجی در
نظر گرفته میشود و هرکدام بهصورت مادی یا ساده نیز تقسیم میشوند ،اما
الگوی اولویتبندی داروها در منابع طب سنّتي ایران

امروزه تقسیمبندیهای بسیاری (از انواع بیماریهای روماتولوژیک) برای آن انجام
میشود .بنابراین ،تطبیق کامل عالئم و بیماریها و یافتن تناظر یکبهیک برای
آنها در طب سنّتی و رایج بسیار مشکل است .با این حال ،درصورتی که درمانی
برای یک بیماری یا عالمت از دیدگاه طب رایج در کتابهای طب سنّتی
جستوجو میشود ،باید تا حد امکان موارد تطبیقی را یافت این موارد ممکن
است چند عنوان یا بخشی از یک عنوان باشند.
 -2تعیین کلیدواژهها :قدم بعدی ،مراجعه به کتابهای معالجات و مفردات
برای یافتن کلمات کلیدی درباره آن عالمت یا بیماری (از دیدگاه طب سنّتی)
است .این کلیدواژهها برای جستوجو در کتابهای مرجع ،متناسب با موضوع
مورد تحقیق استفاده خواهند شد .در این مرحله باید کلماتی را که حتی تلویحی
به موضوع مورد جستوجو اشاره میکنند ،ثبت کرد .مثالً اگر به دنبال داروهای
مؤثر بر یبوست هستیم ،باید واژههای«اطالق بطن ،تلیین بطن ،اطالق طبع ،تلیین
طبع ،ملین طبع ،تلیین شکم ،ملین شکم ،نرم کردن شکم ،نرم کردن طبع ،راندن
طبیعت ،استطالق شکم ،اسهال بطن ،اسهال طبیعت ،مسهل بطن ،مسهل
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طبیعت» را به مثابه کلیدواژههای تصریحی و واژههای «ملین ،اسهال اخالط
غلیظه ،خروج دیدان از بطن ،رفع قولنج و تحلیل ریاح و  »...را به منزله
کلیدواژههای تلویحی محسوب نمود.
البته گاهی جداسازی دقیق بین تلویح و تصریح ،دشوار است .بنابراین بهتر
 -3تعیین منابع :برای یافتن بهترین مجموعه منابع ،بهتر است نکات زیر
رعایت شوند:
 -1-3بهترین کتابهایی که میتوان از آنها استفاده کرد ،کتابهای با
موضوع مفردات دارویی هستند .البته میتوان در کتابهای معالجات نیز به دنبال
این مفردات گشت.
 -2-3برای سنجش گستره تاریخی استفاده از یک مفرده ،بهتر است از
کتابهای قرون گوناگون استفاده شود.
 -3-3بهتر است کتابهای مؤثر ،تأثیرگذار و صاحب سبک استفاده شود.
 -4-3اگر زبان همه کتابها یکسان نباشد ،بهتر است.
 -1-3اگر این کتابها در گستره جغرافیایی وسیعتری نوشته شده باشند،
می تواند بر اعتبار مطالعه بیفزاید.
 -6-3نکتهای که در این تحقیق ممکن است باعث خطا در نمرهدهی نهایی
شود ،این است که همزمان از کتابهایی استفاده شود که خالصه کتاب دیگر و یا
مقتبس از آن باشند .مثالً استفاده همزمان از کتاب ذخیره خوارزمشاهی و
االغراضالطبیه (که خالصه ذخیره خوارزمشاهی است و هر دو ،اثر حکیم سید
اسماعیل جرجانی هستند) باعث اشتباه در ارزیابی خواهد شد.

سید علي مظفر پور ،محمود خدادوست ،هدی شیرافكن ،مهدی یوسفي ،محدثه میرزاپور

است برای ارائه تحقیق ،تمام این کلیدواژهها بهصورت شفاف ذکر شوند.
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 -1-3به نظر میرسد حداقل تعداد کتاب برای چنین مطالعاتی 6 ،تا 0
عنوان کتاب است.
 -4نمره دادن به کتابها :در طول زمان رشد و شکوفایی طب سنّتی،
تأثیرگذاری بعضی کتابها بیش از بقیه بوده است .این تفاوتها ناشی از اهمیت
نویسنده آنها ،میزان تجربه بالینی یا نقل قول نویسنده (از حکمای دیگر) ،پذیرش
مطالب کتاب به وسیله نویسندگان متأخر آن و وسعت جغرافیایی و تاریخی
استفاده از آن کتاب است .مثالً تأثیری که قانون ابنسینا یا الحاوی رازی بر علم
طب گذاشتهاند ،بیش از اثر کتاب اختیارات بدیعی است .اگر وزندهی یکسان بین
الگوی اولویتبندی داروها در منابع طب سنّتي ایران

کتابها انجام شود ،این تفاوت در نمره نهایی در نظر گرفته نمیشود.
بهتر است تعیین کتابهای مرجع و دادن ضریب به آنها ،با نظر اساتید خبره
طب سنّتی انجام شود .ولی اگر محققی به این استادان دسترسی ندارد ،بهتر است
ضریب همه کتابها را «یک» در نظر بگیرد.
 -1جستوجو در منابع :توصیه میشود در این مرحله تنها به دنبال
«مفردات» مؤثر بر یک عالمت یا بیماری بگردیم و از ذکر داروهای مرکب اجتناب
کنیم .با جستوجوی کلیدواژهها در کتابهای منبع ،باید جمالتی را که مستقیم
یا تلویحی در هر کتاب بر آن موضوع داللت دارند ،بهصورت مجزا در سطر
روبهروی هر مفرده در زیر ستون آن کتاب بنویسیم(شکل یک) .البته ما جایی به
دنبال اثر تلویحی میگردیم که حداقل در یک کتاب ،اشاره مستقیم به آن اثر
شده باشد .بهتر است در زمان ارائه ،مواردی را که بهصورت اثر تلویحی پذیرفته
شدهاند ،ذکر کنیم.
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 -6یافتن مترادفات و دستهبندی :از آنجا که گاهی مفردات دارویی طی قرون
و در مناطق گوناگون به اسامی متفاوتی خوانده میشدند ،باید اسامی مترادفِ اسمِ
معروفِ هر مفرده را با جستوجو در کتابهای مرجع گیاهشناسی و مفردات
دارویی پیدا کنیم؛ سپس اسامی مشابه را حذف کنیم و در یک عنوان معروفتر
در کتابهای عربی با عنوان خیارشنبر نام برده شده است .باید همه مطالب ذیل
یک عنوان مشهورتر(مثالً فلوس) جمعآوری شود .اگر در یک ستون همه اسامی
آن مفرده ذکر شود ،برای بازبینی مجدد مناسب است.
در پایان این مرحله و یکی کردن مترادفات ،این مفردات باید در جدولی به
ترتیب حروف الفبا مرتب شوند.
 -1بازبینی :ممکن است عبارت یا عنوانی در وصف یک مفرده ،بهصورت
تلویحی اشاره به آن اثر داشته باشد و در زمان جمعآوری اولیه عبارات به آن
توجه نکرده باشیم ،ولی در کتابهای دیگر اشاره مستقیم به آن اثر شده باشد ،در
خصوص مفرداتی که حداقل در یک کتاب ،اثر موردنظر با تصریح یافت شد لذا
توصیه می شود ،مجدداً در تمام کتابهای منبع جستوجو انجام شود .این مرحله
بسیار مهم است و بسیاری از مواردی که در آنها بهصورت تلویحی اشارهای به آن
وجود دارد ،در این مرحله یافت خواهند شد که در نمرهدهی نهایی مهم است.
همه این مطالب باید وارد جدول ثبت جمالت شوند تا برای نمرهدهی آماده شوند.
 -0نمرهدهی :پس از انجام مراحل هفتگانه ذکرشده ،جدول ما آماده
نمرهدهی است .در این مرحله بر اساس جملهای که در توصیف اثر موردنظر آن
مفرده ذکر میشود ،باید نمرهای در نظر گرفته شود .توضیح اینکه اثر خاص یک
مفرده ،ممکن است به اشکال گوناگون ذکر شود :مانند ذکر تلویحی اثر درمانی
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آن ،ذکر مستقیم اثر درمانی و یا ذکر با تأکید .این تأکید نیز میتواند مراتبی
داشته باشد .مثالهایی که میتوان آورد ،شامل«:نافع است»« ،مجرب است»،
«شدیداالثر است»« ،بیعدیل است»« ،نظیر ندارد»« ،بسیار نافع است»« ،اثر
شگفتانگیز دارد»« ،بهغایت نافع است» و  ...است.
بهتر است برای هر مفرده در هر کتاب ،حداکثر نمره ( +3در تأکید کامل در
اثر مثبت) تا حداقل ( -3در تأکید در اثر منفی) در نظر گرفت .عبارات تأکیدی
یافتشده بهتر است در جدولی دستهبندی و ارائه شوند(جدول  .)1گاهی در
کتابها عالوه بر ارائه نظر مؤلف ،نظر تأییدی یا ردی دانشمندان دیگر نیز درباره
الگوی اولویتبندی داروها در منابع طب سنّتي ایران

آن اثر ،آورده میشود .بهتر است در صورتی که نویسنده مذکور جزو منابع مورد
جستوجوی ما نباشد ،نمرهای برای آن در نظر گرفته شود؛ به این شرط که از
سقف حداکثر و حداقل نمره ( +3و  )-3عبور نکند .پس از نمرهدهی به هر جمله و
عبارت ،این نمره باید در ضریب کتابی که از آن نقل شده ،ضرب شود و با بقیه
جمالت از کتابهای دیگر در مورد هر مفرده ،جمع شود .در موردی که یک
کتاب ،در مورد مفردهای ،نظری در خصوص اثر موردنظر ما ذکر نکند ،برای آن
نمره صفر در نظر گرفته میشود .در پایان ،جمع نمرات کسبشده در انتهای هر
سطر و در مقابل آن مفرده نوشته میشود.
 -3اولویتبندی :پس از جمعبندی نمرات ،مفردات دارویی به ترتیب
نمرههای کسبشده اولویتبندی میشوند(.)11

تا اینجا اولویتبندی بر مبنای بررسی متون و توصیههای حکمای طب سنّتی
انجام شده است .از آنجا که توصیههای حکما تنها بر مبنای میزان تأثیر
داروها(فارغ از سایر عوامل دخیل اقتصادی ،فرهنگی و  )...صورت گرفته است،
چنانچه انجام کار بالینی برای تهیه دارو مدنظر باشد ،الزم است برای توصیه
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مفرده دارای اولویت ،عوامل دیگری را نیز در نظر گرفت .این عوامل شامل موارد
زیر است:
 -1-3اتفاقنظر درباره ماهیت آن :درباره ماهیت بعضی از مفردات و تطبیق
آن با دستهبندی جدید گیاهی ،اختالفنظر وجود دارد .بنابراین ،اگر در خصوص
داشته باشد ،ارجح است.
 -2-3در دسترس بودن :ممکن است بعضی مفردات دارویی بسیار مؤثر
باشند ،ولی بهآسانی قابل تهیه نباشند(مثالً مومیایی) .قاعدتاً چنین مواردی
نمیتوانند در اولویتهای باال قرار گیرند.
 -3-3ارزان بودن :ارزان بودن یک مزیت نسبی مهم در این مکتب طبی
است .بنابراین ،هر توسعه طبی که به این معیار توجه نکند و موجب افزایش
قیمت داروها شود ،با الگوی مطلوب طب سنّتی ایران فاصله دارد.
 -4-3بومی بودن :با هدف استقالل دارویی و کاهش وابستگی به واردات دارو
و همچنین توانایی صادرات مفردات ،توجه به این نکته در هر کشوری مهم است.
 -1-3پررنگ بودن جنبه غذایی :هر چه مفرده در طیف بین غذا تا دوا به
غذا نزدیکتر باشد یا در عادات غذایی و مصرفی مردم یک جامعه وجود داشته
باشد(حتی در صورت دوا بودن) ،تحمل و احتمال مداومت مصرف آن بهوسیله
بیمار بیشتر میشود.
 -6-3درجه پایین و عارضه کمتر :هر چه درجه دارو از دیدگاه طب سنّتی به
اعتدال نزدیکتر باشد و عوارض جانبی کمتری داشته باشد ،تحمل مصرف آن در
فرد و جامعه بیشتر میشود.
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 -1-3امکان مصرف موضعی :از آنجا که بعضی از اشکال دارویی در طب
سنّتی از طریق مجاورتی قابلیت تأثیر دارد ،یافتن داروهایی که با مصارف موضعی
بتوانند اثرات نزدیک به مصرف خوراکی را ایجاد کنند ،در کاهش عارضه مؤثر
خواهند بود(مثالً مالش روغن مصطکی بر روی ناحیه معده برای درمان بعضی از
بیماریهای گوارشی).
 -0-3وجود ترکیبات دارویی با سهولت مصرف :مفرداتی که قابلیت تهیه
بهصورت ترکیبات دارویی با مصرف آسان(مثالً قرص یا شربت یا ضماد) داشته
باشند ،قطعاً مقبولیت بهتری در بین مصرفکنندگان خواهند داشت.
الگوی اولویتبندی داروها در منابع طب سنّتي ایران

 -3-3مزه بهتر :داروهایی که خوشمزه باشند ،هم تحمل بهتری را ایجاد
میکنند و هم از دیدگاه طب سنّتی به علت اشتیاق طبیعت ،اثر بهتری خواهند
داشت.
 -18-3صدمه نزدن به محیطزیست :اگر دو مفرده بهطور نسبی در اثری،
خاصیت نزدیک به هم داشته باشند ،ولی برداشت یکی از آنها ،موجب آسیب
کمتری به طبیعت شود ،قطعاً ارجح است(مثالً ارجحیت افتیمون که نوعی علف
هرز است نسبت به بسفایج که ریزوم است ،در دفع سودا).
 -11-3قابلیت تهیه آسان :ممکن است بعضی مفردات تأثیر خوبی داشته
باشند ،ولی مسیر فرآوری و تولید آن به داروی مورد استفاده ،سخت یا پرهزینه
باشد .بنابراین ،چنین مفرداتی از نظر این معیار ،مطلوب نخواهند بود.
 -12-3قابلیت نگهداری طوالنیمدت :داروهایی که این خصوصیات را داشته
باشند(مفرده یا ترکیب دارویی) ،احتماالً هم مورد مصرف بیشتری در بین بیماران
خواهند داشت و هم شرکتها و کارگاههای ساخت دارو تمایل بیشتری برای تهیه
آنها از خود نشان خواهند داد.
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جمعبندی
اگرچه این روش برای یافتن داروها برای بیماریها و عالمتها بر مبنای
تعاریف طب رایج ارائه شده است ،ولی شاید بتوان از همین روش برای یافتن
بهترین درمانها در چارچوب تعریف بیماری و عالمت از دیدگاه طب سنّتی ایران
متخصصان این امر و تولید فکر ،به ارائه الگوهای تحقیق با محوریّت طب سنّتی
ایران منجر شود.
سپاسگزاری
از همه استادان محترمی که نوشتار حاضر را مطالعه کردند و دیدگاههای
اصالحی بر آن ارائه دادند ،بهخصوص اساتید ارجمند جناب آقای دکتر
محمدمهدی اصفهانی و جناب آقای دکتر محسن ناصری نهایت تشکر را داریم.
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شکل  :1نمونه جدول جمعآوری اطالعات اولیه از منابع

الگوی اولویتبندی داروها در منابع طب سنّتي ایران

جدول  :1معیارهای نمرهدهی به مطالب ذکرشده درباره مفردات
1+
2+
3+

ذکر تلویحی اثر درمانی مورد جستوجو به شرطی که حداقل در یکی از متون دیگر ذکر
شده باشد.
ذکر مستقیم اثر درمانی مورد جستوجو.
استفاده از کلمات تأکیدی مانند "نافع است"« ،مجرب است».
استفاده از کلمات تأکیدی مانند «شدیداالثر است»« ،بیعدیل است»« ،نظیر ندارد»،
«بسیار نافع است»«،اثر شگفتانگیز دارد»« ،بهغایت نافع است».
ذکر مستقیم اثر درمانی مورد جستوجو به همراه نقلقول موافق دانشمندان دیگر.
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Introducing a model for prioritization of drugs, based on Iranian
Traditional Medicine references
S. A. Mozaffarpur
M Khodadust
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M. Yousefi
M. Mirzapor
Abstract
In the medical world today, the searching process to find a new drug
(drug discovery) is very expensive and time consuming.
Although the principles of Iranian Traditional Medicine (ITM) differs
from conventional medicine, including the viewpoints to drugs and its
mechanisms of effectiveness, but it seems that it is possible to find
ideas to produce new drugs matching with basics of conventional
medicine.
In this paper, we have tried to introduce a logical and repeatable
manner to find the most effective material medica in ITM references
for a definite disease or sign and symptom.
This manner is explained in 9 steps including: accommodation of
subject, arrange keywords, determine resources, giving a score to each
book, search in the references, find synonyms and classification, remonitoring, scoring and setting priorities. After setting priority based
on literature review, recommendation of each materia medica for
clinical trials should be done regarding to factors such as: availability,
cost, being native, fewer complications, better tasting, easy to prepare
and availability to maintain long-time.
Keywords
Drug discovery, Iranian Traditional Medicine (ITM), materia medica
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