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Objective One of the important systems of traditional medicine that has grown in the cradle of human 
civilizations and has always exported doctors, science and medicine to the farthest corners of the world, 
is the comprehensive system of Iranian Traditional Medicine, which is somehow different from common 
medicine. This article deals with the differences between Iranian Traditional Medicine and pupular medi-
cine with a logical and philosophical approach.
Methods In this review article, which was done with the analytical-descriptive method, using internet and 
library resources, the basics of common medicine and Iranian traditional medicine are compared.
Results The main differences between Iranian traditional medicine and popular medicine is the existence 
of nature or the administrator power of the body, which manages the activity of all organs and ultimately 
the whole human body without the intervention of any kind of consciousness, while the popular school 
of medicine does not believe in such a thing. The second thing that differentiates these two schools from 
each other is the general attitude of Iranian traditional medicine towards human beings, while the com-
mon medicine has a completely mechanical approach to human beings and their health. And in this 
school, they try to go as deep as possible into the cell or even the molecules and find the defective point. 
The third point is that in Iranian traditional medicine, individual differences between people, i.e. tempera-
ment, are of fundamental importance.
Conclusion In order to compare these two schools of medicine, first of all, reforms should be made in the 
basic and fundamental concepts of these two medicines, at the same time, in order to provide a suitable 
protocol for the treatment of patients, the combined method of two traditional and popular medicines 
should be used, which requires a complete understanding of these two medicines.
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دنیا  رسارس  به  دارو  و  علم  طبیب،  صادر کننده  همواره  و  یافته  رشد  برشی  متدن  های  مهد  در  که  سنتی  طب  مهم  نظام  های  از  یکی  اهداف 
تفاوت های  به  فلسفی  و  منطقی  رویکردی  با  مقاله  این  است.  متامیز  رایج  پزشکی  از  نوعی  به  که  است  ایران  سنتی  طب  جامع  نظام  است،  بوده 

بین طب سنتی ایرانی و طب رایج می  پردازد.

رایج  طب  مبانی  مقایسه  به  کتابخانه  ای  و  اینرتنتی  منابع  از  استفاده  با  شده  انجام  تحلیلی توصیفی  روش  با  که  مروری  مقاله  این  در  روش ها 
و طب سنتی ایرانی پرداخته شده است.

دخالت  بدون  سیستم  این  که  است  بدنیه  مدبره  قوه  یا  طبیعت  وجود  رایج،  طب  و  ایرانی  سنتی  طب  بین  اصلی  تفاوت  های  یافته ها 
چنین  به  رایج  طب  مکتب  که  صورتی  در  می کند،  مدیریت  را  انسان  بدن  کل  در نهایت،  و  اعضا  همه  فعالیت  شعوری  نوع  هر 

انسان  به  ایرانی  سنتی  طب  کلی  نگرش  می  شود،  یکدیگر  از  مکتب   ۲ این  متایز  موجب  که  موردی  دومین  نیست.  معتقد  چیزی 

به  امکان  حد  تا  می  شود  سعی  مکتب  این  در  و  دارد  او  سالمت  و  انسان  به  مکانیکال  کامالً  رویکردی  رایج  طب  که  حالی  در  است، 

بین  فردی  تفاوت های  به  ایرانی  سنتی  طب  در  اینکه  سوم  نکته  کنند.  پیدا  را  معیوب  نقطه  و  رفته  مولکول  ها  حتی  یا  سلول  عمق 

اشخاص، یعنی مزاج توجه اساسی دارد.

پروتکل  ارائه  برای  ضمناً  شود.  انجام  طب   ۲ این  بنیادین  و  اولیه  مفاهیم  در  اصالحاتی  ابتدا  باید  طبی  مکتب   ۲ این  مقایسه  برای  نتیجه گیری 
مناسب برای درمان بیامران باید از روش تلفیقی ۲ طب سنتی و رایج استفاده شود که این امر نیاز به شناخت کامل این ۲ طب دارد.
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مقدمه

طب  مانند  پزشکی  برجسته  مکاتب  علوم،  تاریخ  بررسی  در 

را  ایرانی  سنتی  طب  )آئورودا(،  هند  سنتی  طب  چینی،  سنتی 

برای  رایج  پزشکی  ارزنده  بسیار  اقدامات  علی رغم   .]۱[ می بینیم 

مشاهده  طب  این  در  نارسایی هایی  متأسفانه  بیامری ها،  درمان 

یافته  افزایش  مکمل  و  سنتی  طب  به  جهانی  اقبال  امروزه  می شود. 

داشنت  مکتب،  این  ویژگی های  مشخص ترین  از  یکی   .]۲[ است 

این  تکامل  پایه  که  است  آن  حکمت  محور  و  سنتی  فلسفی،  دیدگاه 

علم تجربی بوده است ]3[. 

پیشگیری  و  سالمت  حفظ  اصول  ایرانی،  سنتی  طب  مکتب  در 

درمان  اصول  و  اهمیت  اول  درجه  در  و  توجه  مورد  بسیار  بیامری  از 

ایرانی،  سنتی  طب  دیدگاه  از   .]۴[ دارد  قرار  اهمیت  دوم  درجه  در 

نظر  از  چه  بدن  اعضای  همه  طبیعی  عملکرد  می توان  را  سالمت 

طبیعی  ساختار  با  که  دانست  ادراکی  لحاظ  از  چه  و  فیزیولوژیکی 

تعیین کننده  مهم  عوامل  از  دیگر  یکی  است.  همراه  بافت ها  متام 

)اخالط(  حالت   ۴ از  هریک  طبیعی  مقدار  حفظ  بدن،  سالمت 

می توان  ذکرشده  نکات  به  توجه  با  بلغم.  و  دم  صفرا،  سودا،  است: 

طب  در  بیامری  و  سالمت  مفهوم  درک  برای  که  گرفت  نتیجه 

سنتی ایرانی، باید نظریه مزاج و اخالط را بهرت درک کرد. ]۴، 5[

کلی  محور   ۲ در  را  رایج  طب  با  ایرانی  سنتی  طب  مبانی  مقایسه 

می توان بیان کرد:

1. قوه مدبره بدن یا طبیعت

دیدگاه طب سنتی ایرانی

نام  به  قوه ای  یا  نیرو  توسط  انسان ها  ایرانی،  سنتی  طب  دیدگاه  از 

طبیب  یا  طبیعت  قوه،  این  به  که  می شوند  مدیریت  بدن  مدبره  قوه 

ایرانی  سنتی  طب  مکتب  مبانی  در   ]6[ گویند.  اول  طبیب  یا  درونی 

شده  تشکیل  می نامند،  طبیعیه  امور  آن  به  که  جزء   7 از  انسان  بدن 

اعضا،  اخالط،  امزجه،  ارکان،  از:  عبارت اند  جزء   7 این   ]7[ است. 

یا  طبیعت  تشکیل دهنده  اجزای  از  جزء   7 این  افعال.  و  ارواح  اقوا، 

قوه مدبره بدن هستند. 

نباید  طبیب  عضو،  یک  بیامری  صورت  در  طب  این  در  بنابراین 

یک  بیامری  درمان  برای  بلکه  کند،  توجه  خاص  عضو  آن  به  فقط 

تدابیر  با  و  داشته  بدن  کل  به  سیستمیک  نگاه  یک  باید  ابتدا  عضو 

کند.  برطرف  را  اندام  آن  مشکل  عضوی  تدابیر  با  سپس  و  عمومی 

اندام های  و  انسان  بدن  زیاد  بسیار  پیچیدگی  به  ایرانی  سنتی  طب 

واکنش های  از  دقیقی  تجزیه و تحلیل  و  دارد  اعتقاد  آن  مختلف 

فیزیکی مختلف در مقیاس بزرگ تر ارائه می دهد. 

استوار  پایه ها  آن  بر  ایرانی  سنتی  طب  که  دیگری  مهم  نکته 

تحت  سالمت  دادن  دست  از  یا  حفظ  در  دخیل  اصلی  عوامل  است، 

اصلی  جنبه های  مجموعاً  که  است  حیات  اساسی  اصل   6 عنوان 

و  آب  شامل  عوامل  این  می دهد.  تشکیل  را  فرد  یک  زندگی  سبک 

احتباس،  و  استفراغ  اسرتاحت،  و  فعالیت  آشامیدن،  و  خوردن  هوا، 

این  دیدگاه  از  است.  ذهنی  و  روانی  واکنش های  و  بیداری  و  خواب 

درمان  و  سالمت  حفظ  دانش  عنوان  به  »پزشکی«  طبی،  مکتب 

بیامری شناخته می شود و اولی بر دومی اولویت دارد ]۸[.

دیدگاه طب رایج

از  مستقل  مزیت  هیچ  کل  که  است  این  بر  عقیده  رایج  طب  در 

خاصیت های  جربی  جمع  هامن  آن  خاصیت  و  ندارد  خود  اجزای 

کاماًل  رویکردی  رایج  طب  در  دیگر،  عبارت  به  یا  است.  اجزا 

باید  که  دیگری  مورد   .]9[ دارد  وی  سالمت  و  انسان  به  مکانیکال 

ُبعد  یا  روحانی  بحث  به  کم توجهی  کرد،  اشاره  آن  به  رایج  طب  در 

آن،  به  داشنت  توجه  صورت  در  حتی  که  انسان هاست  غیر مادی 

اپی نفرین،  رسوتونین،  مانند  مادی  عوامل  به  را  موضوع  این  باز 

دوپامین و غیره منتسب می کند. 

موضوعاتی  به  رایج  طب  در  که  است  این  دیگر  قابل توجه  موضوع 

اعضای  بین  ارتباط  و  می پردازند  هورون ها  و  اتونوم  سیستم  مانند 

درست  کامالً  که  می دانند  سیستم ها  این  طریق  از  را  مختلف 

و  ماشینی  کامالً  ارتباط  این  اما  است،  تشخیص  و  درک  قابل  و 

طب  که  صورتی  در  است.  یکپارچه  فرماندهی  یک  داشنت  بدون 

هوشمند  سیستم  یک  توسط  بدن  اداره  به  معتقد  ایرانی  سنتی 

می کند  اداره  را  بدن  کارهای  که  است  طبیعت  نام  به  اراده  بدون 

بدن  کردن  اداره  برای  غیره  و  هورمونال  اتونوم،  سیستم های  از  و 

استفاده می کند.

2. تفاوت های فردی

دیدگاه طب سنتی ایرانی

اساس  بر  ایرانی  سنتی  طب  مکتب  که  تئوری هایی  از  دیگر  یکی 

فیزیولوژیکی  فیزیکی،  خصوصیات  به  آن  توجه  شده،  پایه ریزی  آن 

و  دانسته  فرد  هر  به  منحرص  را  آن  و  است  انسان  هر  روانی  و 

نظر  در  فرد  هر  برای  را  الزم  تدابیر  ویژگی ها،  این  با  متناسب 

 9 در  که  مشرتک  فردی  خصوصیات  و  ویژگی ها  این  به  می گیرد. 

دسته کلی طبقه بندی می شود، مزاج گویند.

دیدگاه طب رایج

و  هستند  هم  به  شبیه  انسان ها  همگی  طبی،  مکتب  این  در 

داروی  و  است  مشرتک  داروی  به  نیاز  بیامری  به  ابتال  صورت  در 

مؤثر  زمان ها  و  مکان ها  همه  در  انسان ها  متام  برای  تجویزشده 

اخیر  دهه های  در  دانشمندان  دقت  مورد  موضوع  این  بود.  خواهد 

درمان  در  رایج  طب  ناتوانی  علت  به  تدریج  به  و  است  گرفته  قرار 

Individualized Medi- مانند مباحثی  به  بیامری ها  از   بعضی 

این  دنبال  به  رسیده اند.   Medicine Personalized یا   cine

علی محمدیان اردی و همکاران. تفاوت های بنیادین طب سنتی ایرانی و طب رایج
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پدید  فارماکوژنومیکس  مانند  جدیدی  مباحث  تدریج  به  مباحث 

که  برویم  پیش  داروهایی  ساخت  سمت  به  باید  که  معنا  بدین  آمد، 

با توجه به ژنوم و ژنوتیپ هر فرد طراحی شده باشد.

 مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

با توجه به نوع مطالعه نیاز به دریافت کد اخالق نبوده است.

حامي مالي

بخش  در  مالی  های  سازمان  از  مالی  کمک  هیچ  تحقیق  این 

های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

مشارکت  مقاله  این  نوشنت  در  یکسان  طور  به  نویسندگان  همه 

داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

علی محمدیان اردی و همکاران. تفاوت های بنیادین طب سنتی ایرانی و طب رایج
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