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  چكيده
باستان  وناني يافراد در پزشك نياز اثرگذارتر يونانيدان  و منطق ،لسوفيپزشك، ف نوسيجال

قـرار گرفـت.    ياسـاس آمـوزش و عمـل پزشـك     زيبود كه آثارش در جهان اسالم و اروپا ن
بود، موردتوجه بـود.   يروش در پزشك يبقراط تسلط داشت و دارا يجاكه او به پزشك ازآن
بودن اوست. در زمان او  مند بر روش ديتأك دكر يم زيپزشكان متما گريرا از د نوسيچه جال آن

 نيـ . اليـ و ح ،اسيمهم به امر طبابت مشغول بودند: اصحاب تجربه، ق يسه مكتب پزشك
 يينظرها و درمان اختالف يماريب صيو تشخ ،آن ميتعل ،يسه گروه در كسب دانش پزشك

  با هم داشتند.
بـه ايـن     هاي پزشـكي زمـان جـالينوس و پاسـخ     پژوهش حاضر شناخت مكتب ةمسئل
 چه بود؟وي پزشكي ها چگونه بود و مكتب  كه تعامل جالينوس با اين مكتباست پرسش 

 بر عقل و تجربه براي كسب دانش طـب و درمـان اسـتفاده    تلفيقي مبتني جالينوس از روش
هاي گوناگوني اعم از تجربـه،   از روشايد ب. او معتقد بود براي شناخت دقيق حقايق كرد مي

  .كرد و تعقل و استدالل دركنار هم استفاده ،آزمايش
  جالينوس، پزشكي يونان باستان، اصحاب حيل، اصحاب تجربه، اصحاب قياس. :ها ژهواكليد

  
  مقدمه. 1

هـا بـود. يونانيـان     هـا و مصـري   پزشكي بـابلي   ثير سنتأت پزشكي در يونان باستان تحت
دنبال بازگرداندن توازن مـزاج در   به ايجاد سيستم پزشكي مزاجي كه در درمان به باستان
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هـاي پزشـكي    ترين چهره داخل بدن بود نائل شدند. در طب يونان باستان بقراط از مهم
اي حدود هفتاد اثر از كارهاي پزشكي يونان باستان دارد. سوگند بقـراط   بود. او مجموعه

كـار   هاي آن دوران است كه هنـوز هـم بـه    مانده رين باقيت براي پزشكان يكي از معروف
رود. بعد از بقراط، جالينوس اثرگذارترين پزشك آن دوران بود. وي حيثيت و اعتبار  مي

كـه در علـم   دسـت آورد   بـه و تحـوالتي  » احياي طب بقراطـي «خود را از آغاز نهضت 
 ديو با اسـتفاده از آن كوشـ   رفتينظام اخالط چهارگانه را پذ نوسيجال .كردپزشكي ايجاد 

تـر از همـه    را مطمـئن  يبقراطـ  يبازگردانـد. او مبنـا   اش يبقراطـ  يرا بـه مبنـا   يتا پزشك
ز پيدايش پزشكى تا آن داشت. از آغا ياز پزشك زياما برداشت خاص خود را ن دانست، يم

 بـر  هـايي مبتنـي   زمان، سه مكتب مهم و اثرگذار وجود داشت كه براساس اعتقاد بـه روش 
گرفتند. اصحاب  و قياس قرار مي ،عقل و تجربه در يكي از سه گروه اصحاب تجربه، حيل

و اصحاب قياس به روش استدالل اصرار داشـتند  كردند  مي تأكيدتجربه بر تجربيات قبلي 
ـ كـردن فراگيـري دانـش پزشـكي و مختصـركردن ا      و اصحاب حيل معتقد بـه كوتـاه   واع ن

ر اين سه گروه زمانة خود ساكت نمانـد و انتقادهـايي بـه    ها بودند. جالينوس دربراب بيماري
  آنان وارد كرد.

ايـن سـه   ) Fi Feragh al-tibb lel-moteallemin( فى فرَق الطـب للمتعلمـين  در كتاب  او
است. در كرده مكتب پزشكي را شرح داده و انتقادهاي خود را نيز درباب اين سه گروه بيان 

و ايرادات او به دهيم آن است تا روش و مكتب جالينوس را شرح  پژوهش حاضر سعي بر
  . كنيم سه مكتب پزشكي زمان خود را بررسي

در  واقـع  )pergamo( پرگـامون در  يالديم 129در سپتامبر  )Galenus/ Galen(جالينوس 
امـا   ،دانند مي يالديم 199صغير متولد شد. عموماً مرگ وي را در سال  يساحل غربي آسيا

برخي نيـز   ).Hankinson 1991: 17( اتفاق افتاده است 210شود كه بعد از سال ن تصور مياكنو
 ).93 ،9: ج 1393اند (قاسملو و كرومـي   در روم دانسته ميالدي 200يا  199مرگ او را حدود 

صـد   جالينوس شش«آورده است:  عيون األنباء في طبقات األطباءدر كتاب  3اصيبعه  ابي  ابن
اظهـار    بـن اسـحاق   نقل از حنـين  به چنين همو او » پنج سال بعد از بقراط بوده و   و شصت
گـذرد   از زمان درگذشت جالينوس تا سال هجرت، پانصد و بيست و پنج سال مي«داشت: 

از  نقـل  اصـيبعه بـه    ابـي   ابـن  .»نـه سـال داشـته     و  و جالينوس پس از زمـان مسـيح پنجـاه   
سال پس از مسـيح و   200جالينوس حدود «گفت:  4المسعودي  الحسين  بن  علي ابوالحسين

» صــد ســال بعــد از بقــراط و حــدود پانصــد ســال بعــد از اســكندر بــوده  حــدود شــش
   ).309- 308 ،1 ج :2001 اصعيبه بىا بن(ا
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كـودكي   بـارة مند بـه يـادگيري بـود. جـالينوس در     هو عالق ،كاو، توانا او در كودكي كنج
چون توسـط پـدرش    )؛Hankinson 1991: 17( »نس بودمشا من خوش: «ه استخويش گفت
كـه در  كرد  ميتر از ديگران توانست علوم مختلف را بياموزد. او پدر را ستايش  خيلي سريع

)، پدر Aelius Nicon. آليوس نيكون (ه استيادگيري رياضيات و دستورزبان به او كمك كرد
را از اوان كـودكي او آغـاز    دان بود و آموزش خصوصي پسرش جالينوس، معمار و هندسه

. بـود  جـدال  كارانش در كرد. برخالف پدر، مادر او تندخو و بداخالق و با همسر و خدمت
سـالگي،   جالينوس خواهر و برادر نداشت و هرگز ازدواج نكرد. تحصيالت وي در چهـارده 

 ، با جديت آغاز شـد. پـدرش او را بـه يـادگيري    كردكه او شروع به تحصيل فلسفه  هنگامي
  : گويد باره مي در اين وي. كرد و دستورزبان تشويق ،حساب، منطق

 ؛سـالگى رسـيدم   و رياضيات آموخت تا بـه سـن پـانزده    ،پدرم به من هندسه، حساب
ولى در خـواب   ؛خواست فلسفه بياموزم زيرا مى ،گاه مرا به آموختن منطق واداشت آن

راگـرفتن ايـن فـن گماشـت     گاه مرا بـه ف  ديد كه مرا به تحصيل پزشكى واداشته و آن
)Barnes 2018: 54  .(  

 5لجلجـ  از ابـن  طبقات االطباء و الحكمـاء ر كتاب در اين زمان او شانزده سال داشت. د
كمــال رســيد و در  ةســالگي در علــم طــب بــه درجــ جــالينوس در هفــده: «اســت آمــده

  . )13: 1349 جلجل (ابن» ي گرديده استأاين علم صاحب ر در يچهارسالگ و يستب
نظـر نومسـيانوس بـود. او بعـد از مـرگ       تحصيالت پزشكي جالينوس در پرگامون زير

سـالگي، چنـدي    توجهي دست يافت. در بيسـت  به ثروت قابل يالديم 148در سال  پدرش
را  يرفت تا نـزد پلـوپس علـم پزشـك     )Izmir/ Smyrna( پس از درگذشت پدرش، به ازمير

استاد خـود پلـوپس    يرثأت الطون بخواند. او تحتاف ةفلسف )Albinus( ينوسو نزد آلب يردفراگ
شناسـي   زيرا درمـورد معرفـت   ؛) را نوشتOn Medical Experience( يتجرب يپزشك ةرسال

نام فيليپوس گفته بـود پزشـكي    ديگر به يپزشكي، پلوپس را ديده بود كه در بحث با پزشك
گرچه يوناني آن گم شده  ،آيد. اين اثر امروز به عربي موجود است دست مي تنها با تجربه به

 هـاي  بيمـاري  يصتشـخ ) و On the Anatomy of the Uterus( رحـم  يحتشراست. دو كتاب 
 ، و)Mattern 2013: 66جا نوشـت (  ) را نيز در آنOn the Diagnosis of Eye Diseases( چشم

طـول   به يالديم 157تا  153سپس به كورينث و اسكندريه رفت. اقامت او در اسكندريه از 
اي از كتاب  اي چهارمقاله انجاميد. او در اين مدت به يادگيري پزشكي مشغول شد و خالصه

ورد آتشـريح را فـراهم    بـارة نـام مـارينوس در   اي يكي از استادان اسكندراني بـه  مقاله بيست
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 ة). ايـن نشـان از آن دارد كـه جـالينوس بـر مطالعـ      304 ،17ج  :1370همداني   (معصومي
و سـفرهاي او بـراي تكميـل مطالعـات      هكالبدشناسي و تشريح در پزشـكي تمركـز داشـت   

  پزشكي بوده است.
جا پنج  به پرگامون بازگشت و پزشك گالدياتورها شد. او در آن يالديم 157او در سال 

 شدهاي جراحي و شناخت آناتومي فراهم  موقعيت شكه بدون شك براي دوراني ؛سال ماند
عمل جراحـي فـوت    كرد تا بيمار زير ميبليغ جاكه او سعي  ازآن .و موجب پيشرفت او شد

در اين شـغل مشـغول بـود. او     ميالدي 161نكند، قرارداد او چهار بار تمديد شد و تا سال 
اما قبل از رسيدن به روم در اطراف  ،جا بيازمايد آنخود را در بخت سپس راهي روم شد تا 

شرقي به مطالعه بر روي داروهاي گياهي و مواد معدني پرداخـت. او تـا تابسـتان     ةديترانيم
 دليـل  به اما احتماالًكرد؛ در روم باقي ماند و با شيوع طاعون، روم را ترك  ميالدي 166سال 

مجدد  ميالدي 169يا  168ا گرفت. در سال فساد روم و يا ترس از دشمنانش اين تصميم ر
عنـوان   بـه وري روم طـ در امپراسالگي توانسـت   سه و به روم بازگشت. جالينوس در سن سي

 ،پزشك و فيلسوف معروف شود. او پزشـك و فيلسـوف مخصـوص مـاركوس اورليـوس     
را  ،»كومـودوس «مراقبـت پزشـكي از پسـر مـاركوس،      ةوظيف ،چنين هم ؛شد ،رومور طامپرا

اما  ،راهي كند هاي جنگ هم ماركوس از جالينوس خواست تا او را در ميدان .برعهده داشت
  او خودداري كرد. بعد از مرگ ماركوس، كومودوس روي كار آمد.

بـراي  اتفـاق افتـاد. ايـن معبـد هـم       »معبد صلح«سوزي در  ، آتشميالدي 192در سال 
سوزي جالينوس  خانه. در اين آتش ن كتابعنوا شد و هم به فكران استفاده مي مالقات روشن

ها را بازنويسي كند  برخي از آن و مجبور شد هاي خود را از دست داد هاي كتاب تمام نسخه
)Hankinson 2008: 22 .(وي در زمان ماركوس از  هاي هنوشتتحقيق و  ةدور نتايجگونه  بدين

فاقـات دوران بازگشـت   دست رفت. بعد از اين اتفاق جالينوس بـه پرگـامون بازگشـت. ات   
 جالينوس به پرگامون تا زمان مرگش مشخص نيست.

  
 . آثار پزشكي جالينوس2

از بـين   او صد كتاب يا رساله است كه چنـدين كتـاب   هاي جالينوس نزديك به هفت نوشته
از هر نويسندة ديگـري در دوران باسـتان كتـاب نوشـته اسـت.        شايد بيشوي . است  رفته

تـرين   ه را براي نوشتن سـخنان خـود اسـتخدام كـرده بـود. كامـل      جالينوس بيست نويسند
) Corpus Medicorum Graecorum( يونـاني بدن پزشـكان  در كتاب وي هاي  نوشته مجموعه
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 1833و  1821هـاي   ) آلمـاني بـين سـال   Karl Gottlob Kühnتوسط كارل گوتلوب كوهن (
جالينوس است كه از يوناني  ةرسال 122گردآوري و ترجمه شد. اين مجموعه شامل  ميالدي

  به التين ترجمه شده است.
بـه   راه پزشـكي يونـان، رو   هم روم، مطالعة آثار جالينوس بهوري طامپرادليل فروپاشي  به

توانسـتند يونـاني    ، تعداد اندكي از دانشمندان التين كـه مـي   زوال گذاشت. در قرون وسطي
عباسيان براي  ة. در دوركردندبخوانند آثار جالينوس و سنت پزشكي يونان باستان را مطالعه 

منـد شـدند و برخـي متـون      بار مسلمانان عرب به متون علمي و پزشكي يوناني عالقه اولين
  به عربي ترجمه كردند.جالينوس را 

تـر   جالينوس را به سريانى ترجمه كرد. بـيش  اثر از آثار هشتاد و پنجاسحاق،   بن  حنين
ها با حمايت اشـخاص و برخـى بـه درخواسـت شـاگردان صـورت گرفـت.         اين ترجمه

 جـالينوس  آثار ةهاى سريانى نقش چندانى نداشتند، اما در ترجم شاگردان حنين در ترجمه
 يينجوامــع االســكندران ).6615 ،1: ج 1393عربــى فعاليــت داشــتند (احمــد بــه زبــان 

)The Alexandrian summaries( جـالينوس در دورة  ة شـد   از آثار ترجمـه   اي مجموعه  عنوان
 ةارائ  ، با هدف ششم ميالدي  در حدود قرن  مجموعه  پزشكي است. اين  در موضوع  اسالمي
ترجمـه،    نهضـت   پديد آمد و در جريان  ، در اسكندريه از آثار جالينوس  آموزشي  اي خالصه

  ).5146 ،1 : ج1393ترجمه شد (قاسملو 
) On My Own Books( مـن  يها كتابمانده است:  خط خود جالينوس باقي دو متن با دست

كنـد   ها او كمك مـي  كتابدر اين  .)On the Order of My Own Books( من يها نظم كتابو 
هـايي   ها و افتادگي د. البته همين دو كتاب نيز ابهامنمشخص شو يندهايي كه براي او تا كتاب

 يتشخصـ  ةباقي مانده اسـت. او در رسـال  گيري  چشمطور  هاي پزشكي او به . اما كتابدارد
  ) به ارتباط روح و ميل جنسي پرداخته است.Moral Character( اخالقي

خـالي از   نسـبتاً كـه   ،نوشته است» مبتديان«كه برخي آثار را براي  هاشاره كردجالينوس 
) ابتدا On the Pulse for Beginners( يانمبتد ينبض برادر كتاب  مجادله و بحث است. مثالً

كـه    (در زمـاني  آورد مـي  ،ها بدون اشاره به محتويات شريان ،عالئم نبضباب اي در خالصه
 يها برا استخواننه خون). در كتاب  ،ها هواست عتقد بودند در شريانم Erasistrateans ةفرق
  آناتومي داده است.بارة توضيحي درنيز ) On Bones for Beginners( يانمبتد

شد. در قرن  هاي پزشكي جالينوس در پاريس و آكسفورد قرن سيزدهم تدريس مي كتاب
 معروف در اروپا معروف شد. براي چندين قرن، طب اروپا عمـدتاً  اي چهاردهم او به چهره

 بدن انسان يبر روو با انتشار كتاب  1543طب جالينوسي بود. اگرچه اولين شكاف در سال 
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)Vesalius 'de Fabrica(  يوسوسال ياسآندراز )Andreas Vesalius (چنان نفوذ  هم ،ايجاد شد
فدهم كه علم جديد توسط افـرادي ماننـد دكـارت و    جالينوس ادامه داشت. تا اواخر قرن ه

هـاي   گرايي صحبت و حتـي گفتـه   گاليله مطرح شد هنوز با احترام از جالينوس و جالينوس
شد. در اواخر قرن نوزدهم در دانشـگاه   اعصاب هنوز در مدارس تكرار مي بارةجالينوس در

طـور   متنـي را بـه  وورتسبورگ، براي امتحان شفاهي پزشـكي، دانشـجويان موظـف بودنـد     
. حتي در برخـي روسـتاهاي   كنند و درمورد آن اظهارنظركنند تصادفي از جالينوس انتخاب 

تـوجهي بـه جـالينوس     ابتداي قرن بيستم بي در». un galeno«گويند  اسپانيا هنوز به دكتر مي
 امـا  ؛كردنـد  مي  پژوهشهايي از آثار وي  روي نسخهدر آلمان آغاز شد و تنها چند دانشمند 

هايي از احياي  كه نشانه 1970 ةتا ده پس از جنگ جهاني اول، اين جريان عمالً متوقف شد
  علمي جالينوس ديده شد.

  
  مكاتب پزشكي دوران جالينوس .3

هاى مهم جالينوس در دانش طب  كه از نگاشته ،فى فرَق الطب للمتعلميندر كتاب جالينوس 
در ابتـداي ايـن كتـاب در رأس    او اده است. مكاتب پزشكي دوران خود را توضيح د ،است

پـس   ؛دنبال سالمتي باشيم و به آن دست يابيم هدف پزشكي اين است كه بهگويد  مياالول 
كـار   حفظ سالمتي بهدر يا است دست رفته  كه در بازيابي سالمتي از را طبيب بايد مواردي

ته را بـا كمـك معالجـات    رف سالمتي ازدست ،)10: 1977اسحاق   بن  آيد فراگيرد (حنين مي
  و براي حفظ سالمتي از تدبير در غذاهاي آنان استفاده كند. ،يدي يا دارو و غذا برگرداند
كند اطبا در رسيدن به معرفت و شـناخت ايـن مـوارد بـا هـم       جالينوس درادامه بيان مي

و گروهي  »اصحاب تجربه«كنند كه آنان را  به تجربه اكتفا ميصرفاً نظر ندارند. گروهي  اتفاق
. فرق اين دو گروه اين است كـه  نامند مي »قياسين«دانند  كه استفاده از تجربه را كافي نميرا 

اما گروه دوم اسـتدالل را نيـز بـراي     ،داند اولي راه شناخت و معرفت را از طريق تجربه مي
ابزار كار اصحاب تجربه حس است و ابزار شناخت اصـحاب قيـاس    .داند  شناخت الزم مي

  مخفي است ظاهر سازند.را چه  تا آن ،استدالل
نظريات پزشكي جالينوس در واكنش به مكاتب پزشكي مطرح در زمان اوست.  ،درواقع

  :دكرعمده تقسيم  ةاين مكاتب را مي توان به سه دست
 ؛)empiricistsاهل تجربه (. 1

 ؛)methodistsشناسان ( ل يا روشاصحاب حي. 2
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) يـا مكتـب منطقـي و اسـتداللي     rationalistگـرا (  ) يا عقلdogmaticاصحاب قياس (. 3
)logical school(. 

 اسـت:  كه جالينوس به آنان اشاره نكرده هگروه چهارمي هم در علم پزشكي وجود داشت
طـب پرداختنـد    ةبـه فلسـف  ) كه براساس مبناي فلسفي رواقيان neumaticspگروه پنوماييان (

در طبيعت عنصر فعـال در   نبود خأل ة). طبيعيات رواقي براساس نظري171: 1377(ليندبرگ 
از  غيـر  بـه  ،ها ثر از اين مكتب معتقد بودند درون رگأدانستند. پزشكان مت طبيعت را پنوما مي

جريـان دارد  هـا   خون، هوا يا پنوما وجود دارد و خون درون وريـدها و هـوا درون شـريان   
 ). 167- 166(همان: 

  پردازيم. مياز ديدگاه جالينوس به بررسي هريك از اين مكاتب  درادامه
  
 اصحاب تجربه 1.3

رَق الطـب للمتعلمـين    (فصل دوم) كتاب  »رأس الثاني«جالينوس در  فـي  «بـا عنـوان    فـى فـ
تجربـه از  . او معتقد اسـت  كند مياصحاب تجربه را بررسي » استخراج فرقه اصحاب تجربه

پـردازد   هايي مي آيد. او درابتدا به انواع روش دست مي يا يا تكرار مشاهده بهؤراه خواب و ر
  برند: كار مي كه اصحاب تجربه براي رسيدن به تجربه به

فـرد در آن دخيـل    ةاي كـه قصـد و اراد   يعني پديده» اتفاق« ،اتفاق: از نظر جالينوس ـ
كردن  شدن و عرق دماغ اولي مانند خون». رضياع«و » طبيعيا«نيست و بر دو نوع است: 

شدن خون از بدن است يا نوشـيدن آب توسـط    خوردن و جاري و دومي مانند زمين
   ؛ضرر فرد باشد نفع يا به تواند به كسي كه عطش دارد. هردوي اين موارد مي

خواهد موضـوعي   است كه فرد با اراده و خواست خود مي» اراده«ارادي: روش دوم  ـ
 ؛ربه كندرا تج

 .دهـد  را مالك عمل قـرار مـي  قبل  ةتشبيه: روشي است كه پزشك سه مورد ذكرشد ـ
رفـتن از بينـي (چـه     هرگاه ديد بيماري كه دچار تب خوني است با خون ،مثال براي
گيرد كه در موارد مشابه  يا اراده) بهبود يابد، نتيجه مي ،صورت اتفاق طبيعي، عرضي به
 ؛كند تواند با فصدكردن بيمار را درمان مي

شود: از عضوي به عضو شبيه، دارويي بـه داروي   نقل: انتقال به سه صورت انجام مي ـ
 ).13- 10: 1977 اسحاق  بن  شبيه، از بيماري به بيماري مشابه (حنين
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 اصحاب قياس 2.3
، بقراط، اراسيستراتوسر فصل سوم به بررسي اصحاب قياس مانند هروفيلوس، جالينوس د

  پردازد.  و اسكلپيادها مي پزشكان پنوماتيك
او معتقد است اصحاب قياس براي درمان بيماري به اسباب و علت بيماري توجه دارنـد  

مـال،  كنند و در درمان خود به وضـعيت هـوا و آب، اع   و براساس علت، درمان را تجويز مي
آنـان معتقدنـد كـه تنهـا      ،چنين همهاي مصرفي بيمار توجه دارند.  و نوشيدني ،عادات، غذاها

و  ،بلكه توجه به قوت، مزاج و سن بيمار، وقت سال، شـرايط اقليمـي   ،استدالل كافي نيست
براي فردي كه نياز به فصد دارد بايد به سن و اقليم و وقت  ،مثال برايشغل بيمار مهم است. 

وجه كرد و بهترين زمان فصد در فصل بهار و در سن جواني است و براي فرد پيـر يـا   سال ت
). ايـن  15- 13  :همـان كند جايز نيست ( پسربچه يا كسي كه در مناطق سرد يا گرم زندگي مي

بـا تفكـر و تعقـل در     داند و معتقدند باي اي براي شناخت طبيعت بدن قائل افراد اهميت ويژه
  كنند. بدن و اسباب صحت به علت و زمينة بيماري پي ببرند و براي درمان آن استدالل 

دسـت   اصحاب قياس دانش پزشكي را از طريق استدالل بـه  :گويد جالينوس درادامه مي
اما اصحاب تجربه از طريق رصدكردن بيمار و حفظ مشخصـات بيمـاري. پـس     ،آوردند مي

  قياس از لحاظ نوع استخراج دانش پزشكي با هم تفاوت دارند.  اصحاب تجربه و
كه اصحاب قياس بـه اصـحاب   كند  ميرا بيان هاي بعدي جالينوس انتقادهايي  در فصل

بـرعكس اصـحاب تجربـه، تشـريح در      ،اصـحاب قيـاس   ،نمونهبراي  .اند تجربه وارد كرده
  دند.معتقد به علم منطق بو چنين همشمردند و  پزشكي را مهم مي

  
 اصحاب حيل 3.3

درمـان و   دركنـد. اصـحاب حيـل     كنندگان راه طب ياد مـي  جالينوس از آنان با عنوان كوتاه
شناخت بيماري اهميتي براي دانستن علت بيماري، سن بيمار، قوت و مزاج بيمـار، شـرايط   

هـا را   بيمـاري » النبعـاث «و » االحتقـان «و عادات بيمار قائل نبودند. آنان با دو روش  ،اقليمي
شود يا انبعاث يـا تركيبـي از هـردو     كردند و معتقد بودند بيمار يا دچار احتقان مي درمان مي

اند  ). احتقان يعني موادي كه بايد از بدن خارج شوند و در بدن محبوس شده19- 17: همان(
شدن افراطي مواد از بدن از طريق استفراغ يـا اسـهال. اصـحاب حيـل      و انبعاث يعني خارج

بـه استمسـاك،    درمان توجهي به عضو دردناك يا علت بيماري نداشتند و تنها باتوجـه براي 
  كردند. يا تركيبي از هردو درمان را تجويز مي ،استرسال
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كنـد.   در فصل هفتم اشتراكات اصحاب حيل با اصحاب قياس و تجربـه را بيـان مـي   او 
پـردازد. اصـحاب تجربـه     و تجربـه مـي   ،درادامه نيز به مناظرات بين اصحاب حيل، قيـاس 

 بـراي كننـد.   سرزنش مـي  غيره و ،توجهي به علت بيماري، سن علت بي اصحاب حيل را به
چون درمان گـوش   ،اصحاب تجربه معتقدند شناخت اعضا براي درمان واجب است ،نمونه

صحاب اما ا ،با درمان بيني و چشم متفاوت است. اصحاب قياس با امور پنهان سروكار دارند
  . اند دنبال مختصركردن دانش طب و اصحاب قياس به ؛امور ظاهر با تجربه
  

  مكتب پزشكي جالينوس. 4
و اپيكوريـان كـه پـدرش     ،ارسـطويان، افالطونيـان، رواقيـان    ةجالينوس فلسفه را در مدرس

يان نيز برخورد داشت يها قرار نگرفت. او با سوفسطا ثير آنأت اما تحت ،فراگرفت كردانتخاب 
گفتـة خـودش    ) بود، بـه anti-sceptical( شناسي عميقاً ضدشك كه او درمورد معرفت و با اين

يـا   يخودارجـاع  ةاما بـا مشـاهد   ؛نزديك شده بود )Pyrrhonism( مدتي به مكتب پيرونيسم
بقـراط   تيـ او بـه تثب  ).Hankinson 1991: xxiv( ) از آن دسـت كشـيد  self-evident( تهابد
ل مفصـ  يهـا  بقـراط شـرح   يها كمال كمك كرد و بر رساله يعنوان پزشك نمونه و الگو به
او  آرايشـناخت و بـه    مـي » چيـز  نماي خوب همه راه«او بقراط را با عنوان  نوشت. ياريبس

  .كرد ميدفاع از نظرياتش استفاده  تكيه داشت و از افالطون و ارسطو نيز در
آورده  مـن  يها نظم كتاب، در كتاب كردگيري منطق را آغاز كه از دوران كودكي ياد ،او
مرا نيز در جـواني بـه يـادگيري     ؛و دستورزبان آشنا بود ،پدر من به رياضي، حساب«است: 

» سمت يـادگيري منطـق و فلسـفه هـدايت كـرد      سالگي مرا به و در پانزده كردها تشويق  آن
)Morison 2008: 68(. حد نياز بـراي هـر   دانستن منطق به كه داشت تأكيدرو جالينوس  ازاين 

منطقي را بياموزد، حقيقت هرچيـزي را    اگر كسي روش«نوع فعاليت علمي ضروري است: 
با روش منطقي، حقيقـت  : «است آورده يروش درماندر كتاب  ،چنين هم .»كردپيدا خواهد 

فلسفه و منطـق،   بر آثاري در عالوه ،رو ). ازاينibid.: 69» (تشخيص خواهد بود قابلاز كذب 
 .دانسـت  يالزم مـ  يپزشـك  ياو فلسفه را بـرا آثار پزشكي او نيز حاوي مسائل فلسفي بود. 

ـ او بـا عنـوان    ةدر رسـال  ياستدالل و منطق در كار پزشك تياو بر اهم ديتأك  يـب ان الطب يف
: اسـت  آمده» باشد لسوفيف ديپزشك برتر با كه نيا« يامعن به ايلسوفف يكونان  يجبالفاضل 

 زيـ حسب نوع و جنس چند اسـت و ن بر  ها يماريتا بداند شمار ب اموزديمنطق ب ديپزشك با«
داشت  ديتأك نوسيجال). 307 ،17: ج 1370 يهمدان  ي(معصوم »ابديرا در كيراه درمان هر
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به اخالق  ماريكردن روابط مناسب با ببرقرار يدرست به منطق و برا صيتشخ يپزشك برا
 يبود بـرا  قدبرد و معت يبدن پ عتيبه طب توان ياز راه منطق است كه م نيچن دارد و هم ازين

  را بداند. يروش استدالل منطق ديباشد، باپزشك كلمه  يواقع يمعنا كه شخص به آن
بلكه با كساني هـم كـه اهـل     ،دار هيچ مكتبي نبود تنها طرف گفتة خودش نه جالينوس به

كه داده ها گزيده و نشان  ها را از همة آن آموزه گويد بهترين مكتبي بودند مخالف بود. او مي
» كننـده) بـود   گر (گلچـين  جالينوس التقاط« ،طور خالصه به .چگونه به حقيقت رسيده است

)Morison 2008: 20(تـر و بـه حقيقـت     كـرد درسـت   فكر مـي را چه  يعني از هر مكتب آن ؛
هـا و   گروهگرايش به از كرد در پزشكي سعي او  ،حال . بااينكرد ميتر است انتخاب  نزديك
هـاي پزشـكي    گو ميـان فرقـه  و به بحث و گفت او هاي خاص آن زمان فاصله بگيرد. مكتب
و  ،مند بود. از موارد مهم اختالف ميان اهل قياس، اصحاب تجربه گرا عالقه گرا و تجربه عقل

حاب حيل مسئلة نقش استدالل و تجربه در پزشكي و لزوم و ارزش كالبدشكافي بـود. اصـ  
بردن بـه علـل    ولي برخالف اصحاب قياس كار آن را پي ،كردند حيل از استدالل استفاده مي

ارزش منكـر  دانسـتند. اصـحاب تجربـه و اصـحاب حيـل، هـردو،        هـا نمـي   پنهان بيمـاري 
اما جالينوس، برخالف اين دو گروه، معتقد بـود   ؛كالبدشناسي در كار روزمرة پزشكي بودند

هـايي عمـومي در كالبدشـكافي     سي بداند. خود وي در روم نمايشكه پزشك بايد كالبدشنا
 تركيبـي از اسـتدالل  ها را در آثار خود آورده اسـت. جـالينوس    داد كه شرح برخي از آن مي

كـدام از   كار گرفت و اهل هيچ را در پزشكي خود بهاصحاب تجربه  تجربةاصحاب قياس و 
  هاي پزشكي نبود. اين مكتب

درمـورد تشـخيص و درمـان    ) On Therapeutic Method( يدرمـان   روشدر كتـاب  وي 
» تقسـيم «گيـرد   نظـر مـي   درمـاني در   در روشاو اي كـه   نويسد. اولـين نكتـه   ها مي بيماري

)diaeresisهـا و تفكيـك    بندي بيمـاري  يعني تقسيم ؛ه است) است كه از افالطون الهام گرفت
چيـز بـدون علـت رخ     هـيچ «س معتقد بـود  كه جالينوجا آناز ).ibid.: 59ها ( عالئم بيماري

پرداخـت. او بـين عالئـم خـاص و      جوي علت مـي و ، براي هر بيماري به جست»دهد نمي
بـين عالئـم عارضـي و تصـادفي (از      چنـين  هـم ضروري با عالئم اكتسـابي و مـوروثي و   

مقوالت ارسطو گرفته شده است) تفاوت قائل شده است تا فعاليـت طبيعـي و غيرطبيعـي    
رنـگ معـده    بررسـي  اخـتالل گوارشـي  در درمـان   ،مثـال بـراي   .هـا مشـخص شـود    اندام

توانـد مسـئول    بنـابراين نمـي   ؛كنـد  چون رنگ معده فعاليت طبيعي نمـي  ،غيرضروري است
 ،رو و كدام نيستند. ازايناند  هاي معده ضروري بايد بدانيم كه كدام ويژگيپس، نقص باشد. 
  پرسد: ميگرايان  او از تجربه
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[آن] كه شما از آن آگاهيد علت اين فعاليت است، يا چيزي است كه در معده اتفـاق  و 
و شـكل و   ،آن، بافـت آن  ة؟ موقعيت آن، انـداز است افتد؟ چه چيزي واقعا درست مي

 ).Hankinson 2008: 61( يك از اين چيزها علت فعاليت نيست پيكربندي آن: اما هيچ

) بـود: خـون،   umorismhاخالط چهارگانه ( ةيبه نظراز بقراط، معتقد  تيتبع به ،نوسيجال
گسترش  زيانسان ن يخو و را به خلق هينظر نيا نوسيو بلغم. جال ،اهيس يزرد، صفرا يصفرا
درمـان نيـز   خاص انسان مطابقـت دارد.   يخوو عدم تعادل هر خلط با خلق وياز نظر  داد.

بازگرداندن تعادل طبيعي به  پزشك ةهمان بازگرداندن تعادل طبيعي بين اخالط است. وظيف
اي كه سرد شده است  يعني معده ،شود صورت ضديت انجام مي هباندام مدنظر است. درمان 

شود. پس اين نوعي از علم پزشكي عقالني است كه بـر روي   توسط داروي گرم درمان مي
  ).ibid.: 62دارد ( تأكيدنياز به دانستن و شناخت طبيعت بدن و اشاره به علل پنهان بيماري 

  
  عصرانش تعامل جالينوس با هم. 5

پردازان ديگر، چه معاصـران   توجهي از آثار جالينوس به نظردادن و انتقاد از نظريه بخش قابل
خود و چه گذشتگان، هم پزشكان و هم فيلسوفان، اختصاص داده شده است. از برخـي از  

  ها ناراضي است.  اما از اكثر آن ،كند آنان ستايش مي
شناسـي، فيزيولـوژي، آنـاتومي،     اخالق، روان ةهاي منطق، فلسف نوس در همة زمينهجالي

 .كـار كـرده اسـت   تحليـل آثـار ديگـران)     و  و درمان (با تجزيه ،آسيب شناسي، داروشناسي
  :دكررا به دو دسته تقسيم  اوتوان آثار  مي

 ؛هاي او در تضاد و جدل با ديگران نوشته. 1

 .شناسي است كارهايي كه متمركز بر مسائلي مربوط به نظريه يا روشهاي فني و  نوشته. 2

 يپزشكدرباب گيرد و كارهايي مانند  ) در گروه اول قرار ميEpidemics( ها يدمياپكتاب 
» هنـر «) و On the Nature of Man( انسـان  يعـت طب درباب)، On Ancient Medicine( باستان

)On the Art Wouldگيرند. البته بسياري از آثار ديگر نيز وجود دارد  مي ) در گروه ديگر قرار
  توان در يكي از اين دو دسته قرار داد. كه نمي

هـاي خـود نبـوده اسـت. او      نوشتن به فكر انتشار نوشته ةگويد در مراحل اولي يجالينوس م
اي بـراي خـودش    كه نسـخه  بدون آن است، ها را به درخواست دوستان نوشته بعضي از آن

رحمي افتـاد   دست افراد بي بهاست، طوركه خود او گفته  نگاه دارد. بعضي از اين آثار، همان
  ).ibid.: 35(دند كرنام خودشان منتشر  ها را به كه آن
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داد تـا ذهـن    كـرد و اجـازه مـي    خـود را بيـان نمـي    در آموزش، جـالينوس ابتـدا نظـر   
 شنظـر راه بـا   تحليل خود را هم و  سپس تجزيه .موضوع كنكاش كنددانشجويان درمورد 

بـه همكـارش    هـا  ي از آندر يكـ و عمـومي كـرده     رانـي  او چندين بار سخن د.كر ميبيان 
چهارسـاله   و يسـ  وس،ياليـ در زمان جدال بـا مارت  نوس،ي. جالاسته حمله كرد وسياليمارت

 ياش، تاحـد  آن دوره يها گذشته و جدال يعموم يها يران بود. بعدها او، با نگاه به سخن
 يرفتـار  نيدر مألعام چنـ  گريگرفته است د ميكرد و اعالم كرد كه تصم يشمانياحساس پ

گونـه نبـود كـه وي از     دادن به جدال نبود. مطمئنـاً ايـن   معناي پايان اين به ،حال اينبا نكند.
گاهي اوقات او كند. پوشي  اي از پزشكي چشم هاي رقيب درمورد هر جنبه تكذيب ديدگاه

طـور   نيز بـه او كشيد. گروهي از دشمنان  چالش مي در مراسم تشريح آناتومي رقيبانش را به
تر وقت و انرژي خود را وقـف اهانـت    كردند و بيش منظم در معبد صلح با او مالقات مي

  كردند.   به او مي
آنـان در   .دارد فردي از دوستان جالينوس پرسيده بود كه جالينوس به كدام فرقـه تعلـق  

برتـري  وقتـي مارتيـاليوس   ). ibid.: 37(قبـول دارد  بقـراط را  فقـط  جالينوس  :جواب گفتند
كرد باعـث شـد   اعالم  ،ويژه در آناتومي به ،ها را در تمام زمينه )Erasistratus( اراسيستراتوس

آنـاتومي  بـارة  و سه كتـاب در  يآناتومي بقراطبارة جالينوس تحريك شود و شش كتاب در
ــ ــود را   ةفرق ــد. او خ ــان بنويس ــبتاً«آن ــارزه رگ نس ــر مب ) a rather combative vein» (گ

  كند.  مي  توصيف
ماننـد   ،)scepticism(گرايـي   شـك داران  نـد از: طـرف  ا ت دشمنان فلسفي جالينوس عبار

 لسـوف يف ،ائودمـوس  تـوان بـه   نيز مي در روموي  اني. از حامليو اصحاب ح انييفسطاسو
 ختيرا برانگ نوسي. ائودموس جالاشاره كرد ،نيدار فلسط فرمان ،بوئتوس وسيو فالو ،ءمشا
ـ او نيـز  كنـد.   ميخود را تنظـ  يولوژيزيو ف سيكالبدشنا يها كتاب نينگارش نخستتا   نياول

بخـش   الهـام  وسيـ بوئتـوس نوشـت. فالو   وسيـ فالو يرا برا سيكالبدشنا مياثر عظ ريتحر
 بـود. در نيـز  عموم  يبرا ختيكالبدشنا يها شينما يو اجرا ها يران سخن راديدر ا نوسيجال
بلكـه   ،روم شـركت داشـتند   ةيتنها مقامات بلندپا نه نوسيجال يها يران شنوندگان سخن انيم

 ).178 ،5: ج 1387 يپسيلي(گ افتندي يحضور م زين انييسوفسطا

دادن موقعيت  پزشك، نگران ازدستدر جايگاه شهرت خود  دليل جالينوس به ،درنهايت
از جدل و بحـث پرهيـز   كرد  ميرو سعي  ازاين ؛مندان بود خصوص ثروت خود بين مردم به

  و وقت خود را به تمرين و نوشتن اختصاص دهد.د كن
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  گيري نتيجه. 6
مسئلة نقـش اسـتدالل و تجربـه در پزشـكي و لـزوم و      درباب و حيل  ،اهل قياس، تجربه

ولـي   ،كردنـد  استدالل استفاده مي . اصحاب حيل ازندنظر داشت اختالفارزش كالبدشكافي 
دانسـتند. اصـحاب    ها نمي بردن به علل پنهان بيماري برخالف اصحاب قياس كار آن را پي

 امـا  ،ارزش كالبدشناسي در كار روزمرة پزشكي بودندمنكر تجربه و اصحاب حيل، هردو، 
از ايـن  كـدام   تقد بود هيچعم قياسدر مواجهه با اصحاب پزشكي تجربه، حيل و  جالينوس

ـ سه مكتب كامل نيستند و نواقصي در روش دار راه بـا   هـم بايـد  تجربـه   ،د و در پزشـكي ن
ها نبايد تنهـا   پزشكداشت  تأكيد. او كند كفايت نميو هركدام بدون ديگري باشد استدالل 

بلكـه بايـد از برهـان و اسـتدالل      ،ها بپردازند به تشخيص و درمان بيماري با روش تجربه
تنهـا   جـالينوس نـه   اسـتفاده كننـد.   نيـز  اند دست آورده منطقي كه از اصول و مبادي اوليه به

بلكه با كساني هم كه اهل مكتبي بودنـد مخـالف بـود. او يـك      ،دار هيچ مكتبي نبود طرف
 نظـر او  بـه  كـه  دكـر  مـي انتخـاب  را چه  يعني از هر مكتب آن، كننده) بود گر (گلچين التقاط
  .بود تر و به حقيقت نزديك تر درست

وي ماننـد پزشـكي اسـت.     يكرد منطق ابزار اوليه براي گسترش دانش جالينوس فكر مي
هاي فيلسوفان ديگر در منطـق،   نوشت و به نوشته يآميز مجادلهآثار براساس اين تفكر خود 

  .خصوص رواقيان، انتقاد كرد هب
گويـد:   خوانـد مـي   بردن كسـي كـه كارهـاي او را مـي     نفعراجع به جالينوس  ،درنهايت

مسـتقيم   وي». هاي من بهره ببرد بايد روش منطقي را بداند خواهد از نوشته شخصي كه مي«
حاذق باشـد   يخواهد پزشك اما منظورش اين بوده است اگر كسي مياست، و واضح نگفته 

  باشد.نيز دان  بايد منطق
  
  ها نوشت پي

عربـى    زبان يونانى سليس نگاشته شده است. كتـاب را حنـين بـن اسـحاق بـه      هاين اثر دراصل ب. 1
عربى از هربخش به رأس تعبير  ةاست. كتاب در ده بخش تدوين شده كه در ترجمكرده ترجمه 

و  ،هـاى طـب معرفـى و اشـتراكات، اختالفـات      هاى مختلف كتـاب فرقـه   شده است. در بخش
  ها بيان شده است. مناظرات آن

شهري از يونان باستان بود كه در شمال باختري  است. و پرغامه هم نوشته شده ،، پرگامومپرگامه. 2
 آناتولي قرار داشت و در غرب تركيه امروزي.
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در قرن هفتم  ،نويسنده و شاعر شامي ،اُصيبعه  به ابن ابيمشهور اس احمد بن قاسم سعدي بابوالع. 3
 هجري است.

اسـت و بـه    ،دان اسالمي، از نوادگان عبداهللا بن مسعود، صحابي پيـامبر  و جغرافي ،متكلم، مورخ. 4
 همين دليل به مسعودي مشهور شد.

  .است  چهارم هجري قمري ةداروشناس اندلسى سد ، پزشك و حسان اندلسى  بنسليمان . 5
 كنوني است. ةيكي از شهرهاي غرب تركي .6

نام  كوتاهي به ةمتولد شد و رسال يالديم 655كه در سال گراي شهر ازمير است  فيلسوف افالطون. 7
 جا مانده است. از وي به مقدمه به محاورات افالطون

 ؛ينالنـبض للمتعلمـ   يف. 2 ؛يرةالصغةالصناع يف .1رساله:  16بر  ليف جالينوس مشتملأآثار ت مجموعه .8
ـ . 6 ؛كتاب المزاج. 5 ؛كتاب االسطقسات. 4 ؛غلوقن الي ينوسكتاب جال  .3  ؛يعيـه الطب يالقـو  يكتاب ف
ـ  . 8 ؛للمتعلمين يحكتاب التشر .7  ؛يـر كتـاب النـبض الكب  . 9 ؛ةكتاب تعرف علل االعضـاء الباطن

 ؛البـرء  يلـة كتـاب ح . 13 ؛يـات كتـاب اصـناف الحم  . 12 ؛البحران يامكتاب ا. 11 ؛البحران كتاب .10
 .االصحاء يركتاب تدب  .14

در سـال  كـه   وساليوس ياسآندر ةنوشت ،هاي آناتومي انسان كتاباي از  مجموعه، در هفت كتاب. 9
  منتشر شده است. يالديم 1543

در بروكسـل اسـت. او اسـاس     مـيالدي  1514سـال   ةبلژيكـي اسـت. وي زاد   ةپزشك برجست. 10
 ريزي و از جالينوس انتقاد كرد.كالبدشناسي را پي

 شود. دانستن انكار مي گرايي فلسفي روشي است كه در آن امكان قطعيت شك يا. 11

در يـوليس واقـع در كئـوس     يالدمـ از  پيش 304كالبدشناس و پزشك يوناني بود كه درحدود . 12
  گذار كالبدشناسي و تشريح بود.  او بنيان .(يكي از جزاير سيكالد) زاده شد
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