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Galen is one of the most prominent thinkers and scientists in antiquity, 

who paid special attention to the methodology of natural sciences. On 

the other hand, the transition of Galenic tradition to the Islamic world 

had a wide impact on different areas of thought, one of which was 

methodology. Accordingly, studying Galen's scientific methodology 

plays a significant role in a true understanding of the scientific 

tradition in the Islamic medieval ages. This article, using the method 

of text-oriented analytic interpretation, expounds on the status of 

reason as one of the two main elements of Galen's methodology. In his 

view, the reason is the main part of the human soul which provides the 

scientific method both formally and materially. Its formal functions, 

pertaining to the logical scope, are as follows: demonstration, division 

and synthesis, definition, similarity and dissimilarity, analysis and 

synthesis, and indication. On the other hand, in a material sense, the 

mind provides the necessary prerequisites for the formation of proof 

and implication by understanding rational axioms. 
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 نوسیجال یعلم یشناسعقل در روش گاهیجا

 رانیمدرس، تهران، ا تیفلسفه، دانشگاه ترب یدکتر یدانشجو   یالله فدائروح
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 چکیده
شناسهی علهو  اندیشمندان و عالمان طبیعی در یونان باستان است کهه بهه رو  نیترجالینوس یكی از بزرگ

طبیعی توجهی ویهه  داشهته اسهتز از سهوگ دیاهر بها توجهه بهه انتجهای سهنت جالینوسهی بهه جههان اسهلا  و 

هاگ شناسهی  بررسهی و فههن اندیشههاگ ازجملهه رو ههاگ متتلها اندیشههآراء وگ در حوز  گرگذاریتأث

هاگ میانهه اسهلامی برخهوردار ت علمهی در سهد از اهمیت بالایی در درک درسهت از سهنّ شناختی وگرو 

عنوان یكهی محور تلا  شد  است تا جایاا  عجل بهاستز در این مجاله با استفاد  از رو  تفسیر تحلیلی متن

جهزء نفه  تهرین شناسی علمی جالینوس تبیین گرددز عجل در اندیشه جالینوس مهناز دو مؤلفه اصلی رو 

کندز کارکرد صهورگ عجهل کهه می نیانسانی است که از دو جنبه صورگ و مادگ  رو  علو  طبیعی را تأم

شود شامل برهان  تجسین و ترکیب  تعریا  مشابهت و مفارقت  تحلیهل و تلفیهق و به حوز  منطق مربوط می

گیرگ مجدمات لاز  براگ شكلعجلی   اتیهیدلالت استز از طرف دیار و به لحاظ مادگ  عجل با ادراک بد

 کندزمی نیبرهان و دلالت را تأم

 .عقل ،یعیعلوم طب ،یشناسروش نوس،یجال :هاواژهکلید
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 مقدمه .1

 مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش فیتعر .1-1

شناسی علمی دور  از چند جهت در بررسی رو   ( 292حز  –   921) جالینوس پرگامونی

تنها به مباحث میانه اسلامی حائز اهمیت است: اولاً وگ نه هاگباستان و همچنین سد 

صورت عنوان یک طبیب  بهشناسی علو  طبیعی از جنبه نظرگ پرداخته است  بلكه بهرو 

و لذا مباحث نظرگ وگ داراگ پشتوانه عملی نیز  اهتما  داشتهاگ به مجا  عمل نیز حرفه

است که تلا  کرد  در عین حفظ استجلای هست؛ ثانیاً وگ از معدود اندیشمندان باستان 

ی فكرگ و عد  التزا  به مكتب فكرگ خاص  به نحوگ از همه مكاتب فكرگ  فلسفی و طبّ

زمان خویش حداکثر استفاد  را بكند و رویكردگ تلفیجی را در حوز  رو  علمی در پیش 

ه جهان اسلا  اگ ببه نحو گسترد   ت برآمد  از اندیشه وگگیرد؛ ثالثًا جالینوس و سنّ

ت اسلامی در سنّ  -طور ویه  در زمینه طببه-به لحاظ روشی  یتوجهقابل ریواردشد  و تأث

 گذاشتز  گجابه

در دور  اسلامی   9شناسی علمیتر رو منظور شناخت دقیقبر این اساس  به   

یعنی -عنوان حلجه واسط میان اندیشمندان بزرگ یونانبه - شناخت اندیشه جالینوس

 امرگ ضرورگ استز البته باید مدّ   هاگ میانهو اندیشمندان مسلمان سد  -ارسطو  افلاطون

نظر داشت که آنچه به جهان اسلا  وارد شد  لزوماً ترجمه اصل یونانی آثار وگ نبود  بلكه 

که امتداد سنت شرح و  شدشناخته می انیینجوامع إسكندرعموماً آثارگ بود که با نا  

 حاینیز باا(Bos & Langermann, 2015: vii-viii) تلتیص آثار و اندیشه جالینوس بود

 کاهدزصل آثار یونانی وگ نمیااین امر از اهمیت بررسی و فهن آراء جالینوس مبتنی بر 

این مجاله تلا  دارد با توجه به آنچه دربار  اهمیت شناخت آراء جالینوس بیان شد     

 بپردازدز این اندیشمندشناسی علمی ی  به بررسی عجل و جایاا  آن در رو تا در گا  اوّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ی فراتر از حوز  علو  طبیعی است  ولی در این مجاله ت یونانی و در جهان اسلا  معناگ عامّهرچند معناگ علن در سنّ ز9

 شد   مجصود علو  طبیعی استزهرجا از علن ستن گفته
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 پژوهش نهیشیپ .2-1

ی صورت کلاگ هستند که صرفاً بهمههاگ معاصر از آثار جالینوس  داراگ مجدّاکثر ترجمه 

منطجی در اندیشه جالینوس پرداخته است که طبعًا -به رو  علمی و اهمیت رویكرد عجلی

هن با تمرکز بر رو  عجلی  به مباحث پرداخته نشد  صورت جزئی  آنمانند این مجاله  بهبه

منطجی -صورت خاص ناظر به رو  عجلیها  مجالاتی نیز بهاستز در کنار این مجدمه

 Theشناسی ها بدین قرار است: فصل رو ترین آنکه مهنشد  جالینوس نااشته

Cambridge Companion to Galen  که مجاله حاضر از دوجنبه متفاوت با آن است: یكی

هاگ رو  عجلی جالینوس و عنوان یكی از شاخصتوضیح بیشتر رو  تحلیل و تلفیق به

 Galen on logic andدیارگ بحث دربار  چیستی عجل و پرداختن به نظریه دلالتز فصل 

therapy  از کتابGalen's method of healing ر  رو  منطجی گزارشی مبسوط دربا

ترین کار در این زمینه دانستز ترین و دقیقتوان آن را جامعجالینوس دارد که می

 /جزء   برخلاف مجاله حاضر  فاقد بتشی است که به بررسی مفهو  عجل و قوّحاینیباا

شناسی پرداخته باشدز فصل چهار   پنجن و ششن از کتاب فوق نیز عاقله با رویكرد نف 

و  -هن با رویكرد تاریتی و نه تحلیل مفهومیالبته آن -ر دلالت متمرکز استطور خاص ببه

 Galen on the limitationsنظر قرار نداد ز  منطجی جالینوس را مدّ-هاگ عجلیسایر رو 

of knowledge اگ ارزشمند در کتاب نیز مجالهGalen and the World of Knowledge 

صورت خاص به است که بازهن بتشی را بههاگ منطجی جالینوس در زمینه رو 

شناسی عجل اختصاص نداد  و از طرفی دیدگا  هانكینسون در زمینه دلالت با آنچه مفهو 

 9گ متفاوت استزدر این مجاله آمد  تا حدّ

 و چیستی عقل تی. اهم2

جالینوس از جایااهی محورگ برخوردار استز وگ از یک سو عجل اگ عجل در نظا  اندیشه

و از سوگ دیار آن را  (Galen, 1997: 35)شماردمی وجه تمایز انسان از سایر حیواناترا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 زآمد  است  در فهرست منابع ذکرشد کتابشناسی غالب آثار  مشتصاتلاز  به ذکر است   9.
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عجل را اساسًا  جهیو درنت (Galen, 1997 : 44)کندان با خدایان قلمداد میوجه شباهت انس

ز عجل آن چیزگ است که همه افعای (Galen., 2005: 601)دهدمی در زمر  امور الهی قرار

علاو  بر کسی که به دنبای ز به(Galen, 1997: 111)باید بر اساس آن تنظین شودانسان می

 ,Galen)دهد پیروگ کندرسیدن به حجیجت است لاز  است تا از روشی که عجل ارائه می

  عاقله بالاترین مرتبه را ز در نظر جالینوس در میان تما  قواگ نف  انسان  قوّ(58 :1991

 ز (Galen, 1997: 141) داراست

توان بدین مسئله پرداخت که می  آمد انیکه ستن از قواگ نف  به م جانیدر هم   

چه ماهیتی داردز براگ پاسخ بدین پرسش لاز  است تا توضیحاتی   والا عجل با این جایاا  

شناسی جالینوس داد  شودز وگ در آثار خود صراحتاً بر این نكته ولو متتصر  دربار  نف 

اگ که از ترین آموز دار افلاطون است و مهنوا   شناسیدارد که در مباحث نف  دیتأک

ز طبق (Galen, 1999: 83) براگ انسان است یزئجبرگرفته اعتجاد به نف  سه اواندیشه 

 (eidos) نف  انسان از سه جزء که به لحاظ جوهر و صورت  برداشت جالینوس از افلاطون

: جزء عجلانی  جزء (Galen, 2005: 367, 369)9متمایز از یكدیارند تشكیل شد  است

شود از عجل ستن گفته می کهیز پ  هناام(Galen, 2005: 337) نفسانی و جزء شهوانی

 /جزء از نف  انسان استز نكته مهن دیارگ که در درواقع موضوع بحث دربار  یک قوّ

شناسی جالینوس اهمیت دارد  برقرارگ تناظر میان اجزاگ نف  با اعضاگ جسن انسان  نف 

هر یک از اجزاء نف  در یكی از اعضاگ  اریدانیب  استز به2به پیروگ از افلاطون و بجراط

گیردز جالینوس  به گفته خود  به پیروگ از بجراط این اعضا را بدین نحو اصلی بدن جاگ می

عنوان جایاا  جزء عنوان جایاا  جزء عجلانی نف   قلب بهمشتص کرد  است: مغز به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ولی باید توجه داشت که این مطلب تنافی با   هرچند جالینوس گا  از اصطلاح قواگ نف  نیز استفاد  کرد  است ز9

د د اجزاء )صور( نف  نداردز وگ معتجد است اندیشمندانی چون ارسطو و پوزیدونیوس رواقی  در عین پذیر  تعدّتعدّ

:Galen, 2005 ز )پذیرفتند که این امر برخلاف دیدگا  افلاطون و بجراط است  را نمید اجزاء نفقواگ نف   تعدّ

 ز(313

 ,Galen)تناظر را بیان کرد  ولی به مصادیق اعضاء بدن اشار  نكرد  است  یالبته وگ معتجد است افلاطون اصل کل ز2

 ز)83 :1999
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ز (Galen, 2005: 161-169) عنوان جایاا  جزء شهوانی نف نفسانی نف  و کبد به

گرفته نیز عضو ازآنجاکه عجل جزِء اشرف نف  انسان است  عضوگ که عجل در آن جاگ

 وس مغز استترین عضو بدن ازنظر جالینو این یعنی مهن بود رئی  و اصلی بدن خواهد

(Galen, 1999: 73, 81; 2005: 157) ز 

طور خاص به بررسی شناسی جالینوس  بهپ  از بیان این مجدمه کوتا  دربار  نف 

 /جزء عجلانی نف  پرداخته خواهد شدز با بررسی ستنان متتلا جالینوس  هاگ قوّکارکرد

کارکردهایی که براگ جزء عجلانی نف  بیان شد  بدین قرار است: اندیشیدن  کسب علن  

  دریافت تاثّرات  (Galen, 2005: 251)  حكن کردن (Galen, 2005: 209)جویی حجیجت

فرمابودن    حكنکردنتی  هدارکردنی  تدب(Galen, 2005: 609)دادن خود ل  حرکتتعجّ

  ادراک حسی و حرکت (Galen, 2005: 145)کردن  اندیشیدن  تعجّل کردن محاسبه

  فهن استلزا  و ناسازگارگ و امور مرتبط با این دو (Galen, 2005: 111, 149, 151)ارادگ 

و شناخت خیر اخلاقی  (Galen, 2005: 543)مانند تجسین  ترکیب  شباهت و عد  شباهت 

(Galen, 2005: 317)واسطه آن گرفته است و به گز ازآنجاکه جزء عجلانی نف  در مغز جا

دهد  مواردگ که جالینوس از کارکردهاگ مغز ستن گفته هاگ خود را انجا  میفعالیت

براگ مغز را غالباً دو کارکرد  وگتواند جزء عملكردهاگ عجل محسوب شودز است نیز می

 ,Galen, 2005: 439)رکات ارادگ : یكی ادراک حسی و دیارگ انجا  حمطرح کرد 

ل  حافظه  یادآورگ  کسب علن  فكر و   هرچند که عملكردهاگ دیارگ چون تتیّ(477

 (زGalen, 2005: 439) استدلای را نیز بدان نسبت داد  است

پاسخ بدان  به ذهن خطور کند که یی به این کارکردها  ممكن است پرسشدر ناا  اوّ

 ازآنجاکهقرار دهد:  گ متتلا عجل در اختیار کارکردهاترگ را از تواند فهن دقیقمی

چون ادراک حسی و حرکات ارادگ میان انسان و سایر حیوانات مشترک  ییعملكردها

ز  انسان از جالینوس عجل را وجه ممیّ -طور که بیان شدهمان-که  پ  چاونه استاست  

ز جالینوس در کتاب 9توان پاسخ داد: داندز به این سؤای به دو طریق میدیار حیوانات می
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Protr.9 برد: عجل داخلی و عجل در بیان تفاوت میان انسان و حیوان از دو سنخ عجل نا  می

 تیواسطه آن انسان این قابلارجی است که بهخارجیز آنچه متتص به انسان است عجل خ

وگ   حاینییابد که به انجا  صناعات متتلا و همچنین اکتساب علن بپردازدز باارا می

و  (Galen, 1997: 35)کند نفی نمی نامد رامیعجل داخلی  ازآنچه حیوانات مندگبهر 

بسا بتوان کارکردهایی چون ادراک حسی و حرکات ارادگ را به همین سطح چه جهیدرنت

ز جالینوس در مواردگ کارکردهاگ عجل یا مغز را به دو دسته 2ترِ عجل نسبت دادز نازی

)که آن را  یا براگ خود خودگخودتجسین کرد  است: یكی کارکردهاگ عجل/مغز به

« لغیر »بت به سایر اجزاء و اعضا )که آن را نامین( و دیارگ کارکردها نسمی« نفسهل»

شناخت   نفسهلصورت  /جزء عجلانی نف  بهنامین(ز در دیدگا  جالینوس فضیلت قوّمی

ز در جاگ دیار (Galen, 2005: 325)صورت لغیر  تدبیر اجزاگ نف  ذات اشیاء است و به

ل  حافظه  یادآورگ  کسب علن  فكر و استدلای دانسته و کارکرد نفسه مغز را تتیّلکارکرد 

 ز (Galen, 2005: 439)لغیر  آن را ادراک حسی و حرکات ارادگ 

 گبندنیتوان قائل به یک تجسبندگ دیدگا  وگ در این مورد میمنظور جمعبه

نفسه عجل که ناظر به امور شناختی و معرفتی است و امورگ ل گز کارکردها9جزئی شد: سه

کردن و کردن  حكنل  شناخت خیر اخلاقی  دریافت تأثرات  محاسبهچون کسب علن  تعجّ

لغیر  غیر بدنی که مربوط به وظیفه تدبیر   گز کارکردها2گیردز می ق در این دسته جاگمنط

صورت عملی هدایت و حكمرانی بر سایر اجزاگ نف  است که درواقع به حیطه اخلاق )به

ز کارکردهاگ لغیر  بدنی که ادراک حسی و انجا  حرکات 3شودز و نه نظرگ( مربوط می

توان چنین لحاظ کرد گانه  میبندگ سها در نظر گرفتن این تجسینشودز بارادگ را شامل می

ی و شمارد  ناظر به کارکردهاگ اوّجالینوس عجل را از ممیزات انسان می کهیکه هناام

 گویدز دو  ستن می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

که این رو  در سنّت پهوهش دربار   صورت متفا لاتین آن آمد  استاسامی کتب جالینوس در متن به 9.

 زجالینوس رایج است

است که در سنت ترجمه به الحثّ علی صناعة الطب  Προτρεπτικος επι` ιατρικηνعنوان یونانی این اثر 

 شهرت داردز Protrepticusو در سنّت لاتین نیز به  ترجمه شد  است
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ه خالی از لطا نیست تا در این قسمت از بحث  نسبت عجل و فلسفه را نیز مورد مداقّ

وضوح مجصود جالینوس از فلسفه را بیان کرد  به Opt.Med.9قرار دهینز رساله کوتا  

  فلسفه سه جزء دارد: (Hankinson, 2016: 3506)ت رواقی استز در ناا  او و متأثّر از سنّ 

ز با کنار هن قرار دادن اجزاگ فلسفه و (Galen, 1997: 33)منطق  طبیعیات و اخلاق 

گردد که فیلسوف دقیجًا همان کسی است که همه کارکردهاگ عجل مشتص می

وضوح در ضمن هاگ عجل انسانی را به فعلیت رساند  است؛ منطق و اخلاق که بهظرفیت

کارکردهاگ جزء عجلانی نف  برشمرد  شد  است  اما دربار  طبیعیات  با توجه به 

محتواگ اصلی در  کنند نیرسد باید آن را تأمرگ آن در زمر  علو  نظرگ  به نظر میقرارگی

کارکرد معرفتی و شناختی عجل دانستز بر همین اساس است که جالینوس فلسفه را بالاترین 

ترین افراد به اله قرار و فلاسفه حجیجی را در زمر  نزدیک(Galen, 1997: 35)خیر الهی 

 ز (Galen, 1997: 37)دهدمی

شناسی عجل در حوز  رو  کارکردبا توجه به اینكه هدف اصلی این مجاله تبیین 

هاگ میانه  مباحث مربوط به و در سنّت علمیِ باستان و سد علمی جالینوس است 

ی یدر ادامه کارکردهاشد  است  منطجی مطرح میشناسی و رو  علمی ضمن مباحث علن

طور خاص با مباحث منطجی جالینوس پیوند که بهمطمح نظر قرار خواهد گرفت عجل از 

گ تجسین کردز مجصود از نجش صورگ ها را به دودسته صورگ و مادّآن توانیخورد و ممی

که صرفاً رو  علمی  آن بتش از کارکردهاگ عجل در حوز  منطق است  عجل در

ل باست  در طرف مجا -فارغ از محتواگ آن-ساخت و فُر  منطجی رو  علمی کنند انیب

ط عجل ادراک صورت مستجل توسّگ ناظر به محتواگ قضایایی است که بهکارکرد مادّ

رو   نیتریاصل عنوانبهمبادگ رو  برهان  نیتأمدر  هاآنو البته نجش اصلی گردند می

عنوان مجزّایی به بودن مطالب جالینوس در این قسمت  به اندکبا توجه  منطجی استز

 شد  استز  آورد ذیل مباحث برهان  کارکرد مادّگ اختصاص داد  نشد  و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.9 Οτι ο αριστος ιατρος και φιλ σοφος؛ Quod optimus medicus sit quoque 

philosophus; زفٌ الطبیب الفاضل فیلسو ی أنّ ف 
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 (Apodeixis) . برهان8

شناسی علمی جالینوس دانستز این ترین مؤلفه در رو توان شاخصرو  برهانی را می

رو  در آثار متتلا خود داشته است به دست امر اولاً از اهتمامی که وگ به بیان این 

در پانزد   9(De demonstratione) گ که اثر مبسوطی را دقیجاً با همین عنوانبه حدّ  آیدمی

جز موارد اندکی که در -سفانه امروز  هیچ بتشی از آنأجلد به رشته تحریر درآورد که مت

نجشی که جالینوس براگ این رو  نماند  استز ثانیًا  یباق -سایر آثار  بدان ارجاع داد 

ذکر کرد  حاکی از جایاا  محورگ آن استز براگ مثای وگ معتجد است قبوی نظریات 

ی از افلاطون و ارسطو نباید بدون علمی تنها باید از طریق برهان باشد و هیچ مطلبی را حتّ 

ز وگ برهان را رو  تشتیص استدلای درست از (Galen, 2005: 199)برهان پذیرفت 

 ,Galen)تی بدان نیازمند است هر جویند  حجیج که (Galen, 2005: 141)داند نادرست می

برد  است: طور خاص از برخی علو  که نیازمند برهان هستند نا ز جالینوس به(173 :2005

 ,Galen, 1991: 16; 1997: 27)شناسی  منطق و پزشكی   هندسه  ستار اتیاضیفلسفه  ر

 ز (143

گوید دقیجاً همان برهانی است مجصود از رو  برهانی که جالینوس از آن ستن می

ت مشائی و افلاطونِی ط ارسطو مطرح گردید و سپ  در سنّ صی توسّصورت تتصّ که به

داند که در بتش پ  از وگ دنبای گردیدز وگ بهترین بیان از رو  برهانی را همان می

ز بر این (Galen, 2005: 105)تحلیلات ثانیه در آثار ارسطو و ثئوفراستوس آمد  است 

شناسی استز جالینوس خطاگ در ورود جالینوس به برهان از طریق مباحث قیاس  اساس

ز خطاگ (Galen, 1997: 134-135)کند گ تجسین میقیاس را به دو نوع صورگ و مادّ

گ مربوط به محتواگ بندگ قیاس و خطاگ مادّصورگ ناظر به خروج از قواعد صورت

گردد  ها میقضایاگ مورد استفاد  در آن استز آنچه موجب تمایز برهان از سایر قیاس

ز جالینوس مجدمات قیاس (Galen, 2005: 431)گ آن است مادّکاررفته و جنبه مجدمات به

 ,Galen)کند اگ تجسین میرا به لحاظ محتوا به چهار دسته برهانی  جدلی  خطابی و مغالطه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 زکتاب البرهان  ;Περι αποδειξεων ز9
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گا  در رو  برهان   نیو معتجد است اول )169 ,159 ,157 ,113 ,115 ,113 ,111 :2005

 ز (Galen, 2005: 113)مهارت در شناخت انواع مجدمات است 

پیش از ورود به بحث از مجدمات برهان  لاز  است دو نكته دربار  ناا  کلی 

شناخت ذات اشیاء است؛ به بیان  هدفْ  جالینوس به این رو  بیان شود: در رو  برهان

لینوس نار  علمی )یا همان برهانی( ناظر به ذات اشیاء است  از مفهو  شیء آغاز خود جا

با  گرا؛ بنابراین جالینوس را باید یک ذات(Galen, 2005: 433)کند تا به ذات آن برسد می

در   همان مشتصات ارسطویی آن دانستز دیار آنكه توجه ویه  جالینوس به بحث برهان

ز او او نیز هست هندسی-اتیبرگرفته از رویكردهاگ ریاضیّ  ت مشائیسنّ گ از ریرپذیکنار تأث

صراحت بیان کرد  است که اگر نزد پدر آموزگ خود در نوجوانی  بهدر بیان نحو  منطق

  گشتز درواقعپیرهونی دچار می تیبود به شكاک اموختهیحساب ن ریاضیات  هندسه و

هاگ هاگ کسوف  ساعتبینیاگ که مبتنی بر علو  ریاضی در پیشمناقشه رقابلیحجایق غ

هاگ آبی و دیار محاسبات معمارگ نمایان شد  بود جالینوس را بر آن خورشیدگ و ساعت

)یا به تعبیرگ هندسی( ستن باوید  (grammikon apodeixis) یداشت تا از برهان خطّ 

18)-(Galen, 1997: 17دهد که ی نشان مین خطّعبارات متتلا جالینوس دربار  برها 9ز

ت عملی آن است که خود را نتیجه و دقّ   ترین عامل اعتباربتش به رو  برهانبسا مهنچه

ی نوع خاصی از دهدز درواقع برهان خطّمانند معمارگ نشان می برگرفته از هندسهدر امور 

برگرفته از هرچند که اصطلاح آن -نیست شد انیبرهان  جداگ ازآنچه در سنت ارسطویی ب

دهد هر آنچه مبتنی بر برهان   بلكه صفتی است که نشان می-دانش هندسه و مكانیک است

ناپذیر است مانند قضایاگ هندسی و همچنین تولیدات مهندسی دقیق و خدشهباشد به

(Barnes, 2003: 8)ز 

ها  در مجدمات آن   وجه تمایز برهان از سایر قیاسشد بیانتر طور که پیشهمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 شدیکاربرد  ماشار  داشته که توسط اصحاب هندسه به ییهابود  و به برهان جیرا زین نوسیاز جال شیاصطلاح پ نیا ز9

نوع استدلای  نماد  نیعامّه مرد   ا انیباستان و در م ونانینا  گرفتندز در  یارتباط با هندسه  خطّ نیهم لیو به دل

 ز(Barnes, 2003: 7–8)بود  قیاستدلای قاطع و دق
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اسی علمی به سراغ برهان بروین  مجدمات برهان شنز علاو  بر این  اگر با رویكرد رو است

خواهد یافت  چراکه یكی از موضوعات اصلی در رو  علمی  چیستی  یاهمیت دوچندان

و اساسًا غالب مباحث جالینوس دربار   و نحو  اکتساب اصوی و مبادگ علن است

ته بررسی الب گیرندزهاگ آن دسته مجدمات برهانی است که در زمر  مبادگ قرار میویهگی

رگ و هن قائل به مبادگ هن قائل به مبادگ تصوّ ی نوعدهد که وگ بهآثار جالینوس نشان می

در کنار – شود ناظر به مبادگ تصدیجیتصدیجی براگ علن استز آنچه در این بتش بیان می

 نهینزمی رگ را به بتش بعدگ مجاله وااست و بحث از مبادگ تصوّ  -کلی صورتبهمجدمات 

ویهگی اصلی و مشترک مجدمات علمی و برهانی در هر حیطه از   ر جالینوسطبق نظ

در آن علن بود   یباید ناظر به ذات موضوع موردبررسدانش آن است که مجدمات می

(Galen, 2005: 109, 111, 117) شود متناسب باشد و با آنچه براگ آن برهان آورد  می

(Galen, 1964: 31)  ز جالینوس در جاگ دیار ویهگی مجدمات کلی مورداستفاد  در رو

ضوع صادق داند که دربار  همه مصادیجشان در زمینه وصا مرتبط با موبرهان را آن می

 ز هرچند جالینوس مجصود از ناظربودن به ذات موضوعِ (Galen, 2005: 137) باشند

 در علن را چندان شرح و تفصیل نداد   اما باید آن را در قالب مباحث یموردبررس

ت ارسطویی بودن محموی براگ موضوع علن در برهان  در سنّشد  در زمینه لزو  ذاتیمطرح

  9فهن کردز

توان برشمردز البته این مهن دیارگ را نیز براگ مجدمات برهان می و ویهگی مشترک

اصطلاح مبادگ علن برهانی است؛ چراکه آورگ در هر علن و بهویهگی ناظر به شروع برهان

توان از نتایج آورگ  میوس به این امر ملتفت بود  است که در سیر برهانخود جالین

بودن عنوان مجدمات برهان جدید استفاد  کردز این ویهگی مهن  بدیهیهاگ پیشین  بهبرهان

ز ملاک بداهت در نظر (Galen, 1997: 144, 145, 147; 2005: 487)مجدمات برهان است 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

موضوع خود  یذات دیدر مجدمات برهان  محموی با ار یدعبارتبه ایباشد   یذات دیازنظر ارسطو  مجدمات برهان با 9.

محموی در  ایموضوع خود است که  یمحموی ذات کی یزمان  (74b5-74b12) (Aristotle, 1984: 10) .باشد

محموی قرار داشته باشد و  ایموضوع در تعر نكهیا ایاز مجوّمات موضوع باشد   جهیموضوع اخذ شود و درنت ایتعر

 ز(73a34-73b5) (Ibid: 7)مجوّ  آن باشد 
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  مجدمات بدیهی اریدانیبز به(Galen, 1991: 18)از برهان است  ازبودنینیجالینوس ب

ه به با توج -بساها نیازگ به برهان نیست و چهقضایایی هستند که براگ تصدیق و پذیر  آن

بتوان گفت که قضایاگ بدیهی  –کند انواعی که جالینوس براگ مجدمات بدیهی ذکر می

هماان  ر یوگ معتجد است مجدمات بدیهی موردپذ  ز بر این مبنارندیاساساً برهان ناپذ

ازآنجاکه برخی از  :ز شاید در اینجا این سؤای ایجاد شود(Galen, 1991: 21)هستند 

ط مرد  عادگ فهن و تصدیق د  توسّشوکه در علو  استفاد  می )مبادگ( مجدمات بدیهی

گردد  آیا این امر با پذیر  هماانی این مجدمات در تضاد نیست؟ هرچند جالینوس نمی

اظهارنظر نكرد  است  اما با بررسی استفاد  عملی وگ از رو  برهان   بار نیصراحتاً درا

خصوص است آید که مجصود از پذیر  هماانی  پذیر  اهل هر علنِ بهچنین به دست می

(Morison, 2008: 71)ر نف  مغز جایاا  عضو مدبّ کهنیوگ در اثبات ا  ز براگ مثای

ر نف  است و مه استفاد  کرد  که مبدأ اعصاب همان جایاا  جزء مدبّاست  از این مجدّ

 ,Galen)ط طبیبان و فیلسوفان ارجاع داد  است به پذیر  هماانی آن توسّ اعتبار آن را

 ز(67 :2005

 )مبادگ( در زمر  مجدمات بدیهی گریدر نظر جالینوس دو دسته قضایا صلاحیت قرارگ

ی قضایاگ مبادگ علو  هستندز دسته اوّ کنند نیان را دارندز این دو نوع قضایا درواقع تأمبره

ط وضوح توسّها بهبرگرفته از ادراکات حسی است و دسته دو  قضایایی که حجیجت آن

ز جالینوس به این دسته (Galen, 1964: 31; 2003: 29; 2005: 143)شود عجل ادراک می

گر درواقع این بدیهیات عجلی بیان 9زGalen, 1964: 32)-(33دهد دو  عنوان اکسیو  می

شناسی علمی جالینوس است  به این معنا که عجل علاو  بر ر رو گ عجل دکارکرد مادّ

هاگ بعدگ مجاله ذکر خواهد کارکرد صورگ خود در قالب برهان و مواردگ که در بتش

کندز با بررسی آثار می نیشد  به شكل مستجل نیز محتواگ لاز  براگ تولید علن را تأم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

المدخل إلی المنطق( جالینوس اکسیو  را براگ ؛ Institutio logica) .Inst. Logهرچند در همین کتاب  9.

در ارجاع ذکرشد  در  کهنی  ولی با توجه به ا(Galen, 1964: 52)کاربرد  است به یصورت کلمات بدیهی بهمجدّ

رسد ارجاع متالا آن را باید به همان عجلی تصریح شد  است  به نظر می اتیهیبد بودن انحصارگِمتن  به اکسیو 

 مجدمات عجلی تفسیر کردز
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-ز اصوی و قواعد منطجی9سته قرار داد: د سه یا چهارتوان در ها را میجالینوس  اکسیو 

  اگر مجدار یكسانی از اندگاتی مانند: دو مجدار مساوگ با یک مجدار خود با هن مساوریاضیّ

 ,Galen)ها اضافه شود نتیجه بازهن مساوگ خواهد بود دو مجدار مساوگ کن شود یا بدان

 ,Galen)صا به امور متتلا شود متّ  تواندینم جهتکی  امر واحد از (19 ,18 :1991

جمع نیستند  یا فجط یكی صادق است یا هر دو   دو امر متضاد قابل(605 ,603 :2005

  ز اصوی و قواعد متافیزیكی که به نحوگ محور آن2ز (Galen, 2005: 315)اند کاذب

تنها از امرگ  گزیت نیست  هر چیت است: هیچ رخدادگ بدون علّمباحث ناظر به اصل علّ

آید  هیچ امر موجودگ از امر معدو  به وجود نمی زیچچیآید  هموجود به وجود می

تعریفیِ ذاتی که  گایز قضا3ز (Galen, 1991: 19-20)شود صورت مطلق ناموجود نمیبه

این دسته قضایا درواقع حاصل کشا ذات و طبیعت یک امر بر اساس رو  تجسین و 

 ز4 صورت مبسوط توضیح داد  خواهد شدزترکیب است که این رو  در بتش بعد به

و در قالب قضایا بیان  دارنداصوی موضوعه که حالت تعریفی و قراردادگ میان اهل هر علن

مثای تعاریفی که در هندسه براگ خط  سطح و اشكای هندسی ارائه عنوان؛ بهندشومی

توان به معناگ این دسته چهار  را نمی رسدیمالبته به نظر  ز(Galen, 1991: 18)شود می

حاصل یک قرارداد است و خود جالینوس نیز این  چراکهدقیق کلمه بدیهی عجلی دانست  

 دیتأکوگ  حاینیبااز (Ibid) کرد  استجدا  ریبرهان ناپذهاگ دست قضایا را از اکسیو 

 ز(.Ibid)ها جنبه مبدئیّت براگ علن دارند دارد که اصوی موضوعه نیز به مانند اکسیو 

از عبارات جالینوس  بادگ امری از مجدمات برهان بازگردینز آنچه در به دسته اوّ

قضایاگ حسی جزئی   آن است که مجصود وگ  دیآیدربار  مجدمات محسوس به دست م

 استز با پذیر  این مطلب یک وجه تمایز جالینوس از ارسطو در بحث برهان هویدا

  در حاینیز بااستدانیت را یكی از شروط مجدمات برهان میگردد  چراکه ارسطو کلّ می

متصوصاً در بحث از مكان جزء –هاگ علمی که جالینوس در آثار متتلا خود برهان

قضایاگ حسی جزئی نیست  بلكه  گریکارگخبرگ از به  ارائه داد  است -ر نف مدبّ

رسد اینكه کلی مواجه هستینز به نظر می از ح  اما برگرفتهعك  عموماً با قضایاگ به
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ی جزئی به برهان باز گذاشته و حتّحسی جالینوس در مجا  نظر را  را براگ ورود ادراکات 

هایی با مجدمات جزئی آورد   نه از باب استفاد  از این سنخ در اثر منطجی خود برهان

 مدّ ن حجوقی یا درمان اشتاصْ بلكه کاربرد آن در محاک  مجدمات در مباحث علمی است

 -برخلاف علن -شوداگ که از استدلای دنبای مینظر است که در هر دو حالت نتیجه

 ز (Morison, 2008: 73)اگ جزئی است نتیجه

طور که هنوز کامل حل نشد  استز همان سیمبتنی بر ادراک حاما مسئله مجدمات 

 دارند کلیمبتنی بر ادراک حسی که حالت  جالینوس عموماً از مجدمات  تر بیان شدپیش

از طریق ناگ به بیرون  (phōnē) صدا»مانند  یهاگ خود استفاد  کرد  است  مجدماتدر برهان

شود  ها تولید میاگ دیار از اندا استنشاقِ غیراجبارگ توسط مجموعه»یا « شودفرستاد  می

استنشاق  دکنند یشوند که تولهایی تولید می{ عضلات و اعصاب از همان اندا کهی}درحال

  اما اساساً ادراکات حسی امورگ جزئی هستند و (Barnes, 1991: 72)« اجبارگ هستند

شدن به قضایایی بدون دخالت امور خارج از ادراک چون استجراء یا قیاس  قابلیت تبدیل

دهد به این تمایز میان ارتی آورد  که نشان میعب كجایکلی را ندارندز جالینوس در 

 عنوان امور جزئی و قضایاگ کلی مبتنی بر محسوسات واقا بود  است:محسوسات به

براگ اثبات آن  یدر هر مسئله خاص لاز  است تا فرد بررسی کند که به چه مجدمات

چه -را از تجربه یرا باید از ادراک حسی ساد  برگیرد  چه مجدمات ینیاز دارد؛ چه مجدمات

بایرد و چه  -9شد  از صناعات/علو شد  از زندگی و چه تجربه گرفتهتجربه گرفته

 ز(Galen, 2005: 233)شود وضوح توسط عجل دریافت میرا از حجایجی که به یمجدمات

جالینوس در اینجا در کنار مجدمات محسوس و مجدمات عجلی از مجدمات تجربی نیز  

شناسی علمی جالینوس ستن گفته استز مفهو  تجربه یكی از مفاهین کلیدگ در رو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

استفاد  کرد  است  ولی نكته مهن آن است که عمومًا  τέχνηجالینوس در اینجا و بسیارگ موارد دیار از اصطلاح   ز9

ی علو  ریاضی و گ که حتّدر ادبیات علمی جالینوس وجود ندارد  به حدّ ἐπιστήμηو   τέχνηمرز مشتصی میان 

توان در بسیارگ موارد از همین رو می  (Galen, 1991:21; 1997:52) .شناسی را نیز صناعت دانسته استنف 

τέχνη ز براگ نمونه اندآثار جالینوس نیز به همین شكل عمل کرد  مطرحصورت علن ترجمه کرد و مترجمان را به

 (ز(Hankinson, 1991: xvii نکز:
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این مجاله استز فجط به همین مجدار بسند   حیطهدربار  آن خارج از  یاست و بحث مستوف

و حافظه حاصل از آن نسبت به  حسی شود که تجربه در نظر جالینوس همان مشاهد می

؛ بنابراین (Galen, 1985: 27)شود امورگ است که به نحو مكرّر و یكسان مشاهد  می

سی است که جالینوس طبق عبارتی قضایاگ تجربی همان قضایاگ کلی مبتنی بر ادراکات ح

عنوان مجدمات برهان معرفی کرد  است  اما اینكه آیا این سنخ ها را نیز بهآن  که آورد  شد

مانند قضایاگ ادراکی ساد  داخل در بدیهیات دانست و اساسًا چه توان بهقضایا را نیز می

وان ارائه داد  مسائلی است تعنوان مجدمات برهان میشناختی براگ مجرّبات بهتوجیه معرفت

ها نیازمند طور واضح و مستجین بدان نپرداخته و رسیدن به پاسخ آنکه جالینوس به

 ا استزمجزّ یهایپهوهش

 یبتشتیدربار  رو  برهانی از منظر جالینوس  اولو ذکرانییكی دیار از نكات شا

 -مراحل آغازین علنحداقل در -به استفاد  از مجدمات محسوس در مسیر اکتشافات علمی

کند که به ؛ که دربار  قواگ مواد خوراکی است بیان میDe alim. facاستز وگ در کتاب 

)مجدمات  هاگ علمی دربار  قواگ مواد خوراکی را از تجربهدو جهت بهتر است برهان

عجل و درک مسائل عجلی کار  گریکارگآغاز کرد و نه بدیهیات عجلی: اولاً به تجربی(

نیست و نیازمند تربیت و استعداد عجلانی از دوران کودکی است  ثانیاً بسیارگ از  اگساد 

 ,Galen)اند بسیارگ از این قوا را کشا کنند طبیبان با استفاد  از تجربه صرف توانسته

تر مطلبی دانست که پیش دیمؤ توانیلی که جالینوس آورد  را مز دلیل اوّ)29 :2003

دربار  پذیر  هماانی امور بدیهی مطرح شدز اگر این تصدیق هماانی ناظر به عمو  مرد  

دیار دلیل نداشت که جالینوس آن را کارگ پیچید  بداند که نیازمند تربیت و استعداد   بود

بسا بتوان نكته ظریفی ناظر به تجربه استنباط کردز از کلا  خاص باشدز از دلیل دو  هن چه

 شبردیاعتبار تجربه حسی به موفجیت عملی آن در پ ینوعکه به دیآیجالینوس چنین برم

اند مبتنی بر تجربه به اکتشافات رد  استز اینكه دانشمندان پیشین توانستهخومسیر علن گر 

آن دانسته شد  استز  تیحی براگ استفاد  از تجربه و اولومصحّ  ینوععلمی دست یابند به

در موضوع برهان هندسی نیز  ترشیگرایانه جالینوس به علن  بحثی است که پناا  عمل
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 زنینهیهاگ دیار وامپیایرگ بیشتر آن را به پهوهش شد  وزوایایی از آن نشان داد 

بررسی تعارض میان مجدمات بدیهی   آخرین مطلبی که در این بتش بیان خواهد شد

برگرفته از ح  و مجدمات بدیهی عجلی استز جالینوس بر این باور است که هیچ تعارض 

  در ظاهر تعارض شودحجیجی میان بدیهیات وجود ندارد و هرچه در این زمینه ذکر می

؛ گرددیاست و ریشه این برداشت غلط به خطا در تشتیص مجدمات بدیهی بازم

شودز آنچه اشتبا  در زمر  بدیهیات حسی و یا عجلی قرار داد  می  قضایایی بهاریدعبارتبه

ها ارائه در اینجا مهن است التفات جالینوس به خطاهاگ حسی و تحلیلی است که از آن

شوندز ای اصلی وگ در این زمینه  خطا در اشیائی است که از فاصله دور دید  میدهدز مثمی

است؛ اما زمانی که آن  دایونکنین که بینین و حكن میمثلاً شبح شتصی را از دور می

ز جالینوس معتجد است ریشه این خطا ثئون استکه  نیابییدرم شودیتر مشتص نزدیک

شودز آنچه در ادراک حكمی است که صادر می در خوِد ادراک حسی نیست بلكه در

هاگ خاص بود  و آنچه در ادراک دو  حسی اولیه پدیدار شد  تصویر شبحی با ویهگی

پنداشتن عجولانه ز خطا  در یكسان(Galen, 1997: 146)آمد  تصویر ارسطو است دستبه

 هاستزهاگ آناین دو ادراک  بدون توجه به تفاوت

 (súnthesis) و ترکیب (diaíresis) . تقسیم0

شناسی علمی  تجسین هاگ اصلی مورداستفاد  جالینوس در مباحث رو یكی دیار از رو 

تبع آن ترکیب استز جالینوس معتجد است بدون استفاد  از این رو   هیچ ساختار و به

 ,Galen)منطجی براگ علن و صناعت شكل نتواهد گرفت و همه علو  نیازمند آن هستند 

بردن دار افلاطون است و در کنار نا جالینوس کاملاً وا   ز در این رو )573 ,567 :2005

عنوان کسانی که این رو  را به بهترین نحو به -و البته در مواردگ بجراط-از افلاطون 

  در ضمن مباحث خود تلا  کرد  است تا با ذکر (Galen, 2005: 585)کشا کردند 

 :Galen, 2005)مستجین متون متتلفی از آثار افلاطون  به شرح و توضیح این نظریه بپردازد 

رات تعلق داردز پهوهشار اساساً به حوز  مفاهین و تصوّ  ز رو  تجسین و ترکیب)567-573

است الأجناس ترین مفاهین که همان جن در رو  تجسین در مسیرگ از بالا به پایین  از عا 
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با کشا و شناخت فصوی  انواع نسبی متتلا را شناسایی کرد   جیتدرکند و بهشروع می

رسدز حالت معكوس تجسین  ترکیب است که در آن  مسیر از پایین و نهایتاً به نوع اخیر می

 :Galen, 2005)گردد الأجناس ختن میشود و به جن به بالاست که از نوع اخیر شروع می

دارد که این رو  کاملاً تأمّلی است و تجربه حسی در آن هیچ  دیجالینوس تأک 9ز)567

ز جالینوس به دو خطاگ شائع در این رو  نیز اشار  (Galen, 2005: 573)جایااهی ندارد 

صورت کامل تا رسیدن به نوع کرد  است: یكی تجسین ناقص که در آن فرایند تجسین به

 2به نسبت موضوع مورد تجسین ازانداز شیشود و دیارگ تجسین باخیر ادامه داد  نمی

(Galen, 2005: 575) ّی بر این باور است که افلاطون و ارسطو نیز با تما  مهارتشان ز وگ حت

 ,Galen)د ها نیاز به تكمیل داردر تجسین اجناس  نتوانستند همه انواع را برشمرند و کار آن

 ز (15 :1991

 (horismós) فیتعر .1-0

با موضوع تعریا منطجی پیوند  جالینوس به پیروگ از افلاطون  بحث از تجسین و ترکیب را

ز درواقع با تأمل در مفهو  یک شیء و طیّ فرایند تجسین  (Galen, 2005: 567)داد  است 

  با کنار هن قراردادن این مفاهین در شوند و سپدهند  ذات آن کشا میاجزاگ تشكیل

طور که در بتش دو  مجاله آیدز همانفرایند ترکیب  تعریا و حدّ آن شیء به دست می

دادن به رگ هستند و دقیجاً اهمیت اصلی تعریا در شكلذکر شد  برخی مبادگ علن تصوّ

ذات موضوع گا  در هر علن را شناخت  نینظا  علمی  در همین قسمت استز جالینوس اول

ز از طرف دیار این تعاریاِ (Galen, 1991: 12, 21; 2011c: 141, 289) داندیآن علن م

 :Galen, 1997)کنند ذاتی هستند که طبیعت و ذات یک شیء را براگ ما مشتص می

 نیاستفاد  از رو  تجسین و ترکیب براگ شناخت ذات موضوع  اول  ز بر این اساس)345
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ,Galen)ها نکز مثایز براگ مطالعه این گفته استهاگ افلاطون بهر  جالینوس براگ توضیح این رو  از مثای ز9

2005: 567-273) 

هاگ کاربردگ در علو  و صناعات است و نه تجسین ناظر به ذاتز در ادامه این خطاگ در تجسین  بیشتر ناظر به تجسین ز2

 دربار  این تمایز بیشتر توضیح داد  خواهد شدز
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اساساً ورود به   آن است که لاز  است در تحجیق علمی دنبای شود و بدون طیّ گامرحله

بیان شد مجدمات برهان باید ناظر به  ترشیطور که پپذیر نیست؛ چراکه همانانبرهان امك

 ذات موضوع علن باشندز 

عنوان نكته پایانی دربار  مبحث تعریا  جالینوس راهكارگ را نیز براگ دستیابی به به

تعریا ذات موضوع ارائه کرد  استز وگ معتجد است براگ نیل به این مجصود باید از 

شود کاربرد  مینظر دارند و در زبان عمومی بهمشترکی که هماان بر آن اتفاقمفاهین 

آن به مفهو  و تعریا ذاتی آن رسید  لیوتعدت و جرحشروع کرد و تدریجًا با دقّ 

(Galen, 1991: 21-22) ز 

آید که نباید طور ویه  در حوز  طب  چنین به نظر میبه  با بررسی آثار جالینوس

و انواع  -ائیدر ادبیات مشّ–را صرفاً ناظر به حیطه مجولات  )تعریا( رکیبرو  تجسین و ت

استفاد  کرد  استز  بود طبیعی دانستز وگ از این رو  در هر بتشی از علن که سودمند 

 ,Galen)بندگ انواع جراحات پرداخته است مفصلاً به بحث از تجسین جالینوسبراگ مثای 

2011a: 338-351)توان دو سطح براگ رو  تجسین و ترکیب قائل شد: می  ز بر این اساس

که با اجناس  فصوی و انواع حجیجی سروکار است ی ناظر به شناخت ذات اشیاء سطح اوّ

شود و سطح دو  که براگ مرحله پ  از تعریا گیرگ تعریا میو منجر به شكل دارد

در مواردگ  جهیپذیردز درنتاست و متناسب با نیازگ که در هر علن وجود دارد صورت می

 ,Galen)داند ی در تجسین را شناخت ذات موضوع مورد تجسین میکه جالینوس گا  اوّ

 استز  تعریا سطح دو  ازدر حای ستن گفتن  )58 ,21 :1991

 هامفارقتها و مشابهت شناخت .2-0

یافتن در مبحث روشی دیارگ که کاملًا مرتبط با رو  تجسین و ترکیب است  مهارت

هاگ میان امور استز جالینوس این مسئله را بتشی از رو  ها و مفارقتشناخت مشابهت

عنوان رویكردهاگ نظرگ لاز  و ضرورگ علمی دانسته و آن را در کنار تجسین و ترکیب  به

ها را به امور مشترک ز جالینوس مشابهت(Galen, 2005: 585)کند براگ هر علن معرفی می

  ز بر این اساس(Galen, 2005: 567) گرداندیهاگ فردگ بازمها را به ویهگیو مفارقت
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نتایج حاصل از رو  مشابهت و مفارقت به رو  تجسین و ترکیب در  چرایی نزدیكیِ

ز جالینوس این مطلب را با (Galen, 2005, p. 583)گردد اندیشه جالینوس مشتص می

 تْتوضیح داد  است: آنچه در میان همه انواع و اقسا  لذّ یخوبت بهاستفاد  از مثای لذّ

ش جن  عالی ت نجهاستز در اینجا لذّبودن آنتمشترک است  اصل لذّ جهیمشابه و درنت

شودز آشكار می جیتدرها بهها و تمایزات آنها  مفارقتتت در لذّکند؛ اما با دقّرا ایفا می

ی بز این امر درواقع همان فصل اوّی اینكه برخی بسیط هستند و برخی مرکّمثلاً در درجه اوّ

یشترگ هاگ بیشتر  فصوی ببراگ تجسین جن  عالی استز به همین ترتیب با شناخت مفارقت

هاگ مربوط به هر جزء نف  از یكدیار جدا تانواع متتلا لذّ  تبع آنشود و بهکشا می

گیرند که مشابهت و اشتراک بیشترگ دارند تحت یک نوع قرار می ییهاشود و آنمی

(Galen, 2005: 583, 585)ز 

 (súnthesis) و تلفیق (análusis) لیتحل .5

شناسی علمی عنوان دومین مؤلفه اصلی رو جالینوس در کنار رو  تجسین و ترکیب به

ی ممكن هرچند در ناا  اوّ 9خود  از دو اصطلاح تحلیل و تلفیق نیز استفاد  کرد  استز

شناسی هن به نظر آیند ولی باید توجه داشت که در رو است این اصطلاحات شبیه به 

جالینوس  دوگانه تجسین/ترکیب مربوط به حوز  مفاهین و دوگانه تحلیل/تلفیق مربوط به 

حوز  قضایا استز در اهمیت این رو  همین ب  که جالینوس آن را براگ هر ک  که 

و  (Galen, 1997: 138)ص شود واجب و ضرورگ شمرد  بتواهد در رو  برهانی متتصّ 

ز طبق (Galen, 1997: 141)همچنین رو  تحلیل را عامل شعا نف  انسانی دانسته است 

به نحو مبسوط مجصود  Aff.Dig.2شد   جالینوس تنها در بتشی از کتاب هاگ انجا بررسی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مفهو  دادن تمایز آن از سطه نشانوااست  ولی به  σύνθεσιςهرچند معادی یونانی جالینوس براگ تلفیق نیز  ز9

 شد  استزاگ متفاوت استفاد ترکیب در اندیشه جالینوس  از ترجمه

2  ;Περι διαγνω σεως και θεραπειας των εν τη εκαστου ψυχη ιδιων παθων ز

De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione; 
 نفسهفی تعرّف الإنسان عیوب 
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تحلیل و تلفیق را توضیح داد  استز او در توضیح اینكه چاونه باید خطاهاگ  از رو 

ها داشت چنین شد  را شناسایی کرد و ارزیابی درستی از آنهاگ ارائهموجود در استدلای

 آورد  است:

گونه که باید باشد ها آندر اینجا نیز لاز  است فرد در نظر بایرد که آیا پاسخ آن

ملاکی براگ قضاوت ارائه نداد  باشند که خود نیازمند ملاک دیارگ هست و بررسی کند 

باشد و به همین ترتیب إلی آخرز  زمانی که فرد به دنبای بررسی این امر است که ملاک 

ها{ چیست  باید از این تسلسل نامتناهی احتراز کندز سپ  باید اوّلی از میان همه }ملاک

لی{ ارجاع دهد؛ فرایندگ که برخی فیلسوفان آن اک اوّنظر را به آن }یعنی مل هر مسئله مدّ

لین اوّ گسوهاگ مرتبه پایین بهاز ملاک« حرکت رو به بالا»خوانند که نوعی می« تحلیل»را 

حل را تلفیق کند ملاک استززز سپ  باید همان مسیر را در جهت متالا پایین بیاید تا را 

(Galen, 1997: 137-138)ز 

شود آن است که تحلیل و آنچه از مجموع عبارات جالینوس دربار  این رو  فهن می

مسئله را مشتص  هان است و سیر حرکت علمی و حلّل براگ برتلفیق نوعی رو  مكمّ

منظور یافتن پاسخ آن  ابتدا باید   در مواجهه با هر سؤای علمی و بهاریدعبارتکند؛ بهمی

بررسی کرد که رسیدن به پاسخ نیازمند چه مجدمات و مبانی استز سپ  باید دید که همان 

د یا نه و این فرایند را باید با رو  مجدمات و مبانی آیا در صدقشان نیازمند اثبات هستن

بدیهی رسیدز سپ  در مسیر  ها یا همان مجدمات اوّلیِقدر ادامه داد تا به ملاکتحلیل آن

گا  به بهآمد  و مبتنی بر رو  برهان  گا دستمعكوس  با کنار هن قراردادن مجدمات به

فرایند همان تلفیق استز  نظر دست یافت که این پیش آمد تا نهایتاً به پاسخ پرسش مدّ

-هایی که جالینوس براگ این رو  ارائه داد  در حوز  مسائل ریاضیتجریباً همه مثای

یافتن در منظور مهارتدارد به دیهندسی و ساخت ابزارهاگ دقیق است  چراکه وگ تأک

رو  تحلیل و پیش از به کاربردن آن در مباحث عجلی  لاز  است تا از آن در حوز  علو  

و صناعاتی استفاد  کرد که یا نتایج محسوس قابل ارزیابی دارند )مانند مهندسی و معمارگ 

واضح و  خودگخودت نتایج آن بهشود( یا صحّکه منجر به ساخت ابزارآلات دقیق می
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اگر رو  تحلیل و تلفیق اشتبا  به   مشتص است )مانند علو  ریاضی(ز در این صورت

در علو  عجلی  کهیدرحال دهدینشان م یراحتکارگرفته شود  خطاگ در آن خود را به

ز در انتها لاز  است تا توضیحی دربار  یكی (Galen, 1997: 138, 141, 142)چنین نیست 

 هاگ مهن و غامض جالینوس دربار  تحلیل و تلفیق داد  شود:از عبارت

ز آنچه با }رو { 9صورت کلی سه نوع آموز  و تعلین به ترتیب وجود دارد: به

شود  هاگ تحلیل حاصل میز آنچه از تلفیق یافته2آید  غایت به دست می تحلیل از مفهو 

 ز(Galen, 1997: 345)آید ز آنچه از تجزیه تعریا به دست می3

اند تا رو  تحلیل ذکر شد  را به حوز  مفاهین و شناسان تلا  کرد برخی جالینوس

  (Hankinson, 2009: 222-223)علن گر  بزنند  یابی به تعریا ذات موضوعِنحو  دست

ذکر  ترشیچنین برداشتی با بیان خود جالینوس دربار  رو  تحلیل و تلفیق که پ کهیدرحال

مار اینكه تحلیل و تلفیق را در اینجا داراگ   شد  همتوانی نداردهاگ ارائهشد و با مثای

ن بر اساس توضیح خود جالینوس به سراغ این عبارات معناگ دیارگ بدانین؛ اما اگر بتواهی

بسا بتوان گفت که دررو  تحلیل  با در نظر گرفتن غایت هر علن  همه مجدمات بیایین  چه

لی شوند تا نهایتاً به مبانی اوّو مبانی لاز  براگ رسیدن بدان  به ترتیب و مرحله استتراج می

علن  ازیها در قالب برهان همه مسائل موردنتهشودز سپ  با تلفیق این یاف افتهیعلن دست

 شودز پاسخ داد  می

بر اساس همه این توضیحات دربار  رو  تحلیل  شاید بتوان با اندیشمندانی که 

دستاورد روشی جالینوس نه در مجا  اثبات بلكه در مجا  کشا علمی  نیترمعتجدند بزرگ

  البته (Frede, 1985: xxxiii, xxxiv)بر اساس رو  تحلیل و تلفیق بود  است همرا  شد 

آورگ  مجدمات لاز  براگ استدلایکشا و استتراج   تحلیل مجصود ازبا این برداشت که 

 ز باشدلی به مبادگ اوّ گا  تا رسیدنبهگا 

 (endeixis) . دلالت6

عنوان آخرین کارکرد عجل در رو  علمی جالینوس باید به دلالت اشار  کردز دلالت در به

گوید ها ستن میکنار تجربه  دو روشی هستند که جالینوس در مجا  کشا علمی از آن
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(Galen, 2011b: 63, 279)ز وگ در رسالهزOpt.Med بودن و در توجیه لزو  فیلسوف

عنوان یكی از اجزاگ منطق که طبیب  فراگیرگ منطق را ضرورگ شمرد  و دلالت را به

 ز(Galen, 1997: 33)کند می یی است معرفهاگ طبّکارکرد اصلی آن در کشا درمان

جالینوس در دو جا به تعریا اصطلاح دلالت پرداخته است که در ادامه با بررسی هر 

دو تعریا  تلا  خواهد شد تا مجصود نهایی وگ از این مفهو  تبیین گرددز جالینوس در 

 تالی (émphasis) انعكاسِ»ارت بسیار مجمل  دلالت را در یک عب MM9کتاب 

(akolouthía) »کند و آن را برگرفته از طبیعت حجیجی شیء و موضوع معرفی می

دهد که ز استفاد  از اصطلاحات تالی نشان می(Galen, 1991: 63)داند موردبحث می

علاو  این تعریا از دلالت  یادآور مفهو  فضاگ بحث ناظر به قضایاگ شرطی استز به

« تالی»هرچند که اصطلاح   در منطق رواقی است« (semeion endeiktikon) علائن دلالی»

ز رواقیان علائن دلالی را یكی از انواع (Kudlien, 1991: 108)اپیكورگ نیز دارد  گانهیشیپ

بتش و کاشا از نتیجه قالب یک قضیه شرطی  مجدّ   الها دانستند که در اثبات علمی می

فهن کرد که توّجه به  صورتنیبدرا باید « انعكاس تالی»مجصود جالینوس از  جهیاستز درنت

  ذهن را به فهن تالی منتجل آمد  استطبیعت و حجیجت شیء که در مجدّ  قضّیه شرطی 

گ است  بلكه لالت  فراتر از یک استلزا  مادّرابطه میان مجدّ  و تالی در د  جهیدرنتسازدز می

 -که در مجدّ  آمد  است –با دقت در ذات موضوع   طور که خود بیان کرد  استهمان

ز باید توجه داشت که جالینوس در (Hankinson, 2009: 231)گردد تالی منكشا می

 ا از رو  تجربی است و تجربهکید  کرد  که رو  دلالت کاملاً مجزّأهمان عبارات ت

و به معناگ عا  استفاد  از ابزارهاگ حسی هیچ جایااهی در آن ندارد  (خطاکردن)صحیح و 

(Galen, 1991: 63-64)از طریقبردن به تالی دهد که رو  دلالی و پیز این امر نشان می 

 لی استزمجدّ   امرگ کاملاً عجلی و تامّ

استز جالینوس به  .Inst. Logکتاب دومی که اصطلاح دلالت توضیح داد  شد  است 

دلالت همان کشا امر »است:  ستهیتعریا دلالت این بار از زاویه مجایسه با برهان نار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 حیلة البرء/ الصناعة الكبیرة ;Μεθοδος θεραπευτικη; Methodi medendi ز9
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برهان  کهیواضح/بدیهی است  درحال موردبحث بر اساس طبیعت موضوع از را  یک تالیِ

ز بتش (Galen, 1964: 42)« رسدت صادق به نتیجه میاستدلالی است که مبتنی بر مجدما

یق جمع استز اینكه کشا در دلالت از طرآمد  بود قابل MMی این عبارت  با آنچه در اوّ

 گتواند بیان دیارگ از این امر باشد که تالی به نحوگ در مجدّ  منزوبدیهی است  می تالیِ

شدن تالی حالت بدیهی و واضح داردز است و با شناخت ذات موضوع در مجدّ   منكشا

دهد گویا جالینوس دغدغه است بتش دو  عبارت است که نشان می زیبراناآنچه سؤای

را از برهان متمایز کندز البته این تنها جایی نیست که وگ از این تمایز آن را داشته تا دلالت 

 ییدرجا»به این صورت بیان کرد :  .Aff.Digستن گفته استز جالینوس این تفاوت را در 

هاگ صحیح و سجین که استدلای صرفاً نیازمند دلالت است  برخی که در شناخت استدلای

ز آنچه از (Galen, 1997: 135)« پردازنداقامه برهان میاشتبا  به تتصص لاز  را ندارند به

دلالت نوعی استدلای است و ثانیاً در مجایسه با  آید آن است که اولاًاین عبارت به دست می

از  گا  یعنی مجموعهدیآیتر استز وقتی ستن از استدلای به میان مالوصویبرهان سهل

؛ اما دلالت چه نوع استدلالی است که دستیابی بدان شوندیمجدمات که منجر به نتیجه م

آمد  است شاید بتواند  .Inst. Logتر از برهان است؟ بررسی مجدد عبارتی که راحت

دلالت چنین نیستز آیا  کهیراهاشا باشدز برهان مبتنی بر مجدمات صادق است درحال

منظور جالینوس آن است که دلالت  استدلالی مبتنی بر مجدمات کاذب است؟ قطعاً چنین 

 ترشیوجو کردز پجست« مجدمات»رسد این وجه تمایز را باید در اصطلاح نیستز به نظر می

مه و اکسیو  در بتش برهان بدین مطلب اشار  شد که جالینوس در مواردگ میان مجدّ

مه مبتنی بر ادراک حسی شودز در بحث از مجدمات برهان به معناگ عا   مجدّتفاوت قائل می

ز (Galen, 1964: 32, 33)اکسیو  به بدیهیات و اصوی عجلی اشار  دارد  کهیاست  درحال

توان به استفاد  یا عد  استفاد  از با در نظر گرفتن این نكته  تفاوت برهان و دلالت را می

و تدلای یا قیاسی است که صرفاً آن اس  دلالت اریدانیبمجدمات حسی/تجربی بازگرداندز به

نظرگ )ولو اینكه بدیهی -تر  مجدمات عجلیمعناگ موسع در وها مبتنی بر اکسیو مستجیمًا 

در برهان استفاد  از مجدمات  کهی  درحالمجدمات تجربیمستجل از  جهینباشند( است و درنت
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ها استفاد  اکسیو  تجربی ضرورگ استز البته این بدین معنا نیست که در برهان نباید از

اقل باید کرد  بلكه مدّعا آن است که برهان نباید صرفاً مبتنی بر مجدمات عجلی باشد و حدّ

ی این مجدمات قرار داد  شودز هرچند ممكن است در ناا  اوّمیان مه تجربی در یک مجدّ

برداشت از برهان نامأنوس جلو  کند  ولی مراجعه به کاربست برهان در آثار جالینوس 

از  -هاآناگر ناویین همای – براهین خود اکثر قریب به اتّفاقدهد که او در نشان می

 ,Galenبراگ نمونه نکز )استفاد  کرد  است  -در کنار مجدمات عجلی-مجدمات تجربی

2005: 441, 487) 

جا دربار  دلالت ذکر شد  در قالب یک  نیترشدن همه نكاتی که تا بدمنظور روشنبه

 ,Galen)ت جالینوس از دلالات درمانی آن بحث کرد  اس که خودِ -مثای تب-مثای 

2011b: 349, 353( شناختی پرداخته خواهد شدز باید   به بررسی و تحلیل این مفهو  رو

گوید توجه داشت که جالینوس در مباحث درمانی  از دو نوع دلالت اولیه و ثانویه ستن می

(Galen, 2011b: 349; 2011a: 243, 245, 285) ز دلالت اولیه برگرفته از بیمارگ

اجهه با بیمارگ صورت کلی و دلالت ثانویه ناظر به نوع خاصی از بیمارگ استز در موبه

کندز با توجه به ساختار شرطی تب  تب  دلالت اولیه ما را به از بین بردن تب منتجل می

اگر فردگ مبتلا به بیمارگ تب شود  آناا  باید تب را از »شود: بندگ آن چنین میصورت

طبق نظر جالینوس بررسی ذات موضوع )که در اینجا تب است( باید ما را به «ز میان برد

بندگ استدلای پنهانی که جالینوس مدنظر داشته را یجه منتجل کندز بر این اساس صورتنت

 بندگ کرد:توان به شكل زیر صورتمی

 شناسی اخلاطی()بر اساس تعریا تب در نظا  بیمارگ  ز تب بیمارگ استز9

 ضد طبیعت استز گماریز ب2 

 ز هر آنچه ضد طبیعت است باید از میان برداشته شود 3 

 ز نتیجه: تب باید از میان برداشته شودز4 

اگر فردگ مبتلا به تب »از طرف دیار  مثالی از دلالت ثانویه دربار  تب چنین است: 

به « تب الا»این دلالت که ناظر به طبیعت «ز الا شود  آناا  باید مزاج وگ را سرد کرد
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 عنوان موضوع است  مبتنی بر مجدمات ذیل است:

شناسی )بر اساس تعریا تب در نظا  بیمارگ وء مزاج استزز تب الا حاصل از س9

 اخلاطی(

 ز سوء مزاج  حاصل از بر هن خوردن تعادی میان کیفیات چهارگانه استز2

 ز سوء مزاج در تب الا حاصل افزایش کیفیت گرمی استز3

 ز درمان سوء مزاج با استفاد  از کیفیات متضاد استز4

 ز کیفیت متضاد گرمی  سردگ استز5

 ز نتیجه: درمان تب الا با استفاد  از سردکردن مزاج استز6

ها  مجدماتی شد  در استدلایدهد که همه مجدمات استفاد بررسی هر دو مثای نشان می

نظرگ و فارغ از تجربه )از دیدگا  جالینوس( هستند که عموماً با تكیه بر شناخت -عجلی

در -عا  حاکن بر علن وی و قواعد عجلیِاند و در مواردگ نیز اصآمد دستذات موضوع به

هستندز درواقع باید توجه داشت که جالینوس در همه این مجدمات از  -اینجا علن طب

 جهیعلومی استفاد  کرد  است که در نظر او همای جزء علو  عجلی و نظرگ هستندز درنت

و فصل  مجصود جالینوس از شناخت ذات موضوع در دلالت  صرفاً شناخت تعریفی با جن 

 یشناسشناسی  کاراندا نیست  بلكه شناختی مبتنی بر علو  عجلی چون علن عناصر  مزاج

 گپردازهیها نظرکه ویهگی اصلی همه آن (Galen, 2011b: 243; 2011c: 459)وززز است 

ها اشار  شد  در حوز  هویات نامشاهدتی استز البته ناگفته نماند که علو  عجلی که بدان

گیرند و اساساً رو  عجلی بات هویات عجلی  از مجدمات حسی و تجربی نیز بهر  میبراگ اث

بسا بتوان   پ  چه)Galen, 1985: 62)انتجای از محسوس به نامحسوس است   به معناگ عا 

 جهیباشد و درنت رگذاریدر دلالت تأث نیرمستجیتواند به نحو غگفت که مجدمات تجربی می

مجدمات تجربی  نیرمستجیغیا  مستجین گرگذارییز برهان و دلالت را باید ناظر به تأثتما

 9دانستز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نظرگ است -مات عجلیدر اینجا لاز  است دفع دخل مجدّرگ صورت گیردز اینكه دلالت که مبتنی بر مجدّ 9.

را از مجدمات بیان شد مبنی بر اینكه در هر علن بهتر است برهان  ترشیتر از برهان است  با مطلبی که پالوصویسهل
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 و پیشنهادها گیرینتیجه، بندیجمع .0

قوّ /جزء عاقله نف   یبه عبارت ایرا به عجل  ینف  انسان گکارکردها نیترمهن نوسیجال

است که  گصورت خاص ناظر به بدن و امور مادّکارکردها به نیاز ا یدهدز برخینسبت م

 ریسا ریبه تدب ارید یز برخدنریگیم گدسته جا نیدر ا گادراک حسی و حرکت اراد

کرد لنفسه عجل  از دیدگا  جالینوس شود؛ اما یم تبطاخلاق مر طهینف  و ح گاجزا

 جهیحسی( دارد و درنت )البته فراتر از معرفت یاست و جنبه معرفت اءیشناخت ذات اش

 زگرددیحوز  مربوط م نیاکتساب علو  و صناعات به ا

از  حیصح صِ یتنها را  تشت یمعتجد است که رو  منطج نوسیجال ار ید گاز سو

اساس  تبلور عجل در  نیبر از (Galen, 1997: 23–24)   است  یدر هر علم نیسج

 یرو  منطج نیتریو اصل ترینمحورگدر قالب منطق استز  نوسیجال یعلم یشناسرو 

و  نیتجس گهارو  ریبرهان است که سا -از سنّت ارسطویی متأثّر– نوسیجال دگا یاز د

 لحاظ به چه– گنجش اعداد گنحوبه   قیو تلف لیمشابهت و مفارقت  تحل ا یتعر ب یترک

در  قیتدق ان یم نیبه برهان را دارندز در ا دنیرس گبرا -یجیتصد لحاظو چه به  تصوّرگ

نجش عجل در  با برهان نداردز یاز آن است به لحاظ ساختار تفاوت یحاک زیرو  دلالت ن

در قالب موارد ناظر به فُر  و صورت  هرچندشناسی علمی او رو  تبعبهمنطق جالینوس و 

است  اما منحصر بدان نیست  بلكه عجل با تدارک بدیهیات عجلی  به نحو مادّگ و محتوایی 

 کندزیرگ برهان منطجی  ایفاگ نجش میگنیز در شكل

دیارگ که در پایان این مجاله لاز  است بدان اشار  شود  دقّت نظر توجه نكته جالب

ز از دیدگا  او عجل هن رو  علمی استتفكیک دو مجا  کشا و اثبات در  درجالینوس 

ز آنچه در (Galen, 1991: 16)در حوز  کشا نجش اساسی دارد و هن در حوز  اثبات 

همین مطلب است: تجسین و ترکیب  تعریا   دیهاگ متتلا این مجاله ذکر شد نیز مؤبتش

                                                                                                                                        
صان تجربی آغاز کرد و نه عجلی  تنافی نداردز در دلالت  بحث در آغاز مسیر علمی نیست  بلكه روشی است که متتصّ

 تر استزتر یا به عبارتی کن مؤونهالوصویها سهل  لذا براگ آنرندیگیهر علن آن را به کار م
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هایی ناظر به حوز  کشا هستند و در مشابهت و مفارفت  تحلیل و تلفیق و دلالت رو 

برد  عملكرد اثباتی در علن داردز طرف مجابل برهانی که در مجدمات خود از تجربه بهر  می

به اعتجاد جالینوس تجربه  البته نجش تجربه را نباید صرفاً در ذیل برهان تعریا کرد  بلكه

 :Galen, 1991: 16; 2011a)صورت مستجل هن یكی از ابزارهاگ کشا علمی است به

گسترد  بر تجربه در اندیشه جالینوس  حاکی از لزو  بررسی دقیق این  دیز این تأک(413

شناسی جالینوس در کنار عجل است هاگ اصلی رو عنوان یكی از مؤلفهمفهو ِ روشی به

 بار  آن صورت گیردز هاگ بیشترگ درکه لاز  است پهوهش

صورت ولو به–شناسی علمی جالینوس در این مجاله بررسی جایاا  عجل در رو 

اگ متتلا زمان خود )افلاطونی  نشان داد که جالینوس به مكاتب اندیشه -یموجز و حداقل

( کاملاً اشراف داشته و تلا  کرد  است هر آنچه در یاتیاضیارسطویی  رواقی  اپیكورگ  ر

گیردز البته بررسی  خود به کار شناسی علمیرو مفید یافته را براگ شكل دادن به ها آن

ق بود  است را به انتجادگ این امر که وگ چه میزان در این طرح تلفیجی/التجاطی موفّ

  9زنینهیهاگ دیار وامپهوهش
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