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های فلسفی و طبی پرداخته است. در آثار وی بازتاب جالینوس در زمره اندیشمندانی است که در آثارش به ارزیابی آموزه

رسد نگرش انتقادی افالطون در گرگیاس و است. به نظر میآراء بقراط، افالطون، ارسطو و اندیشمند رواقی آشکار 

فایدروس نسبت به بقراط سبب شده است تا جالینوس یکی از مفصلترین آثارش را به سنجش آراء دو اندیشمند باستانی، 

طبیب، مفهوم -ر مقام فیلسوفبقراط و افالطون، اختصاص داده باشد. بر پایه همین سنجش است که جالینوس د

توان با دو رهیافت ارزیابی کرد: رهیافت ایجابی را می یود تبیین کرده است. مفهوم سالمترا در آثار گوناگون خ یسالمت

 آنیۀ این رهیافت، نحوه تحقّق پردازد و بر پامی ییۀ رهیافت ایجابی به تعریف سالمتو رهیافت سلبی. جالینوس بر پا

 کند:را بدین صورت تعریف می

 یابد که کارکردهای بدن در هماهنگی با طبیعت باشد.م تحقق میآن هنگا ی( سالمت1

 کند، در هماهنگی با طبیعت باشد.یابد که قِوام اندامهایی که به وسیلۀ بدن عمل میآن هنگام تحقّق می ی( سالمت2

با طبیعت (، و در هماهنگی constitution(، قِوام )functionاز سه اصطالح کارکرد ) الینوس در دو تعریف خودج

(in accord with natureبهره می )ارائه کرده است،  دو تعریفی که جالینوسز اق گیرد. بنا بر این، شناخت دقی

رهیافت ایجابی ز شناخت بهتری ابه  توانبر همین اساس می . همچنینبر شناخت دقیق این سه اصطالح استمبتنی 

قادی رهیافت سلبی از مفهوم به ارزیابی انت یبر بیان رهیافت ایجابی از سالمت جالینوس افزون. دست یافتجالینوس 

مرادف با فقدان بیماری شمرده شده است. آنچه تا کنون بیان شد،  یدر این رهیافت، سالمت پردازد.می نیز یسالمت

خصب  رساله فیوان های جالینوس با عنیکی از رساله ،سخنرانی بخش نخست سخنرانی اینجانب است. در بخش دوم
در آن به کار بسته است  کاربردیبه نحو رهیافت ایجابی از سالمتی را ( که جالینوس de Bono Habitu) البدن

 بررسی خواهد شد.

 
  فی خصب البدن رساله ، رهیافت ایجابی، هماهنگی با طبیعت،یجالینوس، سالمت: واژگان کلیدی
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