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 یسوال لی، خود ذ "ست؟یاعم آن( چ ینسبت فلسفه و سالمت ) به معنا "پرسش که  نیمواجهه با ا: چکیده

 یزندگ ". مقصود ما از "بوده کدام است؟واقع ینسبت فلسفه و زندگ "اساسا  نکهیو آن ا ردیگیتر قرار مفربه

 کند،یم (1922) "یبودگواقع کیهرمنوت "در درسگفتار  دگریکه ها یحیتصر ر( ، بنا بfactic life) "بودهواقع

قرن نوزده  نیبازپس یها. دههابدییشده در آن م، خود را پرتاب شیخود را هماره از پ نیاست که دازا یتیوضع

همان  ای هانیبحران ماندار) یاسیبحران س نیدر ع یکه بشر دچار بحران معرفت ستیقرن ب نیآغاز یهاو دهه

 هست که اصوالً زیها نپرسش  نی( است، دوران سربرآوردن ایآلمان و جنگ اول جهان یطبقه متوسط دانشگاه

 یریگبه همراه نضج یعیعلوم طب رالعقولیمح شرفتی. پ"د؟یآیبه چه کار م ایو به چه کار است  ستیفلسفه چ "

بار از علوم  نیا -دادیاش ارائه مفلسفه شتریکه پ – یجهان هست نییتب دیدوره سبب گرد نیدر ا یعلوم انسان

گسست در وحدت آنها، فلسفه را که  جادیبا ا زیشاخه شدن روز افزون علوم نو شاخه ی. تخصصشود دهیطلب

فلسفه  یهاکالم علوم قلمرو کی.در کردیم دیاست، تهدبوده نیبه ساحات گوناگون عج یبخشهمواره با وحدت

 ."فلسفه به چه کار است؟ " گریسوال دامن زدند که با وجود آنها د نیاز آن ستاندند و بر ا یگریپس از د یکیرا 

 نیب یدوره متضمن افکندن نسبت نیدر ا "فلسفه  یو چه کارگ یستیچ "پاسخ ِ داده شده به پرسش  نیترجیرا

و  یلتایچون د ینیمتفکر یتلق .گرددی( مWeltanschauung= worldview) ینیبآن و مفهوم جهان

از  -یمتفاوت معانی به و جهات از البته – کرتیو ر ندلباندیناتورپ، و لیاز قب ییهاینئوکانت یو حت اسپرسی

 او، از –صرف  دتقلی نه البته و – یسأبود. اما هوسرل و با ت ینیبآن و جهان نیب یذات وندی، متضمن پهفلسف

سخت قائل  لسوفیبود که هر دو ف یدر حال نیکردند و ا لفتمخا ینیبفلسفه به جهان لیصراحتا با تقل دگرهای

آنکه  ینسبت برقرار کند ب اتیبا ح تواندیفلسفه چگونه م نکهیو فلسفه بودند.ا اتیح نیب قیوث یبه وجود نسبت

به گمان ما فلسفه با وجود آنکه مسائل  نوشتار خواهد بود. نیگردد، مضمون ا انیآدم الیام و متعاقباً اتیخادم ح

را که اکثرا برخاسته از  یآدم اتیبه معضالت ح یپاسخگوئ فهیبوده اخذ کند وظواقع یاز زندگ دیبایرا م خود

به  ینوشتار اندک نیدر ا .ستین یخادم آدم قت،یحق دارهیعنوان داعه اهواء او هستند، بر ذمه ندارد. فلسفه ب

مرتبط است .  Wholeاست که با  یاواژه Health کیمولوژیات ثحی ازپرداخته خواهد شد.  زیله سالمت نأمس



 

 

و فلسفه البته همواره  ابدییهماهنگ م یتیخود را کل ،است که انسان ضمن آن یحالت ،اساس نیسالمت بر ا

 است.به عالم بوده یکل یاتخاذ منظر دارهیداع

 

 سالمت ،بودهواقع یزندگ، دگریها، ینیبجهان ،فلسفه بحران: واژگان کلیدی

 یدهه کار پزشک کی. پس از حدود 1374 ز،یتبر یاز دانشگاه علوم پزشک یآموخته پزشکدانش: معرفی نویسنده

ی در رشته فلسفه علم و فناور  Ph.Dمدرک اخذ  ،به فلسفه یبه جهت عالقه وافر یستیدر سازمان بهز یو اجرائ

فلسفه زمینه پژوهش،  .در همان پژوهشگاه یات علمیهعضو  و  یو مطالعات فرهنگ یاز پژوهشگاه علوم انسان

 .نهیزم همیندر  متعدد تا و مقاالهکتابدارای و  دگریها شهیو خاصه اند ی، فلسفه قاره ا یناعلوم انس


