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 نظري علوم بحران و جوان هيدگر

  *يحشمت عطا
  **دخوشيسف ثميم

  دهيچك
ـ  همتوج اول يجهاناز جنگ   پس هيدگر از غلبـة   يرا ناشـ  در علـم شـد كـه آن     يبحران

 يهـا  بخـش  يرسا به  يكردرو ينا يافتن  يو تسر يتجرب برخاسته از علوم  ينظر يكردرو
 يـن زعـم ا  است كـه بـه   يبر آن پرسش يرگيبحران و راه چ ينا يستي. چدانست يعلوم م
ـ  يدگر،ه ياصل يها از دغدغه يكينوشته،  بـوده اسـت.    زمـان  و هسـتي  يفاز تـأل  يشپ

است كه  يا بحران در دوره ينبه ا يدگره يكردرو ييمقاله شناسا ينما در ا يپرسش اصل
. زمـان  و هسـتي كتاب  يفاز تأل يشجوان پ يدگره يعني ،گيرد يمورد توجه قرار م تر كم

 سازيِ يو صور زدايي يزندگ يقاز طر يهنظر يككه چگونه  شود مي  يانراستا ب يندر هم
سـال   يگفتارهـا  موضوع با تمركز عمده بر درس ين. اشود يزنده حاصل م هاي يتموقع

 يا مواجهه و زنده، كنشي ،جوان علم يدگرشده است. در نگاه ه يقتحق يبورگفرا 1919
 در را هـا  يـده پد مـان  علمـي  هـاي  پـژوهش  هاي آغازه در ما. است جهان با اگزيستانسيال

 تـاريخي  هاي موقعيت اين محوِ با يجتدر به اما كنيم؛ مي معنادار مان روزمره بافتـ  زيست
ـ   به را ها آن و آوريم درميشان  معنابخش بافت از منتزع شكلي  به را ها پديده زيستي و  ةمثاب

در  يكردرو ينتر غالب كه ،ينظر يكردرو يدگرنظر ه به .گيريم مي نظر در نظري چيزهايي
با ارائة  پاياندر  .ت گرفته استئنش يلو اص ينظرـ  يشاپ يا است، از مواجهه يدعلم جد

چـه   يبـه ابـژة نظـر    يتمندامر موقع شدن  يلمراحل تبد دهيم ينشان م شماتيك يريتفس
  است. يمراحل

ـ   علـم بـه   ي،بحران علوم نظر ي،كنش علم يدارشناسيپد يدگر،ه ينمارت :ها ه كليدواژ  ةمثاب
 .يهكنش، نظر
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