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 לחשוף את התחלת  התהליך היה אמור–ר שאף לבצע את הדקונסטרוקציה של החינוך היידג

  גישתנו כלפי החינוךתפתחותהשכוננו את " ות הפרימורדיאליחוויותה "–המסורת החינוכית 

ונו הפדגוגי  שהשפיע  ואת חזאפלטוןהיידגר מנתח את משל המערה של . במהלך ההיסטוריה

) חינוך (paideia-סה להצביע על הפוטנציאל ביננוך וושג החי מבאופן עצום על הבנת

  .  עבור עתיד החינוך בזמננוניאפלטוה

  

  

 בהרצאת הפתיחה שלו באוניבריטת פריבורג  גבוהההשכלה ה העלהיידגר ניגש לביקורת 

) Dasein(דגיש את תלות ההוויה  הוא ה שבה).1"הוויה וזמן"לאחר שסיים את ה(, )1929(

ל  המתבטא במכלו,בסובייקט שהוויה זאת משמעותית עבורו, )Wissenchaft(בידע 

היא התוצאה האונטולוגית של ה מ: ציב את השאלההדיסציפלינות האוניברסיטאיות וה

כיצד הקניית הידע ? פיזית הדומיננטית באקדמיה של זמננוה הישענותנו על מסגרת המט

  ? ואת תפישתנו של עצמנובמסגרת אוניברסיטאית מודרנית מכוננת את השקפתנו על העולם 

  

ען כי פיצול המדעים ואינסטרומנטאליות  טהיידגר. רדיקאליתדי תשובתו לשאלה זו היא 

ת בניית הדיסציפלינות בקוריקולום החינוכי הכללי עוקר את המדעים מהקרקע הטבעיב

 של הידע תאיבוד המשמעות הפנימי.   להם רק את המשמעות האינסטרומנטאליתומשאיר

חוץ לעולם האקדמיה גורם לחוקרים לחפש משמעות מ, אלי שהייה קיים בעברהאוניברס

עבורם , מנטאליות אינסטרומנטאלית זו מועברת גם לתלמידים. במונחים של ערך שימושי

התפצלות תחומי ומתודות הלימוד משאירה . חינוך נהפך לכלי לקריירה או התקדמות בחברה

פורמאלי וריק מד ההישגים שהוא י למטפר, את עולם הידע ללא סטנדרטים משותפים

  .מתוכן

  

אך אם , רני ביוון הקלאסיתפש את הפיתרון למשבר החינוך המודיחהיידגר , בדומה לניטשה

נית אפלטו היסופופיל נטולות רציונליזציה של, סוקרטיות-תמקד בגישות הטרוםניטשה ה

                                                 
הספר . שלו" פילוסופיה ההוויה"הספר המרכזי של הידגר שמשקף את  )Sein und Zeit(הוויה וזמן  "1

  .  בין היתר על הזרם האקזיסטנציאליסטי,XX-השפיעה רבות על הפילוסופיה של המאה ה



 אינו אפלטוןהחינוך עבור ען כי הוא ט.  אפלטוןנה לפילוסופיה של ר פג הייד2,ואריסטוטלית

ווה תהליך שאמור לשנות את הנשמה בכללותה על כל ה אלא מ,מסתכם בהקניית ידע בלבד

מגוון  היידגר נשען על .תנו המהותית האונטולוגיתימרכיביה ולהביא אותנו להווי

, השכלה אלא ך שפירושה לא רק חינוpaideiaית נהמשמעויות המקוריות של המילה היוו

 מוצאת את אפלטון בפילוסופיה של משמעות החינוך האמיתי. יביליזציהצ, ורתמס, תרבות

, ו נמצאיםינוך האמיתי מחזיר אותנו למקום בו אנהח  3. ביטויה במשל המערה המפורסם

                                                 
חוקרים סוברים כי תוכן . במיוחד את הראקליטס, סוקראטיים- ניטשה העריך מאוד את הפילוסופים הטרום 2

 .וסגנון של הפילוסופיה של הראקליטס השפיעו עמוקות על עבודותיו של ניטשה

תפקידו , ן של מיקום האדם בעולםמשקף את תפישתו של אפלטו"  המדינה"שמוצד בפסר " משל המערה" 3
: נביא את המשל בתרדומו של ליבס. על היחס בין המציאות החומרית לבין עולם האידיאות, ומגבלותיו
תאר .  חינוך- וחוסר אשר לחינוך, ויהא לך משל לתכונתנו טבעית, נא בנפשך מצב כדלהלן- צייר:] "סוקרטס

, כניסה ארוך הפתוח לרווחה כלפי האור-מבוי שיש לה, הלך בני אדם השוכנים מתחת לפני האדמה במעין מער
עד שאין בידם לשנות , כבולים בשוקיהם וצוואריהם, בילדותם בתוכה הם אסורים. לרוחבה של המערה כולה

, הרחק מאחוריהם, כיון שאין ביכולתם להסב ראשם מפאת הנחושתיים, לפניהם ואינם רואים אלא, מקומם
  נבנתה– צייר לך –ישנה דרך שלאורכה , בין האש ובין האסירים, ולמעלה, אשדולק אור של  ,ולמעלה מהם

 ."להטיהם שמעליהן הם מראים את, הצופים- כאותן המחיצות המפרידות בין עושי הלהטים וקהל, חומה

נא שלאורך החומה הזאת נושאים בני אדם - ועוד ראה" .[אחיו הבכור של אפלטון, גלאוקון[אמר , "רואה אני"
ופסלי אנשים ושאר בעלי חיים העשויים אבן ועץ וחומרים מחמרים  ,למיניהם שבולטים מעל החומהכלים 
 ." ישתוקו–וחלקם , הפסלים ישמיעו קולות- חלק מנושאי– וכדרכו של עולם, שונים

 ."ומשונים אסיריך ,תמונתך", אמר, "משונה"

שאנשים הנתונים במצב זה כבר , כל-יתראש ,שמא סובר אתה: שכן הגע עצמך"; אמרתי אני, "הם דומים לנו"
מחמת , הנופלים אל קיר המערה שלמולם, מצלליהם חוץ, ראו שמץ דבר משל עצמם ומשל חבריהם לכלא

 "?(שמאחוריהם(האש 

 "?כשיהיו אנוסים כל ימיהם לבלתי הניע ראשם", אמר, "יותר מזה וכי כיצד יראו"

 "?ם יראו יותר מצלליהםכלו? )ובולטים מעל החומה(הנישאים  ומשל הדברים"

 ."מובן שלא"

 "?עצמם שאלה הם הדברים, כלום לא יהיו מובטחים במה שיראו, יוכלו לדבר איש עם רעהו ואם"

 ."בהכרח"

דים ישמיע שעה שאחד העוב, לדעתך, סבורים שמא יהיו? מהקיר שלמולם, ואם גם הד יהא בו באותו הכלא"
 "?אלא מה שהוא אחר ,שלא הצל העובר לפניהם השמיע את הקול, קולו

 .אמר!" לא, לדעתי! חי זיוס"

 "?יראו אנשים אלה את צללי החפצים כאמת שאין בילתה", אני אמרתי, "ומכל הבחינות אפוא"

  .אמר, "הכרח גמור"

טבע הדברים לא  אם לפי, ו מסכלותםבדרך בה ישתחררו מכבליהם ויירפא", אמרתי אני, "נא אפוא- התבונן"
ללכת והביט כלפי , להפנות צווארו ,שעה שאחד מהם יותר מכבליו ויוכרח לפתע לקום: תהא עשויה כדלהלן

[...] שאז ראה צלליהם , יוכל להביט אל הדברים הללו ומחמת הנצנוץ לא, ובכל אלה יתייסר בייסורים, האור
ובתחילה יקל עליו ביותר להסתכל . ם הוא עתיד לראות את שלמעלהא, בהרגל שיהא עליו צורך, אפוא, דומני

 וכן יקל לו יותר;  בהם עצמם–ואזי , בבבואות שעל פני המים של בני אדם וכל השאר, מכן ולאחר, בצללים

ומשיביט ביום  ,כשהוא מביט אל אורם של הכוכבים והירח, להתבונן בלילה בתופעות השמיים ובשמיים עצמם
 ".ר השמשאל השמש ואו

 ."כמובן"

אלא אותו ,  לא דמיונותיו על פני המים ובמקומות שאינם מושבו–השמש  יראה את, דומני, ובסופו של דבר"
 ."ולחזות בו כמו שהוא, יוכל לראות, במקומו שלו ,כשהוא לעצמו

  .אמר, "בהכרח"

ובטרם ירגיל , סנוורים בעודו מוכה, ואם שוב יצטרך להתחרות עם אסירי עולם אלו בהבחנת הצלילים הללו"
ויאמרו עליו שחזר מעלייתו למעלה , לצחוק  כלום לא יהא–ואם ארוך למדי יהיה הזמן עד שיסכין , את עיניו

 כלום –וכל השולח ידו להתירם ולהוליכם אל על ? אינו כדאי ואף הניסיון להגיע למעלה, בעיניים מקולקלות
 "? אותו ולהרגובאיזו דרך שהיא לתפוס אילו יכלו, לא יהרגוהו

 .אמר, "בוודאי"

הְמֶשל את : יש לייחס על כל פרטיו למה שנאמר קודם, גלאוקון יקירי, המשל הזה את", אמרתי אני, "והנה"
למעלה  ואם תשווה את העלייה;  לכוח השמש–ואת אור האש שבו ,  למשכן שבכלא–המתגלה לראייה  המדור



המסע החינוכי הזה אינה התקדמות בלתי .מלמד אותנו להיות בו ובתהליך הזה משנה אותנו

שבהתחלה אנו מפנים עורף לעולם החיצוני ובסופה אלא חזרה למהותנו  מוגבלת לידע חדש

  . מתוך הוויתנו החדשה, דרך מחודשתאך ב, שוב פונים אליו

  

משמעות ששינתה לאחר -הוא מזהה את הופעת הדו. אך גם מבקרו, אפלטוןהיידגר פונה אל 

במובנו , חשיפה אונטולוגית, בנוסף למושג האמת כגילוי: מכן את כל גישתנו לחינוך

. כנכונות של הטענהבמובנו הפונקציונאלי מופיע גם מושג של אמת , תיההוויי

מושג  מדגישה את המשמעות השנייה שלנטיות זו מתפתחת מסורת היסטורית המאמביוול

כך אמת מאבדת את מהותה האונטולוגית והופכת . האמת על חשבון המשמעות הראשונה

הווה את מהות המציאות אלא את  היא אינה מ-להיות מאפיין של יכולתנו הרפרזנטטיבית

דות לא בהוויה האובייקטיבית אלא קהתמ. מאפיין של תיאור מציות זאת על ידינו

 ,ניתאפלטונוך מאבד את משמעותו המקדמת ומביאה לכך שחי, בסובייקטיביות האנושית

  . להיות אמצעי לקידום מטרותינו החברתיותךהופו פרדיגמות הקוגניטיביות בתוך הענטמ

  

היותנו "להתגבר על  התלמיד ו שלשאמור לכונן את כל אישיותו החינוך האונטולוגי תהליך

דגר בדומה למשל המערה יוי בנוי אצל היי עכשויחס-של חינוך אינסטרומנטאלי" במערה

  :כולל ארבעה שלביםה

  -משחק צללים על הקיר צופה בהאסיר נמצא בתוך המערה עם אסירים אחרים ו .1

  ;ציאות אמיתיתכי הצללים הם מ חושבים אסירים במערהה

 ומסוגל לסובב את הראש ולראות את האש ואת אזיקיםאסיר משתחרר מהה .2

 ;האובייקטים של העולם בחיצוני

 ;האסיר עולה מתוך המערה לעולם החיצוני ולומד אודותיו .3

 .נת לחנך את הנותרים שםהאסיר חוזר למערה על מ .4

ת המהות מאחורי הדברים מגיע לשיאו ראיי, ית המהויותיתהליך ההכרה וההסתגלות להוו

אחרים עבור היידגר זהו השלב לימוד . הלמידה מתבצעת על מנת ללמד: עם החזרה למערה

  .הליך החינוך האונטולוגיהגבוה ביותר של 

  

                                                                                                                          
והרי , תקוות נפשי נכון את- תפרש אל, אל תחום המושכל, על-ואת חזות הדברים שלמעלה לדרך הנשמה אל

 ".זאת ביקשת לשמוע

  

 

  



 שהגיע לשלב העליון של חניך מהו הנושא שאודותיו מלמד ה:מתבקשת הנשאלת השאלה

 דיסציפלינות האם פירושו הדבר כי. ות היחידהבמה, dasein-מדובר ב, על פניו? חינוך

אחידות . היידר היא אחרתאך כוונתו של  ? יוחלפו באונטולוגיההנלמדות במערכת החינוך 

ביטוי של ה פירושו למצוא בכל נושא ובכל דיסציפלינה את -הנושא האמיתי של לימוד  

יפלינות למשמעותם להחזיר את הדיסצ, אותה ההוויה האונטולוגית המכוננת את המשמעות

המורה לומד ביחד עם התלמידים .  של הידע,אחידות, האוניפיקציה את לחדש ,האמיתית

 לזהות את ביטוי ההוויה  כיצד- "כיצד"אלה " מה" לא –והנושא של למידה הוא מתודה 

 ,בין היתר, פירושו הדבר הוא,  באפן מעשי.יום- ובחיי היוםלמידההאונטולוגית בסביבת ה

אונטולוגיות ההנחות  עם הד ודיכולת להתמ קשורה באופן הדוק עם המחקר ועם הכי למידה

שנכללים בשדה ספור פרטים - בחשבון תוך כדי לימוד איןןשל כל דיסציפלינה ולקחת אות

  .המדע המודרני

  

 האמינו באחידות האורגנית 5 ושלינג4כמו פיכטה, הוגי דעות של אידיאליזם הגרמני הקלאסי

.  את האחידות של מערכת הידעףשקאמורה לציפלינות הנלמדות ששל מסגרת הדיס

, כמו אוניברסיטה, המוסד החינוכי\הומבולדט הציג אידיאל הומניסטי לפיו אחידות , לעומתם

 הצעתו של היידגר משלבת . המחויבות המשותפת לכינון סובייקט אוטונומי חופשימנובעת 

לא במובן מצוינות לימודית " (מצוינת"החינוך אמור לכונן אישיות . את שתי הגישות

                                                                                                                                                                                                                        הנמדדת

לבחינת ההנחות ,  המחויבת למחקר המשמעותי)בציונים אלא במובן המצוינות האונטולוגית

    .האונטולוגיות מאחורי כל דיסציפלינה נפרדת
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