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 תרנתפש ככלי ליציש היחס האינסטרומנטאלי לחינוך ת התופעה שלאחרונה מתגברהבעת 

גישתו של , מת זאתלעו. כוח אדם מיומן או אזרחים שומרי חוק וסדר למען רווחת החברה

ערך בפני כחינוך ה יתמהווה בסיס לראי, פילוסופיתה 1הרמנאוטיקההרת מייסד תו, גדמר

 ועשויה להיות בסיס עבור המחנכים שדואגים למקום החינוך בסולם העדיפויות עצמו

   .החברתי

  

 - גדמר כל ידע הטקסט או העולם או הכרת אישיות אחרת פרספקטיבה ההרמנאוטית שלב

הבין את כאשר על מנת ל,  בתוך המעגל ההרמנאוטיםהידע מתקיי. הוא בעל אופי פרשני

משמעות  אך הבנת ;מהכלל אל הפרט להכיר את הקשרו ואז להגיע יש , הפרטמשמעות

ניתן .  הלאה וכןחזור לכלל ולאחר מכן לפרטלמשמעות הכלל ועלינו שוב הפרט משנה את 

מר נשען דג, למעשה. קשר המשפטהלהדגים תהליך זה באמצעות הבנת משמעות המילה ב

מרחיב את שדה הוא  ו בימי הבינייםהשפותח,קודש העל המסורת הפרשנית של ספרי 

כל   של הכלל והפרט מאפיינת2כי המסגרת המעגלית בדיאלקטיקההוא טוען . הפעלתה

אישית אפשרית רק בתנאי הכרה - ביןכרהה, בדומה לפעילות פרשנית. הליך קוגניטיבית

לפרשו הנחת שקריות הטקסט אינה מאפשרת .  של האחר"אמת על תנאי"לפחות , באמיתותו

 הטקסט נהפך .לכתיבתושהביאו בות  המחבר או הסימניעיאלא מביאה אותנו לחפש אחר 

               של וסירוב לקבל את נקודת מבט, לכך בדומה .לאמצעי ומאבד כל ערך עצמאי

  .סוגרת את האפשרות להבנתו והופכת אותו לאובייקט,שיחה-בן

  

הכרחית למען ההבנה ולמען יצירת המעגל ההרמנאוטי שמכונן האחר  תגדמר טוען כי קבל

גילוי של הכרת אחר היא יציאה זמנית מדעות קדומות ו  התנאי ההכרחי, לכן. משמעות

                                                 

ההרמנאוטיקה הפילוסופית . חקירה ביסודות מתודולוגיות של הפירוש,  מדע האינטרפרטציה–הרמנאוטיקה  1

 .רואה את תהליך ההכרה כתהליך הפירוש

משום , רבמקרה של הרמנאוטיקה המעגל הפרשני נוצ. תזה- הכוונה לתנועה החוזרת בין תזה לאנטי 2

אך פירוש כל חלק הטקסט תלוי בפירוש , שאינטרפרטציה של כל הטקסט תלויה באינטרפרטציה של חלקיו

 .הטקסט בכללותו



התבצע על בסיס הכרה אינה יכולה ל, יחד עם זאת. חות כלפי דעותיו והשקפותיופתי

כל הכרה מתקיימת במסגרת ,   לפי גדמר.הניטרליות במנותק מאישיות של סובייקט ההכרה

במהלך הדיאלוג אנו מייחסים את האופקים שלנו לאופקים של . של פרספקטיבה זו או אחרת

 תהליך פיממשתתאחד את השני במידה וכל הצדדים מסוגלים להבין אחד . אחרה

 ,דונות מתוך נקודת הראיה של מתנגדו בויכוחיבעיות הנה מסוגל להסתכל על ,הקומוניקציה

 מטרת גדמר מדגיש כי אינו רואה את. כדי לראות במו עיניו את האופקים הנגלים לאחר

.  או הסכמה כלליתדיאלוג גם אינו חותר לייצוב עמדה משותפת. הדיאלוג בניצחון או שכנוע

הבנה זאת מהווה העשרה של כל עמדה ועמדה . מטרת הדיאלוג היא להגיע להבנה הדדית

עבור בויכוח על ידי פרספקטיבות אחרות שמתווספות אליה בלי לבטל אותה ואת מרכזיותה 

יש . (Horizontverschmelzung)"  אופקיםמיזוג"זה תהליך לגדמר קורה . בעל עמדה זו

ורה זו עוררה ביקורת מסוימת מכמה חוקרים אשר טענו כי היא לא שימושית פאמטשלציין 

אך גדמר טוען כי פעולת . במקרה של ניגודים עמוקים בין אופקים אתיים ופוליטיים שונים

חדש של הקשרים והשפעות הדדיות בין אינטר סובייקטיבי  מרחב מכוננת האופקים מיזוג

  . פרספקטיבות שונות

  

מרחיבים את ראיותיהם ועולים  מפרש ומפורש ושב) Bildung(החינוך גדמר משווה את 

מהבחינה הזו .  מנקודת המבט הפרטיקולארית של כל אחדהלאוניברסאליות היותר גבוה

 אך בשונה 3.פילוסופיה של הגלבהרוח  בפנומולוגיית להכרה תהליך הכרת האחר דומה 

תהליך . ירה את עצמו בשלמותהוח מכרהגדמר אינו מגדיר את השלב הסופי שבו , מהגל

משמעות של החינוך עבור הזאת . צויא לקובלעולם לא יההכרה ההרמנאוטי הוא פתוח ו

סופי של בניית פירושים חדשים ומיזוג אופקים באמצעות דיאלוג - תהליך אין–גדמר 

 בין , מעמדישוובין די אינטראקציה כ חינוך מתבצע תוך ,עבור הפרשן האמיתי. מתמיד

  .הסמכות האפיסטמולוגית שונות ולא באמצעות הנחתת דעות נכונות מעמדת פרספקטיבות

  

 גדמר אינו מתייחס לדיאלוג בכיתה בין ,התייחסו לדיאלוג בהקשר החינוכיביש להדגיש כי 

 לדיאלוג שמתבצע בין , ראשית כוונתוכאן .  מועדפתמורה לתלמיד כמתודה פדגוגית

מתבצע תוך כדי הכרה כי מסורת כוללת דיאלוג ה.  למדתהפרשן לבין המסורת הנ- התלמיד

ר משווה את הדיאלוג גדמ.  אינה ניתנת לצמצום לאחת מהןךא, בתוכה דעות אישיות רבות

הזה למשחק שבמהלכו השחקנים מוותרים על העמדות האישיות שלהם תוך כדי קבלת 

המשחק הפרשני של מיות הפנימית אמשום שהדינ,הכללים והנורמות של המשחק שמתפתח 

  . מקבלת עדיפות על האישיויות של שחקנים

  

                                                 

  .הכוונה לשלבי ההכרה העצמית של הרוח בדיאלקטיקה האידיאליסטית של הגל 3



  : שלבים של הכרת האחר שלושהןגדמר מבחין בי

יכולת לנבא התנהגות ה ההתנהגות הטיפוסית ו, משמע–הכרת הטבע האנושי  .1

  ; והידעעתידית על סמך הניסיון

 כמטרה כשלעצמה 4במונחים הקנטיאנייםהכרת האחר כאישיות יחידה במינה או  .2

 לחלוטין מכיר שהסובייקט חושב כי הוא הוא בכךהפגם בהכרה זאת .  כאמצעיולא

, נן אותו על סמך דעותיו עליו ולא על סמך אישיותו האוטונומיתאת האחר ומכוו

 .הבלתי ניתנת לשעתוק

  אוטנטי ודיאלוגגדמר מבחין בין דיאלוג .  המכונןהכרת האחר כבן שיח בדיאלוג .3

  שלב זהתן לכנותינ. וג אופקים ומכוון לאמת ומיזמתאפיין בפתיחות אוטנטי ה-א

ההכרה ". באופן הדדי מכירים אחד את השני  "םבו הצדדיל הגל כשלב במונחים ש

 את הדיאלוג מכונן . סובייקטיבי שנוצר- את ביטויה במרחב האינטרתההדדית מוצא

גבוהה שבמסגרתו כל אחד מהלומדים מגיע לרמה ) Bildung(חינוך התהליך 

 .  הקודמתותהבנמ

  

מתודות ההכרה ו אודות הסכנה העצומה של יתוהידגר בטענהכיוון של גדמר ממשיך את 

. טכני עבור תהליכי ההכרה של החינוך האמיתי-מדעיהלימוד ה ויםטכני הםבתחומי

טכני מתבצעת בצורה מונולוגית ולכן היא עוינת להכרה -רטוריקה והעברת הידע המדעי

ת הפילוסופיה היא להגן על החינוך הדיאלוגי למול פלישת מטר. דיאלוגית הרמנאוטית

נולוגית הוא בעל  האובייקט של ההכרה הטכ.טכנולוגית-קוגניטיבית מדעיתהמתודה ה

הוא עובר מניפולציות והכוונה ;  שווה ערךשיח- ןאופי אינסטרומנטאלי ואינו נהפך לב

 גדמר מציין כי סוג . שימוש בואלא לעשות, א לא להבינו כמו ביחסים הדיאלוגיםהי

 לא רק בתחום המדעים –טכנולוגי של הכרה נעשה לדומיננטי בחברה המודרנית 

גדמר . פוליטייםהחברתיים והמדעי הרוח והחברה וגם בחיים בתחום המדויקים אלא 

ת של הציביליזציה והמרכזי יהותבעימ אחת טכנית החשיבה הומיננטיות של רואה בד

מנטאלית של החינוך היא אחת הסימפטומים של מחלה  והתפישה האינסטרוהמודרנית

  . זו

                                                 

 של אחר כך דורש מכל אחד לפעול ביחס לאישיותהכוונה היא לצו הקטגורי השני באתיקה של קאנט ה 4

 .שאישיותו תהיה תמיד מטרה בפני עצמה ולא אמצעי להשגת המטרה


