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חינוך מבוגרים בהשקפת בובר – מצפן בעולם חסר כיוון
ראיון עם פרופ' דן אבנון, מחבר 'הדיאלוג הנסתר' על משנתו של מרדכי 

מרטין בובר

בין הוראה לחינוך

פעם פעמיים, בכך עסק הוא בעצם מבוגרים? בחינוך לעסוק בובר מרטין את הביא מה -
בגרמניה,עםעלייתהיטלרלשלטוןב-1933,ופעםבארץ,בראשיתשנותהחמישים.

בדיוק.אתהיודע,כשהתחלתילהתענייןבכתיבהעלבובר,התבררלישהואמופיעקודםכול -
צפוי בנושאיםשהיה ולאבאנציקלופדיותשעוסקות חינוךמבוגרים על באנציקלופדיות
יותרלמצואאותובהן)כמומחשבהמדינית(.הואנחשבלאחדממייסדיהתחוםבעולם.
בשפה הוראה, לחינוך. הוראה בין שעשה מההבחנה נגזר מבוגרים בחינוך שלו העיסוק
למציאות, – שלמדת מה של התאמה הוא והחינוך הספר, בבית ידע העברת היא שלו,
מיני כל עם כבוגר חייו אל מגיע אדם צמודת-הווה. חשיבה של פיתוח נכון: יותר או
בו; לפגוש צפוי שהוא מה על העולם, של טיבו על הספר בבית לו שסיפרו 'סיפורים'
מתגלה הזאת המפגש ובנקודת אותו, פוגש העולם או העולם, את פוגש הוא כך ואחר
פערביןמהשלימדואותןלביןמהשהוא.אחריסיוםהלימודיםהפורמלייםאדםנזקק
לכליםלשםהתמודדותעםהמציאותשאיננהכפישלימדואותו.נקודתהמוצאשלחינוך
העצמת של מעשה הוא החינוכי המעשה ב'מבוגרים'. לא בחינוך, אפוא היא המבוגרים
היכולתלנועבעולםמתוךקליטהוהבנהשלהקיים,ולארקעלבסיסשיפוטיםמקדימים

אוציפיותשנוצקובתקופתלימודיםלשםהשגתתואראוציונימעבר.

זאתנקודתהמוצא–פערביןמהשאדםלומדלביןמהשהואפוגש.הבעייתיותשלהפער 

העברית האוניברסיטה מוסמך בירושלים. העברית באוניברסיטה מלמד פוליטי. תאורטיקן הוא אבנון דן  פרופ' 
מחקר עמית סטנפורד, באוניברסיטת סגל חבר היה בקליפורניה. ברקלי מאוניברסיטת דוקטור תואר ובעל
הקים העברית באוניברסיטה וטלוויזיה. לקולנוע שפיגל סם הספר בבית ומורה וסידני, טורונטו באוניברסיטאות
וניהלאתמרכזגילהלחינוךאזרחיודמוקרטיה)2001–2007(ועמדבראשביתהספרע"שפדרמןלמדיניותציבורית
ובחוקהשל יהודית,במשטר פוליטיתכללית,במחשבהמדינית )2011-2009(.מחקריועוסקיםבפילוסופיה וממשל

מדינתישראלובחינוךאזרחיישראליודמוקרטי.
חינוך אזרחי  פויכטוונגר(, )בדפוס,מאגנס,עורךעםדוד מחשבה מדינית יהודית-ישראלית ביןפרסומיובעברית:
)עורך, בישראל אזרח  שפת  2012(, עובד, )עם הנסתר הדיאלוג   — בובר  מרטין  2013(, עובד, עם )עורך, בישראל

.)2008 מאגנס,
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מתבלטתומחריפהבתקופותשלמשברחברתיאומדיני,מעיןזושהייתהבגרמניהבשנות
המשיכה בגרמניה היהודית הקהילה לשלטון. הנאצית המפלגה עליית לאחר השלושים
את לשנות 'התבקשה' היא ופתאום עליה, מקובלות שהיו וֶאתיקות הרגלים לפי לפעול
ונתון ראוי אינו 'מודיעה'להשקיומה אורחותיה;האתיקהמבחוץ,שלהמשטרהחדש,
שבובר מבוגרים, לחינוך הספר בתי השלושים בשנות זה? עם מתמודדים איך בסכנה.
הקיםיחדעםארנסטסימוןואחרים,נועדולתתתוכןחדשליהדותשלהיהודיםהגרמנים
ניסתהלערער דווקאבמקוםשהסביבה וכךלחזקאותו כ'יהודי-אדם', ולהגדירומחדש

אצלו.

הגדרת זהות בהקשר של סיכון קיומי

הגדרה של הזה הנושא הציונית, בתנועה אחרים אצל וגם בובר, אצל לכאורה אבל -
חילוניתשלהיהודילאהיהחדש.בוברעצמועסקבכךעודבתחילתהמאה.

נכון.אבלכאןהתעוררצורךקיומיחדששנגזרמהשתנותהמציאות;בלשונושלבובר- -
קיומי. איום שיש קלט בובר לשלטון, עלה כשהיטלר מיד ב-1933, 'המצב'. מהשתנות
מולהאיוםהקיומיצריךלחנךאתהמבוגריםהאנוסיםלעמודבפרץ.זהמתחילבחיזוק
זהותםהיהודית.כאןאפשרלראותביטוישלהעמדההעקרונית:המציאותמציבהאתגר
אדם כזה, במצב להיפך: אתו. להתמודד יכולה לא ספרית, הבית הרגילה, שההוראה
צריךלהיפטרמהרבהדעותקדומות–זההביטוישבוברעצמוהשתמשבו–כדילהתאים

אתההתנהלותשלולמציאות.

המצב כמובן. ההבדלים כל עם ב-1950, גם שהתרחש מה את תואמת זו בסיסית גישה 
ולכאורהקשורים יהודים היו ה'כותר' לישראלאנשיםשלפי הגיעו כזה: היה הישראלי
שפות ודוברי רבות שונות מארצות אדם, בני של רב מגוון הגיעו בפועל אבל לזה, זה
שונות,ש'לאזיהואלהאתאלה'.ואםלאדיבשונותשביןהעולים,היהפערביןהגדרת
היהודישלהםלביןזושלהיישובהקולט,שגםבוהיהבעצםמגווןשלהשקפות.לפימה
לסוציולוגיה בחוג בובר של תלמידו שהיה אייזנשטדט, ש"נ הנודע הסוציולוג שסיפר
באוניברסיטההעבריתומאוחריותריורשובראשותהחוג,בוברחשבאזשהדברהחשוב
ביותרשצריךלעשותזהללמודלחלוםביחד;שהדברשחסרלאוכלוסייההיהודיתבארץ
הוא'חלוםמשותף'.זאתנקודתמבטאחת.נקודתמבטנוספת:הבנהשהריבויהלשונישל
העולים–ערבית,ספרדית,רוסיתוכו'–משמעוריבויתרבויות,וריבויתרבויותמשמעו
ריבוימסורותוחלומותוריבוישלאתיקות.השפההיאשמנחהאתההתכוונותשלךאל

העולם.לכןצריךלקחתאתכלהמבוגריםהאלהשהגיעוולתתלהםשפהמשותפת.
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יצירת שפה משותפת, תרתי משמע

אזאיךיוצריםשפהמשותפת? -
בשכבהאחת,שלשפהבמובנהכלשוןמדוברת,שפהמשותפתזהמהשהמפעלהציוניעשה -
עדאותהעת–הנחלתהעברית;אבלמבחינתושלבובר,שפההיאגםהמטעןהתרבותי
שהוסברה מהבחינה מבוגרים חינוך אפוא היא המשימה נושאת. שהלשון והמסורתי
שאינה מציאות פוגשים וכולם שונים, ממניעים שונים, בגילים הגיעו אנשים קודם:
שפה ליצירת לפעול צריך הקולט היישוב 'חלומם'. את הקודמת, תפיסתם את תואמת
ציונית.במאמרשלבוברעלחינוך משותפתטבעית,עברית,ושפהמשותפתתרבותית–
מבוגריםמשנותה-50]ראולעילבגיליוןזה[אפשרלראותבאמתשהואקלטאתהתמצית
לבין אליו מורגלת ראייתי, שתודעתי, מה בין הפער על הצבעה – התמצית האתגר. של

המציאותהחדשה,מהשאנינאלץלראות.ועכשיוישלעשותאתההתאמה.

אבלאיךהואחשבלעשותאתההתאמה?לסגלאתהזולתאליך–זהודאילאמהשהואחשב -
כרצוי.

בשנותהשבעים אז היה הוא עשה? הוא מה אז דיאלוגית. בעלמחשבה הוא הלא ודאי. -
הראשונותלחייו.הואיזםלהקיםבאוניברסיטההעבריתמרכזלהכשרתמורים,שאמור

היהלהתרחבבהדרגה.

אבלזהלאהחזיקמעמדזמןרב,ובוברגםמדברבמאמרעלהכשרתמספרקטןשלמורים -
נבחרים...

מהלעשות,אנחנולאמדבריםכאןעלפנחסספירה'בולדוזר'שהקיםמפעלים.הואגםלא -
לובהאליאב.מדוברבאדםשקלטברוחואתהמצבועשהכמיטביכולתו,במסגרתאילוצי
בקשר שקראתי המעניינים הדברים אחד אגב, פעל. הוא שבמסגרתו והארגון התקופה
אליוולנושאשאנחנועוסקיםבוכאן:שולמיתאלוניכתבההקדמהקצרהלתרגוםהחדש
פליישמן(. )בתרגוםאהרון בובר ביותרשל הפילוסופיתהחשובה יצירתו ואתה, אני  של
בבית אחד, לילה בובר את לפגוש זומנה כשהיא שחוותה ההתרגשות על מספרת היא
לפניו מתנוסס זקנו הסתדרותי, כיסא על שם ישב בובר אביב. בתל המורים הסתדרות
היא העולים. למחנות וללכת ומדריכות מורות לקחת חשוב כמה – תורה בה והרביץ
עצומה,הרחיבאת בההתפעלות עורר זה צעירה,אחרימלחמתהשחרור, הייתהאישה
רעיונותיו, של למימוש מחויב היה הוא כמה עד בובר: על משהו גם אומר וזה לבה.

השתדללתתהשראהוהדרכהלצעיריםשהסכימוללכתבדרךשהואהתווהלהם.
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 הגדרות חדשות ליהדות, חיפוש המכנה המשותף

נדברעלענייןבוברוהמקרא.מדועחשבתשחקרהמקראשלוותרגוםהמקראשלוחשובים -
כלכךלהבנתהגותו?

תוךכדיקריאתספריםשבוברכתבבנושאפרשנותהמקרא,שמתילבשהואכוללבכתיבה -
שלוהתייחסותחוזרתלמיליםופסוקיםמהמקרא.החזרהעלהמושגיםהללובהקשרים
ביןהקטעיםהשוניםשבהםהםמצויים.בחקר שוניםמהווהקריאהלשיםלבלקשרים
המילההמנחההמקראיתמקובללהסמיךזהלזהקטעיםשוניםשכולליםמילהאוביטוי
תובנות הקורא אצל ומעוררים זה את זה מאירים לכאורה הנפרדים הקטעים משותף.
לגבימשמעותהדברים.הסתקרנתיוקראתיאתכלכתביומחדש,תוךשימתלבלמילים
שהוא הנסתר הדיאלוג את איתרתי וכך הלא-מקראיים. בכתביו שמופיעות מקראיות
של כהמשך הציוני המפעל את קלט הוא שבו האופן את – ובעיקר הקורא. עם מקיים

מסורתיהודיתנסתרת,אךפועמת.

הקישורביןה'סוד'שלהיהדותלביןהמעשההציונימהווהבעיניחידושגדולואףמסעיר. 
ועל ההלכה על משמעית חד ביקורת כולל הזה הקישור אמונתי. רוחני, קישור זהו
הממסדיםהרבניים,שבעיניבוברכולאיםאתהרוחומדכאיםאתהזיקהלבריאה.מה
שאניעושהזהלחבראתבוברלשיחעלהיהדותבימינושנעשהאפילומסובךיותרכיום
2014אחתהטענותהמרכזיות מאשרבימיו.העבודהשלינטועהבהווהשלנו:בישראל
באמת: היא והשאלה שלנו. היהודי לשורש מחוברים אינם דתיים שאינם שמי היא
חזוננו מה כעם, כתרבות, אנחנו היכן - לשואה מעבר המשותפת, להיסטוריה מעבר
הצטרף שהוא מאז הראשון, מהרגע עניינה הזאת השאלה בובר את לעתיד? ודרכנו
לתנועההציוניתבשלהיהמאההתשע-עשרה.זהעולהבנאומיםהמפורסמיםעלמהותה
1910.התזההמרכזיתשלו:ישלעשותלחידוש 1908– שלהיהדות,שהואנשאבשנים
הזיקהליהדותממקוםשלרוחולאשלממסדדתי,ממקוםשלהתחדשותאדםוקהילה,
שאנו והעולם האדם אהבת העולם. ולאהבת להשכלה לחינוך, אלה של מקישורם
רבים ושל שלי המשיכה מקור היא בובר, לגרסת אנוש, וכבני כיהודים עליה מצּווים
אחריםאליוואלתורתו.משוםכךאנשיםכלכךרוציםללמודהיוםאתבובר,ואניחש
זאתגםבסמינריםשאנימעבירעליו.התלמידיםשבאיםאלימכלקצוותההתייחסות
יהדות, של ללימוד מצטרפים העובד', 'הנוער לאנשי קור' 'הארד מדתיים – לנושא
נטו,עםשאלותהיסוד: יהדות נטולתריטואל, שאינהרכושושלאיש.מדוברביהדות
מההייחודשלהעםהיהודי?בלשונושלבובר,מהתורתישראלומהייעודו,תעודתו?
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בובר – 'זאב בודד' שהשפיע?

נדברעלבוברופוליטיקה,בוברוציונות.הואהיהבענייניםהאלה,במידהרבה,'זאבבודד', -
שייךלחבורהשלזאביםבודדים.אדםמןהיישובהיהאוליאומרעליושהואמנותקמן

המציאות.איךאתההייתמגדיראותו?

צריךלהביןשבוברהתייחסברצינותרבהל'עםישראל'–עםישראלכַסמןלקיוםרוחני -
ולארקכסמןשלהעםהיהודיכקבוצהבעלתקיוםהיסטורי.'ישראל'היהבעיניוסוגשל
של למפגש כך ואחר 'ישראל', של למצב 'יעקב' של ממצב היחיד של למעבר מילת-קוד
ייעודושליחות.טעם ייעודהבמעמדהרסיני.כלומר,עםישראלהואעםבעל העדהעם

קיומושלהעםהואלהיות'יסודעולם'.

אבלזהדווקאמזכיראתהשקפתהרפורמיםבדברהשליחותשלעםישראלבעולם... -

בוודאי.אבלאותםרפורמיםשחשיםאחריותלעולםמשקפיםאתהייעודשלעםישראל. -
אז לשרת, אמורה שההלכה התכלית את ומחפשים בהלכה מהדבקות הצידה' כש'זזים
המסקנההיאשהייעודשלעםישראלהואלהוותתזכורתמתמדתלאנושותבדבראחדות
אחדות העולם, אחדות אלא האל אחדות לא – בובר של הנוסחה הייתה זאת העולם.
הבריאה,הקיום.זהמהשעםישראליודע,זהייחודו.ואזבאההלאומיותוהכריחה,לפי
הדרך' ו'על הזה הלבוש את ולבשו הציונים גם ובאו הלאומי, הלבוש את ללבוש בובר,
לאובדן לגרום עלולה היהודית הלאומיות בובר, של לדידו הייעודי. העניין את השילו
מעין הכרעה צומתי לאור היהודית ההיסטוריה את פירש הוא היהודי. והייחוד הייעוד
עלולה ישראל, עם של הרוחני לייעוד המנוכרת המדינית, שהציונות חשש הוא אלו.
הזרם תקופתו, של האנושית החברה של הכללי הזרם תוך  אל היהודים את להוביל
היא יותר הגדולה הצרה אבל גדולה; צרה זו דרכם את יאבדו שהיהודים זה הלאומי.
– העם של קיצוניים קצוות עם מתחבר בובר הזאת, מהבחינה ִאתם. יֹאבד שהעולם
וגם אלה מאידך. האנרכיסטי והשמאל מחד הסאטמרים כגון האנטי-ציוניים החרדים
אלהחושביםשהעםבישראלכיוםסוגדלעגלהכוחהמדיניוהחומרהקפיטליסטיואיבד
לתנועה לציונות, יחסו את מסביר הזאת ההתפתחות את למנוע רצונו ייחודו. את בכך
לדוגמה, כך, ישראל. במדינת כך ואחר ישראל בארץ ביישוב ולהתפתחויות הציונית
אפשרלהביןמדועהואהיהקרוביותרלאחדהעםמאשרלזרמיםאחריםבציונות,ומדוע
למשל, זה, רקע על הליברלים. הבורגנים פני על הסוציאליסטיים החלוצים את העדיף
חזון עלמסמךשניסחעםחבריומה'פראקציההדמוקרטית'את ב-1904 כבר הואחתם
להיות אמור היה החדשה היהודית התרבות של פיתוח כל עברית. אוניברסיטה הקמת

'צמוד'לייעודהמסורתישלהעם.

ואיךמתמודדיםעםהעובדהשבחייהמציאותישלעםאויבים,שונאים? -
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בוברחשבשההיזקקותשלנולכוחהיאעובדהמצערת,גםאםהכרחית,מבחינת'התעודה -
והייעוד'שלהעם.אתהאיזוןביןכוחלביןדיאלוגהואניסחבמונחי'קו-תיחום'.הפעלת
כוחנעשיתבמידההנדרשת,לאכמענהאוטומטילאיוםאולאלימות.עלרקעהבנהזאת
הואסברש"נכנסנולציוןבשערהלאנכון".הואראהנחיצותבבנייההדרגתיתשלתודעה
של הייעודית הרוח של בכלים וכוח אלימות של עולם נגד שמתייצבת ויהודית ציונית
היהדותהקדומה.אבלההיסטוריהלאהתנהלהלאורתפיסהמשיחיתמהסוגשלו.הוא
להקים צורך לשכנעשאין כדי יכולתו כמיטב הואעשה זאת, עקב הכירבמצבלאשורו.
מדינה,ואםאיןברירה,אזיעדיפהמדינהאחת,פדרציה,לשניעמים.הואחשבכךבגלל
המצב את קיבל הוא המדינה, שהוקמה ברגע זאת, בכל העם. של הייעוד על השקפתו

החדשוחיפשדרכיםלהתמודדאתו.

חזון העתיד, נתיבות באוטופיה

מהתוכללהגידליעלחזוןחברתהעתידשלו,עלמהשהואעוסקבובנתיבות באוטופיה? -

לסדר לאום מדינות בין בזיקה הלאום, מדינת של הכוח במנגנוני הסתכל הוא -
לפני הכול בסך תראה, הפוליטית... עולמו השקפת את גזר ומשם הקפיטליסטי,
האוסטרו- הקיסרות כמו העות'מאנית, הסולטנות כמו אימפריות היו עוד שנה מאה
בובר מדיני. כוח של תצורות מגוון וירדו עלו מאז שחלפו שנה מאה ובמשך הונגרית,
ואמר: המודרנית, בתקופה מתארגן העולם שבו ובאופן ובקפיטליזם במדינה התבונן
זוהשחתה;מנגנוניהשליטההאלהפועליםנגדיכולתושלהאדםלהיותמחוברלעצמו
לשימוש. אובייקט לחפץ, יהפוך הכול יימחץ. האדם הכוח, לשגרת ניכנע אם ולעולם.
מה בעצם שזה 'אני-לז', של ציוויליזציות נוצרו ה'אני-לז'. כינה שבובר מצב זהו
'לקחת צריך אומר: כאילו בובר הֵחפצון(. )או ההחפצה מצב היום קוראים שאנחנו

אוויר',לחזורלגרעיניםשלהחברההאנושית,כמוהקומונות.

אזהואחשבשהמדינהתתבטל? -

כן,הואחשבשהמדינותהןצורותזמניות,תואמותרגעיותלסיטואציהשלציוויליזציית -
הקפיטל.הןלאכאןלֶנצח.אנשיםלאנותניםאתהדעתעלכךשישחליפותבהיסטוריה,
שהדרך חשב בובר יהיו. תמיד לא וכנראה היו תמיד לא הקיימות השלטון ושצורות
הנכונהלאדםהיאלצמוחמתוךיחסיםולאשיכפועליויחסים.לצמיחההאורגניתהזאת
הכוח רוחני. או נפשי בסיס על פעולה שמשתפות קהילות קומונות, שונות: צורות יש
ולאבטוחשהיאתחזיקמעמד;בטווחהרחוקהיאמביאה זוהמדינה, ש'מסדרמבחוץ'

נזקיותרמתועלת.

סוגשלאנרכיזם... -
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בוודאי.הואכתבעלאנרכיסטים,הואאהדאנרכיסטיםכמוגוסטבלנדאואר,כמורוזה -
לוקסמבורג.

הקשר בין ההתפתחות הביוגרפית והפילוסופית

אנירוצהלשאולאותךעלפרקיהחייםשלו.אתהיוצרחיבורמענייןביןהביוגרפיהשלו -
חדש, בובר לכאורה יש העולם מלחמת מראשית החל שלו. בפילוסופיה השינויים לבין
מעלייתו החל שלישית, תקופה שיש טוען גם אתה לדיאלוגיות. מהמיסטיציזם מעבר

לארץישראלב-1938.

כן.בוברהואאדםמורכב.ישבוצדההגותהיהודית;ישבוצדהאקסטזה,שםהואמחובר -
למיסטיקאים;וישבוברהסוציולוגישמאדיראתמרקסהצעירואתהקומונות,וישאת
'המלחמה פרצה ב-1914 ימינו. ֶחברות את שכוננו וציוויליזציות תרבויות חוקר בובר
של הַנָּשאית היא הגרמנית שהלאומיות וסבר חדש עידן שנפתח חשב הוא הגדולה'.
ההתחדשותהזאת.הואחשבשהקריסהשלהמערכותהישנות–זוהתחלהשלסדרחדש,

טוב,וגרמניההיאשמובילהזאת.

ישבכלזאתענייןשאתהלאמזכיר–סוגהקשרשליהודיגרמניהלגרמניה,שגרםלהם -
להעריץולהאלילאותה.יהודיגרמניההיוכלכךגרמנים,כלכךבסימביוזהעםההוויה

הגרמנית,ובובר,עםכלסיבוכיווייחודו,דמהלהם.

1914ל-1916: נכון.אבלאםנחזורלביוגרפיההייחודיתשלבוברולמהשקורהאתובין -
לו,שבאבתחילתתקופתהמלחמהלהתייעץ עלבחורצעיר,לאמוכר ישהסיפורהידוע
הוא שלו. האקסטטיות במדיטציות עסוק היה ובובר שלו. הצבאי לשירות בקשר אתו
'נוכח' היהמסוגללדברעםהבחורוגםלהיות'במקוםאחר'.כלומר,הואלאהיהממש
על מצפון נקיפות חש הוא כך אחר לימים. בו תעסוק הדיאלוגית שהפילוסופיה במובן
מותו הבחורהמתלבט,שמצאאת עם במפגש בשיחה, שלו היעדרההשתתפותהאמתית
של למצבו קשב בהיעדר שמקורו זעזוע חווה הוא כאן בובר. עם המפגש למועד סמוך
אותו ביקרו לנדאואר גוסטב כמו ברוח לו הקרובים ידידיו מזה, חוץ שמולו. היחיד
זעזוע חווה הוא כאן הגרמנית. ולצבאיות ללאומיות קשר שהוא ההלל שיר על קשות
של לזכותו הפוליטית. העוצמה מנגנוני של משמעותם כלפי שגילה ההבנה אי לנוכח
בעקבות הכיוון ולשנותאת בשגיאותקשותשלו להודות היהמסוגל ייאמרשהוא בובר
1916-1914חלחלהלנשמתו. הכרהבשגיאות.ההכרהבכיווןהמחשבההשגוישלובשנים
התבררלושהעולםלאנמצאבמקוםשהואחשב,העולםהואמשהואחר.הייתהלויכולת
להכירבשגיאותיו,כמוגםבשגיאותשלשותפיולדרךהציונים,למשלבענייןההתעלמות
מהנושאהערבי.בדרךדומההואהתבונןבניסוישלמימושחזוןאוטופיבקיבוצים,שהוא
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'ניסיוןשלאנכשל'.מאחרשלאנכשל,אבלגםלאלגמריהצליח,אפשרתמיד אמרעליו
לבדוקולקבועמסלולשונהבמקצת.מבחינתו,היהדותהיא'ברייה'מתחדשת,והיהודים
'חטא של צורה היא ההתאבנות ההסתיידות, הזה. ההתחדשותי באופי לדבוק אמורים

העגל'.ההגותשלבוברמעוררתלחפש,למצואחלופות.

חשיבותו של הקדם-מילולי והקדם-רציונלי

אוליתסבירענייןכללייותראצלבובר–ענייןהקדם-לוגיות,הזיקההאמתיתשלהאדם -
זה איך קדם-רציונליות. קדם-מילוליות, של בפאזה דווקא הנמצאת ולזולת לעולם

מתקשרעםהדיאלוגיות?

זהמעניין,כישאלתמקורהחשיבהוהלשוןהמדוברת'מתכתבת'עםהתפתחויותבחקר 
שעוסקות בעבודות הזה הנושא עם נפגש אישית אני המוח. חקר בעיקר הקוגניציה,
Metaphors;Lakoff, The Political Mind ( ג'ורג'לייקוף בבלשנותקוגניטיווית,כמואצל
We Live By(.מדוברבגילויחשובבדברהקשרביןחישהלשפה,איךהשפהשלנותואמת
כ'רע' 'נמוך' הגדרת ל'טוב', 'גבוה' בין הקישור למשל העולם, של החישה חוויית את
חוויות קולט הגוף לשפה. קוֵדם החושי המפגש בלשון. השגורות המטפורות באמצעות
נהנים כך כל אנחנו כמחשבה. נתפסת שאצלנו מילולית ליכולת המתורגמות חושיות
המחשבה שלפני שוכחים ואנחנו המחשבה, באמצעות אותו לסדר העולם, את 'להניע'
חינוך מפעל את הקים כשהוא חד-משמעי: הזאת בנקודה היה בובר החישה. הייתה
שהגיעו שהאנשים רוצה שהוא זה[ בגיליון מובא שחלקו ]במאמר אומר הוא מבוגרים,
אזלישראלידברו'דרךהאצבעות',שחווייתהלימודשלהםתהיהדרךהגוף,לארקדרך
צריך יעבוד. לא – העולם תמונת את לאנשים להכתיב מנסה אתה שבו חינוך המילים.
– כךאתהחושב.כשאנחנומתפתחים בו.קודםאתהחש,אחר לגעת לחושאתהעולם,
אנחנושוכחיםאתזה.החינוךהיוםמטפחומדגישמאודאתהיכולותהשכליות-מילוליות
ש'חש מי אל יותר, חושיים כישורים בעל מישהוא אל מוצלח לא כאל להתייחס ונוטה
חווה, גוף להיותנו ביחס עיוורון כאן יש טעות. וזאת אותו. חושב ופחות העולם' את
החשיבה, השכלי, העיבוד החושי. המגע פענוח דרך אלה כל – מתמצא מפרש, מפענח,
המיליםבאיםאחרכך.עדלאחרונהנטובתרבותהמערביתלהתעלםמהעובדותהאלה.
'אשראמים' מיני בכל כך על שומעים ויותר המערביות, בחברות זאת ללמד לא נוטים
לאט. חושב מהר, חש כגוף העצמי לקליטת מחודשת התעוררות יש לאחרונה בהודו...
לדוגמה,בספרוהאחרון,הנפלא,שלחתןפרסנובללכלכלה,דניאלכהנמן,לחשוב מהר, 
ההסברים לבין בובר של האינטואיטיווית הגישה בין מעניינת זיקה יש לאט. לחשוב 
מעמיקות מאשרות, מדעיות שתגליות פעם בכל מחייך אני כהנמן. של הרציונליים

ומבססותאינטואיציותשעבורבוברהיופירותשלחישתחייו.


