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... איך יתרקם הכול ויחבר לכלל,
אחד במשנהו יחיה ויפעל,

איך כוחות שמים יורדים ועולים
ודליי זהב זה מזה נוטלים.

)גתה, פאוסט, תרגום יעקב כהן, הוצאת שוקן(

שישב מ הצעיר  גתה  על  ספרים 
ובהה  קפה  בבית  אחד  יום 
הלובשת  במלצרית  ארוכות 
שמלה אדומה בוהקת. המלצרית 
גתה  של  ומבטו  והנה  הנה  נעה 
אחריה, עד שלפתע היא נעלמה 
ומבטו נשאר תלוי על הקיר הלבן. ואז הוא גילה על 
והפעם   – הנעלמת  המלצרית  של  דמותה  את  הקיר 
בצבע ירוק! תופעה זו עוררה את סקרנותו של גתה 
והעלתה בלבו שאלות רבות. הוא החל במחקר שארך 
בספר  פרסם  תוצאותיו  ואת  עשורים,  משני  יותר 

“תורת הצבעים” ובמאמרים נוספים.

גתה כמדען
לגדול  נחשב   )1832–1749( גתה  פון  וולפגנג  יוהן 
העת  של  הרוח  מענקי  ולאחד  הגרמנים  המשוררים 
מחקריו  את  מעריכים  בלבד  מעטים  אולם  החדשה. 
מדעיים.  מחקרים  בהם  ורואים  הטבע  במדעי 

רב- מדען  היה  גתה  כיום,  השלטת  למגמה  בניגוד 
מוכרים  שהיו  המדעים  בכל  שלט  ולמעשה  תחומי, 
הגאולוגיה,  הכימיה,  בתחומי  נגעו  מחקריו  בזמנו. 
האופטיקה  הזואולוגיה,  הבוטניקה,  המטאורולוגיה, 
ועוד. גתה הוא מאבות המורפולוגיה של הצמחים )חקר 
המבנה והצורה(, ומפתח תיאוריית “המטמורפוזה של 
הצמח”, הגורסת שלכל צמח צורה בראשיתית, שאותה 
ניתן למצוא בעלה שלו. בחקר בעלי החיים נחשב לאבי 
האנטומיה המשווה. באנטומיה של האדם הוא הראשון 
האופטיקה  בתחום  הבין-לסתית.  העצם  את  שגילה 
והצבע פיתח גתה את “תיאוריית הצבעים”, שהעמידה 
חלופה לאופטיקה של ניוטון, והעניקה השראה לציירים 
ּוואסילי  טרנר  ויליאם  ביניהם  רבים,  מפורסמים 
קאנדינסקי. בעיני גתה, תורת הצבעים הייתה העבודה 

החשובה ביותר שלו. 
הוא  שלהן.  המחקרית  במתודה  התייחדו  מחקריו 
התבונן באובייקט באופן סובייקטיבי ובחן את השינויים 
גם  שעבר הוא עצמו במהלך הצפייה. במחקר הגתאני 
אינה  “התופעה  וכדבריו,  המחקר,  מושא  הוא  החוקר 
בזה”.  זה  ומעורבים  שזורים  הם  החוקר;  מן  מנותקת 
גתה עסק בשלמות ובאיכויות של הטבע, וחיפש אחר 
העומד  התופעה(  אב   –  urphenomena( הארכיטיפ 
מאחורי התופעה. לפיכך ניתן לראות בגתה אחד מההוגים 
הראשונים של התפיסה ההוליסטית בתרבות המערבית.
רודולף  היה  כמדען  גתה  את  ש”גילה”  האדם 

המדען שחיפש את השלם
יוהן וולפגנג פון גתה נחשב לאחד מגדולי הרוח של העת החדשה, אולם מעטים בלבד מעריכים 
את עבודתו המדעית. חשיבותו של גתה כמדען אינה בתגליותיו הרבות אלא בגישה המחקרית 
שפיתח. זו שמה דגש על ראיית מכלול התופעה השלם ועל היחסים האינטימיים שנוצרים בין 

החוקר למושא מחקרו

רחלה אלפסי

במחקר הגתאני 
גם החוקר הוא 
מושא המחקר, 

וכדבריו, "התופעה 
אינה מנותקת מן 

החוקר; הם שזורים 
ומעורבים זה בזה". 
גתה עסק בשלמות 

ובאיכויות של 
הטבע, וחיפש אחר 
הארכיטיפ העומד 
מאחורי התופעה. 

לפיכך ניתן 
לראות בגתה אחד 

מההוגים הראשונים 
של התפיסה 
ההוליסטית 

בתרבות המערבית
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שטיינר, שב-1882 נתמנה לעורך כתביו המדעיים של 
את  תיאר  שטיינר  קירשנר.  הגרמנית  בהוצאה  גתה 
)חקירה  כ”פנומנולוגית”  הגתאנית  החקירה  שיטת 
המתבססת על התופעה עצמה, בניגוד לחקירה הבאה 
חישה”  “איבר  על  ודיבר  מסוימת(,  תיאוריה  להוכיח 
אינטואיטיבי, שבעזרתו ניתן לתפוס את ה”ארכיטיפ”. 
המבואות, ההערות והפרשנויות של שטיינר לכתביו 
של גתה פורסמו תחת השם “מדע גתאני”. גם צעדיו 
הראשונים בכתיבה והגות היו ברוחו של גתה. שניים 
גתה”  של  העולם  “תפיסת  הם  הראשונים  מספריו 
השקפתו  על-פי  ההכרה  של  לתיאוריה  יסוד  ו”קווי 
של גתה” )ראה אור בעברית בהוצאת תלתן, בתרגומו 
של ניר אליאב(. כפי שספריו הראשונים התבססו על 
העצמאיים  מחקריו  גם  גתה,  של  המדעית  עבודתו 
מבוססת(  האנתרופוסופיה  )שעליהם  שטיינר  של 
התבססו על יסודות גתאניים, ויש המכנים את החשיבה 

האנתרופוסופית “נאו-גתאניזם”. 

הצופה הוא חלק בלתי נפרד מהתצפית
בהקדמה לספרו “תורת הצבעים” כתב גתה: “הצורך 
בידע מתעורר בנו לראשונה כאשר תופעה מרשימה 
מעוררת בנו סקרנות ומושכת את תשומת לבנו. כדי 
שהוא  איזה  לנו  שיהיה  הכרחי  תימשך,  זו  שסקרנות 
נעשים  אנו  כך  זו.  סקרנות  של  באימונה  פנימי  עניין 
מודעים יותר לסקרנות שלנו עצמנו כאובייקט. בתהליך 
רחב,  במגוון  רק  תחילה  מבחינים  אנו  ההתבוננות 
המושך את מבטנו ללא הבחנה. אחר כך אנו נאלצים 

להפריד, להבחין ואז שוב לצרף”. 
גתה  הגדיר  שאותה  למדע,  הגתאנית  הגישה 
“אמפיריציזם מעודן”, מציעה דרך מחקר שבה נוצר 
התהליך  עצם  לתופעה.  החוקר  בין  אינטימי  מרחב 
כפי  או  בתופעה,  החוקר  של  אישי  בעניין  מתחיל 
בסבלנות  לחלוטין  עמה  “להתאחד  כתב,  שגתה 
ניר אליאב, מתרגם הספר “קווי יסוד  ולאורך זמן”. 
גתה”  של  השקפתו  פי  על  ההכרה  של  לתיאוריה 
ומורה למדעים בתיכון הרדוף, מפרט את דבריו של 
גתה: “התפיסה המקובלת רואה במושא ההתבוננות 
דבר מרוחק ומנותק מאתנו, שרק מכשירים אמפיריים 
ואילו  אודותיו.  על  ה’אמת’  את  לנו  לספר  יכולים 
כשאנחנו מרגישים חלק מהתופעה, וכשהיא נוגעת 
לראות  הוא  ההתבוננות  בתהליך  הנפש  והלך  בנו, 
שלנו,  החושים  לתפיסת  הקשור  משהו  בתופעה 
ומתבטא בעולם כי קלטנו אותו – עולה ערך מוסרי 
אדיר: המחקר הופך להיות לידיעה, ליצירת תמונת 
עולם, ולא רק לניצול, לשימוש ולהפקה. על החוקר 
את  ושוב  שוב  עצמו  את  לשאול  הגתאנית  בגישה 
השאלה, ‘כיצד אני יכול להפוך את עצמי לכלי כן וטוב 
יותר של למידה?’ ולמעשה, חשיבות מרכזית נודעת 
לעבודה הפנימית של החוקר עצמו. רק בהתבוננות 
נקייה ובלתי משוחדת יכול אדם לגלות משהו חדש, 

וכך גם התגלו ועדיין מתגלות תופעות חדשות. על 
החוקר להתבונן מכל הצדדים ובכל המצבים בתופעה 
מסוימת ולנסות להבין אותה בעזרת מערכת מושגיו 
זו למחקר, שהיא  ומחוץ לפרדיגמה השלטת. גישה 
לחופש  אנשים  לחנך  מאפשרת  חיים,  דרך  משום 
אמיתי, לחשיבה עצמאית ולאמונה שהכול עוד פתוח 

ואפשר לגלות עוד דברים בעולם”. 
עם זאת, חשוב להדגיש שתפקיד המדע הגתאני 
הוא להשלים את הזרם המרכזי במדע ולא להתנגד 
לו. כזרם משלים, למדע הגתאני יש פוטנציאל לאזן 
את החד-צדדיות של המחקר הכמותי השולט. בשנים 
האחרונות הולכת וגדלה החשיפה לגישתו המדעית 
לקידום  הפועלים  גופים  מספר  וישנם  גתה,  של 
הטבע”  “מכון  הוא  מהם  אחד  זו.  בגישה  המחקר 
)The Nature Institute(, שבצפון מדינת ניו-יורק, 

ארצות הברית.
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מדע גתאני בחינוך
מטרתו של “מכון הטבע” היא לפתח גישות איכותניות 
הוליסטיות להתבוננות ולהבנה של הטבע ושל הטכנולוגיה. 
המכון עורך מחקרים, מפרסם כתב עת ומפעיל תוכניות 
לימודים וקורסים בנושא, מתוך שאיפה לפתח פרדיגמה 
חדשה המשלבת את חוכמתו של הטבע בפיתוח עתיד 
בריא ובר-קיימא. ראש המוסד ומייסדו )1998( הוא קרייג 
הולדרג’ )Craig Holdrege(, חוקר בגישה גתאנית, מחנך 
רבים,  דעת  תחומי  על-פני  מתפרסים  מחקריו  וביולוג. 
ביניהם גנטיקה, חקר צמחים ובעלי חיים, חקר התנועה 
ועוד. בחקר בעלי חיים וצמחים הוא מספר את סיפורם של 
האורגניזמים כישות דינמית, המשתלבת ברשת הגדולה 

של החיים )ראו דוגמת הג’ירפה בעמוד הבא(. 
בשיחה עמו ניסה הולדרג’ לתת תמונה חיה של המדע 
רואה  שהוא  הרבה  החשיבות  את  ולהסביר  הגתאני 

בהוראת המדעים בגישה גתאנית.
כיצד אתה מגדיר “מדע גתאני”? 

לפי תפיסתי, מדע גתאני הוא דרך ללמוד את הטבע 
מונחים  להיות  מבלי  וחשיבה,  התבוננות  באמצעות 
הגתאני  במחקר  ותיאוריות.  השערות  ידי  על  מראש 
ניתן לכנות  ולכן  הדבר המרכזי הוא התופעה עצמה, 

את הגישה “פנומנולוגית”. 
לא  לדעתך  מדוע  כן,  ואם  במדע?  מדובר  האומנם 

התקבל המדע הגתאני בחוגי האקדמיה עד כה?
כי ישנה מערכת  אפשר להגדיר מדע גתאני כמדע, 
לא  הגתאנית  בגישה  המחקר  לגביו.  מחמירה  הנחיות 
צורת  את  הולם  אינו  הוא  כי  האקדמיה  בחוגי  התקבל 
העבודה המקובלת כיום בזרם המרכזי של המדע. מדע 
גתאני אינו נותן תשובה כמותית בלבד, והמחקר הגתאני 
אינו חותר לביסוסן של השערות. אבל יש גם בעיה בדרך 
שבה מתנסחים חוקרים בגישה גתאנית, שאינה רצינית 
דייה. לכן הרבה אנשים אומרים, “זה מעניין מאוד מה 
שאתה עושה, אבל זה לא מדע”. עמיתי הנרי בורתופט, 
פילוסוף של הגישה הגתאנית, אמר לי פעם: “אתה לא 
צריך להשתמש במושג ‘מדע גתאני’, אלא ‘הדרך הגתאנית 
בעולם  בהתבוננות  מדובר  למעשה  כי  להתבוננות’, 
ובהתקרבות אליו. על המדע לעבור שינוי גדול מאוד על 

מנת שיוכל להכיל את המדע הגתאני. 
בכלים  גם  משתמש  הגתאנית  בגישה  החוקר  האם 

אנליטים?
אנליטיים  בכלים  שימוש  עושה  הגתאני  המדע 
להיכנס  דרך  אין  אחרת  תופעה,  של  לניתוח 
צמח,  של  במחקר  בה.  הקשורים  לפרטים 
בצמח  זהירה  התבוננות  לבצע  החוקר  על  לדוגמה, 
מתקיים  הוא  כיצד  להבין  לשאוף  ובסביבתו, 
חייב  ספרות.  סקירת  ולערוך  זמן  לאורך  שם 
התמקדות  של  במובן  אנליטי,  היבט  גם  להיות 
יותר.  מדויקת  הבנה  להשיג  כדי  מסוימים   בפרטים 

לאילו יישומים יכול המדע הגתאני להוביל את המדע?
רודולף שטיינר כאיש מדע גתאני הביא איתו יישומים 

יותר ממה שיש לרובנו,  לו ראייה רחבה  רבים. הייתה 
כך שהוא יכול היה לקחת נושא מסוים, כמו חקלאות, 
לחקור אותו ואז לבוא עם תוצר, כמו הגישה הביודינמית 
לחקלאות ועם התכשירים שהוא יצר למענה. אם ננוע 
לכיוון זה בעתיד, התוכן האנושי ישתנה, וזה עיקר הרעיון 
והתפיסה  החשיבה  צורת  את  לשנות  עלינו  הגתאני. 
ולהפוך לרגישים יותר למה שהטבע מציע לנו. בטווח 
הרחוק, אני חושב, הדברים ייראו אחרת בהרבה מובנים 
ובהרבה יישומים, שכיום אנו אפילו לא יכולים לדמיין 
את טבעם, כי אנו חושבים על יישומים באופן מאוד צר 

של סיבה ותוצאה. 
ניתן לדבר גם על יישום ההתבוננות הגתאנית בחינוך 
ולדורף, שם יש מקום נרחב להתבוננות בילד, באופן שבו 
הוא מתנהג, גדל, מתפתח. ההתבוננות הזאת, שצריכה 
להיות חפה מדעה מוקדמת, היא למעשה יישום של 

הגישה הגתאנית בתחום החינוך.  
מדעים  הוראת  בין  ההבדל  את  לחדד  תוכל  האם 

בגישה המקובלת להוראת מדעים בגישה הגתאנית?
בגישה המקובלת משתמשים במתודיקה אנליטית 
השלמות  מתוך  משהו  לוקחים  מתיאוריה.  הנובעת 
שזהו  לומר  ניתן  לשלם.  מחוץ  אותו  ומסבירים  שלו 
ֶרדּוְקְציֹוִניזם. בגישה הגתאנית יש ניסיון להסביר את 
הפרט בתוך המכלול הגדול יותר שהוא פועל בתוכו. 
ניקח לדוגמה את התאים. לא הגיוני לדבר על התא רק 
ברמת הפרט. אנו רואים כיצד התאים תורמים לפעילות 
החיים ברמת השלם, ורק ברמה הזאת ניתן להבין אותם 
באמת. כאשר מכניסים הכול להקשר הרחב מתקבלת 

משמעות רחבה יותר.
דוגמה נוספת היא מתחום הכימיה. כשאנו לומדים 
על מים, אנחנו לא מתחילים מהמודל שלו ומסבירים 
שמים הם למעשה שתי מולקולות של מימן שנקשרו 
למולקולה אחת של חמצן. אנחנו מאפשרים לתלמידים 
לחוות פירוק של מים לחמצן ומימן, ולאחר מכן סינתזה 
של מים משני המרכיבים האלה. רק אז אפשר להגיע 

איתם למודל של המים ולהרכבם הכימי. 
עיסוק במדע גתאני דורש איזו שהיא בגרות. האם 
בגרות  ברמת  נמצאים  תיכון  שתלמידי  חושב  אתה 

מספיקה לעיסוק כזה?
מדע גתאני בבסיסו הוא התבוננות בתופעות עצמן 
ובקשר שבין התופעות. צורת חשיבה מעין זו מלווה כל 
אחד מהתלמידים, אם הוא ילד בכיתה ו’, תלמיד כיתה י”ב 
או אדם בן 33. ההבדל יהיה בסוג המסקנות שאליהן הוא 
יגיע. יכולת החדירה לעומק תלויה ברוחב החוויה של כל 
אחד ובביסוסה של חוויית התופעה בנפשו, דבר הנעשה 
באמצעות ציור התופעה וכתיבתה, ומביא בסופו של דבר 
התלמידים  עם  עושים  זה  את  לגביה.  רעיונות  לקבלת 
בחינוך ולדורף ממש מההתחלה, ולא משנה באיזו כיתה 

הם. פעילות זו מהווה לדעתי את מרכז החינוך.
לכלי  להפוך  גתאני  במדע  עיסוק  יכול  איך 

להתפתחות עצמית?

ניר אליאב: "התפיסה 
המקובלת רואה 

במושא ההתבוננות 
דבר מרוחק ומנותק 

מאתנו, שרק 
מכשירים אמפיריים 
יכולים לספר לנו את 
ה'אמת' על אודותיו. 

במדע הגתאני 
המחקר הופך להיות 

לידיעה, ליצירת 
תמונת עולם, ולא 

רק לניצול, לשימוש 
ולהפקה. על החוקר 

בגישה הגתאנית 
לשאול את עצמו את 

השאלה, 'כיצד אני 
יכול להפוך את עצמי 
לכלי כן וטוב יותר של 

למידה?' מכך עולה 
ערך מוסרי אדיר
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עבודה בגישה הגתאנית היא במובן מסוים עבודה 
מדיטטיבית, המתבססת על גישה של שינוי עצמך. אם 
אתה לא חותר לשנות את התפיסה שלך או לחשוב 
בדרך חדשה, אז אתה לא יכול לעסוק במדע גתאני. 
אנשים יודעים שלא יהיו מדענים אם לא יבינו שעליהם 
לעשות סוגים שונים של תרגילי חשיבה, וכך הם משנים 
לעצמם  שלהם  הקשר  של  העמוקה  ברמה  עצמם  את 

 – אנשים  מיני  כל  אלינו  מגיעים  היום  שלהם.  ולטבע 
מורים, מדענים, חובבי טבע – וכולם מחפשים דרך חדשה 

להתבונן בדברים ולשנות את עצמם. 

רחלה אלפסי היא תלמידה לחינוך בסמינר מורי ולדורף בר"ג 
ודוקטורנטית במכון ויצמן. עבודת המחקר של עוסקת בנושא 

הוראת המדעים בחינוך ולדורף.

בין מחקריו הרבים, חקר הולדרג’ את הג’ירפה. מחקרו, 
“The Giraffe’s Short Neck”, העלה  שפורסם בספר 
ביקורת על התיאוריות ההתפתחותיות ביחס לצווארה של 
הג’ירפה: “כמו רוב האנשים, אני זוכר שלימדתי מתי שהוא 
דוגמה  הוא  הג’ירפה  של  הארוך  שהצוואר  הספר  בבית 
להסתגלות של בעלי חיים לתנאי סביבתם. בספרי הלימוד 
הופיעה תמונה של ג’ירפה אוכלת כשהיא עומדת זקופה, 
ומוסבר לתלמידים שעל ידי צוואר ארוך זה, הג’ירפה יכולה 
להגיע אל העלווה הירוקה. מאחר שאף אחד מהתלמידים 
לא נושא איתו חוויה ממשית של ג’ירפה, הם מקבלים את 

הסיפור כמובן מאליו”.
האבולוציונית.  התיאוריה  הוא  זו  טענה  של  מקורה 
לטענתו של הולדרג’, הגישה שהציגו דרווין וחוקרים אחרים 
היא ספקולטיבית: “כל אותם חוקרים שטענו שצווארה או 
רגליה של הג’ירפה התארכו כדי לתת לה יתרון אבולוציוני 
אך  לתופעה,  שניתנו  אחרים  בהסברים  בעייתיות  זיהו 
נשארו בתוך אותה מסגרת של מתן הסבר סיבתי, כאשר 

בקדמת ההסבר עומדת ההיפותזה שלהם ]...[ טעות זו 
תתרחש תמיד כאשר החוקר מוציא את התופעה מחוץ 
הולדרג’ השווה את  למסגרת הקונטקסטואלית שלה”. 
הג’ירפה לקרוב משפחה שלה, האוקפי )Okapi(, וראה כי 
רק לשניהם יש צוואר קצר ביחס לגוף. למעשה, לג’ירפה יש 
צוואר כל כך קצר יחסית לרגליים ולחזה, שהיא חייבת לכופף 

את רגליה כדי להגיע אל האדמה. 
במחקר זה הצליח הולדרג’ ליצור את תמונת הג’ירפה, 
תמונה העומדת בפני עצמה, של ישות שהתארכה כולה. 
לשונה  אוזניה,  צווארה,  השדרה,  עמוד  חוליות  רגליה, 
בגבהים  קיום  מאפשרת  שלה  הריתמית  המערכת  וכל 
אלו שלה. אך דווקא הצוואר, שכל כך מאפיין אותה, לא 
התארך מספיק על מנת להגיע למי הנהר כדי לשתות, 
והיא נאלצת לכופף את רגליה כדי לשתות. בעצם, לא 
רק שלג’ירפה אין צוואר ארוך, הוא אפילו קצר מדי ביחס 
לגופה. זוהי תמונה שניתן לקבל רק מהתבוננות בשלם, 

שאינה מחפשת הפשטות.   

הצוואר 
הקצר של ירפה הצוואר הקצר של הג’


