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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ל מ רות הכרזות ע ל פלורלי ז ם ב א קדמ י ה  ,א נו נתקל י ם

של א מונות בלתי מתפשרות מתנגשות ? ומה ע לינו ל ע שות

במצבים מנוגד י ם לכך כאשר בשם של גישה

כ א שר כל הש י חות המלומדות מובילות אך ורק למבו י סתום ,

טוטליטר י ת /א וטורקטית זו א ו א חרת  ,קבוצות של

לדרך ללא מו צ א ? מקרים כאלה מתרחשים בכיתה כ א שר אחר

א ינד י ב י דואל י ם חו צ ות את
הקו
ןר! \.שר

בין

האזנה

האתגר הקשה ביותר בפרדוקס של הפלורליזם

מכבדת

בלתי

שה א מת

מתפשר

והבהרה של ד ע ות המנו ג דות

בקמפוסים של המוסודת האקדמיים הוא מי

לשלהם לב י ן סימון ב ע לי

מחליט מה ראוי לומר בכיתה ומה לא ומהם

א חד של המפה  ,רק בנקודת

הגבולות המקובלים של סובלנות וחוסר סובלנות

מבט אחת ויח י דה ,ושלכן

הד ע ות

המנו ג דות

הללו

ב א ופן בלתי מכבד ולו ע ג,
ו א פילו בשמות גנאי  .כדי

ביחס לאמונות שאנשים מחזיקים בנושאי דת,

לשמר א ת ה עי קרון של

מעמד חברתי ,פוליטיקה ותפיסות תרבותיות  .מה

הסובלנות במקרים כאלה,

עלינו לעשות כאשר שתי מערכות או יותר של

דווקא

חוסר

סובלנות

להתנהגות שכזאת צ ריך
להחליף

את

הסובלנות

כלפיה  .ז הו ה א תגר הקשה
ביותר

בפרדוקס

הפלורליזם

של

בקמפוסים

של המוסדות האקדמיים .
מ י מחליט מה ר א ו י לומר

בכיתה

ומה

לא ?

מהם

הגבולות המקובלים של
סובלנות וחוסר סובלנות
כלפ י אמונות של א נשים

אמונות בלתי מתפשרות מתנגשות או כאשר כל
השיחות המלומדות מובילות אך ורק למבוי סתום

-

לדרך ללא מוצא? מקרים כאלה מתרחשים

בכיתה כאשר אחד הצדדים משוכנע באופן בלתי

מתפשר שהאמת המלאה שוכנת אך ורק בצד
אחד של המפה ,רק בנקודת מבט אחת ויחידה,
ושלכן כל האמיתות המתחרות הן שקרים ,סטיות
או דעות שיש לדחות ולגנות  ,לצנזר ולבטל ,
ושצריך ומותר לעשות זאת בכל אמצעי הכרחי.

המלאה שוכנת א ך ורק בצד

כל ה א מ י תות המתחרות הן
שקרים ,

סטיות

או

ד ע ות

ש י ש לדחות ולגנות  ,לצנזר
ולבטל ,

ושצדיך

ומותר

ל ע שות זאת בכל אמ צ עי
הכדחי.

מ ה צ ריך ל ע שות כ א שר
המשוכנע י ם העצמיים הללו
מפסיקים לפעול לשכנוע
של ה א חדים המשתתפ י ם
בדיון

בכוח

ו ע וברים לשימוש
?6

מה לעשות כאשר

ההתנהגות

המנומסת

וניס י ונות השכנו ע נפסק י ם,

ומתחילות

צעקות

או

התנהגויות גרו ע ות מכך ?

בנוש א ים של ע רכ י דת  ,מ ע מד חברת י  ,פוליטיקה ותפיסות

לצערנו ,אין לנו תשובה מוחלטת שתתאים ב א ופן מספק לכל

תרבותיות ? מה ע לינו ל ע שות כ א שר שתי מ ע דכות א ו יותד

השאלות המאתגרות האלה .
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פרופ ' ןר! \.שר  ,ר א ש המרכז ל א יכות ההור א ה
" כוח "  :א  Dזהו המר צ ה  ,א ז בכוח הסמכות לגבי קהל שבוי.

א  Dא לה הסטודנט'  ,Dאז בהקמת מהומה בכיתה .

להלן ציטוט של וולטר ליפמן משנת  1955הנוגע לקווים מנחים

יותר מכ,ך אם כמורים אנו לא מוכנים לקבל עלינו כללים מוטכמים

לריאלוג פלורליטטי ברמוקרטיה  .באופן מפתיע ,ציטוט זה נשמע

של שיחה מוטרית בקמפוט ,פירוש הדבר שבחרנו לטלף את זכותנו

מתאים גם לימינו:

להיות חלק משיחה מתמשכת על נושאים קונטרוברטיאליים

אס יש קו המאפ"ן את החופש ,משמעו שאין ממשיכיס לכבד

בקמפוט פלורליטטי

את חופש הדיבור כהליך של האמת והוא נעשה הזכות הבלתי

מקדמי שיחה! בחרנו להשתיק אחרים!

-

בחרנו לתקשר דרך עוצרי שיחה במקום דרך

מוגבלת לנצל את הבורות ,ולעורר ולהצית את הרגשות והתשוקות
של האנשיס .מה שהלך לאיבוד במהומה זו הוא המשמעות של

לבטוף ,חיוני להגדיר ולהבהיר מהו טוג השיח שעלול להיחשב

המחויבות לזכות להשמיע דעות באופן חופשי .זוהי החובה לבטא

כקיצוני מטפיק כדי להצדיק הוצאת משתתף מטוים מהשיח.

ביקורת ולהתווכח עליה .מכיוון שהוויכוח הוא הליך להשגת אמת

מה לעשות למשל עם מכחיש שואה מתועב שדעותיו עלולות

מוסרית ופוליטית ,הזכות לדבר מוגנת על ידי הסכמה להתווכח.

לאיים על הבטיחות של כמה אחרים בשיח מוטרי? עלינו להבהיר
בתחילת השיחה כי קיצוניים מכל הטוגים יוצאו מהוויכוח או

מחברי מאמר זה מטכימים בהחלט עם ליפמן ,אם כי אנו מעדיפים

יידחקו לשוליים אם אופי הדיבור שלהם ימשיך להיות מושחת,

את המינוח "שיחה" על פני "ויכוח" ,כי מינוח זה נתפט כפחות עוין

בלתי מוטרי ,שקרי ,אכזרי או מזיק  .זאת במיוחד אם הם מתעקשים

ודו-משמעי והוא מודרך על ידי הרצון להתפייט ולשלב במקום

להמשיך לאחר שהמשתתפים האחרים ניטו באופן עדין ומכובד

הצורך להילחם ולנצח .אנו מאמינים שבדמוקרטיה ובקמפוט של

להביע דעות מנוגדות ולהביא הבהרות ודוגמאות נגדיות תקפות .

המוטד האקדמי לאנשים יש את הזכות

לדבר באופן חופשי על הנושאים
החשובים להם כל כך  .ואולם זכות
זו

נושאת

בתוכה

גם

מחויבות

לאפשר לאחרים לשוחח ולהביע
אי-הטכמה,

יותר

ולהיפך.

מכך ,הזכות של אנשים לבטא
בחופשיות את דעותיהם מציעה

גם שהם ידברו על האמונות
החזקות שלהם באופן שמשתף
את הצד האחר במקום להכעיט
אותו ,כך שהאחרים יוכלו להאזין

להם במקום לפחד מהם  .פירוש
הדבר
יחיד

הוא

שאין לתת

עדיפות

וקדימות

לקול
וזכויות

יתר בשיחה פלורליטטית .לכל
המשתתפים

יש

אותן

זכויות

והם צריכים להפעיל אותה אחריות.

התוצאות של טוג זה של שיחה נעוצות ביתרונות של הדעות

מיהם בעצם הקיצונים הללו? איך להגדיר ולזהות אותם? מבין

שהובעו .מכאן הצעות למורה באקדמיה :

רשימה ארוכה ,מכחישי השואה הם המקרה הקל לזיהוי בשל

-

אל תאשים אלא תאשר;

היותם קיצוניים כל כך  .הם מעדיפים לדחות עדויות היטטוריות

-

עטוק יותר בהקשבה ופחות בציווי והנחתת דעותיך;

מתוקפות שבלתי ניתנות לדחייה ולהפרכה ,הם בעלי אג'נדות

-

ערב ושתף במקום להכעיט;

אידיאולוגיות מזיקות ,והם פועלים במיוחד כדי להפי'( שנאה

-

בטא רגשות עמוקים ,אך אל תתרגז ותצית אש;

ליהודים שלשנאתם אליהם אין גבול .אבל בנוטף לאלה ,יש

-

הטבר במקום להתלונן;

אחרים המציתים שנאה תוך כדי שהם דוחים דברים מתוקפים

-

בקש ,אל תצווה;

אחרים בשם הזכות לחופש הדיבור ,אך שלא קל כל כך להפריך

-

הנמך את עוצמת הקול והגבר רגישות;

את טענותיהם .

-

היה טקרן ואל תכעט;

העיקרון של הפרדוקט של הפלורליזם מטריד ,מכיוון שהוא לא

-

חקור במקום לדרוש;

מטפק תשובות של גודל-אחד-מתאים-לכולם לשאלה איך

-

הערך את התהליך באותה מידה של התוצר;

להתמודד עם נקודות מבט קונטרוברטיאליות של אנשים משני

-

זכור שבשיחה על מוטר פחות זה לפעמים יותר;

הקצוות של עמדות בנושא מטוים  .אי לכך במקום לעשות הכללות,

-

החלף עוינות בנדיבות.

יש להתייחט ולפתח גישה מתאימה לכל מקרה לגופו .
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