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עלייתה ונפילתה של תכנית#הלימודי
הרב#תרבותית באוניברסיטת סטנפורד1997–1988 :

תארני
רב%תרבותיות ,חינו רב%תרבותי ,תולדות ההשכלה גבוהה ,חינו כללי ,ארה"ב,
אוניברסיטת סטנפורד.
תקציר
במהל שנת  2002עסק השיח הציבורי בישראל ,לפרק זמ קצר ,בהנחייתה של מנכ"לית
משרד החינו למפקח הראשי על הוראת הספרות להפו את תכנית החובה בלימודי
הספרות לבגרות לרב%תרבותית.
הנחייתה של המנכ"לית כי יש להוסי לתכנית הלימודי יצירות אשר נכתבו ע"י
יוצרי מזרחיי בני%זמננו ,כ ששליש מ היוצרי שייכללו בתכנית יהיו מזרחיי
נדחתה בסופו של דבר ע"י ועדת המקצוע להוראת הספרות .הנחיה זו העלתה את
הצור לדיו מעמיק במודל הרב%תרבותי.
מאמר זה ידו ,כחקר מקרה ,במודל הרב%תרבותי האקדמי המפורס ביותר ,זה שנלמד
באוניברסיטת סטנפורד שבארה"ב בי השני .1997–1988
אישור תכנית הלימודי בש (C.I.V) Cultures, Ideas & Values :כתחלי לתכנית
לימודי אירופוצנטרית בש ” “Western Cultureעורר סערה אקדמית וציבורית עזה
בארה"ב ,והוגדר ע"י הוגי חד%תרבותיי כאסו חינוכי אשר מבשר את סילוק תרבות
המערב מ האקדמיה בארה"ב .בפועל הסתבר כי התכנית איננה מספקת מבחינה רב%
תרבותית והיא הוחלפה מק כעשור במודל רב%תרבותי מתקד יותר.
המאמר מתאר את הפולמוס שהתחולל לפני אישור ה C.I.V %ולאחריו .במאמר יוצג
ניתוח התכנית )קרי רשימות הקריאה והרציונלי של מסלולי שוני( ,ותוסבר העילה
לביטולה של התכנית.
מטרת המאמר היא להציג בפני אנשי חינו ישראליי ידע והבנות העולי ממחקר
המקרה האמריקני.

מעו ומעשה מס'  ,10תשס"ה 2004
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מבוא
בעשור האחרו מתקיי בישראל דיו אודות רב%תרבותיות וחינו רב%תרבותי.
הפולמוס בי תומכי הרב%תרבותיות ומתנגדיה מתקיי ה במסגרת הגות אקדמית
ובמסגרת דיוני בתכניות לימודי בית%ספריות ומבנה מערכת החינו ,וה בכלי
התקשורת ובשיח הציבורי.
כיוו שהשיח הציבורי בישראל ומערכות היחסי בי הקבוצות התרבותיות השונות
המרכיבות את החברה הישראלית מאופייני ברטוריקה לוחמנית ,בעימותי ובשלילה
הדדית של חברי הקבוצות השונות ,אי זה מפתיע שג הפולמוס על הרב%תרבותיות,
אשר נסוב על מערכות היחסי הבי%קבוצתיות ,עז וקולני.
כ לדוגמה ,הנחיית מנכ"לית משרד החינו למפמ"ר הספרות ,אשר לבסו לא
התממשה ,להוסי יצירות ספרותיות שנכתבו על%ידי סופרי ומשוררי מזרחיי
לרשימת הקריאה של תכנית%הלימודי העל%יסודית בספרות הצליחה לעורר עניי רב
ולתפוס כותרות בעיתונות ובתכניות החדשות והאקטואליה ,בדומה לסערה שהתחוללה
לפני מספר שני עת ששר החינו המלי להוסי לרשימת יצירות הבחירה שירי פרי
עטו של המשורר הפלסטיני מחמוד דרוויש.
בדומה לחברה הישראלית ,ג החברה האמריקנית מרובת קבוצות תרבותיות ,וג בה
תולדות מערכות היחסי בי הקבוצות השונות מאופיינות בקונפליקטי רבי .ע
זאת שתי החברות שונות מאוד בפרמטרי רבי .בארה"ב ,לדוגמה המשתנה הגזעי
מרכזי מאוד ומוש דגש ג על המוצא הלאומי השונה של הקבוצות התרבותיות.
בישראל ,לעומת זאת ,על%א השסע העדתי ,הקבוצות התרבותיות היהודיות השונות
משייכות לעצמ אבות משותפי והיסטוריה לאומית עתיקת יומי ,והמוצא הלאומי
מודגש בכל הנוגע לעיסוק במיעוט הערבי .קיי שוני מרכזי נוס :בעוד שבחברה
האמריקנית רוב הקבוצות מחזיקות בערכי ליברלי ודמוקרטי ורוב האזרחי
נאמני לחוקה ,בישראל קיימות קבוצות תרבותיות לא%מעטות המחזיקות בעמדות
שאינ ליברליות.
לאור ההבחנות הנ"ל ובשל הבדלי נוספי בי שתי החברות מטרתו של המאמר אינה
לעורר או לערו השוואה בי הפולמוס האמריקני סביב החינו הרב%תרבותי ובי
המאבק המתחולל בישראל .מטרתו היא לאפשר למתדייני בישראל להתרחק לעת
קצרה בזמ ובמקו מ ההתרחשויות המקומיות ולהוסי ידע והבנות.
מאמר זה יעסוק במאבק שקד לאישור תכנית%הלימודי הרב%תרבותית שהחלה
להילמד באוניברסיטת סטנפורד בשנת  ,1988ובפולמוס שהתקיי לאחר האישור.
מקרה זה נבחר לא רק בשל עוצמתו ,אלא בעיקר כיוו שהיה אחד מ האירועי
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שהובילו ,מ האקדמיה אל השיח הציבורי בארה"ב ,את "מלחמת התרבות" בי תומכי
תרבות המערב לרב%תרבותיי .יתרה מזו :הוא נבחר משו שהטיעוני שעלו בפולמוס
זה ייצגו כמעט את כל המחנות הרעיוניי והאידיאולוגיי שהיו מעורבי בוויכוח
אודות הרב%תרבותיות .ויכוח המתקיי בארה"ב מזה שלושה עשורי.
המאבק סביב תכנית החינו) הכללי האירופוצנטרית בסטנפורד19801988 2
בשנת  1980הפכה תכנית לימודי בש “Western Culture” :ללוז של תכנית "החינו
הכללי" בסטנפורד ,קרי לעיקרה של תכנית לימודי החובה לכלל תלמידי התואר
הראשו.
תכנית הלימודי אשר החלה להילמד בסטנפורד בשנתיי האקדמאיות  1978ו1979 %
כתכנית ניסוי הוכנסה אל הקוריקולו של המוסד כתוצאה מפעילות מאומצת של ועדה
של פרופסורי בכירי לספרות ,לשפות ,לפילוסופיה ולהיסטוריה ,אשר ניסו החל
משנת  1975לשכנע את סנט האוניברסיטה להחליט על חידוש של חלק מקורסי החובה
ב"חינו כללי".

1

קורסי "החינו הכללי" ובמרכז קורס בש" :ההיסטוריה של הציוויליזציה
המערבית" נלמדו בסטנפורד בי השני  .19351969ה בוטלו במסגרת אירועי "מרד
2
הסטודנטי".
התכנית החדשה הייתה שונה מזו שנלמדה עד  1969בכ שהיא לא הייתה עוד נחלתה
של המחלקה להיסטוריה ,אלא אינטרדיסציפלינרית והיא תוכננה ע"י פרופסורי מכלל
המחלקות בפקולטה למדעי%הרוח בשיתו מדעני%טבע .חידוש נוס היה שהסטודנטי
לא נדרשו יותר ללמוד קורס חובה אחד ,אלא ה היו יכולי לבחור באחד ממספר
3

מסלולי )שישה ב 1978 %ובשנת  1988שמונה(.
שתי התוכניות שירתו את התפיסה האירופוצנטרית .אישור התכנית ב 1980 %היה אחד
מ ההישגי המרכזיי של מחנה אידיאולוגי זה ,אשר במש עשרות שני מיק את
העיו ביצירות המופת של תרבות המערב במרכז הקוריקולו האקדמי .מחנה זה ספג
מכה ניצחת במהל "מרד הסטודנטי" עת שבשלהי שנות השישי ובמהל שנות

1

G. Allardyce (June 1982). The Rise and Fall of the Western Civilization Course.
in: The American Historical Review Vol. 87, Num. 3., 696.
2
J .Seinfeld (Winter 1992). Culture and Curriculum Reform at Stanford University,
in: The Centennial Review, Vol. 36, Num. 4 ,107.
3
Ibid, 106.
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השבעי הוקמו באקדמיה האמריקנית מחלקות נפרדות ללימודי אתניי ולימודי
4

נשי ואושרו מעל לאל תוכניות%לימוד פרטיקורלריות.
לפיכ ,כל המסלולי בתכנית החדשה של סטנפורד היו קורסי תרבות מערב וה נשאו
שמות כגו:
;”“Great Works of Western Culture”; “Western Thought and Literature
“European History from the Renaissance to the Present” .5
לכל המסלולי הייתה רשימת ספרי מחייבת וזהה שמנתה חמש%עשרה יצירות מופת
מערביות .על א שבעת אישור התכנית הוצהר כי רשימת הספרי תהיה זמנית ויערכו
בה שינויי כל שנתיי ,היא נותרה על כנה עד ביטול התכנית ב 31 %במר .1988
הקורס החדש נחשב אמנ לפופולרי בקרב חלק ניכר של הסטודנטי ,אול מאבקי
כנגדו ודרישות לרפורמות נוספות החלו כבר בשני שבה תוכנ קורס תרבות המערב
החדש והובא לאישור .למעשה לצד ההצעה שנתקבלה הוצעו שבע תכניות אלטרנטיביות
לקורס חובה תרבותי שנדחו על הס.
אחת מ ההצעות נוסחה ע"י חלק מחברי ה % BSU %איגוד הסטודנטי השחורי.
הסטודנטי האפרו%אמריקני ניסחו תכנית%לימודי שהתבססה על אסכולה
אפרוצנטרית רדיקלית המייחסת את מקורות התרבות המערבית למצרי העתיקה.
מאבק פסק בשנת  1980בעקבות הבטחה ,אשר כמצוי לעיל לא קוימה ,כי רשימת%
הספרי המחייבת של ה “Western Culture” %תעודכ מעת לעת.

6

כל התכניות האלטרנטיביות אשר שמו דגש על טקסטי לא%מערביי נדחו ,א למרות
זאת מצדדיה המשיכו במאבק.
כבר בשנת  1980הטילו חלק מ המרצי והמרצות בפקולטה למדעי%הרוח ,בעיקר בני
קבוצות מיעוט אתניות ונשי ,מעי חר על התכנית החדשה וסירבו ללמד קורסי
במסגרתה.
ב “Women’s Studies Quarterly” %התפרסמה באביב  1981סדרה של מאמרי
שבה התעמתה  %Carolyn Lougeeיושבת הראש של הוועדה לתכניות הלימודי

4

T. J. Belle & C. R. Ward (1996). Ethnic Studies and Multiculturalism, N.Y.:
State University of New York Press. 78.
5
. J .Seinfeld, Ibid, 106.
6
. Ibid, 116
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לתארי ראשוני באוניברסיטת סטנפורד %ע הוגות פמיניסטיות אודות התכנית
החדשה.
לוגי הודתה כי הנשי נזנחות בתכנית%לימודי שעוסקת ביצירות%מופת שנכתבו על%ידי
ג'נטלמני משכילי ,אול היא הצהירה כי היא וחבריה לוועדה תמכו בתכנית החדשה
"עקב המחויבות שלנו לחשיבות של לימוד המקצועות ההומניסטיי .לא רצינו שהחזו
שלנו אודות המיטב ידחק אותנו מ האפשרות להשיג את הטוב".

7

הפמיניסטיות הציעו שתתקבל דרישת%חובה נוספת – ללמוד קורס אודות נשי.
דרישת זו נדחתה בטיעו שאי לכפות לימוד העוסק בקבוצה ייחודית אחת בתכנית
8

לכלל התלמידי.
ב 1984 %התרחב המאבק בסטנפורד כשאל המרצות הפמיניסטיות והמרצי תומכי
הרב%תרבותיות הצטרפו חלק ניכר מ הסטודנטי והסטודנטיות.
ה ,“BSU” %אשר כזכור הביע כבר לפני  1980את התנגדותו לקורס האירופוצנטרי ,החל
לפעול למע שיתו פעולה בי ארגוני סטודנטי של קבוצות מיעוט אתניות ואחרות
לקראת הבחירות לאגודת הסטודנטי שנערכו ב .1984 %אל "קואליציית הקשת"
החדשה חברו ,לצד ארגו הסטודנטי האפרו%אמריקני ,ג תנועת הסטודנטי
ההיספני ,ארגוני הסטודנטי של האסיאני%האמריקני והאינדיאני%אמריקני,
וכ הארגו לשוויו ללסביות ולהומוסקסואלי ואגודות נוספות בקמפוס.
"קואליציית הקשת" החלה במאבק למע רפורמות רב%תרבותיות בתכנית%הלימודי
ב"חינו כללי" ,לא מעט מכיוו שהסטודנטי נוכחו לדעת כי רשימת חמש%עשרה
יצירות המופת ,שנועדה להתחדש ולהשתנות ,תפקדה כקנו סגור ומקודש.

9

 % Bill Kingהמנהיג המיליטנטי והקולני של ה BSU %ושל "קואליציית הקשת" –
הוביל את המאבק בסדרה של נאומי ומאמרי שפורסמו בעיתו הסטודנטי בקמפוס
ה.Stanford Daily %
קינג הכריז כי "זה היה מכאיב להגיע לסטנפורד ולגלות ששו חבר לגזע של אינו
מופיע ברשימת הספרי של קורס החובה" 10.א אתה חושב שהתרבות האמריקנית

7

G. G. Gaff (1983). General Education Today- Critical Analysis of
Controversies, Practices and Reforms, San Francisco: Jossey- Bass, 46.
8
. Ibid.
9

M. L. Pratt (1992). Humanities for the Future: Reflections on the Western Culture
Debate at Stanford. in: Gless, D. J., & B. Herrnstien Smith (eds.), The Politics of
Liberal Education, Durham & London: Duke University Press, 21.
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מתרכזת בחוקה ובאבות המייסדי ,אתה שולל חלק גדול ממדינה זו…יש לספק
תמונה שונה".

11

לצד נאומיו המתוני יחסית הרבה קינג ג בהכרזות לוחמניות יותר ,כגו" :זוהי
עובדה מצערת שמרבית הסטודנטי בסטנפורד ה לבני ,בני המעמד הבינוני ,מוגני
ואדישי…נשקו את ישבני השחור…אינני אוהב את מרבית הלבני .אל נא תתרגש
א אתה לב וחבר שלי או מחויב באופ פעיל לעזור לאנשי .רוב הסטודנטי הלבני
בסטנפורד אינ מתענייני או פועלי עבור כלו פרט לענייניה האישיי ,ואני אינני
מחבב את מי שאדיש…כפי שאמר מלקול  Xא אינ חלק מהפתרו אתה חלק מ
הבעיה.

12

המאבק של קינג ורעיו הסטודנטי מ"קואליציית הקשת" ושל אנשי%סגל שהתנגדו
לקורס התרבות המערבית נשא פרי ובשנת  1986החל לפעול בסטנפורד צוות )"כוח
המשימה"( שאמור היה לבחו מחדש את דרישת%החובה בתרבות המערב .הצוות מנה
שני מרצי בכירי להיסטוריה )אחד להיסטוריה אירופאית ושני לאפרו%אמריקנית(,
מרצה בכיר לפילוסופיה )מ הצוות המקורי שניסח את ה,(“Western Culture” %
פרופסור ללימודי קלאסיי )אישה( ,איש אדמיניסטרציה בכיר צ'יקאני ,ושלושה
13
סטודנטי.
במהל שנת הלימודי האקדמית  19861987שוחח הצוות ע נציגי הקבוצות
המתעמתות השונות .במסגרת הניסיונות של המחנה הרב%תרבותי להשפיע על מסקנות
חברי כוח המשימה הוביל הכומר האפרו%אמריקני ,ג'סי ג'קסו ,ממנהיגי המפלגה
הדמוקרטית ,מצעד של ה BSU %ביו מרטי לותר קינג )ה 17 %בינואר (1987
בקריאה.“Hey, hey, ho, ho, western culture’s 14got to go":
הצעדה הפכה להיות אחד מ האירועי המפורסמי ביותר במאבק הרב%תרבותי
בסטנפורד ומחוצה לה ושימשה ככלי ניגוח בידי החד%תרבותיי במסגרת ניסיונ
10

D’souza, D. (1992). Illiberal Education, N.Y.: Vintage Books, 63.
Ibid.
12
B. King (Fall 1992). To the Editor of the Stanford Daily. in: Stanford
Documents- Partisan Review, Vol. 55, 664-666.
13
. Pratt, Ibid, 23.
14
. D’souza, Ibid, 64.
15
. Wilson, J. K.( 1995).The Myth of Political Correctness, Durham & London:
Duke University Press, 64.
11
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להוכיח כי הרב%תרבותיי פועלי באלימות ,באמצעות איומי ומונעי ממניעי
פוליטיי .האישי השמרני שתיארו את ההפגנה התעלמו מכ שבנאו שנשא ג'קסו,
במסגרת אותו אירוע הוא הצהיר כי "איננו מתנגדי לתרבות המערב .אנחנו מערביי".
רוצה לומר :ההתנגדות הייתה לקורס בש "תרבות המערב" שלא התייחס לתרומת
קבוצות המיעוט לתרבות המערב ולא לתרבות המערבית עצמה.

15

בכל אופ ,בסתיו  1987הגיש הצוות דוח לוועדה ללימודי תואר ראשו של סנט
הפקולטה .בדוח נקבע כי ":קורס שאינו מכיר בדרגה זו או אחרת בשונות התרבותית
של אירופה ,ובשונות התרבותית הגדולה יותר של החברה האמריקנית בימינו ,איננו
מדויק מבחינה אינטלקטואלית …ואיננו אחראי מבחינה חברתית…שכ הוא מנציח
סטריאוטיפי גזעני וסקסיסטיי ומעצי תפיסות אודות עליונות תרבותית אשר
פוגעי בחלק מ האוכלוסייה ,ומסוכני לכול בעול של שונות מוכחת".

16

ההנחה האידיאולוגית הובילה למספר המלצות פרקטיות שהעיקריות שביניה היו שיש
לשנות את ש הקורס מ “Western Culture” %ל,“Cultures, Ideas, and Values” %
ושיש לכלול בכל הקורסי יצירות של נשי ,של בני%מיעוטי ,ושל לפחות תרבות לא%
מערבית אחת שתרמה להתפתחות החברה האמריקנית.

17

במהל הדיוני של הצוות היה פעיל בעיקר המחנה הרב%תרבותי בסטנפורד ,אול
פרסו הדוח האי את תומכי ההגמוניה של תרבות המערב להתחיל בפעילות
אינטנסיבית.
אחת הפעולות הראשונות במסגרת זו התרחשה כאשר פרופסור לאנגלית בש William
 Chaceאיגד סביבו מספר מרצי מ הפקולטה למדעי%הרוח במטרה לבנות תכנית%
לימודי אלטרנטיבית לזו שהוצגה לעיל .מטרת של צ'ייס ורעיו הייתה "לנסח סינתזה
חדשה ,כזו שתשמר את המיטב מהתכנית העוסקת בתרבות המערב ,א יחד ע זאת
תוסי ג אלמנטי חדשי".

18

ב) “Chace proposal” %כפי שכונתה התכנית האלטרנטיבית( הובעה הסכמה ע
ההמלצה שהוגשה לסנט לפיה יש ללמד יצירות שנכתבו ע"י נשי ומיעוטי ולדו

Pratt, Ibid, 23.

16

Seinfeld, Ibid, 108-109.

17

Ibid, 109.
Ibid, 111.
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בסוגיות של מגדר ,גזע ומעמד ,אול בי שתי ההצעות התגלעו ג מחלוקות במספר
נושאי מהותיי.
ראשית ,הרב%תרבותיי התנגדו לכ שבתכנית החדשה תוגדר רשימת ספרי מחייבת.
לדיד עצ ההגדרה של רשימה קנונית כלשהי "נושאת את המסר שיש לנו תרבות אחת
משותפת" .אנשי "קבוצת צ'ייס" סברו שיש תוכני%מינימו מסוימי שהכרחי כי כל
סטודנט יכיר ,אול הסכימו לבסו להתפשר על כ ש"רשימת הליבה החדשה לא תכיל
בהכרח טקסטי ספציפיי אלא שמות מחברי או נושאי".
שנית נער ויכוח אודות התיקו ההיסטורי .בדוח של הצוות הועלתה הדרישה להשמיט
את הלימוד אודות ההיסטוריה של העת%העתיקה וההיסטוריה של ימי%הביניי
ולהתמקד בתהליכי והמאורעות ההיסטוריי שהתחוללו משנת  1492ואיל ,כלומר
שיוש דגש על ההיסטוריה שלאחר הגעת האד הלב לצפו%אמריקה .לעומת זאת
צ'ייס רצה שכל הקורסי יכללו דיוני ג בהיסטוריה של העת%העתיקה ,קרי :תתואר
התרבות המערבית מראשיתה.
שלישית ,נער ויכוח אודות המונח "תרבות" בש התכנית החדשה .בהצעה של צ'ייס
נעשה שימוש במונח ”) “cultureקרי ביחיד( ,ואילו בדוח הצוותי נעשה שימוש ברבי%
” ,“culturesמתו אותה השקפת%יסוד שהועלתה ג בויכוח אודות רשימת%הספרי,
היינו – אי תרבות אמריקנית אחת.

19

באותה עת שבה ניסו בסטנפורד למצוא פשרה בי הרב%תרבותיי ובי אנשי%סגל
ליברלי או שמרני מ הסוג של צ'ייס נכנסה למאבק דמות חדשה – המזכיר לענייני
חינו בממשלו השני של הנשיא רונלד ריג והפרופסור לפילוסופיה פוליטית ,ויליא
בנט ) .(Bennettבנט ייצג את קולו של המחנה האולטרא%שמרני.
במסגרת כינוס של המועצה האמריקנית לחינו שנער ב  19 %בינואר  1988פנה בנט אל
סנט אוניברסיטת סטנפורד בנאו שצוטט יו למחרת ב Campus Report %תחת
הכותרת .“Don’t drop the West, Secretary Bennett pleads” :המסר המרכזי
היה ש"מה שמתרחש הוא שמיעוט קולני מנסה להשתלט על רוב שקט…ניסיו לשנות
מדיניות אקדמית באמצעות איומי והפחדה.

20

בנט ,הזכיר את המצעד שער הכומר ג'קסו לצד עוד מספר פעולות של הפחדה ואיו
כגו השתלטות בכוח ,כביכול ,של סטודנטי מ"קואליציית הקשת" על משרדו של נשיא

Wilson, Ibid, 65.

20
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האוניברסיטה ,דונלד קנדי ,והחזקתו במשרד במש חמש שעות בתביעה שיאמ את
21

ההמלצות של כוח המשימה )אירוע שהופר ע"י קנדי עצמו(.
דברי אלה עוררו את הדיו ברפורמה בסטנפורד .ב 31 %במר  ,1988לאחר חמש
ישיבות בלבד שהוקדשו לנושא ,אישר רוב מוחלט של הסנט בסטנפורד ) 39בעד ,ארבעה
נגד וחמישה נמנעי( את ההמלצה להחלי את התכנית משנת  1980בתכנית רב%
תרבותית.

22

בהחלטה נקבע כי" :מטרת התכנית לספק ללומדי ניסיו אינטלקטואלי משות,
להרחיב את הבנת אודות רעיונות וערכי משורשי שוני של התרבות שלנו ולהגביר
את הבנת לגבי שונות תרבותית ותהלי יחסי%הגומלי הבי%תרבותיי…לפתח את
היכולת של סטודנטי לבחו באורח ביקורתי רעיונות וערכי לש טיפוח הבנה עצמית
והבנת האחרי…שישה עד עשרה המסלולי שייוסדו יחויבו…לעסוק בסוגיות
הקשורות למעמד ,לאתניות ,לגזע ,לדת ,למגדר ולנטיות מיניות .ה יכילו לימוד של
יצירות שנכתבו ע"י נשי ומיעוטי…כדי להבי את הרעיונות והערכי השוני
שעיצבו את החברה והתרבות האמריקנית .יילמדו חיבורי מלפחות אחת מהתרבויות
האירופאיות ואחת מ התרבויות הלא%אירופאיות שעיצבו את החברה האמריקנית
שלנו בעלת השונות…על המסלולי לשי דגש מרכזי אודות סוגיות של מי ,גזע ומעמד
בכל רבעו אקדמי ולפיכ בכל רבעו יעשה שימוש בחומר קריאה מרכזי אחד אודות כל
נושא…על ההוראה להסתייע ג במקורות היסטוריה שבעל%פה וביטויי פופולריי
של התרבות…בכל שנה תקבע ועדה את האלמנטי המשותפי למסלולי השוני
בשנה האקדמית הבאה.

23

ההחלטה על אישור התכנית גררה ,כאמור ,גל תגובות לוחמניות של המחנה
האירופוצנטרי .זו העת לדו בביקורות האירופוצנטריות ולעמת אות ע השינויי
האמיתיי שהתחוללו בתכנית הלימודי בעקבות הרפורמה.
אסו $חינוכי או שינוי מינורי?
מספר שבועות לאחר אישור ה C.I.V %הגיע ויליא בנט לסטנפורד .בנאו שנשא ב18 %
אפריל ,אשר פורס ב National Review %תחת הכותרת ” ,“Why the Westהצהיר
21

Ibid.
W. Bennett (May 27, 1988). Why the West? in: National Review 39, 37.
23
Better Late than Never: Text of C.U.S Compromise: as Adapted (April 6, 1988).
in: Campus Report- Stanford University.
22
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בנט כי" :ההחלטה של סטנפורד מה 31 %במר לשנות את תכנית "תרבות המערב" לא
הייתה תוצר של עימות נאור כי א כניעה חסרת%מזל למסע של מדיניות של לח
והפחדה" .בנט ,שאל בנאו שאלה רטורית" :הא משהו מטיל ספק שבחירת יצירות
על%סמ המוצא האתני או המי של מחבריה הופכת את האופקי האקדמיי
לנדושי? הא משהו מטיל ספק כי אג'נדה פוליטית מניעה צעד זה?".

24

בהמש פנה בנט להסביר מדוע חייבות אוניברסיטאות אחרות להימנע מללכת בדרכה
של סטנפורד ולהמשי ולהגדיר את תרבות המערב כגרעי של תכניות הלימוד שלה
בחינו כללי.
לדעת בנט יש לשמר את ההגמוניה של תרבות המערב באקדמיה האמריקנית עקב ארבע
סיבות עיקריות:
ראשית :התרבות האמריקנית היא מערבית ובמסגרת ערכיה ותוצריה חיי מרבית
האמריקני ללא קשר למוצא האתני .שנית :המערב הוא טוב ,וכ לדוגמה במסגרתו
נוצרה שיטת הממשל הצודקת והיעילה ביותר בעול ,קרי – הדמוקרטיה הייצוגית.
שלישית :התרבות המערבית עצמה רב%גונית ומתפתחת ,ולכ לא נית להגדיר את
חסידיה כשמרני וחד%תרבותיי .רביעית :המתקפה כנגד התרבות המערבית הנה
מתקפה כנגד ארה"ב.

25

בנט סיכ דבריו באמרו" :סטנפורד יכולה להפו את כוונ של ההתרחשויות מ
השנתיי האחרונות…בעשותה כ היא תוכל להגשי את מטרתה כמקו שמוקדש
לאמת ולהצבת הסטנדרטי.

26

לחלק מ העמדות והטיעוני שהציג בנט היה שות סידני הוק – אחד מ האישי
המרכזיי באוניברסיטת סטנפורד .הפרופסור לפילוסופיה ממכו הובר שליד סטנפורד
הרבה לפרס מאמרי בעיתונות המקומית בסטנפורד לפני אישור ה C.I.V %ולאחריו.
הוא טע ,בי השאר ,כי" :התחולל אסו חינוכי באוניברסיטת סטנפורד בכ שקורס
התרבות המערבית איננו קיי יותר בסטנפורד .החל מסתיו  1989הוא הומר באופ
27
קיצוני בקורס בסוציולוגיה בעל נטיות פוליטיות".

24

Bennett, Ibid, 38.
Ibid, 38-39.
26
Ibid.
27
S. Hook (Fall 1992). Educational Disaster at Stanford University. in: Stanford
Documents- Partisan Review, Vol. 56, 668.
28
. R. Kimball (1990). Tenured Radicals, N.Y.: Harper & Row, xiv-xv; chapter 6.
25
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ביקורת שמרנית נוספת על הרפורמה שהתרחשה בסטנפורד הוצגה בחיבורו של עור
כתב%העת של הימי השמרני ” “New Criterionוהמרצה לשעבר בייל%

Roger

.Tenured Radicals:Kimball
קימבול ביסס את חיבורו על הטענה ,כי בניגוד ל"מרד הסטודנטי" ברפורמות שנערכו
בסטנפורד ובמוסדות נוספי להשכלה גבוהה היו אלה הפרופסורי )סטודנטי
מורדי לשעבר( שהשתמשו בסטודנטי כדי לקד את התיאוריות הפוסט%
28
מודרניסטיות כנגד האירופוצנטריות.
בפרק הראשו של החיבור ד קימבול באריכות במאבק בסטנפורד .מאבק זה החל
לדעתו באפריל  1986עת חברי ה BSU %החלו להאשי את קורס החובה בתרבות
המערב בכ שאיננו משרת את צורכיה של הסטודנטי מקבוצות המיעוט ואת
הסטודנטיות אלא יעדי גזעני וסקסיסטיי.
קימבול משתמש בתיאוריית "ההפחדה" של בנט ,ובעיקר במצעד שער ג'סי ג'קסו כדי
להסביר את אישורה של ה C.I.V %בסטנפורד .לאחר מכ פונה לבקר את התכנית על
סמ דיו במסלול אחד בלבד של התכנית  “Europe and the Americas” %ועל סמ
ניתוח טקסט אחד בלבד The Wretched of the Earth %מאת פרנ פאנו.

29

ג אלא בלו  %הכוה הגדול של מגני תרבות המערב  %התקי את הרפורמה של
סטנפורד באמצעות הבלטת חיבורו של פאנו ,שבו קבע האידיאולוג של החזית
הלאומית האלג'ירית ,שלחמה למע שחרור אלג'יר מ הכיבוש הצרפתי ,כי" :כאשר
שומע מקומי נאו בדבר תרבות המערב הוא מוציא מנדנה את סכינו או לפחות מוודא
שהיא מצויה בטווח ידוע….להרוג אירופאי פירושו לתפוס שתי ציפורי במכה אחת %
להרוג מדכא ולשחרר את המדוכא בו זמנית".

30

במאמר משנת  1988בש “Western Civ” :הגיב בלו כנגד הביקורות על דלדולה של
הרוח באמריקה והצהיר כי הוא מנסה למנוע את אבד חיי הרוח בארה"ב שייגר א
"המקדש היווני יוחל בבזאר מ המזרח" .נוס לכ הוא קבע כי בסטנפורד ,שססמתה
החדשה "הצטר לסטנפורד ובקר בעול" )כפרפרזה על סיסמת הצי(" ,הוחל ג'ו לוק,

Ibid, 29-30.
Ibid, 30.
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הפילוסו של הליברליז בה"א הידיעה ,בפרנ פאנו ,מחבר שולי שקוד ע"י סרטר
בגלל שנאתו הרצחנית לאירופאי ותמיכתו בטרור".

31

ביקורת על ה C.I.V %תו התייחסות לטקסט אחד כמייצג של התכנית כולה הייתה
הטכניקה שבה נקט ג  .Dinesh D’souzaד'סואוזה  %חוקר אמריקני ממוצא הודי
ששימש כאנליסט למדיניות פני במשטרו של ריג  %חזר בספרו משנת liberal 1991
 Educationעל תיאור המצעד של ג'קסו ועל תיאוריית הפרופסורי הרדיקלי של
קימבול ,ולאחר מכ פנה לבקר את התכנית על סמ עיו ב%I Rigoberta Menchu %
יצירה אחת בלבד הנכללת ברשימת הקריאה של מסלול ה “Europe and the %
”.Americas
טענתו המרכזית של ד'סואוזה ברב%המכר שלו הייתה כי הרב%תרבותיי ,המאשימי
את האירופוצנטרי בגזענות ,אליטיז ושאר מרעי בישי והמתיימרי להחלי את
המדיניות הישנה באקדמיה במדיניות משחררת ומשווה ,מחדירי למעשה לתו
הקמפוס מדיניות וחינו לא%ליברליי ,כוחניי ומדכאי.

32

טענתו של ד'סואוזה כנגד הכסות השקרית שבה משתמשי הרב%תרבותיי כדי
להסוות את האינטרסי האמיתיי שלה עומדת בבסיס ביקורתו על האוטוביוגרפיה
של ריגוברטה – ספר שנכתב בשנת .1983
לטענתו של ד'סואוזה ,ספר זה מציג את חייה של איכרה ממוצא אינדיאני בגואטמלה,
קרי – של מדוכאת מושלמת ואותנטית ,א הצגה זו מסולפת .ריגוברטה מנקאו אמנ
נולדה כבת עניי אול היא רכשה השכלה והפכה לפעילה פוליטית מרקסיסטית
ופמיניסטית שאימצה את עול המושגי וההשקפות של השמאל המערבי .לפיכ,
ריגוברטה איננה מייצגת את התרבות האותנטית של אישה ענייה במדינת עול שלישי
33
לטינו%אמריקנית אלא את התפיסות הפוליטיות של הרב%תרבותיי.
ד'סואוזה ועמיתיו מתארי את המאבק והרפורמה שהתחוללו בסטנפורד באופ בוטה
ולוחמני שלעתי ג אינו מדויק .טענה זו עומדת בבסיס ספרו של :John K. Wilson
.The Myth of Political Correctness
התזה המרכזית של וילסו  %דוקטורנט למדעי%החברה באוניברסיטת שיקגו  %היא
שאנשי אקדמיה ופוליטיקאי ימניי%שמרני מגובי בכלי%תקשורת יצרו בהלה
31

A. Bloom (1991).Western Civ. in: Bloom A.Giants and Dwarfs- Essays 19601990, N.Y.: A Touchstone Book, 25-31.
32
D’souza, Ibid, chapter 7.
33
Ibid, 73.
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בציבור האמריקני ותיארו מעי מהפכה המתחוללת באקדמיה ע"י פרופסורי
וסטודנטי מקבוצות השמאל ו\או קבוצות מיעוט .התיאוריה הימנית רבת%הכוח
התבססה ,לדעת וילסו ,על הוצאת דברי מהקשר ועל תיאורי מוגזמי ו\או
חלקיי ועל אנקדוטות ששימשו באופ לא%מדויק ובמתכוו כדי להעיד על הכלל ,קרי –
עוצבו גרסאות אינטרסנטיות שעיוותו את המציאות.
כ לדוגמה מנסה וילסו לסתור את תיאוריית "ההפחדה" שפיתח ויליא בנט אודות
אישור ה C.I.V %ולהוכיח את אי%הדיוקי בפרק העוסק בסטנפורד בספרו של
ד'סואוזה.
בניגוד לטענתו של בנט התבסס ,לדעת וילסו ,המאבק של "קואליציית הקשת" על
שימוש באמצעי לגיטימיי של הפגנות ושביתות וג ההחלטה של חברי הסנט נעשתה
בעקבות הלי אקדמי רגיל של נימוקי ושכנוע .וילסו מפרי את כל חמשת אירועי
"ההפחדה" שתיאר בנט ב.“Why the West” %
וילסו טע שביקורתו של ד'סואוזה על ה C.I.V %התבססה על רציונל של קורס אחד
בלבד  .“Europe and the Americas” %קורס שאותו למדו בשנה האקדמית 19891988
בסה"כ  50מתו  1500ה .“freshmen”%וילסו הוסי כי ביקורתו של ד'סואוזה על
הקורס התבססה על ניתוח יצירה אחת בלבד הנכללת ברשימת הקריאה של הקורס,
ולא זו בלבד אלא אפילו הביקורות על יצירה זו אינה מדויקת.

34

הפרכה נוספת של טיעוני המחנה האירופוצנטרי מצויה במאמר של הסטודנט
מסטנפורד .“What Revolution at Stanford?” :Raoul V. Mowatt
מואט טע כי א אלא בלו וג'סי ג'קסו היו בוחני את רשימות הקריאה של שמונת
הקורסי שנכללו בתכנית ה " C.I.V %בלו היה מרוצה יותר…כל שמונת המסלולי
כללו מבחר מכתביה של פרוייד ,שיקספיר ,אריסטו ואוגוסטי הקדוש וכ יצירות
מקראיות .ששה כללו את אפלטו ,מקיאוולי ואקווינוס".
לדברי מואט רק מסלול אחד “Europe and the Americas” :היה שונה בפרספקטיבה
שלו וביצירות שלימד לעומת תכנית ה  “Western Culture” %הישנה על שמונת
מסלוליה" .הוא קובע באכזבה כי "מלבד הקורס יוצא הדופ...ה  C.I.V %ממשיכה

Wilson, Ibid, xv; 67-70.

34
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להתמקד בתרבות המערבית הלבנה והגברית תו נפנו בכובע למחברי שחורי
כדוגמת  Ralph Ellisonו."Toni Morrison %

35

טקסט מפורס נוס הקובע כי הרפורמה בסטנפורד הייתה מינורית ,או לפחות הצגתה
כמהפכה שסילקה את תרבות המערב ,כפי שנטע בחלק מ הביקורות שתוארו לעיל,
איננה מדויקת ,היה החיבור של מרצה להיסטוריה בש “Inside :Daniel Gordon
”.the Stanford Mind
גורדו למד כסטודנט באוניברסיטאות קולומביה  %ערש לידת של קורסי תרבות
המערב; ושיקגו  %מקו מושבו של אלא בלו; וכתוצאה מכ הפ )כפי שהוא מעיד על
עצמו( לתומ נלהב בקורסי החובה בתרבות המערב.
בסטנפורד הוא החל להורות במסגרת מסלול ה %

S.L.E (Structural Liberal

) Educationשל
ה ,C.I.V %והוא מכריז כי "סטנפורד פעלה כיאות ביצירת תכנית המסייעת למימוש
היעדי הסוקרטיי תו צירו של מחברי מקבוצות המיעוט אל הסילבוס".

36

ובכ האמנ הרס תרבות המערב או שמא רפורמה מינורית?! רק עיו בסילבוסי של
מסלולי ה C.I.V %ורשימות הקריאה יסייע לקבל הכרעה בנדו.
הוספת יצירות מופת אתניות לגרעי $מערבי
בעקבות אישור ה C.I.V %בוטלה רשימת  15יצירות המופת המערביות שהייתה
משותפת לכלל מסלולי ה “Western Culture” %והוחלפה ברשימות משותפות לכלל
המסלולי של ” “Common Readingsו.“Common Elements” %
המטרה הייתה ,מחד גיסא – לגרו לכ שבאמצעות הגדרה מחייבת ומשותפת של
נושאי ,סוגיות ,מאפייני מחברי וכדומה ,ישרתו כל המסלולי את מטרות התכנית
ויספקו לכל הסטודנטי התנסויות אינטלקטואליות דומות ,ומאיד גיסא – לאפשר
לכל מסלול לפעול מתו זוויות%ראייה תמטיות והשקפות עול דיסציפלינריות שונות
37
בבוא לדו בכל יצירה בפני עצמה או ביצירות שונות של מחבר אחד.
35

R. V. Mowatt (1992). What Revolution at Stanford?. in: Aufderheide, P. (ed.),
Beyond P.C., Minnesota: Graywolf Press, 129-131.
36
G. Daniel (April 1992). Inside the Stanford Mind. in: Perspectives Vol. 30, No.4.
37

L. W. Levine (1996). The Opening of the Mind American, Boston: Beacon
Press, 71.

עלייתה ונפילתה של תכנית!הלימודי הרב!תרבותית באונ' סטנפורד ♦ 79
בפועל לא זו בלבד שה ,“Commons” %שאמורי היו להיות מוגדרי מחדש בכל שנה,
נשארו כמעט ללא שינוי לאור השני )בדומה למה שאירע לגבי רשימת הקריאה של
קורס התרבות המערבית( ,אלא ג ההגדרות אפשרו למרצי להמשי וללמד את
מרבית הטקסטי שנלמדו בתכנית הישנה.
התנ" והברית החדשה היו אלמנטי שהחליפו את דרישת החובה ללמוד את ספר
בראשית; ההגדרה "פילוסו יווני מ התקופה הקלאסית" החליפה את הדרישה ללמוד
פרקי מ "הרפובליקה" של אפלטו; "הוגה מתנועת הנאורות" יכול היה להיות רוסו,
אשר חיבוריו הופיעו ברשימת היצירות המומלצות ביותר – רשימה שליוותה את
רשימת יצירות החובה ,וכ הלאה .מרקס נשאר בשמו המפורש כחלק מה“Common %
” Readingsכבר בשנת%הלימודי  ,19891988ואילו פרויד שחיבוריו הופיעו ברשימת
ה ,15 %ואשר נשמט בתחילה מקריאת החובה של התכנית החדשה ,נכנס אליה כבר
בשנת .19931992
עיו ברשימת הטקסטי שנלמדו בשנה"ל האקדמית  19921991מלמד כי רק כרבע
מה נכתבו ע"י נשי ,ע"י אפרו%אמריקני וע"י שאר קבוצות המיעוט התרבותיות .את
הרשימה של שנה"ל  19931992פותחי אריסטו ,פרוייד ,מרקס ,שייקספיר והתנ".
יצירות מערביות של הוגי אלו היו היחידות המשותפות לכלל שמונת המסלולי ,בשנה
שבה רשימת הקריאה נסגרה בציו שמות ההוגי המערביי :ובר ,וולטיר ,דה%טוקוויל
ותוכידידס.
רק בשנה"ל ) 19941993בשנה השישית ללימוד התכנית( תפסו שמות יוצרי ויוצרות
לא%מערביי מחצית )משלושי וששה( הפריטי של ה .“Common Readings”%

38

א על פי שבתכנית ה C.I.V %נשתמרו מרבית הטקסטי שנלמדו ב “Western %
” ,Cultureוא על פי ששבעה מ המסלולי של התכנית הישנה המשיכו להילמד ג
בתכנית החדשה ,השינוי בי שתי התוכניות נוצר באמצעות רשימת ה“Common %
” .Elementsרשימה זו כללה לאור כל השני" :יצירות שנכתבו על%ידי נשי ובני%
מיעוטי ,יצירות שדנות בסוגיות של גזע ,מגדר ומעמד ויצירות לא %אירופאיות".

39

השינוי התפיסתי התבטא ,בראש ובראשונה ,במסלול החדש ,שנזכר לעיל מספר פעמי%
”.“Europe and the Americas
38

Required Readings: Program in Cultures, Ideas and Values, 1988-1989;19911992; 1992-93; 1993-1994, Stanford University.
39
D. O. Sacks & P. A. Thiel, The Diversity Myth- Multiculturalism and Political
Intolerance on Campus, 2d edn, Oakland: The Independent Institute, 1998, 4.
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בתיאור של המסלול החדש הוצהר כי" :קורס זה מספק אלטרנטיבה לזוויות%הראייה
המערביות על תרבות וחברה .הוא מתמקד באמריקה מהתקופה שלפני הגעת קולומבוס
ועד ימינו .חומרי הקריאה מגיעי מאמריקה הצפונית ,מאמריקה המרכזית ומאמריקה
הדרומית ,מאירופה ומאפריקה .היצירות האמריקניות נוצרו על%ידי :אפרו%אמריקני,
אנגלו%אמריקני ,אסיאתי %אמריקני ,ציקאנו%אמריקני ואינדיאני%אמריקני …
הקורס ד בסוגיות כגו כיצד נוצרת תרבות…כיצד קבוצות מציגות בתיאורי
היסטוריי את עצמ ואת הקבוצות האחרות…סטודנטי נדרשי לחשוב באופ
ביקורתי אודות תפיסות שונות של תרבות …מבוטל המדרג בי תרבות גבוהה ונמוכה
ובי תרבות כתובה ומדוברת".

40

גרסה מאוחרת יותר של המסלול נפתחת בקביעה כי" :הקורס ד בדינמיקה התרבותית
באמריקה מ התקופה של טרו קולומבוס ,דר תקופת הקולוניאליז האירופאי ועד
ימינו .המסורות האינטלקטואליות המערביות נלמדות לצד מסורות תרבותיות אחרות.
נדונות סוגיות כגו…כיבוש ,קולוניאליז ,עבדות".

41

הקורס היה מהפכני ורב%תרבותי לא רק ביעדיו התמטיי ,אלא ג ביצירות שבה
השתמש .לא רק שיצירותיו של אפלטו הושמטו כבר ל ההתחלה )א כי יצירות מאת
שייקספיר ,רוסו ,תומס ג'פרסו והוגי מערביי נוספי נותרו בו( ולא רק שנכללו בו
כרוניקות אצטקיות ,אלא נלמדו במסגרתו יצירות של ההוגה האפרו%אמריקני הלוחמני
והבדלני מלקול  ,Xוכאמור ,יצירות מסוגו של .The Wretched of the Earth
המסלול שנדו לעיל היה אמנ החדש והרדיקלי ביותר מ הבחינה הרב%תרבותית מבי
כלל מסלולי ה ,C.I.V %אול התפיסה הרב%תרבותית ששמה דגש על שונות ונאבקה
בהצגת התרבות האירופאית כאוניברסלית ,באה לידי ביטוי ג בגרסאות החדשות של
המסלולי שאומצו מ ”.“Western Culture
על%א שמו האירופוצנטרי“Europe: From Late Antiquity to the Present" :
המסלול של המחלקה להיסטוריה ד ב"התפתחויות של התרבויות האירופאיות
והאמריקניות שעיצבו את חברתנו…הוא עוסק לא רק בחיבורי היסטוריי אלא ג

Required Courses, 1992-93 (Reprinted from Approaching Stanford I), 57.
Required Courses, 1994-95 (Reprinted from Approaching Stanford I), 32.

40
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בחברות שחיברו אות…הקורס בוח את השונות התרבותית בתו אירופה וארה"ב,
את יחסי%הגומלי בי תרבויות אירופאיות ולא%אירופאיות ובי אירופה וארה"ב".

42

גישות רב%תרבותיות ביקורתיות ופוסטמודרניסטיות יותר הוו בסיס לשני מסלולי
חדשי שהתפתחו במש שנות ההוראה של התכנית .בשנה האקדמית  19921993נלמד
לראשונה מסלול שפותח על%ידי המחלקה ל"לימודי גרמניי" בש“Myth and :
”,Modernity

שד

"בניגוד

ובהשפעה

שבי

חומרי

עתיקי

תרבותיי

ומודרניי…הקורס מעודד זוויות%ראייה ביקורתיות אודות המיתוסי שמעצבי את
התרבות של כל אחד מאתנו באמצעות הסיפורי המרובי שמספרת כל חברה אודות
43
עצמה".
בשנת הלימודי  19941995החל להילמד מסלול של המחלקה לאנתרופולוגיה בש:
” .“Origins, Encounters and Identitiesבתיאור המסלול נאמר כי" :התפיסות
המרכזיות של האנתרופולוגיה ה שהתרבות מרכזית לאנושות ,וכי לימוד תרבותי
משווה של כלל הקבוצות האנושיות הוא תנאי הכרחי ליכולת שלנו לפרש את
התנהגויות של אנשי אחרי ולהבי עקרונות תרבותיי כלליי…תפיסות אלה יצרו
התעניינות עצומה בתוצרי תרבותיי של נשי ,של לא%מערביי ושל קבוצות אחרות
שהיו שוליות בעול שבו הייתה דומיננטית התרבות המערבית הגברית הלבנה…
בוחני את הקשרי והקונפליקט שהתחוללו באמריקה לאחר שנחשפה לתרבויות
מאירופה ,מאסיה ומאפריקה".

44

עיו ברשימת הקריאה של מסלולי ה C.I.V %יכול היה להוביל לרוש שיעדו של צ'ייס
הוגש" :לנסח סינתזה חדשה ,כזו שתשמר את המיטב מהתכנית בתרבות המערב
ותוסי אלמנטי חדשי" ,או שהרפורמה שהתחוללה בסטנפורד מתיישבת אפילו ע
הצהרתו של סידני הוק )שכזכור התנגד ל" ,(C.I.V %מכיוו שבהתא להתפתחות
הטבעית של קורס תרבות המערב ,חלי מעת לעת שינויי בליבתו ,צירו של עבודות
גדולות שנכתבו ע"י נשי ומיעוטי לרשימת הקריאה יכול להתבצע בקלות".

45

אול העיו ברציונלי של המסלולי מלמד שבכל זאת נערכה בסטנפורד רפורמה
בעלת משמעות .אמנ לא התערערה ההגמוניה של תרבות המערב ,אול התערער

42

Ibid, 34.
Required Courses, 1992-93, 53.
44
Required Courses, 1994-95, 31.
45
S. Hook (Spring 1989). Curricular Politics. in: Partisan Review, Vol. 55, 205.
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הבסיס לאידיאולוגיה האירופוצנטרית הנוקשה ,קרי – היומרה לאוניברסליות של ערכי
תרבות המערב ויצירות המופת שלה.
בהתא לבקשת של ג'סי ג'קסו ורעיו תרבות המערב לא סולקה אול קורס
אירופוצנטרי של תרבות המערב סולק ג סולק.
א כ מדוע התכנית ,אשר היוותה מעי "כיבוש הבסטיליה" של המהפכה
הקוריקולארית הרב%תרבותית וזכתה לקיטונות של זע מ המחנה הרב%תרבותי פסקה
מלהתקיי פחות מעשור לאחר אישורה?
סופו של המודל הרב2תרבותי הפלורליסטי
ביקורות ,בתו סטנפורד ומחוצה לה ,שבה נטע כי הרפורמה מתונה מדי ואינה
משרתת באופ מספק את היעדי הרב%תרבותיי ,גרמו לכ שכבר בשנת  1990נערכה
בסטנפורד רפורמה נוספת.
שנתיי לאחר אישור ה C.I.V %החליטה ה"ועדה ללימודי תואר%ראשו" של סנט
הפקולטה לערו רפורמה נוספת .אל דרישת החובה ב) “Area 1” %כפי שמכונה מסלול
ה ,(C.I.V %ב 3) “Area 2” %קורסי מבוא במדעי%הטבע ,מתמטיקה וטכנולוגיה(,
ו 3) “Area 3” %קורסי מבוא במדעי%הרוח ומדעי%החברה( ,שהרכיבו את תכנית החינו
הכללי בסטנפורד ,נוספה דרישת%חובה ב.“Area 4” %

46

על%פי דרישה זו חייבי היו הסטודנטי ללמוד שני קורסי נוספי שכל אחד מה
יענה לאחת משלוש ההגדרות הבאות" :תרבויות עול ,תרבויות אמריקניות או לימודי
מגדר".

47

רשימת הקורסי המוכרי כ “Area 4” %מלמדת כי קורסי אלו מקדמי את
הרעיונות של הרב%תרבותיות והשונות .רוצה לומר :נוצרה כפילות – נוצרו שני פלחי
לימוד האמורי לקד יעדי זהי ,וזאת כתוצאה מתחושה שהפלח המוקד איננו
ממלא כראוי יעדי אלו.
ג לאחר אישור פלח הלימודי הנוס ,שנועד לשרת בצורה טובה יותר את הרצו
בלימודי אודות שונות ,לא פסקה אי%שביעות הרצו של סטודנטי ומרצי מ
ה%

. C.I.V

כ

לדוגמ ה

מאמר

משנת

1994

בש :

” ,“Culture Curriculum under Fire Againמלמד כי  72%מ הסטודנטי היו
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http://www.stanford.edu/dept/undergraduad/uddr/, (04/06/00). 1.
Culture Curriculum under Fire Again. (25/05/95), 1. in:
http://www.service.com/PAW/morgue/news/1994 Oct 19.CIVhtml,
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חפצי בשינוי של התכנית ,וא מצוטט בו  %Jim Sheehanראש ה"ועדה ללימודי תואר%
ראשו" של סנט הפקולטה באומרו כי "התכנית איננה מצליחה".

48

הסיבה המרכזית המוצהרת של האכזבה מצד אנשי%הסגל הייתה חוסר האחידות
העצומה של הקורסי השוני .לדעת ,חוסר אחידות זו גרמה לכ שהסטודנטי
שלמדו במסלולי השוני של התכנית לא "חוו התנסות אינטלקטואלית משותפת",
וא לא חשו ש"מילאו אותה דרישת חובה".

49

אתרי הרשת של אוניברסיטת סטנפורד מכילי מאות עמודי אודות ישיבות ודוחות
של סנט הפקולטה ,של הוועדה ללימודי התואר הראשו ,ושל הוועדה ל,“Area 1” %
אשר מציגי וויכוחי שנתקיימו אודות ה .C.I.V%הדיוני המרובי הובילו לכ
שבסיכומו של דבר בשנת  ,1997פחות מעשור מאז שהתחילה התכנית להילמד
בסטנפורד היא הוחלפה בתכנית בש.“Introduction to the Humanities” :
בתיאור דרישות החובה לשנת  19991998מצוינת תחת הכותרת ” “Area 1הקטגוריות:
” ,“Introduction to the Humanitiesו ,“Cultures, Ideas and Values”%זו לצד זו
)לתלמידי מתחילי ותלמידי ממשיכי( ,כשעיו ברשימות הקורסי של כל
קטגוריה מלמד כי חלק מ הקורסי שהשתייכו בעבר לקטגוריה האחרונה צורפו
לראשונה.

50

בד%הבית משנת  2000של לימודי התואר הראשו מצוי תחת הכותרת של דרישות
החובה ב"חינו כללי" כי "כדי להגשי את הדרישה ב Area 1 %צריכי הסטודנטי
ללמוד לאור השנה הראשונה שלושה קורסי במדעי%הרוח" 51,כלומר המונח C.I.V
נעל לחלוטי.
ריבוי הטקסטי המערביי ,היעדר שימת הדגש על תולדותיה ועל תרבותה של החברה
האמריקנית והיעדר היעדי הטרנספורמטיביי של גישות רב%תרבותיות מתקדמות,
גרמו לכ שהמודל האינטגרטיבי והמיוש נתפס בעיני רבי כלא מוצלח ,כלא רלוונטי
וכלא רב%תרבותי דיו .לכ לאחר פחות מעשור התכנית בסטנפורד שאושרה בקול תרועה
רמה בוטלה בקול ענות חלושה.
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51
http://www.stanford.edu/dept/undergraduad/uddr/ , (04/06/00), 1.
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אפילוג
שש שני לאחר ביטול התכנית המיושנת בסטנפורד נכשל בישראל ניסיו ראשוני
לאמ ,ולו באופ חלקי ,מודל זה בלימודי הספרות בבתי%הספר התיכוניי.
לאור הניסיו האמריקני מוטב לוותר בישראל על מודל זה ולאמ מלכתחילה מודלי
רב %תרבותיי מתקדמי וביקורתיי יותר .ע זאת ,א יהיה קל לערו בישראל
בשלב הראשו רפורמה קוריקולארית רב%תרבותית מתונה ,יש טע ללמוד מנקודות
החוזק ומנקודות החולשה של המודל האמריקני.
ראשית ,נית להרגיע את החוששי כי פתיחת צוהר קט לרב%תרבותיות תוביל למהפכה
חינוכית וטרנספורמציה של החברה הישראלית .למרות הרטוריקה העזה והלוחמנית
של מתנגדי התכנית בסטנפורד ויוזמיה ,הוספת מעט יצירות שנכתבו ע"י מחברי
ומחברות לא מערביי לא ביטלה את ההגמוניה של תרבות המערב בקורסי החינו
הכללי של אוניברסיטת סטנפורד .רוב היצירות שנלמדו בקורסי לאחר  1988היו נכסי
צא ברזל מערביי .סביר להניח שההגמוניה של התרבות הציונית%אשכנזית לא הייתה
מתערערת בישראל א היו מוסיפי לתכנית הלימודי בספרות יצירות של אנשי רוח
מזרחיי.
שנית ,נית להפיס את דעת של החפצי ברפורמה רב%תרבותית רדיקלית בישראל
ולומר :שעצ הערעור על היומרה האוניברסלית שחסידי תרבות המערב העניקו
לתרבות הוביל בסטנפורד לחדירת של זוויות%ראייה רב%תרבותיות ביקורתיות,
לפחות במקצת מ הקורסי .אימו תכנית כזו בישראל יכול להוות ראשיתה של
טרנספורמציה רב%תרבותית ,בכ שיחל תהלי של הוצאת הביקורת על החד%תרבותיות
הציונית%אשכנזית מנחלת של הפוסט%ציוני ואנשי הקשת הדמוקרטית המזרחית
והכנסתה אל הזר המרכזי.
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