
מושג  כשמאזכרים  מיד  עצמאית.  מתקיים  אינו  שונות  המושג 
זה הופך  נתון  וממי?  ומתבקשת השאלה, שונות ממה  זה, עולה 
רב  בחברה  תרבותית.  רב  בחברה  כשמדובר  במיוחד  מסובך 
תרבותית,  כל תרבות תגדיר לעצמה את המיינסטרים שלה, ועד 
מהרה אנו עדים ל”פלורליזם של שונויות”. מעין קשת של צבעים 
אפילו  ואולי  זה,  ליד  זה  לעמוד  בזה,  זה  להתמזג  עשויים  אשר 
להתנגח אליי קונפליקט. שאלות מעין אלו מציגה ברלב1 )2000( 
של  מציאות  תתקיים  “האם  תרבותיות:  רב  במושג  לדון  בבואה 
המתקיימות  שונות  תרבויות  יש  שמא  או  בחברה  תרבותיות  רב 
זו לצד זו? האם מתקיים פלורליזם תרבותי? והאם פירושם של 
חיים בתרבות אחת הוא בחירה בין אפשרויות שונות, כגון תרבות 
רחוב?...ואם  תרבות  נוער  תרבות  והבית,  המוצא  תרבות  שלטת, 
באותה  כאשר  אחת  לתרבות  לחנך  צריך  האם  בחינוך,  עוסקים 
הראוי  מן  לא  שונות?...האם  בה בעת תרבויות  חברה מתקיימות 
להכיר בשונה ולהעניק לגיטימציה לאחרות כך שתרבויות תוכלנה 

להתקיים זו לצד זו?” )ברלב, 2000:10(. 

לצד ההתייחסות המרחיבה של ברלב, קיימת גם האפשרות לבחון 
את השונות והאחרות ברמת הפרט. היינו, כיצד חווה היחיד את 
השוני והאחרות שלו במרחב החברתי? כיצד מסומן קו החיץ בין 
האני לאחר? אילו רכיבים בזהות הם תוצרים פרטיים של אישיות 
לכתוב  בכדי  ותרבותיים?  חברתיים  הם  רכיבים  ואילו  וגנטיקה, 
חיבור זה, פניתי ל-20 סטודנטים תלמידי מדעי ההתנהגות, יהודים 
למושג  שלהם  ההגדרה  את  לנסח  מהם  וביקשתי  ומוסלמים, 
“שונות”. במסגרת קורס בשיטות מחקר איכותניות, נפגשנו בכדי 

לנתח ולדון בהמשגות שנתנו הסטודנטים למושג שונות. 

שונות, כפי שהגדירו אותה הסטודנטים, התאפיינה ראשית בנראות 
ו/או  פיזית  נראות  לטענתם,  מחייב  שונה,  להיות   ,)VISIBILITY(
נראות התנהגותית. כך למשל כתבה אחת הסטודנטיות: “השונות 
עבורי היא להיות אישה בעולם שבו עדיין מצוי הכח בידי גברים”. 
בחברה  אתיופית  להיות  זה  “שונות  כתבה:  אחרת  סטודנטית 
במיקום  או  בהתנהגות  התמקד  תיאורים  של  אחר  סוג  לבנה”. 
“להיות  ולשחק טניס בחוג”;   ילד דתי  זה להיות  “שונות  חברתי: 
ציוני במדינה זרה”. הסטודנטים הסכימו, כמעט פה אחד, ששונות 
מייצרת גם את ההבחנה בה. בשלב השני הסבירו הסטודנטים כי 
אחרי ההבחנה באה גם ההשוואה, המתאפיינת בפולאריות “שחור- 
לבן” יהודי -מוסלמי”, “דומה-אחר” “צעיר- מבוגר” ועוד,  או כמו 
שסיכמה זאת אחת הסטודנטיות: “השונות מייצרת גבולות, יש אני 
ציינו הסטודנטים את התנגדותם  ויש אחר”. במסגרת הקוטביות 
הערכית להכריע האם שונות היא מצב טוב או שלילי. היו שתיארו 
מצבים בהם שונות הולידה שינוי וצמיחה, ואחרים תיארו מצבים 
בהם שונות גרמה לסבל ולמבוכה. כך למשל תיארה סטודנטית: 
או את  אותי,  יום, באיך אנשים תופשים  כל  זה  פוגשת את  “אני 
המילים שלי, מה הם בכלל מבינים מהדיבור שלי, לאיזה קטגוריה 
הם משייכים אותי, לפעמים השונות הזו גורמת לי להרגיש שאני 
עושה משהו לא נכון. לכן אני נמנעת”. בטקסט אחר הופיע תיאור 
אופטימי יותר: “שונות היא תמיד ביחס ל...אבל היא גם הזדמנות 
נהדרת להכיר את הייחודיות של כל אדם, כמו אי נפרד של מהות. 
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השונות מאפשרת לכל אינדיבידואל להיות יחיד ומיוחד”.  בהמשך 
נוספת  מרכזית  תמה  כי  הסטודנטים  טענו  הטקסטים  ניתוח 
השונה,  את  מזהה  “כשאני  ברפלקסיה:  קשורה  שונות,  בהגדרת 
דורש ממך  אני...השונה  הוא ממש  ולפעמים  הוא אחר  לפעמים 
להביט פנימה ולהכיר את האחר הפנימי שלך, למצוא את המקום 
שלך,  האחרות  עם  להתמודד  שלך,  הפנימי   החלל  בתוך  הזה 
בכדי שתוכל לנסות להבין את השונות של האחר...לפעמים אני 
האחרון  השלב  לא”.  ותו  אשליה  אוויר,  לתפוס  כמו  שזה  מרגיש 
כמעט  שהופיע  מעניין  בממצא  התאפיין  שונות,  המושג  בניתוח 
כך  שונות מצריכה הבנה.  והתנסח באופן הבא:  בכל הטקסטים 
הוא בהכרח  “מפגש עם השונה,  למשל כתב אחד הסטודנטים: 
מאתגר, זה דורש ממך להימתח להתמודד עם סטיגמות, דעות 

קדומות, קשיי תקשורת הבנה והכלה”. 

וממוקד  בהיר  ניסוח  ניתן  וסטטיסטיקה,  ההסתברות  בתורת 
למונח שונות )Variance(. שונות היא מדד לפיזור  ערכים סביב 
לממוצע. מאחר והשונות היא מדד למרחק, מדד זה יקבל תמיד 
מזכה  תמיד  לא  השונות  מדד  היומיום  בחיי  בפועל  חיובי.  ערך 
הפמיניסטי  המאבק  חיובי.  ביחס  בחברה  והאחרים  השונים  את 
החל מהמאה ה-19 באירופה ועד לימינו אנו, מהווה דוגמה לכך. 
חינוכי  כלכלי,  פוליטי,  כח  נשים מגברים, שללה מהן  שונותן של 
ותרבותי. השונות היוותה בסיס נרחב להפליה ולקיפוח של נשים 
בספירה הציבורית  ובספירה הפרטית. נשים כדוגמת סאלי ריד, 
אנני אוקלי, רוזה פרקס, מארי קירי, ואליזבת בלקוול , סרבו לקבל 
ויצרו  השיח  את  איתגרו  והתרבותי,  החברתי  מאליו  המובן  את 
חברתיים,  רשתות  יצירת  באמצעות  נוספות.  לנשים  דרך  פריצת 
נשים  הצליחו  נגד,  תרבות  ויצירת  התארגנויות  תודעה,  קבוצות 
את  לשנות  הוקס,  ובל  מוריסון  טוני  כדוגמת  אפרו-אמריקאיות 
השיח, ולהציע מרחב מכיל יותר, אמפטי ובעיקר מרחב שמצליח 
מרחק  כי  המניחה  הסטטיסטית  להגדרה  בניגוד  שוויון.  לקיים 
גוררת  שונות  כי  מלמדת  האנושית  המציאות  חיובי,  ערך  מחייב 
עמה קונפליקט ולעיתים אף מאבק. אם נחזור להגדרות שהציעו 
על חשיבות  ללמוד מהם  יהיה  כדאי  שונות,  למושג  הסטודנטים 

הדיון ברפלקסיה הבחינה העצמית וההבנה של השונות.
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