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איור :מ י ר ה פרידמן

חבוא
אושר בא לידי ביטוי בשקט פנימי ,ברגיעה ,בסיפוק
מהמעגלים החברתיים הקרובים ובתחושה שאני עומד
בציפיוח המשפחה והסביבה .האושר תלוי אף במצב נפשי
ואולי גנטי ,המאפשר לי להיות מאושר ,למרות שאותו
מצב נפשי יכול להיות תוצאה של האושר .כך אפשר
לאפיין את אושר האדם כפרט .האם ניתן לאפיין ולהגדיר
גם אושר של חברה? האם אפשר להגיד כי תברה מסוימת
מאושרת ,כפי שנגדיר אדם פלוני כמאושר? נושא
ה״אושר״ מטופל בעיקר בחברות המערביות המתלבטות
ללא הרף בדרכים להשגת האושר האישי .מאמר זה בוחן
גם את אושר החברה ,קרי ״אושר חברתי״ ,האם אפשר
להגדיר אושר של חברה? האם אושר החברה הוא סך
ה״אושר" של האזרחים באותה חברה? מה אחריוח
המדינה בהשגת האושר האישי והחברתי והאם יש תלות
הדדית בין אושר הפרט לאושר החברה? תשובות לשאלות
אלה אנסה למצוא בשלוש הגויות ,הסוציאליסטית,
הליבראלית־קפיטליסטית והבודהיסטית.

״אושר הפרס״ ו״א1שר החברה״
בהגות ה10ציאלי0כ1ית
ההגות הסוציאליסטית מציעה שלושה תנאים הכרחיים
להשגה אושר הפרט :חופש ,שוויון חברתי־כלכלי ואחווה
הגות זו מתייחסת ליחסים שבין מושגים אלה.
החופש מתייחס למשמעויות הקשורות להתפתחות הרוח
והאישיות ,להיעדר ניכור ,לביטחון פיזי ולחיפוש האושר
השלדלן נחפס כשוויון חברתי שכדי להגיע אליו יש
לצמצם או לבטל אי־שוויון כלכלי ברכוש ובאמצעי ייצור.
השוויון הרצוי אמור להיות מושתת על היכולת ,והחלוקה
על־פי הצרכים והיכולת האישית .מכאן שהשוויון כולל
ארבעה מרכיבים )רפופורט992 ,ו(:
ו .שוויון חברתי ביטול או צמצום הבדלים מעמדיים
 .2שוויון כלכלי ביטול או צמצום הבדלים ברכוש.
 .3שוויון בנקודת המוצא ביטול זכות הירושה
החברתיח והענקח חינוך שווה.
 .4שוויון בהנאות החיים.
האדם יהיה חופשי ומאושר ככל שתוסר ממנו הדאגה
היומיומית לקיומו והחברה תספק את צרכיו.
האחמה היא אלטרואיזם ואהבת הזולת .תחושת האחווה
!של האדם תופיע כאשר האדם יראה עצמו כחלק
מהחברה ויעדיף את טובת הזולת על פני טובתו האישית.
האלטרואיזם הנה תכונה מולדח של האדם והאנוכיות

היא סילופה של תכונה זו .חיי השיחוף עם החברה
נובעים מפנימיות האדם ופעולתו למען האינטרסים
הפרטיים שלו זרה למהותו ולעתים קשורה באילוץ
חיצוני .הפעולה למען טובת הכלל היא פעולה חופשית
שהולמת את הטבע החברתי של האדם .התחרותיות
הנובעח מרדיפה אחר הצלחת הפרט ,פוגעת באחווה
ובאושר הפרט .המהות האלטרואיסטית של האדם
תורמת למניעת ניכור שלדעת ההוגים הסוציאליסטיים
)מרקס ואנגלס ובעקבותיהם מרקוזה( מסכן את אחוות
המין האנושי ואת אושר הפרט .האתווה היא ה׳׳דבק"
שמדביק חברה.
מתוך אלה נסיק כי אושר הפרט אכן תלוי בשלושת
המצבים הנ״ל וביחסי הגומלין ביניהם :חופש לא ייתכן
ללא שוויון ושוויון לא ייתכן ללא אחווה כהוצאה מכך
לא ייתכן חופש ללא אתווה .אושר הפרט הוא תוצאה
של כל אהד מאלה ושל קשריהם ההדדיים.
האם אפשר לתאר חברה מאושרת על-פי ההגות
הסוציאליסטית? התשובה חיובית .השוויון ,החופש
והאחווה הנם תנאים גם להיווצרות חברה מאושרת.
חברה מאושרת מתייתדת בתנאים האלה :
ו .שוויון כלכלי וחברתי בין חבריה.
 .2אפרויוח החופש של החברה להחליט על מטרותיה
 .3אחווה הנובעת מאלטרואיזם.
 .4סולידריוח בין חבריה.
 .5טובח החברה  -הקולקטיביזם ,היא משאת נפשו
של האדם והיא עומדת מעל לטובתו הפרטית/
האגואיטטית  -האינדיבידואליזם.
 .6כלל האזרחים פועלים למען מטרות משותפות ללא
תחרות להשגת רכוש ומעמד.
 .7לא קיים ניכור בין האזרחים.
 .8האושר הפרטי של האדם קשור לאושר החברה ונובע
ממנו.
האם המדינה אחראית לאושר הפרט ולאושר החברה?
!ההגות הסוציאליסטיח רואה בחברה בשלטון ,אחראים
ליצירת האושר הנכסף ,כשם שהיא רואה חובה לעצמה
לפעול ,תוך כדי מעורבות פעילה ומרובה ,להשגת
השוויון .המדינה מעורבת בכלכלה ,בתינוך ,בבריאות
בחעסוקה וכדומה .לעחים היא נעזרת ב״כפייה" ע ל מנח
להביא לאושר למרבית קבוצות האוכלוסייה ומונעח
יצירת קבוצות חברתיות מועדפות מבחינה חברחיח
וכלכלית .ה״כפייה״ אכן עומדת בסתירה לעקרון חופש
הפרט ,אך היא נחוצה למען טובת הכלל  -מרביח

האזרחים .למעשה המדינה אחראית ליצירת תנאי אושר
לפרס ולחברה.

המדינה החופשית נחשבת לצודקת אם היא מתייחסת
לכל אדם על־פי טבעו ומכבדת אותו כבעל מטרות משלו
ורצון חופשי שאינו יכול לפעול במצבי כפייה ודיכוי.
הכפייה מונעת מהאדם אפשרות בחירה ביחס לכל תחומי
חייו .במדינה שוויונית בה ניתנת לגיטימציה לכפייה
)ברוח הסוציאליזם( ,האדם נאלץ לחיות על־פי תכחיבים
של השלסון ולהקריב את בתירותיו וערכיו בכל חחום
נכפה .אם מהות האדם היא היותו עצמאי ,הרי שהאושר
תלוי באפשרויוח הפרט להחליט על מטרותיו ,ערכיו
ואורחות חייו .הכפייה אמנם עשויה לעזור לרווחת
אחרים אך היא הופכת את האדם לאמצעי להשגת
מטרותיהם של האחרים ולא להשגת מטרותיו שלו.

המדינה היא אוטף של יחידים והשלטון הוא אמצעי
להשגת רווחת הפרט .האזרח לא צריך לשאול :״מה אני
יכול לעשות למען המדינה?״)שאיפת הסוציאליזם( ואף
לא :״מה המדינה יכולה לעשות למעני?״ ,אלא" :מה
יכולים אני וחבריי האזרחים ל ע ש ו ת באמצעות
השלטון?״ .במשפטים אלה שמון הרעיון המרכזי של
הקפיטליזם השואב מההגות הליבראלית ,המציגה הגדרות
שונוח לחופש ,לשוויון ולאחווה.

האם ניתן לתאר חברה מ א ו ש ר ת ע ל ־ פ י ההגות
הליבראלית?
ההגות הליבראלית מדגישה את הפרט ,אושרו ורווחתו
האישית והכלכלית .חפיטה זו רואה בחברה אמצעי
להשגת אושר הפרט ,ולכן איננה מתווה קווים לחברה
מאושרח .בחברה יכולים לשרור חחרותיות ,חוסר
סולידריות וניכור ,אדרבא ,אלה יכולים להיות קרקע
לאושרם של אחרים .אושר החברה אינו מסרה ואף לא
אמצעי להשגת אושר הפרט .אושר הפרט יכול להיות
מושג גם בסביבת אזרתים לא מאושרים .אושר האדם
אינו קשור באושר האחרים ולפעמים אף נבנה על אי־
אושר האחרים )ניצול כלכלי או חברתי( .ניתן להסיק כי
הדרך היחידה לבחון אושר החברה היא לבחון את סך
האושר של האזרחים.

״אושר הפרט״ ויאושר החברה״
בהגות הליבראלית־קפיטליססית
ההגות הליבראלית מנוגדת להגות הסוציאליסטית
ביחסה משמעויות שונות לחופש ,לשוויון ולאחווה .הגות
זו הולידה את הקפיטליזם התחרותי שהוא אידאולוגיה
פוליטית־כלכלית .מילטון פרידמן )962ו( ,תומך נלהב
של הקפיטליזם ,מנתח אח קשרי הגומלין בין האדם
והשלטון או החברה .לטענת התפיסה הקפיטליסטית
החברה או השלטון ,אינם ישות נשגבת והאזרח איננו
אמור לסגוד להם או לשרת אותם .בעבור האדם החופשי

הליבראליזם הקלסי גורס כי ייתכן חופש ללא שוויון
וייתכן חופש ללא אחווה .אושר הפרט יושג כאשר תינתן
לו אפשרות לנהוג כהבנתו ביחס לעצמו ,בתנאי שאיננו
פוגע באחרים .אדם יהיה מאושר אך ורק אם יהיה חופשי
לנהוג כרצונו שלו בתחומים כמו תינוך ,בריאות ,השכלה
ותעסוקה וברכושו .לכן ,החופש הוא תנאי הכרתי להשגת
אושר הפרט והוא יושג ככל שהמדינה תמעיט להתערב
באורחות חיי הפרט .השוויון היחיד הרלבנטי לאושר
האדם ,הוא השוויון הפוליטי המבטיח לכל אדם זכות
שווה לחופש .השוויון החברחי והכלכלי אינם חנאים
לאושר הפרט ולכן יש לפסול הפעלח כפייה של השלטון
והתערבות המדינה בחיי הפרט.
מושג האחווה זוכה לפרשנות שונה מזו של ההגות
הסוציאליסטית .ההגות הליבראלית אינה מאמינה בקיומו
ש ל אלטרואיזם אלא מדגישה את האגואיזם כחלק
ממהות האדם .לכן ,האחווה איננה אלטרואיזם ,אלא
מתפרשת כתחושת אהדה ורצון טוב כלפי האחר.
הליבראליזם הקלטי שולל ,כאמור ,את השימוש בכפייה
מכיוון שביצועה מונע מהאדם אושר .האמצעי היחיד
והטוב ביותר להגשמת אושר הפרט הוא חופש מדיני.

האם המדינה אחראית לאושר הפרט ולאושר החברה?
טבע האדם על־פי התפיסה הליבראלית נתפס באופן
מנוגד לתפיסה הסוציאליסטית .בעוד שהאחרונה גורסת
כי האלטרואיזם סבוע באדם ,הרי שבמדינה החופשית־
קפיטליסטית האגואיזם מכתיב את התנהגוח הפרט
בחברה .החברה הקפיטליטטית איננה נוטלת לעצמה
אחריות לדאגה לקיומו ,לרווחתו ולאושרו של האדם
אלא מוחירה אחריות זו בידי האדם .כל אדם בחברה
יכול לפעול למען השגת אושרו ,בכוחות עצמו ,לעחים
תוך כדי תחרות עם אחרים .תפקיד המדינה בהשגת
אושר הפרט היא שמירת החופש המדיני והחופש הכלכלי
של האדם .למעשה אחריות המדינה היא פאסיבית :חוסר
כפייה ואי־התערבות )ככל שאפשר( בתחומי החיים של
האזרחים.
ראינו כי קיים הבדל מהותי בין המהות הסוציאליסטית

והמהות הליבראלית הקפיטליסטית ביחס להגדרת אושר
הפרט ,א1שר החברה ואחריות המדינה להשגת האושר.
שתי התפיסות דנ1ת בא1שר הפרט .החפיסה הראשונה
רואה אח אושר החברה כמטרה נשגבה שלמענה האדם
יכול לשלם באושרו .המדינה אחראית ליצירת תנאים
לאושר הפרט ,גם באמצעות כפייה .התפיסה השנייה
מאדירה רק את אושר הפרט והחברה מהווה אמצעי
בלבד להשגחו .אושר חברה אינו מושג רלבנטי בתפיסה
זו .כל אדם אחראי להשגת אושרו והשגת האושר אינה
מותנית באושר האחרים.

״אושר הפרט״ ו״ אושר החברה״
על־פי ההגות הבודהיסטית
התפיסה הבודהיסטית )ארן (1993 ,מציעה התבוננות
אחרת על האושר .זוהי תפיסת עולם פילוסופית־חברתית
שאינה קושרת אח אושר הפרט עם המדינה והשלטון,
אלא דנה באושר הפרט כנובע מעצמיות האדם ,ערכיו
המוסריים והאמפתיה שלו לאחרים .תפיסה זו מתמקדת
באדם ומעשיו למען השגת אושרו .אין מדובר באחריות
המדינה למען השגת אושר הפרט )סוציאליזם( ,אף אין
מדובר בניצול המדינה להשגח האושר)קפיטליזם( ,אלא
בפעולות אקטיביות של האדם למען בניית אושרו כקשור
לאושרם של אחרים בסביבתו וכנובע ממנו.
אושר הפרט על־פי הבודהיזם תלוי בארבעה תנאים:
 .1חיי משפחה חמים ותומכים.
פרנסה טובה עבודה בטוחה והגונה המספקת מחיה
סבירה לבני הבית .פרנסה נחוצה להשגת כסף שאכן
מסייע ותורם לאושר ,אך הכסף בלבד אינו ערובה
לאושר .אושר נובע מתתושת סיפוק ,ולכן אדם עשיר
בכסף ללא סיפ1ק ,לא יהיה מאושר .הבודהיזם טוען
כי יש שני סוגים של עניים :לסוג הראשון אין כסף
ולסוג השני אין סיפוק .הכסף תורם לאושר אך ורק
אם מהווה אמצעי ולא מטרה ואם האדם שולט בכספו
ולא נשלט על־ידו.
 .3חיים תברתיים פעילים הבנויים על יחסי גומלין
חיוביים עם אחרים ותרומה לחברה ולנזקקים.
 .4חיים רוחניים  -חיי אמת ,דבקות במוסר ,בצדק
ובאמונה.
מעבר לתנאים אלה ,הבודהיזם גורס כי ההסתפקוח במה
שיש היא ערובה לאושר .השאיפה להשיג ,התשוקה למה
שאין והרצון לעוד ועוד ,מונעים מצב של שקט פנימי
אצל האדם שמביא לאי־אושר.

אושר הפרט ,על־פי תפיסה זו ,נובע מהאדם עצמו
מהמודעות שלו לצרכיו ,למצוקותיו ולהנאותיו .אושר
הפרט תלוי גם באושרם של שכניו )להבדיל מהתפיסה
הקפיטליסטית( ,אדם לא יוכל להיות מאושר כשלצדו
חיים אומללים ,מסכנים וסובלים .תפיסה הוליסטית זו,
תופסת את החברה כמארג אנושי ,כישות אחת שבה
סבל של קבוצות אוכלוסייה מונע את האושר של קבוצות
אוכלוסייה אחרות .כך לדוגמה ,העשירים לא יוכלו להיות
מאושרים ביודעם כי לצדם חיים עניים בסבל ובמצוקה,
וישראלים לא יוכלו להיות מאושרים לצד סבלם של
פלשתינים )ולהפך( .שכן ,אושר הפרט אינו מנותק
מאושרם של האתרים .על האדם לפעול למען אושרו
אך לא על־חשבון סבלו של הזולת .יתרה מזו ,על האדם
לפעול למען רוותתם של אתרים ע ל מנת למנוע מהם
מצוקה וסבל.
לסיכום ,ראינו כי הגדרת האושר אינה אחידה ומוחלטת
אלא נובעת מתפיסה חברתית ,פוליטית או פילוסופית.
האושר על־פי הסוציאליזם ,שונה מהגדרת האושר של
התפיסה הליבראלית קפיטליסטית ושל הבודהיזם!.
ההבדל העקרוני נעוץ במידה בה אושר הפרט תלוי
באושרם של אתרים .בכך אפשר למצוא דמיון מה בין
הבודהיזם לסוציאליזם והבדל מהותי בין הבודהיזם
לקפיטליזם .אושר הפרט בתפיסה הסוציאליסטית אכן
קשור לאושר החברה ,בקפיטליזם אין כלל קשר
ובבודהיזם אושר הפרט והחברה הנם מושגים כמעט
חופפים .אושר הפרט לא יחקיים ללא אושרם ש ל
האחרים ולכן ,על הפרט לפעול להשגת אושרם של
אחרים ,באותה מידה שהוא פועל להשגת אושרו שלו.
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