אהבה לפני צדק
מוטי רימור

"אף אדם אינו אי בודד...
לכן לעולם אל תשאל למי צלצלו הפעמונים;
לך מצלצלים הם".
ג׳ון דון )) (1631-1573תרגום חופשי(

לאהבה ולצדק  -מבחינת המשמעות  -אין הרבה מהמשותף.
אהבה שייכת לתחום האישי ,הפרטי והרגשי .צדק שייך לתחום
התברתי ,הציבורי והרציונלי .מושגים השייכים לשדה
המשמעות של אהבה הם הערצה ,רעות ,כיסופים ,ידידות,
חסד ,רחמים ,אמפתיה ,תשוקה ודומיהם .מושגים הקשורים
לשדה המשמעות של צדק הם יושר ,הגינות ,כנות ,מוסר,
נאמנות ,נכון ,תמימות ואחרים.
אך למרות זאת אנו תשים שקיים קשר בין שני המושגים
האלה .שניהם שייכים לתתום התיובי של קיומנו  -הראשון
לפרטי והשני לציבורי .שניהם משמשים מסרה ,אתת  -אישית
והשנייה  -חברתית .אנו נכספים לאהבה בתיינו הפרטיים
ושואפים לצדק בחיינו התברתיים .שניהם נטועים עמוק
בזרמים הדתיים ,הפילוסופיים והחברתיים שבתרבות
האנושית.
מטרתי במאמר לטעון שהאהבה בסיסית ועקרונית לקיומנו
האישי והתברתי יותר מאשר צדק .אהבה היא תנאי לצדק ולא
להפך .אדם יכול להתנהג באופן צודק לרעהו ,ומדינה  -למדינה,
ללא אהבה .אך כאשר אדם אוהב את האחר ,הוא בוודאי
יתנהג אליו באופן צודק.
ניקח לדוגמה את המצב הכלכלי-תברתי .ידוע שפתות מעשרה
אתוזים מאוכלוסיית העולם מחזיקים ביותר מתשעים אחוזים
של ההון ,הכוח ,האתריות ,האינפורמציה וההשכלה שבתברה.
זהו אחד המצבים הבלתי צודקים ,המכאיבים והבלתי אנושיים
שבקיומנו התברתי .הדרך היחידה שתאפשר ליצור מצב
חברתי צודק יותר הוא לתלק מעודפי העשירים לעניים .דרך
ישירה ופשוטה זו מקובלת לאחרונה אף על כלכלנים .הדרך
הזו אפשרית רק עם פיתוח וקידום יחסי אנוש חיוביים
הבנויים על אהבה ,אמפתיה ,תמלה ועדינות בין בני האדם
לדוגמה ,תוך מתן השכלה איכותית .לעומת זאת ,חקיקת
תוקים על גבי הוקים העוסקים בקידום צדק תברתי כזכויות
חברתיות וכלכליות ,כמעט ולא תשנה את המצב .ואם כן
ישתנה המצב ,התהליך הוא ,כפי שקורה עתה ,אטי מאוד
ומכאיב.
ב .הרמה האישית והחברתית
אהבה קודמת לצדק הן ברמה האישית והן ברמה החברתית.

ברמה האישית אהבה קודמת לצדק .האהבה מתפתחת בנו
על־פי שני תהליכים אונטוגנטיים מרכזיים המשלימים זה את
זה .התהליך הראשון מתתיל בקשר ה א י נ ס ט י נ ק ט ו א ל י
והאבולוציוני העז של הרך הנולד לאמו .קשר זה מתבטא ברגש
חד-כיווני עמוק  -רגש של תלות כמעט נואשת  -של התינוק
באמו .התהליך השני הוא הקשר האינסטינקטואלי והאבולוציוני
העז שהאם מרגישה כלפי הרך הנולד .קשר זה מתבטא ברגש
ח ד  -כ י ו ו נ י עמוק של אינטימיות ,אחריות ודאגה שהאם
מרגישה כלפי תינוקה .שני תהליכים אלה פועלים בו-זמנית.
תוצאתם  -היחס ההדדי והעמוק מאוד שמתפתת בין תינוקות
לאמותיהם.
כשאנו גדלים ומתבגרים ,שני תהליכים אלה יחדיו משמשים
כמודל הבסיסי שלנו לאהבה :קשר של תלות באתר וצורך
בו-זמני לדאוג לו .שני התהליכים הללו פועלים יחדיו בו-זמנית
בכל אחד מאתנו באהבתנו את הזולת .אנו חשים קשר של
תלות ,אפילו נואשת ,לדוגמה ,בבן הזוג ובאותו זמן חשים את
הצורך העז לדאוג לה/לו באופן אינטימי ועמוק ,מתוך אחריות
רבה .שני תהליכים אלה משמשים כליבה של רגש האהבה
שלנו כמבוגרים .התוצרים הרבים של ליבה זו המתפתחים בנו
בעקבות שני התהליכים הם רגשות החמלה ,התסד ,האמון,
האמפתיה ,התשוקה ,הכיסופים ודומיהם .רגשות אלה יכולים
להתבטא ביחסים אינטימיים בין המינים ,בתוך המין ,באהבת
אחים ,בקשרים חברתיים עזים ,בידידות עמוקה ,בדאגה
לזולת )לנכים למשל( ,ואולי אפילו באהבת אלוהים .בהמשך
אשתמש במושג האהבה כשווה משמעות למושגים המוזכרים
לעיל ודומיהם.
שלא כשני התהליכים המוקדמים האלה ,תחושת הצדק
מתחילה להתפתח הרבה יותר מאותר  -בטביבות גיל ארבע.
היא מתפתחת במקביל להתפתחות תהליכים קוגניטיביים
וחברתיים מורכבים יותר .ככל שאנו מתפתחים מבחינת
החשיבה ,אנו יותר ויותר מסוגלים לשפוט אירועים חברתיים
מבתינה מוסרית .למשל ,ככל שאנו עולים בגיל עולה חשיבות
הכוונה במעשה ושיפוטינו המוסריים נעשים יותר אוניברסלית.
ברמה החברתית נראה כאילו שצדק קודם לאהבה .חברות
דואגות לבניית נורמות של הגינות בין חבריהן הרבה לפני שהן
משקיעות מאמצים לשיפור יחסי אנוש ברמת הפרט .בנוסף,
לאורך זמן ,חוקים ונורמות חברתיות של עמים ,מדינות,
תנועות ,חברות ודתות מתפתחים בדרך כלל ליותר ויוחר
צודקים .ההיסטוריה מראה בדרך כלל התפתחות אטית אך
עקבית של מערכות חברתיות צודקות יותר מקודמות גסות
יותר .לדוגמה ,היחס לעבדות בעולם המודרני לעומת העולם
העתיק .יחס זה התפתח מקבלת עבדות בעולם העתיק כעובדה
חברתית ,להתייחסות אנושית יותר לעבדים ביהדות וביוון,

צדק
ומשם עד לשלילת עבדות במאה החשע-עשרה ,ומשם אף
לשלילת כל סוג של ניצול פיזי ורוחני בחוקים מודרניים .היחס
הזה משתקף גם בימגילת זכויות ה א ד ם ׳ של ה א ו מ ו ת
המאותרות .ישנן כמובן דוגמאות אכזריות הפוכות )קומוניזם,
נאציזם( ,אך בדרך-כלל חוקים ונורמות מתעדנים עם הזמן.
נראה כאילו שברמה החברתית ההתמקדות היא על צדק ואין
החייחסות ישירה לאהבה.
האמנם? אם נעמיק בהבנת התפתחויות אלה ודומיהן ,נראה
שהעיסוק בצדק ברמה החברתית הוא תוצר של תהליכים
פנימיים הפועלים ברמה האישית .שינויים חברחיים ומוסריים
הם תוצרים של תהליכים פסיכולוגיים עמוקים המתחילים
ברמת הפרט .שינויים תברתיים אלה הם כעין הד של תהליכים
רותניים עמוקים הפועלים בפרט והמבטאים שינויים בתפיסת
עולם וביתסי-אנוש .התפתתויות תיוביות המוזכרות לעיל
בנורמות ובחוקים הן תוצר של שינויים בתפיסות עולם
פילוסופיות ופסיכולוגיות .כך ניתן לראות ,למשל ,את
התפתתות תנועות ההשכלה וההומניזם באירופה ,את
ההתפתתות שחלה בתפיסת מושג הילדות במאות השנים
האחרונות ,או את היחס לעבדוח שהוזכר לעיל .דוגמה בולטת
היא גם תפיסת העולם הנוצרית שעידנה את תפיסת העולם
של הורתה היהודית מתפיסה של דין הוגן בין בני האדם,
לחמלה .תפיסות עולם אלה הן יצירות של פרטים ,אנשים -
גאונים  -שפיתחו אותן ושל אנשים כמונו שסופגים רעיונות
אלה ומעבירים אותם הלאה .רוב תפיסות העולם האלה
הדגישו אח האהבה בין בני האדם כבסיס לעתיד חיובי של
האנושות )ראו בהמשך ,סעיף הי( .המודל הבסיסי של יחסי
אנוש תיוביים ברמת הפרט  -שיתוף ,המלה ,עזרה ודומיהם -
שימש ככוח פ נ י מ י ד ו ח ף ל ת פ י ס ו ת ע ו ל ם ת ב ר ת י ו ת .
במילים אחרות :התנהגויוח פרטיוח ואישיוח של חמלה ,אמון
ועדנה מנסות למצוא את ביטוין בנורמוח וחוקים צודקים
ברמה התברתית .הנורמות והתוקים האלה הם כעין הד חלש,
הרמוניה נמוכה ,של הביטוי האישי המקורי .דהיינו ,צדק הוא
חיקוי חיוור של אהבה הטבועה בנו מראשית חיינו .האנושות
משתמשת בצדק כאמצעי ביניים  -׳בינתיים׳  -להמשך
תפקודה של החברה .צדק הוא הדבק התלש שמתזיק אותנו
יחדיו .זאת במקום הדבק החזק של הקשרים שחווינו בילדותנו:
להיות תלוי בשני ובאותו הזמן להרגיש את הצורך העמוק
לדאוג לרוותתו.
יש לציין שלמרבה המזל ,דבק תלש זה  -מכיוון שהוא מבוסס
על רגשוח ותחושות ראשוניים של קשר ואמון  -משתנה
ומתפתה בהיטטוריה באטיות לחקווח האהבה בינינו .זאת
אפשר לראות בחשיבות העצומה שתרבותנו מייחסת לאהבה
באמנות ובחיי היומיום ,ובחשיבות הרבה שיש למשפחה
בעולם המערבי .נכון שהדרך עוד ארוכה .אך כבר עתה ניתן
לראות ־ כאשר משווים את ההתפתתויות ההיסטוריות
בצעדים של אלפי שנה  -שהמצב המוסרי העכשווי האנושי
הוא טוב יותר .לדוגמה ,המודעות כיום לזכויות האדם

הבסיסיות  -חיים ,חופש ,קניין ועוד ־ היא גבוהה לעין ערוך
מאשר לפני כמה אלפי ,או אפילו מאות ,שנים .ניתן לראות
זאת גם בשינויים שמדע הפסיכולוגיה עובר מהתפיסה
המכניסטית הביהיביוריסטית לתפיסה איכותית של האדם
כחושב ומרגיש; וניתן לראות זאת בהתפתתויות רבות אתרות
שחלקן הוזכר לעיל.
בכל השינויים האלה ,ניתן לראות את אידאת האהבה נובטת
ומתפתתת מתוך יחסי אנוש פרטיים לביטוי חלקי ברמה
התברתית ־ בנורמות ובתוקים .אידאת האהבה מנסה לבוא
לידי ביטוי דרך תנועות חברתיות ,רעיונות ודתות .ברמה
התברתית נראה שאנו פוסעים בדרך הארוכה לאהבה  -דרך
יישום צדק תברתי ,במקום ללכת בדרך הקצרה לאהבה  -דרך
האהבה עצמה ברמת הפרט.
אומר זאת במילים אתרות :אנו משתמשים בתוקים ונורמות
בחיינו החברתיים כסמנים המדריכים אותנו ליחסי אנוש
חיוביים מכיוון שאיננו אוהבים ,חומלים ,או אמפתיים ,זה עם
זה .כחברה ,אנו עורמים חוקים ועוד חוקים ועוד נורמוח ,כדי
לכסות באופן מוסרי את ההשתנות התמידית של ההחנהגוח
האנושית בסביבות משתנות .חוקים ונורמות אלה הם רק
חיקוי חיוור ,צללים ,של הרעיון המותלט של האהבה הקיים
בנו .חוקים ונורמות אלה מדריכים אותנו להתנהג כלפי שכנינו
׳כאילו׳ אנו אוהבים אותם .אבל אם במקום להתנהג כלפי
האחר באופן צודק בלבד  -כחיקוי לאהבה  -היינו מתנהגים
כלפיו ישירות בתום ,בעדינות ובאמפתיה ,ודאי אז שהצדק
היה שורר ביתסים .כדברי אריסטו ,ידידות עמוקה בין אדם
לרעהו אינה צריכה הדרכה איך להתנהג באופן צודק .או,
כדברי יום ,נדיבות ,חום ואמפתיה אינם זקוקים להדרכת
הצדק .אם נאהב איש את רעהו ,אין לנו צורך לא בחוקים ,לא
בצבא או ב ב ת י  -ס ו ה ר  .הצדק ישרור ,והרבה יותר.
|ג .מסקנות עבודה
אהבה יכולה לרפא חוליים מרכזיים של ההברה .מלחמות,
אלימות ,בדידות ,ניכור ,אינדיבידואליזם אגוצנטרי ,חיפוש
רוחני נואש ,רדידות רעיונית ,קטנוניות ,לאומנות ,פונדמנטליזם
פוליטי ודחי ,חיים חסרי משמעוח ,חומרנוח ועוני  -כל אלו
יתלפו בקלות מן העולם אם נאמן את עצמנו להרגיש רגשות
בסיסיים של חמלה ,אמפתיה ,אמון ,רעות ,הערכה ,כבוד
ועדינוח כלפי בני מיננו.
כאשר נאהב איש אח רעהו ,מוסר העבודה הריקני שאנו כל כך
סוגדים לו בתרבות המערבית ,הבנוי על כימות רווח ויעילוח,
יקבל משמעות אתרת ועמוקה .מטרת העבודה היומיומית
שלנו לא תימדד רק באופן כמותי  -תפוקה ,כסף ,או מעמד.
המטרה תימדד גם בשיפור האנושות מבתינה איכותית -
למשל ,בשביעות רצון מאיכות התיים ,במימוש עצמי ,בחברות
קהילתית ,בקשרים חברתיים ,בבניית רצון טוב וברגשות
חיוביים של חמלה ואמפתיה .מ ק צ ו ע ו ת שהם בסיסיים

אהבה

ל פ נ י הצדק?

מוטי רימור

ל א נ ו ש ו ת מבחינה תברתית ונפשית יקבלו את ה ס ט ט ו ט
המתאים בראש סדר העדיפויות החברתיות  -הוראה ,טיפול
בילדים ,משק בית ,דאגה לחריגים ,לבודדים ולקשישים ,המגזר
ההתנדבותי ואחרים .קני-המידה האיכותניים  -שאף הם
מדידים  -אינם מבטלים ,כמובן ,את קני המידה הכמותיים של
יעילות ורווח .איכות היא תוםפת לכמות .אם נאהב איש את
רעהו ,יתפתתו בינינו רגשות של ביטתון ,אמון ,קרבה וקבלה
הדדית .כך תשתנה מטרת העבודה היומיומית ותהיה הרבה
יותר משמעותית.
אהבת האתר תשנה באופן רדיקלי את המטרות הלאומיות
ואת סדר עדיפותן .לא יושקעו מאמצים ותקציבים בפיתוח
מדעי של כלי נשק .האדם לא ישקיע ממרצו וממשאביו
התומריים בתעשייה של תוצרים שאינם רלוונטיים למשמעות
תיינו)כגון ,עשרות מודלים תדשים של מכוניות כל שנה ,או
מיליונים של כפתורים מסוגים שונים עבור חולצותינו .(...רוב
בני האדם יטכימו באשר למטרות העיקריות של האנושות.
תילוקי דעות באשר למטרות ולסדרן יכולים להיפתר בקלות
יתסית על-ידי אמון וכבוד הדדיים וויתורים .האדם ישקיע
השקעות חומריות ,תבונתיות ורגשיות בשטחי קיום תיוביים.
לדוגמה ,רובנו שואפים במודע או לא במודע להאריך את חיינו
מבתינת הזמן והאיכות .לכן ,נשקיע רבות בתחום זה של
הארכת חיים :בחינוך הדורות הבאים ,בקידום הרפואה
והמדעים העוסקים בהארכת החיים ובאיכותם ,או בבניית
סביבות פיזיות וחברתיות העונות לקני-מידה של שיווי משקל
אקולוגי .מאמצים אלה ,הפועלים במקביל לשאיפה הבסיסית
שלנו לאושר ,יכוונו אותנו לקידום יתסי אנוש משמעותיים בין
בני האדם ,לקידום המימוש העצמי שלנו ולעזרה לזולת.
ה ק י ו ם ה ל א ו מ י ש ל נ ו י כ ו ו ן כך ל מ ט ר ו ת ח י ו ב י ו ת .
אהבת הזולת תפתור אף את אחת הבעיות המרכזיות העומדות
בפני מה שמכונה כיום ׳הכפר הגלובלי׳ .מבתינה רעיונית,
מתאפיין הכפר הגלובלי בהומניזם חילוני ופלורליזם  -כלומר,
ביחסיות תרבותית .אך יחסיות תרבותית מעמידה בפנינו
דילמה קשה .מצד אחד ,מצויים בה גרעיני ההרס העצמי ,בכך
שהיא חייבת לקבל מעצם הגדרתה נטיות אנטי-חברתיות
)כגון ,תנועות גזעניות( .מצד שני ,ככל שהחברה מתפתתת
יותר מבתינת רמת התתכום  -וזה מצבנו כיום  -כך דרושים
יותר נוהלים ותוקים לתפעולה ,וכתוצאה מכך ,זכויות הפרט
מוגבלות יותר .חמלה ,חסד ,מודעות לעצמנו וליתסי אנוש
יכולים לפתור דילמה זו .דאגה לזולת ,הבנה ואמפתיה יכולים
למחוק נטיות אנטי-חברתיות ,ולהקטין ככל האפשר את
הצורך בנוהלים ובחוקים.
ןד .דרישות-קדם בסיסיות
כדי לקדם את יתסי האהבה בינינו ,עלינו לפתח מספר תפיסות
עולם באשר לחוויה החברתית שלנו .להלן כמה מהן .ואפשר
להוסיף עוד עשרות כמוהן.

ראשית ,על כל אתד מאתנו להכיר  -מתוך הודיה  -שקיימנו
תלוי באחרים .אנו צריכים את האוכל שאחרים מגדלים
עבורנו ,את הבתים שבונים לנו ואת התוצרים שמייצרים
עבורנו .נוכחות האחרים לידנו או במחשבתנו היא הכרחית.
נפשנו לא תתפתח ,ואף לדבר לא נוכל ללא אחרים בקרבתנו.
העצמיות של כל אתד מאתנו תלויה בידיעה שאחרים קיימים.
אנו זקוקים לחשיבה על אחרים ולדעת שאתרים חושבים
עלינו .יש בנו מה שנחוץ לאחר ,ולאחרים  -מה שאנו צריכים.
שנית ,עלינו לראות את כל האנושות כמערכת חיה אחת,
שאנו  -תאיה  -מתקיימים דרך הקשרים הפיזיים והנפשיים
הרבים לאין ספור שמחברים אותנו זה לזה .קשרים אלה -
מזון ,בתים ,דרכים ,אוויר ,בגדים ,מגעים ,חיוכים ,דמעות,
יחסים ,שיחות ,מחשבות ודומיהם  -מחיים את התאים,
אותנו .התאים  -אנו  -מתפתחים ,מגיעים לבשלות ומתים
ואחרים נוצרים וממלאים את מקומם .כך ממשיכה האנושות
כמערכת תיה לתיות ולהתפתח.
שלישית ,נכון הוא שלתרבויות ,נורמות ואנשים שונים יש
לעתים קני מידה שונים להערכה .אך למרות השוני ,כדאי
שנזכור שבבסיס המניעים ,הרגשות והמחשבות קיים מכנה
משותף לכל האנושות  -השאיפה לאושר .אצל רובנו ,האהבה
היא הליבה של מימוש השאיפה לאושר .כולנו הרגשנו,
מרגישים או נרגיש אהבה ,בזמן כלשהו של קיומנו .כדאי
שנשתמש בליבה קבועה זו של קיומנו כעוגן שאליו נקשור את
היחסים החברתיים שלנו ,כדי לבנות סדר חברתי טוב יותר.
רביעית ,לא נתעלם מכך שהאחר זקוק לחשומח לבנו ,כפי
שאנו זקוקים לשלו .האחר  -פרט או עם ־ צריך שנכבד אותו,
כפי שאנו צריכים שיכבדו אותנו .צורך זה בנוי על הצורך
ב א ה ב ה  .ה צ ו ר ך הזה ע מ ו ק כל כך ש ה ו א מ ת ב ט א אף
בהתנהגויותינו השליליות .אפילו בעת שאנו משקרים ,אנו
ממשיכים לתייך ומקווים שלא ניתפס .מדוע? כי עמוק בתוכנו
א נ ו ז ק ו ק י ם ש ה א ח ר ימשיך לכבד ו ל א ה ו ב א ו ת נ ו .
תמישית ,יש להבין ברמה העמוקה של קיומנו ,שהאחר אינו
גוף בלבד ,אלא ־ בעיקר  -נפש שתושבת ,רוצה ומרגישה.
הקשר בין בני אדם הוא קשר שבין מתשבות ,רצונות ורגשות.
כשאנו מתקשרים ,אנו מעבירים בינינו משמעויות ולא
חומרים .גם כשאנו מחליפים בינינו חומרים אנו מתייתסים
יותר למשמעותם מאשר לגולמיותם .לכן ,כשאנו מתייחסים
לאתר ,יש לראותו עד כמה שאפשר כנפש .יש לנטרל עד כמה
שאפשר את ההופעה התיצונית .יש להבין ולחוש עד כמה
שאפשר את מהותם וישותם של האתרים .עולם אתר יתגלה
לנו ,עולם בלתי חומרי .עושר ויופי חיצוני יהיו תשובים אז
פתות מאשר יחסים אישיים ויופי פנימי .חשיבות הגשמיות
תפתת .אומות יתפסו קשרים כתשובים יותר מאדמהי.
בהקשר הנוכתי ניתן להעלות שתי טענות נגדיות .ראשית ,יש
שיטענו שקשה מאוד לשנות רגשות .כלומר ,שרגשות אינם

בשליטה רצונית .שנית ,יש שיטענו שאין זה מוטרי להכתיב
רגשות :כלומר ,שאין ביד האדם או התרבות קנה מידה על-פיו
נוכל לומר שמן הראוי להרגיש רגש זה ולא אתר .אך ,ראשית,
מחקרים מראים שאפשר לשנות רגשות ,וזאת מכיוון שלחשיבה
יש תפקיד חשוב בבניית הרגשוח שלנו .טיפול קוגניטיבי
מתבסט על הנתת עבודה זו ,וכך גם שיטות לשינוי עמדות
ולתינוך איכותי .שנית ,אם רובנו מאמינים  -ואני מאמין שכן
 שרגש חיובי זה  -האהבה  -ותוצריו שייך לליבה המשותפתשל בני האדם ,אין זה מסוכן כלל לחנך לרגש זה .נהפוך הוא.
חיינו התברתיים והאישיים יהיו אז הרבה יוחר חיוביים מאשר
עתה .למזלנו ,מדעי החברה יכולים ללמדנו שיטות לטיפוח
רגש זה ,כגון ,יצירת מודלים לחיקוי ,ותינוך איכותי .
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ה .אהבה ואוטופיה
נראה שמרביתן של התאוריות הפוליטיות והאוטופיות שהציעו
פילוסופים ,מדינאים או תנועוח חברתיות מדגישות דווקא
את הצדק כמרכיב הבולט .לדוגמה ,האוטופיות של אפלטון,
אריסטו ,מרכוס אאורליוס ,סנקה ,לוק ,יום ,הובס ,רוסו ,מור,
קאנט ,המהפכנים הצרפתיים ,הגל ,וולס)והגלגול המודרני של
המדינה הטכנולוגית( ,הסוציאליזם )לא המרקסיזם( ,המודל
האנרכיסטי של קרופוטקין ,הרומנטיקה ,והתפיסה המודרנית
השוויונית של הדמוקרטיה הקונסטיטוציונית.
תאוריות פוליטיות ואוטופיות אינן עוסקות באופן מפורש
וגלוי באהבה ,חמלה ועדינות כשהן עוסקות בקשר התברתי
שבין בני האדם .זאת מכיוון שאהבה שייכת לפן האישי ולא
לפן הציבורי .תברות וארגונים מדגישים ומכבדים את הפער
שבין הפן האינטימי לבין החברתי מסיבות סוציולוגיות,
כלכליות ופסיכולוגיות שלא זה המקום לדון בהן  .אך אם
נעמיק בהבנת התאוריות התברתיות והאוטופיות נראה שכולן
מניתות בבסיט הצדק קשרים רגשיים תיוביים המהווים דבק
חברתי בין בני האדם .מ ט ר ת ן של ת א ו ר י ו ת פ ו ל י ט י ו ת
ואוטופיות היא קידום איכות התיים והאושר של בני האדם.
אושר משמעותו  -לרובנו  -קידום האהבה בינינו .או במילים
אתרות ,קידום רגשות אנושיים תיוביים כתמלה ,דאגה לזולת
והתקשרות .אהבה משמשת סיבה ותכלית באוטופיות אלה.

צדק אינו מרכזי לקיומנו :הוא תוצר ,או מושג מתווך בלבד.
אנו מבינים אותו דרך תאוריות ונורמות .לכן ,מדוע להתרכז
בתוצר במקום בשורש  -באהבה? אם נוכל למזג את הפן
הציבורי ־ צדק  -עם הפן האינטימי ־ אהבה  -וניתן עדיפות
לאינטימי ,יהיה לנו קל יותר ליישם את האוטופיות בהיינו.
כלומר ,אם נביא רגשות של חמלה ,אמפתיה וחסד מחיינו
האישיים  -לדוגמה ,המשפחתיים  -לחיינו הציבוריים ,נחוש
יותר את האושר המובטת לנו על-ידי האוטופיוח  .הצדק אז
וודאי שישרור  -והרבה יותר.
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ניקת למשל את המודל לדמוקרטיה קונסטיטוציונית חופשית,
שרבים כיום רואים בו את המודל הפוליטי הטוב ביותר שאליו
ראוי לשאוף .המוטיב העיקרי של אוטופיה זו  -מעין מיזוג
אידאלי של ארה״ב ושבדיה  -הוא לא רק מדידה כמותית
ומכנית את תוצרי החברה )למשל ,התל״ג( ,תוך מתן אפשרות
לפעולה חופשית של מנגנוני הישרדות דרוויניסטית המוגדרים
לעתים כ׳כותות השוק החופשי׳ .להפך ,המוטיב העיקרי הוא
להביא למקסימום  -בעזרת תוקה שוויונית והשקעות בתינוך
איכותי  -את איכות התיים של כל האזרתים ,תוך התגברות
מכוונת ומתקנת על אי-שוויון טבעי ותברתי .בהברה אידאלית
וצודקת כזו ממשיכה לפעול תחרות חופשית ,אך בו בזמן
האזרחים חשים באופן עמוק את התלות שלהם אלה באלה.
כך ,למשל ,עשירי החברה נוחנים לפי יכולחם מרצונם החופשי
תרומות ,פסורות ממס ,למוסדות ללא כוונת רווח ,המחלקים
תרומות ומשאבים אלה לנזקקים לפי צורכיהם .בהברה צודקת
כזו ,בעלי הכוח  -הממשלה והארגונים  -הם פחות מושחתים.
בהברה צודקת כזו ,כל אזרח  -לא המדינה  -נחשב כמטרה,
לא כאמצעי .בחברה כזו פועלים רגשות עמוקים של כבוד
הדדי ,קשר וחיבה ישירה בין כל האזרחים.
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מעניין לציין שבאוטופיות דתיות לאהבה יש תפקיד גלוי
בהנתות הבסיסיות .תנועות דתיות אינן שומרות על הפער בין
הציבורי לאישי .היחס לאל הוא מוחלט  -ואין הבדל בין יחם
החברה לאל לבין יחס הפרט לאל .אהבה משחקח תפקיד
מפורש בגישה הדתית.
ניתן לשער שאם ח ל ו מ ו ת על עתיד אידאלי של החברה
האנושית  -אוטופיות  -היו מדגישים יותר את האהבה באופן
מפורש ,מבלי לתשוש לעין הציבורית הפולשת לאינטימיות
של רגשות מעודנים ,היינו גם אנו נמשכים יותר אליהן .זאת
מכיוון שכולנו מבינים את האהבה הבנה ישירה ,כי היא
מרכזית לקיומנו .לעומת זאת ,אין לנו הבנה ישירה של צדק .כי

מרקסיזם ,לעומת זאת ,הוא אוטופיה לכאורה שנכשלה .סיבה
מרכזית לכישלון היא שהמרקסיזם פירש תהליכים חברתיים
באופן דטרמניסטי ,כמעט ללא בהירה תופשית .לפיו הרגשות
המניעים בני-אדם הם בעיקרם שליליים .לכן מרקםיזם אינו
אוטופיה אלא אנטי-אוטופיה ,בנאציזם .מרקסיזם אף אינו
סוציאליזם טהור .האוטופיות האחרות שהוזכרו לעיל ,כולל
הדתיות והסוציאליזם המודרני ,רואות את האנושות כמערכת
פתוחה של בחירה חופשית הבנויה על יתסי המלה הדדיים,
כבוד ,השתתפות ורצון טוב בין בני האדם.
.תוצאות:
כאשר אנשים נשאלים לשם מה הם תיים ,מהי מטרת התיים,
רובנו עונים שאושר הוא המטרה לכל פעולה ) (Xשלנו .כשאנו
נשאלים ״לשם מה נעשה ) ,"?(Xהתשובה היא " כ ד י )  ( Y״ ,
וכשאנו נשאלים ״לשם מה )?(Y׳׳ התשובה היא " כ ד י )  ( Z״ ,
ושאנו ממשיכים ושואלים ״לשם מה ,"...אנו לבםוף עונים
״כדי להיוח מאושרים" .לרובנו ,האושר מובנו לחיוח חיים
משמעותיים  -לפי בחירתנו .עבור רובנו ,חיים משמעותיים
פירושם לאהוב ולהיות נאהבים .המטקנה היא שהאהבה

אהבה

ל פ נ י הצדק?

מוטי רימור

משמשת לרבים מאתנו כמטרת החיים.
הצדק ,לעומת זאת ,אינו משמש כמטרת החיים לרוב בני
האדם .הצדק יכול לשמש כאמצעי להשגת מטרה  -לשפר
יחטים חברתיים ,לקדם זכויות אדם ,לבטא את רצון האל,
וכדומה .הצדק משמש כאמצעי להשגת מטרוח חברתיות,
דתיות ולעתים אישיות .צדק אינו מטרה .צדק מקדם אותנו
בדרך לאושר :זה אחד התנאים ההכרתיים לאושר .אהבה,
לעומתו ,היא המרכיב העיקרי באושר .אהבה בדרך כלל
משמשת כמטרת החיים .המסקנה מכך היא שהאהבה בסיםית
וחשובה יותר לקיומנו מאשר צדק.
אדם אוהב מפיץ רעיונוח חיוביים .קידום והפצה של רעיונות
חיוביים יכולים לשמש בזרעים רוחניים במחשבוחיהם של
הדורות הבאים .רעיונות המועברים מאדם לאדם נשארים
בחברה ומשפיעים על הדורות כפי שגנים מועברים ,נשארים
בדורות הבאים ומובעים בהתנהגויות אנושיות .על-ידי הפצת
רעיונות חיוביים אנו זורעים התפתחויות חיוביות בחינוך,
בפוליטיקה ,באמנות ,במדעים ובטכנולוגיה ,וכך משפרים
ומיטיבים אבולוציונית את הגזע האנושי.
פתיתות לאהוב ולהיות נאהבים יכולה להפחית את החרדה
העמוקה ביותר שלנו  -חרדת המוות .חיים ומוות ייראו לנו אז
כמרכיבים מהותיים של המציאות החיובית שלנו .אהבת
האחר ,קיים או פוטנציאלי ,יגרמו לנו להרגיש  -כשיגיע זמננו
למות  -לא רגשות של דיכאון וקנאה .שהרי במשך חיינו אנו
משאירים-נפשית ופיזית-מעצמנו באחרים :אנו משאירים
צאצאים ,או מתשבות ,רגשות ,והתנהגויות שנספגו באחרים.
כך נרגיש שלמים ונקבל את העובדה שאנשים שאנו אוהבים
והאנושות בכלל נשארים אתרי מותנו.
ז .סיכום
אסכם מבלי לחזור על הנאמר .קיימות שתי דרכים כדי להשיג
צדק תברתי :הדרך הציבורית והדרך האישית .מבתינה ציבורית,
אנו מנסים להשליט ,בתהליך המחרחש מלמעלה למטה,
תוקים ונורמות שלדעתנו הם צודקים .סנקציות מוטלות על
אלה שאינם נשמעים לתוקים ולנורמות .זו הדרך בה אנו
פועלים בארגונים ,בחברות ,במדינות ובארצות .זו דרך אטית
ומלאה פיתולים שלעתים עלולה אף להפנות אותנו לאחור,
כפי שמראה לנו ההיסטוריה .אנו יכולים להמשיך בדרך
הארוכה והאטית הזו  -שהיא אמנם תיובית  -אך לשלם את
המתיר שאנו משלמים עתה של תיים תסרים בלתי ממומשים.
התוצר הסופי של דרך זו הוא צדק חברתי ,אך לא בהכרת
רגשות של חמלה ,אמון ואמפתיה בין אנשים.
הדרך השנייה היא לפעול באופן אקטיבי בתוך התברה ברמה
האישית  -מלמטה למעלה  -לבניית יחסי אהבה :יחסים
חמים ופתוחים בין בני האדם ,יחטים של הבנה ואמפתיה .זו
הדרך שבה אנו בדרך כלל לא בוחרים .זו ,לדעתנו ,צריכה

להיות הדרך החברתית המרכזית .כלומר ,מבלי להזניח את
דרך הצדק ,אנו חייבים לתת קדימות לדרך האהבה ולהשקיע
את מרב המאמצים האנושיים בדרך זו.
דרך האהבה יוצרת קיום חברתי ואישי טוב יותר .דרך האהבה
היא הקצרה והבטוחה יותר לאושר עבור מרב בני האדם.
תוצאותיה יהיו צדק  -והרבה יותר.
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הערות:
המאמר הוא עיבוד קצר לעברית של מאמר המחבר שיתפרסם
בהוצאה המיותרת לנושא הצדק החברתי של כתב-העת
.2003 ,Socioalgical Inquiry

 .1נזכור שקיימות שיטות רבות שמטרתן להרגיש ולחזק קשר
חיובי לאחר ברמה האישית .דוגמה אתת מאלף :ניתן לאמן
עצמנו  -בעת שיחתנו ומחשבתנו עם האחר  -שאנו מחבקים
אותו .כך נרגיש רגשות חיוביים שגם האחר חש בהם .כך נוכל
אף להפיץ בחברה רגשות חיוביים.
 .2אלו הן שתי שיטות לקידום האהבה בינינו  -ברמה החברתית
הנוטפות לזו המוזכרת בהערה הקודמת .ניתוח שיטות אלהוביסוסן התאורטי הוא מעבר לתחום הדיון של המאמר הנוכחי.
 .3יש פמיניסטיות הטוענות שצדק  -לא אהבה  -מודגש
בתאוריות פוליטיות ואוטופיות מכיוון שתחום הפוליטיקה
והפילוסופיה של המוסר נשלט בידי גברים.
 .3בכך נביא אף מגע נשיי לחיינו הציבוריים הנשלטים ברובם
בידי גברים.

