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ת ל ב ו ק שג הזה הבנה מ ת המו ם את מהו י נ י ב ו מ נ  א
 ומשותפת. ברור שלא כך הדבר, מאחר שאילו כך היה לא
 היו מתקיימים כל הוויכוחים בשם הצדק. האם העיסוק
 שלנו בצדק, עד כדי התלהטות יצרים ללא גבול, מוטבע
ותר דגש י ת שלנו? ייתכן שהדבר מו טלי  בתכנה המנ

 המושג"צדק" שב ועולה בשביתות רבה בשיתות, דיונים
 וויכותים בכל נושא פופולרי. אנו נוטים, ואולי אף אוהבים,
ות שונות, י  להשתמש בו בתופשיות כסיבה להתנהגו
 מקובלות או לא מקובלות. אנו ממהרים לקבל או לבטל,
 ולמעשה לשפוט את צדקת דברינו ודברי אחרים כאילו



 של תוקפנות-אלימות, כפייה-שתלטנות, או מניפולציה.
 רבים מאתנו ינסו להשתמש בכושר שכנוע מילולי ואחר
 בכדי לנסות לממש את פנטזיית הצדק האישית שלהם, אך
נו מספיק לשנות את המציאות.  לרוב שכנוע בלבד אי
 כלומר, את תפיסת הצדק של האתר. לא בכדי אנו מגלים
ן ו ר ת ע הם פ ו נ כ י ש ע צ מ א ם כ י ר ו ב י ד ר ש י ד  ת

 מערבי-אינטלקטואלי עקר בעיקרו.
 לעתים נראה לי שפיתתנו לאמנות בין-אישית את תוצר
ן ההגנה הנפשי שלנו, שלצורך העניין נקרא לו ו גנ  מנ
 ״הצדקה". כולנו מומחים בלטעון ולדרוש בשם הצדק:
 יחס, אהבה, תמורה כספית, קידום, טיפול, הצלחה וכדי.
 לרוב, דרישה זו לצדק מקבעת אותנו בעמדוח נתושות
ו ו ואת יכולתנ תנ חו  ולא גמישות שמגבילות את פחי
 להתמודד עם אתגרים על מנת להתפתת בכל המישורים.
 ניתן לתאר זאת כדפוס חשיבה שמתפתח לאורך שנים

 על-ידי אינטראקציה עם הסביבה הקרובה.
 בתאוריוח של יחסי אובייקט מחייחסים להפנמה של
רע. תהליך ההתבגרות ב-  קטבים חווייתיים, למשל טו
 מתבטא בכך שאנו מבינים, בסופו של דבר, שתוויות אינן
 באמת קוטביות, רק שחור או רק לבן, בייחוד בהקשר של
 יחסים בין בני אדם. כלומר, אדם הוא לא רק צודק או רק
 טועה, רק ישר והגון או רק שקרן ונצלן. תפיסת עולם
 מפותחת היא תפיסת רצף. כדי שתפיסה כזו תתפתח
 דרושות חוויות מתאימות לאורך החיים, בייחוד בילדות,

 בתרבויות מסוימות יותר מאשר באחרות אם כי, נראה
 שבמרבית מדינות העולם העיסוק בצדק תופס נתת מרכזי
 בחיי התברה. אולם, באופן מעניין מתפתחת באזורים
 שונים בעולם חלופה ל״הכרעה צודקת״ על ידי תהליך של

 "גישור", כלומר, משא ומתן, פשרה וויתור.

 רבים יטענו, שחשוב שאדם יהיה מתובר למה שצודק כדי
רחי , שיתוף הפעולה האז  לשמר את הסדר החברתי
 וההדדיות הבין אישית. אנו אפילו אוהבים להשתמש
ק ד צ " , " י ת ר ב , "צדק ח " שי ק אי ד צ " : ם כמו י י ו ט י ב  ב
 אוניברסלי". בקצה המנוגד לזה של הצדק מצוי ה״קיפוח״.
 אם אדם חושב שהוא צודק מתעוררת בו תחושת עוול
נו מתנהג בהחאם להגדרת  וקיפוח כאשר ה״עולם״ אי
 הצדק האישית שלו. אני טוען כאן שתחושת קיפוח זו
 היא ביטוי של תגובת התנגדות (resistance) של האדם
 המאמין בצדקתו למציאות שלא תואמת פעמים רבות את
 מה שהוא רוצה, או הושב שמגיע לו. מה שאנו רוצים, או
 צריכים ובטוחים שמגיע לנו ניתן להגדיר כשייך לעולם
 הפנטזיה. אילו הסכמנו על כך שהתפיסה האישית של
ע לי כי אני צודק" היא ביטוי לפנטזיה שלנו לגבי י  "מג
 המציאות, הייתה נמנעת מאתנו האכזבה המרה מכל מצב,
 אירוע או אדם שאינו מתנהג על פי ציפיותינו ה״צודקות".
 ייתכן שהשימוש במושג ״צדק" הוא מעין ניטיון לעטות
 במעטה שכלי את האכזבה מכך שהעולם מתסכל אותנו,
 שאין לנו שליטה עליו. יש שיטענו שמדובר אפילו במעין
 ביטוי לנרקיסיזם, לתשיבות העצמית המוגזמת, המתקיימת
 במידה זו או אחרת בכולנו. כך משמשת ההמשגה האישית
 של "צדק" כמעין מנגנון הגנה פטיכולוגי בהמשך למנגנונים
 כגון הדחקה והכחשה. שימוש במנגנון הגנה פטיכולוגי
 שכזה אינו רע בפני עצמו ואפילו חיוני בהקשרים רבים
 אולם שימוש יתר בו, כמו בכל מנגנון הגנה אחר, עלול
 לפגוע בתפקוד בתחומי חיים שונים. אצל רבים התגובה
 ההתנהגותית לתחושת אי-הצדק תהיה הימנעות, קיפאון,
 או נטיגה. אתרים יגיבו בכיוון הפעיל-תוקפני יותר באופן



 היא פונקציה קוגניטיבית-אינטלקטואלית. כלומר, תהליך
 מתשבתי מורכב ועשיר. אם כך, צדק אינו חכמה ולהפך.
 לאמירה זו משמעות מטרידה. הייתכן שצדק לא נכלל
 באותה קטגוריה של תפקוד מנטלי כמו חכמה? הכמה
 דורשת פעולות מורכבות של חשיבה. הייתכן ש״צדק״ לא?
ות נקצי  ואז, אולי "צדק" שייך יותר לקטגוריה של פו
 רגשיות (כפי שטענתי) והוא אינו פונקציה אינטלקטואלית
 טהורה? כלומר, אולי אנו עוסקים כאן בחוויה רגשית
יח י ו , או היפוכו. כמובן שחו  שלה אנו קוראים "צדק"
 ה״צדק" כוללת גם משתנים מהערבים מחשבחיים אך הם
 לא העיקר. אסור לנו להתליט על התנהגותנו מתוך השפעה
 של תוויות רגשיות בלבד גם אם הן מורכבות כמו תוויית
. ללא זהירות זו אנו למעשה משתמשים רק -הצדק"  "אי
 בחלק מהמשאבים המנטליים שלנו. אם נעשה זאת נפעל
 רק על פי מידע חלקי, רגשי בעיקרו, שמושפע מכל מיני
 תהליכים מורכבים של עבר אישי. ניתן לראות בתפיסת
 הצדק האישית מעין תותם של האישיות. כלומר, אמור לי
 מהי תפיסת הצדק שלך וכיצד היא משפיעה על חייך ואומר
 לך מי אתה. מכאן משתמע שתפיסת צדק אישית או אף
 קבוצתית אל לה להוביל אותנו כיתידים או כקבוצות.
 חשוב להדגיש שאין בנאמר עד כאן לבטל את חשיבות
 ההתייחסוח למושג והעיסוק בו. נהפוך הוא! בקביעחי כי
 באשר ל׳׳צדק" מדובר, יוחר מהכול, בחוויה רגשית מורכבת,
ו  חייב האדם המודע לבתון ולתקור לעומק את "עמדוחי
 הצודקות" וזאח כדי שלא יחסמו שימוש יעיל יוחר במערכח
 המנטלית שלו. רק כך יוכל לתפקד באופן יעיל ואיכותי
 יותר בכל מסגרות התיים. במקביל, האדם צריך להיות
 מאוד קשוב אמפתית לעמדות ה״צודקות" של האחר כדי
 להכיר את עולמו הפנימי גם אם עמדות אלו הן ביטוי
 בעיקר למבנה נפשי-רגשי של האתר. רק כך נוכל להחפחח
 אישית ולםייע להתפחחוחו של האחר. "אמפתיה" זו היא
 היכולת להכיר אח חווייתו של האחר מאוד מקרוב, ללא
 שיפוט, עד כדי לחוות אותה. מעניין מה יקרה אם וכאשר
 נתייחס כולנו ל״צדק״ כאל חוויה שמקורה בסובייקט ולא

 כמושג אובייקטיבי.

 שבה האינטראקציה עם אחרים היא לא דיכוטומית. דוגמה
 לאינטראקציה דיכוטומית תהיה מצב שבו הורה מתעלל
 בילדו מבלי להעניק לו קורטוב של חיבה ואז אנו יודעים

 להגדיר את המצב כפתולוגי.
ו עושים במושג תי הרווח שאנ -תרבו שי  השימוש האי
 "צדקי׳ הוא דיכוטומי ואינו משאיר מקום לרצף, למרות
ם בתוספות יחסיות כגון נות עקרים שמתבטאי ו יסי  נ
ת צודק". למעשה, אם אני צודק, אזי אתה פחו חר/ ו י " 
 טועה שכן מבהינה לוגית אין צדק ואי-צדק יכולים לשהות
 באותו מרתב, זמן ומקום, משום שהם למעשה שוללים זה
 את זה. הוספת מונתים יתסיים למושג"צדק" כדי לאפשר
 רצף, למשל להשתמש במושג"צדק יתסי", בניסיון לפתור
נו  את הבעיה הזו, עשוי להיות מאוד מתסכל בכך שאי

 משיג את המטרה.
 המוגבלות הזו של חשיבה במונחי צדק מובילה לתיפוש
 אתר פתרונות אחרים שהוזכרו לעיל, כגון פשרה או גישור
ת היא למעשה ויתור כואב על תי  שמשמעותם האמי
 הפנסזיה. לא פלא אם כן, שבסופו של תהליך הגישור
 עדיין נתווה קיפות כלשהו בייתוד אם מנגנון ההגנה שלנו

 שקראתי לו"הצדקה" מאוד מוטבע בנו.
 הבנת הקושי המחואר כאן מחלתלת להוויה החברתית
"אל תהיה צודק, היה תכם". בכך אולי באה  בביטויים כמו
 לידי ביטוי הפרדה כלשהי בין הפונקציה המנטלית "הכמה"
 לבין זו ה׳׳צודקת". ההכמה שאליה מתייהסים בביטוי זה


