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מהי חברה הגונה? התשובה שאני מציע אומרת פחות או יותר כך: 
חברה הגונה היא חברה שהמוסדות בה אינם משפילים בני אדם. אני מבחין 
בין חברה הגונה לחברה מתורבתת. חברה מתורבתת היא חברה שחבריה 
שהמוסדות  כזו  היא  הגונה  חברה  ואילו  אלה,  את  אלה  משפילים  אינם 
לומר שצ'כוסלובקיה  לדוגמה, אפשר  כך,  בני אדם.  אינם משפילים  בה 
הקומוניסטית הייתה חברה לא־הגונה אך מתורבתת, ואפשר לדמיין ללא 

כל סתירה רפובליקה צ'כית שתהיה הגונה יותר אך מתורבתת פחות.
גם מוסדות חברתיים אפשר להגדיר בשני אופנים: באופן מופשט, 
פי  על  קונקרטי,  באופן  או  בהם,  הנהוגים  החוקים  או  הכללים  פי  על 
התנהגותם בפועל. כך אפשר לדבר על השפלה ממסדית מתוקף חוק, כפי 
בניגוד  או במשטר האפרטהייד,  נירנברג  בחוקי  ביטוי  לידי  בא  שהדבר 
למעשים קונקרטיים של השפלה ממסדית, כמו יחסם של שוטרי משטרת 
לוס אנג'לס לנהג השחור רודני קינג. ההגדרה הקונקרטית של מוסדות 
מטשטשת את ההבחנה בין חברה לא־מתורבתת לחברה לא־הגונה. העניין 
שלי במוסדות מתמקד בהיבט הקונקרטי שלהם, כך שההבחנה הזאת עלולה 
להיטשטש לא פעם בספר זה. אך גם אם לא תמיד ברור כיצד ניתן להחיל 
אותה במקרים ספציפיים, ההבחנה חשובה וראויה בכל זאת. רעיון החברה 
המתורבתת הוא מושג מיקרו־אתי הנוגע ליחסים בין יחידים, ואילו רעיון 

החברה ההגונה הוא מושג מקרו־אתי הנוגע למבנה החברה כולה.



18

אבישי מרגלית

החברה ההגונה

אפשר להשוות את רעיון החברה ההגונה למונחים מעריכים אחרים – 
החברה הנאותה, למשל, הדוגלת בזכות להליך הוגן, או החברה המכובדת, 
המגנה על המכובדות של אזרחיה. אך ההשוואה החשובה ביותר היא בין 
חברה הגונה לחברה צודקת. כדי להנהיר את רעיון החברה ההגונה אין 
גם  אותו  להשוות  יש  ללא־הגונה;  הגונה  חברה  בין  הניגוד  בהבהרת  די 
משווה  אינני  משלימות.  ואם  יריבות  אם  אחרות,  חברתיות  לתפיסות 
חליפיות,  חברתיות  תפיסות  עם  ההגונה  החברה  תפיסת  את  במפורש 
מזכיר את ההשוואה האפשרית  אני  אך  הצודקת,  למעט תפיסת החברה 

בתקווה לשפוך עליה אור בהמשך הספר.
בחלק הראשון אני דן בטעמים לתחושת ההשפלה. אני פותח בשתי 
טענות רדיקליות. האחת היא טענת האנרכיזם: עצם קיומם של מוסדות 
שלטוניים הוא טעם לחוש השפלה. השנייה היא טענת הסטואיות: שום 
הטענות  שתי  השפלה.  לחוש  טעם  להוות  יכול  אינו  ממשלתי  מוסד 
הקיצוניות הללו נדחות לטובת הקביעה כי לא מן ההכרח הוא שמוסדות 

ממשלתיים ישפילו בני אדם, אך הם מסוגלים לעשות זאת.
אני טוען כי תפיסת החברה ההגונה איננה קשורה בהכרח לתפיסת 
זכויות. אפילו חברה שאין לה תפיסת זכויות עשויה לפתח תפיסות של 
כבוד והשפלה ההולמות חברה הגונה. תפיסת הכבוד ההולמת חברה הגונה 

מגולמת ברעיון הכבוד העצמי, ולא בהערכה עצמית או בכבוד חברתי.
החלק השני עוסק בשאלה מה מצדיק מתן כבוד לבני אדם. שלושה 
סוגי צידוקים מוצגים בהקשר זה. הראשון הוא הצידוק החיובי, המסתמך 
על תכונה אנושית משותפת שבעטיה ראויים בני האדם לכבוד. השני הוא 
הצידוק הספקני, המטיל ספק באפשרות קיומה של תכונה כזו ומציע כי 
מקור הכבוד הוא בגישה המכבדת עצמה. השלישי הוא הצידוק השלילי, 
הטוען כי אין כל צידוק חיובי או ספקני לרחוש כבוד לבני אדם, אך יש 

צידוק להימנעות מהשפלתם.
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בחלק השלישי אני דן ברעיון שההשפלה פירושה דחייתו של אדם 
מתוך הקהילה האנושית ואובדן שליטה בסיסית על חייו. אני מראה כיצד 
מוחשי  ביטוי  ליד  באים  שליטה  ואובדן  דחיה  של  הללו  ההיבטים  שני 
בני  שבהן  ספציפיות  חיים  צורות  דחיית  של  בדרך  חברתיים  במערכים 

אדם מבטאים את אנושיותם.
החלק הרביעי עוסק בדרך הפעולה המתחייבת במוסדות חברתיים 
או  הרווחה  בתחומי  המעורבים  אלה  כמו  ההגונה,  החברה  של  מרכזיים 
)תחום  אינני מנסה לכסות את כל המוסדות החברתיים  הענישה. אמנם 

הדיור, למשל, איננו עולה לדיון(, אך אני סוקר קשת רחבה של מוסדות.
החלקים  שלושת  עיקריות.  יחידות  לשתי  מחולק  הספר  לפיכך 
הראשונים עוסקים בהשפלה; החלק הרביעי דן בביטוייה המוסדיים. בסיום 
צודקת  חברה  כל  הצודקת.  החברה  ובין  ההגונה  החברה  בין  משווה  אני 

חייבת להיות גם חברה הגונה, אך ההיפך אינו  בהכרח נכון.
החברתיות  היחידות  לגודלן של  או תחתון  עליון  גבול  הצבתי  לא 
המועמדות להיות חברות הגונות, אך בעולם המודרני הבחירה הטבעית 
היא חברות בסדר גודל של  מדינת לאום. יחידות חברתיות קטנות יותר 
אינן מספיקות. אחת הסיבות לכך היא שהתנאים לחיים נטולי השפלות 
בימינו דורשים לפחות את היכולת לכתוב ולקרוא, לצד כמה מיומנויות 
יחסית.  חינוך מתקדמת  מותנות במערכת  ואלו מצדן  בסיסיות,  טכניות 
בחברה קטנה קשה לספק מערכת כזו. ויש עוד סיבה חשובה לכך שמדינות 
לאום מעניינות אותנו. למדינות אמור להיות מונופול על השימוש בכוח, 
והן  נורמטיבית  מבחינה  שהן  כך  כזה.  מונופול  להן  יש  גם  כלל  ובדרך 
השפלה  לגרום  במיוחד  גדול  פוטנציאל  יש  למדינה  עובדתית,  מבחינה 

מוסדית.
שאיננה  כחברה  ההגונה  החברה  של  ראשוני  באפיון  מתחיל  אני 
כחברה   – השלילה  דרך  על  ההגונה  החברה  את  לאפיין  מדוע  משפילה. 
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שאיננה משפילה – במקום על דרך החיוב, כחברה שמכבדת את החברים 
בה, למשל? לכך יש שלושה טעמים: מוסרי, לוגי וקוגניטיבי. הטעם המוסרי 
נעוץ בכך שאני מאמין כי בין ביעור הרע לקידום הטוב שוררת אסימטריה 
כבדת משקל.1 דחוף הרבה יותר לסלק רעות חולות מאשר ליצור הטבות 
מהנות. השפלה היא רעה כואבת, ואילו כבוד הוא בגדר הטבה. לפיכך יש 

לשים קץ להשפלה לפני שנותנים כבוד.
להשגה  הניתנות  תכליות  בין  ההבחנה  על  מבוסס  הלוגי  הטעם 
ובין אלו שהן למעשה תוצרי לוואי ולא ניתן להשיגן  ישירה ומושכלת 
ישירות.2 אנשים שרוצים להיות ספונטניים, למשל, אינם יכולים לעשות 
שהם  פנים  להעמיד  יכולים  הם  היותר  לכל  ישירה.  החלטה  מכוח  זאת 
ולא  לוואי  ביסודו של דבר תוצר  היא  פועלים בספונטניות. ספונטניות 
מטרה עיקרית. מתן כבוד לבני אדם עשוי גם הוא להיות למעשה תוצר 
לוואי של התנהגות כללית כלפי בני אדם – ועל אי־ההשפלה אי אפשר 
להגיד זאת. ייתכן שאין התנהגות שאפשר לזהותה כמתן כבוד )במובן שבו 
אנו מזהים פעולות ספציפיות של מתן כבוד בצבא, לדוגמה הצדעה(. אולי 
אנחנו פשוט נותנים כבוד באמצעות פעולות שנועדו למטרות אחרות, כך 
שהכבוד ניתן רק כתוצר לוואי. לעומת זאת יש פעולות מסוימות, כמו 
יריקה בפרצופו של מישהו, שהן משפילות מבלי להיות תוצרי לוואי של 

פעולות אחרות. 
התנהגות  לזהות  יותר  שקל  הוא  הקוגניטיבי,  השלישי,  הטעם 
מחלה  לזהות  יותר  שקל  כפי  בדיוק  מכבדת,  התנהגות  מאשר  משפילה 
אנו  בהגנה.  הכרוכים  מושגים  שני  הם  וכבוד  בריאות  בריאות.  מאשר 

1  קרל פופר, החברה הפתוחה ואויביה, ירושלים: מרכז שלם, 2003, עמ' 162.
 Jon Elster, “States That Are Essentially By-Products,” in Sour Grapes, Cambridge: 2

Cambridge University Press, 1983, pp. 43–101
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מגנים על כבודנו ושומרים על בריאותנו. מחלה והשפלה הם שני מושגים 
הכרוכים בהתקפה. קל יותר לזהות מצבי התקפה מאשר מצבי הגנה, מפני 
שהראשונים מבוססים על ניגוד ברור יותר בין התוקף ובין המותקף, ואילו 

האחרונים יכולים להתקיים אפילו ללא תוקף שניתן לזהותו.
ההגונה על  בוחר לאפיין את החברה  אני  כל אלה מסבירים מדוע 
דרך השלילה ולא על דרך החיוב. על פי האפיון החיובי, חברה הגונה היא 
כזו שרוחשת כבוד באמצעות מוסדותיה לאנשים הכפופים לסמכותה. כפי 
של  החיובי  באפיון  להשתמש  אלא  ברירה  אין  לעתים  בהמשך,  שנראה 

החברה ההגונה, לצד האפיון השלילי שעמו התחלנו.
ניסיתי לא לסווג את החברה ההגונה תחת ה"איזמים" המוכרים כמו 
ליברליזם וסוציאליזם. אם אי אפשר להימנע מתוויות, התווית התואמת 
יותר מכול את תפיסת החברה ההגונה שלי הוא "הסוציאליזם של אורוול", 
בניגוד לסוציאליזם האורווליאני. זה האחרון הוא חוות החיות של השווים 
והשווים יותר, ולא חברה אנושית המורכבת מבני אדם שווים. אורוול הוא 
ללא ספק מקור השראה חשוב לרעיון החברה ההגונה, ומכיוון שאורוול היה 

סוציאליסט, החברה ההגונה היא התגלמות הסוציאליזם של אורוול.


