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  בעיות בפילוסופיה של המוסר – 7' יח/  "צדק"
  
  
  

  אריסטו
  

כ "האומרי� בד, נוסחה צורנית כללית להפקת עקרונות צדק תוכניי�( צורניחלוקתי צדק 
  )החלוקה תוצאתמה צרי� להיות טיבה של 

  "התאמת חלקו של המקבל לזכות מסוימת שמצויה בידו"
  חלקו של א  זכותו של א       

  יחס לב     =    ביחס ל
  חלקו של ב    זכותו של ב

  
התעלמות . בלא התייחסות לנוהלי החלוקה, אריסטו התייחס לתוצאות החלוקה בלבד

  .מדר� ביצוע החלוקה
  

  הטובי� שאות� מחלקי� – מושאי החלוקהבי�  )התוצאה(= התאמה
  הזכות שעליה מבססי� את החלוקה – בסיס החלוקהלבי� 

  מחלק מרכזיאריסטו אינו מצדיק את הנחת הצור� ב
  

  שוויו�= מידת האמצע 
יש להתייחס לאנשי� . חלוקה צודקת אינה חלוקה שרירותית אלא לעול� שומרת על יחס

  .עקביות רציונלית. באופ� דומה במובני� בה� ה� דומי�
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  )1921%2002(פילוסו! אמריקני  ו� רולס'ג
  

  :הקדמה .א
  

שלא , יש להרחיב את הדיו� האריסטוטלי. ציע אריסטויוצק תוכ� לתו� הצדק הצורני שה
לדעתו אי� להתמקד , רק מציי� שיש לשמור על יחס, מסביר באיזה אופ� לחלק את הטובי�

  . הליכי החלוקהויש לתת את הדעת ג� ל תוצאות החלוקהרק ב
פ של החברה האנושית כהתאגדות "שתרולס מניח את הצור� במחלק מרכזי בשל 

במוב� זה יש להחליט , ה משיתו! הפעולה יש לאנשי� ג� תביעה בטובי�כתוצא. יצרנית
  .על פי אילו עקרונות מחלקי� את הטובי�

  
כי עקרונותיה מוסקי� " טוב"מבחינת תפיסת ה דאונטולוגיתשל רולס תיאוריה ה

מתאימה לכל צורה של חיי� ותפיסת טוב , ולכ�, על בסיס הרציונל, אפריורית לנסיו�
שרבב רולס , והחלוקה הדפוסית" תיאוריית הצדק"נוזיק מבקר כי באמצעות (  .בעול� הממשי

    ).כטוב וכפייתו דפוס המחלק המרכזי המתבטא בתשלומי ההעברהטלאולוגיה של תפיסת 
  
  

להשגת , עקרונות פרוצדוראליי� צודקי�: (הליכי חלוקה צודקי  3י רולס קיימי  "עפ
  ):תוצאות חלוקה צודקות

שתהיה אפקטיבית להשגת  התוצאהיודעי� מראש מה  – ל צדק נוהלי מוש %
 ).כמכשיר לחיתו� פרוסות עוגה(תוצאה מסויימת הידועה מראש 

הלי� בו יודעי� מראש מה הפרוצדורה שמבקשי�  – צדק נוהלי בלתי מושל  %
 .)כמערכת המשפט(להשיג ומה הפרוצדורה שבדר� כלל תניב תוצאה זו 

להכריע מראש מה התוצאה הרצויה ועל כ�  כאשר לא נית� –צדק נוהלי טהור  %
אה שתתקבל תהיה צודקת צמפעילי� פרוצדורת נהלי� שבאמצעותה כל תו

 ). כגו� בחירות(

שהיחיד לומד להכיר ולפעול  הוא בהנהגת כללי התנהגות בסיסיי� י רולס עקרו של הצדק"עפ
 .צדק נוהלי טהורהוא במידה רבה  הצדק החלוקתי, במסגרת� וכאשר העקרונות מצויי� ברקע

  
  :עקרונות צדק 2מציע רולס 

  
 מטפל בסוגיית חלוקת החירות כטובי� – עקרו� החירות .1

 

 :הכולל, העקרו� הכלכלי חברתי .2

מלבד (מטפל בסוגיית חלוקת סוגי טובי� שוני�  – שוויו� הזדמנויותעקרו�  2.1
 )החירות

  עקרו� הפער 2.2
  

וי חשיבה של חזרה ניסבאמצעות בתנאי מעבדה רולס מסיק את עקרונות הצדק 
מצדיקה , והלי טהורהפקת� כמסקנת פרוצדורה של צדק נ". מצב המקורי"היפותטית ל

  . אובייקטיביי�אות� כעקרונות 
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  :במצב המקורי דיו�ל התנאי פתיח .ב
  

  מאפייני האנשי�  .1
  

 .'המוסר והצדק מושתתי� על רציונל ולא על רגש וכדו – י רציונלי 1.1

 

הגשי� עצמ� ולהיות מאושרי� ה� זקוקי� על מנת שאנשי� יוכלו ל 1.1.1
 . לתכנית חיי� ארוכת טווח

להשיג רציונלית על המשתתפי� לשאו! , על מנת שיוכלו להגשימה
 .שנית� לחלק לאנשי� טובי� ראשוניי�כמה שיותר 

הכנסה , הזדמנויות וכחות, זכויות וחירויות: הטובי� הראשוניי� ה�
  .ועושר

  
תיאוריית קבלת ב לחלוקת הטובי�משתמשי� בשל הרציונליות ה�  1.1.2

  :ועל כ� שיקול דעת� יכלול את) מתמטית(החלטות 
   אנשי� , "כלל המקסימי�"י "חלוקת הטובי� תיעשה עפ 1.1.2.1

  .רציונליי� מעדיפי� מקסימו� חירות ויבחרו לכ� ברע במיעוטו
1.1.2.1 �לטובת , )בטובי� שאינ� חירות( הטיעו� לטובת אי השוויו

  .השבחת הייצור וההכנסה לכול�
 

התעניינות עצמית טהורה  – כל אחד מתעניי� א# ורק בטובת עצמו 1.2
רולס מניח אגואיז� וטובת עצמי כבסיס אפשרי לבניית (באינטרסי� שלו בלבד 

 ).תיאוריית צדק

 

התביעה למס� הבערות היא  –האנשי  נמצאי  תחת מס# הבערות  1.3
 .פני�%משוא%תביעה לאי

עול� "ת ע� חלק� האישי מהבלא היכרו(בעלי מידע כללי בלבד האנשי� 
. מס� הבערות חדיר רק למידע כללי ואינו מעביר שו� מידע על יחידי�"). הממשי

הגולמיות צדק הנובע מהתבונה %מאפשר להפיק מהתאספות התבונות
  .האד�%המשותפת לכלל בני

החלטות המצב המקורי ה� הוגנות בשל מס� הבערות  בעיקר % "שבהוגנותצדק "
צדק "לכ� הצדק המופק באמצעותו נקרא ) ושיקולי אינטרס פרטיאי� קואליציות (

 .המופק בצדק נוהלי טהור, "שבהוגנות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) רציונליות( 1.1
  )התעניינות עצמית( 1.2+ 
  

  העדר רגש קנאה= 
א "המאפשר את בחירת בנ
  בטיעו� לטובת אי השוויו�

  ובעקרו� הפער
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   פירוט תנאי המצב המקורי .2
הקובעות את , הנחות טבעיות המתקבלות על דעת הכל כבסיס למוסר וצדק

  .הליכי הדיו� והליכי קבלת ההחלטות במצב המקורי
  

רתיי  אינ  נוגעי  לעניי� שיקול נתוני  טבעיי  ותנאי  חב 2.1
, בה�" אש�"סגולות ונתוני� של בני אד� אינ� מבחירתו והוא אינו  – מוסרי

 .י מעשיו שבאחריותו"עליו לקבל בצדק טובי� עפ

2.2  �אי משוא  – י מידתו של מישהו"לגזור את עקרונות הצדק עפאי
י "עפעל עקרונות הצדק להיגזר מנקודת ראות משותפת לכול� ולא . פני�

איש אינו יודע את מצבו , לכ�). קאנט נוסחת החוק הכללי(אינטרס אישי 
 .בעול� הממשי

ההסכמי�  –המשתתפי  במצב המקורי ה  בני חורי� ושווי   2.3
צדק (ייצוג שווה לכל ואינו מותנה ביחסי כוחות , המושגי� ה� הוגני�

 ).שבהוגנות

ל בש –אי� מקו  לחרטה על החלטות שנתקבלו במצב המקורי  2.4
, צודקת –כל תוצאה שמתקבלת ) המצב המקורי(הצדק הנוהלי הטהור 

רציונלית להשפיע %אי� לאפשר לקנאה האי. וחובה לציית לה במצב הממשי
אינ� סותרי� בהכרח , פער בי� עשירי� לעניי� ואי שוויו� מוסכ�, לכ�(ולשנות 

 ).את הצדק

תשפיע על עקרונות " טוב"אסור שההשקפה על טיבו של ה 2.5
על עקרונות , מציע סובלנות מוחלטת ביחס לתפיסת הטוברולס  – הצדק

 .הצדק להניח יסוד למדינה ניטרלית ביחס לתפיסת הטוב של תושביה

רציונלית ואינ� מוטי� טלאולוגיה לתכלית %דאונטולוגית עקרונות הצדק ערכ� כשלעצמ�
   .)העקרונות צריכי� להתאי� למיעוט כלרוב(טוב מסויימת 

2.6 �מכלל תיאוריות המוסר והמדינה  – נות החלופיי  מוגבלהעקרו מגוו
. אפילו על פני התועלתנות, יעדיפו המשתתפי� את תיאוריית הצדק של רולס

כיו� שתיאוריה זו נובעת בפשטות מ� ההגיו� ומהעדר אינטרס ואינה מסתבכת 
 .ע� הגדרות אושר והנאה
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  :שיקול הדעת של המשתתפי  במצב המקורי .ג
  .י המשתתפי�"שיקול הדעת נובע מתיאוריית קבלת החלטות שמופעלת רציונלית ע

ומוביל לשני עקרונות הצדק של ) ב(שיקול הדעת הנובע מתנאי הפתיחה שלב 
  .הוא השלב העיקרי בתיאוריה של רולס, רולס

  
1. � הטיעו� לטובת אי השוויו

א הסכמה על חלוקה ולפיכ� נקודת המוצא להידיינות הי אחד אי� סיבה לוותר לא!
יצרנית ומשתפת , מכיוו� שהחברה האנושית. רעיו� עקרוניאול� שוויו� אינו . שווה

ויגדל , הס� הכל יגדל, בא� ינתנו תמריצי� להצטיינות במלאכת הייצור, פעולה
שוויו� %במצב של היעדר קנאה יבחרו אנשי� באי. חלקו של כל אחד מהמשתתפי�

, כיצד לחלק באופ� בלתי שווההנחיה לאי השוויו� ו מגבלותאול� קיימות [ .לטובת�
  ].להל�

  

  "כלל המקסימי�"הבחירה ב .2

  )כלכלי%מתמטי, החלטות%קשור בתיאוריית קבלת(
נקוט את הפעולה שתוצאתה הגרועה ביותר עדיפה מתוצאותיה "

  "הגרועות ביותר של כל אחת מהפעולות החלופות
התוצאה הגרועה ביותר , קרי(לה שהמינימו� שלה לבחור בפעו, יש למקס� את המינימו�: פירושו
  .הרע במיעוטו: בקירוב. הוא הגבוה ביותר, )שלה
שלא יבחרו בו המשתתפי� כי אי� . הכל או כלו�, האופייני למהמרי�, "כלל המקסימקס", בניגוד

 .לה� יכולת לחשב סיכוני�

  
ת המשתתפי� שהרציונל במצב המקורי יוביל א, )ללא נימוק פילוסופי(טוע� רולס 

, לחלוקת הטובי� הראשוניי� ביניה� "כלל המקסימי�"לזהירות ולבחירה בחלופת 
  :סיבות %3מ
ודאות ללא % למשתתפי� אי� מידע על העול� הממשי וה� נתוני� בתנאי אי %

 .יכולת לחשב סיכוני�

המשתתפי� מבקשי� להבטיח לעצמ� מינימו� משביע רצו� של טובי�  %
 .ראשוניי�

  .� להימנע מבחירה בחלופות הרות אסו�המשתתפי� מבקשי %
  
  

גוזר רולס את שני , ותיאוריית קבלת ההחלטות הרציונלית, תנאי הפתיחהבעזרת 
  .עקרונות הצדק

עקרו� ה –קוד� בחשיבותו לעקרו� השני , עקרו� החירות –העקרו� הראשו� , מבחינת סדר החשיבות
  . עקרו� הפערקוד� ל זדמנויותעקרו� שוויו� הה, ובמסגרת העקרו� השני. חברתי$הכלכלי

  .עיקרו� קוד  בחשיבותו צרי# להתממש לגמרי לפני שפוני  לעיקרו� שחשיבותו פחותה
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  שני עקרונות הצדק של רולס. ד
  

 חלוקת החירות כטובי� %  עקרו� החירות .1

למכלול הול  לגמרי של , לכל אחד יש זכות דומה שאינה בת ביטול
לול העולה בקנה אחד ע  מכלול חירויות מכ, חירויות יסוד שוות

  "דומה לכול 
  

מקסימו� חירות . בשוויו� מוחלטחלוקת החירות בחברה תמיד צריכה להיות 
כ� שההגבלות על החירות , כמה שיותר חירות לכול�. שכול� יכולי� ליהנות ממנה

  .ג� ה� הדדיות
, דיבור והתכנסות ,עקרו� החירות כולל חירות מסוגי� רבי� ושוני� כחירות מדינית

חירויות , ענישה שרירותית החירות מפני, הקניי�, הדת, המחשבה, חופש המצפו�
  .אישיות

  
מ� ובמקרה התנגשות בי� העקרונות , רות קודמת בחשיבותה לטובי� האחרי�חי

כל זאת . (להעדי! את כיבוד החירות ואי� להקריבה לטובת רווחה כלכליתהראוי 
אי� פירוט : הכלל%ביקורת לגבי היוצא מ�(. את חירויות היסוד נית� להשליט ביעילות עוד

  ....)מתי התנאי� החברתיי� אינ� מאפשרי�
כלל יעדיפו חירות על שאר %זו תפיסת עול� דמוקרטית לפיה בני אד� בדר�

  .הטובי�
  

כלל "כיו� שישתמשו ב, המשתתפי� יבחרו בעדיפות עליונה בעקרו� החירות
שמדינת הצדק תהיה ניטרלית , לופה הטובה ביותרכחה� יעדיפו , "המקסימי�

האיש במצב המקורי יעדי! חברה שבה ). 'דת וכדו(בשאלות הנוגעות לחירות 
מנו את הידיעה א� ממשו� שמס� הבערות מסתיר , שוררת חירות מירבית

זה שחירותו  –בתנאי� של היעדר חירות הוא יהיה הפוגע והמגביל או הנפגע 
  .לעשות כרצונו מוגבלת

  
 )מלבד החירות(חלוקת סוגי טובי� שוני�  – העקרו� הכלכלי חברתי .2

  :וה�, בתנאי� מסויימי�, תיתכ� חלוקה לא שוויונית, בשאר הטובי� מלבד חירות
  :צריכי� לספק שני תנאי�, שוויונות כלכליי� וחברתיי�%אי  

  הזדמנויותהשוויו� עקרו�  2.1

מדי  למשרות להיות מוצ] על הטובי� הראשוניי�[ עליה , ראשית
�  .ולעמדות פתוחות לכל בתנאי  של שוויו� הזדמנויות הוג

לתת תנאי , )נוס! על טעמי היעילות(מטעמי� של צדק , חובה על חברה
חינו� המאפשר מימוש ; כגו�(פתיחה כמה שיותר טובי� לכל החברי� בה 

  ). צדק%עצמי שבהעדרו יש תסכול של אי
כי מונע חסימה , � של צדק נוהלי טהורנוהל תנאי פתיחה שווי� הוא נוהל הוג
, א! שרק חלק יצליחו לקיי� את התהלי�, שרירותית של בני אד� מלהתפתח

  .אלא תוצאה של הישגי� אישיי�, אי השוויו� אינו שרירותי
  

  ; "כלל המקסימי�"בשל עקרו� ההזדמנות השווה האנשי� יבחרו ב
   )� לחלשא אסושהי( להתפתח%היכולת%למזער את שרירותיות העדר %

 בו המינימו� הכי גבוה, העצמת החזקי� לרווחת כול� %

  ).טענה לא מבוססת(אי שוויו� זה טוב במוב� שמניע את החברה ומשפרה 
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  עקרו� ההפרשיות / עקרו� הפער 2.2
  . הפערי� שמאפשר עקרו� שוויו� ההזדמנויות נדרש לאיזו�עקרו� הפער 

. יחו מכ#הסיבה היחידה להצדקת אי השוויו� היא שכול  ירוו
  .שג  העניי  ביותר יהנו מתוצאות אי השוויו� וחלק  יגדל

א! א� רק , בס� הכל בשונה מהתועלתנות שמתייחסת רק לכמות התועלת והרווחה שגדלה
  .מעטי� נהני� ממנה

  
בו המינימו� , "כלל המקסימי�"מתמטי של %מעשיעקרו� הפער הוא יישו� 

� יש לדאוג כי מצב החלשי� טוב שוויו%במצב של אי: יישומו .הוא הכי גבוה
, השוויו� הוא נקודת המוצא וקנה מידה להשוואה .מאשר אילו היה מונהג שוויו�

  .אבל אי� הוא המצב הרצוי בסופו של דבר
מצב , משתתפי המצב המקורי דואגי� להסדר כזה שיבטיח שבמצב הממשי

  .השכבה החלשה יהיה פחות גרוע ממה שעלול להיות בהסדרי� החלופיי�
  

כי ( העדר רגש קנאה הוא התנאי ההכרחי לבחירת המשתתפי� בעקרו� הפער
  .)א! א� חלקו קט� עצ� השוויו� נות� לו סיפוק,רציונלית%המקנא פועל אי
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  )1938%2002(אמריקני %פילוסו! יהודי רוברט נוזיק
  

  :הקדמה .א
  

  צדק היסטורי: הצדק הצורני של נוזיק
  .א� הוא מתנהל לפי נהלי� מסויימי�, היסטורי יכול להיות צודק תהלי�רק 

  . ארו�וא פרי תהלי� ה אד�לעול� חלקו של , נת הטובי� שיש לכל אחדתהא אשר תהא מ
  

  : מכנה נוזיק את עקרו� הצדק הצורני שלו, תוצאתוחשוב ולא  תהלי�מאחר שרק ה
 –� שמזהה נוזיק לחלוקה צודקת רק תהלי� היסטורי שנשמרו בו הנהלי ,צדק היסטורי

שמציע  סטורייעקרונות הצדק הההאנושות תנהג בצדק א� ימומשו בה  .הוא בלבד צודק
  .נוזיק

  
  : בכלליות, עקרו� הצדק התוכני

  "לכל אד  א  רוצי  לתת לו, מכל אד  א  ברצונו לתת"
  .כלשהוחלוקה אי� עילה לכפות פעולה כהכרחית ובלעדית על פי דפוס 

  

  :של נוזיקרת הביקו .ב
  

ולא (חשובי� לצדק  רק ההליכי�הוא סבור ש .התפיסה האריסטוטליתנוזיק מבקר את 
י "עקרו� הצדק הצורני האריסטוטלי וכל עקרו� צדק תוכני המתקבל ממנו עומתנגד ל !)התוצאות

. כחלוקה צודקת בהכרח, )טובי�( מושאי חלוקהביחס ל) זכויות( בסיס חלוקהקביעה כלשהיא של 
  .יש רצו� או אי� רצו� לעזור. זכות מעוגנת לקבלאי� 
שאי� קשר בי� החלק , ואילו נוזיק טוע�. הוא חלק מתו� מער� הקושר את כול� חלקו של אד�י אריסטו "עפ[

  ].הגדלת חלקו של אד� צודקת א� ניתנה ברצו�. א לקשור ביניה� ביחס כלשהו"של אד� לחלקו של זולתו וא
  

עקרונות ": תקבלי� מ� הנוסחה האריסטוטלית מכנה נוזיק בש�את העקרונות התוכניי� המ
עקרונות אלו ממליצי� על חלוקה חוזרת ונשנית . "עקרונות המתמקדי� בתוצאה"או  "דפוסיי�

או  ,)לפי התרומה התמורה: כגו�(של החלוקה  תוצאהלפי דפוס מסויי� ומורי� מה צריכה להיות ה
ביקורת על הפער בי� עשירי� : כגו�(שהביא אליה  מתמקדי� בתוצאה בלבד ומתעלמי� מהתהלי�

  ).לעניי�
במחלק כופר בצור� . נוזיק מתנגד לכל צורת חלוקה דפוסית הקובעת מה תהא מנתו של כל אד�

  .ובמדינה כבעלת תפקיד לחלק טובי� מרכזי
  

וב נימוק ט ו� רולס'ואי� לגבחברה חופשית החליפי� נערכי� בחופשיות בבת אחת במקומות שוני� 
כי עלינו לראות בס� הכולל של הטובי� הקיימי� בחברה מעי� מאגר שממנו זכאי� כל בני  לקביעה

של מחלק  ולפיכ� ג� אי� צור� בתיאוריות על אופני חלוקה צודקת, החברה לתבוע את חלק�
  .מרכזי

בינינו פ אינו מהותי "שת. כ� ג� החברה האנושית, רובינזו� קרוזו שאי� ביניה� שיתו! פעולה %10 כ
  .והעובדה שנוצרי� בינינו יחסי� בשל קרבתנו במקו� אינה יוצרת לנו זכות לתבוע זה מזה

נובע מזה כי בהעדר שיתו! פעולה אי� , בתנאי שיתו! פעולה יש תביעות צודקות": י רולס"ג� עפ
אד� רשאי להתלונ� רק . )בש� הצדק בעלת תוק!תביעה  –תביעה צודקת . ("תביעות צודקות

בחברה שאנו מכירי� כל אחד מייצר את הטובי� " .וקחי� ממנו את שיצר בעצמו ובכוחותיוכאשר ל
מתרחשות העברות אינספור בי� יחידי� וחברות ושו� , שהוא מסוגל לה� וממיר� בטובי� אחרי�

על התנהגות השוק אמורי� לענות כלכלני� ולא [ שאלות של צדק חברתי אינ� עולות בקשר לכ�
  ]".חלוקתיילוסופית על צדק תיאוריית מוסר פ

לתשלו� קצבאות רווחה , להטלת מסי� על האזרחי�, לחלוקה מחודשתאי� הצדקה לדעת נוזיק 
  . הפוגעי� בחירות ובאד� כתכלית, המתחייבי� מ� החלוקה הדפוסית' וכדו
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 :התנגדות לעקרונות חלוקה דפוסיי  המתמקדי  בתוצאה .1

  
  :הטיעוני� של נוזיק

 ועדי! שיתבטלו, מגבילי�, סיי� מנוגדי� לחירותעקרונות חלוקה דפו 1.1

  
  .החירות משבשת כל דפוס של חלוקה: הטענה

  
  כמסקנה עובדתית 1.1.1

הופ� לאור� ) מרצו� חופשי( מתו� חירותשנבחר  רצוי כל עקרו� דפוסי
אנשי� מעונייני� בחירות� יותר מכל ועיקרו� דפוסי , זמ� לבלתי רצוי

ופעולותיה� ולהגבלת  שיגרו� להתערבות מתמדת בבחירותיה�
  .ידחה על יד� –חירות� 
אותה החירות עצמה  להגבלת חירות�בא ינסו להשתמש "כל עוד בנ

לא יוכלו לעמוד ) י קבלה רצונית על עצמ� של דפוס החלוקה"ע(
   .ותביא לביטול דפוס החלוקה שהתחייבו לו והחירות תנצח, בבחירת�

  
  כמשפט אתי 1.1.2

חירות� מתו� סגידה לעקרו� א לוותר בשו� מקרה על "אסור לבנ
עליה� לכבד את רצונ� ורצו� זולת� לעשות . חלוקה דפוסי כלשהו

  . כל עוד אי� ה� פוגעי� בזולת, כאוות נפש� בטובי� שה� זכאי� לה�
  .מ� הראוי שהחירות תשבש כל דפוס של חלוקה: כלומר

  

 לעקרו� האד� כתכלית של קאנטעקרונות חלוקה דפוסיי� מנוגדי�  1.2

מגבילה את פעולות בני האד� במוב� שאוסר  אד� כתכלית של קאנטנוסחת ה
מכיוו� שה� , להקריב או להשתמש בה� להשגת מטרות אחרות בלי הסכמת�

  . תכלית כשלעצמה ולא רק אמצעי�
אול� , לאד� עצמו מותר להקריב את טובתו הנוכחית למע� טובתו העתידה(

  ).עבורואסור לאחרי� להכריחו לעשות זאת עבור� ואפילו 
אינ� ישויות רציונליות ועל כ� אינ� תכלית " טובת הכלל"המדינה או 

א "רק בנ(כשלעצמה הראויה להפיכתי לאמצעי עבור� ולהקרבת טובתי למענ� 
, כמו התועלתנות, עקרונות דפוסיי�) יחידי� ה� בעלי קיו� כתכלית לעצמה

  .מתעלמי� מהנפרדות של בני אד�
  

בה לוקחי� , � במובלע על חלוקה מחודשתכל עקרו� פעולה דפוסי מסתמ
פוגעי� , מתנות/מסי� על עבודה, אול�. מאנשי� ומחלקי� לאחרי� כל העת

  .נות� כתכלית/ברצו� העובד
  

א! הוא אוסר להשתלט ולנצל תוצאות , ו� לוק'עקרו� הבעלות העצמית של ג
פעולות של הזולת באמצעות מיסוי שהוא עבדות חלקית לאד� אחר או 

  .למדינה
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 :ביקורת על תיאוריית הצדק של רולס .2

  
 המצב המקורי אינו יכול להולי� לעקרונות צדק נכוני� 2.1

מנקודת הראות של המצב . נוזיק מתנגד לעצ� הרעיו� הגלו� במצב המקורי
כמו בציוני בחינות . המקורי אי אפשר בשו� אופ� להגיע לעקרונות צדק נכוני�

שאינה מבוטלת ולא נית� להתעל�  חשיבות להישגי  אישיי כ� בחיי� יש 
לא נית� להתייחס אל המשאבי� האמורי� לציי� את ההישגי� האישיי� . מה�

  .על פי דפוס חלוקה נתו�, כאל מאגר בר חלוקה בי� כלל המשתתפי�
  

יסיקו , אנשי� מאחורי מס� הבערות שאינ� יודעי� דבר על מה שה� זכאי� לו
נהגו בכל דבר הדורש חלוקה כאילו היה כי י, עקרונות צדק מוטעי� בשיקוליה�

יש בה� , אבל בחיי� הממשיי� טובי� אינ� באי� מעצמ�. � היורד מ� השמי�ָמ 
לטיב העבודה שמשקיע , לחריצות, לאינטליגנציה, חשיבות רבה למאמ6

  . שמס� הבערות לא מאפשר להתחשב בה�, למקריות ג�האד� ו
  
  ביקורת על עקרו� הפער 2.2

  
  !עקרו� הפער אינו תק 2.2.1

אי� למתנות הטבע מקו� בתיאוריית [עקרו� הפער מתבסס על ההנחה כי 
, אסור שנתוניו הטבעיי� ומוצאו של אד� ישפיעו על מנת הטובי� שלו. ]צדק

ולכ� כל תיאוריית צדק  לה� א ראויי�"נתוני� טבעיי� אינ� דברי� שבנבאשר 
  .חייבת לבטל את התוצאות הנובעות מנתוני� טבעיי� אלה

  
סכי� כי אמנ� להבדלי� בכשרונות ובתכונות טבעיות אי� נוזיק מ

פלוני ראוי "וה� אינ� דברי� שנית� לומר עליה� כי , משמעות מוסרית
אשר , א כשרונות וכשרי� באופ� בלתי שווה"הטבע חלק לבנא� ". לה�
כ מטפחי� "נתוני� טבעיי� אינ� מתפתחי� אלא .לה� זכאי�ה� 

  .אות�
  

רולס מפקיע את השרירותי  ."זכאי"ל" ראוי"נה בי� רולס ונוזיק חלוקי� בהבח
עובדה , למתנות הטבע" ראויי�"והמקרי מ� המוסר בשל אי היות� של בני אד� 

ומתו� שאי� ה� . "לה�" זכאי�"ואילו נוזיק טוע� שה�  .המחייבת אי משוא פני�
שכביכול גנבו את נתוניה� , ראויי� לה� לא נית� להסיק שאי� ה� זכאי� לה�

השאלה א� ה� ראויי� . עיי� ותוצאותיה� ואי� ה� רשאי� להחזיק ב�הטב
א "א זכאי� לדברי� מסויימי� וא"עובדה שבנ. לה� או לא אינה נוגעת לעניי�

  .ליטול אות� מה� בלא הצגת טע� טוב
  

  :טיעו� הזכאות של נוזיק
  בני אד� זכאי� לנכסיה� הטבעיי�

  כלל נכסיה� –בני אד� זכאי� לכל הנובע מנכסיה� הטבעי�  ∴
  בני אד� זכאי� לנכסיה� ∴
  על אותו נכס להימצא ברשות� ∴

  
א דברי� שמגיעי� לה� בצדק כתוצאה "עקרו� הפער שולל מבנ

  .מעבודת�, מנתוניה� הטבעיי�
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  לא יכול לשק! את עקרו� האד� כתכליתעקרו� הפער  2.2.2
משעבד את , הפער הגורס שמתנות הטבע ה� מאגר משות! עקרו�

קאנט בעקרו� האד� . מוכשרי� ולעצלי�%מוכשרי� ללאהחרוצי� וה
כתכלית אוסר את היות האד� אמצעי בלבד להשגת מטרותיו של אד� 

סילוק היחודיות האישית הופ� את האד� לאישיות מופשטת . אחר
  .וקאנט לא דיבר על מושג מופשט של אד�

ד ה� של היחי' האופי וכדו, הכישורי�, י עקרו� הבעלות העצמית של לוק"עפ
שלו ורק שלו ואי� לאחר או לחברה חלק בה� ואסור לה� לחלל את המרחב 

   .הפרטי הזה
  

  :נוזיקי "עפ "האד� כתכלית"עקרו� 
  . איסורומדגיש את ה חובההעיקרו� של קאנט מבסס 

היא אינה יכולה , ג� כאשר קאנט מדבר על חובת עשה של עזרה לזולת
  .ירת כל אד�היא עומדת לבח. י אחר"להיכפות על האד� ע

: ביקורת(מפרש את הציווי כאיסור לפגוע בזולת ובבעלותו העצמית 
  )שדיבר עליו קאנט" מה ששנאוי"לא מתיישר ע� 

  
  :י רולס"עפ "האד� כתכלית"עקרו� 

מה "שיקול הדעת מאחורי מס� הבערות מגל� את . זכותא� ג�  חובהקאנט מבסס 
אותה (הזכות להיות נעזר . לזולתהאיסור לפגוע וג� החובה לעזור . "ששנאוי עלי�

  .מופיעה בכתבי קאנט) מבטא עקרו� הפער
עולה בקנה אחד ע� הקניית זכות " כבוד האד�"עקרו� האד� כתכלית שבבסיסו 

  . לאד� להיעזר באופ� מכובד
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  :תיאוריית הזכאות של נוזיק .ג
  

�  היסטורי צדק: מכונה בפיו, הצורני של נוזיקהצדק  עיקרו
  .ולא איזו מטרה או מצב סופי קבוע כי� בפועלתהלי משו� שהוא מדגיש

  
  : בכלליות, עקרו� הצדק התוכני

  "לכל אד  א  רוצי  לתת לו, מכל אד  א  ברצונו לתת"
יש , א� ייצר אותו בעצמו או קיבל ממישהו אחר שנתנו לו מרצונו החופשי, מה שיש לאד�

  .לו בצדק
החלוקה הצודקת אמורה , זכות הקבלהכ את "קתי מדגישות בדהחלו%תיאוריות הצדק(

  . זכות הנתינהאו  חירות הנתינההדגש הוא על  אצל נוזיק). לכל אחדמגיע לקבוע מה 
, הזכות היא רק זכות לתת ממה שהוא שלו וממנה, י נוזיק איש אינו זכאי לקבל דבר"עפ

  .באופ� בלעדי נובעת זכות הקבלה
  

ובלבד , א אחרי�"א נותני� טובי� לבנ"כתוצאה מהלי� שבו בנ מתקבלת החלוקה הצודקת
  ).סחיטה, כגניבה(שאי� הפרה של חירות הנתינה 

  
הנוהל הוא תהלי� הנתינה , "צדק נוהלי טהור"שרולס מכנה  הוא תהלי� "צדק היסטורי"
הוא תוצאה צודקת , כל תוצאה המתקבלת כשנוהל זה בוצע כהלכה. מרצו�) והקבלה(
  ).ר פער גדול בי� עשירי� לעניי�עלול ליצו(
  
  :עקרונות של צדק היסטורי 3
  

  צדק בהפקעה מקורית .1

זכאי  –אד� המשיג נכס בהתא� לעקרו� הצדק של הפקעה מקורית "
 "לנכס זה

נוזיק מתייחס לזכות ההפקעה המקורית של לוק בהקשר להפקעת מה שלא היה 
 .שיי� קוד� לא! אחד

 

  בהעברהצדק  .2

התא� לעקרו� הצדק של העברה מאד� אחר אד� המקבל נכס ב"
 "זכאי לנכס זה –הזכאי לאותו נכס 

  .נותנו מרצונו, יש לוודא כי הנות� את הנכס בהעברה
  

  מתק� עיוותי צדק  .3

 )"2(או ) 1(אלא א� השיג אותו לפי , שו� אד� אינו זכאי לנכס"

  
  . לתלוק סייג את ההפקעה הראשונית באיסור להשחית בצבירה וכ� בהותרה לזו

נית� להסתפק בהגבלת הזכות להפו� רכוש שאינו שיי� לאיש "י נוזיק "אול� עפ
  ."בזה שמצב� של האחרי� לא יורע בשל כ�, לרכושי הפרטי

כ "בד, ומכיוו� שההפקעה נעשית מתו� מה שלא היה שיי� קוד� לא! אחד
  .ההפקעה הראשונית לא תרע את מצבו של הזולת

  
כאשר היא עלולה להמיט על מישהו , צא מ� הכללבאופ� יו, זכות הקניי� נשללת

אול� קביעה זו בעייתית כי נוזיק מוותר  ).כהשתלטות על באר במדבר( אסו� גדול
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על ומכפי! אותו לחלוקה %בה על העיקרו� הצורני של הצדק ההיסטורי כעקרו�
ויתור זה משבש את יכולתנו לקבוע מתי החלוקה הצורנית . י צרכי�"דפוסית עפ

רית צודקת ומתי יש לשנות את דפוס החלוקה המתאי� למצב של אסו� ההיסטו
  .גדול
  
  

   : עקרונות הצדק של נוזיק $3 החברה האופיינית המתקבלת מ
  ;ובה קפיטליסטיתחברה 

  
 .הרכוש הפרטי מקודש %

מכירת כח , המרה מרצו� של טובי� בטובי�( ה פירושה בעיקר זכות מכירהזכות הנתינ %
 .ת כל עוד ה� רצוניותהפעולות צודקו). עבודה

 .ללא התערבות השלטונות שוק חופשי %

צדק "הכרחי בעיקר של %מינימו� אכיפתי, "מדינה מינימלית"נוזיק ממלי6 על  %
, )מנגנו� שיפוט וענישה למקרי� החורגי� מעקרונות הצדק ההיסטורי( "מתק�

אול� אי� למדינה מקו� כמחלק . ומונע הפרתה הנתינה%חירותהחשוב לאכיפת 
  .כזימר

  
  


