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תקציר
שאלת מעמדם המוסרי של בעלי חיים הינה חלק ממסגרת הדיון של האתיקה המעשית ) Applied
 .(Ethicsהדיון במעמד המוסרי של בעלי החיים הינו בחלקו תולדה של הצלחת המאבקים לשיווין זכויות
מצד ארגוני נשים ,שחורים ,הומוסקסואלים וקבוצות מיעוט שונות .על אף שהדיון בשאלת מעמדם
המוסרי של בעלי החיים אינו דומה לחלוטין בטיעוניו לדיונים לעיל ,יש ביניהם הרבה מן המשותף.
המחלוקת העיקרית בדיון זה הינה סביב אופן הצדקת המעמד המוסרי של בעלי חיים ועוסקת בשאלה כיצד
יש לנהוג כלפי בעלי חיים בסיטואציות בהן ישנה התנגשות בין האינטרסים של בני האדם ואלו של בעלי
חיים.
בחיבור זה אדון בשאלת מעמדם המוסרי של בעלי חיים ,ואבקש לבחון באופן ביקורתי את אופני
ההצדקה לייחוס מעמד מוסרי לבעלי חיים כפי שמציעים שני ההוגים המרכזיים בתחום -טום ריגאן ופיטר
סינגר .מטרתם הראשונית של הוגים אלו זהה והיא הצדקת מעמד מוסרי לחלק מבעלי החיים ,אולם
גישתם לנושא ניצבת בקטבים מנוגדים; בעוד שריגאן מנסח את טיעוניו על פי מוסר של זכויות ,סינגר
לעומתו מבסס את טיעוניו ברוח המסורת התועלתנית.
הגישה המכונה "זכויות בעלי חיים" ) (Animal Rightsמזוהה עם טום ריגאן ומתבססת על
עקרונות מוסר דאונטולוגי .לדידו של ריגאן לחלק מבעלי החיים יש ערך פנימי )(Inherent Values
אשר מחייב שמירה על זכויותיהם הבסיסיות ,במילים אחרות תפיסה זו טומנת בחובה קיומן של חובות
ישירות של בני האדם כלפי אותם בעלי חיים .לעומתו ,מייצג פיטר סינגר גישה תועלתנית ,המוכרת גם
כ"שחרור בעלי חיים" ) .(Animal Liberationעל פי גישה זו ,אין לדבר על זכויות של בעלי חיים ,אלא
רק על חובות ישירות כלפיהם וזאת בשל יכולתם לחוש סבל והנאה .כמו כן ,על פי סינגר קיומם של
אינטרסים והעדפות בקרב בעלי חיים מסוימים ,מחייב להתחשב בהם באופן שווה להעדפות ולאינטרסים
של בני אדם.
שתי גישות אלו ,שהן כאמור הגישות המובילות בתחום האתיקה הבין מינית ,לא רק מייצגות את
הטיעונים החשובים והמשמעותיים ביותר בתחום הדיון ,אלא חושפות גם את הקשיים והמכשולים
העומדים בפני אלו המעוניינים לייחס מעמד מוסרי לבעלי חיים .בחיבור זה אנסה לבחון באופן מעמיק,
ביקורתי ואובייקטיבי ,ככל שהדבר עולה בידי ,את כל אחת מהגישות; אפרוש את טיעוניה המרכזיים ואת
חסרונותיה ,את המשמעויות שעולות מקבלת כל גישה ואת הביקורות עליה .מטבעה של עבודה מסוג זה,
אין ביכולתי להציג את כל מגוון הטיעונים האפשריים בעד ונגד כל גישה ,ועל כן אציג את הטיעונים
המרכזיים בעד ונגד .אין בחיבור זה משום ניסיון להעדיף גישה אחת על פני רעותה ,או להצדיק גישה זו
אחרת .מטרת החיבור להציג בצורה נאמנה את הוויכוח בין טום ריגאן ופיטר סינגר ולהשאיר לקוראים
לבחון את הטיעונים בכוחות עצמם .קיימות גישות נוספות לדיון בדבר מעמדם המוסרי של בעלי חיים
וחלקן ייוצגו בצורה זו או אחרת כביקורת או כחיזוק לטענות העולות מגישת הזכויות או גישת השחרור,
מפאת קוצר היריעה ,בחרתי להתמקד בגישות במרכזיות ,החשובות והמשפיעות ביותר בתחום דיון זה.
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אציג עתה בתמצות רב את עיקריה של כל גישה:
"זכויות בעלי חיים" – טום ריגאן פונה לאתיקה של זכויות .הוא מדבר על חיים שראוי לחיותם,
משום שיש לקבוצת בעלי חיים מסוימת ערך פנימי .רק מתוך קיומו של ערך פנימי זה ) Inherent
 ,(Valueיש להתייחס לקבוצה זו על פי מערכת של שיקולים מוסריים ,גם אם הם עצמם ,אינם פועלים
מתוך שיקולים מוסריים .ריגאן מפריד בין סוכני מוסר ) ,(Moral Agentsשהינם בעלי זכויות וחובות
מוסריות מלאות ,כאלו המבינים את משמעות מעשיהם ,לבין משתתפי מוסר ) ,(Moral Patientsשהינם
בעלי זכויות מסוימות ,אך לא בעלי חובות מוסריות ,בשל חוסר יכולתם להבין את משמעות מעשיהם.
משתתפי מוסר יכולים להיות בעלי חיים בעלי רמה מנטאלית מסוימת וכן בני אדם בעלי מגבלות
מנטאליות כאלו ואחרות .לדידו ,כל משתתפי המוסר מחזיקים באופן שווה בזכויות בסיסיות:
"Since moral patients can suffer wrongs and injustice similar to those of moral
agents it would be arbitrary to exclude them from inherent value". 1

ריגאן מציע להכיר בזכויות בסיסיות של כל אינדיבידואל אשר לא ניתן לבטלן על-ידי חישובים
כלומר פגיעות חמורות בפרט אינן ניתנות להמרה תמורת כל הנאה שהיא ,כי זו הפרה של 'זכויותיו
היסודיות' .חידושו של ריגאן הוא בערעור על ההנחה שרק בני-אדם ראויים לזכויות יסודיות ,בעוד
שפילוסופים מסוימים אף מגבילים את הזכויות רק למי שמסוגלים להבחין בין טוב לרע ולפעול לפי
עקרונות של צדק ,ושוללים בכך זכויות יסודיות מבעלי-חיים ,כמו גם מילדים קטנים ,מחולי נפש מסוימים
וכדומה 2".ריגאן טוען כי הגבלה זו היא שרירותית ,ושכל מי שיש לו טווח מוגדר של תכונות נפשיות,
המביאות לכך שניתן לפגוע ברווחתו ,הוא סובייקט חיים ) ,(Subject-of-a-lifeולכן ראוי לזכויות
בסיסיות ,לא פחות מכל פרט אחר שהינו סובייקט חיים.
ריגאן מציג את גישת הזכויות ,כתגובה לחסרונות ולכשלים שהוא מוצא בתפיסת המוסר
התועלתנית ,כפי שמציג אותה פיטר סינגר .ריגאן "מעניק" זכויות ליצורים מורכבים" ,אוטונומיים"
כלשונו :כאלה המסוגלים להרגיש ,לתפוס בתודעתם ,לזכור ,להאמין בעובדות פשוטות ,כולל עובדות על
עתידם שלהם ,לרצות דברים וליזום פעולות לצורך סיפוק רצונותיהם ,וכל זאת עם זהות פסיכולוגית
המתקיימת לאורך זמן .מרגע ש"עומדת" קבוצת בעלי חיים כלשהי בדרישות אלה  -היא "זכאית" למתן
כבוד כלפי האינטרסים שלה.
"שחרור בעלי חיים" – פיטר סינגר יוצא מנקודת מוצא תועלתנית .לדידו ,היחס השונה והמפלה
של בני האדם כלפי בעלי חיים ,הינו התנהגות סוגנית ) ,(Speciesismהפליה של האחר )במקרה זה בעל
החיים הלא אנושי( על בסיס הבדל במין הביולוגי ,והיא איננה שונה בהרבה מהפליה על רקע גזע ,מין או
צבע בקרב בני האדם .על פי סינגר ,הקריטריון למעמדם המוסרי של בעלי חיים צריך להיות יכולתם
לחוש ,לסבול ולחוות הנאה ,ולאו דווקא יכולתם לחשוב או להבין את המשמעות המוסרית של פעולתם.
סינגר מתנגד לשיטות ניצול הגורמות כאב וסבל ,אולם אין הוא מתנגד ,אפריורי ,לשימוש בבעלי חיים
לצרכים אנושיים .טענתו היא בהירה וברורה :מכיוון שבעלי חיים חשים סבל ,יש לשאוף למינימום פגיעה
Regan, 1983, p. 239. 1
 2צ'בל ,א .הטיעון לזכויות בעלי חיים ,מתוך אתר "אנונימוס" www.anonymous.org.il/regan1.htm
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בהם .עם זאת ,לדעתו ,ישנם מקרים מסוימים ,כאשר הפגיעה היא מינימאלית וללא כאב ו/או כאשר יש
תועלת מצדיקה ,בהם ניתן להשתמש בבעלי חיים לצרכי האדם .לשון אחר ,בגישתו של סינגר לא מדובר
על שוויון זכויות לבעלי חיים אלא מדובר על שוויון בזכות הבסיסית להתייחסות שווה באינטרסים
וההעדפות .לדעתו ,לא יהיה זה מוסרי לייחס לאינטרסים של מישהו משקל רב או פחות מהאינטרסים של
מישהו אחר ,בין אם מדובר באדם אחר או בבעל חיים אחר .לטענתו ,אין זה משנה מי הוא בעל
האינטרסים וכל התייחסות לא שוויונית לאינטרסים וההעדפות של הזולת היא הפליה ואין זה משנה על
איזה רקע היא נעשית .כדי לא להמעיט מערך האינטרסים של הזולת ,בין אם הוא אדם אחר או בעל חיים,
עלינו להעמיד את עצמנו בנקודת מבט אוניברסאלית ולהתחשב באינטרסים וההעדפות של האחר במידה
שווה לאינטרסים שלנו או של קרובינו.
ההבדל בין גישת הזכויות של ריגאן לבין הגישה התועלתנית של סינגר ,איננו רק הבדל
תיאורטי .המטרה המעשית שכל אחד מהם מציב לפניו היא שונה .ריגאן קורא לביטול מוחלט של שימוש
בבעלי חיים מסוימים לצרכי האדם .לעומתו ,סינגר מקבל שימוש בבעלי חיים לטובת האדם ,בתנאים
מסוימים ,ומעוניין רק להפחית את כמות בעלי החיים הסובלים ואת מידת סבלם .עם זאת ,על אף
המחלוקת הבסיסית ביניהם ,הן ריגאן והן סינגר מסכימים כי לבעלי חיים יש תודעה ברמה זו או אחרת
אשר מחייבת את בני האדם להתייחס אליהם כסובייקטים ,ולא כאובייקטים הנתונים לשימושיו של האדם,
ומתוך כך שניהם מסכימים כי יש לשנות את הפרקטיקה הנהוגה כיום כלפי בעלי חיים.
את הביקורו ת כלפי הגישות שמציגים ריגאן וסינגר ניתן לסווג לשתי קבוצות עיקריות :האחת
היא זו של התומכים בהמשכיות המצב הנוכחי בו לבעלי חיים אין מעמד מוסרי ,או לחלופין מעמדם
המוסרי נחות בהרבה מזה של בני האדם ועל כן מאפשר לבני האדם להשתמש בבעלי חיים לצרכיהם.
הקבוצה השנייה היא של אלו התומכים בשינוי מעמדם המוסרי של בעלי החיים ,אך אינם מסכימים עם
המתודולוגיה וההנחות בהן משתמשים ריגאן וסינגר להצדקת טענותיהם .בעבודה זו ניתנת במה נרחבת
יותר לביקורות השייכות לקבוצה השנייה ,הן מפאת קוצר היריעה והן משום שביקורות אלו מסייעות
להגיע לעומקן של הגישות הנבחנות כאן ואת משמעות הוויכוח ביניהן .כמו כן ,באמצעות ביקורות אלו
ניתן לחשוף בצורה מעניינת ורלוונטית יותר את הקשיים והבעיות בכל אחת מן הגישות.
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מבוא
שאלת מעמדם המוסרי של בעלי חיים הינה סוגיה חדשה יחסית בנוף הדיונים של פילוסופית המוסר.
הסיבה לכך ,היא ככל הנראה הדומיננטיות של המחשבה האנתרופוצנטרית ,ששלטה בראיית העולם של
מרבית הפילוסופיים המערביים .בפילוסופיות מזרחיות ,לעומת זאת ,ניתן למצוא התייחסות אוהדת יותר
ובמקרים מסוימים אף התייחסות שוויונית כלפי בעלי חיים .בחיבור זה אעסוק אך ורק במחשבה
המערבית ביחס לבעלי חיים ,תוך התמקדות בשתי תיאוריות הנחשבות למרכזיות ביותר בתחום זה:
א" .זכויות בעלי חיים"  -טום ריגאן פונה לאתיקה של זכויות .ריגאן מדבר על חיים שראוי לחיותם,
משום שיש להם ערך פנימי " ."Inherent Valuesעל פיו ,יש להחיל כלפי קבוצות מסוימות של
בעלי החיים מערכת שיקולים מוסריים מתוך היות בני קבוצה זו בעלי ערך פנימי ,גם אם הם
אינם פועלים מתוך שיקולים מוסריים .ריגאן מפריד בין סוכני מוסר ) ,(Moral Agentsשהינם
בעלי זכויות וחובות מוסריות מלאות ומבינים את משמעות מעשיהם ,לבין משתתפי מוסר
) ,(Moral Patientשהינם בעלי זכויות מסוימות ,אך לא בעלי חובות מוסריות ,בשל חוסר
יכולתם להבין את משמעות מעשיהם" .משתתפי מוסר" יכולים להיות בעלי חיים בעלי רמה
מנטאלית מסוימת וכן בני אדם בעלי מגבלות מנטאליות כאלו ואחרות .לדידו ,כל משתתפי
המוסר מחזיקים באופן שווה בזכויות בסיסיות כולל בעלי חיים מסוימים.
ב" .שחרור בעלי חיים"  -הגישה ממנה יוצא פיטר סינגר היא תיאוריה תועלתנית .לדידו ,היחס
השונה והמפלה של בני האדם כלפי בעלי חיים ,הינו התנהגות סוגנית ) .(Speciesismסוגנות
הינה הפליה של האחר ,בעל החיים הלא אנושי ,על רקע הבדל מין ביולוגי ,ואין היא שונה
בהרבה מהפליה על רקע גזע ,מין או צבע בקרב בני האדם .על פי סינגר ,הקריטריון למעמדם
המוסרי של בעלי חיים צריך להיות יכולתם לחוש ,לסבול ולחוות הנאה ,ולאו דווקא יכולתם
לחשוב או להבין את המשמעות המוסרית של פעולתם .סינגר מתנגד לשיטות ניצול הגורמות
כאב וסבל ,אולם אין הוא מתנגד ,אפריורי ,לשימוש בבעלי חיים לצרכים אנושיים.
זכויות בעלי חיים ושחרור בעלי חיים הינן שתי גישות שונות לאופן הצדקת מעמדם המוסרי של בעלי
חיים .בחירתי לדון בדבריהם של טום ריגאן ופיטר סינגר נעשתה הן בשל היותם הפילוסופים המרכזיים
בשלושת העשורים האחרונים העוסקים בשאלה זו ,והן בשל השוני הרב בגישותיהם .שוני זה גם מייצג
שתיים מהגישות המרכזיות בפילוסופיה של המוסר :גישת זכויות )דאונטולוגיה( וגישה תועלתנית
)טלאולוגיה( .בדרכים רבות ,ההבדל בין הגישות של סינגר ושל ריגאן משקף את ההבדל הקלאסי בין
תועלתנות ודאונטולוגיה באופן כללי .ברנרד רולין ) (Rollinרואה הבדל זה באופן הבא:
"In our democratic society, the consensus social ethic affects a balance between
individuality and sociality, between what philosophers call deontology and teleology,
more specifically between individual rights and social utility." 3

Rollin, 1996, p. 208. 3
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על אף שגם ריגאן וגם סינגר מנסים להציג טיעונים רציונאליים לשאלת הצדקת המעמד המוסרי
של בעלי חיים ,יש הבדל משמעותי בנקודת המוצא שלהם .ריגאן פונה לתיאוריה דאונטולוגית ,הוליסטית,
אשר מדברת על זכויות לבעלי יכולות מנטאליות ברמה מסוימת ,ללא קשר למינם הביולוגי .על פי גישה
זו לאינדיבידואל יש זכויות השייכות לו ואין הצדקה לפגוע בזכויות אלו ,גם למען השגת תועלת כללית
רבה יותר .גישה זו בוחנת את מוסריותו של המעשה על פי כוונה ולא על פי תוצאה .בניגוד לעמדה זו,
סינגר מציג גישה תועלתנית ,אנתרופוצנטרית ,לפיה עלינו לבחון את ההעדפות והאינטרסים של כל מי
שמושפע מפעולה כלשהי .על פי גישה זו אין חשיבות רבה לאינדיבידואל ,כי אם לתועלת הכללית
ולתוצאת המעשה .מוסריותה של פעולה אינה נבחנת על פי השפעתה הישירה על האינדיבידואלים
המושפעים ממנה .סינגר איננו סבור כי יש לבטל לחלוטין את השימוש בבעלי חיים לצרכים אנושיים,
אלא רק שצריך וניתן להתחשב בסבלם של בעלי חיים מסוימים ולשאוף לצמצומה של פגיעה זו.
ניתן לראות היטב את ההבדל בגישות ביחסם השונה של ריגאן וסינגר ל"טיעון מקרי השוליים"

4

) .(Argument from Marginal Cases -AMCדניאל דומברובסקי ) (Dombrowskiטוען כי הוויכוח
בין סינגר וריגאן לגבי מעמדם המוסרי של בעלי החיים ,נובע בחלקו מהדרך השונה בה הם מתייחסים
לטיעון מקרי השוליים .ריגאן מתייחס לבני אדם אלו כבעלי זכויות בסיסיות ,או כמשתתפי מוסר ,באופן
דומה לבעלי חיים בעלי רמה מנטאלית דומה .לכן הוא שואף לכך שבעלי חיים אשר יכולתם המנטאלית
זהה פחות או יותר לאלו של מקרי השוליים האנושיים ,יזכו במעמד מוסרי דומה .סינגר סבור שאנו
צריכים לשנות את יחסנו הן לבעלי חיים והן למקרי שוליים אנושיים ,לכדי מעמד אמצעי ביחס למעמד
שהם זוכים לו היום .טיעון מקרי השוליים הוא אחד מהטיעונים המרכזיים בדיון לגבי מעמדם המוסרי של
בעלי חיים והוא יידון בהרחבה בעבודה זו.
המעמד המוסרי של בעלי חיים תופס כיום מקום יותר ויותר משמעותי בדיון הפילוסופי ובדיון
הציבורי .השפעתו של הדיון התיאורטי אינה מוגבלת רק לתחומי האקדמיה וניתן להיווכח בהשפעתו
בקרב חוגים נרחבים העוסקים בשחרור ורווחת בעלי חיים ,אם כי עדיין התפיסה המקובלת בחברה
המערבית היא שבעלי החיים חסרי מעמד מוסרי .דוגמה לכך ניתן למצוא בדבריו של תיאודור אדורנו:
" אושוויץ מוקם מחדש בכל מקום שבו מתבונן מישהו בבית מטבחיים וחושב :אלה רק חיות 5".גישתי
הבסיסית לשאלת מעמדם המוסרי של בעלי החיים ,היא כי יש מקום לבחון מחדש את יחסנו כלפי בעלי
החיים וכי עלינו ליחס לבעלי החיים מעמד מוסרי כזה או אחר .מטרת חיבור זה איננה לבחון האם לבעלי
חיים יש מעמד מוסרי ,כי אם לבחון מהו מעמדם המוסרי וכיצד נכון להצדיק מעמד זה ועדיין להישאר
בתחומי התיאוריות המוסריות המקובלות במסורת המערבית .על כן ,חיבור זה לא יתמקד בוויכוח בין
ה תומכים בייחוס מעמד מוסרי לבעלי חיים לבין המתנגדים לייחוס מעמד זה .חיבור זה יתמקד בוויכוח בין
פיטר סינגר וטום ריגאן ,לגבי אופן ההצדקה למעמד המוסרי של בעלי חיים וליחס הראוי כלפי בעלי חיים
 Dombrowski, 1997, p. 2. 4טיעון מקרי השוליים ,הוא אחד הטיעונים החשובים בתחום הדיון .הן סינגר והן ריגאן
מתייחסים אליו בהרחבה בכתביהם .על פי טיעון זה ,לא כל בני האדם מסוגלים להבין את המשמעויות המוסריות של מעשיהם,
כגון ילדים ,בעלי נכות מנטאלית קשה ,סניליים ואלו השקועים בתרדמת .על כן ,יהיה זה שרירותי להכלילם במערכת המוסר
ולייחס להם זכויות ,או להצדיק חובות ישירות כלפיהם ולא כלפי בעלי חיים ברמה מנטאלית דומה לשלהם ובמקרים מסוימים
אף גבוהה יותר.
 5תיאודור אדורנו ,בתוך :פאטרסון ,2006 ,עמ' .65
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במקרים של התנגשות בין האינטרסים שלהם לבין אלו של בני אדם .החיבור יתמקד בגישותיהם של
סינגר וריגאן ,אך יציג גם גישות שונות לדיון וכן ביקורות של מתנגדים לייחוס מעמד מוסרי לבעלי חיים.
מטרת החיבור הינה לבחון באופן ביקורתי את שתי הגישות ואת הביקורות המופנות כלפיהן וכמו כן,
לבחון באיזה אופן כל גישה מצליחה להתמודד עם ביקורות אלו .מבנה העבודה יהיה כדלקמן:
בפרקים הראשון והשני של חיבור זה ,אציג את עיקרי גישתם של טום ריגאן ופיטר סינגר כלפי
מעמדם המוסרי של בעלי החיים .שתי גישות אלו שונות באופן מהותי אחת מהשנייה .הראשונה היא גישה
דאונטולוגית )ריגאן( ,אשר מייחסת לבעלי חיים מסוימים זכויות בסיסיות ועל כן דורשת שינוי מהותי
ביחס אליהם וביטול מוחלט של כל פעולה המהווה ניצול של בעלי חיים אלו .השנייה היא גישה
תועלתנית ,הומניסטית ביסודה )סינגר( ,אשר אינה משתמשת בטרמינולוגיה של זכויות ,כי אם בשאיפה
לפעול על מנת להגיע לאיזון מיטבי של אושר וסבל לכל אלו המושפעים מהפעולה .גישה זו שואפת
לצמצם את הסבל הלא תמיד הכרחי הנגרם לבעלי חיים על ידי בני אדם ,אם כי היא אינה דוגלת בביטול
מוחלט של ניצול בעלי חיים לצרכים אנושיים.
בפרק השלישי אציג ביקורות על גישת הזכויות של טום ריגאן .הביקורות כלפי גישת הזכויות
יתמקדו במ תודולוגיה של ריגאן ובאופן בו הוא מנסה לייחס זכויות לבעלי חיים .עיקר הביקורת תעסוק
בהנחות עליהן הוא מבקש לבסס את טיעוניו ,בעיקר כלפי ההנחה בדבר קיומה של תודעה בקרב בעלי
חיים מסוימים .כמו כן תוצג ביקורת על האופן בו הוא משתמש באינטואיציה ככלי לבחינת מוסריות
פעולה ואת הבעייתיות של פנייה לאינטואיציה .בנוסף תוצג ביקורת על עצם השימוש במושג זכויות
בהקשר של בעלי חיים ועל המשמעויות העולות מקריאתו הבלתי מתפשרת של ריגאן להפסיק כל שימוש
בבעלי חיים שהינם משתתפי מוסר לצרכי האדם.
בפרק הרביעי אציג ביקורות על הגישה התועלתנית של פיטר סינגר .ביקורות אלו מייצגות את
עיקרי הביקורת על התיאוריה התועלתנית בכלל ועל אופן יישומה ופירושה על ידי סינגר בפרט .מפאת
קוצר היריעה ,בחרתי למקד את הביקורות על ה אופן בו מנתח סינגר את מעמדם המוסרי של בעלי החיים
והמתודולוגיה בה הוא עושה זאת .בין הביקורות ניתן למצוא גם ביקורות כלליות על התיאוריה
התועלתנית הקלאסית ,אם כי ,כאמור מרבית הביקורות עוסקות באופן בו סינגר מנתח את הסוגיה
הנבחנת .הביקורות יעסקו במתודולוגיה של סינגר ,בהנחות היסוד שלו בדבר מורכבות תודעתם של בעלי
חיים ובמגבלות השימוש בתיאוריה תועלתנית לקביעת מוסריותה של פעולה.
בפרק החמישי אציג בקצרה את תשובותיו של טום ריגאן לביקורת המופנית כלפיו ואנסה לבחון
באופן ביקורתי האם הוא מצליח להתמודד עם ביקורות אלו .כמו כן ,אציג את הבעיות העולות מתשובותיו
של ריגאן כלפי הביקורות ואת השאלות אשר נשארות פתוחות .מטרת פרק זה תהיה לבחון את מוגבלות
הגישה ואת יכולתה להתמודד עם הביקורות המופנות כלפיה.
בפרק השישי והאחרון בגוף העבודה ,אציג את תשובותיו של פיטר סינגר לביקורות המופנות
כלפיו בפרק השלישי .כמו בפרק הקודם ,גם כאן אציג באופן ביקורתי את תשובותיו של סינגר ואבחן
האם הוא אכן מצליח להתמודד עם הביקורות המופנות כלפי גישתו באופן משכנע ,או שישנן סוגיות אשר
עדיין נשארות ללא מענה מספק מצידו.
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בפרק המסכם אבחן את שאלת מעמדם המוסרי של בעלי החיים ,כפי שניתן לראותה לאחר הדיון
בתיאוריות הראשיות העוסקות בשאלה זו .במסגרת זו אבחן בקצרה את הוויכוח בין מצדדי גישת הזכויות
לבין תומכי גישת השחרור ,את היתרונות של כל אחת מהגישות ואת הבעיות העולות מקבלתה .מפאת
קוצר היריעה וטבעה של עבודה בהיקף כזה ,אין בכוונתי או ביכולתי להציג גישה או תיאוריה חלופית
אשר תתמודד עם הבעיות שעלו בביקורת על התיאוריות שהוצגו .אפרוש את הנקודות אשר לגביהן ניתן
לראות הסכמה בין פיטר סינגר וטום ריגאן וכן בין פילוסופים אחרים העוסקים בתחום .כמו כן ,אציג את
השאלות שנשארות לדעתי פתוחות בסיומו של מחקר זה ואשר יש מקום לבחון אותן באופן מעמיק יותר
ואף להציע תיאוריות מתחרות שיוכלו אולי להתמודד עמן.
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 .1הטיעון לזכויות בעלי חיים של טום ריגאן
בפרק זה אציג את עיקרי גישת הזכויות של טום ריגאן כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרו המרכזי והחשוב
ביותר ) The Case for Animal Rights (1983ובספרים ומאמרים נוספים .מטבעה של עבודה מסוג
זה ,לא ניתן יהיה להציג בפרק זה את כל מורכבותה של גישת הזכויות .בפרק זה יוצגו הטיעונים
העיקריים עליהם מבסס ריגאן את הצדקת המעמד המוסרי של בעלי חיים מסוימים .כמו כן יוצגו ביקורות
על תיאוריות אחרות שמתמודדות עם הסוגיה ואינן מספקות ,כך על פי ריגאן ,נימוקים משכנעים למצב
העניינים הקיים בין בני אדם ובעלי חיים.
א .תודעת בעלי חיים (.)Animal Awareness
 .1מדוע לא ניתן לשלול קיומה של תודעה בקרב בעלי חיים:
ריגאן מבסס את גישתו ,זכויות בעלי החיים ,על ההנחה כי לבעלי חיים ישנה תודעה ברמה זו או אחרת.
הנחה זו מוצגת בתגובה להלך המחשבה הקודם ,אשר שלל אפשרות קיומה של תודעה בקרב בעלי חיים.
ריגאן מציג את טענותיו של דיקארט 6בדבר היות בעלי החיים מכונה ללא נשמה ) ,(Automataומכאן
כיצורים חסרי תודעה .לטענת ריגאן ,הניסיון ליחס רק לבני אדם תודעה אינו עולה יפה בשל מספר
סיבות:
א .התפיסה הרווחת היא כי יש לבעלי חיים תודעה ברמה זו או אחרת ,אולם יש לתת לתפיסה זו
הצדקה רציונאלית על מנת שתהיה בעלת תוקף פילוסופי ולהטיל את חובת ההוכחה על אלו
שיבקשו לטעון כנגדה .7הניסיון של דיקארט לטעון כנגד תפיסה זו מעלה קשיים רבים ואף צורך
בהכנסת אל חיצוני כל יכול ,כדי להצדיק את טענתו .נראה כי אין הוא מצליח בכך.
ב .השפה שלנו מייחסת באופן טבעי תכונות תודעתיות לבעלי חיים .אין אפשרות לתאר את
התנהגותם של בעלי חיים ללא התייחסות לתודעה .אמרות כגון "הכלב צ'ופי נעלב"" ,צ'ופי
כועס" ,או "צ'ופי שמח" ,אינן נשמעות לנו מופרכות .במידה וננסה לא לייחס לבעלי חיים
התנהגות תודעתית ,לא נצליח להבין כלל את פשר התנהגותם.
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ג .ייחוס תודעה לבעלי חיים ,אין בה משום טענה כי לבעלי חיים יש נפש או נשמה אלמותית ולכן
היא ניתנת להתמודדות ללא קשר לטענות דתיות בדבר החיים שלאחר המוות.
ד .הניסיון לייחס תודעה אך ורק לבני אדם ,מכריח אותנו לקבל קביעה דיכוטומית ,חד משמעית,
שצריכה להיות מבוססת על ידי המנסים לטעון כן .טענה כזאת תאלץ את משמיעה להוכיח כי יש
לבני אדם טבע ייחודי ושונה מזה של בעלי חיים .לא ניתן להסביר טענה זו במונחים

 6ריגאן מתייחס באריכות לטענתו של דקארט ומקדיש מספר פרקים בספרו " "The Case For Animal Rightsלנושא
) ,1983פרקים  1.1-1.8עמ'  .(3-25בראשון הוא מציג את טענתו של דקארט ובהמשך הוא משיב על טענותיו .למרות
החשיבות הרבה של תשובותיו לדיקארט ,אמנע מלהרחיב בנושא מפאת קוצר היריעה.
 7ההתייחסות לצורך בהנמקה רציונאלית של טענה רווחת מוצגת באופן כללי ולא רק בהקשר של תודעת בעלי חיים ותשוב
לאורך כל השלבים שיתוארו בהמשך .ההתייחסות כאן היא לטענתו של ריגאן בעמ' .25
 Regan, 1983, p. 26. 8ריגאן מדגים טענה זו בעזרת ניסוי שנעשה בהתבוננות בשימפנזים במעבדת  Yerkesעל ידי
הפסיכולוג הב ).(Hebb
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אבולוציוניים ,משום שהתורה האבולוציונית מכחישה כי לבני אדם יש טבע ייחודי .יתרה מכך,
ההצדקה לתודעת בני האדם ,מבוססת בעצמה על ההנחה כי לבעלי חיים יש תודעה.
ה .התבוננות בהתנהגותם של בעלי חיים מסוימים תביא אותנו למסקנה כמעט וודאית כי לבעלי
חיים אלו יש תודעה .דוגמה נפלאה לייחוס תודעה ותבונה בקרב חיות ניתן למצוא בספרו של
דגלס אדמס "הזדמנות אחרונה לראות" בו הוא מתאר באופן נפלא מפגש שהיה לו עם גורילת
הרים בטבע" :הוא נסוג מעט ושב והשתרע במרחק כמטר ממני ,אגרופו תחוב שוב תחת סנטרו.
אהבתי את ההבעה המהורהרת שעל פניו ,את הצורה שבה נצמדו שפתיו בשל הלחץ שהפעיל
אגרופו עליהן .דומה היה שת בונה מדריכת מנוחה עד מאוד נשקפת במבטים הפתאומיים שליכסן
כלפי ,אשר לא באו בעקבות תנועה מסוימת שלי אלא בעקבות מחשבה שעלתה במוחו ,כנראה".
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כל האמור לעיל ,אינו מציג הוכחה בלתי ניתנת להפרכה לפיה לבעלי חיים יש תודעה ,אלא
מסגרת של טענות רציונאליות לייחוס תודעה לבעלי חיים מסוימים .יוצא בזאת ,כי עד אשר ניתן
יהיה למצוא פגמים בטענות לעיל ,או להציג טענה רציונאלית השוללת כל תודעה אצל בעלי
חיים ,ניתן לפעול על פי ההנחה כי הטענה לפיה לפחות לחלק מבעלי החיים ישנה תודעה ,איננה
מופרכת יותר מטענות אחרות .השאלה היא לאילו בעלי חיים יש תודעה?
 .2אילו בעלי חיים הם בעלי תודעה?
הטענה המצטברת שמופיע בסעיף הקודם ,מעניקה לכאורה ,תודעה לבעלי חיים שאינם אנושיים ,אולם אין
היא מגדירה לאילו בעלי חיים ניתן לייחס תודעה ,ועד כמה מפותחת תודעה זו בקרבם .על פי ריגאן ישנם
זנים רבים 10להם ניתן לייחס תודעה ,אולם בעיקר מדובר על כל סוגי היונקים .11אלו הם בעלי חיים,
אשר התפיסה הרווחת כמו גם מונחי השפה מייחסים להם תודעה ,וכן הזנים לגביהם התורה האבולוציונית
מקנה את הטיעון הטוב ביותר לייחוס תודעה .ג'יימס ריצ'לס ) (Rachelsמצביע על ההשפעות של תורת
האבולוציה של דארווין על כמה מהנחות היסוד שבבסיס תורות המוסר המערביות .אמנם המוסר המערבי
מושתת במידה רבה על ההנחה לפיה יש הבדל מהותי בין בני אדם לבעלי חיים ,אולם על פי תורת
האבולוציה ,הנחה זו היא מוטעית.
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הניסיון לייחס תודעה לבעלי חיים מבוסס על הפרדיגמה שמעניקים בני האדם לשאלה :מה זו
תודעה? ממה שאנו יודעים על התודעה האנושית ועל מערכת העצבים ,סביר ביותר שישנו קשר בין
התודעה שלנו לבין המערכת הפיזיולוגית והאנטומית שלנו .בהתחשב בעובדה ,שהמערכת הפיזיולוגית
והאנטומית של יונקים דומה מאוד לזאת שלנו ובכך שלתודעה יש ערך אדפטיבי ושהיא התפתחה מצורות
פחות מפותחות של יצורים חיים .יהיה זה סביר להניח כי גם יונקים הם בעלי תודעה .אין באמור לעיל
 9אדמס ,2004 ,עמ' .85
 10ישנה חשיבות רבה לטענה זו כפי שהיא מופיעה בעמוד  ,(Regan, 1983) 29משום שביקורת רבה מופנית כלפי ריגאן ,כפי
שנראה בהמשך ,בשל ניסיונו לצמצם את טווח בעלי החיים בעלי התודעה.
 11במהדורה המקורית של הספר  (1983) The case for Animal Rightsריגאן מדבר בעיקר על יונקים מגיל שנה ומעלה
כבעלי תודעה .במהדורה השנייה של הספר ) (2004ובספרים ומאמרים אחרים כגון ,(2001) Defending Animal Rights
מרחיב ריגאן את ייחוס התודעה לכלל היונקים וכן לציפורים.
Rachels, 1989, p. 95. 12
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בכדי לטעון בוודאות כי רק לבעלי החיים הדומים לאדם ,מבחינה פיזיולוגית ואנטומית ,ניתן לייחס
תודעה ,אלא שרק לבעלי חיים אלו )יונקים( ,ייחוס התודעה הוא המבוסס ביותר .בציטוט הבא מתייחס
ריגאן לתודעת בעלי חיים בהקשר האבולוציוני:
"This clearly is Darwin's outlook."There is", he writes, "no fundamental difference
between man and the higher animals in their mental faculties". The difference in
the mental life of human beings, other mammals and birds, he goes on to observe,
is "one of degree, not in kind". What Darwin means, I think, is that these animals
are like us in having a rich, unified mental life. Darwin himself catalogues the
mental attributes he finds in animals, basing his findings on his own and others
observations, of their behavior. It is an impressive list, including – in addition to
the capacity to experience, pleasure and pain (sentiency) – such emotions as terror,
suspicion, courage, rage, shame, jealousy, grief, love, and affection, and such
higher orders cognitive abilities as curiosity, attention, memory, imagination and
reason."13

ריגאן מבסס את טענותיו בדבר ייחוס תודעה לבעלי חיים ,על הגישה האבולוציונית ,התפיסה
הרווחת וההתייחסות במונחי השפה .לכן ,כנראה ,הוא מתקשה לייחס תודעה לבעלי חיים שאינם יונקים.
הדוגמה שהוא מציג הינה היחס לחילזון ,כלומר האם ניתן לייחס לחילזון "רצון" להידבק לעץ? האם ניתן
לייחס לחילזון "כעס" אם מזיזים אותו משם? או האם הוא "מרגיש כאב" אם מועכים אותו? 14אנחנו לא
מתפתים לייחס קביעת תודעה לבעלי חיים פחות מפותחים כגון חילזון או אף פחותים ממנו .אין הוא טוען
שהנימוקים המצטברים שהוצגו ,בדבר קיומה של תודעה בקרב בעלי חיים מסוימים ,הם הוכחה לקיומה
של תודעה זו ,אלא הנחה מתקבלת על הדעת וכרגע לפחות ,בלתי ניתנת להפרכה .ייתכן ,אם כך ,שגם
בעלי חיים כגון חלזונות או בעלי חיים "פחותים" אחרים הם בעלי תודעה ,גם אם נראה לנו מוזר לטעון
כן .אם אכן הם בעלי תודעה ,אזי גם ההוכחה לכך צריכה להתבסס על התיאוריה האבולוציונית או
תיאוריה אחרת ,טובה יותר ,אם תימצא כזו.
קביעת הקו המפריד בין בעלי חיים בעלי התודעה לאילו חסרי התודעה ,אינה משימה קלה.
הקושי האמיתי שלנו ,הינו לקבוע את הקו המפריד בין השניים ,אולם לדעת ריגאן אין הדבר צריך
להרתיע את שיקול דעתנו .הדוגמה שהוא נותן לכך ,היא שאנו לא יכולים לקבוע במדויק כמה מבוגר או
גבוה מישהו צריך להיות ,על מנת שנקבע שהוא מבוגר או גבוה .בורותנו לגבי קו הגבול לייחוס תודעה,
אינה צריכה למנוע מאיתנו לייחס תודעה לבני אדם ולבעלי החיים הדומים לנו מבחינה אנטומית
ופיזיולוגית .חלק מההתייחסות כלפי בעלי חיים היא ללא ספק אנתרופורמיסטית )ייחוס תכונות אנושיות
בלעדיות לבעלי חיים( ,אולם על פי פיזיולוג בעלי החיים דונלד גריפין ) 15(Griffinאין זה פגם בבעלי
החיים שלא מאפשר לנו לראותם כבעלי חיים מנטאליים ) ,(Mental Lifeאלא זו יהירותנו ,אשר אינה
מאפשרת לנו לזהות את יכולתם המנטאלית .החשיבה שלנו בדבר ייחודנו ,שניתן להסבירה אולי בעזרת
Cohen & Regan, 2001, p. 161. 13
 14לגבי הקביעה האחרונה ,בדבר מעיכתו של החילזון ,ריגאן מנסה להיות פחות החלטי בשלילתה.
Regan, 1983, p. 31. 15
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הדת ,איננה ניתנת להסבר בעזרת המדע .על כך כתב פרויד" :במהלך היעשותו לבן תרבות ,קנה לו האדם
עמדת שליטה ביחס לאחיו בני ממלכת החי .משלא הסתפק בעליונות זו ,פנה האדם להקים חיץ בין טבעו
לבין טבעם של יצורים אלו ,הוא הכריז עליהם כמשוללי תבונה ,ובה בשעה ייחס לעצמו נשמה אלמותית,
והתכחש בשם מוצאו האלוהי לכל זיקה קהילתית בינו לבין ממלכת החי 16".השאלה הנשארת פתוחה
איפה ,היא עד כמה מורכבת תודעתם של בעלי חיים?
 .3המורכבות של תודעת בעלי חיים.
ריגאן יוצא מתוך נקודת הנחה שלחיות ,17יש מה שהוא מכנה אמונה מבוססת העדפה )Preference-
 .(Beliefיהיה זה מגוחך ,על פי ריגאן ,להאמין שיש לחיות העדפה אינהרנטית .הדוגמה שהוא נותן היא
כי יהיה זה מגוחך לטעון שלכלב יש העדפה מוקדמת להיוולד ,או העדפה לגבי טעמה של עצם .על כן
לדעתו ,כדי לרכוש העדפות צריכות החיות קודם כל להתנסות .בנוסף לכך ,אם החיות הינן חסרות זיכרון,
כפי שיש כאלו הטוענים ,הרי שהן לא תוכלנה לשמר את ההעדפות שלהן .יהיה זה הגיוני אם כך לטעון כי
לחיות יש זיכרון .על פי ריגאן ,לא רק שניתן להסיק שלחיות יש זיכרון ,אלא גם שיש להן היכולת לבצע
הכללה קונספטואלית ולזהות מקרים שונים כדומים לאלו לגביהם יש להן זיכרון .ברם ,השאלה החשובה
ביותר הינה :האם יש לחיות גם רצונות? או אמונות לגבי העתיד? הטענה המצטברת ,כפי שהוצגה לעיל,
נותנת לנו יסוד לפיו ניתן להניח כי אכן לחיות יש ,כמו לבני אדם ,אמונות והעדפות ואין סיבה לוגית
לסבור כי חיות אינן פועלות מתוך כוונה .על פי ריגאן ,לא רק שאין מניעה לראות בחיות כפועלות מתוך
כוונה ,אלא שחובה עלינו לראותן כבעלות כוונות.
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לאחר שהצלחנו ,לדעת ריגאן ,לייחס לחיות תודעה ופעולה מתוך כוונה ,יש לנו גם יסוד סביר
לייחס לחיות אמונות לגבי העתיד ,כפי שאנו עושים ביחס לבני אדם 19.הטיעון של ריגאן הוא כדלקמן:
לאינדיבידואל  ,Aהמתנהג בהווה כדי להביא לסיפוק היצרים שלו בנקודה כלשהי בעתיד ,הכוונה
אפשרית אך ורק אם אנו מניחים ש A -הוא בעל תודעה עצמית .לפחות במידה בה  Aמאמין ,שיהיו אלה
היצרים שלו ,שיסופקו בעתיד ,כתוצאה ממה שהוא עושה עכשיו  20.בדיבור אחר ,פעולות מכוונות,
אפשריות רק לאלו שהם בעלי תודעה עצמית .לטעמי ,מדובר בהנחה מעט מוגזמת של ריגאן ,מאחר
שניתן להסביר התנהגות כזו גם באופנים פשוטים ולכאורה יותר מתקבלים על הדעת ,כגון פעולה על פי
אינסטינקטים מולדים או רכישת התנהגות באמצעות התבוננות ,גם התנהגות כזו היא כמובן סוג של יכולת
מנטאלית ,שקשה יהיה לחלוק על קיומה אצל חיות ולא בהכרח מתוך כוונה עתידית המהווה הוכחה בדבר

 16פרויד ,בתוך :פאטרסון.17 ,2006 ,
 17מעתה ואילך ,בהתייחסותי אל גישתו של טום ריגאן ,כאשר אתייחס לחיות ולא לבעלי חיים ,הכוונה היא ליונקים וציפורים
)כפי שמגדיר ריגאן את בעלי התודעה( ,וכאשר ההתייחסות תהיה לבעלי חיים ,היא תכלול את שאר בעלי החיים הלא אנושיים
וזאת על מנת להפריד בין השניים .יש לסייג ולומר כי המושג חיות ,איננו המתאים ביותר לתיאור בעלי חיים בעלי תודעה ,בשל
הקונוטציה השלילית והנחותה שמציע מושג זה .בשל מחסור במושג מתאים יותר ועקב החשיבות הרבה להבדיל בין המקרים,
אשתמש במושג זה ,על אף הבעייתיות שבו.
Regan, 1996, p. 199. 18
 19כאן ישנה לדעתי שגיאה לוגית גדולה של ריגאן ,בכך שהוא עובר ללא נימוקים משכנעים מספיק מהכרה בסטאטוס של חיות
כבעלות כוונה ) (Intentional Agentsלטענה לפיה ניתן לראותן כבעלות תודעה עצמית ).(Self Conscious
Regan, 1983, p. 75. 20
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קיומה של תודעה עצמית .במידה וריגאן היה מסתפק בטענה כי אין מניעה לוגית לקבל את ההנחה,
שלחיות יש תודעה עצמית על בסיס התבוננות בהתנהגותם ,ניחא ,אולם הוא בוחר לטעון שאנו חייבים

21

לראות את החיות כבעלות תודעה עצמית .לדעתי ,הניסיון של ריגאן ,ללכת קדימה צעד אחד יותר מדי ,אל
הוכחה בדבר תודעה עצמית לחיות ,הינו נמהר ומהווה מכשלה בסיסית בהנחות היסוד שלו.
בניסיון לסמן את הקו המפריד בין חיות )בעלות אמונות ,רגשות ,תודעה ,פעילות מכוונת( לבין
בעלי חיים ,מציע ריגאן לנקוט בגישה שמרנית ,על פיה אין לסמן קו ברור כאשר השאלה מופנית באופן
אינדיבידואלי ,אלא לנקוט בגישה שתאפשר לנו להתקדם למרות הקושי במתן תשובה לסוגיה מורכבת זו.
הפתרון שמציע ריגאן הינו כדלקמן; כאשר הוא מתייחס לחיות או לאנשים , 22הכוונה היא לכאלו
שנמצאים הרבה מעבר לנקודה בה מישהו יכול להפריד בין אלו שיש להם כישורים מנטאליים ואלו שאין
להם .23בהמשך ינסה ריגאן לטעון כי ההתייחסות ההוגנת כלפי חיות מחייבת אותנו גם לגבי בעלי חיים
אחרים ולא רק לגבי יונקים וציפורים .24השאלה היא מהי אותה התנהגות הוגנת לחיות עליה מדבר
ריגאן?
ב .רווחת בעלי חיים (.)Animal Welfare
על פי ריגאן ,לחיות יש מה שהוא מכנה "רווחת חיים" .הכוונה שלו היא כי לחיות ייתכנו חיים טובים או
רעים מבחינת הרווחה לה הן זוכות ,וישנם הבדלים גדולים בין חיות שונות במידת הרווחה לה הן זוכות
במהלך חייהן .ריגאן מסכים כי לא ניתן לראות בחיות אוטונומיות ,על פי הגדרתו של קאנט ,25אולם הוא
מציע לבחון את האוטונומיות של חיות ,על פי גישה אותה הוא מכנה אוטונומית העדפות ) Preference
 .(Autonomyעל פי גישה זו ,כדי לפעול באופן אוטונומי אין צורך בחשיבה ללא משוא פנים ,אלא
מספיק שישנה היכולת ליזום פעולות ,שאותו יחיד מאמין כי יביאו אותו להגשמת רצונותיו .על מנת
להסביר את טענתו נותן ריגאן דוגמה של בחירת אוכל מוכר על ידי חיות ,כהוכחה להעדפה .26אני מוצא
דוגמא זו בעייתית כיוון שייתכן ומדובר רק בפעולה על פי אינסטינקט ותו לא.
רווחה מאפשרת או מגדילה את הסיכויים של היחיד לזכות בחיים טובים ,בהתאם לצרכיו
ויכולתו .ישנם מספר תנאים מסוימים אשר הינם בסיסיים והכרחיים על מנת שאינדיבידואל ,שיכול לחיות
ברווחה ,אכן יזכה לה .תזונה מספקת ,מקלט ,מים ומנוחה הן דוגמאות לצרכים שעליהם להתקיים על מנת
שאינדיבידואל ,אדם או חיה ,יזכה לחיות ברווחה .על פי ריגאן ,חיות ,כמו בני אדם ובשונה מצמחים הן
בעלות אינטרסים.

Regan, 1983, p. 74. 21
 22מעתה ,כל התייחסות לאנשים ,בפרק על טום ריגאן ,תהיה לאלו שהינם בני שנה ומעלה ,שאינם נמצאים בתרדמת או שהינם
מאותגרים שכלית ברמה קשה ביותר.
 23ניתן יהיה לראות בהמשך כי לא מעט מבקרים יטענו כי גם אותם בעלי חיים אותם הוא מגדיר כבעלי תודעה באופן מובהק,
אינם כאלו )קרות'רס לדוגמה(.
 Regan, 1983, p. 78. 24אחת הביקורות המתבקשות על בחירת המושגים וההגדרות של ריגאן ,היא כי בעצם הוא מנציח
ברמה זו או אחרת את הדיכוטומיה בין בני אדם ובעלי חיים ,אותה דיכוטומיה לה הוא מתנגד.
Ibid., p., p. 84. 25
Ibid., p. 85. 26
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לחיות ברווחה ביחס ליכולתו של כל אינדיבידואל ,משמעו ,על פי ריגאן ,למלא את מגוון רצונותיו
) ,(Desiresבאופן הרמוני ,סדיר וקבוע .מידת הרווחה ,הן של חיות והן של בני אדם תלויה במידת
ההזדמנות שלהם לספק את רצונותיהם .אם חיות חסרות את הסיכוי הזה ,בעקבות מצב טבעי או כתוצאה
של פעילות בני האדם ,סיכוייהם לחיות ברווחה ,הינם פחותים בהרבה .ככל שאורגניזם הוא מורכב יותר,
כך רבים הם רצונותיו ותחומי עניינו .בהתאמה ,כך גם גדלים צרכיו והתנאים לסיפוקם של צרכיו .ככל
שלמישהו יש יותר רצונות ויעדים ,כך קשה יותר לספקם .רווחה של חיות מתקיימת כאשר הן(.1) :
רודפות אחרי ומשיגות את מה שהן מעדיפות (.2) .הן מפיקות הנאה מלרדוף ולהשיג את מה שהן
מעדיפות ) (.3מה שהן רודפות ומשיגות הוא לטובתן .כמו כן ,על פי ריגאן משמעותה של לחיות בפגיעה
) ,(Harmsהיא כאשר רווחתם של אינדיבידואלים מופחתת במידה רבה; לא כל הפגיעות הן שוות ולא כל
פגיעה פוגעת באותה מידה .ניתן להבחין בין שני אופני פגיעה (.1) :גרימת סבל ) – (Inflictionהכוונה
לא בהכרח לגרימת כאב ,פיזי או פסיכולוגי .יש לדידו של ריגאן להפריד בין כאב ,שאינו בהכרח שלילי,
לבין סבל שהינו בהכרח מצב שלילי .יש גם להבחין בין כאב רגיל לכאב חמור מספיק ומתמשך מספיק
כדי שייחשב ,על פניו ,לפגיעה (.2) .מניעה – משמעה מניעה או הפחתה של הגורמים היכולים לתרום
לרווחה .מניעה של האפשרות להגשים את רצונותיהם ,גם הפיזיולוגים וגם הפסיכולוגיים ,כולל אלו
שאינם מכירים )לדוגמה חיים חופשיים בטבע לחיה שנמצאת בכלוב(.
ריגאן מתייחס גם למוות ,וטוען כי המוות הינו סוג חמור של פגיעה .נהוג בדרך כלל לטעון כי
במידה שהחיות אינן סובלות במהלך הריגתן ,הרי שאין מדובר בפגיעה .ריגאן טוען כי פגיעה איננה רק
גרימת סבל ,אלא גם פגיעה כתוצאה ממניעה .דיבור אחר ,מוות מוקדם ולא טבעי הינו פגיעה משום
שמדובר במניעה בלתי הפיכה של הדבר החשוב ביותר – החיים ,ואיתם הסיכוי למצוא סיפוק .מוות הינו,
אם כן ,הפגיעה החמורה מכל ,משום שזו האבידה המוחלטת של הסיכוי לחיי רווחה.
ריגאן טוען כי אין לנו זכות לפגוע בחיות בעלות העדפות ,גם אם הן נטולות יכולת לבטא את
התנגדותן ,ממש כשם שאין זה מוסרי לפעול באופן דומה כלפי בני אדם ,שאינם יכולים להתנגד ,כגון
תינוקות ,מפגרים ,אנשים בתרדמת או אנשים סניליים .אנחנו יכולים לגרום להם כאב או אי נוחות ,רק
במידה והדבר נעשה עבור תועלתם שלהם ולא עבור תועלתו של מישהו אחר.27
ג .תיאוריות אתיות ומחשבה אתית.
 .1קריטריונים להערכת עקרונות מוסריים:
ריגאן מעוניין לאפיין מספר קריטריונים ,אשר לדעתו ,מהווים בסיס להערכת עקרונות מוסריים ,ועל
פיהם הוא מנסה לבסס את גישת הזכויות :עקביות ,התאמה של כר פעולה ) ,(Adequacy of Scopeדיוק
וקונפורמיות עם האינטואיציה שלנו ) .(Conformity With Our Intuitionsכעת אבקש לעסוק
בקריטריון האחרון שמציג ריגאן ,הן משום שהוא נתון למחלוקת כקריטריון מוסרי והן משום החשיבות
הרבה שמיחס לו ריגאן .ריגאן מודע למחלוקת סביב קבלת האינטואיציה כקריטריון מכריע בסוגיות

Regan, 1996, p. 200. 27
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מוסריות ולכן מציג התנגדות ומנסה להשיב לה .את הסבריו הוא מפנה בעיקר כלפי הביקורת המושמעת
מפי ריצ'ארד הייר ) (Hareוממשיכו פיטר סינגר ) ,(Singerשטוענים כי פנייה לאינטואיציה הינה פנייה
לדעה קדומ ה . 28ריגאן בתשובה ,מתייחס לאינטואיציה כרפלקטיבית ,כלומר ,פנייה לשיקול הדעת
האינטואיטיבי שלנו ,רק לאחר בחינה מדוקדקת של הדילמה ,על פי הקריטריונים לעיל ולא על פי
"תחושת בטן" לא מבוססת .דיבור אחר ,כוונתו של ריגאן ,היא כי אל לנו לפנות אל הרגשתנו ,אלא אל
אמונתנו ) .(Beliefהאינטואיציה עליה מדבר ריגאן ,איננה דעה קדומה ,משום שמדובר בבחינה ביקורתית
של אמונותינו ,באופן מושכל ולא על פי הלכות הלב.
 .2ההבדל בין סוכני מוסר ) (Moral Agentsומשתתפי מוסר ).(Moral Patients
ריגאן טוען ,כי יש להבדיל בין סוכני מוסר ומשתתפי מוסר ,הבחנה זו תלווה את ריגאן לאורך כל
התיאוריה שלו ועל כן ישנה חשיבות רבה להציגה בהרחבה.
סוכני מוסר – אינדיבידואלים שיש להם מגוון של תכונות ויכולות ,בעיקר היכולת להבחין בין
טוב לרע ,מוסרי ולא מוסרי ומה חייבים לעשות בסיטואציה מסוימת .הם הינם בעלי יכולת לבחור באופן
חופשי לפעול או לא לפעול על פי החובה המוסרית .על כן ,יהיה זה הגיוני לראות את סוכני המוסר
כאחראים למעשיה .29בני אדם בוגרים ונורמאלים מהווים את הפרדיגמה לסוכני מוסר ,והללו מושפעים
גם באופן ישיר ממעשיהם של סוכני מוסר אחרים .הגישה המשותפת לכל תיאוריות גישת החובה הלא
ישירה ,בה אדון בסעיף הבא ,היא שכל סוכני המוסר ואך ורק הם הינם חלק ממערכת המוסר הישיר .כל
מי שאינו נכלל בקבוצה זו נמצא מחוץ למערכת המוסר הישיר ואין חובה ישירה כלפיו אלא רק חובות
בלתי ישירות.
משתתפי מוסר – בניגוד לסוכני מוסר ,הם חסרים את היכולת להבחין באופן תבוני ,בין מעשה
מוסרי או לא מוסרי ואין ביכולתם להיות אחראיים למעשיהם מבחינה מוסרית .משתתפי מוסר אינם
יכולים לעשות את מה שנכון או מה שאינו נכון מבחינה מוסרית ,פשוט משום שאין ביכולתם לתפוס את
משמעות הפעולה שהם עושים מבחינה מוסרית .הם עדיין עשויים להשפיע על סוכני המוסר ואף לפגוע
בהם ,אולם הם לא ייחשבו כאחראיים מוסרית לפעולותיהם הפוגעות .ילדים ,מאותגרים שכלית ,פגועי
נפש וסניליים מהווים דוגמה מובהקת למשתתפי מוסר אנושיים .יש לציין כי יש דרגות שונות למשתתפי
מוסר.30
היכן מותחים את הקו בין סוכני מוסר ומשתתפי מוסר במקרה של בני האדם? זו אכן שאלה קשה
ומהווה את אחד מעמודי התווך לביסוס המוטיבציה לגישתו של ריגאן .לדעתו ,ייתכן שלא ניתן לקבוע קו
מפריד מדויק .אולם ,חשוב מאוד שהאופן בו אנו ננסה לענות על שאלה זו ,יהיה דומה כאשר אנו דנים
בחיות כמשתתפי מוסר .משתתפי מוסר לא יכולים להיות אחראיים לפעולותיהם המוסריות ,אבל בהחלט
Regan, 1983, p. 136. 28
Ibid., pp. 151-152.29
 30לא כל החיות שוות במידת התאמתן להגדרה "משתתפי מוסר" ,אבל מרגע שניתן להתייחס אליהן כמשתתפי מוסר ,היחס
אליהן צריך להיות שווה .מעתה כל פניה למושג משתתפי מוסר תכלול חיות ואנשים שיש להם רצונות ואמונות ,שתופסים,
זוכרים ויכולים לפעול באופן רצוני ,שיש להם הבנה של עתיד ,כולל זה שלהם ,שיש להם רגשות ,זהות פסיכולוגית מתמשכת
וסוג של אוטונומיה והם הינם בעלי יכולת ליהנות מרווחה.
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עשויים להיות מושפעים באופן ישיר מפעולותיהם של סוכני מוסר .על כן ,לדעת ריגאן ,הם דומים לסוכני
מוסר באספקט הזה )של הצד המושפע( .הוצאת בעלי חיים מהמערכת המוסרית של החובה הישירה
איננה ,לדידו ,מעשה של סוגנות .הוכחה לכך היא הוצאתם של בני האדם שאינם סוכני מוסר.

31

ריגאן יוצא נגד הטענה המקובלת בקרב בני האדם ,לפיה שייכות מינית )מין ביולוגי( הינה עילה
מספקת להתייחסות מפלה ומנצלת .הוא טוען כי אם המין כשלעצמו ,יש בו מספיק כדי לאפשר פגיעה
באילו שאינם בני האדם ,הרי שלא ניתן יהיה לנהוג במוסר כפול ,במידה ויהיה מין כלשהו ,עליון עלינו
מבחינה טכנולוגית ומנטאלית .לא נוכל לטעון אז ,שההפרדה על בסיס מין ביולוגי איננה טיעון מוסרי
מספק .32אולם ריגאן מבחין בצדק בין מקרים שונים של בני אדם כמשתתפי מוסר; אלו אשר הינם בעלי
פוטנציאל להיות סוכני מוסר לאלו שלעולם לא יהיו סוכני מוסר.

33

עבור סוכני מוסר קיימת קורלציה בין זכויות וחובות ,מה שאינו נכון לגבי משתתפי מוסר,
שזכויותיהם נובעות מפגיעותם .האחרונים אינם יכולים להגן על זכויותיהם בכוחות עצמם .מכאן משתמע,
כי אם מכירים בכך שלבני אדם שאינם מסוגלים להיות פועלים מוסריים יש זכויות ,אין לשלול זכויות
בסיסיות גם מבעלי חיים בעלי תחושה; אם יש לנו חובות ישירות כלפי אלה ,צריכות להיות לנו גם חובות
ישירות כלפי אלה .הדרישה להענקת זכויות אינה מותנית ברמת האינטליגנציה של מי שדורשים עבורם
זכויות ,אבל היא בהחלט מחזקת אותה .היא איננה יכולה להצדיק העדפה מוסרית של קופי-על על בני
אדם מפגרים ,אבל היא גוררת לפחות את ההנחה שגם לחיות אלה יש זכויות בסיסיות".
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 .3גישות חובה לא ישירה ):(Indirect Duty Views
ריגאן מדגיש ,כי לא ייתכן שפילוסוף של המוסר יטען כיום ברצינות כי אנו יכולים להתייחס לחיות ככל
העולה על דעתנו .יש הסכמה בנוגע ל מגבלות מוסריות כלשהן בנוגע ליחס שלנו כלפי חיות ,הבעיה היא
המידה והאופן של מגבלות אלו .ריגאן בוחן בשלב זה את הניסיון להציג הגנה על האופן בו אנו פועלים
ביחס לחיות ,תוך וויתור על מתן זכויות לבעלי חיים ופניה לגישות החובה הלא ישירה .טענות כגון החובה
שלנו לדורות הבאים וחובות כלפי אלוהים יוצר כל ,הן הדוגמות שהוא מציג לגישות אלו .ריגאן בוחן
שלוש תיאוריות מרכזיות של חובה לא ישירה ומנסה להראות את הבעייתיות שלהן:
א .אגואיזם רציונאלי )יאן נרבסון :(Narveson
על פי גישתו של הפילוסוף יאן נרבסון ,כל ישות רציונאלית שואפת למקסם את יכולותיה ,יהיו אשר יהיו,
כדי להגשים את רצונותיה ,האינטרסים שלה וצרכיה .35כדי להגשים את שאיפותיו נכנס האינדיבידואל
הרציונאלי האגואיסטי להסכמה ,או אמנה ,עם אגואיסטים רציונאליים אחרים ,על מערכת מגבלות

DeGrazia, 2006, p. 41. 31
Regan, 1996, p. 197. 32
Dombrowski, 1997, p. 187. 33
 34לוי זאב ולוי נדב.187 ,2002 ,
Regan, 1983, p. 156. 35
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משותפת לכולם .מערכת זאת היא מה שאנו מכנים מוסריות ,כאשר הבסיס של זכויות וחובות מקורו
במערכת הסכמות זו .בעלי חיים ,כותב נרבסון ,אינם נכללים במערכת הזו ,ולכן אינם זכאים לזכויות.

36

ריגאן טוען ,כי קריאה ראשונית של נרבסון תגרום לנו לחשוב שהוא אינו רואה בחיות אפילו
משתתפי מוסר ,אולם קריאה נוספת תראה כי הוא אכן מאפשר להם סטאטוס כזה .מעמד מוגבל זה יינתן
לחיות ,וזאת משום שפגיעה בהן עשויה להשפיע על האינטרסים של האגואיסט הרציונאלי .זו הסיבה שיש
לנו חובות לא ישירות כלפי בעלי חיים .נרבסון לא מפרט מספיק בעניין ,אבל גישתו כלפי בעלי חיים
דומה לגישתו כלפי בני אדם שאינם אגואיסטים רציונאליים ,כגון ילדים ומאותגרים שכלית .לדידו,
החובות שיש לנו כלפי מקרים אלו גם הן חובות לא ישירות.
ריגאן מציג את ניסיונו של נרבסון להסביר מדוע יש לנו חובות כלפי בני אדם שהינם משתתפי
מוסר ,וזאת בניגוד לחיות .לטענתו ,התיאוריה של נרבסון לא מצליחה לתת הסבר רציונאלי מדוע עלינו
לשמור על האינטרסים של ילדים ושל בעלי פיגור שכלי .37הסיבה הראשונה שנותן נרבסון ,היא כי גם
אנו עשויים להפוך למפגרים ועל כן יש לנו אינטרס לשמור על זכויותיהם .ריגאן משיב בצדק לדידי ,כי
טיעון זה אינו מגן על אלו שנולדים עם פיגור שכלי ועל כן אינם מהווים חלק מההסכם .נרבסון טוען עוד,
כי כאגואיסטים רציונאליים יש לנו סיבות רציונאליות לשמור על האינטרסים של ילדים ,כולל של
המפגרים ,על אף שהם עצמם אינם סוכני מוסר עדיין ואולי אף לא יהיו .הטיעון שמציע נרבסון הוא כי יש
לנו אינטרסים סנטימנטאליים בגידולם ודאגה לילדים ,מכיוון שנרצה שגם ילדינו יזכו להגנה זו .הבעיה
בטיעון זה של נרבסון ,על פי ריגאן ,טמונה בכך שאין הכרח שתתקיים גישה סנטימנטאלית זו כלפי ילדים.
במידה ואדם יחליט למכור את בנו הסובל מפיגור לניסויים ,אין לנו שום דרך לטעון באופן רציונאלי כי
פעולה זו איננה תואמת את האינטרס שלו.
ב .תיאורית הצדק ) ג'ון רולס :(Rawls
תיאורית הצדק של ג'ון רולס הינה גם כן תיאורית הדדיות .כנגדה ,ביקורתו העיקרית של ריגאן היא כי
רולס אינו מכליל את כל בני האדם במערכת המוסר ,אלא רק את סוכני המוסר .ריגאן מציין כי במאמר
קודם לספרו של רולס "תיאוריה של צדק" ,רולס קובע באופן חד משמעי שרק סוכני מוסר זכאים לזכויות
וחובות ,לפיו אדם חייב להיות בעל דרגה מינימאלית של חוש צדק .38מכיוון שלא כל בני האדם הם סוכני
מוסר ,על פי רולס ,נובע מכך שלא כל בני האדם זכאים לחובות של צדק .ריגאן מציין כי רולס אמנם
חוזר בו ב"תיאוריה של צדק" מגישה זו ,אולם לא באופן משכנע לדעתו .על פי ריגאן יש להיזהר בבחינת
העקרונות השונים שמציע רולס ,כשהשניים העיקריים הם (.1) :להיות סוכן מוסר ,הוא תנאי הכרחי
ומספיק כדי שיהיו כלפייך חובות מוסריים (.2) .להיות סוכן מוסר זה תנאי מספק אבל רק נראה כהכרחי.
בשני המקרים ,לדעת ריגאן ,מעמדן המוסרי של חיות אינו מובטח מכיוון שחיות אינן סוכני מוסר על פי

Narveson, Jan, "Animal Rights", the Canadian journal of philosophy 7, no. 1 (March 1977): 178 36
 37ראו גם Dombrowski, 1997, p. 53.
Regan, 1983, pp. 164-165. 38

18

הגישה המחמירה ,ולכן אין לנו חובות צדק כלפיהם; ועל פי הגישה המקלה ,הרי ש"נראה" שאין לנו
חובות צדק כלפיהם.
מתוך דבריו של רולס אין זה ברור אם יש לנו חובות ישירות או עקיפות כלפי בעלי חיים .לכן,
אין זה ברור האם יש לכלול את גישת רולס במסגרת גישות החובות הלא ישירות .ריגאן מבקש לבחון את
החובה לא לגרום סבל לחיות כחובה ישירה על פי רולס ,ולהציגה כלא עקבית .לדעתו אם קובעי חוקי
הצדק מאחורי מסך הבערות יודעים כי הם יהיו בני אדם ,הרי שאין להם כל סיבה רציונאלית לקבוע חוקי
צדק ישירים או חובות ישירות כלפי חיות ,אפילו לא את החובה הבסיסית לא לגרום סבל לחיות או להרוג
אותן .על כן ,אם החובה לא להיות אכזרי כלפי חיות היא חובה טבעית ,הרי שאין היא קשורה ל"חוזה"
שנקבע בין סוכני המוסר .לדידו של ריגאן ,ניתן למצוא פתרון לדילמה הזו אם נתייחס לחובה לא
להתאכזר לחיות כחובה לא ישירה.
קובעי החוקים מאחורי מסך הבערות ירצו לקבוע חוקי צדק ,שיכללו גם את משתתפי המוסר
בקרב בני האדם ,בהנחה כי אינם יודעים מי הם יהיו אחרי הרמת מסך הבערות ,או מתוך ההנחה הברורה
שהם יהיו לפחות חלק מהזמן משתתפי מוסר בלבד )כילדים( .הסיבה היחידה לא לכלול חיות בשלב
האוריגינלי ,תהיה רק אם ידעו המחוקקים שהם יהיו אך רק בני אדם ולא חיות ,כפי שעושה רולס .לא
ברור מתוך דבריו של רולס מדוע הם יידעו איזה מין ביולוגי הם יהיו אבל לא איזה מגדר ,צבע ,גזע או
האם יהיו סוכני מוסר או משתתפי מוסר .אם מסך הבערות צריך למנוע מידע מהמחוקקים כדי שעקרונות
הצדק יהיו הוגנים ,לא ברור מדוע אין הוא צריך לכלול גם את המידע לגבי המין הביולוגי .לדעתו של
ריגאן ,הוצאת המין הביולוגי כאפשרות לאחר מסך הבערות היא פעולה של דעה קדומה ולכן לא תיאורית
צדק שלמה .תשובה אפשרית לטענה זו ,היא כי מטרת "תיאורית הצדק" של רולס הינה לקבוע חוקים
לחלוקת טובות והנאות ,ומיועדת רק לאלו שיכולים ליהנות מהם במידה זו אחרת ולהילחם עבורם.
על פי ריגאן ,יהיה זה בסדר לא לכלול את כל בעלי החיים מאחורי מסך הבערות ,אבל אין סיבה
לא לכלול חיות .האחרונות יכולות לחיות חיי רווחה בהתאם לטבען ועל כן זכאיות להנאות וזכויות
הרלוונטיות לטבען ,גם אם הן עצמן אינן יכולות לתפוס את הקונספציה של רווחתן ארוכת הטווח.
לסיכום ,טוען ריגאן ,כי טענתו של רולס לפיה אין או לפחות נראה שאין לבני אדם חובות צדק טבעיות
כלפי חיות ,עומדת בקונפליקט עם גישתו שיש לנו חובה לא להיות אכזריים לבעלי חיים ,בהנחה שחובה
זו היא ישירה כלפי בעלי חיים .התייחסות לחובה כלפי חיות כחובה לא ישירה ,תאפשר לתיאוריה של
רולס להישאר קונסיסטנטית ,אולם היא תגרום לתיאוריה הזו להיות בעלת משוא פנים כמו גם שרירותית.
להסתפק בתיאוריה של רולס ,על פי ריגאן ,יהיה לא לבחור את התיאוריה המוסרית הטובה ביותר ,בשל
הקשיים שהוצגו לעיל  .39דניאל דומברובסקי ) (Dombrowskiמציג דוגמה מהספרות הבדיונית כדי
להדגיש את בעייתיות התיאוריה של רולס ביחס למקרי שוליים .הדוגמה לקוחה מתוך הסיפור "פרחים
לאלג'רנון" של הסופר דניאל קיז ,40בספר זה מתואר אדם בעל פיגור שכלי קשה אשר הופך באופן זמני
לרציונאלי )למעשה לגאון( על ידי תרופת פלא שלבסוף מתפוגגת .ניתן לדמיין בקלות ,איזה יחס ידרוש
Dombrowski, 1997, p. 62. 39
 40קיז דניאל ,1981 ,תורגם גם בשם "פרחים לעכבר לבן".
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אותו אדם לקבל כאשר הוא ישוב להיות במצב של פיגור שכלי ,וודאי הוא כי אותו אדם ידרוש זכויות
בסיסיות .לא קשה לחשוב מה יקרה אם הסובייקט במקרה לעיל יהיה שימפנזה ,פרה או עכבר מעבדה.

41

דוגמה למצב בדיוני כזה ,ניתן למצוא גם בספרו של פול אנדרסון "גל מוח" בו כל היצורים החיים עוברים
שינוי המעלה את רמת האינטליגנציה שלהם באופן מהותי ואיתו את דרישותיהם לזכויות.42
ג .הגישה של עמנואל קאנט ):(Kant
בניגוד לרולס ,שגישתו כלפי בעלי חיים אינה ברורה ,גישתו של עמנואל קאנט ברורה לחלוטין; מדובר
בגישה של חובות לא ישירות נטולת אלמנט האגואיזם ,אצל קאנט החובות המוסריות הישירות הן רק לגבי
סוכני מוסר ולא לגבי משתתפי מוסר" .ישים" שאינם רציונאליים ,על פי קאנט ,הינם בעלי "ערך יחסי"
בלבד ולכן אינם תכלית בפני עצמם .אם יש לנו חובות כלפי "ישים" לא רציונאליים הרי שאלו הן חובות
לא ישירות בלבד.
לדעת ריגאן ,קאנט טועה בכך שהוא חושב כי לחיות אין מודעות .ההתייחסות לבעלי חיים כחסרי
ערך בפני עצמם היא בעייתית מאוד ,על פי ריגאן ,ומחייבת התייחסות דומה גם לגבי משתתפי מוסר
אנושיים ,דבר אשר קאנט איננו עושה .43הטענה שחיות הן "דברים" ,כפי שעושה קאנט ,היא טעות
חמורה על פי ריגאן כמו גם ההתייחסות לחיות כאמצעי בלבד .הבעיה הגדולה של קאנט ,מוסיף ריגאן,
היא ההתייחסות למשתתפי מוסר ,גם האנושיים שבהם ,כאמצעי בלבד ,ולכן חובות המוסר כלפיהם אינן
ישירות.
 .4עקרון הפגיעה ):(The Harm Principle
לאחר שהציג ריגאן את הקשיים בקבלת גישות החובה הלא ישירה כלפי בעלי חיים ,הוא מבקש לטעון,
בהמשך לוויליאם דיויד רוס ,(Ross) 44כי יש לנו חובה ישירה לכאורה ) (Prima facie Dutyלא לפגוע
באינדיבידואלים .בהתבסס על עקרון הפגיעה ) (The Harm Principleנטל ההוכחה מדוע אנו רשאים
לפגוע בחיות מוטל לדידו על אלו המעוניינים להצדיק פגיעה זו ולא להיפך .הטענה כי יש לנו חובות
ישירות לא לפגוע במשתתפי מוסר ,בכללם חיות ,מבוססת על האינטואיציה שלנו ,לפיה יש לנו חובה
ישירה לא לפגוע בחיות או במשתתפי מוסר אנושיים .בדיקה של הטענה כי יש לנו חובה ישירה כלפי
חיות על פי הקריטריונים שצוינו לעיל ,תראה שאכן סביר יותר להניח חובה ישירה מאשר חובה לא
ישירה כלפי חיות .הוא מוסיף כי אלו אשר ינסו להוכיח חובה לא ישירה ימצאו עצמם בבעיה ,שכן עקרון
הפגיעה טוען כי כל פגיעה במי שיכול לחוש אותה איננה מוסרית.

Dombrowski, 1997, p. 64. 41
 42אנדרסון1980 ,
Regan, 1983, p. 178. 43
Ross, 1930, p. 49. 44
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 .5גישות חובה ישירה ):(Direct Duty Views
על פי גישות החובה הישירה יש לנו חובות ישירות כלפי בעלי חיים ,אולם גישות אלו אינן מתייחסות
לזכויות ,אלא אל חובות הנובעות מסיבות אחרות .ריגאן מבקש להציג את הגישות הללו ולפסול אותן,
בטרם הוא פונה להצגת גישת הזכויות:
א .גישת האכזריות-חמלה ):(The Cruelty-kindness View
גישה זו נשמעת בעיקר מפעילים למען הפחתת האכזריות ביחס של בני האדם כלפי בעלי חיים .הפחתת
האכזריות ,לא בגלל ההשפעה שתהיה לכך עלינו בני האדם ועל האופן בו ננהג כלפי בני אדם אחרים
כתוצאה מכך )כפי שעושה קאנט( ,אלא מתוך חמלה על אותם בעלי החיים .הבעיה ,על פי ריגאן ,בגישה
זו ,היא מחסור בנימוק רציונאלי .ריגאן מנסה למקד את המושגים עליהם מדובר ,כאשר היחס שלו למושג
אכזריות ,הוא למעשה שממנו מפיק האדם העושה אותו עונג או סיפוק כלשהו מגרימת הסבל לאחר,
כדוגמת מעשה סדיסטי ,וזאת בניגוד לפעילות הכרחיות כדוגמת פעולות מסוימות של רופא שיניים
לדוגמה .חלק מהאנשים גורמים סבל ,לא מתוך שאיבת הנאה מכך ,אלא פשוט כי אינם מרגישים את מידת
הסבל שהם גורמים לזולתם .אכזריות כזו מכונה על ידי ריגאן – אכזריות ברוטאלית והיא יכולה להיות
תוצאה של מעשה אקטיבי או פאסיבי .הבעיה עם גישה זו היא שההתייחסות לאכזריות נעוצה בהרגשת
האדם ועל כן אינה מספקת נימוק מוסרי .גם בנוגע לחמלה ישנה בעיה דומה; היא אינה ניתנת לנימוק
מוסרי ,בהיותה מבוססת על רגשותיו של המבצע מעשה .מה גם שלהיות בעל חמלה ,אינו הכרח ,אלא זו
בגדר המלצה בלבד.
ב .תועלתנות הדוניסטית ):(Hedonistic Utilitarianism
התועלתנים הקלאסיים הם הדוניסטים .הם טוענים כי עונג ) (Pleasureלבדו הוא מיסודו טוב ,וכאב לבדו
הוא מיסודו רע .על פי גישות אלו ,אנו צריכים לבחון מה יביא לאיזון הטוב ביותר בין עונג וכאב לכלל
המעורבים בתוצאות המעשה ,ובמידה ויש אלטרנטיבה אחת שנותנת את המאזן הטוב ביותר ,אנו חייבים
לבחור בה .אם שתי אלטרנטיבות או יותר נותנות את אותו מאזן ,אזי אין חשיבות באיזו אלטרנטיבה
נבחר ,כל עוד נבחר באחת מהן.
בניגוד לגישת האגואיזם הרציונאלי ,בחירה באפשרות הטובה ביותר ,באופן מצטבר לכל
המעורבים בדבר ,יכולה להיות גם בניגוד לטובה האישית .על פני השטח נראה שגישה זו מציעה נימוק
טוב עבור רווחת בעלי חיים ,מתוך הנחה כי הם כיצורים חשים נכללים במכלול המעורבים במעשה .אולם
בחינה יותר מעמיקה של גישה זו ,על פי ריגאן ,תגרום לנו לחשוב אחרת .ראשית ,בנוגע לסוכני המוסר,
לתועלתנות הדוניסטית יש בעיה להגן על החובה הבסיסית לא להרוג אותם .בניסיון להצדיק איסור הריגת
סוכני מוסר ,טוענים התומכים בתועלתנות כי הידיעה על המוות מסבה צער וכאב לכל סוכני המוסר ,ולכן
הריגת סוכן מוסר גורמת לסבל לכלל המעורבים בדבר ולא רק לאותו סוכן מוסר שנהרג .לטענתם ,אנו
צריכים לקחת בחשבון ,לא רק את הכאב והעונג שנגרמים לקשורים למעשה ,אלא גם את החרדות,
הפחדים והחששות שיהיו לכלל סוכני המוסר כתוצאה ממעשה ההרג .הביקורת שמציג ריגאן על טענה זו,
היא פשוטה מאוד; לא ייתכן כי ניתן משקל רב יותר להשפעה השולית על הניצולים ולא להשפעה הישירה
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על הקורבן .טענה זו גם לא ניתנת להגנה כאשר המעשה נעשה בסתר ,ללא ידיעה של אף אחד ועל כן ללא
פגיעה בהם.
לגבי משתתפי מוסר ובכללם חיות ,טענת התועלתנים הקלאסיים היא אפילו בעייתית יותר ,כפי
שמביא ריגאן מדברי ג'רמי בנת'הם:
"The death they (i.e., animals) suffer in our hands commonly is, and always may be,
speedier, and by that means a less painful one, than that which awaits them in the
inevitable course of nature."45

ריגאן טוען שלא ניתן לטעון טענה זו רק כלפי חיות אלא גם כלפי משתתפי מוסר אנושיים
כדוגמת מפגרים או אפילו ילדים נטושים .התנגדות נוספת שמציג ריגאן לגישת התועלתנות הקלאסית,
היא שגישה זו הופכת את האינדיבידואלים לכלי ) (Receptaclesבלבד ,הטומן בחובו ערך חיובי )עונג(
או שלילי )כאב( .אין לאינדיבידואלים ערך בפני עצמם ,אלא רק למה שהם מכילים .לכן גישה זו יכולה
בקלות לאשר הריגה כל עוד היא חשאית ,אם הדבר יביא לאיזון חיובי לכלל.
ג .תועלתנות העדפות ):(Preference Utilitarianism
גישה זו ,המזוהה עם פיטר סינגר ,מנסה להתמודד עם הביקורות שהועלו כנגד התועלתנות ההדוניסטית.
על פי גישה זו ,האיזון התועלתני צריך להיות בין אינטרסים )רצונות והעדפות( לכאב .כלומר ,על פי
סינגר ,יש להתייחס לא רק לכאן ולעכשיו ,אלא גם לעתיד .במילים אחרות ,סינגר טוען כי
לאינדיבידואלים מסוימים יכולות להיות העדפות הנוגעות לעתידם ,ובעיקר העדפתם להמשיך לחיות .לכן
הריגת אינדיבידואל אשר מעדיף להמשיך לחיות היא עוול .בניגוד לתועלתנות הקלאסית ,הרג ,על פי
סינגר ,גורם לסבל ישיר לאדם הנהרג .46ריגאן בוחן טענה זו באופן הבא :הרג של אינדיבידואל הוא עוול
רק בהנחה שהאדם מעדיף להמשיך לחיות .גישה זו ,כך טוען ריגאן ,לא נותנת הסבר משכנע מדוע עלינו
להימנע מהרג של חיות ומשתתפי מוסר אנושיים ,שאין להם תודעה עצמית מספקת בשביל לרצות את
המשך חייהם .כדי לרצות להמשיך לחיות יש להניח הבנה קודמת של משמעות המוות ,דבר הדורש תודעה
עצמית מפותחת מאוד ,הרבה יותר מתודעת העתיד שהוצגה לעיל .למרות הבעיה בטיעון זה ,כפי שמציג
אותו ריגאן ,סינגר מנסה להצדיק את החובה לא להרוג חיות מסוימות על ידי הפנייה למודעות העצמית
של אותן חיות .ריגאן מציע שינוי לתפיסה של סינגר ,אשר לדעתו יאפשר לראות בהרג חיות כעוול ישיר.
שינוי זה יהיה לראות בהמשך חייו של אינדיבידואל כאינטרס של אותו אינדיבידואל ,כלומר כטובתו
) (Benefitשל אותו אינדיבידואל .טענה זו ניתן להשמיע בנוגע לחיות בעלות מודעות עצמית ,גם אם אין
להן המודעות לרצונן להמשיך לחיות.47
ביחס לטענת המיכלים סבור ריגאן כי סינגר אמנם מנסה להימנע מהתפיסה שאינדיבידואלים הם
מיכלים בלבד של טוב ורע ויוצא באופן חד משמעי נגד התפיסה של "ישים" בעלי מודעות עצמית
כמיכלים בלבד .על פי סינגר "ישים" חשים )חסרי מודעות עצמית( הם מיכלים של מה שטוב ורע ,מיכלים
Bentham, the principles of Morals and Legislation, chap. XVII, sec 1. in: Regan, 1983, p. 205. 45
Ibid., pp. 206-207. 46
Ibid., p. 208. 47
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הניתנים להחלפה של ערכים .אינדיבידואלים רציונאליים בעלי מודעות עצמית ,הם על פי סינגר לא רק
מיכלים ו הריגה של אינדיבידואל בעל מודעות עצמית היא פגיעה בהעדפותיו ולכן פגיעה ישירה בו.
ביקורתו של ריגאן מבוססת על זו של הרברט הארט ) ,(Hartלפיה סינגר אינו מספק שום טיעון מדוע
אינדיבידואלים בעלי מודעות עצמית אינם מיכלים בלבד .לדעת הארט ,סינגר פשוט הופך את בעלי
המודעות העצמית כמיכלים של רצונות והעדפות ולא רק של כאב והנאה .לכן ,לא ברור מדוע יהיה זה
עוול ישיר להרוג אינדיבידואל בעל מודעות עצמית ,בהנחה שעדיין הטוב הכללי יהיה גדול יותר אם אותו
אינדיבידואל ייהרג )גם אם הוא עצמו אינו מעוניין בכך(.48
אחת הטענות המושמעות כלפי התועלתנות היא כי היא עשויה לעודד אי שוויוניות של חלוקת
הרווחים והפגיעה .כלומר ,בעקבות הצטברויות התועלות ,ייתכן מצב בו מעטים יסבלו סבל רב מאוד למען
אושרם של רבים .על מנת להתמודד עם ביקורת זו ,מציג סינגר את עקרון השוויוניות .על פי עקרון זה,
האינטרסים של כל ישות המושפעת מהמעשה צריכים להילקח בחשבון באופן שוויוני ואינטרסים זהים
צריכים להימדד באופן שווה .על פי סינגר ,התועלתנות מניחה מראש את עקרון השוויון .ריגאן סבור כי
עקרון השוויונות הוא אחד מהכשלים הבולטים בתיאוריה של סינגר ואף מכנה כשל זה בשם – "הדילמה
של סינגר" .הבעיה שמוצא ריגאן בעקרון השוויוניות ,היא שאם התועלתנות היא הבסיס למוסר ,אזי לא
ניתן לטעון שעקרון השוויון קודם לה .האפשרות השנייה שמציג ריגאן ,היא שעקרון השוויון נובע
מעקרון התועלתנות .לדעת ריגאן ,כל ניסיון להצדיק את עקרון השוויון על בסיס עקרון התועלתנות צפוי
להיתקל בקשיים ,מכיוון שעקרון השוויון תלוי באינטרסים של האינדיבידואלים ,כלומר עד כמה הדבר
מהותי עבורם .על כן הוא סבור כי יש לעוות את עקרון השוויון כדי להתאימו לתועלתנות ולקבלו כבסיס
מוסרי וזוהי הדילמה העומדת בפני התועלתנים .לכן ,לטענת ריגאן ,סינגר מנסה להתחמק מדילמה זו על
ידי התייחסות לעקרון השוויון כעקרון פורמאלי במקום כעקרון סובסטנטיבי .התחמקות זו אינה מצליחה,
לדעתו ,וזאת משום שלדידו עקרון השוויוניות אינו יכול להיחשב כעקרון מוסרי פורמאלי.49
ניסיון נוסף להתייחס לעקרון השוויון במסגרת התועלתנות ,יהיה להתייחס לעקרון זה כעקרון
פורמאלי בתנאי .הווה אומר ,שעקרון זה יבוא לידי ביטוי רק כשתנאים מסוימים יתמלאו .על פי ריגאן,
סינגר רואה בקבלת עקרון השוויון המותנה ,כמחייב את קבלת עקרון התועלתנות כעקרון מוסרי
מינימאלי ,בעוד הוא מאפשר באופן עקרוני קבלת עקרון מוסרי אחר .הבעיה בטיעון של סינגר ,טמונה
בכך שהוא לא מצליח להסביר מדוע עלינו להתחיל מהאינטרסים האישיים של האינדיבידואלים .לטענת
ריגאן ,יש מקומות נוספים בהם ניתן להתחיל את חשיבתנו המוסרית ,לדוגמה הגישה של קאנט.
גישתו התועלתנית של סינגר גורסת כי יש לנו חובות ישירות מסוימות כלפי בעלי חיים ,אבל
שוללת זכויות לבעלי חיים .סינגר טוען שהזכות היחידה של בעלי חיים היא הזכות להתייחסות שוויונית
באינטרסים שלהם .סינגר מעדיף לא לייחס זכויות לבעלי חיים ,מכיוון שלטענתו זכויות אינן חשובות
לעמדתו .עמדתו מבוססת על עקרון השוויון התועלתני .כדוגמה לבעייתיות בטיעון התועלתני של סינגר,
מביא ריגאן את הטענה של סינגר בזכות הצמחונות .לדעת ריגאן ,סינגר אינו מספק נימוק משכנע מדוע
H. L. A Hart, 1980, p. 30. 48
Regan, 1983, pp. 214-5. 49
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חובה עלינו להיות צמחוניים .ניסיון לנמק צמחונות על בסיס תועלתני ,יביא על פי ריגאן לתוצאות
פרדוקסאליות .סינגר טוען כי ישנו סף כלשהו אשר יגרום לכך שאם יהיו יותר צמחוניים ירד הביקוש
לבשר ולכן ייסגרו או לא ייפתחו משקי גידול בשר נוספים .כלומר ,אדם חייב להיות צמחוני ,רק אם
הטענה שיש סף מסוים או שיהיו מספיק צמחוניים כדי להפחית את ייצור הבשר ,תתקיים .אם האפקט של
כלל הצמחונים לא יפחית את ייצור הבשר ,אזי הצמחוניים ,לא עושים את מה שהם חייבים ,לא בגלל
כשלון כלשהו מצידם ,אלא בגלל רצונם העיקש של הלא צמחוניים להגדיל את הביקוש יותר מאשר
הצמחוניים מורידים אותו .יוצא בזאת ,כי אוכלי הבשר לא רק שאינם חייבים להפסיק לאכול בשר ,אלא
שהגדלת תצרוכת הבשר שלהם רק תוכיח שאין סיבה להיות צמחוני ולכן יהיה עליהם לאכול יותר בשר.
לא ניתן יהיה להסביר ,על פי גישתו של סינגר ,מדוע אכילת בשר במקרה זה היא עוול מוסרי.
תועלתנות ,היא על פניה גישה מאוד שוויונית ,חסרת משוא פנים ,הוגנת ,כזו בה האינטרסים של
כולם באים לידי התחשבות .אולם בחינה של התועלתנות ,כמו במקרה של הריגה ,מראה שהיא לא בהכרח
שוויונית וחסרת משוא פנים .תועלתנות איננה מבטיחה שבעלי חיים יזכו ליחס שווה ללא משוא פנים
וללא סוגנות ,כאשר מדובר בטוב המצטבר .ייתכן ,לדוגמה ,שבחינה תועלתנית תראה שגידול תעשייתי
של בעלי חיים בתעשיית הבשר ,תוביל לתוצאות המצטברות הטובות ביותר עבור כל המשתתפים בדבר.
על כן יש לבחון אפשרויות תיאורטיות נוספות ,כגון עקרון של ערך אינהרנטי.
ד .ערך פנימי ,צדק ושוויון.
 .1צדק ושוויון ).(Justice and Equality
צדק ,על פי שיטתו של ריגאן ,משמעותו התייחסות שווה כלפי אינדיבידואלים ,אלא אם יש הצדקה
מוסרית להתנהגות בלתי שוויונית כלפיהם .עקרון זה הוא עקרון פורמאלי ,שכן הוא אינו אומר מה יש
לעשות ,אלא הוא אומר שאם העיקרון אינו מתקיים אז יש להצדיק מדוע זה כך .צדק כעקרון פורמאלי
אינו מספק על פי ריגאן ,והוא מראה זו באמצעות בחינה ביקורתית של שלוש תיאוריות צדק .הראשונה
היא הגישה הפרפקציוניסטית ,כפי שבאה לידי ביטוי אצל אריסטו וניטשה .על פי גישה זו ,הצדק אינו
שוויוני וכל אדם זכאי להתייחסות בהתאם למעמדו ויכולותיו ,ועל כן ייתכן אי צדק בין בני אדם ,כמו זה
המתקיים בין עבדים ואדונים .ריגאן טוען כי גישות אלו הן משחיתות מבחינה מוסרית ,ומספקות את
הבסיס לחברות מאוד לא שוויוניות מבחינה פוליטית ,מעמדית וחוקית .גישה זו מתבססת על קיומן של
תכונות מולדות ,ועל כן מבוססת על מזל רנדומאלי .לדעת ריגאן ,לא ייתכן לבסס תיאוריה מוסרית על
מזל או להעניק ערך מוסרי גבוה יותר על בסיס יכולות מנטאליות גבוהות יותר ,כפי שריגאן מתאר זאת
היטב בקטע הבא:
"Similar remarks apply when we consider the belief in the unique, superior moral
status persons are supposed to enjoy. From the proposition "A is rational and
autonomous" nothing whatever follows concerning A's moral status, least of all that
this status is both unique and superior. Moreover, while it is true (given certain
conceptions of moral agency) that all and only persons are moral agents, it does not
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follow that all and only persons are morally superior to everyone and everything else.
Clearly, the move from "A is a person" to "A enjoys a morally superior status" will
require a good deal by way of foundational moral theorizing."50

טיעון נוסף שמציג ריגאן ,המאשר לכאורה את זכותנו לפגוע בבעלי חיים ולנצלם ,היא הטענה
הדתית או טענת הנשמה ,לפיה רק לבני אדם יש נשמה ואילו לשאר בעלי החיים אין נשמה .נשמה זו ,היא
אשר מפרידה בין בני האדם ובעלי החיים ולכן מי שאינו בעל נשמה ,אינו בעל זכויות .לטענה זו משיב
ריגאן בשלוש תשובות קצרות:
א .לפי דתות רבות )למעט נצרות ,יהדות ואסלאם( לבעלי חיים ישנה נשמה והם אף חלק מפנתיאון
האלים ,כגון הדת ההינדית והאמונות של האינדיאנים האמריקאים .על כן ,בכדי להגן על טענות
הדתות המערביות ,עליהן להתמודד קודם כל עם תיאולוגיות אחרות.
ב .במידה ונכונה ה"עובדה" לפיה רק לבני אדם יש נשמה ואילו לבעלי חיים אין נשמה ,הרי שאין
בכך די מבחינה לוגית על מנת להצדיק עשיית דברים מסוימים לשימפנזה ולא לבן אדם .עובדת
קיומה או אי קיומה של נשמה ,משפיעה על המשכיותה ב"חיים הבאים" ,אבל אין לה דבר ביחס
לחיים האלו.
ג .השימוש בטיעון הדתי ,איננו קביל כטיעון מוסרי או חוקי ,על דעת ריגאן ,ובכל מקרה יש
להפריד בין חוקי המדינה והדת.51
 .4ערך פנימי ).(Inherent Value
ריגאן מציג גישה נוספת ,כזו שהיא לדעתו היגליאנית אבל שאינה תועלתנית ,גישה על פיה
אינדיבידואלים הם שווי ערך ,כלומר מדובר בעצם בשוויוניות של אינדיבידואלים .על פי גישה זו ,יש
לראות "ישים" מסוימים כבעלי ערך בעצמם .ריגאן מתייחס לערך זה כערך פנימי ).(Inherent Value
הערך הפנימי של סוכני מוסר צריך להיות מובן באופן שונה מהערך התוכי ) (Intrinsicשנקשר לחוויות
שלהם .בדיבור אחר ,אין אנו יכולים לבחון את הערך הפנימי של אינדיבידואלים על ידי בחינת הערך של
חוויותיהם .מי שחווה חיים יותר נעימים ושמחים ,אין לו ערך גבוה יותר ממי שחווה קשיים בחייו .הערך
הפנימי אינו בר השוואה לערך התוכי .לראות סוכני מוסר כבעלי ערך פנימי ,משמע לראות אותם כמשהו
שונה ויותר ממיכל של ערכים .יש להם ערך בפני עצמם ללא קשר לחוויותיהם .ריגאן מנסה להציג גישה,
על פיה הערך הפנימי של כל סוכני המוסר הוא זהה ,כפי שניתן לראות בציטוט הבא:
"Philosophically, there is a way to insure that our gains will not be ill-gotten. This
requires that we view individuals as having a distinctive kind of value – inherent
value, to give it a name; others have called it by other names, including the worth or
dignity of the individual. This kind of value is not the same as the positive value we
attach to being happy or having various skills. An unhappy person has no less

Regan, 2001, p. 94. 50
Regan, 1996, p. 198. 51
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inherent value (no less worth or dignity) than a happy one…and all have it
equally."52

כאמור ,כל סוכני המוסר הם בעלי ערך אינהרנטי .לא ניתן לזכות בערך אינהרנטי או לאבד אותו
ואין זה משנה אם אדם הוא פושע או מלאך ,הערך האינהרנטי שווה לשניהם .לראות בכל סוכני המוסר
כבעלי ערך אינהרנטי שווה ,היא גישה היגליאנית ולא פרפקציוניסטית .ריגאן מנסה לטעון כי גישה זו
עדיפה על הגישה התועלתנית ,53מכיוון שגישה זו אינה מאפשרת התייחסות ליחיד כמיכל של תכונות ועל
כן לא מצדיקה הרג או פגיעה ביחיד על מנת לשרת איזון חיובי כולל .54כפי שמתאר זאת היטב סטיבן
קלארק ):(Clark
"All creatures with feeling and wishes should be thought of as ends-in-themselves,
and not merely as means."55

.5

כל החיות שוות.

ריגאן טוען כי הניסיון לייחס ערך פנימי לסוכני מוסר בלבד ,כפי שעושה קאנט ,הינו שרירותי .כל
התייחסות למשתתפי מוסר כחסרי ערך פנימי היא שגויה לדעתו .לדידו ,לא ניתן לטעון באופן קונסיסטנטי
שסוכני מוסר ומשתתפי מוסר אינם יכולים להיפגע באותו אופן .יהיו שיטענו כי משתתפי מוסר הם בעלי
ערך פנימי מסוים אבל לא מלא .לדעת ריגאן ,טענה זו מעלה ארבע בעיות עיקריות:
א .בלבול בין הערך התוכי והערך הפנימי.
ב .העדפה על פי תכונות מסוימות ,כגון יכולת שכלית או אמנותית.
ג .הערך השימושי שלהם ביחס לאינטרסים של אחרים.
ד .היותם אובייקטים לאינטרסים של אחרים.
לדעת ריגאן ,כל ניסיון לטעון כי הערך הפנימי של משתתפי מוסר הוא פחות מזה של סוכני מוסר
הינו טעות .לגבי דידו כל מי שיש לו ערך פנימי ,בין אם הוא סוכן מוסר או משתתף מוסר ,הערך הפנימי
שלו הוא זהה .הערך הפנימי לא בא בדרגות ,או שהוא ישנו או שהוא איננו .לטענת ריגאן לחיות יש ערך
פנימי .כאן שוב אנו חוזרים לבעיית ההבחנה בין חיות לבעלי חיים והיכן בדיוק עובר הקו ביניהם .כאשר
אנו עוסקים בערך הפנימי ,שהוא ערך קטגורי על פי ריגאן ,לשאלה זו יש חשיבות מכרעת ולא נראה לי
כי ריגאן מצליח במשימה הקשה לקבוע למי יש ערך פנימי ולמי לא.
אלו אשר מבקשים להגביל את הערך הפנימי לסוכני מוסר בלבד ,עושים זאת בעיקר על סמך
העדר יכולתם של משתתפי מוסר לתת מניעים רציונאליים נטולי פניות לבחירות מוסריות .ריגאן מנסה
להציע הסבר מדוע עלינו לתפוס סוכני מוסר ומשתתפי מוסר כבעלי ערך פנימי .ריגאן מציג גישה אותה
הוא מכנה "קריטריון סובייקט חיים" ) .(The Subject of a Life Criterionלהיות סובייקט חיים
משמעו להיות יותר מיצור חי בלבד ,ויותר מיצור מודע גרידא .להיות סובייקט חיים משמעו להיות בעל
האמנות ,רצונות ,תפיסה ,זיכרון ותפיסה של העתיד ,כולל העתיד של עצמך ,רגשות ,כולל רגשות כאב
Regan, 1996, p. 201. 52
Regan, 1983, p. 238. 53
 54ניסיון ההוכחה של ריגאן אינו מוצלח ואינו מבוסס מספיק לטעמי ,ומהווה עקב אכילס לגישתו הכללית המבוססת במידה
רבה על ההנחה בדבר הערך הפנימי .ארחיב על כך בהמשך העבודה כאשר אציג את הביקורות כלפי התיאוריה של ריגאן.
Clark, 1997, p. 10. 55

26

והנאה; העדפות ואינטרסים של רווחה; היכולת ליזום מעשים למען השגת מטרות ושאיפות; זהות
פסיכולוגית מתמשכת לאורך זמן; רווחה אינדיבידואלית ,כלומר הרגשת רווחה או סבל ללא קשר
לשימושם על ידי אחרים ולאינטרסים שממלאים עבור אחרים .כל מי שממלא את התנאים לעיל הוא בעל
ערך מיוחד – ערך פנימי ואין להתייחס אליו כאל מיכל בלבד .56ריגאן מציג שלוש טענות משנה לביסוס
הטיעון שלו שסובייקט החיים הוא עקרון משווה לערך פנימי בקרב סוכני מוסר ומשתתפי מוסר:
א .עקרון סובייקט החיים משותף לכל משתתפי המוסר וסוכני המוסר כפי שהוסבר לעיל.
ב .מכיוון שערך פנימי נתפס כקריטריון בעל ערך קטגורי ,ללא דרגות ,גם עקרון ההשוואה צריך
להיות קטגורי ולא על פי דרגה ואכן עקרון סובייקט החיים ממלא דרישה זו.
ג .עקרון סובייקט החיים ,מאפשר לקבוע מדוע יש לנו חובות ישירות כלפי סוכני מוסר ומשתתפי
מוסר כבעלי ערך פנימי ,ואילו כלפי ישים חסרי ערך פנימי אין לנו חובות ישירות ,גם אם הם
ישים חיים.
ריגאן אינו טוען כי להיות סובייקט חיים הוא קריטריון מחייב כדי להיות בעל ערך אינהרנטי ,אך
הוא טוען כי זהו עקרון מספק .הוא גם אינו גורס כי מי שאינו עומד בקריטריון סובייקט החיים ,הוא
בהכרח חסר ערך פנימי .לפי ריגאן קריטריון סובייקט החיים הינו קריטריון אינטליגנטי ולא שרירותי כדי
לייחס ערך פנימי לחיות ,כמו גם למשתתפי מוסר אנושיים וכמובן לכל סוכני המוסר .הוא מודע לכך
שעקרון זה הינו הנחה מוסרית ולא הוכחה ,אולם הוא טוען כי זו הנחה מבוססת ורציונאלית.
הרעיון לפיו סוכני מוסר ומשתתפי מוסר הם בעלי ערך פנימי ,אינו בעצמו עקרון מוסרי מכיוון
שהוא אינו מכוון אותנו להתנהגות זו או אחרת כלפי בעלי ערך פנימי .אולם ,עקרון זה נותן לנו את הבסיס
להבין שהיחס הצודק שניתן לבעלי ערך פנימי צריך להיות זהה כלפי כל בעלי הערך הפנימי .העיקרון
שמציע ריגאן הוא "עקרון מתן הכבוד" ):(The Respect Principle
"We are to treat those individuals who have inherent value in ways that respect their
inherent value."57

על פי ריגאן ,עקרון מתן הכבוד מציע פירוש היגליאני ולא פרפקציוניסטי לתיאורית צדק
פורמאלי .עקרון זה מחייב אותנו להתנהג לכל בעלי הערך הפנימי תוך כיבוד ערכם .אולם ,גם בשלב זה
העיקרון לא נותן הסבר מדויק לגבי משמעות היחס הזה .על דרך השלילה ,ניתן לראות עקרון זה באופן
הבא :אנו לא מעניקים צדק הוגן לבעלי ערך פנימי כאשר אנו מתייחסים אליהם כמיכלים בלבד ,או אם
אנו מתייחסים אליהם כבעלי ערך רק ביחס לאינטרסים של אחרים .אין להתייחס לבעלי ערך פנימי רק
כאמצעי להשגת אינטרסים או טוב כללי מצטבר.
עקרון מתן הכבוד מחייב אותנו באופן ראשוני לעזור לאלו שהם קורבנות של אי צדק בידי
אחרים .צדק מחייב לא רק לא להזיק ,אלא גם לעזור .בדומה לעקרון התועלתני ,עקרון מתן הכבוד אינו
עקרון של צדק חלוקתי .דוגמה לחשיבות שאנו מייחסים לעקרון מתן הכבוד ניתן לראות בניתוחו של
הסרט "שליחות קטלנית" על ידי קולין מק'גין ) .(McGinnמק'גין שואל האם ניתן לדמיין מצב עתידי בו
Regan, 1983, p. 243. 56
Ibid., p. 248. 57
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בני האדם יהיו נתונים תחת שלטונם של יצורים או מכונות בעלי יכולות וכישורי אינטליגנציה גבוהים
יותר .כאשר אנו צופים בקרבות כאלו בין ישות חיצונית לבין בני אדם ,הרי שבני האדם בדרך כלל
מצדדים ב"זכויותיהם" של בני האדם ה"מדוכאים" במצבים אלו .השאלה היא מדוע אותם בני אדם אינם
מציגים אמפטיה דומה למי שנימצא תחת יחס כזה מצד בני האדם.58
ריגאן מתייחס גם לתועלתנות כללים ,לפיה מידת הצדק של מעשה נמדדת על ידי התאמתו או אי
התאמתו לתועלתנות הכללים .כללים תקפים במידה והסתכלות כללית עליהם מקדמת את המטרה
התועלתנית לקדם את הטוב המצטבר לכל הנוגעים בדבר .על פי ריגאן ,ניתן לצפות לביקורת מצד
התומכים בתועלתנות כללים ,אשר יטענו כי התיאוריה שלהם עונה על הצרכים של תיאורית צדק ואין
צורך בערך האינהרנטי .ריגאן מציג את הביקורת התועלתנית האפשרית ואת תשובתו לה .לדוגמה,
תועלתנות כללים יכולה להסביר מדוע אין זה מוסרי להרוג ,גם אם זה נעשה בסתר ,מכיוון שזה מועיל
יותר לכול הנוגעים בדבר אם יהיה כלל שמונע הרג ועל כן אין צורך בערך אינהרנטי .לטענת ריגאן,
תועלתנות כללים נופלת כאשר מנסים למצוא נימוק תועלתני מדוע יש לנו חובה ישירה לא לפגוע
במשתתפי מוסר .הוא מוסיף כי עקרון מתן הכבוד כולל בתוכו גם את עקרון הפגיעה ,זאת משום שפגיעה
היא חלק ממרכיבי סובייקט החיים .מכאן עובר ריגאן להצגת גישת הזכויות.
ה .גישת הזכויות (.)The Rights View
 .1טיעונים בעד גישת הזכויות
ריגאן מבחין בין זכויות חוקיות ומוסריות .זכות חוקית תלויה בחוקים של החברה בה אנו חיים והיא נוטה
להשתנות מחברה לחברה ומתקופה לתקופה .כאשר דנים בזכויות חוקיות ,הרי שלא כולם שווים .לדוגמה,
במרבית המדינות בן שמונה עשרה פחות יום אינו יכול להצביע ובן שמונה עשרה ויום כן יכול .לעומת
זכויות חוקיות ,זכויות מוסריות הן שונות במספר פרמטרים .זכויות מוסריות ,הן אוניברסאליות,
שוויוניות ,ואינן נובעות כתוצאה מהחלטה או מעשה אנושי .ריגאן מודע לכך שעצם קיומן של זכויות
מוסריות הוא וויכוח ארוך ועדיין לא מוכרע באופן חד משמעי בפילוסופיה של המוסר .תועלתנים רבים,
ביניהם בנת'הם ,סינגר והייר מתנגדים לפניה לזכויות מוסריות ,בעוד שג'ון סטיוארט מיל לדוגמה טוען כי
תועלתנות מהווה תיאוריה שיכולה לנמק קיום זכויות מוסריות.
להיות בעל זכות מוסרית משמע להיות בעל עמדה לדרוש משהו שמגיע לך או התייחסות שאתה
זכאי לה .כלומר ,להציג דרישה להתנהגות מסוימת או להימנעות מהתנהגות מסוימת ,מכיוון שהתנהגות
זאת מחויבת באופן ישיר לאותו אינדיבידואל .דרישות להתנהגות מוסרית מסוימת צריכות להיות
רלבנטיות וחייבות להיות מוצדקות על ידי חובה מוסרית ישירה .זכויות יכולות להתנגש זו בזו ולכן לא כל
זכות מוסרית גוררת חובה או דרישה ,אלא רק מתקיימת קורלציה ביניהן.
ריגאן מבחין בין חובות נרכשות וחובות לא נרכשות ),(Acquired and Unacquired Duties
חובות לא נרכשות ,מה שג'ון רולס מכנה 'חובות טבעיות' ,הן חובות שאינן קשורות לפעילותינו

McGinn, 1996, p. 149. 58

28

הוולונטרית .חובות נרכשות ,לעומת זאת ,הן בדיוק ההיפך -יש לנו אותן בגלל פעילות וולונטרית או
ההסכמים החוקיים בהם אנחנו לוקחים חלק ,כמו למשל לקיים הבטחה .בנוגע לכך ,ריגאן מבקש לטעון כי
לא כל אחד מקבל את עובדת קיומן של חובות טבעיות .יאן נרבסון לדוגמה ,טוען כי כל החובות הן
נרכשות .לעומתו גורס ג'ון רולס שחלק מהחובות הן נרכשות וחלק טבעיות ,כמו חובת הצדק .ריגאן
סבור ,כי ההוצאה של משתתפי מוסר מזכאות לחובת הצדק היא שרירותית ולא מובנת .הוא מכנה זכות
המבוססת על חובה טבעית כ"זכות בסיסית" ) ,(Basic Rightכגון הזכות ליחס הוגן )(Just Treatment
המבוססת על חובת הצדק .על פי ריגאן לא ניתן להצדיק זכות זו באמצעות חובה נרכשת ולכן לא ניתן
להתייחס אליה כזכות נרכשת .הוא מעוניין להראות כי לבעלי ערך פנימי יש זכות בסיסית ליחס הוגן ,כפי
שעקרון מתן הכבוד דורש מאיתנו .הטיעון לכך מתבסס על הטענות כדלקמן:
 .1צדק הוא משהו שחייב להינתן לכל מי שניתן להתייחס אליו באופן הוגן או לא הוגן.
 .2אם דרישה של מישהו ליחס הוגן היא בת תוקף ,אזי גם הדרישה בעד יחס הוגן וגם הדרישה נגד
יחס הוגן חייבות להיות בנות תוקף.
 .3הזכות המוסרית ליחס הוגן איננה שלי בלבד ,אלא כל האינדיבידואלים השווים לי באספקט זה
זכאים לאותו יחס הוגן ללא קשר לחוקים החברתיים הנהוגים בחברה זו או אחרת.
על פי ריגאן ,הטיעון ליחס הוגן כלפי סוכני מוסר כפי שהובא לעיל ,מחייב גם ביחס למשתתפי מוסר.
אף על פי כן הוא מוצא לנכון לנמק בנפרד את הטיעון ביחס למשתתפי המוסר מהטיעון למען סוכני מוסר.
אני מוצא שפעולה זו אינה לחלוטין ברורה ,בהינתן שריגאן מציג את הטיעון בדבר היחס ההוגן הזהה ,לו
זכאים משתתפי מוסר וסוכני מוסר אך הוא אינו מוסיף כל הצדקה נוספת לכך .לפי ריגאן ,לשניהם ישנו
ערך פנימי באופן שווה ואיתו החובה ליחס הוגן באופן שווה .הוא מציין כי להתנהג באופן הוגן כלפי
משתתפי מוסר ובהם חיות ,אינו מעשה של נחמדות אלא מעשה של צדק.
ריגאן טוען כי הוא יהיה הראשון להסכים שלא ניתן להוכיח את צדקתה של תיאוריה מוסרית
אחת על פני השנייה כפי שאפשר להציע הוכחה גיאומטרית .מטרתו היא להציג את היתרונות שלדעתו
מציעה תיאורית הזכויות לעומת תיאוריות מוסר אחרות העוסקות במעמדם המוסרי של בעלי חיים.59
יש לציין כי חשוב להבחין בין סוג הזכויות עליהן מדבר ריגאן לבין התפיסה הרחבה של מושג
הזכויות ,כפי שמציגים זאת היטב הפילוסוף זאב לוי והזואולוג נדב לוי:
"כאשר אנחנו מדברים על בעלי-חיים 'מוגנים' ,הרי זאת בדיעבד הכרה ב'זכויות' או ב'זכויות אלמנטאריות'
שלהם .הרי לא מדובר ב'זכויות שוות' של בעלי חיים ובני אדם .גם בקרב בני אדם אין לכולם זכויות שוות
)הזכות – השנויה במחלוקת – של אדם מבוגר לסרב לקבל טיפול רפואי איננה ניתנת לילד או לקטין( .לכן
התביעה איננה ל'זכויות שוות' ,אלא ל'התחשבות דומה' ,אף על פי שגם זה מושג רופף למדי .הדרישה
המועלית כאן היא להעניק זכויות מוסריות למי שבעבר לא נהנו מזכויות בכלל .כמובן שזכות הבחירה,
הזכות להביע את דעתך ,לקיים את מצוות דתך או לקבל חינוך ראוי לשמו ,אינן רלבנטיות לבעלי חיים".

60

Cohen & Regan, 2001, pp. 196-7. 59
 60לוי זאב ולוי נדב ,2002 ,עמ' .189
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 .2התנגדויות להתייחסות לזכויות מוסריות כטענה תקפה.
ריגאן מודע לכך שלא כולם מקבלים את הגישה הרואה בזכויות כדרישה תקפה ,וכי אחרים חולקים על
הנחיצות בהכרה בזכויות מוסריות .61על כן ,ריגאן מציג את ההתנגדויות הצפויות לגישת הזכויות שהוא
מעלה ובוחן אותן .ניסיון כגון זה של רוס לפסול קיום זכויות לחיות בגלל חוסר יכולתן לדרוש זכויות
אלו ,נענה על ידי ריגאן באופן הבא :אם הדבר אכן כך ,הרי שגם למשתתפי מוסר אנושיים אין זכויות.
להציג דרישה זה פרפורמנס ולא תנאי לקיום זכויות .כמו כן אי הבנה של הזכויות הבסיסיות איננה הצדקה
למניעת אותן זכויות ,כמו במקרה של ילדים ,בני אדם בעלי פיגור שכלי וחיות .חוסר היכולת להכיר
ולהבין זכויות אלו ,וחוסר היכולת לדרוש אותן ,אינו מבטל אותן אלא מטיל אחריות על החברה לפעול
למענם ולדרוש את זכויותיהם עבורם .ריגאן מציג דוגמה להשלכות האבסורדיות העלולות לעלות מראייה
זאת ,כגון טענת הטורפים .לפי טענה זו ,זאב אינו בעל זכות לפגוע בכבשה משום שלכבשה יש זכות ליחס
הוגן .כתוצאה מכך ,לבני אדם כסוכני מוסר יש כביכול מחויבות להתערב כאשר מישהו זוכה ליחס לא
הוגן ועל כן בני אדם חייבים לעזור לכבשה להתגונן מהזאב .אולם ,אם בני אדם יצאו להגנת הכבשה הרי
שהם מפירים את זכותו של הזאב לאכול ועל כן זהו מצב אבסורדי .תשובתו של ריגאן לטענה זו ,היא כי
למשתתפי מוסר אין חובות מוסריות ולכן אין להם חובה לשמור על הזכויות המוסריות של אחרים ,רק
לסוכני מוסר יש חובות מוסריות .לכן העזרה היחידה שבני אדם כסוכני מוסר מחויבים לתת לאותה
כבשה ,איננה הגנה מפני מעשי הזאב ,אלא הגנה מפני בעלי החובות ,כלומר ,מפני סוכני המוסר עצמם.
התנגדות נוספת שמציג ריגאן היא התנגדות על בסיס חוסר ההתאמה בין גישת הזכויות שהוצגה
לעיל ,לבין ההאמנות הבסיסיות שלנו .הדוגמה שהוא מציג מוכרת כדילמת הרפסודה :מצב היפותטי של
ניצולים על סירה שיש בה מקום רק לארבעה ואילו על הסירה יש ארבעה אנשים וכלב .על פי גישת
הזכויות ,לכאורה ,לכולם יש את אותה זכות לחיים ועל כן צריך להחליט מי ייזרק למים באופן שוויוני
ולא להעדיף לזרוק את הכלב .תשובתו של ריגאן לטענה זו ,היא שפגיעה נמדדת על פי מידת ההשפעה
שיש לה על האינדיבידואל .במקרה של מוות ,הבחירה להשליך את הכלב תהיה בחירת הרע במיעוטו כיוון
שהפגיעה היא באפשרות לחיות חיים מספקים ומלאים ,ולבני אדם סיכוי גדול יותר לחיים מספקים.
השלכות המוות של הכלב אינן שוות לאלו של בני האדם ,לא בגלל ההשפעה על אחרים ,אלא בגלל
הסיכויים הפחותים לחיות חיים מספקים .הבחירה להשליך את הכלב ,אפילו אם הייתה בנוגע למיליון
כלבים אל מול ארבעת האנשים ,איננה סוגנות לדעת ריגאן ,אלא בחינה שווה של ההפסד שייגרם לכל
אחד .62החוקר אריאל צ'בל רואה בדילמה שהוצגה לעיל את אחת הנקודות הבולטות בעבודתו של ריגאן.
יחד עם זאת ,הוא מוצא שהשימוש בה הוא חלק ממערכת המנציחה את התפיסה ש"דילמות מוסריות
בקשר שבין האדם למינים אחרים מתקיימות בתוך ריק היסטורי-חברתי".
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 61בפרק השלישי אציג בהרחבה את הביקורות העיקריות כלפי גישת הזכויות ובפרק החמישי אציג בהרחבה את תשובותיו של
ריגאן לביקורות אלו.
 62התמודדות זו של ריגאן עם דילמת הרפסודה הינה בעייתית למדי לדעתי ,משום שהוא בוחר להקל על עצמו ולא להציג
דילמה סבוכה יותר ,בה מדובר בכלב לעומת ילד ,בעל פיגור שכלי ,או אדם בתרדמת ,דילמה שתהיה קשה יותר להתמודדות.
 63צ'בל ,2002 ,עמ' .112
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 .3מקרים בהם פגיעה בבעלי ערך פנימי היא מוסרית.
בעלי ערך פנימי הינם בעלי זכות ליחס מכובד ,כזה שאינו פוגע בערכם הפנימי .ריגאן מודע לכך שישנם
מקרים בהם ניתן להתעלם מזכות זו או אף לפעול בניגוד לה ,אולם על המקרים הללו להיות מוצדקים על
ידי פנייה לעקרונות המוסר התקפים שלנו ,ויש להראות שהם בעלי משקל רב יותר מהזכות לא להיפגע
בשום מקרה.
בהקשר זה מציג ריגאן ארבעה מקרים בהם ניתן להתעלם מהזכות לא להיפגע:
א.

הגנה עצמית של מישהו חף מפשע.

ב.

הענשה של פושעים.

ג.

חפים מפשע כ"מגנים".

ד.

איום תמים.

 .4משתתפי מוסר כחפים מפשע ).(Innocence of Moral Patients
בשלב זה מנסה ריגאן להתמודד עם הטענה האפשרית שהתייחסות למשתתפי מוסר כחפים מפשע בכל
מקרה ,היא הגנה מוגזמת עליהם .גישה זו טוענת כי משתתפי מוסר אינם חפים מפשע בכל המקרים,
לפחות לא במובן המוסרי .לפי גישה זו הגיוני לראות בסוכני מוסר כחפים מפשע ,רק מכיוון שניתן לראות
אותם גם כאשמים במקרים אחרים .המונח חף מפשע הוא בעל חשיבות רק כאשר המונח אשם הוא בעל
חשיבות .יוצא בזאת כי אם משתתפי מוסר לא יכולים להיות אשמים מוסרית במעשיהם ,הם גם אינם
יכולים להיות חפים מפשע במעשיהם.
ריגאן מסכים שיש הגיון בהתנגדות זו ,אבל רק עד לנקודה מסוימת .הקביעה שיש שונות בין
סוכני מוסר ומשתתפי מוסר ,במידת יכולתם להיות חפים מפשע או אשמים מוסרית ,היא נכונה .לעומתה,
הקביעה שמישהו הוא חף מפשע )והכוונה לחף מפשע מבחינה מוסרית ולא חף מפשע בתפיסה
היומיומית( ,תופסת מקום מוסרי מעבר לסוכני מוסר בלבד .כל אינדיבידואל שניתן לפעול כלפיו באופן
לא הוגן הוא חף מפשע ,ואילו החפים מפשע הם אילו שיש לנו חובות צדק כלפיהם .על כן יהיה זה
שרירותי לייחס מעמד של חפים מפשע רק לסוכני מוסר .חוסר היכולת של משתתפי מוסר לעשות מעשה
שיצדיק התעלמות מזכויותיהם אינה הופכת אותם ללא חפים מפשע .ההיפך הוא הנכון ,העובדה שאינם
יכולים לפעול באופן שיבטל את חפותם ,הופכת אותם לחפים מפשע .למרות כל זאת ,ישנם מקרים בהם
ניתן להתעלם מזכויות משתתפי מוסר .כלב נגוע כלבת שמשתולל ונושך אנשים ,אינו עושה מעשה עוול
מוסרי ,אולם עדיין זכותם המלאה להגן על עצמם ולפגוע באותו כלב.
 .5עקרון הפחתת הפגיעה (.)The Least Harm Principle
על פי עקרון זה ,עלינו לפעול בצורה שתפחית את הפגיעה המצטברת בחפים מפשע .כאשר אנחנו נמצאים
במצב של בחירה בין אפשרויות ,שכל אחת מהן תגרום לפגיעה כלשהי בחפים מפשע ,עלינו לבחור
באפשרות שתוצאתה תפיק את סכום הפגיעה הנמוך ביותר .הבעיה בעקרון כזה היא שהוא אינו מתאים
לאמונותינו ולאינטואיציה הרפלקטיבית שלנו .דוגמה לכך היא הטענה לפיה יש להעדיף פגיעה קשה באדם
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אחד כדי שהרבה אנשים אחרים ייהנו מהקלה מינורית )בהנחה שהסכום המצטבר שלהם גדול יותר ,אם
נכמת את הפגיעה(.
ריגאן מציג את טיעונו של ג'ון טאורק (Taurek) 64נגד האפשרות של הצטברות הפגיעה .לטענת
ריגאן ,ניתן לשלול טיעון זה גם בדרך אחרת ולא על פי טיעונו של טאורק .65עקרון הפחתת הפגיעה הינו
עקרון תוצאתי ,ואילו על פי ריגאן ,ניתן להתנגד לעקרון זה על ידי פניה לעקרון מתן הכבוד ולתפיסת
הערך הפנימי ,עליו עקרון זה מתבסס .הטעות הבסיסית לדעתו של עקרון הפחתת הפגיעה ,היא בכך שהוא
מתייחס לסוכני ומשתתפי מוסר כמיכלים בלבד .לפיכך ,אין זה מספק להציג את ההתנגדות לעקרון זה ויש
להראות כיצד גישת הזכויות מספקת לנו הנחיה ,בדיוק למקרים כאלו של בחירה בין פגיעה קשה במעט
חפים מפשע לבין פגיעה קלה בהרבה חפים מפשע.
ריגאן מבחין בין פגיעה כמעשה אקטיבי ,לבין פגיעה כמניעה .לדידו ,לא כל הפגיעות הן שוות
ופגיעה יכולה להיות לא שווה ,לא רק כאשר מדובר באותו אינדיבידואל ובפגיעה שונה ,אלא גם כאשר
מדובר באינדיבידואלים שונים ובפגיעות שונות .מוות של אישה צעירה אינו זהה למוות של סבתה
המבוגרת והסנילית ,למרות שערך חייהם הוא זהה .הוא סבור כי אנו לא יכולים להניח מראש שלפגיעה
זהה יש משמעות זהה .לדוגמה ,ישנם אנשים שפחות רגישים לכאב ועל כן פגיעה פיזית בהם או באדם
הרגיש מאוד לכאב ,לא תהיה בעלת אתו ערך ,למרות שיהיה זה הגיוני להניח ,שלפגיעות זהות יהיה אפקט
זהה .על פי ריגאן ,גישת הזכויות מנסחת שני עקרונות אליהם ניתן לפנות במקרים כאלו:
א .עיקרון הפחתת הרמיסה ) :(Miniride Principleעל פי עקרון זה ,כאשר עלינו לבחור אם
לרמוס את זכויותיהם של רבים ,שהינם חפים מפשע או את זכויותיהם של מעטים חפים מפשע )בהנחה
שאין שיקולים נוספים מיוחדים ,וכאשר כל אינדיבידואל ייפגע באופן זהה( ,אזי עלינו לבחור ברמיסת
זכויותיהם של המעטים ולא של הרבים .עקרון זה נובע ,כך טוען ריגאן ,מעיקרון מתן הכבוד ,בדרך
הבאה:
 .1כל סוכני ומשתתפי המוסר זכאים באופן ישיר לא להיפגע.
 .2כל מי שהינם בעלי זכות זו ,מחזיקים בה באופן שווה ,ולכן הם בעלי זכות שווה לא להיפגע.
מכיוון שזכות זו זהה ,אזי המספרים הם בעלי חשיבות ,ולהתעלם מהזכות הזו מספר פעמים רב יותר,
במקרה והפגיע שווה ,אינו קונסיסטנטי .התנגדות אפשרית לטענה זו היא שעל פי עקרון זה אנו מתייחסים
ל"ישים" כמיכלים .התשובה של ריגאן לביקורת אפשרית כזו ,היא שהסיבה שמצדיקה גישת הזכויות
לרמוס את זכויות המעטים ,היא שרק ככה אנחנו מכבדים באופן שווה את זכויותיהם המבוססות על הערך
הפנימי ,של הנוגעים בדבר .החשיבות היא לא לתוצאה המצטברת של הפגיעה ,אלא כיבוד השוויון בין
האינדיבידואלים המעורבים.

Taurek, 1977, pp. 306-308. 64
 Regan, 1983, pp. 297-303. 65ריגאן מציג בהרחבה את טענתו של טאורק ,לפיה המספרים אינם חשובים ,ומציג את
דילמת המכרה בה עלינו לבחור בין להרוג כורה אחד כדי להציל חמישים ,או להרוג חמישים כורים כדי להציל אחד .על פי
טאורק ,במקרה כזה ובמידה ואין גורמים משפיעים נוספים ,כגון הסכמה מראש של כל הכורים מה לעשות במקרה כזה ,הרי
שעלינו להטיל מטבע ,מכיוון שאין חשיבות לערך המצטבר של הפגיעה בחמישים כורים ,אלא רק לפגיעה עצמה ,שהיא זהה
לכולם.
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ב .עיקרון הרע במיעוטו ) :(The worse-off principleעל פי עקרון זה ,כאשר אנו באים לבחון
מקרי מניעה בהם הפגיעה אינה שווה ,ניתן לראות ביתר בירור את ההבדל בין גישת הפחתת הסבל לבין
גישת הזכויות ,מכיוון שבמקרה בו הפגיעה אינה שווה ,לא ניתן להשתמש בעיקרון הפחתת הרמיסה .על
פי עיקרון הרע במיעוטו ,כאשר עלינו לבחור; לרמוס את זכויותיהם של הרבים או של המעטים ,אשר
הינם חפים מפשע )במידה ואין גורמים נוספים מיוחדים ,וכאשר הפגיעה במעטים תפגע בהם בצורה קשה
יותר ,באופן אינדיבידואלי ,מאשר ברבים( ,אזי עלינו לבחור לפגוע בזכויות הרבים .לדעת ריגאן ,במקרים
כאלו המספרים לא נחשבים.
ריגאן מודע לבעייתיות שעקרונות אלו עלולים להעלות ועונה על ביקורת צפויה לפיה עקרון זה
נוגד את האמונות והאינטואיציה שלנו .דוגמה לכך יכולה להיות הבחירה בין פגיעה חמורה יותר במישהו
קרוב אלינו ,כמו חבר ,בן משפחה או אהוב לבין פגיעה קטנה יותר בזר .תשובתו של ריגאן לביקורת זו,
היא כי מקרה זה ייחשב כגורם מיוחד נוסף ,אשר ישפיע על החלטתנו באיזה פעולה לבחור .לדעתו ,אין
בכך פסול ,והדבר דומה להסכמים אחרים המבוססים על אמון .יחסי קירבה אלו ,משפיעים על ההחלטה
כאשר ההבדל במידת הפגיעה הוא מינורי ,אולם אם ההבדל במידת הפגיעה הוא גדול ,הרי שיש לטענתו
להניח בצד את המחויבות לקרובים.
גישת הזכויות איננה טוענת כי הסתכלות על התוצאות של פעולה איננה רלבנטית מוסרית ,אלא
שהיא בלתי ניתנת להפרדה מהתוצאות שהפגיעה תגרום .אולם התעקשות על הרלבנטיות של הסתכלות
תוצאתית ,איננה קבלת העיקרון לפיו התוצאה המצטברת של כל הנוגעים בדבר קובעת מהו המעשה
המוסרי הנכון או הלא נכון ,ומהי החובה המוסרית .גישת הזכויות שונה מכל הגישות התוצאתיות ,בכך
שבאופן קטגורי היא מכחישה שתוצאות לוואי הינן שיקול רלבנטי להצדקה לרמוס זכויות של חף מפשע
להימנע מפגיעה .לפי ריגאן ,גישת הזכויות נותנת את הבסיס הפילוסופי להתנגד לגישות מוסריות מפלות
כגון גזענות ,מה שהתועלתנות לדעתו אינה מצליחה לעשות .הוא טוען ,כי גם כאשר הדבר נוגע לסוגנות
) ,(Speciesismלא ניתן לפנות אל נימוקים תועלתניים המדברים על הטוב ביותר המצטבר ,מכיוון שאז
ניתן לטעון כי הטוב המצטבר הוא רב יותר מהרע שנגרם לחיות.
על פי גישת הזכויות ,הפגיעה שנגרמת לחיות צריכה להישקל בהתאם לערך הפנימי שלהן.
בהקשר של ניסויים מדעיים ,לא יהיה זה שונה להתייחס למוות של חיה מאשר למוות של אדם מפגר ,ללא
תפיסה תודעתית .גישת הזכויות איננה צריכה להציג עובדות אמפיריות כדי להציג את התנגדותה
להתנהגות סוגנית ,בניגוד לתועלתנות .על פי ריגאן ,בכדי להבטיח את היסודות הפילוסופיים לזכויות
בעלי חיים יש לזנוח את התועלתנות.66
ריגאן מציג שיקולים מיוחדים על מנת להתמודד עם ביקורת כלפי גישת הזכויות המבוססת על
פגיעה בזכויות של בני אדם כתוצאה מקבלת גישת הזכויות .לדידו ,מי שמייצר הסכמים וולונטריים לא
צודקים ,או שלוקח חלק בהסכמים כאלה )כמו לדוגמה סחר בעבדים( ,אינו זכאי לזכויות ואין כלפיו
חובות מוסריות .הסכמים וולונטריים המקנים זכות נרכשת אינם תקפים במידה והם מתנגשים עם עיקרון

Regan, 1983, p. 315. 66
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מתן הכבוד שבבסיס גישת הזכויות .הוא מוסיף וטוען כי מי שבאופן וולונטרי בוחר לקחת חלק בפעילות
המסכנת את חייו או את איכות חייו ,מוותר גם על זכותו ליחס צודק .דוגמה לכך תהיה מקרה בו אין
ברירה ומבחינת משאבים ,צריך לבחור האם לטפל באדם שנפצע בתאונת דרכים או בנהג מרוצים ,במקרה
כזה יש להעדיף את הפצוע התמים ,במידה שמידת הפגיעה היא זהה .חשוב גם להבחין בין כאלו הגורמים
עוול לבין נפגעי העוול ולבחון את זכאותם המוסרית באופן שונה .אם מישהו נפגע באופן היסטורי על ידי
המעורבים בדבר באופן לא מוצדק מוסרית ,הרי שיש לו עדיפות על פני מרעיו ,לאף אחד אין זכות
להרוויח מפגיעה בזכויות של אחרים ועל כן הפוגע מוותר על זכויותיו.
לסיכום ,בפרק זה הוצגה גישתו של טום ריגאן ,גישת הזכויות .בתחילת הפרק הוצגו התנגדויותיו
של ריגאן לתיאוריות מוסריות העוסקות במעמדם המוסרי של בעלי חיים .לאחר מכן הוצגו טיעוניו בדבר
חשיבותו של הערך הפנימי ,ההבדל בין סוכני מוסר ומשתתפי מוסר ועקרונות הצדק ומתן הכבוד .בהמשך
הוצגה גישת הזכויות והמשמעות העולה ממנה ביחס לחיות הנמצאות גם הן במעמד של "משתתפי מוסר",
כמו בני אדם מסוימים ,ולכן הינן בעלות אותו ערך פנימי ועימו אותן זכויות בסיסיות .אסכם את הפרק
בהצגת עשרה צעדים ,שמציג ריגאן על מנת להסביר מדוע לדעתו לחיות יש זכויות:67
 .1תיאוריה מוסרית שמכחישה שיש לנו חובות ישירות כלפי חיות )הדדיות ותורת הצדק של רולס(
אינה מספקת ,כל תיאוריה מספקת צריכה להכיר בכך שלחיות מגיעות חובות ישירות .גישת
הזכויות מקיימת דרישה זו.
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 .2תיאוריה מוסרית לא יכולה להיות סוגנית .תיאוריה מוסרית צריכה להתחשב באינטרסים של
יצורים לא אנושיים.
 .3תיאוריה מוסרית צריכה להבחין בין ההערכה של מעשי אנשים לבין האופי המוסרי של
המעשים.
 .4כל תיאוריה מוסרית צריכה להכיר בזכויות של בני אדם כדי להיות מספקת ועל כן תיאוריה
תועלתנית איננה מספקת.
 .5תיאוריה מוסרית שאיננה מייחסת ערך פנימי לבני אדם שאינם ישות ,איננה מספקת )קאנט(.
 .6תיאוריה שמכחישה קיום של רווחת חיים בקרב יצורים לא אנושיים איננה מספקת )קרות'רס(.
 .7תיאוריה המנסה להגביל ערך פנימי לבני אדם בלבד ולכן מכחישה את הערך המוסרי של ישויות
שהינן סובייקט חיים ,אך לא בני אדם ,אינה מספקת.
 .8תיאוריה מוסרית שמצדיקה ערך פנימי לבני אדם עדיפה על כזו שאינה מצדיקה.
על בסיס הטענות או הקביעות הללו ,מנסה ריגאן לבנות את הטיעון לזכויות חיות על פי גישת
הזכויות:

Cohen & Regan, 2001, pp. 210-12. 67
 68בעיה לוגית קשה בטיעון ,מכיוון שכבר ההנחה הראשונה מבוססת על הקביעה הסופית ואין הסבר משכנע מספיק מדוע יש
לנו חובות ישירות כלפי חיות.
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 .9מכיוון שהדמיון הרלוונטי המשותף לבני אדם ,שיש להם ערך פנימי ,הוא היותם סובייקט חיים
ומכיוון שחיות גם הן סובייקט חיים ומקרים דומים צרכים להישפט באופן דומה ,נובע מכך שגם
חיות אלו הן בעלות זכויות.
 .10משום שכל מי שהוא בעל ערך פנימי מחזיק בזכות השווה ליחס של כיבוד ,נובע מכך שכל בני
האדם והחיות בעלי הערך הפנימי ,שותפים לזכות השווה לקבל יחס של כבוד.
ריגאן מודע לכך שסדרת הטיעונים הזו איננה מספקת הוכחה חותכת לקיום זכויות לחיות ,אולם הוא טוען
כי לא ניתן להגיע להוכחה כזו בתחומים אלו ואין הדבר מונע ממנו להטיל את נטל הוכחת הכשלים
בטענות שהוא מציג לידי מתנגדיו.
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Cohen & Regan, 2001, p. 212. 69
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 .2הטיעון לשחרור בעלי חיים של פיטר סינגר
בפרק זה אציג בקצרה את עיקרי גישתו של פיטר סינגר ,גישה המוכרת יותר בשם "שחרור בעלי חיים"
) ,(Animal Liberationכשם ספרו ,אשר תרם רבות למאבק למען שינוי היחס כלפי בעלי חיים בעולם
המערבי .ספר זה יצא לראשונה בשנת  701975והוביל לשינוי אדיר ביחס לבעלי חיים .ספר זה שימש
כבסיס האידיאולוגי להקמתן ולפעילותן של תנועות רבות למען בעלי חיים בכל רחבי העולם .פרק זה
מתבסס בעיקר על הספרים "שחרור בעלי חיים" והספר בו פורש סינגר את עיקרי גישתו המוסרית:
) .Practical Ethics (1993באופן שגוי ,נהוג לייחס לסינגר את הקריאה ל"זכויות בעלי חיים" ,אולם
כפי שנראה בהמשך תפיסה זו אינה מייצגת כלל את עמדתו של סינגר ,אשר איננו תומך כלל וכלל
בטרמינולוגיה של זכויות .בפרק זה יוצגו טיעוניו העיקריים של פיטר סינגר בזכות הגישה התועלתנית
ותועלתנות ההעדפות בפרט .תוצג גם התמודדות עם השאלה מדוע לפעול באופן מוסרי .כמו כן יוצגו
טיעונים בדבר היחס הראוי לבעלי חיים על פי הגישה התועלתנית והתמודדות עם סוגיות כגון הריגת בעלי
חיים ,צמחונות ועקרון השוויון.

א.

הבחירה בעקרון התועלתנות.

פיטר סינגר מעוניין להסביר מדוע הוא מעדיף גישה טלאולוגית ,ובפרט את הגישה התועלתנית .משום
שלדעתו ,גישה זו פועלת למציאת מטרות מוסריות ולא מערך חוקים מוסריים ,כפי שלטענתו ,מבקשת
לעשות כל תורת מוסר דאונטולוגית .הוא אינו מוכן לקבל את הטענה שמוסר הינו רלטביסטי או
סובייקטיבי .71לדידו ,אתיקה רציונאלית בעלת מאפיינים אוניברסאליים ,היא מן האפשר על ידי כך שניתן
חשיבות שווה לאינטרסים של אחרים ,כשם שאנו מתייחסים לאינטרסים שלנו 72.על פי סינגר:
"Ethics requires us to go beyond 'I' and 'you' to the universal law, the universalisable
judgment, the standpoint of the impartial spectator or ideal observer, or whatever we
chose to call it."73

האספקט האוניברסאלי של האתיקה ,מספק לדעתו של סינגר נימוק משכנע ,גם אם לא חד
משמעי ,לבחירה בגישה תועלתנית .הטיעון מבוסס על כך ,שאם אנו מקבלים את הטענה לפיה שיקול
מוסרי צריך להתבסס על נקודת ראות אוניברסאלית ,אנו מקבלים את הטענה ,שהאינטרסים האישיים
שלנו ,רק בגלל שהם שלנו ,לא יכולים להיחשב יותר מהאינטרסים של האחר .74במידה ואנו מתחשבים
באינטרסים של אחרים באופן שווה לאלו שלנו ,הרי שאנו צריכים לקחת בחשבון את כל מי שמושפע
מתוצאות המעשה שניבחר לעשות .לכן ,עלינו לבחור את המעשה שיביא למירב התועלת או האיזון,
למירב בעלי האינטרסים הנוגעים בדבר.
 70הספר תורגם לעברית בשנת .1998
Singer, 1993, p. 4. 71
Ibid., p. 11. 72
Ibid., p. 12. 73
Ibid. 74

36

גישה זו שונה במקצת מתועלתנות קלאסית ,מכיוון שהיא מבקשת לאזן או לקדם את התועלת
הרבה ביותר למימוש האינטרסים של כל הנוגעים בדבר ולא רק מה שמגדיל הנאה ומפחית כאב ,כפי
שמציעה גישת התועלתנות הקלאסית )אם כי ,סינגר מסייג את דבריו ואומר כי ניתן לפרש את ההנאה
באופן רחב יותר הכולל את מכלול ההעדפות והאינטרסים ואת הסבל בשלילתם ,ואז אין הבדל מהותי בין
הגישות( .75סינגר לא חושב כי ניתן לגזור דדוקטיבית את עקרון התועלתנות מעיקרון האוניברסאליות,
אלא הוא סבור כי אנו נמצא עצמנו במהרה בעמדה תועלתנית ,אם נאמץ את עיקרון האוניברסאליות ,כפי
שניתן להיווכח בציטוט הבא:
"The utilitarian position is a minimal one, a first base that we reach by universalizing
self interested decision making. We cannot, if we are to think ethically, refuse to take
this step".76

ניסיון להציג גישה מוסרית שאיננה תועלתנית ,חלה עליה לדעתו חובת ההוכחה ,למה עלי
לעשות את המעבר הזה וצריכים לספק לנו נימוקים טובים מדוע עלינו לקבל גישה שהיא מעבר לפשטות
התועלתנית .לטענתו ,עד אשר יסופקו נימוקים כאלו ,יש לנו סיבות טובות להישאר עם הגישה
התועלתנית .סינגר מודע ואף מצהיר שזוהי בחירה טנטטיבית בגישה התועלתנית והוא אינו שולל בהכרח
גישות אחרות ,ובמקרים מסוימים בוחן דילמות מוסריות על פי גישות שאינן תועלתניות.

עקרון השוויון והשלכותיו.
ב.
סינגר מציין שינויים רבים שחלו בתפיסות המוסריות במהלך המאה העשרים ,ומדגיש את העובדה
שעקרון השוויון בין בני אדם ,הוא אחד העקרונות היחידים עליהם ישנה כיום הסכמה .השאלה הנשאלת
על ידו היא מדוע אנו מקבלים שוויון זה .77לדעתו ייתכנו הבדלים בין אינדיבידואלים ,אולם הבדלים אלו
אינם מצדיקים התייחסות שונה להתחשבות באינטרסים שלהם .על כן עקרון השוויון הבסיסי ,הינו שוויון
בהתחשבות באינטרסים של כל המעורבים בדבר ,ללא מתן עדיפות לאינטרסים שלי .האינטרסים שעל
פיהם אנו צרי כים לבחון את עקרון השוויון הם אינטרסים בסיסיים כמו האינטרס לא לחוש כאב ,הזכות
למזון ומקל ט

78

והאינטרס להגשים יכולות .אינטליגנציה איננה קשורה לדעתו למרבית האינטרסים

הבסיסיים ולכן אין לראות בה קריטריון למידת השוויון.
עקרון השוויון בהתייחסות לאינטרסים ,נותן לדעת סינגר מענה להפליה על בסיס אינטליגנציה
או על בסיס מין או גזע .79על כן ,עקרון זה יכול לשמש אותנו למתן תשובה לשאלה מדוע אנו מקבלים
שוויון זה .עקרון השוויון בהתייחסות לאינטרסים הינו עקרון שוויון בסיסי ,אולם הוא אינו מכתיב יחס
שווה או טיפול שווה .עקרון השוויון ביחס לאינטרסים ,עלול אף להוביל למצב הנוגד את הגישה

Singer, 1993, p. 14. 75
Ibid., p. 14. 76
Ibid., p. 16. 77
 78מעניין לראות שבמקרה זה סינגר משתמש במושג זכות .ביקורת על השימוש במושג זכויות על ידי סינגר כאשר הדבר תואם
את טענותיו ושלילתו כאשר אין הוא מתאים תוצג בהרחבה בפרק הרביעי.
Singer, 1993, p. 23. 79
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ההיגליאנית לשוויון .זהו עקרון מוסר בסיסי בלבד ולא עקרון היגליאני מוחלט .80את ההשלכות של עקרון
ההתייחסות השווה לאינטרסים ,ניתן לראות בצורה בהירה כאשר אנו דנים ביחס לבני אדם פגועים
שכלית או פיזית .במקרים אלו אין ספק כי ישנן מגבלות אשר חלות עליהם .לדוגמה ,משותק לא יוכל
להיות כבאי ,אולם לא צריכה להיות למגבלתו השפעה על מידת ההתייחסות לאינטרסים שלו ואין סיבה
שהוא יזכה להתייחסות פחותה באינטרסים שלו.81
ג .הטיעון נגד פגיעה בבעלי חיים.
טענתו העיקרית של סינגר כנגד פגיעה בבעלי חיים מבוססת על עיקרון ההתייחסות השווה לאינטרסים.
הוא סבור כי עיקרון זה לא יכול להיות מוגבל רק לבני אדם ויש להחיל אותו גם על בעלי חיים לא
אנושיים .הוא משווה בין הדעה הקדומה ,ביחס להתייחסות לאינטרסים של בעלי חיים ,לבין הדעה
הקדומה שהיו לבעלי עבדים לבנים ביחס להתייחסות לאינטרסים של עבדיהם השחורים .82לדעתו ,קל לנו
יותר לבחון באופן ביקורתי את הדעה הקדומה של סבינו ,אולם קשה לנו הרבה יותר לבחון את התנהגותנו
עצמנו ,באופן ביקורתי באמת .מה שצריך עכשיו ,לפי סינגר ,הוא לבחון את הטיעון בדבר התייחסות שווה
לאינטרסים גם כלפי בעלי חיים לא אנושיים:83
"It is true that we still have a long way to go in expanding the circle of moral concern
even to human beings of different cultural and ethnic groups, especially when they
live far from us. But bad as our attitudes may be, they have progressed a long way
from the days when Africans could be captured, shipped to America and sold, much
as nonhuman animals can be today. Just as we have progressed beyond the blatantly
racist ethic of the era of slavery, so we are now starting to move beyond the even
more firmly, entrenched speciesist ethic of our own era. Moral revolutions of this
scope do not happen quickly. We should not ask: "when will we get there?" because,
without the ability to see into the future, we cannot tell. We should instead ask the
more modest question: "are we moving in the right direction?" 84

סינגר חוזר וטוען ,כי ההתייחסות לאינטרסים של האחר ,לא צריכה להיות תלויה ביכולות או
באינטליגנציה שלו .לדעתו ,באותו אופן שהבדלים אלו אינם מצדיקים הפלייה של אדם מגזע אחר ,אין הם
מצדיקים התעלמות מהאינטרסים של בעל חיים ממין ) (speciesאחר ולא נותנת לנו הצדקה לנצלם .הוא
מעוניין לדאוג לכך שהעיקרון המוסרי הבסיסי בדבר התחשבות שווה באינטרסים של אחרים לא יוגבל
באופן שרירותי רק לאלו הנמנים עם המין שלנו .85לדעת סינגר" ,זוהי פנייה אל עקרונות מוסר בסיסיים
המקובלים על כולנו ...והיא מחויבת השכל ולא הרגש".

86

סינגר טוען עוד כי "תנועת שחרור דורשת

Singer, 1993, p. 25. 80
Ibid., p. 52. 81
 82ראו גם Johnson, 1989, p. 140.
Singer, 1993, p. 56. 83
Singer, 2006, p. 226. 84
 85סינגר ,1998 ,עמ' .10
 86שם ,עמ'  .11סינגר דן בהשוואה בין אופן הצגת הניסויים שנעשים בבעלי חיים במעבדות לבין היכולת להציג את ניסויי
הנאצים במחנות הריכוז ללא פניה לרגש.
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מאיתנו להרחיב את אופקינו המוסריים .התנהגות מקובלת שנחשבה קודם לכן לטבעית ולהכרחית
מתחילים לראות אותה כנובעת מדעות קדומות בלתי מוצדקות 87".סינגר סבור כי יחסנו הנוכחי לבעלי
חיים ,מבוסס על היסטוריה ארוכה של דעות קדומות והפליה שרירותית ,וטוען כי לא יכולה להיות כל
סיבה ,זולת הרצון האנוכי לשמר את זכויות היתר של הקבוצה המנצלת ,לסרב ולהרחיב את העיקרון
הבסיסי בדבר שוויון ההתחשבות על אלו הנמנים עם מינים אחרים.88
סינגר מתייחס למושג "בעל חיים" וטוען כי "כרגיל אנו משתמשים במילה "בעל חיים"
במשמעות של "בעל חיים שאינו אדם" .שימוש זה מבחין בין בני אדם ובין בעלי חיים אחרים בהבליעו
בכך את ההנחה כי אנו עצמנו איננו בעלי חיים – הבלעה שכל מי שלמד שיעורים בסיסיים בביולוגיה יודע
כי אין בה אמת .בתודעה הציבורית הביטוי "בעל חיים" כורך יחדיו יצורים כה שונים כמו צדפות
ושימפנזים ,אך מבחין הבחנה יסודית בין שימפנזים לבני אדם אף שייחוסנו לקופים אלו קרוב בהרבה
משל הצדפה 89".לדעת סינגר ,הקופים הגדולים הם הדוגמה המושלמת להדגים את השרירותיות של
החלוקה בין המינים .אם אנו חושבים כי לכל בני האדם ,זכויות בסיסיות מסוימות ,כיצד אנו יכולים
להכחיש כי אף לקופים הגדולים ,העולים בתכונותיהם וביכולתם על בני אדם מסוימים ,אין אותן זכויות
עצמן? יתרה מכך ,הענקת הזכויות לקופים הגדולים לא מאיימת על אף תעשייה גדולה ,וגם לא על
התפריט התזונתי של רוב האוכלוסייה ,כמו במקרה של התחשבות שווה ביתר בעלי החיים.

90

ד .כל בעלי החיים הם שווים.
פיטר סינגר מנסה לטעון כי אותו עיקרון מוסרי שעליו נשען השוויון האנושי ,מחייב להחיל התחשבות
שווה גם בבעלי החיים .על פי סינגר" ,עקרון העל של השוויוניות אינו מחייב ואינו דורש התייחסות זהה;
עקרון זה דורש התחשבות שווה .אך התחשבות שווה ביצורים השונים עשויה לחייב התייחסות שונה
כלפיהם ,וממילא ייחוס של זכויות שונות להם 91".הוא מציע לבחון את הצורך בהתחשבות שווה בבעלי
חיים ,על פי אותם עקרונות אשר מנחים אותנו להעניק שוויון לקבוצות מיעוט בקרב בני אדם .הדרישה
לשוויון ,כך על פי סינגר ,איננה נשענת על קיומו של שוויון בפועל בין כל בני האדם ,משום שאם כך היה
הדבר הרי שלא היינו יכולים להצדיק שוויון זה .הטענה היא כי קיימים אמנם הבדלים מהותיים בין
אינדיבידואלים ,אולם ההבדלים בין הגזעים והמינים השונים אינם מהותיים להבדלים בין
האינדיבידואלים .לדידו ,אנו לא צריכים לחפש נימוק הגיוני שיסביר למה ניתן להתייחס באופן לא שוויוני
לצרכים או לאינטרסים שלהם.
סינגר פונה אל ג'רמי בנת'הם ועקרון השוויון המוסרי שהאחרון הציע באמצעות הנוסחה" :כל
אחד נחשב כאחד ,ואין להחשיב אחד כיותר מאחד 92".הוא מסביר נוסחה זו באופן הבא" :יש להתחשב
 87סינגר ,1998 ,עמ' .12
 88שם ,עמ' .13
 89שם ,עמ' .14-15
 90שם ,עמ'  .22-23סינגר מתייחס כאן לטענה כי פרויקט הקוף הגדול לו הוא שותף ,מהווה הצרה של העמדה המוסרית
הכללית אותה הוא מציג.
 91שם ,עמ' .35
 92שם ,עמ' .37

39

באינטרסים של כל יצור הנתון להשפעתו של מעשה כלשהו ,ולייחס להם את אותו המשקל המיוחס
לאינטרסים דומים של כל יצור אחר 93".מעיקרון השוויון ניתן להסיק כי דאגתנו לאחרים ונכונותנו
להתחשב באינטרסים שלהם לא צריכה להיות תלויה או מותנית בגורמים חיצוניים או בגורמים כגון מין,
אינטליגנציה או יכולות אחרות .ההתחשבות צריכה להיות באינטרסים של היצור עליו מדובר ולא כל
האינטרסים של כולם זהים .סינגר נותן כדוגמה את הדאגה לרווחתם של ילדים לעומת דאגה לרווחתם של
חזירים ,אשר איננה זהה ,אולם ההתחשבות השווה צריכה להיות לדעתו באינטרסים השונים .על פי
סינגר ,הסוגנות צריכה להיבחן בהקבלה לגזענות ,ואם אינטליגנציה איננה הצדקה להתייחסות מפלה
וגזענית כלפי מין אנושי אחר ,אין היא יכולה להיות סיבה מספקת להתייחסות מפלה כנגד מין ביולוגי
אחר.
סינגר מבסס את טענתו על הערה מפורסמת ,שכתב ג'רמי בנת'הם ,בה הוא מסביר מדוע יש
להתייחס באופן שונה לבני אדם ,משום חשיבותה של פסקה זו ,הביא אותה כאן במלואה:
" אולי יום יבוא כאשר הברואים האחרים יזכו לאותן זכויות אשר מלכתחילה לא ניתן היה למנוע מהם
אלא בכוח-הזרוע .הצרפתים כבר גילו כי צבעו השחור של העור אינו נימוק המתיר להשליך יצורי-אנוש
לגחמותיהם של מענים למיניהם .אולי יום יבוא שבו יובן כי מספר הרגליים ,שעירות העור ,או קיום
עצם-הזנב באותה המידה אינם נימוק לזנוח יצורים בעלי-תחושות לגורל דומה .מהן ,אם כן ,התכונות
האחרות המסמנות את הקו הבלתי-עביר שבין הישויות שיש להתחשב בהן לבין כל השאר? האם זוהי
היכולת לחשיבה רציונאלית ,או שמא יכולת-הדיבור? אבל הלא סוס שהגיע לפרקו או כלב בוגר הם בלי
ספק יותר רציונאליים בהתנהגותם ובעלי יתר כושר-תקשור לעומת יונק אנושי בן-יומו או בן שבוע או
אפילו בן חודש .אך גם לו המצב היה אחר – מה אפשר היה ללמוד מכך? השאלה כלל אינה "האם
מסוגלים הללו לשקול בדעתם?" או "האם מסוגלים הם לדבר?" אלא "האם מסוגלים הם לסבול?"

אמירה דומה ניתן לשמוע גם מפי הסופר יצחק
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בשביס זינגר:

"בעבורי זה ברור מאליו :מי שהחמלה והצדק הם נר לרגליו אינו יכול לנהוג בבעלי חיים בדרך שאין בה
חמלה ואין בה צדק רק משום שהם חלשים יותר ונדמה כי הם נופלים מאתנו בתבונתם .אין זה מענייננו
לשפוט אותם .בעלי החיים ניחנו בסוג התבונה הנחוץ להם כדי להתקיים".
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בנת'הם מייחס ליכולת לחוש סבל ,את התכונה המזכה בהתייחסות שווה .סינגר מרחיב מעט את
ההגדרה ,וטוען כי היכולת לחוש סבל ומצד שני היכולת לחוש עונג ,הן התכונות אשר מעניקות זכות
להתחשבות שווה .לטענתו של סינגר:
"הכושר לסבול או ליהנות הנו תנאי לעצם היכולת להיות בעל אינטרסים ,כלומר תנאי שבלעדיו כלל אין
טעם לדבר על אינטרסים .תהיה זו שטות לקבוע כי מי שבועט באבן פוגע בזכויותיה .הואיל והאבן אינה
בעלת תחושות ואינה מסוגלת לסבול – אין לדבר עליה כעל בעלת אינטרסים .שום דבר שנעשה לגביה
לא יוכל להשפיע על "רווחתה" .יכולתו של יצור לסבול מצד אחד ולחוש הנאה מצד אחר הינה לא רק

 93סינגר ,1998 ,עמ'  .37ההתייחסות ל"יצור" ולא לכל "בן אדם" היא כמובן פרשנות של סינגר ,אשר לא בהכרח הייתה
מקובלת על בנת'הם ,לאור העובדה שבנת'הם ייחס להכללת בעלי החיים במכלול היצורים הזכאים להתחשבות ,רק כהערת
שוליים לתורתו המוסרית.
 94בנת'הם ,גרמי .בתוך :סינגר ,1998 ,עמ' .39
95
יצחק בשביס זינגר בראיון לריצ'רד בורגין ,בתוך :פאטרסון ,2006 ,עמ' .194
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תנאי דרוש ,אלא אף תנאי מספיק לקבוע כי יצור זה הוא בעל-אינטרסים ,לפחות האינטרס שלא לסבול.
למשל ,לעכבר יש אינטרס מובהק שלא להיות נבעט ,שכן היותו נבעט תגרום לו סבל".
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למרות שסינגר מבסס את תורתו על זו של בנת'הם ,הוא מסתייג מהשימוש שעושה בנת'הם
במושג "זכויות" ומתקן כי הדיון ניסוב על שוויוניות ולא על זכויות .בשלב זה סינגר עונה למבקרי גישת
הזכויות וטוען כי אין מדובר על זכויות של בעלי חיים ,אלא על שוויון בהתחשבות באינטרסים .סינגר
מתאר את השימוש במושג "זכויות" בהקשר של בעלי חיים רק "כדרך מקוצרת להתבטא בתחום
הפוליטי ...אולם בתחום הדיון הרציני בדבר שינוי יסודי ביחסינו אל בעלי החיים דרך זו של התבטאות
אינה כלל נחוצה 97".על פי סינגר ,מספיק להתייחס רק לסבל הנגרם ליצור כלשהו .במידה ונגרם סבל
ליצור כלשהו ,הרי שאין כל הצדקה מוסרית לסרב להתחשב בסבל זה .עקרון השוויוניות דורש לייחס
משקל דומה לסבל של כל יצור והגבול היחיד להתחשבות הוא היכולת לחוש סבל או הנאה ,כלומר יכולת
החישה .כל שימוש בקריטריון אחר ,יהיה על פי סינגר שרירותי בדיוק כמו צבע עור ,אינטליגנציה או
תכונות אחרות המאפשרות לבעלי אינטרס מסוים להצדיק באופן שרירותי את פגיעתם באינטרסים של
אחרים .הוא דוחה בכל תוקף את הטענות כאילו בעלי חיים אינם חשים בכאב והינם אוטומטיים ,כפי
שהגדירם דקארט.
סינגר מציין עם זאת ,כי באופן תיאורטי אין לנו יכולת לדעת בוודאות כי מישהו אחר חוץ
מאיתנו חש כאב ,בין אם הוא אדם או בעל חיים ,אם כי תצפית פשוטה על התנהגותם של אנשים אחרים
וכן על תגובותיהם של יצורים חשים ,תראה לנו בסבירות רבה כי הם חשים כאב .הוא מביא מספר רב של
עדויות מצד מומחים המאששים את המסקנה לפיה גם יצורים חשים ובעיקר אלו הקרובים אלינו ביותר
כגון יונקים וציפורים ,חשים כאב באופן דומה לזה שאנו חשים .מעניין לדעתי לראות כי למרות שסינגר
מבקש להתבסס רק על עקרון היכולת לחוש סבל כעקרון מזכה בהתייחסות שווה באינטרסים ,הרי שהוא
מוצא לנכון להציג גם מחקרים אשר מראים על סבירות קיומה של מחשבה בקרב בעלי חיים ועל תפיסת
פחד ומצבי לחץ בקרב בעלי חיים.
סינגר מבקש גם לענות לטענה השכיחה השנייה ,שנשמעת כנגד התייחסות שווה לבעלי חיים
והיא יכולת הדיבור .על פי טענה זו ,למרות שניתן לראות כי גם בעלי חיים אחרים מתקשרים ביניהם ,הרי
שהלשון האנושית היא ייחודית ועל כן ההתייחסות לאינטרסים של בעלי חיים איננה שווה .בתשובה
לטענה זו ,סינגר מציג שתי דרכים לקשור בין השפה לבין היכולת לחוש כאב .הראשונה היא גישתו של
ויטגינשטיין ,על פיה אי אפשר לייחס מצבי הכרה ליצורים שאין להם שפה .בתשובה לטענה זאת ,משיב
סינגר ,כי לשון אכן דרושה לתהליכים מופשטים ,אבל אינה קשורה כלל ליכולת לחוש כאב.
הדרך השנייה היא לטעון כי שפה איננה תנאי ליכולת לחוש כאב ,אבל היא תנאי ליכולת להוכיח
כאב אצל מישהו אחר או להאמין כי מישהו אחר חש כאב .בתשובה לטענה זו ,מביא סינגר את תיאוריה

 96סינגר ,1998 ,עמ'  .40בהמשך תוצג בהרחבה הביקורת על קריטריון זה ואת הקשיים שהוא מעלה ,בין היתר ביכולת
לתחום את אותו הקו המפריד בין הזכאים להתייחסות שווה באינטרסים שלהם ובין אלו שלא זכאים להתייחסות שווה
באינטרסים שלהם.
 97שם ,עמ'  .41בהמשך ,בפרק השלישי ,אתייחס ביתר הרחבה ליחסו של סינגר למושג זכויות ולביקורתו על השימוש הלא
נחוץ שנעשה לדעתו במושג זה.
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של ג' יין גודול לגבי התנהגות השימפנזים שהיא חקרה ומראה כי יש דרכים נוספות להראות רגשות,
ביניהם רגש של כאב .האמירה "כואב" איננה הדרך היחידה לדעת כי כואב למישהו ,יהיה זה אדם או בעל
חיים ,בעיקר כאשר מדובר בבעלי חיים בעלי מערכת עצבים קרובה לזו של בני אדם ותגובות לכאב
הדומות למדי לאלו של בני אדם .האמירה "כואב לי" יכולה אפילו להטעות במקרה של שקר .סינגר
ממשיך וטוען כי אילו היינו מקבלים את השפה כקריטריון יחיד לקיומו של כאב ,הרי שגם כלפי ילדים
שעדיין אינם מדברים לא נוכל לטעון כי הם חשים כאב.
סינגר מסכם את הדיון בשאלת הכאב בכך שאין לטענתו הוכחה מדעית או פילוסופית שבעלי
חיים אינם חשים כאב ואף ממשיך ומסיק מכך ,שאם אין לנו סיבה לפקפק בכך שבני אדם אחרים חשים
כאב ,הרי שגם אין יסוד לטענה שבעלי חיים אינם חשים כאב .לדעת סינגר" ,אין כל הצדקה מוסרית
לסבור כי כאב או עונג שחש בעל חיים חשיבותו פחותה מאותה כמות של כאב או עונג שחשים בני
האדם".
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הוא מבקש לדייק במשמעות של "כאב דומה" ומסביר כי אין הכוונה לפעולה אשר גורמת כאב

והיא זהה ,אלא לתחושת כאב זהה ,גם אם לא ניתן למדוד אותה במדויק .בדיבור אחר ,הפעולה מושפעת
גם מהשונות בין היצורים השונים ופעולה שתכאיב מאוד לתינוק לא בהכרח תכאיב לסוס באותה מידה,
אולם אם פגיעה שונה בסוס תסב לו את אותה מידת כאב כשל המכה לתינוק ,הרי שההתחשבות בכאב זה
צריכה להיות שווה .מתני גווריק ) (Gaverickמציג גישה זו היטב ,בהתייחסותו לבעלי חיים במעבדות:
"Most adult mammals used in lab research – dogs, cats, mice, rabbits, rats and
primates – are more aware of what is happening to them and at least as sensitive to
pain as any human infant. Would researchers contemplating an animal experiment be
willing, then, to place an orphaned human infant in the animal's place?" 99

על מנת להרחיב את ההתייחסות לסבל באופן שיאפשר לו מאוחר יותר לענות למבקריו ,סינגר
מציין את גורם החרדה כגורם נוסף של סבל ,שהינו ייחודי לבני אדם .הוא נותן דוגמה של חטיפת אנשים
מגנים ציבוריים לצורך ניסויים מדעיים .לטענתו הסבל שייגרם לשאר האנשים כתוצאה מהחרדה מפני
חטיפה ,הינו גם הוא סוג של סבל שיש להתייחס אליו ולקבל את ההנחה ,שאותה פעילות כנראה תגרום
לפחות סבל אצל בעלי חיים .סינגר מנסה לטעון כי גורם החרדה שצוין בדוגמה לעיל ,אינו מוכיח כי צודק
לבצע ניסויים בבעלי חיים ולא בבני אדם וטוען כי כדי שיהיה צודק לבצע את הניסוי על בעלי חיים ולא
על בני אדם צריך להחליט על כך באופן שאינו מבוסס על סוגנות .סינגר אינו מסביר בדיוק מדוע אין בכך
הצדקה ,או לפחות נימוק משכנע מצד התומכים בניסויים בבעלי חיים ,בהנחה שגורם החרדה נכנס לתוך
משוואת הסבל של כל הנוגעים בדבר .בשלב זה ,ובניסיון להגן על טענתו כי אין בחרדה בכדי הצדקה
לניסויים בבעלי חיים ,מציג סינגר את אחת מהאנלוגיות היותר בעייתיות שלו .סינגר טוען עוד כי:
"מאו תו טעם עצמו יהיה עלינו להעדיף לביצוע הניסוי תינוקות רכים אנושיים )אולי יתומים( או בני אדם
המפגרים פיגור קשה על פני מבוגרים רגילים ,שכן תינוקות רכים ובני אדם מפגרים קשות מצויים באותה

 98סינגר ,1998 ,עמ' .48
Gaverick, 2006, p. 22. 99
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קטגוריה; ואם אנו מחליטים לאבחן בין בעלי חיים לאותם סוגים של בני אדם – היכן הבסיס לאותה
אבחנה זולת בהעדפה גלויה ,ופסולה מוסרית ,של אלה הנמנים עם המין שלנו?"

100

סינגר לא מכחיש כי יש תחומים בהם ההבדל ביכולת הנפשית בין בני אדם בוגרים נורמאליים
היא רלבנטית ,כגון צפייה ,זיכרון מפורט ,ידיעה מלאה ומקיפה יותר וכדומה .אולם לדעתו ,יכולת עדיפה
זו של בני אדם לא תמיד מבטיחה סבל רב יותר ,אלא לפעמים ההיפך הוא הנכון ודווקא בגלל חוסר
ההבנה והתפיסה של בעלי החיים הם חשים סבל רב יותר .הדוגמה שסינגר נותן היא של שבויי מלחמה
אשר ניתן להסביר להם את סיבת כליאתם ולהבטיח להם כי לא יאונה להם כל רע ואילו בעלי חיים
כלואים אינם יכולים לזכות להקלה כזו .דוגמה נוספת שמתאימה כאן יותר לדעתי היא כאב וולונטרי ,כמו
זריקה או טיפול רפואי ,שהאדם שנזקק לו אינו "סובל" ממנו במידה שווה כמו בעל חיים שיקבל טיפול
דומה ואינו יודע כי הדבר הוא לטובתו.
סינגר מודע לכך שההשוואה שהוא עושה בין סבלותיהם של מינים שונים היא בעייתית וכאשר
יש ניגוד בין האינטרסים של בעלי חיים ובני אדם ,לא ניתן לפנות לעקרון השוויון כפתרון .תשובתו של
סינגר לביקורת אפשרית זו ,היא כי אכן מתקבל על הדעת שהשוואת הסבל בין בעלי חיים לבני אדם אינה
מדויקת ,ברם לדעתו ,דיון זה איננו חיוני לעניין וזאת משום שאפילו אם נרצה לעשות שינויים בדברים
בהם ברור כי הסבל הנגרם לבעלי חיים הוא גדול בהרבה מזה הנגרם לבני אדם ,תיחסך כמות עצומה של
סבל .כמובן שניתן לראות בתשובה זו של סינגר כבריחה ממענה ומתן תשובה אשר בהחלט איננה עונה
לביקורת כלפיו .101בהקשר זה ,חשוב לציין את מה שניתן לכנות "דילמת סינגר" בהקשר של ניסויים
בבעל חיים .לפי דילמה זו ,אם בעלי החיים כל כך מתאימים לניסויים בשל דמיונם הרב לבני אדם ,אז
מדוע אין הם דומים מספיק בשביל ליהנות מהגנה מוסרית .בעיקר נכון הדבר לגבי קופי האדם ,כפי
שמובא בציטוט הבא:
"Indeed, the value of the great apes as research tools lies precisely in the
combination of two conflicting factors: on the one hand, the fact that, both physically
and psychologically, they very closely resemble our own species; and on the other,
the fact that they are denied the ethical and legal protection that we give to our own
species."102

בהתייחסותו לנושא השימוש בבעל חיים למזון בתעשיית הבשר המערבית ,מכניס סינגר
למשוואה גורמים נוספים ,אשר לטענתו צריכים להילקח בחשבון .הסיבה הראשונה לכך היא הבזבוז
האדיר בתפוקת החלבונים באופן מיידי מצמחים לבין תפוקת החלבון מן החי .בעיה נוספת היא עודף
האוכלוסייה בקרב חיות המשק ,שאנו נוטים להתעלם ממנו .כבר כיום ,משקלם של חיות המשק למאכל,
הינו גדול יותר מזה של כל בני האדם .103הבעיה הנובעת מכך ,היא לא רק הפגיעה ביערות ושטחי מרעה
טבעיים לצורך אספקת מזון לבעלי חיים אלו ,אלא גם כמות האנרגיה המבוזבזת בתעשיית הבשר.
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 101שם ,עמ' .50
Cavalieri, P. & Singer, P, 1996, p. 6. 102
Singer, 1993, p. 287. 103
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לדוגמה ,כעשרים אחוז מכמות גז המת'אן שמשוחרר לאטמוספרה ,מקורו בחיות המשק ומת'אן לוכד פי
 25חום מאשר פחמן דו-חמצני

104

ה .מדוע עליי להיות מוסרי?
סינגר אינו מקבל את הטענה לפיה אין מקום לשאול את השאלה לעיל ,בניגוד למספר פילוסופים ,אשר
לדעתם העקרונות האתיים שלנו ,בהגדרה ,גוברים על כל עקרון אחר .טענה נוספת אותה הוא שולל היא
הטענה לפיה השאלה מדוע עליי להתנהג באופן מוסרי זהה לשאלה מדוע עליי להיות רציונאלי .השאלה
מדוע עלי להיות מוסרי ,היא הנחת-קדם לעצם נקודת הראות אותה היא בוחנת וטענה זו תהיה מתקבלת
על הדעת רק אם נקבל את השאלה מדוע עליי לעשות את שעלי לעשות ,שזו כמובן חזרה מיותרת.
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על מנת לענות לשאלה לעיל ,חוזר סינגר לסוגיית האוניברסאליות וההתחשבות השווה באינטרסים.
השאלה היא ,מדוע עליי לפעול באופן אוניברסאלי ולא למען האינטרס האישי שלי בלבד .תשובה אחת
לשאלה ,היא זו המזוהה עם קאנט ,לפיה ,לחשוב רציונאלית משמעו לפעול מוסרית .גם רציונאליות וגם
מוסריות דורשים מאיתנו להתעלות מעל לנקודת המבט הפרטית שלנו ולנקוט עמדה שבה זהותנו הפרטית
אינה חשובה .סינגר מקבל את הטענה שאתיקה קשורה לאוניברסאליות ,ברם הוא אינו מקבל את הקישור
בין חשיבה רציונאלית לאוניברסאליות .כדי לענות על השאלה מדוע עליי להיות מוסרי ,יש לדעתו לענות
קודם לכן על השאלה הפילוסופית האולטימטיבית" :האם לחיים יש משמעות?" תשובה אפשרית לשאלה
זו ,אותה מציע סינגר ,הינה לחפש משמעות בחיים ,מעבר לאינטרס הפרטי שלי .משהו שירחיב את
משמעות חיינו מעבר למוגבלות ההכרה העצמית שלנו .פתרון אפשרי אחד שהוא מציע הינו לבחור
בנקודת המבט האתית ,לצאת מהאינטרסים הפרטיים שלנו ולנקוט בעמדה של צופה בלתי משוחד .עמדה
כזו תאפשר לנו לצאת מההסתכלות הפנימית שלנו אל נקודת מבט אוניברסאלית ,כזו השואפת להיות
אובייקטיבית ככל האפשר.
נקיטת עמדת המבט המוסרית ,היא רק אופציה אחת ומי שמעדיף לא לבחור בה ,אינו בהכרח א-
רציונאלי .חלק מבני האדם ,בכלל לא יהיו מסוגלים להבין את העמדה הזו .אולם אלו אשר בוחנים באופן
רפלקטיבי את משמעות חייהם ,עשויים למצוא בעמדת המבט המוסרית ,משמעות שלעולם תעניק תכלית
לחייהם .התשובה לשאלה מדוע עליי להיות מוסרי איננה יכולה להיענות באופן שיספק נימוקים שישכנעו
את כולם וכנראה שנצטרך תמיד את החוק והמוסכמות החברתיות כדי לספק סיבות נוספות נגד פגיעה
חמורה בסטנדרטים מוסריים .מצד שני ,מי שהינו רפלקטיבי מספיק בשביל לשאול עצמו את השאלה הזו,
הוא כנראה גם מי שיעריך את הנימוקים שניתן להציע בזכות נקודת המבט המוסרית.

106

ו .הטיעון נגד הריגת בעלי חיים.
הטיעון נגד הריגת בעלי חיים הינו חשוב מאוד עבור סינגר על מנת להתמודד עם הביקורות המופנות כלפי
גישות תועלתניות .סינגר מעוניין להפריד בין גרימת סבל לבעלי חיים לבין הריגתם .הפרדה זו נעשית
Ibid., p. 288. 104
Singer, 1993, p. 317. 105
Ibid., p. 335. 106
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משום שהחלת עקרון השוויון בשאלות של גרימת סבל היא פשוטה יחסית ,לפחות ברמה התיאורטית.
היחס לכאב וסבל על פי סינגר צריך להיות שווה ללא הבדלי מין ,גזע או סוגנות משום שכאב וסבל הינם
תופעות שליליות וראוי לשאוף לצמצמם .המקרה של הריגה הינו שונה בעיני סינגר ,והוא רואה בשאלת
המתת בעלי חיים כבעיה קשה יותר .לכן קצת תמוהה הדבר בעיני ,מדוע סינגר אינו מרחיב את הדיון לגבי
המתת בעלי חיים וטוען ש"במצב הקיים של עריצות האדם כלפי יתר המינים ,העיקרון היותר פשוט וישיר
בדבר התחשבות שווה בכאב ובעונג מהווה בסיס מספק כדי לזהות ולהתנגד לכל סוגי הניצול
וההתעללויות שבני האדם נוהגים בהם כלפי בעלי החיים".
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סינגר בכל זאת מנסה לתת מענה כלשהוא לסוגית המתת בעלי חיים וטוען כי ניתן להבחין
בהתנהגות סוגנית כלפי בעלי חיים הן בגרימת סבל וכאב והן בהריגת בעלי חיים ,כאשר במקרים דומים
לא היו נוהגים באופן דומה כלפי בני אדם .התנהגות זו הייתה לטענתו מושרשת עוד בימי קדם ,כאשר הרג
בעל חיים נתפס כדבר נורמטיבי ,כל עוד בעל החיים לא היה קניינו של איש .השאלה הנשאלת היא ,האם
יש להכניס במקרה של הרג שיקולים כגון חשיבה רציונאלית ותודעה עצמית .טענה אחת בעד הקביעה
הזו ,היא כי יצורים בעלי תודעה עצמית ועמה תפיסת עתיד )להלן ישויות( ,עשויים להיפגע מכך שפוגעים
ברצונותיהם ) (Desiresלהשיג דברים בעתיד .הריגת בעל חיים ללא תודעה עצמית )כולל תינוק בן יומו–
להלן יצורים( אינה פוגעת ברצונותיהם ותשוקותיהם ,משום שאין להם כאלו .תשובה אפשרית לטענה זו
של סינגר ,היא כי כאשר ישות מתה ,הרצונות שלה אינם ממשיכים לאחר מותה ולכן היא אינה סובלת דה
פקטו מחוסר הגשמתם.
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שאלה נוספת היא האם מניעה של רצונות אלו איננה נחשבת .לפי התועלתנות הקלאסית ,באמת
אין חשיבות לפגיעה ביכולת למלא רצונות ,לפחות לא באופן ישיר .באופן עקיף עם זאת ,ניתן למצוא גם
בתועלתנות הקלאסית התייחסות לנושא ,והיא מבוססת על הרגשת החרדה שתרגיש ישות ,במידה
ותחשוש כי חייה יופסקו בטרם עת והיא לא תגשים את רצונותיה .הבעיה היא ,כי רק במידה והרג הישות
ייוודע לאחרים ,אזי תהיה משמעות להרג זה ,ועל כן יהיה בעל משמעות על פי תפיסת התועלתנות
הקלאסית .109כדי להימנע ממצב זה ,מציע סינגר לא לבחון כל מקרה לגופו ,אלא לבחון את העניין
בהכללה .הוא מבסס את טענותיו על אלו של ריצ'ארד מ .הייר ) ,(Hareלפיו עלינו לבחון את השאלות
המוסריות בשתי רמות ,גם ברמה האינטואיטיבית ) (Intuitiveוגם ברמה הביקורתית ) .(Criticalטענה
כפי שהוצגה קודם ,לפיה ניתן להרוג בחשאי ,היא טענה ברמה הביקורתית ואילו חשיבה מוסרית יום
יומית חייבת להיות יותר אינטואיטיבית .בחיי היום יום אנחנו לא יכולים לבחון את כל האפשרויות
ההיפותטיות והסיבוכים האפשריים של החלטותינו ,משום שזה פשוט לא יהיה פרקטי .110הייר טוען כי
עדיף לנו ,בחיים היום יומיים ,לבחור קריטריונים מוסריים כעקרונות מנחים ולחיות את חיינו על פיהם.
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קריטריונים אלו צריכים לכלול את אלו שהניסיון מראה לאורך דורות ,כי הם מביאים את מירב
התועלת.111
סינגר מציג תשובה נוספת לטענה לעיל ,והיא התשובה של תועלתנות העדפות ) Preference
 .(Utilitarianismלפיו ,יש לבחון את מידת ההתאמה להעדפותיהם של כל מי שמושפעים מהפעולה על
ידי כך שאנו הופכים את האינטרסים הפרטיים שלנו לאוניברסאליים .לטענתו ,הריגת כל יצור או ישות
המעדיפים לחיות ,היא רעה כל עוד אין העדפות אחרות בעלות משקל רב יותר .112הרוע בפעולה הוא עצם
הפגיעה בהעדפה ולא הרגשתו של הנפגע כלפי הפגיעה בהעדפותיו ,מה שלא יכול לקרות אחרי מותו .גם
על פי גישת תועלתנות ההעדפות ,יהיה זה באופן נורמאלי ,שלילי יותר להרוג ישות מאשר יצור ,מכיוון
שישות היא יותר מכוונת עתיד בהעדפותיה .הריגת ישות ,היא אם כן פגיעה לא רק בהעדפה אחת ,אלא
במגוון העדפות מרכזיות ובסיסיות .מאידך ,יצורים שאינם יכולים לראות עצמם כבעלי עתיד ,לא יכולים
להיות בעלי העדפות כלשהן לגבי עתידם .טענה זו איננה מבטלת את העדפתו של יצור לחיות ומאבקו נגד
הריגתו ,כפי שדג התלוי על קרס ינסה לעשות .סינגר רואה במאבק זה כמאבק להימנע מתחושה לא
מוכרת של סכנה ומכאב ואין הדבר מוכיח לדעתו ,כי הדג מעדיף את המשך קיומו על פני הפסקת
קיומו .113מוות כזה של דג ,אינו מציע נימוקים ,על פי גישת תועלתנות העדפות ,להימנע מלהרוג אותו,
אלא רק להימנע מלהרוג אותו בצורה זו .סינגר מסייג את דבריו וטוען כי ישנם מקרים בהם גם הריגת
יצור באופן מיידי וללא כאב קודם ,עשויה להיות מנוגדת לתפיסת תועלתנות העדפות ,אולם אין הוא
מספק הסבר מניח את הדעת לקביעה זו.
סינגר מתייחס למושג ה"זכויות" בהקשר של הריגת אדם וטוען כי אין לראות במושג זה ,אלא
כדרך מקוצרת להתייחס למכלול אספקטים מוסריים ) .(Moral Considerationsסינגר מנסה לבחון
האם יש הצדקה ליחס "זכות" לחיים של ישות ,יותר מה"זכות" לחיים של יצור .סינגר מציג בהקשר זה
את עמדתו של ג'יימס טולי ) ,(Tooleyלפיה החזקה בזכות חייבת להיות קשורה בדרך כלשהי עם היכולת
להיות בעל הרצון הרלוונטי ,אם לא להיות בעל הרצונות עצמם .114בדיבור אחר ,על הישות להיות בעלת
יכולת תפיסה של קיום מתמשך .סינגר מציין כי לדעתו בעלי חיים רבים נמצאים במעמד ביניים בין יצור
וישות .מעמד ביניים זה הוא של יצור חש בעל מודעות ותחושות כאב והנאה ,אבל חסר תודעה עצמית.
לדעתו ,לא רק בעלי חיים מסוימים נמצאים במעמד זה ,אלא גם תינוקות אנושיים בעלי מוגבלות שכלית
קשה .במידה ותפיסתו של טולי נכונה ,הרי שיצורים-ישויות אלו אינם בעלי זכות לחיים .עם זאת ,מסיבות
אחרות ,ייתכן ויהיה זה רע להמיתם ,משום שיש להם בכל זאת ערך.
גישה נוספת הטוענת טענה דומה למדי היא גישת האוטונומיות שהוצגה על ידי קאנט .לפי גישה
זו ,רק למי שיש את היכולת לבחור בין אלטרנטיבות בצורה מודעת הוא יצור אוטונומי .הריגת מישהו
שיכול לבחור להמשיך לחיות ,בניגוד לבחירתו ,היא הפגיעה החמורה ביותר באוטונומיה שלו .גישת

Ibid., p. 93. 111
Singer, 1993, p. 94. 112
Ibid., p. 95. 113
Ibid., p. 96. 114
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התועלתנות איננה מקבלת את האוטונומיה כבסיס מוסרי ,אולם באופן אינטואיטיבי נראה כי גם
התועלתנים יקבלו עקרון זה.
סינגר טוען כי יש לנהוג בזהירות כאשר מדברים על המתת בעלי חיים ,משום שגם השאלה :מתי
מותר להמית בני אדם ,היא עדיין נושא לוויכוחים רבים ,כמו במקרים של המתת חסד או הפלות.
פילוסופים ש ל המוסר עדיין לא הגיעו למסקנה חד משמעית מה עושה את ההמתה של בן אדם לפעולה
שלילית ובאילו נסיבות ניתן להצדיק המתת בני אדם .כמו כן נשארות פתוחות השאלות :האם ניתן לדרג
את ערך החיים על פי מידת המודעות והתודעה העצמית? והאם ניתן לדרג את ההעדפות הנובעות מהחזקה
בתכונות של תודעה עצמית? לדעת סינגר ,הרג ישות הוא בכל מקרה חמור יותר מהרג יצור .השאלה היא
האם ניתן להתייחס לחלק מבעלי החיים כישויות ולא כיצורים.
סינגר מצביע על עדויות מסוימות ,אשר לדעתו ,מוכיחות כי לפחות חלק מבעלי החיים הינם
בעלי תודעה עצמית .הוא מתבסס בעיקר על הוכחות ליכולת של קופי אדם ללמוד שפת סימנים .115סינגר
מביא הוכחות לכאורה ,לכך שאותם קופי אדם ,שלמדו את שפת הסימנים הינם בעלי תודעה עצמית.
בהמשך לכך ,טוען סינגר ,כי עובדת היותם בעלי יכולת לתקשר נובעת מהעובדה שהם למדו את שפת
הסימנים ,אולם יש להניח שתודעה עצ מית הינה חלק מיכולות שקיימות בקרב בעלי חיים מסוימים.116
סינגר מבקש לענות לטענות של פילוסופים כגון מייקל ליהי ) ,(Leahyאשר טוען כי בלי שפה לא ניתן
להיות ישות בעלת התנהגות מכוונת ) .(Intentional Behaviorסינגר מוכן לשם הוויכוח לקבל את
הטענה שלבעלי חיים אין שפה ,אך הוא מציג מספר דוגמות של מחקרים שהוכיחו יכולת חשיבה מכוונת
בקרב קופי אדם ללא שימוש בשפה .117הבעיה לדעתי בדוגמות שהוא מביא ,היא שהן כולן עדיין מבוססות
על ראייה מאנישה ולא בהכרח מוכיחה את טענתו ועל כן בחרתי שלא להציג אותן כאן.
סינגר מסכם את הדיון בכך שישנם לדעתו בעלי חיים שהינם ישויות ,על פי הקריטריונים
שהוצגו ומשם הוא מנסה להמשיך ולבחון את מקור או מהות ההפרדה בין הריגת בני אדם והריגת בעלי
חיים .118הוא טוען ,כי אין הצדקה להריגת בעלי חיים מסוימים .הטיעון שלו הוא פשוט (1) :אם אנו
מקבלים את הטענה לפיה הריגת ישות היא חמורה יותר מהריגת יצור .ו (2)-ניתן לומר כי בעלי חיים
מסוימים ,כגון קופי אדם הינם ישויות ,לפחות במידה זהה לבני אדם מוגבלים שכלית ברמות מסוימות,
שלעולם לא יהיו ישויות .על כן (3) ,כיצד ניתן לקבל את הריגתם? 119סינגר סבור כי לא רק קופי אדם,
אלא גם בעלי חיים אחרים כגון לווייתנים ,דולפינים ,כלבים ,חתולים וחזירים ,שאמנם קשה לדעת
בוודאות כי הם ישות ,צרכים ליהנות מעקרון הספק .120למה אם כן אנו מקבלים את הריגתם כדבר
מקובל? הוא בוחן מספר דעות אשר הובילו למצב זה:

 Singer, 1993, p. 111. 115על אף ששוב יש לציין כי למידה זו הייתה מוגבלת למדי ולא כללה יכולות רפלקטיביות.
Ibid., p. 112. 116
Ibid., p. 115. 117
Ibid., p. 117. 118
Ibid., p. 118. 119
 Ibid., p. 119. 120מעניין שגם סינגר בוחר לדבר רק בשלב זה רק על יונקים ולא על כל היצורים החשים כפי שהוא נוהג
לגבי סבל.
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לגבי הרג בעלי חיים ,אשר לא סביר לדעת סינגר ,כי ניתן להתייחס אליהם כישויות )לדוגמה
דגים( ,הרי שכאן הוא טוען כי ניתן לבחון את צדקת הריגתם רק על ידי נימוקים תועלתניים ולא על ידי
נימוקים של אוטונומיה או הזכות לחיים ,לפחות לא על פי הגישה של טולי .ישנם שיקולים רבים
שמעורבים בגישה התועלתנית ויש להתחשב בהם ,כמו הכאב שנגרם לבעלי החיים בשעת הריגתם או
הסבל שהמוות יגרום לבני הזוג ,לאם היולדת או ללהקה .אולם במקרה של הרג ללא סבל וללא אובדן
לאחרים הדילמה התועלתנית יותר מסובכת .הסיבה לסיבוך זה נובעת מהבחירה בין שתי גישות
תועלתניות אפשריות לדילמה .על פי הגישה הראשונה ,שניתן לכנותה גישת קיום קודם ) The Prior
 ,(Existence Viewלפיה עלינו להתחשב רק ביצורים שכבר קיימים ,יהיה זה שגוי להרוג יצור אשר
חייו מכילים או יכולים להכיל יותר הנאה מאשר סבל .לפי גישה זו ,יהיה זה לא מוסרי להרוג יצורים אלו
לשם מאכל ,כאשר מנגד עומדת ההנאה המופקת מאכילתם ,שהינה פחותה בהרבה.

121

הגישה השונה של תועלתניות ,שניתן לכנותה הגישה הטוטאלית ) ,(The Total Viewלפיה אנו
שואפים להגדיל את הכמות הכוללת של ההנאה ,יכולה להוביל לתוצאה אחרת לפיה אם לא היה ביקוש
לבשר ,הרי שבעלי חיים רבים בכלל לא היו נולדים ועל כן לא זוכים להנאה מהחיים ,גם אם הם קצרים.
סינגר מציג טענה זו כשם שהציגה הפילוסוף לסלי סטפן ) (Stephenמהמאה ה .19-על פי הגישה של
סטפן ,בעלי חיים הינם בני החלפה .גישת התועלתנות הטוטאלית רואה ביצורים חשים כבעלי ערך רק
באופן בו הם מאפשרים קיומן של חוויות מהותיות כמו הנאה .יצורים חשים הם מיכלים של משהו בעל
ערך ואין זה חשוב אם המיכלים "נשברים" כל עוד יש מיכלים אחרים ,אליהם ניתן להעביר את תכולתם
ללא ששום דבר "יישפך" .סינגר מסייג את המטאפורה וטוען כי חוויות כמו הנאה אינן יכולות להתקיים
באופן עצמאי מיצור חש ,ולכן גם על פי הגישה הטוטאלית ,יצורים חשים לא יכולים להיחשב כמיכלים
בלבד .122הטענה של סטפן היא שאמנם אוכלי בשר גורמים למותם של בעלי חיים ,אך הם גם "מאזנים"
את המשוואה על ידי כך שהם גורמים להולדתם של בעלי חיים אחרים במקום .סינגר מכנה טיעון זה בשם
טיעון ההחלפה ) .(The Replaceability Argumentבתשובה לטיעון זה ,טוען סינגר ,כי גם אם טיעון
זה תקף כאשר לבעלי החיים יש חיים נעימים ,הרי שבאופן הגידול המודרני ,קשה לראות בחייהם של
בעלי החיים המגודלים למאכל כחיים נעימים ,אלא יותר כחיי סבל ועינוי .נקודה שנייה ,היא שאם זה טוב
ליצור חיים טובים ,אז זה וודאי טוב שיהיו כמה שיותר יצורים מאושרים על כדור הארץ ככל שניתן
לקיים .על כן ,אוכלי בשר יצטרכו להסביר מדוע זה טוב יותר שיהיו הרבה אנשים מאושרים ולא מספר
מקסימאלי של יצורים מאושרים .אם הם לא יצליחו להסביר טענה זו ,הרי שהיא עשויה לרמוז כי עדיף
להשמיד את מרבית האנשים כדי לפנות מקום להרבה יותר יצורים קטנים במקומם .גם אם יצליחו אוכלי
הבשר להוכיח את הטענה כי עדיף שיי ולדו מקסימום בני אדם מאושרים ולא בעלי חיים מאושרים ,הרי
שעדיין הטענה שלהם בעייתית מכיוון שניתן לכלכל יותר בני אדם מתזונה צמחונית ,מאשר מתזונה
בשרית.

Singer, 1993, p. 120. 121
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סינגר טוען כי ישויות ,חיות חיים משל עצמן ולכן בשום מקרה לא ניתן לראות בהן כמיכלים
הכוללים מידה מסוימת של אושר .בניגוד להן ,יצורים שהינם בעלי הכרה אבל חסרי תודעה עצמית ,יותר
מתקרבים לתפיסה של מיכלים המכילים חוויות סבל והנאה ,מכיוון שהעדפותיהם יהיו מסוג יותר מיידי-
עכשווי ,לא יהיו להם רצונות שמשליכים את קיומם העצמי בעתיד משום שהכרתם אינה מקושרת לאורך
זמן .במקרים של יצורים חסרי תודעה עצמית ,לידה ומוות מבטלים זה את זה ולכן יצורים אלו יכולים
להיחשב כברי החלפה ,בניגוד לישויות ,אשר עם מותן אינן יכולות להיות בנות החלפה על ידי ישות
אחרת. 123
סינגר מציג ביקורת המתנגדת להפרדה זו ,אותה מעלה הרברט הארט ) (Hartלפיה ,בעבור
תועלתן ,ישות צריכה להיות בת החלפה בדיוק כמו יצור ,משום שתועלתנות העדפות היא דרך למקסם
תועלות ,לכן הוא גם תוהה מדוע העדפות חדשות לא יכולות להחליף את ההעדפות של אלו שמתו.
תשובתו של סינגר לביקורת זו היא כי הארט טועה ,בכך שהוא חושב שניתן להחליף העדפות קיימות
בהעדפות חדשות .בעוד שסיפוק העדפות קיימות זה דבר טוב ,ההצעה הכוללת יצירה ואז סיפוק של
העדפות ,לא צריכה להיחשב כמקבילה לסיפוק העדפות קיימות .גישת האוניברסאליות תומכת לדעתו
בראייה זו של תועלתנות העדפות .124לשם חיזוק טענותיו ,סינגר משתמש בדימויו של שייקספיר את
החיים כמסע לא ידוע ) (Life's Uncertain Voyageומסביר כי הפסקת חייה של ישות המודעת
לעתידה ,אשר החלה במסע החיים שלה ,איננה בת החלפה .אולם נראה כי עקרון זה יכול גם להסביר
מדוע זה שגוי להביא לעולם ישות שתסבול בוודאות בעתיד .הולדת ישות כזו היא שליחה של ישות למסע
שסופו וודאי יהיה רצוף קשיים וסבל .125סינגר חוזר וטוען כי העובדה שניתן לראות ביצורים כמיכלים
בני החלפה ,אין בה כדי להצדיק את ההתייחסות הלא שווה לאינטרסים שלהם .כל עוד היצורים בהכרה,
יש להם אינטרס לחוש כמה שיותר הנאה וכמה שפחות סבל .יכולת חישה היא מספיקה לטענתו כדי לכלול
יצורים בספירה של התייחסות שווה לאינטרסים ,אך אין זה אומר שליצור יש אינטרס אישי להמשיך
לחיות.126
לדידו של סינגר ,הרג בעלי חיים בעלי תודעה עצמית כמו קופי אדם ואולי אף כל היונקים הוא
עוול .אולם ,הרג יצור בעל הכרה ,אבל נטול תודעה עצמית אינו בהכרח עוול ,וייתכן כי מבחינה מוסרית
ניתן להצדיק הרג ,נטול סבל ונטול פגיעה באחרים ,של דג לדוגמה )בהנחה שהוא אינו בעל מודעות
עצמית( ,אם במקומו יזכה דג אחר בחיים .הבעיה שמציג סינגר היא שכדי שהדבר יהיה מוסרי ,מדובר על
חיים נעימים ובעלי פוטנציאל של הנאה .חיים כאלו אינם קיימים בגידול התעשייתי .מנגד ,הריגת ציפור
בר תהיה בלתי מוסרית ברוב המקרים ,מכיוון שלא תגדל במקומה ציפור אחרת ולמעט במקרים של עודף

 Singer, 1993, p. 126. 123נראה לי מאוד בעייתי לטעון בשמם של יצורים ,שאנו חושבים שהם לא בעלי תודעה עצמית על
סמך ידיעתנו המוגבלת ,כי הם בני החלפה.
Ibid., p. 128. 124
 Ibid., p. 130. 125הבעיה היא בהנחתו של סינגר לפיה חייו של מוגבל שכלית או בעל פגעים קוגניטיביים הינם חיים מלאי
סבל וכאב ,או חיים שבהם הוא אינו מצליח למלא את רצונותיו ובהכרח חיים אלו אינם ראויים לחיות ,או שאין בהם אושר
מספק .גישה זו היא כמובן בעייתית ולא בטוח שאינה נובעת מחשיבה נורמלצנטריסטית.
Ibid., p. 131. 126
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אוכלוסיה ,הדבר אינו מוסרי .127בסופו של דבר ,מסכם סינגר ,ברמה של עקרונות מוסר פרקטיים ,עדיף
יהיה להימנע לחלוטין מהרג בעלי חיים לצורכי מזון ,אלא אם כן זה יהיה לצורך הישרדות .הסיבה שנותן
סינגר לעקרון זה ,באופן מעט מפתיע איננה מופיעה לכל אורך טיעוניו .על פי טענה זאת ,הריגת בעלי
ח יים גורמת לנו לחשוב עליהם כעל אובייקטים שאנו יכולים לעשות בהם כפי רצוננו וזה דבר פסול,128
מכיוון שבמצב זה חייהם שקולים כמעט לכלום ביחס לרצונותינו .לדעתו ,כל עוד נמשיך להתנהג כלפי
בעלי חיים בצורה זו ,יהיה זה בלתי אפשרי לשנות את יחסינו כלפיהם .סינגר שואל כיצד ניתן יהיה
לשכנע בני אדם להתחשב בצורה שווה באינטרסים של בעלי חיים ,כאשר הם משמשים להם למאכל
לצורך הנאתם בלבד? לכן ,מציע סינגר ,כדי להחיל את הגישה הנכונה של התחשבות בבעלי חיים כולל
כאלו שאינם בעלי תודעה עצמית ,עדיף לקבוע עקרון פשוט; להימנע מלהרוג בעלי חיים לצורך מאכל.129
סינגר בוחן את הדעה לפיה לעולם יהיה זה רע ליטול חיים של חף מפשע ,דעה אותה הוא מכנה
"קדושת החיים" ,(The Sanctity of Life) 130אולם הוא טוען כי התומכים בגישה זו ,אינם מתנגדים
להריגת בעלי חיים ולכן הוא מציע לכנות אותה בשם" :קדושת חיי אדם "The Sanctity of ) 131
 ,(Human Lifeההשקפה לפיה רק חיי בני אדם הם "קדושים" הינה השקפה סוגנית .סינגר מציג מקרה
לדוגמה בו נולד תינוק עם פגם מוחי קשה ובלתי ניתן לתיקון ,והוריו מכירים בכך שהתינוק יהיה רק צמח
אנושי ,ללא יכולת להכיר אנשים ,לפעול באופן עצמאי ,לדבר ולפתח מודעות עצמית .הורי התינוק
המודעים לכך שלא יהיה סיכוי לרפא את התינוק ומשום שאינם מעוניינים להוציא בעצמם ,או שהמדינה
תוציא ,את סכומי הכסף הנדרשים לטיפול בתינוק כזה הם מבקשים מהרופא לסיים את חייו .רוב
הסיכויים שהרופא יסרב לעשות זאת בהתאם לחוק המבוסס על כלל "קדושת החיים" .אולם ,אותם אנשים
שיאמרו כי אין להרוג את התינוק הזה ,במרבית המקרים אינם מתנגדים להרג בעלי חיים שאינם בני אדם.
כיצד הם מצדיקים את שיפוטם השונה? סינגר שואל זאת על רקע טענתו כי "בעלי חיים בוגרים כמו
שימפנזים ,כלבים ,חזירים ועוד אחרים הנמנים עם מינים אחרים עולים בהרבה על תינוק פגוע מוח
ביכולתם לתקשר עם אחרים ,לפעול באופן בלתי תלוי ,להיות מודעים לעצמם ובכל תכונה אחרת
המעניקה ערך לחיים .תינוקות מסוימים הסובלים מפיגור קשה לעולם לא ישיגו רמת משכל של כלב גם
בתנאים של הטיפול הטוב ביותר 132".מקרה דמיוני זה )אך בהחלט אפשרי במציאות( לא ניתן להצדקה
על ידי פנייה להורים ,מכיוון שבמקרה זה ההורים הם המבקשים להמיתו .הסיבה היחידה אם כן להבדל
במקרה זה בין קדושת חייו של התינוק לבין קדושת חייהם של בעלי חיים מפותחים אחרים היא היותו
חלק מהגזע האנושי .סינגר כמובן ממהר להבהיר שאין בכך משום הצדקה לראות בהריגת כלב פעולה

 Ibid., p. 133. 127כמובן שבעיית עודף האוכלוסייה והמחסור במזון ומקום מחייה גם היא תוצאה של פעולות האדם ,אולם
סינגר מתעלם מכך לגמרי.
Ibid., p. 134. 128
 Singer, 1993, p. 134. 129סינגר אינו מתייחס לטענה זו לאורך כל טיעוניו ,נראה שהוא מודע לקושי הרב שיש לתועלתנות
להתמודד עם שאלת ההרג ועם שאלת התחליפים ,ועל כן הוא בוחר בסופו של דבר בעקרון המבוסס על פנייה לתועלת ,אותה
אין הוא מצליח לנמק .נראה לי שהוא אפילו אינו מצליח לשכנע את עצמו בצדקתה.
 130למרות שעל פי דעה זו גם אלו שאינם חפים מפשע אין להורגם ,והתומכים בגישה זו מתנגדים להוצאה להורג.
 131סינגר ,1998 ,עמ' .51
 132שם ,עמ'  .51מעניין לראות שהוא מדבר כאן לראשונה על ערך החיים ,דבר אשר מהווה בסיס לתיאוריה של טום
ריגאן ,מאותן סיבות בדיוק.
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רעה באותה מידה כמו הריגת אדם שכל כשירותיו עמו .לטענתו" ,העמדה היחידה שהיא סוגנות בלי תקנה
היא זו המנסה לקבוע את הגבול של הזכות לחיים בדיוק באופן מקביל לגבול של המין שאנו נמנים
עמו 133".זוהי עמדתם של הדוגלים ב"קדושת החיים" ,אותם אלו שאינם מקבלים הבדלים בתוך המין
האנושי עצמו.
סינגר מייחס חשיבות רבה למושג הסוגנות ולהפליה על בסיס גזע שונה .הוא טוען כי שונות
איננה הצדקה ליחס לא שוויוני ,כפי שניתן לראות בציטוט הבא:
" על מנת להימנע מסוגנות עלינו להניח כי יצורים שהם דומים בכל המובנים הרלוונטיים הינם בעלי אותה
זכות לחיים ,וההימנות גרידא עם מין ביולוגי פלוני אינה יכולה להוות מבחן מוסרי רלוונטי לעניין אותה
זכות .בתחומי אותה הגדרה נוכל עדיין לסבור ,למשל ,כי רע יותר להמית אדם בוגר נורמאלי ,בעל
מודעות עצמית והיכולת לתכנן את העתיד ובעל יחסים בני משמעות עם אחרים מאשר להמית עכבר
אשר יש להניח כי לא ניחן בכל אותן תכונות; או שנוכל להצביע על קשרי המשפחה האמיצים או
קשרים אישיים אחרים של בני האדם ואשר אינם קיימים אצל עכברים באותה המידה; או שנוכל לחשוב
כי ההבדל המכריע טמון בתוצאות שיש לאותה המתה לגבי בני אדם אחרים ,שהדבר יגרום להם לחשוש
לחייהם – הם; או נוכל לסבור כי ההבדל טמון בשילוב כלשהו של גורמים אלה או של גורמים
אחרים".
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סינגר לא מוצא מניעה לסברה כי ליצורים אחדים ישנן תכונות המעניקות לחייהם יותר ערך
מאשר לחיי יצורים אחרים .לדעתו ,ברור כי יש בעלי חיים שיש לחייהם ערך גבוה יותר מערך חייהם של
בני אדם מסוימים כמו בעלי פיגור עמוק או בעלי סניליות מתקדמת .הוא מודע לכך שנימוק זה עשוי
לשמש לטענה כי לבני אדם מסוימים אין זכות לחיים וניתן להמיתם מנימוקים שוליים למדי ,ממש כפי
שאנו נוהגים כלפי בעלי חיים כיום .135לכן סינגר מעוניין להציג גישת ביניים אשר תמנע מצד אחד
סוגנות ,ומצד שני לא תהפוך את חיי בני האדם הלא כשירים מנטאלית כגון מפגרים וזקנים ל"זולים" כפי
שחיי בעלי חיים הינם כיום .לטענתו ,עלינו "להכניס את בעלי החיים אל תוך החוג של התחשבותנו
המוסרית ולחדול להתייחס אל חייהם כעומדים לרשותנו לצורך כל מטרה טריוויאלית שלנו".136
סינגר מסכים עם הטענה לפיה דחיית הסוגנות אין פירושה כי לכל בעלי החיים באשר הם יש
ערך זהה ,אולם הוא טוען כי כשרים מסוימים כגון מודעות עצמית ,צפייה עתידית וכדומה אינם רלוונטיים
לשאלת הכאב .על פי סינגר ,כיאות לתועלתן ,כאב הוא כאב ,סבל הוא סבל ,ואין לו קשר לתכונות אחרות
של בעל החיים ,אבל לדברים אלו יש חשיבות כאשר מדובר בלקיחת חיים .על כן ,אין זה שרירותי
לחשוב כי ישות בעלת כשרים אלו ,חייה הינם בעלי ערך רב יותר מאשר יצור אשר הינו נטול כשרים
אלו .סינגר מבקש להפריד בין השאלות של גרימת סבל לבין שאלת ההמתה .ההשוואה שמבצע סינגר כדי
להמחיש טענתו זו ,היא כי אם נדמיין מצב בו עלינו לבחור בין הצלת חייו של אדם נורמאלי לבין הצלת
חייו של אדם פגוע מבחינה אינטלקטואלית ,סביר שהיינו מעדיפים להציל את חיי האדם הרגיל ,אולם לו
 133שם ,עמ' .52
 134שם .מעניין שוב לראות כי סינגר בוחר במקרה זה לדבר על זכות לחיים ולא רק על זכות שווה להתייחסות באינטרסים.
ביקורת על כך שסינגר מש תמש בטרמינולוגיה של זכויות כאשר הדבר מתאים לו ומתנגד לה במקרים אחרים תוצג בהמשך
בעמוד .71
 135שם ,עמ' .53
 136שם.
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היינו צריכים לבחור במניעת כאב ,לאדם רגיל או לאדם פגוע ,בהנחה שעלינו לבחור וכי מדובר בכאב
שטחי בלבד ,לחלוטין לא ברור כיצד עלינו לבחור במישהו מהם .מעניין עם זאת לראות כי סינגר בוחר
להשוות סיטואציה של אי גרימת סבל או הצלת חיים ולא מעשה אקטיבי ,אשר בו לא בטוח שהתשובות
היו זהות .137לדעת סינגר ,הדבר זהה גם כשאנו דנים במינים אחרים .בכך הוא ממשיך באופן ישיר את
גישתו של ג' ון סטיוארט מיל אשר טען כי עלינו להרבות הנאה ולהמעיט סבל לא רק לבני אדם ,אלא ככל
שניתן ,לכל בעלי התחושה .על פי מיל זוהי התכלית של מעשי האדם על פי הגישה התועלתית ולכן גם
אמת המידה של המוסר .ניתן להתרשם ממילותיו של מיל בקטע הבא" :בהתאם לכך אפשר להגדיר אמת
מידה זו ככלל החוקים והמצוות הקובעים את מעשיהם של בני-האדם ,חוקים ומצוות שאם נשמור עליהם,
נוכל להבטיח לכל בני האדם ,בהיקף היותר גדול שאפשר ,חיים כאלה שתיארנו למעלה ,ולא רק לבני-
האדם ,אלא ,עד כמה שמרשה זאת טבע הדברים ,לכל היצורים בעלי ההרגשה".
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סינגר מעוניין לחשוף את שורשי הסוגנות ,ומתחיל בדת היהודית ובסיפור הבריאה ,כדי להמחיש
את המעמד המיוחד שהאדם מייחס לעצמו ביחס לבעלי חיים אחרים .הוא מציג את ההיסטוריה של
הסוגנות וטוען כי חשיפת התהליך שהביא את בני האדם לראות עצמם כנפרדים משאר בעלי החיים
וכבעלי זכויות יתר ביחס לבעלי חיים אחרים ,עשויה לגרום לשינוי המיוחל של הכרה בצרכי בעלי חיים
אחרים .סינגר מציג תפיסה לפיה בתנ"ך העברי ,האדם היה צמחוני לפני "נפילתו" מגן עדן ואז הוא קיבל
את אישור האל לרדות בבעלי החיים ,לנצלם ולאכלם ככל אשר יתאווה .לאחר מכן הוא מציג את תפיסתו
של אריסטו ,שהינה פחות קיצונית מזו של התנ"ך ,אם כי גם היא מפרידה בין בני אדם ובעלי חיים .טענתו
היא כי לכל דבר בעולם יש מטרה וזו זכותו של האדם לנצל בעלי חיים .אולם בהקשר זה יש לזכור כי
אריסטו ראה גם בעבדות דבר לגיטימי .מאוחר יותר ,ממשיך סינגר ,הנצרות מיזגה את רעיונות התנ"ך
ויוון העתיקה )על פי מסורתו של אריסטו ולא זאת של פיתגורס שדווקא תמך בצמחונות(.
שיאה של ההשקפה הסוגנית ,או "נקודת השפל המוחלטת" 139כפי שמתאר זאת סינגר ,מגיעה
מפיו של רנה דקארט ותפיסתו את כל בעלי החיים ,למעט האדם ,כאוטומטים חסרי נפש ועל כן גם חסרי
יכולת חישה וסבל .בתקופתו של דקארט החלה גם לפרוח תופעת הניסויים בבעלי חיים בהיותם עדיין
בחיים )ויוויסקציה( .השקפתו של דקארט נתנה גושפנקא לנסיינים אלו לערוך את ניסוייהם וניתוחיהם
בבעלי חיים ללא כל רגשי חמלה או שיקולים מוסריים כלפי אותם בעלי חיים .בד בבד ,המחקר הפיזיולוגי
שהלך והתפתח בתקופה זו ,תרם להבנה בדבר הדמיון הפיזיולוגי הרב בין בעלי חיים לבני אדם .140אמנם
לא הייתה בכך משום סתירה מהותית להשקפתו של דקארט ,אולם זה גרם לכך שהשקפתו נעשתה פחות
ופחות מתקבלת על הדעת .חיסול הניצול של בעלי חיים על ידי בני האדם ,יקרה על פי סינגר ,רק על ידי

 137שם ,עמ' .54
 138מיל ,התועלתיות ,עמ' .29
 139סינגר ,1998 ,עמ' .238
 140ראו גם Rollin, 1989, p. 63.
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התכחשות נחרצת למסורת המערבית ביחס לבעלי חיים ,מסורת אשר התחילה עם היהדות ועברה כחוט
השני לאורך ההיסטוריה של ההגות המערבית ובמידה רבה עדיין קיימת היום.
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לסיכום ,פרק זה הציג את עיקרי גישתו המוסרית של פיטר סינגר ,גישת 'שחרור בעלי חיים' .על
פי גישה זו המבוססת על תועלתנות ההעדפות שמציג סינגר ,יש לבחון פעולה מוסרית על פי מידת השוויון
בהתייחסות לאינטרסים של כל המושפעים מהפעולה .עלינו לבחור בנקודת מבט אוניברסאלית ,ולבחון את
האינטרסים וההעדפות של כל המושפעים מהפעולה ,אשר הינם בעלי זכות להתייחסות שווה באינטרסים
וההעדפות שלהם ,גם אם אינם שייכים למין האנושי .לדעת סינגר ,אין הצדקה להתייחס לסבלם של בעלי
חיים בעלי רמה מנטאלית גבוהה ,באופן שונה מהותית מהיחס לו זוכים בני אדם .גם הריגתם של בעלי
חיים איננה מוצדקת מוסרית ויש להימנע מכך ככל הניתן .סינגר אינו פוסל לחלוטין את השימוש בבעלי
חיים לצרכי האדם ,אלא קורא לבחון מחדש את יחסינו לבעלי חיים ולהימנע ככל הניתן מפגיעה לא
מוצדקת בהם ,כולל הריגתם.

 141מעניין לראות כי סינגר בוחר כאן לדבר על חיסול הניצול של בעלי חיים על ידי בני אדם ולא רק על הפחתת הסבל הנגרם
להם כפי שהוא נוהג במקרים בהם גישתו נתקלת בביקורות.
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 .3ביקורות על גישת הזכויות של טום ריגאן.
בפרק זה יוצגו הביקורות המרכזיות על גישת הזכויות של טום ריגאן .תוצג הביקורת התועלתנית של
סינגר ואחרים על השימוש בטרמינולוגיה של זכויות .תוצגנה גם ביקורות על טענות ספציפיות של ריגאן
ועל ההנחות עליהן הוא מבסס את טיעוניו .הביקורות בפרק זה יהיו ברובן מקרב הוגים אשר תומכים
בייחוס מעמד מוסרי לבעלי חיים ,אך מתנגדים או מעלים הסתייגויות לדרך ההצדקה ולמתודולוגיה בה
בוחר ריגאן .הביקורות של אלו המתנגדים לעצם ההכללה של בעלי חיים במערכת המוסר יידונו גם הן,
אך מפאת היקף העבודה ,לא יוצגו כל מגוון הביקורות ,אלא רק המרכזיות והחשובות ביותר לטעמי.

א .הביקורות של פיטר סינגר על גישת הזכויות.
סינגר מציג מספר ביקורות על גישת הזכויות של טום ריגאן ואציג אותן כאן בתמציתיות .חלק מהביקורת
שלו על ריגאן היא בעצם בחירתו בגישה מוסרית של זכויות .כיאה לתועלתן הוא לא מייחס חשיבות רבה
למושג הזכויות וממקד את הצדקת המעמד המוסרי של בעלי חיים על טרמינולוגיה של חובות .ביקורתו
על השימוש במושג זכויות ,איננה מופנית באופן ישיר לשימוש שעושה ריגאן במושג ,אלא לעצם השימוש
במושג בשיח המוסרי .מעניין עם זאת לראות כי גם סינגר משתמש במושג זכויות במקרים מסוימים,
כאשר הדבר מתאים לטיעוניו.142
סינגר מבקר גם את הגישה הקיצונית בה לדעתו נוקט ריגאן ,לפיה יש לשאוף לחיסול המוחלט
של שימוש וניצול בעלי חיים לצרכי האדם ,ללא קשר לתועלת הנובעת משימוש זה .הוא סבור כי מבחינה
טקטית אין זה נכון לשאוף לביטול מוחלט של ניצול בעלי חיים ,משום שניצול זה מושרש כל כך בתרבות
המערבית וגם משום שלא ניתן לדעתו לפסול מראש את התוצאות החיוביות לכלל המעורבים בפעולה
כתוצאה מהניצול של בעלי החיים.
סינגר מתייחס גם לטיעון המקרים השוליים – ,(Argument from Marginal Cases) AMC
לדעתו ,ריגאן מעוניין שיחסנו למקרים שוליים בקרב בני האדם לא ישתנה וכי נרומם את יחסנו המוסרי
כלפי בעלי חיים ,לרמה של אותם בני אדם .לפי גישתו של ריגאן ,לבעלי חיים יש זכות לחיים ולכן לא
ניתן להרוג אותם לצרכי מזון או ניסויים ,בעוד שגישתו של סינגר כלפי ה AMC -היא שעלינו לשנות את
יחסנו הן לבעלי חיים והן למקרי שוליים אנושיים ,לכדי מעמד אמצעי ביחס למעמד שהם זוכים לו היום.
אולם ,חשוב לציין כי דניאל דומברוסקי סבור ,כי סינגר טועה באופן בו הוא מיחס לריגאן את ההתייחסות
ל.143AMC -
ביקורת נוספת שמציג סינגר היא על הסתמכותו של ריגאן על האינטואיציה כעקרון לבחינת
מוסריותה של החלטה מוסרית ,הוא סבור כי אינטואיציה עשויה להיות כלי חשוב לקבלת החלטות
במקרים מסוימים בחיינו היום יומיים ,אולם כאשר הדבר מגיע לבחינת החלטות מוסריות ,המושפעות

 142דוגמה לכן ראינו בעמוד .51
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מדעות קדומות ,אמונות ושיקולים אחרים ,האינטואיציה איננה מספקת כלים לבחירה ,כפי שניתן להיווכח
בקטע הבא:
"While in many ordinary situations our intuitions may be sound, in others they may
not be a reliable guide to what we ought to do. Here I agree with Mill, who, as Crisp
points out, thought that common-sense morality is influenced by prejudice,
superstition, envy, arrogance and self-interests (Crisp, p. 98). To this list of influences
I would add obsolete religious, metaphysical or factual views. On such topics as the
moral status of non-human animals, and the sanctity of life, for example, the intuitions
of the majority of people in Western societies have been formed under the influence of
discredited Judeo-Christian beliefs about the way in which humans and animals came
144

"into existence.

ב .ביקורות על ההנחות של ריגאן.
 .1ביקורת על הייחוס של רצונות ואמונות לחיות.
ריימונד פריי ) (Freyמבקר את ריגאן על כך שהוא מייחס רצונות ) (Desiresלחיות .פריי מבחין בין
צורך לבין רצון ,והוא בוחן האם בעלי חיים יכולים להיות בעלי רצון השווה תשוקה .פריי חושב שלבעלי
חיים אין תשוקות מכיוון שאין להם אמונות ) .(Beliefsלדידו ,כדי להיות בעל אמונות ,צריך להיות קודם
כל בעל שפה ויכולות לשוניות .בלי אמונות ,כך הוא ממשיך ,לא ניתן להיות בעל רצונות .פריי נישאר
עקבי ,וטוען כי לתינוקות אנושיים אין אמונות ,משום שגם להם אין עדיין שפה .הטיעון של פריי לפיו
ללא שפה ,אין אמונות מתבסס על שלושת הטענות הבאות:
א .לא ברור כיצד יצור יכול להיות בעל הקונספט של אמונה ללא היכולת להבחין בין אמונה
אמיתית ושקרית.
ב .כדי שיצור יהיה בעל אמונות ,עליו להיות בעל תפישה של אמונות אמיתיות או שקריות .כדי
להיות בעל יכולת לזהות אמונות אמיתיות או שקריות ,יצור חייב להיות בעל הכרה כלשהי כיצד
שפה מתקשרת עם העולם ,ואין סיבה לראות יכולת הכרה של קשר זה אצל בעלי חיים.
ג .לא ניתן לראות מדוע לבעל חיים יכולה להיות הכרה של הקשר בין שפה ומציאות ,אלא אם כן
לבעל החיים יש שפה ולבעלי חיים אין שפה .האם חתול יכול לשקר? אם הוא אינו יכול ,אזי
הוא אינו יכול להביע ) (Assertכלום ,ואם הוא אינו יכול להביע כלום ,פריי איננו רואה כיצד
הוא יכול להיות בעל שפה ואין לראות בקולות שהם עושים כשפה.
לדעת פריי ,ריגאן מסתמך על משתנים שונים של נימוק זניח ,כדי לתמוך בטיעונו בדבר קיומן של
אמונות בקרב חיות .פריי אינו חושב שמשתנים אלו תומכים בטענותיו של ריגאן באופן מספק .הוא אינו
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חושב ששימוש במקרים של בני אדם בעלי פגמים )בפנייתו של ריגאן לטיעון המקרים השוליים ,(AMC
משרת היטב את הטיעון של ריגאן. 145
פריי מציג שלוש הסתייגויות לאופן הטיעון של ריגאן; ההתנגדות הראשונה היא כלפי טענתו של ריגאן,
לפיה לחיות ולאנשים יש ערך פנימי דומה .הטיעון של ריגאן מתבסס על ההנחה לפיה הערך הפנימי של
כל האנשים הוא דומה ,גם של אלו הפגועים מנטאלית .פריי משיב על כך ,שלדידו אין הדבר נכון ,וכי
אנשים בעלי נכות מנטאלית קשה מאוד ,אינם בעלי ערך פנימי זהה לזה של שאר האנשים .עבור פריי,
ערך החיים קשור לאיכות החיים ואיכות החיים קשורה להיותם חיים עשירים ,שהם פונקציה של
פוטנציאל ההעשרה .אנשים שאין להם פוטנציאל זה ,ערכם הפנימי אינו שווה ערך לזה של אדם בוגר
נורמאלי .לדעת פריי ,אם לא לכל בני האדם יש את אותו ערך פנימי ,אזי טענתו של ריגאן קורסת.146
 .2הביקורת על חוסר הקדימות המוסרית של בני אדם.
מטרתו של לורנס בקר ) (Beckerהיא להציב טיעון בעד הקדימות המוסרית של בני אדם ,ובפרט קדימות
של האינטרסים שלהם על פני האינטרסים של בעלי חיים אחרים .לטענתו ,אנשים חייבים להיות בעלי
תכונות אופי מסוימות על מנת להיות מוסריים ,כמו הדרישה להעדפה לפי קירבה חברתית ) Social
 .(Distanceכלומר ,מתן עדיפות לקרובים אלינו בקשרים החברתיים או המשפחתיים ,על פני האינטרסים
של אלו ה"רחוקים" מאיתנו .כפי שהוא רואה את הדברים ,בעלי חיים הם באופן עקרוני "רחוקים"
מאיתנו יותר מאשר בני אדם אחרים .יוצא בזאת ,שטענה לפיה אנשים צריכים להיות בעלי תכונות יסוד
של מוסר ,מביאה לכך ,שבני אדם צריכים לתת עדיפות לאינטרסים של בני מינם )מין ביולוגי( .לא שאין
לדעתו חשיבות לאינטרסים של בעלי חיים ואין בכך משום ביטול הטענה שלעתים האינטרסים של בעלי
חיים גוברים על אלו של בני אדם .כוונתו היא כי בני אדם צריכים לתת עדיפות לבני מינם. 147
בקר מציין מספר תכונות כמהותיות למוסריות .החשובות ביותר לטענתו ,הן הזדהות
) (Empathic Identificationוהדדיות ) .148(Reciprocityאת טיעונו הוא בונה בארבעה שלבים;
בשלב הראשון הוא טוען כי מחויבות מוסרית גדלה ככל שהקשר הישיר גדל ,השלב השני הוא שתלות ,גם
היא תלוית מרחק חברתי וככל שהמרחק קטן יותר התלות גדולה יותר .השלב השלישי בעייתי ביותר,
בקר טוען כי בעלי חיים הרבה פחות תלויים בנו במערכת היחסים שלנו איתם ,ביחס לבני אדם מקבילים
בתלותם כגון תינוקות ונכים .המסקנה שלו היא שבדרך כלל ,במקרים בהם עלינו לבחור למי לעזור,
נעדיף את בני האדם .149ההנחה זו היא מאוד בעייתית לטעמי ,מכיוון שחייהם של בעלי חיים רבים
נמצאים בקשר ישיר עם בני אדם ,בין אם כחיות מחמד ,בין אם כחיות משק וכמובן אם מדובר בחיות
מעבדה .במצב זה של קשר ישיר ,תלותם איננה פחותה מזו של בני אדם מקבילים ואולי אף גדולה יותר.
הנחה זו כמובן מגבילה מאוד את טיעונו של בקר ומשאירה אותו רלוונטי אך ורק לגבי חיות בר ,וגם אז
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רק באופן חלקי ,מכיוון שמרבית חיות הבר מושפעות גם הן באופן ישיר על ידי פעילות בני האדם .כריתת
יערות ,שינוי אזורי מחיה ,הטיית נהרות ,בניית סכרים וכדומה משפיעים באופן ישיר על חייהם של בעלי
חיים.
 .3הביקורת של אלאן וויט ) (Whiteלגבי הכשל הלוגי בייחוס זכויות לחיות:
וויט מתנגד לרעיון לפיו לחיות יכולות להיות זכויות .לטענתו חיות אינן יכולות ,לוגית ,להיות בעלות
זכויות ,משום שזכויות הן משהו שאפשר לממש ,להרוויח ,ליהנות מהן ,לתת אותן ,לוותר עליהן ,לבקשן
וכדומה .לדידו של וויט ,זכויות קשורות למושגים כגון חובה ,התחייבות ,כוח ,חבות וכדומה .יוצא בזאת,
שמחזיק בזכויות צריך להיות בעל התכונות לעיל .150בשפה של "זכויות" ,לדעת וויט ,רק ישויות יכולות,
מבחינה לוגית ,להיות בעלות זכויות ,מכיוון שרק ישות יכולה להיות הסובייקט של נשוא זה .יצורים
שאינם ישויות ,אינם יכולים להיות בעלי זכויות ,ללא קשר לאופן בו יש להתייחס אליהם .לדעתו,
תינוקות ,רפי שכל ,ילדים ,אנשים בתרדמת ,מתים ואף דורות שעדיין לא נולדו ,יכולים לוגית ,להיות
בעלי זכויות בשל היותם ישויות ,גם אם השימוש בטרמינולוגיה של זכויות לא תמיד יהיה מדויק לגביהם.
הוא סבור כי זהו עניין של ביש-מזל ולא טאוטולוגיה ,שישויות אלו לא יכולות לממש ,ליהנות או לוותר
על זכויותיהן ,או לבצע את חובותיהן.151
על פי גישתו של וויט ,יצור שהוא בעל יכולת חישה וכאב ,לא בהכרח יהיה בעל זכויות או
חובות .ייתכן ויהיה זה אפשרי לייחס זכות מוגבלת לאותו יצור ,כמו זכות שיעשו משהו עבורו כגון הגנה
עליו או טיפול בו ,אבל הוא לא בעל הזכות .לטענתו ,יהיה זה חוסר הבנה להתנגד להפרדה הזו בין אלו
שיכולים להיות בעלי זכויות לבין אלו שאינם יכולים להיות בעלי זכויות ,על בסיס הפנייה לסוגנות .הוא
אינו סבור שיש זכות להתנהג למין אחד בפחות התחשבות מהאחר ,אלא רק שחברי מין אחד ,יכולים
להיות בעלי זכויות ,גם אם אחדים ממין זה אינם יכולים לממש ,ליהנות ,או לוותר על זכויותיהם או על
חובותיהם .152לדעתו ,חיות אינן ישויות ,אלא רק בני אדם הינם ישויות ,אולם אין הוא מצליח להסביר
מדוע אותו "ביש מזל" ,איננו התייחסות שרירותית והפרדה סוגנית בין בני אדם וחיות ,כפי שטוען ריגאן.
.4

הביקורת של סטפן קלארק ) (Clarkעל השימוש במושג סובייקט חיים.

ביקורתו של קלארק על ריגאן היא שיש בעיה קונספטואלית בעצם ההפרדה בין 'סובייקט' לבין החוויות
שמרכיבות אותו .153לדעתו ,ריגאן לא מסביר באופן מספק מהו אותו סובייקט חיים עליו הוא מדבר ,כפי
שניתן להיווכח בקטע הבא:
"Regan needs some such idea of a subject that is more than a mere stream of
sensations and perceptions but does little to clarify it. Nor is it easy to insist that what
matters about a creature (so far as its moral status is concerned) is its essential nature
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rather than the web of relationships and approves meanings in which it has its
154

"being.

לטענתו ,ייתכן שלשימפנזים ולבעלי פיגור שכלי ישנן יכולות מנטאליות דומות למדי ,אבל
משמעותן של יכולות אלה בחברה )האנושית( איננה דומה .הוא סבור כי אנו צרכים טיעונים משכנעים
יותר ממה שריגאן מספק כדי לקבל את טענתו לפיה מעמד מוסרי נובע מטבעו האמיתי ולאו דווקא מטבעו
החברתי של יצור.
.5

הביקורת של מייקל ליהי ) (Leahyעל גישת הזכויות.

מייקל ליהי מנצל את הביקורת של ריימונד פריי על ריגאן ,אך בוחר לתקוף את גישת האינטרסים של
ריגאן ,לא על ידי חסימת הגישה ,אלא דווקא על ידי ניסיון להחילה גם על צמחים ואובייקטים .ה"צרכים"
של חיות אינם הופכים לאינטרסים ,על פי פריי ,ממש כשם שהצרכים הדומים של צמחים או מכונות ,אינם
הופכים לאינטרסים ,אלא אם כן ניתן להוכיח שלחיות יש שאיפות ) .(Wants as Desiresעל פי פריי
וליהי ,בני אדם בהחלט שייכים לקטגורית האינטרסים ,משום שבני אדם בדרך כלל שואפים למלא אחר
צרכיהם .ביקורתו של ליהי על ריגאן ותומכי בעלי חיים אחרים היא שהנחישות שלהם להראות כי בעלי
חיים הם בעלי מעמד מוסרי ,גורמת להם במקרים רבים לוותר על חקירה אינטלקטואלית מלאה ולהתייחס
באופן מלא לביקורות כלפיהם.155
ליהי מצטרף לביקורת לפיה ריגאן פשוט ממציא את המושג "סובייקט חיים" ועליו מבסס את
מרבית התיאוריה שלו  .156הוא מבקר את תפיסת ההעדפות שמציג ריגאן ,לדעתו ,הדוגמאות שמספק
ריגאן ,אינן הוכחה להעדפות מצד החיות ,משום שעבור העדפה אותה ניתן להסביר ולהצדיק ,יש לדעתו
צורך בשפה .157יתרה מכך ,ליהי סבור שאין לחיות תודעה עצמית ,משום שתודעה עצמית דורשת הכרה
בתודעה עצמית כפי שניתן לראות באופן בו הוא מגדיר מהי תודעה עצמית:
"Self-awareness even in an absolutely minimal form, is not merely to recognize
oneself, but to be aware of recognizing oneself as oneself, with much of what that
158

"implies.

ג .החיסרון של גישת הזכויות לעומת תיאוריות הדדיות.
לטענתו של פיטר קרות'רס ) ,(Carruthersאחד המבקרים הבולטים של גישת הזכויות ,גישתו של ריגאן
היא סוג של אינטואיציה מתוחכמת ,ועל כן ניתן לבטלה ככזו .לטענתו ,גישת הזכויות נכשלת בניסיונה
לספק לנו משהו שאנו צריכים לצפות מכל תיאוריה מוסרית .לדידו ,ריגאן אינו מספק הסבר מה מקור
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 הוא ממשיך וטוען כי ריגאן נכשל באחת הדרישות הבסיסיות ביותר.159הזכויות ומדוע עלינו לכבד אותן
( שלה יציירGoverning Conception) מכל תיאוריה מוסרית והיא הדרישה שהקריטריון המוביל
 בכך שכל, לדעתו נכשל ריגאן, כמו כן.תמונה ברורה של מקור המוסריות והמוטיבציה למוסריות
 התפיסה.160תיאוריה מוסרית צריכה לייצר תוצאות שעומדות בקנה אחד עם האינטואיציה המוסרית שלנו
 היא שיהיה זה עוול להעמיד את חייהם של הרבה כלבים אל מול, הקדם תיאורטית,האינטואיטיבית שלנו
 הוא סבור כי תפיסה זו מושרשת מדי במחשבה.(חייו של אדם בודד אחד )גם אם הוא זקן וחסר חברים
.161של מרבית בני האדם מכדי שניתן יהיה לקעקעה על ידי טיעונים תיאורטיים
 היא בניסיון להעניק לחיות מעמד של,קרות'רס מוסיף כי הבעיה העיקרית של גישת הזכויות
 משום חשיבות. תיאוריות הדדיות עושות בהצלחה, כפי שלדעתו,זכויות ולא להסתפק בחובות כלפיהן
: אציג אותה במילותיו של קרות'רס,הביקורת הזו לדעתי
"My main argument against the moral standing of animals is that some version of
contractualism provides us with the most acceptable framework for moral theory, and
that from such a perspective animals must fail to be accorded direct rights, through
failing to qualify as rational agents. While contractualism allows that we do have
duties towards animals, these only arise indirectly – on the one hand, out of respect for
the feeling of animal lovers, and on the other hand, through the good or bad qualities
of character that animals may evoke in us. Most importantly, this position is not
undermined by failure to accord direct rights to those human beings who are not
rational agents, since such rights are in fact granted through a version of slippery slope
argument, as well as through an argument from social stability."
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 כנגד הביקורת שהציג ריגאן על כך שמחוקקי,קרות'רס מנסה להגן על תיאורית הצדק של רולס
 הוא מסכם בכך שריגאן לדעתו טועה באופן בו.החוקים יודעים כי הם יהיו בני אדם מאחורי מסך הבערות
: כפי שניתן להיווכח בקטע הבא,הוא מפרש את רולס
"I conclude, therefore, that Regan is mistaken. Rawls is by no means arbitrary in
allowing agents behind the veil of ignorance to have knowledge of their species and
their status as rational agents. On the contrary, this is crucial to ensure the plausibility
of the contractualist governing conception of the source of moral notions and moral
motivation."
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Carruthers, 1994, p. 23. 159
Ibid., pp. 23-4. 160
Ibid., p. 96. 161
Ibid., p. 194. 162
Ibid., p. 103. 163

59

ד .הביקורת של קרל כהן ( )Cohenלגבי ייחוס זכויות לבעלי חיים.
קרל כהן הוא ללא ספק המבקר החריף והמקיף ביותר של טום ריגאן ושל גישת הזכויות .ביקורתו
מעניינת וחשובה ,בעיקר משום שהוא עצמו מקדם פילוסופית מוסר המבוססת על טרמינולוגיה של זכויות,
אך בניגוד לריגאן הוא מתנגד בתוקף לייחס זכויות אלו גם לבעלי חיים .חשוב עם זאת לציין כי אין בכך
כדי לתת דרור לעשות איתם ככל העולה על דעתנו .הוא ממקד את מירב כתיבתו בתחום השימוש בבעלי
חיים לצרכי ניסויים רפואיים ,שגם לדעתי הינו התחום השנוי ביותר במחלוקת והמקום בו הטיעונים בעד
שימוש בבעלי חיים ניתנים להגנה ביתר קלות .164לדעתו ,זכויות יכולות להתקיים רק בספירה האנושית,
אצל מי שיכול להבין את המושג ואת החובות הנגזרות ממנו .165זכויות שונות מאוד מאינטרסים ,לפי כהן,
וחשוב מאוד לבצע את ההבחנה בין השניים ,כפי שהוא עושה בקטע המובא כאן:

166

"Interests are for the most part transient and subjective. Rights are very objective and
commonly endure; they are legitimate demands made within a moral system. Rights
trump interests. This is a point of the most fundamental importance. The animal rights
167

"movement takes rights very seriously, and so should we all.

השאלה היא האם אותן זכויות עם המשמעויות הגדולות העולות מהן שייכות גם לבעלי חיים .כהן
שואל בסרקזם האם גם לחולדות יש זכויות .טענתו היא כי התומכים בייחוס זכויות לבעלי חיים ובראשם
טום ריגאן מעלים טענה היפותטית חזקה לפיה אם לבעלי חיים יש זכויות כלשהן ,הרי שחייבת להיות להם
הזכות לא להיהרג על מנת לקדם את האינטרסים של אחרים  .168לדעת כהן ,המקור לייחוס זכויות לבעלי
חיים ,נובע מטעות נמהרת ,של מעבר מחובות שיש לנו כלפי בעלי חיים ,לזכויות של בעלי החיים .לדידו
העובדה שאין לנו זכות לעשות כל שברצוננו לבעלי חיים ,אין בה משום הענקת זכויות לאותם בעלי
חיים .169הוא סבור כי נכון שכל זכות גוררת חובות ,אבל לא כל חובה גוררת זכות .170כהן מסתמך כאן
על הגדרתו של יוסף רז ) (Razלמושג זכות:
"X has a right, if and only if X can have rights, and, other things being equal, an
aspect of X's well-being (his interest) is a sufficient reason for holding some other
person(s) to be under a duty… An individual is capable of having rights if and only
if either his well-being is of ultimate value or he is an 'artificial person' (e.g. a
171

"corporation).

כהן מתייחס לטיעון הטורפים המושמע כנגד גישתו של ריגאן .על פי טיעון זה ,אם לחיות יש
זכויות ,הרי שחובתנו המוסרית היא לעזור לחיה נטרפת .הוא מתאר סיטואציה בה לביאה טורפת גור
זברה בטבע ,לטענתו ,אם לזברה יש זכויות ,הרי שאנו מחויבים לעזור לגור כנגד הלביאה .כהן מוסיף
וטוען ,כי אילו היה מדובר בתינוק אנושי ,הרי שהיינו עושים הכול על מנת להצילו ,ובכך הוא רואה את
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ההבדל המהותי בשימוש בטרמינולוגית הזכויות לבעלי חיים .172לדידו של כהן ,בעלי חיים הם א-
מוסריים ,כפי שהפסקה הבאה מדגישה היטב:
"Rights are pivotal in the moral realm and must be taken seriously, yes; but zebras and
lions and rats do not live in a moral realm – their lives are amoral. There is no
morality for them; animals do no moral wrong, ever. In their world there are no
173

"rights.

כהן תוקף את המתודולוגיה של ריגאן וטוען ,שבעצם מה שריגאן עושה זה להשוות באופן מלא
בין זכויות בעלי חיים וזכויות בני אדם .לטענתו ,השימוש במונחים "משתתפי מוסר" ו"סוכני מוסר" ,נועד
על מנת לטשטש את הטענה הבסיסית לפיה שניהם מצדיקים זכויות וכי יש להתייחס באופן שווה לזכויות
של בני אדם ושל בעלי חיים .לדעתו ,הטיעון של ריגאן לזכויות בעלי חיים המבוסס על גישת הזכויות
ובעיקר על הערך הפנימי ,נופל לחלוטין ,מכיוון שלטענתו ריגאן משתמש במונח זה בשני אופנים מאוד
שונים; הראשון קנטיאני ביסודו ולכן מקובל על כהן ,משום שהוא חל על סוכני מוסר ,השימוש השני הוא
הבעייתי לדעת כהן ,מכיוון שהוא חל על בעלי חיים בשל היותם סובייקט חיים ובעלי אינטרסים ,אולם
לדעת כהן ,אין אינטרסים אלו שווים לזכויות .כהן ממשיך וטוען כי ריגאן מבלבל או מטשטש בין המושג
"ערך פנימי" ביחס לבני אדם ,אשר טומן בחובו זכויות ,לבין המושג ערך פנימי במקרה של בעלי חיים,
שאמנם הוא אותו מושג ,אבל משמעותו שונה ואין הוא מצדיק זכויות .נראה לי כי ביקורתו של כהן,
נובעת קודם כל מהתפיסה הבסיסית שלו לפיה רק בני אדם יכולים להיות בעלי זכויות ועל כן הוא רואה
בעיה בשימוש שעושה ריגאן במונח "ערך פנימי" ,הן כלפי בני אדם והן כלפי חיות .אולם זוהי בדיוק
כוונתו של ריגאן ,להצדיק קיומן של זכויות בסיסיות )ולא זכויות שוות ,כפי שמציג זאת כהן( גם בקרב
חיות .בנוסף לכך ,כהן עצמו ,בפיסקה לאחר ביקורתו על ריגאן ,מזכיר לקורא כי קבלת הטיעון של ריגאן,
משמעו הפסקת השימוש בבעלי חיים במעבדות והפחתת הסיכוי לפיתוח תרופות חדשות לבני אדם .נראה
כי האינטרס שעליו מעוניין להגן כהן ,קרי המשך הניסויים בבעלי חיים לצרכים רפואיים ,מביא אותו
לחפש הצדקה מדוע אין לבעלי חיים זכויות ולא העדר זכויות לבעל חיים הוא שמצדיק את השימוש בהם
במעבדות.
כהן ממשיך ומבקר את ריגאן ,על כך שהוא תומך בביטול מוחלט של כל ניצול חיות לצרכי האדם
ולא מסתפק רק בהקלה או מזעור הסבל הנגרם להן .לדעתו ,המשמעות שעולה מהדרישה לביטול מוחלט,
היא קיצונית מדי ומתעלמת לחלוטין מהתוצאות והיתרונות של השימוש בחיות ,בעיקר כאשר הדבר נוגע
לשימוש שנעשה בחיות מעבדה ,ללא כל התייחסות לתועלת האפשרית ,כגון הצלת או שיפור חיי בני
אדם ,כלפיהם יש לנו לדעתו מחויבות מוסרית גדולה יותר .174בניגוד לגישה של ריגאן ,מציע כהן ליחס
חשיבות רבה יותר ,במקרים מסוימים ,למחויבות שיש לנו כלפי בני אדם ,מאשר למחויבותנו כלפי חיות.
בנקודה זו ,מסכים כהן עם סינגר וטוען כי מחויבותנו לבעלי חיים ,אינה נובעת מהיותם בעלי זכויות ,אלא
מהיותם יצורים חשים המסוגלים להרגיש כאב .לדידו ,יש לנו מחויבות ,כבני אדם ,להימנע מגרימת כאב
Cohen &Regan, 2001, p. 30. 172
Ibid., p. 31. 173
Ibid., p. 225. 174

61

כאשר הדבר אפשרי ,אבל מחויבות זו נופלת ממחויבותנו הבסיסית יותר לעזור ולהתחשב בכאבם של בני
מיננו .175
כהן מציג הסתייגות נוספת למתודולוגיה של טום ריגאן וטוען כי האופן בו האחרון מתייחס
לוויכוח ה  "Is-Ought" -הינו בעייתי ואינו עומד בקנה אחד עם מרבית הגישות הפילוסופיות .לדעת כהן,
ריגאן עובר ממה שקיים ) (Isלמה שצריך להיות ) (Oughtללא נימוק משכנע מהי המוטיבציה לעשות
מעבר זה .הבעיה שמציג כהן מתבססת יותר מכל על השימוש במושג סובייקט חיים ,כפי שמוצג בקטע
הבא:
;"Subject –of-a-life" is a category of beings that Regan defines by his own stipulation
membership in that class requires only the crudest subjective primitive experience that
rats and humans do share, he goes on to assume that moral rights, possessed by
)humans, arise from just those interests. Some human interests (e.g. in food and sex
are no different essence from those of rats, and since we all agree that humans do have
176

"rights, he infers that rats must have them, too.

הפגם בטיעון של ריגאן נחשף כאן לדעת כהן; חוויות סובייקטיביות של עכברים וציפורים
מובילות אותנו למסקנה שאכן יש להם אינטרסים ,אבל חוויות סובייקטיביות כך הוא סבור ,אינן יכולות
להצדיק את הטענה שיש להם זכויות.177

ד .היחס למקרי השוליים וגבולות המוסר.
.1

הביקורת על טיעון מקרי השוליים.

על פי דניאל דומברובסקי ) ,(Dombrowskiאחת הביקורות כנגד טיעון מקרי השוליים ,היא שקבלת
טיעון זה עלולה להוביל ל"מדרון חלק" ולחוסר יכולת להפריד בין מי שזכאי למעמד מוסרי ובין מי
שאיננו זכאי למעמד מוסרי .בניגוד לכך ,החלוקה לפי מינים היא פשוטה וברורה .ברגע שאנחנו מסכימים
שאין הבדל במעמד המוסרי של מקרי שוליים ,כגון תינוקות ,מפגרים ,אנשים בתרדמת ועוד ,אנחנו
מגיעים למדרון חלק שאי אפשר לדעת מראש איפה הוא יסתיים. 178
דומברובסקי מציג את ביקורתו של רוברט נוזיק ) (Nozickעל טיעון המקרים השוליים .על פי
דומברובסקי ,נוזיק מציע ביקורת מעניינת ,הן לגישתו של ריגאן והן לזו של סינגר .לפי נוזיק ,עלינו
להיות קנטיאניים ביחס לבני אדם ותועלתניים לגבי בעלי חיים .בדיבור אחר ,בעלי חיים זכאים
להתייחסות מוסרית ,אולם לא באותה מידה של בני אדם ,מכיוון שבעלי חיים יכולים להיות "מוקרבים"
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למען טובת האדם במידה והרווח גדול מהנזק שנגרם להם .179נוזיק מציג שלוש הסתייגויות ביחס לטיעון
מקרי השוליים ,לגביו הוא סבור כי זהו הטיעון המרכזי והמשכנע ביותר בו משתמש ריגאן:
"An inflated view of animals, a deflated view of retarded people, and the inference
)(based on the equating of animals with marginal cases) that animals have (Kantian
180

"rights.

דומברובסקי מציין בצדק ,כי נוזיק מודה בעצמו ,שאין ביכולתו להציע נימוק משכנע מדוע
שייכות למין האנושי היא כה חשובה .181ביקורת חריפה יותר על טיעונו של נוזיק ,מושמעת מפי ג'יימס
ריצ'לס ) ,(Rachelsאשר טוען כי נוזיק מצליח אולי להסביר מדוע חשוב שלבני אדם תהיה עדיפות
מוסרית ,אולם אין הוא מציע נימוקים מדוע זכאים בני האדם לעדיפות זו .ההבחנה ששייכות למין האנושי
היא חשובה ותואמת את האינטואיציה המוסרית שלנו ,אך היא איננה ניתנת להגנה ונימוק .182
קרל כהן מנסה גם הוא לענות לטיעון המקרים השוליים ) ,(AMCבהתבססו על הטענה לפיה
מקרי השוליים האנושיים הינם בעלי זכויות ,משום שהם אנושיים .מענה זה לא נראה לי מוצלח מאוד
ואיננו מצליח להתמודד עם הביקורת שמציגים ,הן סינגר והן ריגאן ,שזו תהיה קביעה שרירותית וסוגנית.
נראה כי הענקת זכויות לאותם מקרי שוליים אנושיים ,אכן שרירותית מדי וכהן אינו מצליח לספק טיעון
חזק מספיק על מנת לבסס את הדרת בעלי החיים מהמעגל המוסרי .לדעת כהן ,ההבדל בין בני אדם ובעלי
חיים הוא כה מהותי ,כך שלא ניתן להסיק מהתנהגות דומה ,על שוויון או דמיון בין בעלי חיים ובני אדם,
אולם לא נראה כי כהן מצליח לבסס את טענתו ,אלא רק מנסה להראות את הגיחוך כביכול בטענה ,ועל
ידי כך לנסות ולבטלה .ביקורת נוספת שמציג כהן ,היא לגבי השימוש שעושה ריגאן במונח "כל בני
האדם" ,כאשר האחרון אינו מתכוון למעשה לכל בני האדם ,אלא כל בני האדם למעט אלו שנמצאים
בתרדמת בלתי הפיכה.183

.2

הביקורת של סטיב ספונציס ) (Sapontzisעל הדרת המינים הנחותים.

סטיב ספונציס מבקר את ריגאן באופן שונה מזה של נוזיק והוא דומה יותר בגישתו לסינגר ולתומכי
המאבק למען יחס הוגן יותר כלפי בעלי חיים .לדעתו ,הבעיה בגישת הזכויות של ריגאן ,היא כי הוא מגן
בעצם אך ורק על חיות בעלות יכולות מנטאליות גבוהות  .184לדידו ,לא רק יכולות שכליות צריכות
להשפיע על המעמד המוסרי של בעלי חיים ,אלא גם רגשותיהם ,ואין הוכחה כי בעלי חיים בעלי יכולות
שכליות מפות חות הם גם בעלי עולם רגשות רחב ומלא יותר מאשר של בעלי חיים נחותים יותר מבחינה
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 כפי שהוא, יש להרחיב את מעגל המוסר כלפי כל בעלי החיים החשים, לכן מציע ספונציס.185 שכלית
:מציג בקטע הבא
"If we recognize that all beings with feeling should be liberated from human
exploitation precisely because they are feeling beings, we will have overcome
speciesism and freed our morality from anthropocentric prejudice. In such a morality
we are called on to recognize not only that the exploitation of human-like animals,
such as nonhuman great apes, is wrong (prima facie) but also that the exploitation of
rats, lizards, fish and any other kinds of feeling beings, human-like or not,
intellectually sophisticated or not, is wrong (prima facie)."

186

 בפרק זה הוצגו ביקורות מרכזיות כלפי גישת הזכויות של טום ריגאן וטיעוניו בדבר,לסיכום
 יש לייחס לדעתי חשיבות רבה ביותר לביקורות המושמעות מפי, מבין ביקורות אלו.הענקת זכויות לחיות
 מציגות לדעתי את, הביקורת של קרל כהן וכן ביקורות אחרות בפרק זה.פיטר סינגר וקרל כהן
הבעייתיות במתודולוגיה של ריגאן ובהתבססותו יתר על המידה על הנחות בדבר יכולתן המנטאליות של
. יוצגו תשובותיו של טום ריגאן לביקורות אלו, בפרק החמישי בעבודה זו.חיות
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 .4ביקורות על הגישה התועלתנית של פיטר סינגר.
בפרק זה תוצגנה מספר ביקורות מרכזיות על גישתו של פיטר סינגר" ,שחרור בעלי חיים" .בראש
ובראשונה אציג מספר ביקורות מפי טום ריגאן ,לאחר מכן ,אציג ביקורות של מספר הוגים תועלתניים
אשר מבקרים את המסקנות אליהן מגיע סינגר והבעייתיות במסקנות אלו .תוצגנה גם ביקורות על ההנחות
עליהן מתבסס סינגר ועל המתודולוגיה בה הוא נוקט .מובן כי במסגרת עבודה מסוג זה ,אין אפשרות
להציג את כל מגוון הביקורות המושמעות כלפי גישתו של סינגר ועל כן בחרתי להציג את הביקורות
המרכזיות והמשמעותיות ביותר לחיבור זה.
א .הביקורת של טום ריגאן על תועלתנות בכלל ותועלתנות העדפות בפרט.
ריגאן סבור כי הגישה התועלתנית שמציג פיטר סינגר איננה שונה מהותית מהגישה התועלתנית הקלאסית
ועל כן היא לוקה בחסר ואיננה מספקת הצדקה למעמד המוסרי של בעלי חיים .הביקורת המרכזית
והעיקרית של טום ריגאן על התועלתנות בכלל ותועלתנות ההעדפות בפרט ,מופנית כלפי האופן בו
התועלתנות רואה באינדיבידואלים כ'מיכלים' המכילים תכונות מסוימות .הוא מציג את הביקורת של
הרברט הארט ) ,(Hartלפיה סינגר אינו מציג טיעונים שיתמכו בטענתו כי אינדיבידואלים בעלי תודעה
עצמית אינם רק מיכלים .187ריגאן חושב שבתחום זה ,תועלתנות ההעדפות של סינגר איננה מחדשת
לעומת תועלתנות הדוניסטית ,ההבדל היחיד הוא שבתועלתנות העדפות מדובר על העדפות ואינטרסים
ובתועלתנות הדוניסטית על הנאה וסבל .188משום חשיבותה לדיון ,אציג את הביקורת כלפי ההתייחסות
לאינדיבידואלים כמיכלים בלשונו של ריגאן:
"Here is an analogy to help make the philosophical point clearer. Imagine that some
cups contain different liquids: the sweeter the better; the bitter, the worse. The cups
have no value. It is what goes into them, not what they go into, that as value. For the
utilitarians, human beings are like cups. We have no morally significant value as the
individuals we are and thus no equal value. What has morally significant value is what
"goes into us," so to speak, the mental states for which we serve as "containers". Our
feelings of satisfaction have positive value; our feelings of frustration, negative
189

"value.

ביקורת נוספת מציג ריגאן ומכנה אותה בשם 'הדילמה של סינגר' ,היא מציגה לדעתו את חוסר
העקביות בתיאוריה של סינגר .על פי הגישה התועלתנית ,ייתכן מצב בו מעטים יאלצו לסבול סבל גדול
כדי שרבים ייהנו במידה פחותה בהרבה .190ביקורתו על הדילמה של סינגר היא ביחס לחשיבות שסינגר
מייחס לעקרון השוויון ,השאלה אותה הוא מעוניין לבחון היא האם שוויון בסיסי זה הוא הבסיס למוסר או
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שהוא בסיסי וקודם למוסר .191יתרה מכך ,ריגאן טוען כי תועלתנות ההעדפות של סינגר לוקה הן באופן
פרוצדוראלי והן באופן סובסטנטיבי .פרוצדוראלי ,מכיוון שהיא מחייבת שנכלול בשיקולים גם את
ההעדפות הנוראיות ביותר .סובסטנטיבי ,מכיוון שהיא מאפשרת לתוצאות הרעות ביותר לקבל הצדקה
מוסרית. 192
ריגאן דוחה את האופן בו סינגר מנסה לאסור הריגה של ישות .על פי תועלתנות ההעדפות הריגת
ישות בעלת העדפות ,היא בלתי מוסרית ,משום שהעדפותיה של אותה ישות לא יוכלו להתממש .ריגאן
מוצא בטיעון זה פגם בקונסיסטנטיות של התיאוריה התועלתנית ,מכיוון שאם אין זה מוסרי להרוג לא
משנה מה הן התוצאות ,הרי שזה נוגד את הגישה התועלתנית לפיה יש לבחון כל פעולה לגופה.193
ריגאן מבקר גם את המסקנות שמסיק פיטר סינגר בבואו לבחון סוגיות מוסריות ספציפיות.
דוגמה לכך ,היא המסקנה של האחרון ביחס לצמחונות .ריגאן מציין את מספרם העצום של האנשים
המעורבים בגידול בשר למאכל ואת ההשפעה העצומה של תעשייה זו על הכלכלה העולמית .לדעת ריגאן,
אם ישוקללו ההעדפות של כל אותם אנשים התלויים בתעשייה זו ,ובנוסף להם מרבית האנשים אשר
מעדיפים את טעם הבשר ,ייתכן ושקלול התוצאות על פי הגישה התועלתנית ,יביא למסקנה שיש להמשיך
ולקיים את תעשיית הבשר .טענתו היא כי בהתחשב במספרים האדירים ובכמות המשתנים שיש לשקלל
על מנת לקבוע האם פעולה היא מוסרית או לא ,אין זה פלא שאנשים שונים מגיעים למסקנות שונות.
יתרה מכך ,גם אם יכול מישהו לחשב את כל האפשרויות השונות ,מי מבטיח שאכן התוצאות המצופות הן
אשר יקרו? 194ריגאן מוסיף וטוען כי משום שתיאוריה תועלתנית בוחנת אך ורק את תוצאות המעשה,
תיתכן חוסר הסכמה על התוצאות הצפויות מהמעשה הנידון .לדעתו ,ייתכן ולא תוצאות המעשה קובעות
מה מוסרי ומה לא .ניתן להגיע למסקנות שונות בדבר היותו של מעשה מוסרי או לא על סמך התפיסה
השונה של התוצאות הצפויות מהמעשה.195
ביקורת חשובה נוספת נוגעת לגישות תועלתניות באופן כללי ולאו דווקא כלפי תועלתנות
ההעדפות של סינגר .על פי ביקורת זו ,גישות תועלתניות אינן חד משמעיות במסקנות המוסריות העולות
משקלול המכלול של הנאה וסבל או האינטרסים של כל המעורבים בפעולה .דוגמה לחוסר אחידות זו,
מציג ריגאן בוויכוח בין סינגר ופריי:
"The degree to which utilitarians can differ over important practical matters is
illustrated in our time by Peter Singer and R. G. Frey. Singer is justly famous for his
seminal book Animal Liberation (1975), and Frey has authored two books and many
essays devoted to the issue under review. Although agreeing on some of the most
fundamental points in ethical theory, the two philosophers disagree on many of the
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most important consequences each believes follow from the application of
196

"utilitarianism, including the acceptable treatment of nonhuman animals.

ב .ביקורות על יחסו של סינגר ליכולות מנטאליות של בעלי חיים ולטיעון מקרי השוליים.
 .1ביקורת על חשיבות היכולות המנטאליות:
אדוארד ג'ונסון ) (Johnsonמתייחס לאופן בו סינגר מתמודד עם טיעון מקרי השוליים ) (AMCומבקר
את טענתו של פיטר סינגר ,לפיה עלינו לכבד באותו אופן את חייהם של בעלי חיים ,כפי שאנו מכבדים את
חייהם של בני אדם בעלי רמה מנטאלית דומה או נחותה .השאלה ששואל ג'ונסון היא מדוע רק לבעלי
רמה מנטאלית דומה ,ולמה בעצם המורכבות המנטאלית חשובה .לשאלה זו יש לדעת ג'ונסון שלוש
תשובות אפשריות (1) :מורכבות מנטאלית מאפשרת לחוות יותר הנאה וכאב (2) .בעלי מורכבות
מנטאלית יכולים להיכנס לקשרים חברתיים עם אחרים (3) .מורכבות מנטאלית היא חשובה יותר בפני
עצמה .197הביקורת של ג'ונסון על סינגר ,אם כך ,אינה על אופן הפנייה ליכולות מנטאליות כקריטריון,
אלא על כך שלדעתו סינגר משתמש ביכולות מנטאליות כקריטריון חשוב ,כאשר הדבר משרת את
התיאוריה שלו ומפחית בחשיבותן של יכולות מנטאליות ,כאשר הדבר נוגד את התיאוריה שלו.
 .2ביקורת היחס של סינגר למקרי השוליים ).(AMC
על פי דניאל דומברובסקי ) ,(Dombrowskiסינגר סבור כי רק לישויות ) (Personsיש זכות לחיים,
אבל לא כל בני האדם הם ישויות )בעלות הכרה עצמית ,ומודעות עצמית כישות עצמאית לאורך זמן(.
לפעמים גם ישויות )אנושיות או לא( יכולות להיות "מוקרבות" לצורך ניסויים רפואיים ,אם התוצאות
יכולות להיות בעלות משקל מספיק .דיבור אחר ,יצורים חיים ,בעלי התפתחות מנטאלית מוגבלת )בין אם
בני אדם ובין אם בעלי חיים( ,צריכים לזכות ליחס דומה ואילו בעלי יכולות מנטאליות מפותחות צרכים
לזכות להתייחסות דומה ביניהם .198בהקשר של ביקורת זו ,מוסיף דומברובסקי את ביקורתו של מייקל
פוקס ) ,(Foxעל היחס של סינגר וריגאן למקרי השוליים ,על פי ביקורת זו ,סינגר וריגאן אינם מסבירים
ומנמקים מדוע אין להתייחס לתינוקות מונגולואידים כאמצעים למטרתו של אחר .גם מייקל ליהי
) (Leahyנדרש לסוגית מקרי השוליים ,כפי שמתאר אותה סינגר .הוא טוען כי לא ניתן להשוות בין בעלי
חיים למקרי שוליים אנושיים ,משום שהאחרונים ,בדרך כלל ,מסוגלים להיות אחראים למעשיהם ,מה
שלא ניתן לומר בשום אופן על הראשונים.
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 .3הביקורת של מייקל ליהי ) (Leahyעל ייחוס תודעה לבעלי חיים.
מייקל ליהי מבקר את האופן בו מייחס סינגר קיום תודעה בקרב בעלי חיים וטוען כי השימוש של קופי
אדם בשפת סימנים הוא מוגבל מאוד .הוא מתמקד בחשיבות המוגזמת שמייחס לדעתו סינגר ליכולת
שהציגו אותם קופי אדם אשר למדו להשתמש בשפת הסימנים .ליהי טוען כי סינגר משתמש ביכולת של
קופי אדם אלו ובעיקר בזו של  ,Washoeכעדות היחידה שהוא מביא לתודעה עצמית בקרב בעלי חיים
ואין בכך די לדעתו ,כפי שניתן להיווכח בציטוט הבא:199
"The problem is that with Washoe, and all similar nonhuman subjects, we do not
progress beyond holophrastic speech, so that in allowing that it is language the cash
200

"value of the allowance in unclear.

ליהי מבקר את עצם תפיסת המהות של התודעה העצמית על ידי סינגר ,לדידו ,תודעה עצמית
מחייבת שפה מפותחת בהרבה מזו שקופי האדם מציגים ,כפי שניתן להתרשם בקטע הבא:201
"This skepticism is reinforced if we bear in mind that what is involved here is not
speech, even of a child, but Ameslan gestures involving frequent pointing to the body.
Animal 'signals', however interesting as a subject of study, are sharply different from
202

"speech.

בנוסף לביקורת על השימוש בשפת הסימנים ,ליהי מציג ביקורת המורכבת משלוש טענות ,כנגד
השימוש של סינגר בדוגמות נקודתיות כדרך להוכחת רציונאליות בקרב בעלי חיים באופן כללי:203
 .1הדוגמות שסינגר מביא הן של מקרי קצה ולא בהכרח מעידות על כלל המין של אותם בעלי חיים.
הדיווח על הדוגמות הללו ,הינו ממקור שני ונובע מפרשנות מאנישה ולא בהכרח מדובר בדיווח
מדויק .התנהגות אדפטיבית איננה הוכחה לרציונאליות ,מכיוון שאז כל ההתנהגות של בעלי
חיים ,כולל כאלו שאינם מפותחים בכלל ,כגון חרקים ,תחשב כרציונאליות.
 .2ניתן לתאר כל דבר בכמה דרכים ולא רק בדרך אחת .ההנחה לפיה פיגן' 204מערים' על גולית כדי
להשיג את הבננה ניתנת לתיאור באופן שונה מאוד ,כזה שאינו מייחס לפיגן חשיבה רציונאלית
)אם כי ניסיונותיו של ליהי לתת אופציית פירוש אחרת ,אינם נשמעים מאוד משכנעים( .לדעתו,
ייתכן גם שמדובר במקרים חד פעמיים ומורכבים ממזל יותר מאשר על מחשבה.
 .3העובדה שמשהו מתרחש איננה בהכרח מוכיחה כי יש מאחוריו כוונה או תודעה .ריצתו של חתול
אל צלחת האוכל איננה מראה על הבנה לכך שיש לו אוכל בצלחת ,אלא רק על כך שהוא רעב.
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 .4הביקורת של ריצ'ארד הולטון וריי לנגטון ) ( Holton & Langtonעל השימוש בדמיון בין בני אדם
ובעלי חיים.
הולטון ולנגטון סבורים כי השוואה דמיונית בין בני אדם ובעלי חיים ,בשל תכונות לכאורה דומות ,אינה
מביאה אותנו לשום מקום .205לדעתם ,השימוש בדמיון הוא מסוכן ,משום שהוא עשוי לגרום לכך שרק
בעלי חיים בעלי דמיון להתנהגות האנושית ,אלו מעוררי החמלה בקרב בני האדם יזכו להגנה  .206טענה זו
הינה רלוונטית לדעתי לא רק ביחס לגישתו של סינגר אלא גם לגישתו של ריגאן .ניתן בהחלט לראות כי
סינגר מעדיף להשתמש בדוגמות אותן הוא מציג בבעלי חיים אשר התנהגותם הינה לכאורה דומה
להתנהגותם של בני אדם ,בעיקר בכל הנוגע לתגובתם לכאב וסבל .סינגר ממעט להציג דוגמות או טיעונים
בדבר הצורך למנוע פגיעה בבעלי חיים אשר אינם זוכים ליחס אוהד מבני אדם .השאלה היא האם גישה זו
היא אכן מסוכנת כפי שטוענים הולטון ולנגטון ,או שהיא דווקא יעילה יותר ,בשל יכולתנו להזדהות ביתר
קלות עם אותם בעלי חיים .יש גם לזכור כי סינגר טוען שבכל מקרה בו יש לנו ספק האם בעל חיים סובל
ויש בידנו האפשרות לבחור באלטרנטיבה שתפחית את הפגיעה המדוברת ,עלינו לבחור באופציה השנייה
ואין זה משנה אם מדובר בבעל חיים דומה לנו בהתנהגותו או כזה המעורר חמלה בקרבנו.

ג .ביקורות על היחס של סינגר להריגת בעלי חיים.
רות סיגמן ) (Cigmanדנה ביחס של סינגר לנושא תודעת המוות בקרב בעלי חיים .לדעתה ,כדי להיות
סובייקט לאסונות ,צריך להיות בעל יכולת תשוקה והערכה של דברים מסוימים .היא מדברת על המוות
כאסון וסוברת שכדי לבחון האם עבור בעלי חיים מוות הוא בגדר אסון ,יש לבחון האם ובאיזה אופן ,בעלי
חיים אינם רוצים למות .סיגמן מבחינה בין הפחד מהמוות כיצר הישרדותי ,לבין הרצון לחיות ,כתגובה
להערכת החיים .לדידה ,תשוקה כזו לחיים אפשרית רק על ידי ישויות ולכן מוות נחשב כאסון אך ורק
עבור ישויות .207על מנת לבסס את טיעונה ,סיגמן מציגה את המושג 'תשוקות קטגוריות' ,עליו דיבר
ברנרד וויליאמס .תשוקה קטגורית ) (Categorical Desireהינה תשוקה לחיים ,שאינה מניחה מראש את
קיום החיים ,אלא עונה על השאלה מדוע מישהו מעוניין להישאר בחיים .לשיטתה ,מוות יכול לגרום לאי
ביצוע הרצונות המספקים את ההסבר מדוע להמשיך לחיות ולכן רק סובייקט בעל תשוקות קטגוריות יכול
לראות במוות כאסון שמפסיק את יכולתו לבצע את רצונותיו .לדעתה ,בעלי חיים לא יכולים להיות בעלי
תשוקה קטגורית לחיים ,מכיוון שכדי להיות בעל תשוקה קטגורית ,יש להבין את המעבר הרדיקאלי בין
חיים למוות .ס יגמן איננה שוללת את הטענה לפיה לבעלי חיים מסוימים יש רגשות ואף תחושת עצב
כאשר מישהו מת ,אולם היא מעוניינת לפסול את הטענה לפיה לבעלי חיים ישנה את ההבנה בדבר
ההשלכות הטרגיות של המוות .הבנה כזו הינה הכרחית לדעתה עבור סובייקט בעל תשוקות קטגוריות.208
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ד .ביקורות על הגישה התועלתנית.
 .1ביקורת עקרון "המעט לטובת הכלל".
סטפן קלארק ) (Clarkמציע לייחס לבעלי חיים ,לפחות לאלו הקרובים אלינו ואולי אף לכל יצור מרגיש,
זכות לאוטונומיה ) .(Rights of Autonomyלדידו ,אם אין לי את הזכות לכפות על ילדים ומוגבלים
שכלית לשרת את "טובת הכלל" כנגד רצונם ,אזי אין לי אותה הזכות לעשות כן לשימפנזים ,פרות או
חתולים .ביקורת זו מוצגת כנגד הטענה התועלתנית לפיה ניתן להשתמש במעטים לטובת הכלל .209טענה
זו מובאת כנגד התועלתנות הקלאסית אשר כוללת הנאה וסבל של בעלי חיים בחישוביה ,אם כי רוב
התועלתניים סבורים שבעלי חיים חשים פחות סבל והינם בעלי יכולת פחותה לחוש הנאה .גישות אלו,
כפי שבאות לידי ביטוי אצל בנת'הם ומיל ,מראות לפחות במידה מסוימת על קדם-הנחה ) (Biasלטובת
בני אדם ובעיקר לטובת האדם הנורמאלי הבוגר.210
קלארק מבחין בחשיבות ההבדל בין מניעה לבין גרימה של פגיעה ויש לטעמו הבדל גדול בין
גרימת פגיעה בישויות )בין אם הן בעלי חיים ,תינוקות או מפגרים( על מנת להציל אנשים אחרים ,לבין אי
פגיעה בהן ובכך אי תרומה לאותם אנשים ,כפי שהוא מציג זאת בקטע הבא:
"Utilitarians make no difference between directly causing and merely allowing an
event. To allow an event which one could have prevented is to be responsible for its
occurrence. Common morality does not relish this: we think it is one thing to save ten
men at the cost of allowing another man die, and quite another to kill one man in order
to save the ten (unless the one man is himself the danger, potential assassin or plague
211

"vector).

קלארק סבור כי תועלתנות באופן כללי הינה גישה דיאלקטית מדי ,ומציגה לכל פעולה רק שתי
אפשרויות פעולה; לעשות או לא לעשות ואילו המציאות בה אנו חיים הינה מורכבת לאין ערוך .לא ניתן
להגביל את התשובה אך ורק לשתי אופציות; האם לבצע פעולה מסוימת או לא .יש לבחון גם אופציות
נוספות לפעולה ,דבר אשר יעמיד את המבקש לקבל החלטה על בסיס תיאוריה תועלתנית בפני כמות
עצומה של אפשרויות .דבר זה עשוי לדעתו להביא למצב בלתי אפשרי לפתרון וקבלת החלטות.212
קלארק מציע גם ביקורת על ההתייחסות של התועלתנות הקלאסית להנאה כתכלית היחידה,
לדעתו התכלית צריכה להיות הצדק או המוסריות .במידה והנאה היא המטרה ,הרי שגם הנאתו של סדיסט
מפצה על הסבל של קורבנו .לא כל ההנאות שוות רדיפה ולא תמיד הפעולה הטובה ביותר היא זאת
המביאה למירב האושר על פני סבל .213ביקורת רלבנטית לדעתי גם כלפי תועלתנות ההעדפות של סינגר
המתייחסת לאינטרסים .לא ברור מדוע על פי סינגר ,יש לבטל את האינטרס של הסדיסט ולהעדיף על פניו
את סבלו של הקורבן.
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 .2ביקורת על יחסו של סינגר להעדפת קרובים.
סוזאן קרנץ ) (Krantzמבקרת את סינגר על כך שמתוך רצון לשמור על עמדה אוניברסאלית וחסרת
פניות ,הוא אינו מוכן לקבל העדפת קרובים ,מה שלדידה איננו מתקבל על הדע ת  .214על פי קרנץ,
התועלתנות מקדשת את חוסר הפניות ואת ראיית העולם האוניברסאלית ובכך חוטאת לאינטואיציה
המוסרית ,לפיה העדפת קרובים איננה פסולה ,או במילותיה:
"This holds for kin preference, too, and for the perceived moral obligation to favor our
kin. In order to show that our moral intuitions in this area are incorrect it would have
to be shown not just that the behavior involved is not conductive to the greatest
– happiness of the greatest number, but also that the psychological bonds of kinship
special love for mother, father, siblings, children – are perverse. But this cannot be
215

"done.

ביקורתה של קרנץ איננה רק על כך שסינגר אינו מוכן לקבל את הערך המוסרי של העדפת
קרובים ,אלא שהוא אף מנסה לטעון ,כי ההבדל האמיתי בין בני אדם לבעלי חיים ,בעיקר קופי אדם ,הינו
מזערי ועל כן לא מצדיק יחס שונה; היא טוענת כי פנייתו של סינגר להבדל הגנטי של  1.6%בין בני
האדם לבין "השימפנזים האחרים" נובעת מהנחתו כי השוואה כמותית של הבדלים שווה להשוואה
איכותית ,אולם לא תמיד זה נכון .הוא מניח כי בגלל שההבדל באחוזים הינו נמוך ,אזי גם ההבדל האמיתי
הינו קטן ,אולם לדעתה אין זה כך .216היא ממשיכה וטוענת כי אין צורך להאמין שבני אדם הינם נזר
הבריאה ,על מנת להבין ש בני אדם הם ייחודיים ומיוחדים לפחות מנקודת מבט אנושית .לטעמה ,סינגר
מעוניין שנזנח את נקודת המבט האנושית לטובת נקודת המבט האוניברסאלית של היקום .קרנץ גורסת כי
נקיטת עמדה כזו תביא למות המוסר וכל הערכים האנושיים.217

ה .ביקורת על המתודולוגיה בה נוקט סינגר.
 .1הביקורת של דניאל דומברובסקי ) (Dombrowskiעל השימוש במושג זכויות אצל סינגר.
לטענת דומברובסקי ,אחת הביקורות התכופות ביותר שנשמעות כלפי סינגר ,היא לגבי השימוש שהוא
עושה בקונספט של זכויות כאשר הדבר מתאים לו והתעלמותו מקונספט זה ,כאשר הוא מותקף .סינגר
אכן טוען כי הו ויכוח על זכויות הוא הרבה פעמים בעצם וויכוח על מילים ולא על נושא סובסטנטיבי .לפי
סינגר ,אם בעלי חיים ,נכללים במערך ההתחשבות השווה באינטרסים ,יש להם לפחות זכות אחת והיא
הזכות להתייחסות שווה באינטרסים שלהם .יותר מדויק ,התייחסות שווה לאינטרסים ,מהווה בסיס להיות
בעל זכויות ,במקום להיות זכות בפני עצמה .218אולם ,כפי שמציין נכון דומברובסקי ,בשום אופן סינגר
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איננו תומך באבסולוטיזם מוסרי .גם עקרון השוויון איננו אבסולוטי עבורו ,מכיוון ששוויון עבורו רק
מתייחס לשוויון בהתייחסות לאינטרסים של מי שמעורב בפעולה באופן שווה משקל לכל שאר המעורבים
בפעולה.219
 .2הביקורת של פיטר קרות'רס ) (Carruthersוסוזאן קראנץ ) ( Krantzעל ההשוואה בין סוגנות
לגזענות.
קרות'רס מבקר את ההשוואה שעושה סינגר בין סוגנות לבין גזענות וסקסיזם ,אשר מהווה חלק מהותי
מטיעונו של האחרון .קרות'רס סבור כי לא ניתן להשוות את הסבל של בעלי חיים לזה של בני אדם בשום
מקרה .220הנימוק המרכזי נגד סינגר הוא שבצורה מסוימת ,תועלתנות מביאה לידי עמדה כלפי בעלי חיים
שהיא קיצונית בכדי להילקח ברצינות ,מכיוון שהיא מחייבת אותנו להתחשב בסבל של בעלי חיים ובחיי
בעלי חיים כשווים לאלו שלנו .אולם ,ממשיך קרות'רס ,אנו מוצאים זאת אינטואיטיבית כבלתי הגיוני
לשקול את חייהם וסבלם של בעלי חיים באופן שווה לזה שלנו.221
סוזאן קראנץ ,מציינת אף היא ,את בעייתיות השימוש שסינגר עושה במונח סוגנות ,כאשר סינגר
משווה אותו למושגים כגון גזענות וסקסיזם .לדעתה ,אם גזענות וסקסיזם שניהם שליליים ,זה נובע
מסיבות שונות לחלוטין .גזענות היא שלילית מכיוון שהיא לוקחת תכונה חסרת משמעות אמיתית
להבדלים בין בני אדם ומתנהגת כאילו יש לה חשיבות רבה .סקסיזם ,מצד שני ,הוא שלילי בגלל שהוא
לוקח תכונה שהיא אכן בעלת חשיבות להבדלים בין בני אדם ופועל באופן שמייחס חשיבות רבה מדי
להבדל זה .לדידה ,זהו דבר אחד להמציא הבדל שלא קיים בין בני אדם )גזענות( ודבר אחר להעצים
בחשיבותו של הבדל אמיתי )סקסיזם( .כאשר סינגר טוען שסוגנות היא בדיוק כמו גזענות וסקסיזם ,למה
בדיוק כוונתו? אולי התשובה לכך תהיה קצת משניהם  .222לדעתה ,לא ניתן להשוות בין גזענות וסוגנות,
מכיוון שסוגנות איננה יוצרת הבדל היכן שאין הבדל.223
 .3הביקורת של דייל ג'יימיסון ) (Jamiesonעל הקיצוניות של תועלתנות ההעדפות.
ביקורתו של ג'יימיסון על סינגר ,היא מעניינת ,משום שבאופן עקרוני הוא תומך בדעותיו של סינגר ,אך
עם זאת הוא סבור ש סינגר קיצוני מדי בגישתו הפילוסופית ולוקח רחוק מדי את הקשר בין תיאוריה
ופרקסיס .הוא טוען כי סינגר איננו מספק הסבר מדוע עלינו להעדיף מסקנה מוסרית על פני האמונות
העמוקות ביותר שלנו ,בעיקר כאשר מסקנות אלו נוגדות את שיקול הדעת שלנו .הוא איננו מצליח להבין
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מדוע על פי סינגר ,העיקרון המוסרי גובר על השיפוט שלנו ולא להיפך ,כפי שניתן לראות בקטע הבא:
"According to Singer, we should follow moral principles wherever they lead. But if a
Moral principle conflicts with a deeply held, reflective moral judgment; it is far from
clear why the judgment should defer to the principle rather than the principle deferring
224

"to the judgment.

לטעמי ג'יימיסון מתעלם מכך שזו בדיוק כוונתו של סינגר ,לשנות את גישתנו כלפי בעלי חיים
באופן קיצוני .לדידו של סינגר דעות ואמונות אלו נובעות מסיבות היסטוריות ודתיות שאינן רלוונטיות
לימינו ,ועלינו לבחון מחדש את יחסנו לבעלי חיים על פי הידע העומד לרשותנו כיום.
 .4הביקורת של מייקל סמית' ) (Smithעל יחסו של סינגר לרציונאליות.
הביקורת שמשמיע סמית' על סינגר הינה כלפי המוטיבציה של האחרון לפעול למען בעלי חיים .לדעתו,
מוטיבציה זו איננה שכלתנית-רציונאלית ,כי אם תגובה רגשית לסבלם של בעלי החיים ,כפי שהוא טוען
בציטוט הבא:
"But what moves Peter Singer, I believe, is not his arguments. He may be a champion
of reason, and very good at it too, but one sees beneath his clear and occasionally
abrasive prose a very different sensibility from that portrayed so persuasively on the
page. Talking to Peter, watching Peter with his family and his students, reading
between the lines (and looking at the pictures) of Animal Liberation, one recognizes a
very different response than that of the hard-headed utilitarian weighing up harms and
benefits. This is the compassionate Peter Singer. He emerges clearly from the
descriptions and the photographs of animals (and elsewhere people) suffering. He
225

"appeals not to reason (narrowly defined as argument) but to the sentiments.

ביקורתו של סמית' אינה סבה על חוסר עקביות מצד סינגר או על כך שהוא מבטא מצג שווא,
מצג שלפיו רציונאליות יכולה לתת תשובה מספקת מדוע לפעול בצורה מסוימת .הביקורת שמציג סמית'
היא שסינגר זונח בכוונה תחילה את עקרון החמלה כעיקרון מוסרי מרכזי .סמית' חושש כי השימוש
המוגזם ברציונאליות ,עשוי להיות חרב פיפיות ולא בהכרח לשמש את המטרה שסינגר מציב לפניו .226

 .5הביקורת של פרנסיס קאם ) (Kammעל מודל שני השלבים של סינגר.
סינגר מציג מודל ,אותו הוא מכנה מודל שני השלבים ,אשר נועד להתמודד עם הביקורות כלפי הגישה
התועלתנית .לפי מודל זה סינגר מציע להפריד בין הרמה הביקורתית לבין הרמה היום יומית .תיאוריה
תועלתנית ,תספק לדעתו ,את הבסיס לפיתוח תכונות אופי ) (Character Traitsשיעזרו לאדם לבחור את
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הבחירות המוסריות שלו .לטענתו ,לא תמיד ניתן ברמה היום יומית ,לבחון את כל התוצאות האפשריות
של פעול ה מסוימת ולכן עלינו לפעול על פי תכונות אופי כאלו שיובילו לבחירה הנכונה .תכונות אופי כגון
להיות בעל טוב ,הורה טוב ,חבר טוב וכדומה הינן חשובות מאוד לחיינו היום יומיים ולכן יש להן חשיבות
גם בבחירה המוסרית שלנו .לכן הגישה הדו שלבית ,מאפשרת ,ואף דורשת מאיתנו לנהוג במשוא פנים עד
לרמה מסוימת ,בחיינו היום יומיים  .227קאם מוצא בעיה במודל זה של סינגר ,כפי שניתן לראות בדבריו
המובאים כאן:
"A general problem with the two level model of normative theory is that it is most
Workable (even if not correct) if a few know the truth about the impartial
consequentaialist foundations of morality and the rest just know of commitment to
228

"rules or traits of character.

ביקורת נוספת מפי קאם ,מופנית כלפי המעמד המרכזי שמייחס סינגר לעקרונות המוסר בבחירת
הפעולה .הוא טוען כי לעקרון המוסרי ,או לנקודת המבט המוסרית ,אין בהכרח דומיננטיות על פני
עקרונות אחרים .קאם מבסס את טענתו על גישתו של יוסף רז ,לפיה העיקרון העומד בבסיס הבחירה
מורכב ממספר עקרונות ולא רק העיקרון המוסרי ,כפי שניתן לראות בקטע הבא:
"Some, Like Joseph Raz, have claimed that when we decide what to do, we just
consider the weight of different reasons, without being concerned about the category
in which they fall (moral, aesthetic, etc.). Sometimes the moral considerations will be
229

"overridden by aesthetic or personal ones, he claims.

הביקורת של קאם עוסקת גם בנקודות יותר ספציפיות בתיאוריה של סינגר ובין היתר על אופן
השימוש שהאחרון עושה בעקרון ה"מדרון החלק" כדי לבסס את טענותיו .קאם מתייחס בביקורתו בעיקר
על הטיעון בזכות צמחונות שמציע סינגר ,ובפרט להימנעות מאכילת בעלי חיים לא מודעים ,המבוסס
במידה רבה על עקרון המדרון החלק .כפי שצוין בשלב קודם בעבודה זו ,לדידו של סינגר אין מניעה
לגדל ,להרוג ולאכול בעלי חיים ללא מודעות עצמית ,כל עוד לא נגרם להם כאב .הסיבה היחידה להימנע
מלעשות כן ,היא סכנת המדרון החלק ,כלומר ,סכנה שהדבר יביא לאכילת בעלי חיים בעלי מודעות
עצמית ,או יגרום לכאב לבעלי חיים חשים ,אך חסרי מודעות עצמית .בניגוד לעמדה זו טוען קאם ,מעניין
להיווכח כי בנוגע להמתות חסד ,סינגר מציע חוק ברור ומובחן המאפשר לנו להרוג אנשים מסוימים ולא
חוק כללי המאפשר להוציא ממנו מספר מצומצם של אנשים ,מפחד של הידרדרות במדרון החלק לעבר
הריגה לא מוצדקת של אנשים .ההסבר של סינגר לגישה השונה בשני המקרים היא כי משמעותו של
הראשון הינה מניעת הנאה מטעם בלבד ואילו במקרה השני ,מניעה עשויה לגרום לכך שאנשים הסובלים
בצורה קשה ,לא יוכלו לסיים את כאבם.230
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ו .ביקורת על היחס של סינגר לכאב בקרב בעלי חיים.
על פי ריצ'ארד ארנסון ) ,(Arnesonהמסקנה אליה מגיע סינגר ,לפיה "כל בעלי החיים שווים" מרמזת
כי כאב שיניים הנחווה על ידי חולדה ,וכאב דומה הנחווה על ידי אדם ,צריכים להישקל באופן זהה .קובע
מדיניות המוסר ,על פי משנתו של סינגר ,יהיה חסר פניות בטיפולו באינטרסים מתנגשים מהסוג שהוצג
לעיל .על פי גישה זו ,ייתכן וכאב מעט גדול יותר של החולדה ייחשב יותר מאשר כאבו של האדם ,ולפי
ארנסון זה נוגד את ההיגיון הבסיסי שלנו .231ארנסון מציג את מה שהוא מכנה "הבעיה של סינגר" ,לפיה
אנו צריכים להתייחס לאינטרסים של כולם באופן שווה ,ואם אנו מתבססים על יכולות מנטאליות
וכשירות רציונאלית להצדקת המעמד המוסרי המיוחד של בני אדם ,הרי שאנו בבעיה כאשר אנו באים
להגן על מעמדם המוסרי של בני אדם בעלי יכולות מנטאליות נחותות מאילו של בעלי חיים מסוימים ,כפי
שניתן למצוא בציטוט הבא:
"What I call the "Singer Problem" arises if one accepts that the morally significant
cognitive capacities that are relevant to the determination of fundamental moral status
of a being vary from individual to individual by degree. The problem is to specify a
moral principle determining fundamental moral status that assigns a superior status to
humans compared to other animals on the basis of the superior cognitive capacities of
humans but also assigns all human persons an equal fundamental moral status
regardless of their differing cognitive capacities. More broadly posed, the problem is
to specify moral principles that yield intuitively satisfactory implications for the
treatment of human individuals and other individual animals given that cognitive
232

"capacities differ across species and individuals.

ארנסון מנסה להציג דרכים להתמודד עם הבעיה שמציב סינגר ,הוא מציע להציב קריטריון סף
) (Thresholdהקובע מעמד מוסרי ,ואינו משתנה משמעותית בדרגתו ,לפחות כאשר נמצאים מעבר
לאותו סף .קריטריון זה צריך להיות לא שרירותי וצריך להיות כזה שמי שניחן בו ,לא משנה באיזו רמה,
הוא בעל מעמד מוסרי .קריטריון שמפריד בין ישים ליצורים באופן ברור .233אולם ניסיונו של ארנסון
למצוא פתרון לבעיה שמציב סינגר אינו מוצלח ,כפי שהוא עצמו מציין:
234

""My search for a resolution of the Singer Problem has led to disappointing results.

ו .הביקורת האקולוגיסטית על סינגר.
הולמס רולסטון ) (Rolstonטוען כנגד סינגר ,שלא רק ליחידים יש חשיבות מוסרית ,אלא גם למינים
ביולוגיים וכי יש להתחשב גם באינטרסים של מינים אלו .כמו כן ,הוא סבור כי גם למערכת האקולוגית
יש "אינטרסים" ולא רק ליחידים וליצורים חשים.235
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רולסטון ממקד את ביקורתו על יחסו של סינגר למערכות אקולוגיות ,או ביתר דיוק ,ביחסו
למשמעות ערך החיים ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתיאוריות אקולוגיות .הטענה העולה מדבריו של
רולסטון היא כי סינגר בעצם מגן רק על חלק קטן מבעלי החיים ,בעיקר יונקים ובעלי חוליות אחרים ואינו
מרחיב את ההגנה גם על מינים אחרים .רולסטון רואה בכך "ניצחון" שולי ביותר כאשר בודקים את כמות
בעלי החיים הנכללים בהגנה זו ,מכיוון שבעלי חוליות מהווים רק  4%ממיני היצורים החיים ורק חלק
זעיר ממספר הפריטים הכולל על כדור הארץ:236
"Ninety-five percent off all the creatures in the world are smaller than a chicken's egg,
yet often quite perceptive – sentient in the sense of variously responding to their
environment (which plants also do). Typically, we do not know whether they are
subjects of a life – sentient in the sense of physic experience and feeling pain. Singer
237

"cuts things off somewhere between shrimps and oysters.

רולסטון מוסיף ומבקר את השימוש הדמגוגי שעושה לטעמו סינגר בהשוואה בין צמחים ,נהרות
וטילים מונחים ,על מנת להתמודד עם הטענות כלפי אי הכנסת הצמחים אל תוך מערכת השיקולים
המוסרית .לדידו ,הדבר היחיד המשותף לשלוש הדוגמות לעיל ,הוא היותן חסרות יכולת חישה ,ולכן
כביכול הן זהות מנקודת מבט מוסרית .השאלה היא האם אכן זה כך  .238רולסטון סבור כי התייחסותו
הדיכוטומית של סינגר אשר אינו מבחין בין צמחים ונהרות ,מזכירה את הדואליזם הקרטזיאני  .239סינגר
טוען כי צמחים אינם בעלי אינטרסים ,משום שאינם יכולים לחוש ואינם יכולים להעריך את היחס
כלפיהם .לטענתו ,אפשר להתנהג כלפי צמחים בצורה טובה או רעה ,אבל אין בכך משום פגיעה
באינטרסים שלהם .240
לסיכום ,בפרק זה הוצגו מגוון ביקורות מרכזיות על תועלתנות ההעדפות של פיטר סינגר ועל
קריאתו ל"שחרור בעלי חיים" על סמך עקרונות תועלתניים .הביקורת המשמעותית ביותר נשמעת מכיוונו
של טום ריגאן ,אשר חושף מספר נקודות בהן גישתו של פיטר סינגר איננה מספקת תשובות משכנעות
מדוע עלינו לפעול בצורה מסוימת ולא אחרת .בדומה לביקורות שהוצגו בפרק הקודם ,גם בפרק זה ניתן
לראות כי ההסתמכות הרבה על ההנחה בדבר יכולתם המנטאלית של בעלי חיים מסוימים מביאה עמה
ביקורת קשה .בפרק השישי יוצגו תשובותיו של פיטר סינגר לביקורות שהוצגו בפרק זה.
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 .5תשובותיו של טום ריגאן לביקורות כלפיו.
תשובותיו של טום ריגאן לביקורות המופנות כלפי גישת הזכויות ,מובאות כאן בקצרה מפאת קוצר
היריעה ,אולם אני מאמין שהן מספקות הבנה מספקת לגבי אופן ההתמודדות שלו עם ביקורות אלו .עיקר
ההתייחסות בפרק זה תהיה לביקורות ,כגון זו של קרל כהן ,אשר עוסקות באופן ישיר בעבודתו של ריגאן
ולא בנושא הכללי יותר ,קרי מעמדם המוסרי של בעלי חיים .כמו כן תוצגנה תשובות של הוגים אחרים
המחזקים את התייחסותו של ריגאן לביקורות שהוצגו בפרק השלישי.
א.

תשובה לטענת הטורפים.

סטפן קלארק מציג היטב את תשובתו של ריגאן לטענת הטורפים .לפי טענה זו ,אם לבעלי חיים יש
זכויות ,הרי שעלינו למנוע מחתול לאכול עכבר ,או מציפור לאכול תולעת .טיעון זה בהיותו אבסורדי,
נועד להוכיח כי מתן זכויות לבעלי חיים הינו אבסורד .תשובתו של ריגאן לטענה זו היא שכל אלמנט
פרסקריפטיבי בבעלות על אינטרסים ,צריך להיות מגולם בחבות כללית יותר ,שאלו היכולים להבין
ולפעול על פי חבות זו ,חייבים לעשות כן .241קלארק מציג ביקורת על תשובתו של ריגאן ,לפיה לא ניתן
להתעלם מהזכות לחיים של עכבר ,בהנחה שיש לו כזו ,מכיוון שלחתול אין ידיעה של זכות זו .בתגובה,
משווה קלארק מקרה זה ,למקרה בו פסיכופט יתקוף את שכנתי ואני לא אעשה שום דבר כדי לעזור לה.
הפרת הזכות שלה תהיה תחת אחריותי ולא תחת אחריותו של הפסיכופט ,שאינו מבחין ומודע לזכויותיה.
אם לבעלי חיים אין אותה זכות כללית לעזרה ,הוא שואל האם לנו כבעלים ) ,(Self ownersישנה אותה
זכות.242
ריגאן סבור כי אכן ישנם מצבים בהם יש לבוא לעזרת החלש המותקף ,בין אם זה אדם ובין אם
חיה ,אולם במקרים אלו ,הנתקף איננו יכול להגן על עצמו ויש מצב של אי צדק ,לדוגמה שודד המכה
אישה זקנה .לעומת זאת המקרה של חיות חופשיות איננו דומה ומרביתן הינן בעלות יכולת להתחמק
ולהתמודד עם הטורף .לדעת ריגאן ,מדובר בשחצנות אנושית לחשוב שבני אדם צרכים להתערב ולעסוק
ב"שיטור" כדי לקיים את הזכויות של החיות בטבע .243ריגאן מוסיף כי ההבדל המהותי בין טורפים ובני
אדם הוא שטורפים חייבים לאכול בשר ואילו בני אדם לא חייבים .כמו כן בני אדם חיים בבתים בנויים,
נוסעים במכוניות ,מבשלים אוכל וכדומה ואילו חיות אינן עושות זאת .לכן שואל ריגאן ,מדוע עלינו
לאמץ רק תכונה אחת של בעלי החיים ,כאשר הדבר נוח לנו.244

Clark 1997, p. 18. 241
Ibid., p. 79. 242
Regan, 2001, p. 19. 243
Cohen & Regan, 2001, p. 214. 244
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תשובה אפשרית נוספת לטענת הטורפים שעולה בקנה אחד עם גישתו של ריגאן ,היא זו
שמציגים נדב לוי וזאב לוי:
"לבעלי חיים בטבע אין זכויות מלכתחילה ,כי הן שוכנות בסביבה ,שבה יש טורפים ,מחלות ,אסונות טבע,
כשכל דאלים גבר .רק עם פלישת האדם לתחום המחיה שלהם התעוררה גם בעיית זכויותיהם .הוא הדין
לגבי בהמות בית וחיות מחמד ,שהן ,כאמור ,קניין בעליהן .מבחינה זו האופי וההיקף של זכויות בני אדם
ובעלי חיים אינם שווים ,אבל אין בכך לסתור את הדרישה להעניק לבעלי חיים זכויות ,בשעה שהאדם
מצוי בשטח ומתערב בחייהם בשרירות לב ומסכן אותם.יש להם זכות שלא להיות ניצודים על ידו ,אלא
אם הם המזון היחיד הזמין לו ,כמו למשל כלבי ים ודובים לבנים עבור אסקימוסים .זכות זו איננה מחייבת
אותנו להתערב כדי למנוע ציד חיות על ידי טורפים טבעיים .תהיה זו איוולת לדבר על זכותו של צבי לא
לשמש טרף לאריה ,ברדלס ,זאב וכדומה .זאת תהיה התערבות בזכותם לחיות בהתאם לאורחות חייהם
בטבע".

ב.

245

תשובה לביקורות בדבר היכולות המנטאליות של חיות.

ריגאן מתייחס לביקורת המושמעת כלפי יכולתן הלשונית המוגבלת של חיות ,גם לגבי אלו שלמדו שפת
סימנים כמו  ,Washoeאולם עדיין לא יכולות לעשות את הטרנספורמציה בין 'אני נשכתי אותך' לבין
'אתה ננשכת על ידי' וכדומה .לדעת ריגאן ,אין בביקורת זו כדי להוריד מחשיבות העובדה שהן למדו שפת
סימנים ,מכיוון שיש לזכור ששפתנו היא תוצאה של אלפי שנות התפתחות ואילו הן למדו שפה
ראשונית.246
תשובה נוספת לביקורת זו מציג רולין .לטענתו ,ההנחה שעמדה במרכז הפילוסופיה המערבית,
בעיקר מאז קאנט ,היא כי בעלי חיים הם חסרי שפה ,ומשום כך הם חייבים להיות חסרי מושגים
) (Conceptsועל כן לכודים לנצח בהווה ,במיידי .רק ליצור לשוני יש מושגים ,ורק מושגים מאפשרים
להכליל ,להתייחס למה שלא נמצא ,אי קיום ,עבר ,עתיד וכדומה .לדעת רולין ,גישה זו היא אחת מהנחות
היסוד הבסיסיות ביותר בפילוסופיה המערבית וניתן למצוא אותה אצל פילוסופים כגון דיווידסון ,בנט,
פריי ואף ויטגנשטיין .לטענת רולין ,רכישת שפה גוררת את העובדה שחוויות ומחשבות היו מעובדות
בשלב כלשהו ללא שפה .שפה דורשת התנסות קדם שפתית עליה ניתן לבנות את השפה .אורגניזם ללא
יכולת לבצע הכללה והפשטה ,שיכול לחוות רק פרטים ,לא יכול ללמוד ולשרוד .לכן סביר מאוד לחשוב
שלבעלי חיים יש מושגים כלשהם או שיש להם סימנים או דימויים מנטאליים המשמשים בתור
מושגים.247
ג.

תשובה לביקורת כלפי השימוש במושג "סובייקט חיים".

ריגאן מתייחס לבעיית התיחום וקביעת הגבול בין מי שהינו סובייקט חיים ולכן בעל ערך פנימי וזכות
ליחס מכובד ,לבין מי שאיננו כזה .בעיה זאת ,כך חושב ריגאן ,איננה אומרת שלא קיימים מקרים ברורים
 245לוי זאב ולוי נדב ,2002 ,עמ' .175
 Clark 1997, p. 37. 246תשובה זו היא חרב פיפיות ,מכיוון שהיא בעצם תומכת בטענת השונות הגדולה בין בני אדם וחיות
הבאה לידי ביטוי ביכולת לרכוש שפה .אם חיות היו יכולות לרכוש שפה ,הן וודאי היו כבר מפתחות אחת ולא מחכות עד שבני
אדם ילמדו אותן.
Rollin, 1989, p. 45. 247
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בהם יצורים חיים הינם סובייקט חיים ומשווה זאת לדוגמה לפיה אין קו ברור שקובע מי נחשב גבוה ומי
לא ,אבל זה עדיין לא מונע מאיתנו לדעת מי גבוה ומי לא .אנחנו לא צריכים לדעת הכול לפני שאנחנו
יודעים חלק .248חשוב מאוד עבור ריגאן להדגיש את העובדה שגישת הזכויות באה להגן על בני אדם לא
פחות מאשר על חיות וכי אין בתיאורית הזכויות כדי לפגוע בזכויות בני אדם.249

ד.

תשובה לביקורת המשווה צמחים לחיות.

ביחס לשאלה מהו מעמדם המוסרי של צמחים ,ריגאן משיב כי ערך פנימי קיים רק למי שהוא סובייקט
חיים .על פי גישת הזכויות ,הקריטריונים להיות סובייקט חיים ,אינם מתקיימים אצל צמחים ,אלא רק
אצל יצורים חשים .מי שירצה להוכיח קיום ערך פנימי ,מעבר ליצורים שהינם סובייקט חיים ,יצטרך
להציג תיאוריה מנומקת ורציונאלית ,מדוע גם צמחים הינם סובייקט חיים .250ריגאן אינו חושב שאנו
צריכים ליחס ערך פנימי גם לבקטריות ,תאי סרטן או פרעושים .מה שלדעתו מפריד בין בעלי ערך פנימי
לבין אלו שאין להם ערך פנימי הוא היותם "סובייקט חיים":
"More plausible by far is the view that those individuals who have inherent value are
the subjects of a life – are, that is, the experiencing subjects of a life that fares well or
ill for them over time, those who have an individual experiential welfare, logically
251

ה.

"independent of their utility relative to the interest or welfare of others.

תשובה לביקורת של כהן על כך שחיות לא יכולות להיות בעלות זכויות.

ריגאן מתייחס לשלוש טענות כלפי ייחוס זכויות לבעלי חיים ,כפי שמציג אותן קרל כהן (1) :לבעלי חיים
אין יכולות מנטאליות המצדיקות יחס שווה (2) .רק לבני אדם יש מעמד מוסרי ,מכיוון שמוסר קיים רק
בספירה האנושית (3) .גם לבני אדם בעלי יכולות מנטאליות מקבילות אין זכויות .ריגאן משיב לטענה
הראשונה ,כי כ יום ישנם פחות ופחות פילוסופים ואנשי מדע התומכים בקו זה וכי ניתן למצוא יותר ויותר
מחקרים המצביעים על יכולות מנטאליות גבוהות בקרב חיות .לגבי הטענה השנייה ,ריגאן מוצא אותה
פשטנית מדי .לדידו ,יהיה זה כמו לטעון שלחיות אין גנים או מערכת עצבים ,מכיוון שאלו מושגים שעלו
בספירה האנושית בלבד .את הטענה השלישית ,ריגאן לא מקבל ,מכיוון שמשמעותה ,להוציא ממעגל
המוסר יותר מדי ישויות ,בני אדם וחיות כאחד .252ברצוני להרחיב מעט לגבי תשובתו של ריגאן לטענה
השנייה .לטענתו ,שלילת הזכויות מחיות הינה שרירותית ונובעת מחשיבה אנתרופוצנטרית ולא ניתנת
להצדקה רציונאלית .הוא מציג את טענת המתנגדים לזכויות בעלי חיים באופן הבא; לכל בני האדם יש
זכויות ,רק בגלל שהם חלק מהקהילה בה מושג הזכויות נוסד ,ולחיות אין זכויות ,בגלל שהן לא חלק
Cohen & Regan, 2001, p. 214. 248
Ibid., p. 195. 249
Ibid., p. 217. 250
Regan, 1996, p. 203. 251
Regan, 2001, pp. 102-3. 252
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 אלא שייכות לקהילה בה, איננו הבנת משמעות המושג, כי הקריטריון לזכויות, יוצא בזאת.מקהילה זו
 אזי רק בני אדם יכולים להיות בעלי זכויות, מכיוון שרק בקהילת בני האדם נוצר המושג.נוצר המושג
.ולכן להיות בן אדם
.תשובתו של ריגאן ביחס למשמעות הזכויות של בעלי חיים ביחס לחובות כלפיהם

.ו

 לפיה זכויות בעלי חיים מצדיקות את,ריגאן מייחס חשיבות רבה לביקורת המושמעת כלפי גישת הזכויות
 אציג כאן את, מפאת חשיבותה הרבה של תשובה זו. אבל לא להיפך,החובות של בני האדם כלפי החיות
:תשובתו של ריגאן במילותיו הוא
"My position, explained in the case for animal rights and is repeated in my opening
essay, is that (a) our obligations (or duties) to animal are fundamental, and (b) in some
cases (when the duties owed are both basic and unacquired) animals have rights
against us. Correct or not, my position manifestly is not that the rights of animals
justify the duties we have to them; rather, my position is very different: it is that (c) the
basic, unacquired duties we have to them ground (are the basis of) the rights they have
against us, and (d) recognition of their rights is essential if we are to understand the
nature of our duties. Nowhere - not in the case for animal rights, not in any other of
my previous published work, not in these pages – do I argue that we must
acknowledge the rights of animals "to justify [our] existing obligations to [them]." 253
"Indeed, one of the main objectives of my argument, both in "the case for Animal
Rights and throughout my other writings is to show that these pairs of concepts are not
equivalent. Why not? Because (1) many human beings (e.g. the newly born and the
soon-to-be-born) are not moral agents, meaning in their present condition, they are not
capable of acting in ways for which they are morally responsible; and (2) these human
beings are moral patients, meaning they are directly owed such basic duties as the
duty of respect."

254

, על פי ריגאן. אלא גם למשמעות ולסטאטוס שלהן,ריגאן מתייחס לא רק למקורן של זכויות
 היא יותר, אנחנו מתכוונים להבטיח כי התייחסות בכבוד אליהם,כאשר אנחנו מייחסים זכויות לאחרים
 זכויות של. או טובת החברה על פני זכויות אלו,חשובה מאשר לתמוך בגישות התומכות בטובת האחרים
 אשר מתעלמת מזכויות, גם אם היא בעלת כוונות טובות ביותר, חשובות יותר מאשר כל גישה,יחידים
 ז ו הסיבה מדוע מושג הזכויות כל כך חשוב ומרכזי בגישתו של ריגאן וגם הסיבה מדוע הוא מעורר.אלו
.255כל כך הרבה מחלוקות

Cohen & Regan, 2001, p. 285. 253
Ibid., p. 288. 254
Regan, 2001, pp. 87-88. 255
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ז.

תשובתו של ריגאן לביקורת כלפי יחסו לסוגנות.

ריגאן יודע כי הפניה ל סוגנות כביקורת שמטרתה להגן על זכויות בעלי חיים היא בעייתית ,משום שגם
מתנגדי הסוגנות ,אינם חושבים כי לכל בעלי החיים מגיע יחס זהה .תשובתו של ריגאן לביקורת כלפי
היחס השונה לבעלי חיים שונים איננה זוכה לדעתי למענה מספק מצד ריגאן .הדרך בה הוא בוחר
להתמודד עם ביקורת זו היא דמגוגית במקצת ואיננה עונה באופן ישיר לביקורת המוצדקת והחשובה.
הציטוט הבא הוא דוגמה לאופן בו ריגאן מנסה להתמודד עם הביקורת:
"No one critical of speciesism questions the justifiability of differential treatment of
either kind. We are not obliged to give bananas to cats because we give them to
monkeys, not required to teach dogs to read and write because we teach children to do
256

"so.

תשובה נוספת לביקורת זו מוצגת כאן בדבריהם של נדב וזאב לוי:
"כאשר מדברים על זכויות של בעלי חיים ,אין הכוונה להעניק להם זכויות פוליטיות )כמו קליגולה לסוס
האהוב( או אזרחות ,אלא להבטיח את זכותם ,שלא ייגרמו להם סבל וכאבים ללא צורך וללא הצדקה...
הענקת זכויות ושוויון זכויות אינן היינו הך ,כשמדובר בבעלי חיים; קיים כאן רלטיביזם מוסרני מסוים...
לא התעלמנו מכך ,כי לבני אדם ולבעלי חיים אין – וגם לא צריכות להיות – זכויות שוות ,אבל החובה
המוסרנית להכיר בזכויות מסוימות של בעל חיים אינה מוטלת בספק .ניסינו להראות ,כי היא נגזרת בראש
ובראשונה משני מושגים :תחושתיות ) (sentienceואינטרסים .יחד עם זה ,צער בעלי חיים ודאגה כנה
לטובתם אינם מותנים רק בנימוק של זכויות".

ח.

257

תשובה לביקורת כלפי השימוש במונח 'ערך פנימי' והמשמעות שמייחס לו ריגאן.

ריגאן ,בתשובה לביקורת כלפי חוסר בהירותו של המושג ערך פנימי ,משווה בין המושג לבין מושג
התכלית של קאנט ,כאשר האחרון נוגע לבני אדם והראשון כולל גם חיות .ריגאן טוען ששני המושגים
באים לתאר מצב בו הסובייקט איננו יכול להיות מופחת לכדי אובייקט לשימושם של אחרים ,מכיוון שיש
לו ערך בפני עצמו .258דומברובסקי מציג היטב את השימוש שעושה ריגאן במושג 'ערך פנימי' בקטע
הבא:
"Regan is famous (or infamous) for recommending that the criterion for rightpossession be "inherent value", a concept that has three noteworthy features: (i) if X
has inherent value, then this value is logically independent of any other being's
valuing X; (ii) X's having inherent value makes it improper to treat X as though it had
value only has a means; and (iii) X's being good-of-its-kind is logically distinct from
259

"X's having inherent value.

קאנט טוען כי רק בני אדם הינם בעלי זכויות ,מכיוון שרק בני אדם הינם אוטונומיים
ורציונאליים .בתשובה לטענה זו ,מזכיר ריגאן את טיעון מקרי השוליים ) (AMCלפיו לבני אדם אלו אין
Cohen & Regan, 2001, p. 291. 256
 257לוי זאב ולוי נדב ,2002 ,עמ' .198
Regan, 2001, p. 18. 258
Dombrowski, 1997, p. 29. 259
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זכויות בכלל והם לא מהווים תכלית בפני עצמם .במידה וקאנט היה מעוניין להחיל את עקרון התכלית גם
על בני אדם שאינם אוטונומיים ורציונאליים ,הרי שהיה זה שרירותי לא להכניס גם חיות בעלות יכולות
מנטאליות מקבילות לאלו של מקרי השוליים.260
ג'יימס ריצ'לס מתמקד בייחודיות של אותן "זכויות אדם" וטוען ,שאם ייתכן כי חלק מאותן
זכויות לכאורה ייחודיות לאדם כמו הזכות לחירות משותפת גם למינים אחרים ,אזי כל הפרויקט של
זכויות אדם יהפוך להרבה פחות מעניין .לטענתו ,ניתן לראות שההבדל בין בני אדם ובעלי חיים אחרים
אינו כה גדול ,מבחינה מוסרית ,כפי שנהוג לחשוב .261הוא אינו חושב כי אין דבר כזה "זכויות אדם" ,אלא
שזכויות אלו אינן שלנו רק בשל היותנו שייכים למין מסוים .בני אדם הינם בעלי זכויות מסוימות בשל
היותם בעלי תכונות מסוימות ,שאינן קיימות אצל בני מינים אחרים .לדוגמה ,הזכות להאמין באל ,נראית
כזכות ייחודית לאדם ,בגלל שרק לאדם ,מבין המינים שאנו מכירים ,יש או יכול להיות אינטרס או יכולת
להאמין באל .זכויות אחרות משותפות לבני אדם ולבעלי חיים אחרים ,כגון הזכות לחירות ולכן עדיף
לחזור לדבר על "זכויות טבעיות" ולא זכויות אדם ולזכור את העובדה שלא רק אנו בני האדם בעלי זכויות
אלו.262

ט.

תשובתו של ריגאן מדוע גישת הזכויות עדיפה ,לדעתו ,על גישות תועלתניות.

ריגאן משווה בין תועלתנות וגישת הזכויות וטוען כי תועלתנות מתאימה למי שמוכנים לקבל את הבסיס
המוסרי לשימוש בבעלי חיים ,אבל מעוניינים להפחית את הסבל הנגרם לבעלי חיים ולצמצם את הניצול
שלהם .בניגוד לתועלתנות ,גישת הזכויות מבקשת לבטל לחלוטין את השימוש בחיות לצרכי האדם.263
כמו כן גישת הזכויות איננה מאפשרת התייחסות לא מוסרית כלפי מקרי השוליים האנושיים ,כפי שמתאר
דומברובסקי:
"Regan's transcendental argument is meant to account for one of our strongest moral
convictions in a way that utilitarianism, contractualism, and so on cannot: that
marginal cases can be treated in grossly immoral ways. He does not violate another
firmly held conviction, however: that moral human beings are of greater value than
264

י.

"animals.

תשובתו של ריגאן לביקורת על פנייתו לאינטואיציה כעיקרון מוסרי.

תשובתו של ריגאן לביקורת המושמעת כנגד השימוש שלו באינטואיציה כעיקרון מוסרי מתמקדת בעיקר
בביקורתו של נרבסון ) (Narvesonומורכבת מכמה סעיפים; בהתחלה הוא מנסה להראות שהביקורת,
כפי שהיא מוצגת על ידי נרבסון ,איננה תואמת כלל את דעותיו או כתיבתו ,בנוסף טוען ריגאן ,הוא איננו
Regan, 2001, p. 13. 260
Rachels, 1989, p. 123. 261
Ibid., p. 130. 262
Regan, 2001, pp. 23-4. 263
Dombrowski, 1997, p. 43. 264
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מבסס את כל התיאוריה המוסרית שלו על אינטואיציה ,אלא היא מהווה מרכיב אחד מבין מספר מרכיבים,
על מנת לבחון תיאוריה מוסרית והיא איננה מספיקה כשלעצמה .המשקל שמייחס ריגאן לאינטואיציה
לביסו ס התיאוריה המוסרית שלו ולבחינת תיאוריות מוסריות אחרות ,אכן משחקת תפקיד ,אבל תפקיד
מוגבל בלבד.265

יא .תשובתו של ריגאן לביקורת האקולוגית.
הביקורת האקולוגית טוענת כי יש להגן על מינים ולא רק על יחידים וכי החשיבות של יחידים השייכים
למינים נכחדים עולה על זו של יחידים שאינם ממין נכחד .תשובתו של ריגאן לביקורת זו ,היא כי רק
ליחידים יכולות להיות זכויות ,מתוקף היותם סובייקט חיים ואילו מין ) (Speciesאיננו אינדיבידואל ולכן
גישת הזכויות איננה מכירה בזכויות למין כמכלול ,גם לא כנגד הכחדה .גישת הזכויות מכירה רק בזכותם
של אינדיבידואלים שלא לסבול ולכן גם לא להיהרג ,אבל לא בשל היותם חלק ממין זה או אחר.266

יב.

תשובתו של ריגאן לביקורת על הקיצוניות של גישת הזכויות.

ריגאן מודע לכך שגישת הזכויות נתפסת כקיצונית בשל רצונה לבטל לחלוטין את השימוש בחיות לצרכי
בני האדם ולא רק להסתפק בהפחתת הסבל הנגרם לחיות .לדידו ,גישת הזכויות איננה קיצונית אלא
הגיונית ושוויונית ,כפי שהוא טוען בקטע הבא:
"If, then, those who meet this criterion have inherent value, and have it equally,
chimpanzees and other animals who are subjects of a life, not just human beings, have
this value and have neither more nor less of it then we do. Moreover, if, as has been
argued, having inherent value morally bars others from treating those who have it as
mere resources for others, then any and all medical research like Ventricle's, done on
these animals in the name of possibly benefiting others, stands morally condemned.
And it is not only cases in which the benefits for others do not materialize that are
condemnable; also to be condemned are cases, if indeed there are any, in which the
benefits for others are genuine. In these cases, as in others, the ends do not justify the
267

"means.

לסיכום ,בפרק זה הוצגו תשובות מרכזיות של ריגאן ביחס לביקורות שהוצגו כלפי גישת הזכויות
בפרק השלישי .תשובותיו של ריגאן לביקורות אלו מספקות לנו הבנה בדבר האופן בו הוא מתמודד עם
ביקורות כלפי גישתו .נראה כי ריגאן מצליח להתמודד עם הביקורות העוסקות בהנחה בדבר קיום תודעה
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בקרב החיות באופן מוצלח יותר מאשר עם הביקורות העוסקות במתודולוגיה בה הוא נוקט ובעיקר כלפי
השימוש באינטואיציה כעקרון מוסרי.
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 .6תשובותיו של פיטר סינגר לביקורות כלפיו.
בפרק זה אציג בקצרה את תשובותיו של פיטר סינגר לביקורות המושמעות כלפי תועלתנות ההעדפות בה
הוא דוגל ובעיקר במסקנות הרלבנטיות לענייננו .כמו כן אציג תשובות רלבנטיות מצד פילוסופים אחרים
התומכים בגישתו של פיטר סינגר ומציעים חיזוקים ודוגמות לתשובותיו .תשובותיו של סינגר ימוקדו
בביקורות המשמעותיות ביותר שהוצגו בפרק הרביעי ,קרי ביקורתו של טום ריגאן ,הביקורת המבוססת
על ההנחה בדבר היכולות המנטאליות של בעלי חיים והביקורות על המתודולוגיה בה הוא נוקט במקרים
מסוימים.
א.

תשובת סינגר לביקורת לגבי תחושת הכאב בקרב בעלי חיים.

בניסיון לענות לביקורת ,לפיה איננו יודעים בוודאות כי בעלי חיים חשים כאב ,טוען סינגר כי אנו גם לא
יכולים להרגיש באופן ישיר את כאבו של אדם אחר ,לא רק של בעל חיים אחר .אנו מניחים כי אדם אחר
חש כאב לפי תגובותיו ,אמירתו או התנהגותו .התנהגות זאת דומה להתנהגות שלנו כאשר אנו חשים כאב,
ולכן אנו מניחים כי האחר חש כאב .268סינגר מאמין כי הנחה זו בדבר הכאב של האחר הינה ישימה גם
לגבי כאב של בעל חיים אחר .התנהגותם של בעלי חיים זהה למדי לזו של בני אדם בתגובה לכאב
והתנהגותם היא הצדקה מספקת לדעתו להנחה שהם חשים כאב .גם אם בעלי חיים אינם יכולים לומר כי
הם חשים כאב )למעט מקרים מסוימים של קופי אדם שלימדו אותם את שפת הסימנים( ,ניתן להניח שהם
חשים כאב ,ממש כשם שניתן להניח זאת לגבי תינוק שאינו יודע לדבר ,אבל מצליח להעביר לנו את
תחושת כאבו בדרכים אחרות .269כדי לגבות את ההנחה הזו ,ניתן גם לראות כי מערכת העצבים של בעלי
החוליות ובעיקר של יונקים ושל עופות דומה למדי לזו שלנו .החלקים במערכת העצבים הקשורים
לתחושת הכאב ,הם יחסית עתיקים במונחים אבולוציוניים ,בניגוד לחלקים אחרים שהתפתחו מאוחר
יותר .דומות פיזיולוגית זו ,מגדילה לדעת סינגר את הסבירות שבעלי חיים חשים כאב כשם שאנו חשים
כאב .חשוב על פי סינגר להבחין כי הבסיס להנחותינו בדבר היכולת להרגיש כאב אצל בעלי חיים ,איננה
רלוונטית לצמחים ,שאינם מגיבים לכאב בצורה דומה ,והינם חסרי מערכת עצבים מסודרת.270
בהקשר זה ,רולין מנסה לטעון טענה הפוכה לטענה לפיה בעלי חיים חשים כאב זמני ומיידי בלבד
ואין להם זיכרון וציפייה של כאב ,ולכן הפגיעה בהם אינה חמורה .הוא מציע לחשוב על הטענה באופן
הפוך וטוען כי אם אכן בעלי חיים הינם חסרי זיכרון וציפייה של כאב ,הרי שצריך למנוע מהם את הכאב
הזה עשרת מונים .הסיבה לכך היא ,שאם טענה זו נכונה ,הרי שבעלי חיים אינם זוכרים בזמן כאב את
התחושה הקודמת לכאב ואינם יכולים לצפות להקלה ממנו .אם הם כואבים ,הרי שכל עולמם הוא כאבים;
אין אופק; הם כאבם .אם טיעון זה נכון ,הרי שכאבם קשה מלסבול וכל עולמם הוא הכאב ,ועל כן אנו

Singer, 1993, p. 69. 268
 Ibid. 269סינגר מדבר כאן על כל בעלי החיים ולא מפריד בין אלו שיש להם תגובות דומות למדי לשלנו ,כגון יונקים מפותחים,
לבין בעלי חיים בעלי תגובות שונות לחלוטין ,שעליהם קשה להחיל את ההנחה שלו.
Ibid., p. 70. 270
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מחויבים עוד יותר להקל על כאבם .גם שפינוזה טען כי כאשר מבינים את מקור התחושה הלא נעימה,
יותר קל להתמודד עמה ,מאשר עם תחושה לא נעימה ,שאיננו יודעים את מקורה ולכן מרגישים אותה
בחומרה רבה יותר.271
רולין יוצא נגד הטענה לפיה ייחוס כאב לבעלי חיים היא האנשה )(Anthropomorphism
שאינה במקומה ,מכיוון שבמקרים רבים ,בהם בני אדם היו צועקים או מתעוותים ,בעלי חיים מגיבים
בצורה שונה .לדעתו ,דווקא הטענה לפיה בעלי חיים אינם חשים כאב ,היא האנשה שאינה במקומה,
מכיוון שמצפים מבעלי חיים להגיב באופן זהה בדיוק לבני אדם .לכל בעל חיים יש תגובה שונה לכאב,
הנובעת מסיבות פיזיולוגיות ,אבולוציוניות ,גנטיות וסביבתיות .העובדה כי בעלי חיים מגיבים לכאב
באופן קצת שונה מאשר בני אדם ,איננה הוכחה לכך שהם אינם חשים כאב .272בנוסף לכך ,ההכחשה של
כאב בבעלי חיים ,איננה עומדת בקנה אחד עם תיאורית האבולוציה ואיננה סבירה .אנו יודעים בוודאות
שכאב חיוני להישרדות .לטעון כי רק לבני אדם יש יכולת פיזיולוגית זו ,היא טענה מופרכת ושרירותית
שאינה עולה בקנה אחד עם העדויות הפיזיולוגיות המראות כי מנגנוני החישה הבסיסיים ,זהים למדי אצל
כל היונקים.273
סינגר מודע לבעיה העשויה להתעורר כתוצאה מהתמקדותו בכאב ,או באינטרס להימנע מכאב
והוא משיב למבקריו באופן הבא:
"I am less egalitarian in that if (implausibly) we had to formulate a social policy about
allocating a painful toothache to a human child or a slightly more painful toothache to
a rat, it may not follow from my adherence to the principle of equal consideration of
interests that we ought to come down in favor of the rat. For we should take into
account other interests beyond the interest in not experiencing the pain of a
274

"toothache.

ב .תשובת סינגר לטענת היותם של בעלי חיים טורפים.
בתשובה לטענה כי בעלי חיים אוכלים אחד את השני ולכן אין סיבה שאנו לא נפגע בהם ,טוען סינגר כי
ראשית ,בני האדם אינם תלויים בהרג בעלי חיים אחרים למחייתם ,בניגוד לאותם בעלי חיים שכן .יתרה
מכך ,סינגר מוצא זאת מוזר ,שאנו בני האדם מייחסים בדרך כלל יחס שלילי להתנהגות "חייתית" ואילו
כאשר הדבר נוח לנו ,אנו משתמשים בהתנהגותם להצדקת התנהגותנו .התשובה המשמעותית ביותר
לטענה זו ,היא שבני אדם בניגוד לבעלי חיים ,יכולים לשקול את התנהגותם ולבחור אלטרנטיבות באופן
מוסרי ורציונאלי .יוצא בזאת ,כי אין לייחס לבעלי חיים אחריות מוסרית להתנהגותם ואילו לבני אדם ניתן
לייחס התנהגות מוסרית .לא ניתן גם לקבוע על בסיס העובדה ,שבעלי חיים אוכלים בעלי חיים אחרים,
ש"מגיע" להם להיאכל על ידי בני אדם ,על בסיס אותו משקל .גם הטענה לפיה "החזקים שורדים" ועל פי
שרשרת המזון בני אדם "זכאים" להרוג בעלי חיים למאכל ,היא בעייתית ,משום שבני אדם אינם
Rollin, 1989, p. 60. 271
Ibid., p. 62. 272
Ibid., p. 64. 273
Singer, 1999, p. 294. 274
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"זקוקים" לבעלי חיים למחייתם .כמו כן בעייתי לטעון כי חוק הטבע הבסיסי הוא שקובע ולא ניתן
לשיפור ,שינוי ועדכון.
ג .תשובת סינגר לטענה לפיה בני אדם נפרדים מהותית מבעלי חיים.
סינגר מצ ביע על השינוי שהחל עם התורה הדרוויניסטית ביחס להבדל בין בני אדם ובעלי חיים .השינוי
ביחס להבדל זה נבע לדעתו בין היתר מהירידה במעמדו של סיפור הבריאה המקראי והתפיסה הדתית
לפיה האדם הוא היצור היחיד בעל נפש אלמותית .אחדים מוצאים את זה קשה לתפיסה ,שההבדל בין בני
אדם לבעלי חיים אחרים הינו הבדל של דרגה בלבד ולא הבדל של סוג .275אותם אלו שלא יכלו לקבל
תפיסה זו ניסו למצוא דרך לתחום את הקו בין בני אדם ובעלי חיים .בתחילה הם נהגו לטעון שרק בני
אדם משתמשים ומייצרים כלים ,אולם מחקרי שטח הראו שגם בעלי חיים עושים זאת ,כדוגמת
השימפנזים שנצפו במחקריה של ג'יין גודול .276השימוש בשפה ,היה דרך נוספת לנסות ולתחום את הקו
המפריד ,אולם כפי שכבר ראינו ,חוקרים הצליחו ללמד קופי אדם להשתמש בשפת הסימנים וישנן
הוכחות לכך שהתקשורת בין דולפינים ובין לווייתנים מפותחת מאוד.277
לדידו של סינגר ,גם אם היו תקפים אותם טיעונים של אלו המנסים לתחום את הקו בין בני אדם
ובעלי חיים ,הרי שאין הדבר נושא כל משקל מוסרי .כאן חוזר סינגר לדבריו של בנת'הם ,לפיהם ,לא
עובדת יכולתו או אי יכולתו של יצור לדבר או להשתמש בכלים צריכה להשפיע על ההתעלמות מסבלו.
פילוסופים אחרים ,נ יסו לטעון כי יש הבדל מבוסס יותר בין בני אדם ובעלי חיים והוא כי לבעלי חיים אין
יכולת לחשוב באופן רציונאלי ואין להם תפיסה עצמית או תודעה עצמית ובשל כך מעמדם המוסרי נחות
משל בני אדם .לפי טענה זו ,בעלי חיים ,חיים מרגע לרגע ואין להם תפיסה המשכית של עבר ועתיד ,ואין
להם יכולת בחירה אוטונומית כיצד לחיות את חייהם .על פי טענות לעיל ,יש הבדל מהותי בין בעלי
יכולות ותכונות אלו לבין יצורים שחיים מרגע לרגע בלבד ואינם אוטונומיים ועל כן ,האינטרסים של
הראשונים צריכים תמיד לקבל עדיפות וקדימות על האחרונים.
סינגר אינו מנסה לענות על טענות אלו בדרך של הוכחה כי לבעלי חיים ישנן את התכונות הללו,
אלא הוא מעוניין לבחון את השלכות עקרון השוויון בהתחשבות באינטרסים .278השאלה שמעוניין סינגר
לבחון בשלב זה היא :האם העובדה שיצור הינו בעל תודעה עצמית מעניקה לו עדיפות כלשהי בהתחשבות
באינטרסים שלו .מצב זה אפשרי לדעתו ,מכיוון שלבעלי התודעה העצמית ,יש מודעות גדולה יותר למה
שקורה ויכולים להתאים את האירוע לתפיסה כוללת יותר וארוכת טווח ,או שיש להם רצונות אחרים
וכדומה .אין לסינגר כל בעיה עם טענה זאת ,בתנאי שהיא אינה נלקחת למצבים קיצוניים ומגוחכים ,כמו

Singer, 1993, p. 72. 275
Ibid. 276
 Ibid. 277סינגר לא מתייחס לכך ,אבל אופן השימוש של קופי האדם בשפת הסימנים הינו מוגבל מאוד והם אינם מצליחים
לבצע קישורים רפלקסיביים או תיאוריים ,כאלו אשר ילד הלומד שפה יודע לעשות ללא קושי רב .כלומר עדיין ניתן למצוא
הבדל בדרגת היכולת להשתמש בשפה .כמובן שסינגר אינו טוען כי קופי האדם הם בעלי יכולת זהה להשתמש בשפה ,אולם
נראה לי כי ראוי היה להציג הסתייגות זו בדבריו.
 Ibid., p. 73. 278בכך סינגר נוקט בדרך שונה מזו של טום ריגאן ,למרות שבהמשך ,סינגר בכל זאת מעניק חשיבות לתודעה
העצמית.
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הטענה ,שאם אני יצור בעל תודעה עצמית ועגל הוא לא ,אז לשלול ממני את העגל ,גורם לי יותר סבל
מאשר שלילת החופש או הזכות לאכול מהעגל .זה יהיה מצב שונה ,אם ניטען כי גם כאשר הסבל של יצור
בעל תודעה עצמית ויצור ללא תודעה הוא זהה ,הרי שהסבל של בעל התודעה העצמית חשוב יותר ,מכיוון
שאלו הם יצורים בעלי ערך רב יותר .מכיוון שהטיעון התועלתני שסינגר מציע הוא טנטטיבי ,הוא אינו
יכול להשתמש בטיעון זה כדי לפסול ערכים לא תועלתניים .למרות זאת ,עלינו לבחון מדוע אנו ,יצורים
בעלי מודעות עצמית ,צריכים להיחשב בעלי ערך גבוה יותר .בעיקר עלינו לבחון ,מדוע הערך הגבוה
יותר ,לכאורה ,שאנו זכאים לו ,צריך לגרום להעדפת האינטרסים הנחותים יותר שלנו ,על פני האינטרס
הגדול יותר של יצור חש ללא מודעות עצמית ,גם כאשר המודעות העצמית עצמה איננה בסכנה .הטענה
האחרונה חשובה משום שלא מדובר על מצבים בהם חייהם של יצורים בעלי מודעות עצמית נמצאים
בסכנה ,אלא על מצבים בהם יצורים בעלי מודעות עצמית ימשיכו לחיות ,והכושר המנטאלי שלהם יישאר
ללא פגע ,לא משנה מה נבחר .אם קיומה של מודעות עצמית איננה משפיעה על טבעם של האינטרסים
שנמצאים תחת השוואה ,אזי לא ברור מדוע עלינו להכניס את המודעות העצמית בכלל לדיון .לא יותר
מאשר אנחנו צריכים להכניס לדיון משתנים כמו גזע או מין .אינטרסים הם אינטרסים ויש להתייחס
אליהם באופן שווה ,בין אם הם של אדם או בעל חיים ,בעל מודעות עצמית או נטול מודעות עצמית.279
תשובה נוספת מספק סינגר לטענה כי מודעות עצמית ,אוטונומיות או מאפיין אחר יכול לשמש
להפרדה בין בני אדם ובעלי חיים מתבססת על עקרון מקרים השוליים .סינגר חוזר אל אותם בני אדם
חסרי יכולות קוגניטיביות ,מודעות עצמית או אוטונומיה ,לעומת בעלי חיים רבים .לדידו ,אם אנחנו
משתמשים בקריטריונים כאלו לקביעת הקו התוחם בין בני אדם לבעלי חיים ,אנו מציבים את אותם בני
אדם בצד של בעלי החיים .במידה והקו נועד על מנת לקבוע הבדל במעמד המוסרי ,הרי שבני אדם אלו
יהיו בעלי מעמד מוסרי דומה לזה של בעלי חיים ולא של בני אדם .תשובה זו היא חזקה ,מכיוון שרובינו
מזועזעים מהרעיון של שימוש בבני אדם בעלי נכויות קוגניטיביות ,בניסויים כואבים ,או לחלופין ,פיטומם
לצורך הגשה בארוחות גורמה .פילוסופים מסוימים שהתייחסו לסוגיה ,טענו כי הפניה למודעות עצמית לא
תביא למצב המתואר לעיל מהטיעונים הבאים ,אותם בוחן סינגר:
א .בני אדם בעלי נכויות קוגניטיביות ,צריכים להיחשב כאילו יש להם היכולות הנחוצות ,מכיוון
שהם קשורים למין ,שחבריו בדרך כלל כן בעלי תכונות אלו .בדיבור אחר ,עלינו להתייחס ,לא
לתכונות האינדיבידואל עצמו ,אלא לתכונות הנורמאליות למינו .לדעת סינגר ,מעניין לראות
שמשתמשים בהצעה זו כדי להגן על היחס כלפי חברים במין האנושי ,כאשר הגנה דומה ,תזכה
להתנגדות תקיפה אם נשתמש בה כדי לייחס יחס מועדף לחברי גזע או מין מסוימים על פני גזע
או מין אחרים.280
ב .בני אדם בעלי נכויות קוגניטיביות עדיין שייכים למין האנושי ולכן יש לנו יחס מיוחד כלפיהם,
גם אם הם לא בעלי תכונות גבוהות יותר מאשר בעלי חיים .לטענתו של סינגר ,טיעון כזה קושר
יותר מדי בין מוסר לרגשות .כמובן שישנם אנשים אשר קשורים באופן מיוחד לבעלי נכויות
Singer, 1993, p. 74. 279
Ibid., p.76. 280
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קוגניטיביות ,אולם השאלה היא האם המחויבות המוסרית שלנו כלפי יצורים ,צריכה להיות
תלויה ברגישותנו כלפיהם .במידה וכן ,הרי שישנם אנשים הקשורים רגשית לחתול שלהם יותר
מאשר לשכניהם ,האם במקרה כזה הוא שואל ,יהיה מוצדק מוסרית אם הם יבחרו להציל מאש
קודם את חתולם לפני שיצילו את שכנם .281טענה כזו גם עלולה להביא לדעתו להצדקת טענה
גזענית לפיה יש לי מחויבות גדולה יותר לחברי הגזע שלי ,ולכן אני יכול להעדיף את האינטרסים
של חברי הגזע שלי ,על פני האינטרסים של חברי גזע אחר .לפי סינגר ,אתיקה אמנם איננה
שוללת רגשות וקירבה ,אבל היא דורשת מאיתנו לבחון את הטענות של כל המעורבים בדבר
ולבחור את הפעולה הנכונה ביותר בדרגה מסוימת של חופש מרגשותינו כלפיהם.
ג" .המדרון החלק" – אם אנו צועדים צעד אחד בכיוון מסוים הוא עלול להוביל אותנו ל"מדרון
חלק" ואנו "נידרדר" למקום רחוק יותר מאשר רצינו .על פי טענה זו ,אנו צריכים לתחום קו
ברור על מנת לקבוע באיזה בעל חיים אנו רשאים לבצע ניסויים או את מי לפטם למאכל ,ומי
איננו יכולים לנצל לצרכינו .חלוקה על פי שייכות למין ) ,(speciesנותנת לנו קו הפרדה ברור.
אולם אם נקבע את המעמד המוסרי על פי קריטריונים כמו יכולות קוגניטיביות או אחרות,
ולפיהן נוציא חלק מבני האדם מהמעמד המוסרי ,הרי שהדבר עלול להוביל לשלילה באופן
שרירותי של זכויות מוסריות מבני אדם מסוימים ולהוביל להגלייתם או השמדתם על ידי
הגדרתם כתת-אנושיים .סינגר טוען כי "המדרון החלק" אכן עשוי לשמש לאזהרה בהקשרים
מסוימים ,אבל הוא לא יכול לשאת משקל כל כך גדול .אם אנו מאמינים כי הסטאטוס המיוחד
שאנו מעניקים לבני אדם מאפשר לנו להתעלם מהאינטרסים של מיליארדי יצורים חשים ,אנו לא
צריכים להירתע מהניסיון לשנות את המצב הזה ,בגלל הסיכוי הקלוש ,שהעקרונות שאנו
משתמשים בהם להגנה על אותם יצורים ,ישמשו בעתיד מישהו על מנת לפגוע בבני אדם אחרים.
שינוי היחס שלנו לבעלי חיים עשוי לא לשנות בכלל את יחסנו אל בני אדם ואף לשפרו .כל קו
מוסרי שייקבע באופן שרירותי לא יוכל להיות בטוח וסופי ,לכן עדיף למצוא קו שניתן לבחון
אותו באופן גלוי והוגן .282
סינגר דואג להסביר כי כוונתו בכל מקרה איננה להפחית ממעמדם המוסרי של בני אדם
מסוימים ,אלא להעלות את מעמדם המוסרי של בעלי חיים .סינגר מציג כאן את דילמת ההתאמה באופן
הפוך ואומר כי הוא אינו מציע לקחת בני אדם מוגבלים שכלית ולדחוף חומרים מסוכנים לגרונם עד

 Singer, 1993, p. 76. 281נקודה זו בעייתית ,מכיוון שגם סינגר עצמו טוען כי יש חשיבות לפעול למען הקרובים אלייך וכך
להגדיל את מעגל המחויבות המוסרית .כמו כן הוא אינו מסביר מדוע נכון יותר מבחינה מוסרית להציל את השכן ולא את
החתול ,הרי סבלם יהיה זהה ,ואם נניח כי לשכן אין קרובים או חברים ואילו מות החתול ישפיע על כל המשפחה ,האם עדיין
יש מחויבות להציל קודם את האדם ,ואם כן אז על בסיס מה?
 Ibid., p. 77. 282תשובה זו קצת מתחמקת לדעתי מהבעיה של "המדרון החלק" ,כאשר הדילמה האמיתית איננה השימוש
בטיעון זה כדי להדיר בני אדם ולפגוע בהם ,אלא השאלה הקשה ביותר היא היכן באמת עובר הקו המפריד .האם היחס שלנו
לקוף צריך להיות זהה ליחס לעכבר? האם היחס לעכבר צריך להיות שונה מליתוש? ואם כן האם זה רק בגלל שאנו סבורים כי
הקוף חש סבל וכאב יותר מהיתוש על בסיס הידע הנוכחי שלנו ועל בסיס החשיבה האנתרופומורפית שלנו? האם בכלל ניתן
לבחון זאת באופן פתוח והוגן כאשר רק אנחנו צד קובע במשוואה ולמשתתפים והמושפעים מהמעשים אין יכולת או זכות
דיבור.
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שמחציתם ימותו
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למרות שזה דווקא ייתן אינדיקציה הרבה יותר מדויקת ובטוחה לגבי רעילותם מאשר

לעשות ניסוי דומה על ארנבות או כלבים .ברצונו להרחיב את התפיסה לפיה יהיה זה לא מוסרי לבצע
ניסויים כאלו במוגבלים שכלית וגם בבעלי חיים בעלי רמה דומה של מודעות עצמית ובעלי יכולת דומה
לחוש סבל .284זה יהיה פסימי מאוד לחשוש ,כי טענה כזו ,בניסיון לעזור לבעלי חיים ,תביא לפגיעה
חמורה יותר בבעלי מוגבלות שכלית.
ריצ'ארד דוקינס ) (Dawkinsמציג בהקשר של קו התיחום את הקרבה הגדולה בין בני אדם
ושימפנזים וטוען כי העובדה שהחוליה המקשרת בין שימפנזים ובני אדם איננה קיימת עוד ,אינה מפחיתה
ממידת הקירבה ביניהם ומהמשמעויות המוסריות העולות מכך:
"Our chain of African apes, doubling back on itself, is in miniature like the ring of
gulls round the pole, except that the intermediates happen to be dead. The point I want
to make is that, as far as morality is concerned, it should be incidental that the
intermediates are dead. What if they were not? What if a clutch of intermediate types
had survived, enough to link us to modern chimpanzees by a chain, not just of hand285

"?holders, but of interbreeders

ד .תשובתו של סינגר לביקורת שמציג ארנסון.
סינגר מתייחס לניסיון של ארנסון למצוא מענה ראוי ל'דילמה של סינגר' ,אולם הוא סבור כי עצם הניסיון
למצוא מענה כזה ,רק מוכיח את טענתו שלו בדבר הרצון של בני אדם לשמור על מצב הסטאטוס-קוו לפיו
מעמדם המוסרי של בני האדם שווה ביניהם ,אבל גבוה מזה של בעלי חיים .286גם קלארק מעלה שאלה
מעניינת הקשורה לדילמה של סינגר :אם כל בעלי החיים הם סוגנים ,מדוע עלינו להפסיק להיות כאלו.
תשובה אפשרית היא שלנו יש יותר אחריות דווקא בגלל היכולות הגבוהות יותר שלנו ,כשם שלמבוגר יש
יותר אחריות מלילד ,או למנהל יותר מעובד.287
ה .תשובות סינגר ביחס לעדיפותן לכאורה של תיאוריות מוסר הדדיות.
סינגר מתייחס לטענה לפיה עקרונות המוסר מבוססים על אמנה בין בני האדם וכתוצאה מכך ,מוצדק
להוציא בעלי חיים מהמעגל המוסרי .לפי טענה זו ,בעלי חיים אינם יכולים להשתתף באמנה ,לפיה אני
נמנע מלפגוע בך ובתמורה אתה תימנע מלפגוע בי .מכך נובע ,כי בעלי חיים ,שאינם יכולים לפעול על פי
עקרון האמנה או ההדדיות ,נמצאים מחוץ לגבולות החוזה המוסרי .סינגר טוען כי לפי גישות הדדיות,
האוניברסאליות של התחשבות באינטרסים של האחר ולא רק באינטרסים שלי תפסיק להתקיים ,ותפעל
רק במסגרת הקהילה שלנו .לדעתו ,הניסיון להצדיק גישות הדדיות במוסר מעלה בעיות רבות וניתן
 283בהקבלה למבחן ה  LD50בו בודקים את רעילותו של חומר על פי תמותה של מחצית מהנסיינים.
 284סינגר מייחס כאן חשיבות רבה למדי לנושא המודעות העצמית ולא רק ליכולת לסבול .בכך הוא בעצם סותר את עצמו
כאשר מוקדם יותר הוא מבקש להתי יחס רק ליכולת לסבול ולא ליכולות קוגנטיביות כקריטריון לעקרון השוויון בהתייחסות
לאינטרסים .לא ברור מדוע הוא מתייחס כאן גם לרמת המודעות העצמית ולא רק ליכולת לסבול.
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לראות בבירור כי גישות אלו מוציאות לא רק בעלי חיים ,אלא גם מוגבלים שכלית ואף ילדים ממעגל
המוסר .הבעיה הקשה ביותר לדעת סינגר ,נעוצה בכך שהמוטיבציה להיכנס לאמנה כזו ,היא אינטרס
אישי .במידה ולא קיים עקרון אוניברסאלי כלשהו ,אין כל סיבה לקבוצה מסוימת לפעול במוסריות כלפי
קבוצה אחרת ,אם זה לא תואם את האינטרסים שלה לעשות כן .במידה ואנו מקבלים גישה כזו ,הרי
שאנחנו צריכים לשנות לחלוטין את תפיסתנו המוסרית .למשל ,ניתן היה לטעון שלבעלי העבדים הלבנים
לא הייתה כל מחויבות מוסרית כלפי העבדים השחורים ,משום שלא היה להם אינטרס להיכנס עמם
לאמנה לאור שליטתם בהם וחוסר יכולתם של האחרונים להגיב .בנוסף ,הם גם לא היו בני אותה
קהילה.288
בעיה דומה ניתן למצוא גם ביחס בין מדינות עשירות וחזקות לבין מדינות עניות וחלשות .מדוע
על המדינה העשירה והחזקה להיות בהסכם כובל עם המדינה הענייה כאשר דבר זה הוא כביכול בניגוד
לאינטרס העצמי שלה .הבעיה הגדולה ביותר שמתאר סינגר ביחס לגישות הדדיות ,היא חוסר יכולתן
להצדיק מדוע עלינו להתחשב בדורות הבאים .במידה ורק מי שיכול לפעול באופן הדדי איתנו הוא חלק
מהמעגל המוסרי ,איזו סיבה יש לי לדאוג למי שיחיה כאן כמה דורות אחרי מותי ולא יוכל בשום מידה
להשפיע עלי .לכן ,לדעת סינגר עלינו לזנוח את הגישות ההדדיות לחלוטין ולבחון ,על בסיס מבט
אוניברסאלי ,מי צריך להיכנס לתוך המעגל המוסרי.
תשובתו של סינגר לאילו שטוענים ,כי הכנסת בעלי חיים לתוך המערך המוסרי ,עשויה לפגוע
ביחס לבני אדם ,היא שהתנהגות מוסרית איננה "עוגה" בגודל קבוע .התייחסות הוגנת לבעלי חיים לא
תגרום להפחתה ביחס ההוגן לבני אדם .היחס לבני אדם לא צפוי להשתנות ,ואם כבר ישתנה ,אז סביר
שדווקא לטובה .289סינגר מניח כי אם תקטן האכזריות כלפי בעלי חיים ותגדל החמלה כלפיהם ,הרי
שסביר להניח כי גם החברה האנושית תהיה מוסרית יותר .קביעה זו הינה קצת בעייתית לדעתי ,בעיקר
משום שסינגר אינו מספק נימוק כלשהו להנחה זו .הוא אינו מסביר מדוע לדעתו ההתייחסות כלפי בני
אדם אינה צפויה להשתנות ובטח שאינו מספק כל נימוק מדוע אם יהיה שינוי ,אזי סביר שהוא יהיה
לטובה .ניתן לראות היום ארגונים ואנשים אשר מתנהגים בחמלה ובהתייחסות הוגנת כלפי בעלי חיים ,אך
באלימות ותוקפנות כלפי בני אדם .אין זה וודאי כי התייחסות הוגנת יותר כלפי בעלי חיים תשפר את
ההתנהגות כלפי בני אדם.

ו .תשובות סינגר כלפי הביקורות על המתודולוגיה בה הוא נוקט.
אציג כאן מספר תשובות של סינגר לביקורות המרכזיות כלפי המתודולוגיה בה הוא נוקט .אחת הביקורות
השכיחות כלפי תועלתנות בכלל ותועלתנות ההעדפות בפרט ,היא כי תיאוריה זו הינה שכלתנית מדי ואינה
מציעה הסבר משכנע לגבי המוטיבציה לפעול באופן מוסרי .סינגר מתייחס לביקורת זו בקטע הבא:
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"Of course, our emotions are important, and it is true in the animal movement as
elsewhere that nothing great would have been achieved without passion. But our
emotions must be channeled by careful thinking so that they run in the right
direction."

290

בתשובה לביקורת שהושמעה מצד ריגאן ואחרים כלפי התועלתנות כגישה המקבלת פגיעה
: משיב סינגר,במעטים למען טובת הרבים
"Utilitarians do not overlook the separateness of persons. Instead they wish to
maximize the total sum of happiness, or welfare, or preference satisfaction, spread
across all the separate persons affected by our choices, and they reject the idea that the
separateness of persons should prevent us from maximizing utility by harming one
person in order to benefit others."

291

 מכיוון שהיא מתחשבת באופן, הוגנת כלפי כולם,סינגר מוסיף וטוען כי התיאוריה התועלתנית
 סינגר סבור כי אם היה עליו לבחור, לכן. לא משנה של מי האינטרסים הללו,שווה באינטרסים דומים
,( בלי לדעת מה יהיה מעמדו בחברה זו )בהתאם לתיאוריה של רולס,בעקרון המוסרי שימשול בחברה
 הסיבה לכך היא שעקרון התועלתנות צפוי למקסם את מידת.הרי שהוא היה בוחר בעקרון התועלתני
.292 הרווחה הצפויה לו
 טוען סינגר את הטענה,לגבי הביקורת המושמעת כנגד הבחירה בנקודת המבט האוניברסאלית
:הבאה
"Thus if I accept Holton and Langton's plausible view that we cannot imagine
ourselves in the position of bats, slugs or locusts, the consequence would not be that I
no longer apply the principle of universalizability to these animals, but that in doing
so, I avoid attempting to make use of imaginative identification."

293

,לגבי הביקורת בדבר חוסר הוודאות של הקביעה הביולוגית מי הוא בעל אינטרסים והעדפות
 כפי שניתן לראות בקטע,טוען סינגר כי תיאוריה מוסרית לא חייבת לפעול בתנאים של וודאות מוחלטת
:הבא
"Of course, we should also be ready to admit that our understanding of biology is still
far too limited to give us clear answers about whether creatures with nervous systems
and behavior very different from our own are capable of having preferences, and if so,
what they are like. This puts a large element of uncertainty into much of our decisionmaking, but no plausible ethical theory can avoid the need to make decisions under
conditions of uncertainty."
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. תשובותיו של סינגר לביקורת על השימוש במושג זכויות.ז
The )  בהקשר של פרויקט הקוף הגדול,סינגר משיב לביקורת כלפי השימוש שהוא עושה במושג זכויות
 נובעת מכך שמטרת הספר הינה, הסיבה לטענתו לשימוש במונח זכויות בספר זה.(Great Ape Project
 השימוש במושג זכויות הוא חלק.להציג פרויקט פוליטי היוצר באופן מודע שוויון לתנועות זכויות אדם
 סינגר טוען כי, עם זאת.מהרטוריקה המקובלת של מאבקים אלו ולכן היה זה מוזר להשתמש במונח אחר
,(Hare)  ריצ'ארד הייר.295אין כל בעיה להציג הצדקה תועלתנית לדוקטרינה של זכויות בזירה הפוליטית
מסכים עם סינגר לגבי ההימנעות מהשימוש במושג זכויות ועם זאת גם הוא אינו רואה בעיה בשימוש
:במושג זה בתיאוריה תועלתנית
"By this time I have become fairly confident in the Kantian utilitarian ethical theory
that I have espoused, which is very similar to that of Singer. Neither he nor I talk
much in terms of animal rights, as do some other vegetarians like Thomas Regan
(1982). The reason is not that utilitarians cannot use the concept of rights – they can
certainly find a use for it in their theories – but that what one needs to say about
treatment of non-human animals can be put much more clearly in terms of duties to
them than in terms of rights which they have."

296

. התייחסותו של סינגר לביקורת כלפי העדר משוא פנים בתיאוריה התועלתנית.ח
אחת הביקורות החוזרות ונשנות כלפי כל תיאוריות המוסר התועלתניות היא לגבי אופן התמודדותן עם
 סינגר מודע למרכזיותה של ביקורת זו ומנסה להתמודד עמה על ידי חזרה אל דילמת.העדר משוא פנים
 אך הוא מבדיל בין המקרה של משוא פנים בקרב,297הרפסודה שמציג ריגאן בהקשר של מקרי השוליים
: כפי שניתן לראות דבריו המובאים כאן,בני אדם לבין משוא פנים על רקע העדפה של מין ביולוגי
"A similar partiality towards humans over animals would be insufficient to defend the
standard view of the difference in moral status between humans and animals.
Suppose, for example, that you are in a leaky lifeboat with a dog and an intellectually
disabled human being, without family or friends. You must throw one of them
overboard or the lifeboat will sink. Even if the dog has higher level of cognitive
awareness than the intellectually disabled human being, the standard view of the status
of humans and animals would say not merely that you may show partiality towards the
member of your species, but that you ought to do so and are acting wrongly if you do
save the dog. A defense of the permissibly of species partiality based on the analogy
with partiality towards our own children gives no support for such a judgment."
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סינגר חוזר אל נקודת המבט האוניברסאלית כאילוץ פורמאלי לשיקול הדעת המוסרי שלנו.
בחירה באוניברסאליות מובילה לדעתו במידה רבה לשיקול דעת ללא משוא פנים .משמעותה של בחירה
בנקודת המבט האוניברסאלית אינה רק הימנעות מהכנסת שמות ,קירבה או כל דבר אחר .נקיטת עמדה
אוניברסאלית משמעותה להעמיד עצמך במקומם של כל אלו המעורבים והמושפעים מפעולתך .רק אם
נתייחס לכל ההעדפות של כל המעורבים בפעולה ,כאילו היו אלו העדפותינו שלנו ,נוכל להעדיף פעולה
מסוימת על פני פעולה אחרת  .299הבחירות שאנו עושים ברמה הביקורתית ,צריכות להיות חסרות משוא
פנים ברמה הפורמאלית והסובסטנטיבית .בחירות אלו צריכות להיות מבוססות על העיקרון של התחשבות
שווה באינטרסים ,אך לא מנוגדות לחלוטין לאפשרות להכניס שיקולים של העדפת קרובים .מרי מידג'לי
) (Midgleyתומכת בדברי סינגר ואינה רואה מדוע העדפת קרובים מצדיקה פגיעה בבעלי חיים כל עוד
לא מדובר במקרה של הישרדות ,כאשר ברור כי במרבית המקרים בהם בני האדם פוגעים בבעלי חיים,
לפחות בעולם המערבי ,אין מדובר במקרים של הישרדות.300
סינגר מנסה לענות לביקורת המושמעת כלפי התיאוריה התועלתנית כשופטת בדילמות מוסריות.
סינגר מציע את מודל שתי הרמות ,301כפתרון לביקורת זו משום שלדעתו מודל זה מסביר מדוע תיאוריה
תועלתנית מסייעת בבחירת המעשה המוסרי .בקטע הבא סינגר מתייחס למוטיבציה לבחור באורח חיים
מוסרי על בסיס המודל הדו שלבי:
"My two level theory of moral motivation suggests that some people may choose to
live an ethical life because they understand that this may help to make their lives more
meaningful; and they may then come to act ethically, without always thinking of why
they have chosen an ethical life. But if this thought often did come to their minds
when they are faced with ethical choices, I certainly would not see it – as Kant would
302

"have – as emptying their actions of moral worth.

ט .התייחסות לטענת התחליפים.
סינגר מתאר את טיעון התחליף ,שעולה בהקשר של צמחונות ,לפיו ללא גידול בעלי חיים לשם מאכל ,הם
לא היו זוכים לממש א ת העדפותיהם בכלל ועל כן אין זה בהכרח לא מוסרי להמית בעלי חיים לצורך
מאכל ,בהנחה שהם חיים בתנאים טובים ובמקומם יגודלו בעלי חיים אחרים שיזכו ליהנות מחייהם
ולהגשים את העדפותיהם .סינגר אומר שלא הוא המציא את הטיעון הזה ,אלא הוא הועלה על ידי לסלי
סטפן ) (Stephenעוד במאה ה –  .19בראשית דרכו 303סינגר דחה את הטיעון הזה ,אולם מאוחר יותר
הוא קיבל אותו באופן חלקי .סינגר מקבל את הטיעון במקרים בהם מדובר בבעלי חיים ללא תודעה של
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חיים הנמשכים על פני זמן ,מכיוון שלדעתו ,במקרים אלו אין אובדן אישי ,שלא ניתן לפצות עליו בחייהם
של בעלי חיים אחרים .304התייחסות לכך ניתן למצוא בכתביו המאוחרים יותר:
"In the second edition of animal liberation I replaced the passage in which I had
rejected the replaceability argument with another passage in which I said that while
the idea that creation of one sentient being can compensate for the killing of another
still seemed peculiar, I could not say that it was wrong. I added that this argument
could justify eating free range animals, incapable of forming desires for the future, as
305

"long as they have a pleasant existence and are then killed painlessly.

י .הסיבה מדוע סינגר מעדיף תיאוריה של תוצאות ולא של כוונות.
במטרה להסביר מדוע הוא מעדיף תיאוריות של תוצאות ולא של כוונות סינגר מציג את דילמת הטרולי;
בקרון ישנם שישה אנשים שהולכים להתרסק ולך יש היכולת להצילם במחיר חייו של אדם אחר.
באופציה הראשונה ניתן לעשות זאת על ידי סיבוב מתג שיגרום לקרון לסטות לנתיב השני ולגרום למותו
של אדם אחד ובאופציה השנייה ,להפיל אדם כבד על המסילה שיעצור את הקרון ,אבל ימות .סינגר טוען
שמרבית האנשים יקבלו אינטואיטיבית את האופציה הראשונה כמוסרית ואילו את השנייה כלא מוסרית.
סינגר איננו מבין ,מנקודת מבט תוצאתית ) ,(Consequentalismמהו ההבדל בין שתי האופציות ,כאשר
התוצאה הסופית היא זהה לחלוטין ,לכן הוא מעדיף לבחור בתיאוריה העוסקת בתוצאות המעשה ולא
בכוונות.306

יא .תשובות סינגר לגבי הביקורת ביחס להריגת בעלי חיים.
התייחסותו הבעייתית של סינגר לסוגית ההתמודדות של תיאוריות תועלתניות עם נושא ההריגה ללא
כאב ,חוזרת גם כאשר הוא מנסה לענות למבקריו .ההתמודדות הראשונה שלו היא לחזור ולטעון כי
השאלה המשמעותית ביותר ,לפחות לגבי מרבית בעלי החיים שאנו אוכלים ,היא עדיין שאלת הסבל ולא
ההריגה  .307התמודדות נוספת של סינגר היא כי גם לגבי בעלי חיים לא מפותחים וחסרי מערכת עצבים
כגון צדפות ,העובדה שאנו לא חייבים לאכול אותם הינה סיבה מספקת על מנת להימנע מכך ולתת להם
ליהנות מהספק .308
לאחר שסינגר הבין כי בהתייחסותו לטענת התחליפים הוא עשוי להצדיק אכילת בעלי חיים
בתנאים מסוימים ,הוא הוסיף שיקולים פרקטיים נגד המסקנה הזו .השיקול המרכזי מתבסס על גישה
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Ibid., p. 323. 308
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קנטיאנית לפיה אכילת בעלי חיים גורמת לנו לחשוב עליהם כעל אובייקטים שאנו יכולים להשתמש בהם
בקלות יתרה כאמצעי בלבד ,אלא אם מדובר במצב של צורך הישרדותי .כל עוד נחשוב על בעלי חיים
כאמצעי בלבד לשימושנו ,לא נצליח לשנות את יחסנו כלפי סבלם של בעלי חיים .לכן ,סינגר מציע
לעשות זאת לחוק כללי לא להרוג בעלי חיים למאכל ,למעט במקרים שמדובר בהישרדות .309
בהתייחסו לביקורת של פרנסיס קאם כלפי השימוש בטיעון המדרון החלק ,310סינגר משווה בין
ההפסד שייגרם מאי אכילת בשר ,שהוא ברובו אובדן הנאה גסטרונומית ,לעומת המקרה של המתת חסד,
בו מדובר בשלילת היכולת להעניק לאנשים את היכולת למות ללא כאב וסבל מיותרים .נימוק נוסף ,הוא
היחס של החברה כלפי המקרים הנידונים .במקרה של בני אדם ,לחברה יש מחויבות רבה כלפי ערך חיי
אדם והסכנה לגלוש במורד המדרון החלק עד לידי הריגת בני אדם שאינם מעוניינים למות הוא קטן מאוד.
נהפוך הוא המקרה של בעלי חיים אשר כלפיהם אנו נוטים להתייחס כאל אמצעי בלבד ועל כן עלינו
לנקוט בגישה יותר ברורה כדי לקעקע התייחסות זו .311הגישה הברורה הזו באה לידי ביטוי בהתייחסותו
של סינגר לצמחונות:
"I continue to advocate a vegetarian diet in order to encourage others to dissociate
themselves, in a clear and public manner, from those attitudes and practices. To do so
is not to deny that, for other people in different circumstances, a diet including a small
312

"amount of carefully selected meat could be an ethical choice.

בתשובה לטענה האפשרית ,לפיה ייתכן והכנסת קופי האדם אל ממלכת השווים ,רק תגרום
להעברת הקו התוחם ותדיר את שאר בעלי החיים מכניסה אל ממלכת השווים ,סינגר וקווילרי חושבים ,כי
יש להתחיל עם בעלי חיים קרובים אלינו יותר ,מכיוון שמבחינה טקטית זה יהיה נכון יותר לעשות את
השינוי צעד אחר צעד ,אולם המטרה היא להרחיב את ממלכת השווים מעבר לקו של קופי האדם.313
ביחס לקופי האדם הטקטיקה היא ברורה; ישנם יחסית מעט מאוד קופי אדם בעולם ולהרחיב את השוויון
כלפיהם ידרוש מאמץ קטן ושינוי מזערי באורחות חיינו ,מאשר הרחבת הקו מעבר לכלל היונקים.314
סינגר מעוניין בקביעת קו המפריד בין בעלי מעמד מוסרי לכאלו שנמצאים מחוץ לו ,וטוען ,במשפט מאוד
דמגוגי ,כי יש לקבוע קו זה על מנת שניתן יהיה לקבוע את משמעות מעשינו:
"Somewhere along the scale from bacteria to humans, we have to decide where killing
315

"becomes murder, and where eating becomes cannibalism.

לסיכום ,בפרק זה הוצגו תשובותיו של פיטר סינגר לביקורות המרכזיות המושמעות כלפי הגישה
של שחרור בעלי חיים בה הוא דוגל .ניתן לראות כי תשובותיו לביקורות הינן במידה רבה חזרה אל טענתו
הבסיסית לפיה הגורם המשמעותי ביותר מבחינה מוסרית הוא עדיין הכאב והסבל הנגרמים למעורבים
Singer, 1999, p. 327. 309
 310ביקורת זו מוצגת בהרחבה בעמוד .74
Singer, 1999, p. 327. 311
Ibid. 312
Cavalieri, P. & Singer, 1996, p. 309. 313
Ibid., p. 1. 314
Dawkins, 1996, p. 100. 315
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בפעולה .במידה מסוימת ניתן לטעון כי תשובותיו של סינגר לביקורות כלפי גישתו מבליטות את היותה
גישה תועלתנית גרידא ,זאת בניגוד להצהרותיו של סינגר עצמו ,לפיהן הוא איננו מחויב לגישה תועלתנית
בלבד .התמקדותו של סינגר בכאב ובסבל ויחד עם זאת פנייתו אל יכולתם המנטאלית המפותחת של חלק
מבעלי החיים מהווה בעיה אם לא סתירה בגישתו .בפרק הבא אסכם את גישותיהם של סינגר וריגאן ביחס
להצדקת המעמד המוסרי של בעלי חיים.
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סיכום
טום ריגאן ופיטר סינגר יוצאים מתוך נקודת מוצא רציונאלית ומנסים לבסס טיעונים להצדקת מעמדם
המוסרי של בעלי חיים .המוטיבציה הראשונית שלהם היא דומה בכך ששניהם מעוניינים בשינוי היחס
המקובל בחברה המערבית כלפי בעלי חיים .השוני המרכזי במסקנותיהם מתבטא בכך שריגאן קורא
לביטול מוחלט של השימוש בחיות ואילו סינגר קורא רק להפחתת השימוש והפחתת הסבל הנגרם לבעלי
חיים .ריגאן מנסה להתמודד עם הקשיים שהוא מוצא בתיאוריה של סינגר ,אבל מוסיף קשיים ושאלות
פתוחות בעצמו .שניהם מתבססים רבות על הדמיון הביולוגי בין בעלי חיים מפותחים לבין בני אדם
וליכולות המנטאליות של חלק מבעלי החיים .בנוסף ,שניהם מייחסים משקל רב להשוואה בין בעלי חיים
מפותחים לבין בני אדם בעלי מגבלות קשות )טיעון מקרי השוליים( ,על מנת לבסס טענותיהם בדבר
השינוי המיוחל ביחס למעמד המוסרי של בעלי חיים מסוימים .ההבדל המהותי ביניהם נובע מהגישה
הפילוסופית ממנה כל אחד מהם יוצא כדי לבסס את טיעוניו .סינגר יוצא מגישה תועלתנית ומתמקד בעיקר
בחובות כלפי בעלי חיים והתייחסות שווה לאינטרסים שלהם ,לעומתו ריגאן יוצא מגישה של זכויות ובכך
מעלה את מעמדם המוסרי של בעלי חיים מסוימים ,אך מאידך משאיר בעלי חיים רבים מחוץ למערכת
המוסר.
ניתן להיווכח שהגישה התועלתנית מתקשה להתמודד עם מספר ביקורות המופנות כלפיה ונראה
כי למרות ניסיונותיו של פיטר סינגר להתמודד עם ביקורות אלו על ידי הכנסת אלמנט ההעדפות או
האינטרסים הוא אינו מצליח באופן מוחלט לעמוד במשימה זו .התיאוריה התועלתנית מבוססת על שאיפה
הנראית בלתי אפשרית ובלתי ריאלית ,גם על ידי סינגר עצמו ,לבצע חישוב משוכלל של כל התוצאות
האפשרויות ואף לדעת מראש מהן התוצאות האפשריות לכל פעולה .הניסיון של סינגר להתמודד עם בעיה
זו על ידי הכנסת מודל שתי הרמות אינו מספק לדעתי תשובה לבעיה .מהרגע שהחישוב התועלתני הופך
לעקרון מנחה בלבד ויש להכניס למערכת השיקולים גם שיקולים כגון העדפת קרובים ואינטרסים
אישיים ,הרי שלא ברור כיצד הבחירה תהיה באמת כזו המביאה את התוצאות הטובות ביותר .לא ברור לי
גם מהו העיקרון המנחה שיעמוד בבסיס הבחירה בפעולה מסוימת והאם באמת ניתן לבחון את הפעולה
בצורה אוניברסאלית .עם זאת ,סינגר מציע בהחלט טיעונים משכנעים מדוע עלינו להפחית את מידת
הסבל הנגרם לבעלי חיים כתוצאה ממעשי בני האדם ומדוע לסבלם של בעלי חיים ולאינטרסים שלהם יש
משמעות מוסרית.
גישת הזכויות של טום ריגאן ,מצליחה אמנם להתמודד עם חלק מהביקורות המושמעות כלפי
התיאוריה התועלתנית ,אולם איננה מצליחה לספק תיאוריה חסינה מביקורות וכשלים .הבעיה עם גישת
הזכויות נובעת לדעתי ,בראש ובראשונה מרצונו של טום ריגאן לבטל באופן מוחלט את השימוש בחיות
לצרכי האדם .מוטיבציה זו מביאה אותו לצמצום משמעותי של בעלי החיים עליהם ניתן להחיל את הגישה
מחד ,ומאידך להתבססות רבה מדי על ההנחה בדבר יכולתם המנטאלית של חיות אלו.
אחת השאלות המשמעותיות העולות משתי הגישות היא מדוע הכרה עצמית קשורה לערך החיים.
גם ריגאן וגם סינגר )אם כי בצורה פחותה( מבססים את מרבית טיעוניהם ,או לפחות את הטיעונים
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המשכנעים יותר ,על בסיס היכולת המנטאלית של בעלי החיים .סינגר אמנם מתייחס באופן נרחב גם
לסבלם של בעלי החיים ,אולם גם הוא וג ם ריגאן מייחסים להשוואה בין בעלי חיים מפותחים מנטאלית
לבין מקרי השוליים בקרב בני האדם חשיבות מכרעת .השוואה זו מתבססת בעיקר על יכולות מנטאליות
ולא רק על היכולת לחוש סבל .אמנם טיעון מקרי השוליים הוא אכן טיעון משכנע ,אבל כפי שניתן לראות
בפרקים העוסקים בביקורות כלפי סינגר וריגאן ,השימוש בטיעון זה מעלה ביקורות רבות .ההשוואה לבני
אדם בעייתית ,וההשוואה בין היחס המוסרי כלפי בעלי חיים לבין היחס המפלה כלפי בני אדם על בסיס
מין ,צבע עור וכדומה הוא בעייתי אף יותר.
נראה לי כי גם סינגר וגם ריגאן מספקים טיעונים משכנעים מאוד מדוע עלינו לשנות את היחס
המוסרי כלפי בעלי חיים בחברה המערבית .הבעיה היא שכל אחד מהם מצליח לעשות זאת רק במסגרת
התיאוריה בה הוא פועל ,אך לדעתי שניהם אינם מצליחים לספק טיעון משכנע מספיק מדוע התיאוריה
שהם מציעים היא הנכונה והמתאימה ביותר .כנראה שזו גם הסיבה מדוע שניהם משקיעים מאמץ כה רב
בניסיון להתמודד עם תיאוריות הדדיות ,אשר על פניהן אינן מספקות נימוקים משכנעים לשינוי היחס
המוסרי כלפי בעלי חיים .נראה לי כי תיאורית מוסר הדדית אשר הייתה מצליחה לספק נימוקים משכנעים
מדוע עלינו ליחס לבעלי חיים מעמד מוסרי ,או לפחות חובות ישירות כלפיהם ,הייתה מצליחה להתמודד
עם מרבית הביקורות המושמעות כלפי תועלתנות ההעדפות או גישת הזכויות.
בעיה נוספת המשותפת לשתי הגישות לעיל ,היא הניסיון להעמיד תיאוריה אוניברסאלית וחסרת
משוא פנים .על פי דומברובסקי ,סטפן קלארק מתנגד לאוניברסאליזם מוסרי כגון זה של ריגאן או סינגר.
לדעת קלארק ,אם אדם צריך לבחור האם להציל את אישתו או את שכנו מאסון ,הוא יציל את אישתו.
לדעתו ,גם ריגאן וגם סינגר יבחרו בקרוב אליהם ולא כפי שהתיאוריה שלהם מחייבת .השאלה היא מה
קורה כאשר הבחירה היא בין שימפנזה לבין אדם בתרדמת .למי אנו צריכים לעזור קודם? לדידו יש הבדל
במעמד המוסרי של בעלי חיים ובני אדם ,אבל הבדל זה איננו חייב להיות קשור להתעמרות.316
ביחס לבעיית התיחום ,נראה שגם סינגר וגם ריגאן מעוניינים להציע קו ברור המפריד בין מי
שהוא בעל מעמד מוסרי ומי שאינו ,אבל שניהם מודעים לקושי הרב להציע קו כזה ומציגים קו שהוא
במקרה הטוב שמרני ובמקרה הרע פשוט לא ברור .דיויד דה  -גרציה ) ,(DeGraziaמציע בהקשר זה את
מודל הסולם הגולש ) ,(The Sliding Scale Modelלפיו יש לכל בעלי החיים חשיבות מוסרית ,אבל
חשיבות זו עומדת ביחס ישיר לכישורים הקוגניטיביים ,המנטאליים והחברותיים שלהם .על פי גישה זו,
ככל שבעל החיים הוא יותר מורכב ,המעמד המוסרי שלו גבוה יותר ולהיפך .לפיכך ,בני אדם נמצאים
לפחות כרגע בראש הסולם ,אחריהם קופי אדם ודולפינים ,לאחר מכן קופים ,פילים וכדומה ,בסדר יורד,
כאשר בעלי חוליות בדרך כלל מעל חסרי חוליות .על פי מודל זה ,יש להתחשב באינטרסים של בעלי
חיים בהתאם למעמדם בסולם המוסרי וביחס למידת החומרה המוסרית של המעשה .כאשר יש קונפליקט
בין האינטרסים של מי שנמצא בראש הסולם ,לבין מי שנמצא בתחתיתו ,בדרך כלל ,האינטרסים של

Dombrowski, 1997, p. 95. 316
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הגבוה יותר יגברו .הקו המפריד בין בעלי החשיבות המוסרית לבין היצורים שהינם חסרי חשיבות
מוסרית ,יעבור ככל הנראה בין יצורים חשים לאילו שאינם חשים.317
הבעיה במודל המוצג לעיל היא שאין כל הצדקה פילוסופית מדוע עלינו להתייחס לבעלי חיים
בעלי כישורים נמוכים יותר באופן מפלה ,רק בגלל שהם כאלו .לדעת דה-גרציה אין דרך להציע נימוק
משכנע מדוע עלינו להעדיף גזע אחד על פני האחר .כמו כן ,כאשר קיים קונפליקט בין האינטרסים של
ישות נחותה לבין האינטרס של ישות גבוהה ,יש לבחון האם הקונפליקט ניתן לפתרון באופן שאינו פוגע
בישות הנחותה ועם זאת אינו פוגע מהותית באינטרס של הישות הגבוהה .במקרה שישנו פתרון מסוג זה,
הרי שהוא עדיף על פני רמיסת האינטרסים של הישות הנחותה .דוגמה לפתרון מן הסוג הזה יכולה להיות
בחירתו של אדם לאכול תחליפי בשר במקום לאכול בעלי חיים.
יש המשבחים את ריגאן וסינגר על כך ששניהם מעוניינים להציע תיאוריה שכלתנית ורציונאלית
ולא לבסס את טיעוניהם על חמלה או רחמים .גישה זו מתאימה לרוח המחשבה המערבית ,אבל היא לא
בהכרח הנכונה ביותר למקרה דנן .חמלה ,אולי עשויה להביא לרלטיביזם מוסרי וקשה לבסס תיאוריה
מוסרית רק על בסיסה ועל בסיס הדאגה לאחר ,אך היא מספקת מוטיבציה לפעולה .נראה כי ריגאן וסינגר
מודעים לבעיית המוטיבציה לפעולה מוסרית בכתביהם ,ועם זאת מעדיפים להתמקד בנימוקים
רציונאליים .אולם הם אינם מתעלמים לחלוטין מחשיבות הרגש ,כפי שהיטיבו לעמוד על כך זאב לוי ונדב
לוי:
"הדרישה לזכויות אינה שוללת או סותרת את חשיבותה של החמלה .גם טום ריגאן ,הלוחם המושבע
לזכויות בעלי חיים ,העיר ,כי 'הפילוסופיה יכולה להוליך את התודעה ) (Mindאל המים ,אבל רק הרגש
יכול להניעה לשתותם )לפי  .(Francione, 1996, 6אין ספק שהשילוב של רגש ותבונה ...חשוב גם
לתיאוריה של זכויות בעלי חיים .לכן משונה הדבר ,כי יש כאלה ,הרואים בהשקפותיהם של ריגאן וסינגר
השקפות המשעבדות את הרגש לתבונה ,ורואים ברגשות כלפי בעלי חיים משהו שאין לו מקום
בהשקפתם".
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מטרת חיבור זה הייתה להציג את עיקרי משנתם של טום ריגאן ופיטר סינגר ביחס לאופן הצדקת
מעמדם המוסרי של בעלי חיים ואת הוויכוח ביניהם בסוגיה זאת .אין די לטעמי בהצגת הטיעונים
המרכזיים של כל תיאוריה ,ויש גם להציג את הקשיים ואת הביקורות כלפיה .מן הראוי להציג גם את
תגובותיהם של הדוברים כלפי אותן ביקורות ואת ניסיונותיהם להתמודד עם ביקורות אלו .במקרים
אחדים ההתמודדות של ריגאן וסינגר עולה יפה ובמקרים אחרים אין הדבר כך .ניסיתי להציג את הדברים
באופן אובייקטיבי ככל שהדבר עלה בידי ,ולכן הצגתי את הסתייגויות ותמיכתי בנאמר בצורה מינורית,
כדי לא להשפיע על הקורא בבואו לבחון את הטיעונים השונים.
מהו אופן ההצדקה הנכון? האם גישה אחת עדיפה על פני השנייה? על שאלות אלו ,אין לי
תשובה חד משמעית .לשתי הגישות יש יתרונות וחסרונות לא מעטים וקשה יהיה לבחור בגישה אחת
כמוצלחת יותר מהשנייה .גישתו של פיטר סינגר אמנם מתקשה לענות על חלק לא מבוטל מהביקורות
כלפיה ,בעיקר כאשר הדבר נוגע לשאלת ההריגה ולפרקטיות של התיאוריה התועלתנית לבחירה בפעולה
DeGrazia, 2002, pp. 34-7. 317
 318לוי זאב ולוי נדב ,2002 ,עמ' .176
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ספציפית .מאידך ,גישה זו מציעה נימוקים ברורים ומשכנעים מאוד מדוע עלינו לשנות את יחסנו כלפי
בעלי חיים .היא מצליחה לבסס את הנימוקים הללו באופן רציונאלי וברור ומקשה על המבקרים להציג
מסקנות נוגדות על בסיס תיאוריה תועלתנית .לעומתו ,ריגאן מציג גישה מורכבת ומנומקת היטב ,אולם
שאיפתו לבטל לחלוטין את השימוש בחיות לצרכי האדם ,עומדת לו לרועץ .פנייתו לאינטואיציה ,צמצום
טווח בעלי החיים המוגנים ,והשימוש במתודולוגיה של זכויות ולא של חובות כלפי בעלי חיים הינו בעייתי
מאוד .מאידך ,נוקט ריגאן בגישה נכונה לדעתי בכך שהוא אינו טוען כי הצליח לספק תיאוריה מלאה
וחסרת בעיות ,אלא מעביר את חובת ההוכחה אל התומכים בשימוש בחיות לצרכי האדם .נראה כי
טקטיקה זו מצליחה להעמיד את מתנגדיו במבוכה כאשר הם מנסים לעבור מעבר לביקורת גרידא ,אל עבר
נימוקים תומכים .מקרה זה בולט בעיקר בוויכוח בין ריגאן לכהן.
לסיכום ,נראה לי כי סינגר וריגאן אינם מצליחים להציע תיאוריה שתתמודד עם כל הביקורות
כלפיה אך עדיין מספקים נימוקים רבים ומשכנעים מדוע עלינו לשנות את יחסינו אל ממלכת החי .ייתכן
ותיאורית מוסר הדדית ,אשר תצליח לספק נימוקים להכנסת בעלי חיים מסוימים אל תוך מערכת
השיקולים המוסריים ,או לחלופין תצליח להתמודד עם הביקורות המושמעות כלפי תיאוריות אלו על ידי
ריגאן ,סינגר ואחרים תתרום רבות לדיון זה .התייחסות שווה לבעלי חיים בחברה המערבית איננה רק
שאלה פילוסופית תיאורטית .השפעות וויכוח זה הן משמעתיות לחייהם ואיכות חייהם של בעלי חיים
רבים ונוגעות באופן ישיר לכל אדם בחברתנו ,בין אם הוא מודע לכך ובין אם לאו .אנו ,בני האדם חייבים
לבחון ולשנות את יחסנו לא רק ביחס לאחר האנושי ,אלא גם לאחר הביולוגי ולזכור שאנו לא היחידים
החולקים את מקומנו בעולם זה ,כפי שמציג זאת היטב דייל ג'יימסון ):(Jamieson
"Morality and perhaps our very survival require that we learn to live as one species
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"among many rather than a one species over many.

כולי תקווה שחיבור זה יתרום ולו במקצת לדיון הפילוסופי והציבורי בשאלת מעמדם המוסרי של
בעלי חיים .אסכם עבודה זו בקריאתו המשכנעת של הנרי סאלט ):(Salt
"Once more then, animals have rights, and these rights consist in the "restricted
freedom" to live a natural life - a life, that is, which permits the individual
development – subject to the limitations imposed by the permanent needs and interests
of the community. There is nothing quixotic or visionary in this assertion; it is
perfectly compatible with a readiness to look the sternest laws of existence fully and
honestly in the face. If we must kill, whether it be man or animal, let us kill and have
done with it; if we must inflict pain, let us do what is inevitable, without hypocrisy, or
evasion, or cant. But (here is the cardinal point) let us first be assured that it is
necessary; let us not wantonly trade on the needless miseries of other beings, and then
attempt to lull our consciences by a series of shuffling excuses which cannot endure a
moment's candid investigation. As Leigh Hunt well says: "that there is pain and evil,
320

"in no rule that I should make it greater, like a fool.

Jamieson, 2006, p. 142. 319
Salt, 1980, pp. 28-9. 320
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Speciesism as equal to Racism, sexism and other forms of discrimination. He
argues that the criteria for the moral status of Animals should be their ability to suffer
or to feel pleasure, and not their ability to think or to act in a moral way.
Singer objects to forms of treatment that inflicts pain and causes unjustified
suffer to Animals. He does not object to the utilization of animals for human needs apriori. His argument is very clear – since animals can suffer, we have to minimize the
harms done to them. Nevertheless, in his opinion there are cases in which the use of
animals for human needs is justified; when the harm is minimal and when the benefit
of using animals is aggregately more valuable than the suffer they endure. Singer
believes that the interests and preferences of animals should be treated equally to the
interests and preferences of humans. In other words, the only right that animals have
is the right for equality consideration of their interests and preferences. According to
Singer, it is amoral to prefer the interests of someone just because he is the other, be
that other human or animal. Any unequal consideration of the interests and
preferences is discrimination. In order to avoid unjust consideration of interests, we
should place ourselves in a universal point of view and consider the interests and
preferences of everyone as if they where our own.
The difference between the two approaches is not only theoretical; the practical goal
of each of them is different. Reagan calls for total abolition of the use of animals for
human needs. Singer, on the other hand, calls for a change in the way humans treat
animals and to reduce the suffering caused to animals by humans. Although there is a
major difference in their goals, their basic inspiration is the same: changing the
manner in which animals are being used for human interests. They both also agree
that some animals have a level of self awareness that requires humans to treat them as
subjects and not as mere objects.
The criticism towards the two approaches can be divided to two main groups; the first
is that of the critiques that want to preserve the status quo regarding the use of animals
for human interests. The second is that of critiques which agree with Regan and
Singer that the moral status of animals should be changed, but they disagree within
themselves on the methodology and the assumptions they are using in their
arguments. In this paper, the emphasis is on the criticism of the second group, due to
the scope of a paper such as this, and also because these criticism allow us to better
understand the differences between Regan and Singer, and to fully comprehend the
nature of the debate between the two.
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allow me to explore all the possible arguments for and against each approach,
therefore I will examine only the major arguments relevant to the topic of this paper.
To the extent possible, I have tried not to favor or justify any of the above approaches.
The aim of this paper is to demonstrate in a clear and objective way, the debate
between Tom Regan’s and Peter Singer’s approaches. There are more arguments and
approaches in this discourse and some of them will be represented in the paper to
criticize or to support the examined approaches.
I will now turn to introduce each of the approaches in a very short manner:
"Animals Rights" – Regan is basing his approach on a morality of rights. He
speaks of a life worth living because of their inherent value. According to Regan, we
must include some of the non-human animals in the moral sphere, even though they
do not act in a moral way and do not appreciate moral principles. Regan distinguishes
between what he calls 'Moral Agents' and 'Moral Patients'. Moral agents are able to
appreciate the meaning of their actions in a moral way and therefore have moral rights
and duties. Moral patients are not fully capable of understanding the moral meaning
of their actions, yet they have some basic rights but no duties. Moral patients could be
animals having some degree of mental abilities, humans that are mentally disabled,
infants and etc.
Regan argues that we should respect the basic moral rights of each individual
who is a subject of a life, and these rights are his or hers and cannot be overridden if
they conflict with the interests of others, let them be animals or humans. The main
novelty in Regan's argument is the attribution of moral rights to animals. He believes
that the limitation of moral rights only to humans is arbitrary and that everyone who
has a defined level of mental abilities is a subject of life and subsequently has the
same basic rights as any other subject of life.
Regan presents the Animal Rights View in order to better deal with the
criticisms towards Singer's Animal Liberation view. In Ragen’s view, complex beings
are autonomies that can feel, remember, and have preferences and basic beliefs. They
also have a continuous psychological identity and therefore deserve to be treated with
respect.
"Animal Liberation" - Peter Singer is a utilitarian, and as such he is committed
to the idea of increasing the overall wellness and decreasing the overall suffers.
According to Singer, the discriminating treatment towards animals is Speciesism, the
discrimination of the 'other' because of its biological specie. Singer regards
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Abstract
The debate about the moral status of animals is a part of the Applied Ethics discourse.
The very discussion about this issue is partly resulted by the successful battles for
other moral rights, such as Feminism, Homosexuality, and other minorities’ struggles.
Although the arguments which stand for Animal's moral status are in many ways
different than the arguments for Human rights, they have much in common. The main
disagreements in the Animal's moral status debate are about the proper way to
advance the Animal's moral status, and how to treat animals in situations when their
interests are in conflict with Human interests.
This paper focuses on the debate about the moral status of Animals and tries to
examine the different arguments which stand for the moral status of Animals as
presented by Tom Regan and Peter Singer. These two philosophers are the leading
spokesmen in this field and their main objective is similar – to justify the moral status
of Animals. Nevertheless, their approach is very different. Whilst the first (Regan), is
basing his arguments on rights, the second (Singer) is basing his arguments on the
utilitarian approach. The object of this paper is to critically examine the debate
between the two approaches which are the most influential in the by-species Ethics
discourse.
The "Animal Rights" approach is identified with Regan and is based on
deontology principles. According to Regan, some animals, but not all, have what he
refers to as "Inherent Value". This value leads to some basic Rights, which
necessarily obligate direct duties towards these animals. Opposite to Regan's approach
stands Singer with his utilitarian approach, well known as "Animal Liberation".
According to Singer, there is no purpose in speaking about animal rights of any kind.
His argument for the direct duties towards animals is based on the alleged animals’
ability to feel pleasure and pain. In addition, he the he presumes interests some
animals have, that need be considered equally to the interests of humans.
These two approaches not only represent the most influential arguments in this
debate, but they also reveal the obstacles and difficulties facing the advocators of
animals’ moral status. In this paper, I try to examine in as critical and objective
manner as I can, each of the above approaches, its strong arguments and its
weaknesses, and the implications of each approach regarding humans – animals’
moral and everyday relationship. The nature of a paper such as this paper does not
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