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הרוב הגדול של המעשים שהחוק מצווה עליהם אינם אלא אלו שמקור עשייתם הוא בסגולה " 

ו מייחס לחוק כמרכזי מדגים את החשיבות שאריסט, "אתיקה"משפט זה ב. 1"הטובה בכללותה

בעבודה . ואוסר על ביצוע קלקלות, כאשר החוק דורש לקיים סגולות טובות, 2לחברה היומיומית

אם , ומדוע חשוב שילמד אדם את אמנות החקיקה, זו אנסה להסביר מה מקור חשיבות החוק

 .ירצה לתרום למדינה

ולכן החוק ,  3ולה הטובה מטבעםשרוב בני האדם אינם פועלים על פי הסג, אריסטו מתייחס לכך   

 5"אציל מטבעו"בני האדם לא מושפעים מתחושת הבושה ש. 4חשוב כי הוא מונע מהם לעשות עוול

החוק יכול למנוע דברים . 6אלא פועלים בכיוון שהרגש וההנאה דוחפים אותם אליהם, מרגיש

יש מי שאפשר , םאומנ. תוך שימוש בפחד, על ידי יצירת מסגרת, 7המושרשים בתכונות האופי

יש להכניסו למסגרת הנכונה על ידי , מונע ממנו את החינוך" טבעו"אך מי ש, 9מגיל צעיר 8לחנכו

קשה להסביר מדוע יש לנהוג בדרך . 11ולא להטפה, בלבד 10משום שרגש נכנע לכוח, החוקים

 .12ולכן יש צורך בחוק, מסוימת בעזרת ההגיון

בני אדם מקבלים . 14לכן עליו לעסוק באורח החיים בכללו, 13החוק יכול ליצור נורמות התנהגות   

המורכב גם מתבונה , לחוק יש הגיון. 16לעומת הטפות שרירותיות, 15את החוקים הקבועים

החוק הוא פתרון לרעיונות , למעשה. כך שהוא אינו מעורר טינה,18וגם משכל מופשט, 17מעשית

כל , בנוסף. 19בר מסוים נאה לעשותוולא משום שד, בני האדם מצייתים כשהם נענשים: םאידיאיי

ויהיה פיקוח ציבורי , 21גם אם החוק כתוב וגם אם לאו, יבוצע על ידי העם, 20חוק אם הוא נכון

 .22עליו

וכדי לדאוג , 23אריסטו טוען כי כל התמחות באומנות או מדע דורשת הכרה וידיעה של הכללים   

ולכן האמן בחקיקת , שים למשופריםהחוקים הופכים אנ. 24"ידיעה הכללית"לפרטים יש צורך ב

 ".שיפור אנשים"חוקים הוא אמן ב

ניתן , למעשה. אריסטו מתייחס לחוק בצורה חיובית בשל ראייתו המפוכחת את החיים ,לסיכום   

ולכן , "טוב מנעוריו"האדם אינו . אפלטון האוטופיים/לרעיונות סוקראטס 25לראות כאן שלב נוסף

ולכן , "עיצוב נפשות"התמחות באמנות החקיקה מאפשרת ידע ב. קיש לכוונו למסגרת בעזרת החו

 .בעיצוב דמותה של המדינה כולה
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