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 : מבוא

ההבחנה בין שני . הנומוס והפיסיס עולה בתפיסותיהם של הוגי הדעות בתקופה הקלאסית שאלת 

 .המונחים והשפעתם על תפיסת הצדק והעוול עומדת במרכז עבודה זו

אריסטו , אפלטון/בחלקה הראשון של העבודה אציג את תפיסת הנומוס והפיסיס של סוקראס

בחלקה השני . ההבחנה בין צודק ולא צודק תוך התייחסות להשפעת תפיסות אלה על, וגלאוקון

ואתייחס להשפעתן על היחס , של העבודה אנסה לעמוד על הדומה והשונה בין שלוש תפיסות אלו

 . לפרט ולמדינה

להשיג רווחים עבור , האדם רוצה לגרום עוולה: ישנה התנגשות בין הנומוס והפיסיס -גלאוקון

 . ואילו החוק יוצר שלטון בכוח, עצמו

כל אדם יעשה את . כי כל אדם פועל למען אינטרס אישי, גלאוקון טוען, בהתייחסותו לפיסיס   

כך , 1אם ידע שלא ייתפס, כדי להגיע לתועלת האישית הגדולה ביותר, העוולות הגדולות ביותר

 . אלא מכפייה, אף אדם אינו צדיק מרצונו, "רשע"ל" צדיק"שלמעשה אין הבדל בין מי שנחשב 

כי הוא שרוי באמצע שבין , החוק נקבע כצדק. אמנה של החלשים כדי להגן על עצמם הנומוס היא

 .והרע ביותר, 2הטוב ביותר

גבר "הוא , עושה עוול, "כוחו עמו"מי ש. הצדק האמיתי היחיד מתקיים בטבע, בהתייחס לצדק   

לתם של הוא תוע, שנקבע בחוק, לכן הצדק. ומי שסובל עוול ללא תגובה הינו משוגע, "אמיתי

או לצבור , ולכן עליו להיות מושל, אדם רוצה להראות כאילו הוא צדיק. 3החלשים הרבים

והאלים אף , חי חיים טובים יותר, אדם שפועל כך. 4כדי שיוכל להדגים את נדיבותו, משאבים

כך שבסופו של , ואסור לו לסטות מדרכו, הצדיק האמיתי נבחן בייסורים. 5מעריכים אותו יותר

 .ולא שיהא צדיק, ף הוא מבין כי חשוב שייראה צדיקא, דבר

על ידי האנשים , אם משתמשים בו בצורה הנכונה, הנומוס יכול להיות חיובי  -אפלטון/סוקראטס

החוק הפך להיות חשוב יותר . הטענה היא שבתקופתם השימוש בנומוס איננו נכון. הנכונים

 .מהפיסיס

יש . 6ה הכוונה וחינוך נכונים האדם יפעל לטובת הכללאם ישנ". רע מנעוריו"טבע האדם אינו    

אנשי " -יש המוכשרים להגן, מושלים -יש המוכשרים לשלוט: 7"טבעם"הבדלים בין בני האדם מ

הנשים חלשות יותר מבחינה : בהשוואה בין גברים לנשים. וישנם שאר האיכרים והאומנים, "המגן

: 10הפילוסוף הוא בעל יכולת מסוימת מלידה. 9וןאבל בשאר התכונות ישנו שווי, 8פיזית מהגברים

ויש לו  11הוא אובייקטיבי. ובין מה שראוי ואינו ראוי למדינה כולה, הוא יכול להבחין בין טוב ורע

                                                 
: תולדות המחשבה המדינית. א.מקראה לשיעור הב, פרי מייסי'ר ג"עורך ד: בתוך,"ספר המדינה",ןאפלטו. משל טבעת גיגיאס  1

 .953-960: 402', ספר ב.  93' ע. 'תקופה א
 953-953: 409. 93' ע. לעומת לסבול עוול בלא אפשרות לנקמה,לעשות עוול בלא לתת את הדין  2
 .11' ע, "יניתאפלטון והתורה המד", חומר עזר. לתועלת החלשים  3
 .961-964: 401. 20' ע, שם  4
 .שם, שם." הרבה יותר מהצדיק, אף חביב על האלים..."  5
 .916-911: 443. 22' ע, שם  6
 .215 432:, 212-215: 439', ספר ג. 54' ע, "משל המתכות"  7
 .באופן כללי  8
זוהי ביקורת על , למרות הפיסיס, קופחות ביחס לגבריםבמצב בנוכחי אין שוויון והנשים מ. 255-256: 993', ספר ה. 69' ע  9

 .החברה הקיימת
 .219-212: 966', ספר ה. 63' ע, "מטבע ברייתם"  10
 .215-216: 963, שם. 63' ע". לחזות באמת...המשתוקקים"  11
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קברניט "הוא ה. פילוסוף ישלוט -מוסבר מדוע ראוי שהמלך 12במשל האונייה". צדק מוחלט"

הבנה מהותית של העולם : 14"רה שכליתהכ" רק לו יש , "לעמוד בסערות"שיכול , 13"האמיתי

 .15שהינה עליונה ומושלמת

שעלולות לפגוע , לא נכונות על האלים 17מהמשוררים להפיץ אגדות 16יש למנוע, בהתייחס לחוק   

בעזרת חינוך " מיתוסים חיוביים"הוא ליצור , 19תפקידו של הנומוס. 18בחינוך הנוער והעם כולו

בשל הקושי להסביר , ניתן להעביר מסרים לנוער ולמבוגרים, "שקר שיש בו יופי"בעזרת . 20לנפש

ישנו , 21במיתוס הכפול של אם האדמה והמתכות: לדוגמא. ומורכבים םלאנשים רעיונות אידיאיי

על ידי כיוון ההבדלים , "המדינה הנכונה"כדי להסביר רעיון בדבר " שקר שיש בו יופי"שימוש ב

 .בין הפרטים לטובת המדינה

שמירה על הסדר הטבעי מאפשרת , 22אשר כל אדם פועל על פי יכולתו לפי הפיסיסצדק הוא כ   

. 23כך שנוצרת היררכיה והרמוניה, כל אדם מכיר את מקומו בסדר הטבעי. סדר באדם ובמדינה

, המביא אנשים למטרה שקרית, 24"שאין בו יופי"לעשות שימוש בשקר , לעשות עוול פירושו

ומפחיד אויבים , 25מעודד את האזרחים, לעומת זאת, "בו יופישיש "שקר . להבנה שאיננה ערכית

האיש עם . 27ישנה השוואה בין הצדק והעוול במדינה לבין הצדק והעוול בנפש האדם. 26חיצוניים

פועלים בצורה , וכן מדינה ומשטר הפועלים בצורה כזו, 28ההיררכיה הנכונה בנפשו פועל בתבונה

 . 30טון הפוליטי ישמר הצדק במדינהבעזרת איחוד הפילוסופיה והשל. 29נכונה

, "במערה", "בחושך"בני האדם חיים . אפלטון מציג את תפיסת הצדק שלו 31"משל המערה"ב   

ואינם מבינים את , "אמת"הם רואים את החוקים כ. 32אלא חיקוי שלה, ואינם רואים את האמת

קיים מחוץ " הטבעעולם . "33"מהחושך אל האור"יש צורך בחינוך כדי להוציא את העם . הטבע

ולאחר מכן , להיות בתחילה פילוסוף, ותפקידו של הפילוסוף הוא למלוך לטובת העם, למערה

היא , ובאופן כללי בפוליטיאה, החשיבות בהעלאת משל זה. בשירות המדינה, פילוסוף-מלך

, כאשר החוכמה תשלוט על התאוות, ביצירת אידיאה שעל פיה יפעלו בני אדם בצורה מאוזנת

 .עיל את אומץ הלבותפ

                                                 
 .231-233:  932-935', ספר ו  12
 .233-233: 935, שם, 19' ע  13
 511: 240, שם, 11' ע  14
 .511 -503: 211-240,  16-11' ע, "המחולק משל הקו"  15
 .לצנזורה( הנומוס)למעשה בשימוש בחוק , מדובר  16
 .911-913: 443', ספר ב, 22' ע, "כשאין בשקר משום יופי"  17
 , 931-934: 423, 51' ע, 420, 23' ע', וגם ספר ג, 913-913: 490, שם, 25' ע  18
 .במקרה זה המנהג  19
 . 916, :'ספר ב, שם, 14 'ע, "מוסיקה לנשמה"  20
 .215: 432, 212-215: 439', ספר ג, 54' ע  21
 .299-292: 903', ספר ד, 53' ע  22
 .292: 903, שם  23
 .911-913: 443', ספר ב, 55' ע. כוונתי היא אחת מהדרכים לעשות עוול   24
 .215: 432', ספר ג, 54' ע,שם. מוסיף מסירות למדינה ומסירות איש לרעהו  25
 .934: 496', ספר ב, שם, 91' ע  26
ואופיים דומה גם , הצדק קיים גם בפרט וגם במדינה: ההשוואה בדומה למשל האותיות הגדולות והקטנות. הנפש זו הנשמה  27

 .963-963: 415-416', ספר ב, 29' ע. כן
 .222: 945', ספר ד, 53' ע  28
 .223:', ספר ה, 60' ע  29

 .219: 965, שם, 63' ע 30 
 .242 -241', ספר ז, 11-13 'עמ  31
 .515: 244, שם, 13' ע, "צללי החפצים"   32
 .513-513: 246, שם, 13' ע  33
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הדמוקרטיה לא צודקת על פי הטבע משום שיוצרים שוויון : בהתייחס למשטר הנכון, לסיכום   

מה שנוצר בדמוקרטיה הוא השתלטות . אף על פי שאין שוויון על פי הפיסיס, בין כל החלקים

ד את יש להעמי.  35אנארכיה בין התאוות וחיים ללא כיוון ולא שום סדר עדיפויות, 34התאווה

שולטת התאווה , דמוקרטיה ורודנות, אוליגרכיה: בכל המשטרים. 36התבונה לפני התאווה

אינה מופיעה , 37"משטר הצודק"התבונה שקיימת ב, בכל מקרה. אומץ הלב: ובטימוקרטיה

 .ולכן משטרים אלו מקולקלים, ראשונה בסדר העדיפויות

וזאת בשל העובדה כי רוב האנשים , ולכי הוא מונע מאנשים לעשות עו, חוק הוא חיובי  -אריסטו

 .אינם טובים מטבעם

וסגולתו , 38אריסטו טוען כי השכל הוא המעולה שביסודות האדם, בהתייחסו לטבע האדם   

אושר אינו קיים , בנוסף. 39צריך להיות מותאם לשכל, לכן, אורח החיים. נבדלת מחיי היומיום

לאדם יכולת להבחין בין צדק . 40"ננות עיוניתהתבו"מכיוון שהוא כולל , בבעלי חיים פרט לאדם

רוב בני האדם אינם אצילים , ולמרות זאת, 41בשל יכולת הדיבור, לעומת שאר בעלי החיים, ועוול

הסגולה "כדי שבני האדם יפעלו בדרך של . 42ואינם פועלים על פי הסגולה הטובה, מטבעם

 . 43ה בריאכדי שהגוף יהי, יש צורך במידה מספקת של אמצעים, "הנכונה

, כאשר השליט רואה מראש מה צריך להיות, 44מחולקים לשליטים ונשלטים, מטבעם, בני האדם   

קיימים הבדלים בין , בנוסף. את הוראותיו של השליט, בכוח הגוף, והנשלט יכול להוציא לפועל

בנוסף , האזרח. ולכן הם השליטים, 46לחלק מהאנשים יכולת להנהיג. 45הגברים והנשים מלידה

שאין סגולתו שיקול , "מטבעו"לעומת הנשלט , צריך לדעת להישלט, "הטבע"להיותו שליט מתוקף 

משום שהגוף בולט הרבה , קשה לזהות מי צריך לשלוט על פי הנפש. 47אלא סברה נכונה, הדעת

 .48יותר

. התשוקות -והשכל בחלק הסביל, כאשר הנפש צריכה לשלוט בגוף, האדם מורכב מנפש וגוף   

אדם ללא מדינה , ולמעשה, 50האדם מטבעו יצור מדיני. 49שחת כאשר הגוף שולט בנפשאדם מו

בתחילה . 52שהיא השותפות המורכבת ביותר, המדינה היא טבעית משום. 51הוא איננו בן אדם

. איחוד של כפרים -שותפות שנייה ולבסוף המדינה -אחריו הכפר, שותפות ראשונית -קיים הבית

                                                 
 .560-561: 231', ספר ח, 36' ע, הצדקת מעשים בשם החירות  34
 ..561: 233, שם  35
 .פילוסוף לפני ההמון-המלך  36
 .פילוסוף-משטר המלך  37
: תולדות המחשבה המדינית. א.מקראה לשיעור הב, פרי מייסי'ר ג"עורך ד: בתוך, "מהדורת ניקומאכוס: אתיקה", אריסטו  38

 .1פרק , 10ספר , 104' ע ',תקופה א
 .שם, שם". חלק הריבוני והמעולה בכל אחד ואחד"שהוא ה  39
 .3פרק , 10ספר , 109' ע ,שם  40
ר "עורך ד: בתוך, "' פוליטיקה א", אריסטו, ..."וכמו כן את הצדק והעוול, כוח הדיבור מכוון לגלות את המועיל והמזיק"...  41

 4פרק , 1ספר , 100' ע, 'תקופה א: תולדות המחשבה המדינית. א.מקראה לשיעור הב, פרי מייסי'ג
 .3פרק , 10ספר , 103' ע". מהדורת ניקומאכוס: אתיקה"  42
 .שם, שם, 109' ע  43
 .4פרק , 1ספר , 114' ע, "' פוליטיקה א"  44
 .5פרק , 1ספר , 115' גם עו. שם, שם  45
 .2פרק , 1ספר , "קברניט", שם, 112' ע  46
 .2פרק , 9ספר , 113' ע .לעבד אין יכולת לראות מה שנצרך מראש: כלומר  47
 .6פרק , 1ספר , שם, 115' ע .שהוא חזק יכול וצריך לשלוט באדון שגויה, ולכן הטענה כי עבד   48
 .5פרק , 1ספר, 115' ע  49
 6פרק , 9ספר , 140' וגם ע, 4פרק , 1פר ס, 119' ע  50
 .4פרק , 1ספר , 119' ע, "הריהו אם פחות או יותר מאדם"...  51
 .שם, שם, 114' ע  52
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. טבעית בכללה, 53שהיא תכלית כל השותפויות, ולכן המדינה, בעיותכל השותפויות הראשונות ט

 -והוא ביטחון השותפות, הטוב המשותף: אבל קיים מכנה משותף, משלו" טבע"לכל אדם יש 

 .54המשטר

החוק מונע . 55המעשים עליהם החוק מצווה מקורם בסגולה הטובה. החוק באופן כללי חיובי   

על ידי , 56דברים שהשתרשו אצל בני אדם בתכונות האופי ויש באפשרותו למנוע, עשיית עוול

. או חוק 58ולכן יש צורך במנהג, 57קשה להסביר לאנשים בצורה הגיונית דברים. שימוש בפחד

ומי שלא , יכול להתקיים רק אצל מעטים 60חינוך. 59החוק קובע גם בחינוך הכללי לטובת הכלל

  .לחנכו 61ניתן להשתמש בכוח, "מוכשר להבין"מספיק 

שאנשים מצייתים לחוק יותר מאשר , בשל העובדה, יש צורך בחוק בדבר החיים בכללותם   

וגם , המורכב גם מתבונה מעשית, הגיון. לחוק יש כוח כפייה בשל העובדה שיש בו הגיון. 62להטפה

אך לא , 65בעזרת חוקים טובים ניתן לשפר בני אדם. 64כך שהוא אינו מעורר טינה, 63משכל מופשט

 .66מסוגל ללמוד אומנות זוכל אדם 

, השופט מנסה לשוות את הדברים": בפני החוק"ההתייחסות אל שני הצדדים כשווים , במשפט   

 . 67שבידיו" הרווח"כשהוא שולל מהעוול את 

צדק הוא לטפח את השכל וכך , 68שאם השכל קרוב לאלים, הטענה היא, בהתייחסו לצדק   

במקום שבו המידה . 70אדם שולט ונשלט לפי התור צדק במדינה קיים כאשר. 69להתקרב אליהם

יחס מסוים בין  -"צדק מחלק: "ישנם שני מעשי צדק. 71הגדולה ביותר של ידידות קיים גם צדק

ולא לפרט , התחשבות בעבירה בלבד: שוויון בפני החוק -"הצדק שבא לתקן עיוותים"ו, שני אנשים

 . 72היחסי

כאשר היקף הידידות הוא ההיקף בו קיים ,  73דידותבשותפות אפשר למצוא שילוב של צדק וי   

. ומכאן שצדק הוא עניין יחסי, 74עוול כלפי ידיד הוא חמור יותר מעוול רגיל. ביניהם גם הצדק

 . הוא צדק 76"סידורה של השותפות המדינית"ולכן , 75השותפות המדינית היא דבר טבעי

                                                 
 .שם, שם, הדבר הטוב ביותר שאליו נועדו כל הדברים  53
 .2פרק , 9ספר , 113' ע  54
 .4פרק , 5ספר , 105' ע ,"מהדורת ניקומאכוס: אתיקה. "ואיסור על קלקלות, קיום סגולות טובות  55
 .3פרק , 10ספר , שם, 110' ע, "הטבע שלהם"  56
 ".בשקר שיש בו יופי"על כך שיש צורך , דומה לרעיון של סוקראטס  57
(. לכאורה)הצדקת סדר מדיני על פי הפיסיס . גם לבני האדם יש מלך, כמו שלאלים יש מלך: דוגמא לשימוש במנהג  58

 .4פרק  ,1ספר , 114' ע, "פוליטיקה"
 .4פרק , 5ספר , 105' ע, "מהדורת ניקומאכוס: אתיקה"  59
 שם, שם". שאוהב את הנאה ושונא את המגונה"המעטים הם מי . 3פרק , 10ספר , 110' ע". עיבוד נשמת התלמיד"  60
 .עונש שנקבע בחוק: קרי  61
 .יוניתאלא בפקודה הג, שיכולה להיות שרירותית, אין מדובר בהוראה של אב .שם, שם  62
 .חלק מעשי וחלק תיאורטי  63
  .יבוצע על ידי העם ויהיה עליו פיקוח ציבורי, "כשהחוקים טובים",כל חוק אם הוא נכון, בנוסף  64
 .שם, שם, 111' ע  65
אך מי שאין לו כשרון טבעי לא יוכל להיות , יש חשיבות לניסיון לחינוך, אומנם. של חלק מהאנשים, "הטבע"זה חלק מ  66

 .מומחה
 .2פרק , 5ספר   67
 .3פרק , 10ספר , 102' ע, דבר אלוהי  68
 .שם, שם, האלים ידאגו למי שמקורב אליהם ביותר  69
 .1פרק , 1ספר, 102' ע,"פוליטיקה. "הכוונה לאזרח בפוליס. מדינאי השומר על כללי המדע  70
 .11פרק , 3ספר , 103' ע, "מהדורת ניקומאכוס: אתיקה"  71

 
72  Distributive Justice and Corrective Justice .2 -9פרק , 5ספר , 105' ע. 
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העבדות צודקת רק במקרה שהיא  .77מדובר בהסכם שבו החלש שייך לחזק, במקרה של עבדות   

בכל . 79אין זה צודק, ואין ידידות בין העבד והאדון, 78אם מדובר במקרה שאינו כזה. על פי הטבע

 .80זה דבר מזיק, מקרה להיות אדון רע

אשר משרתים בשלטון לפי , 81בפוליס מתקיים הצדק כאשר ישנו שוויון בין אזרחים, לסיכום   

שלטון ההמון כולל . כשישנה שותפות של בני חורין, 82עלת אישיתולא לתו, למען הציבור, התור

קיימת כאן . 83ולכן ההמון טוב יותר מאדם אחד, אוסף של סגולה ותבונות, בתוכו מגוון דעות

אם לא יתנו להמון זכויות הפוליס . 84כאשר קיימים מעט מחלוקות ופילוגים, "האמצעים"שליטת 

אבל , ולכן נותנים להם זכויות, מנהיג שיכוון את ההמון צריך, למרות זאת, תהיה מלאה באויבים

 . 85לא לכהן לבד

 הדומה והשונה בשלוש התפיסות של הנומוס והפיסיס

ומכאן גם הצדק מהוות שלוש גישות שונות להבנת , הפיסיס, שלוש הגישות של תפיסת הנומוס

, תוך התייחסות לאדם כאינטרסנט גרידא, גלאוקון מציג את אחת הדעות הסופיסטיות. 86החיים

אפלטון טוען שבני האדם אינם רעים /סוקראטס. ואל החוק כמגביל את החופש האמיתי

, לכן. שתוביל לשליטת השכל על התאוות, אבל צריך למצוא היררכיה מסוימת בחברה, " טבעם"מ

מוצגת , "משל המערה"אבל ב, החוק חשוב. פילוסוף-נכונות של המלךאבל רק בידיו ה, החוק חיובי

 .ביקורת להפיכת החוק לחשוב יותר מהפיסיס

, מחד" ארצית"זו התועלתנית לשליט וה, אריסטו יוצר מעין סינתזה שבין שתי הגישות, לעומתם   

במספר אריסטו אף מתייחס . מאידך גיסא, "תאוטופית ואידיאי"וזו התועלתנית למדינה וה

ככאלה , אריסטו מתייחס אל בני האדם בדומה לגלאוקון. 87מקרים לרעיונות הישנים שהועלו

בני . אבל נראה שאין זו התייחסות נורמטיבית ביקורתית, שהאינטרסים האישיים מובילים אותם

אין מקום לבקר את , אולי, ולכן, 88עליהם להשיג מזון להתקיים, האדם עסוקים בטרדות היומיום

בדומה , התייחסותו החיובית לחוק, לעומת זאת. אלא לנסות לשפר את חייהם, הםמעשי

שניתן , ישנם אלו. היא בשל יתרונותיו ביצירת סולידריות והבנה חברתית, אפלטון/לסוקראטס

 ".והחוק יחנכם" וואלו שלא ניתן לחנכם ייענש, לחנכם מגיל צעיר

לטון לגישת אריסטו בהתייחסות חיובית יותר אפ/ניתן למצוא דמיון מסוים בין גישת סוקראטס   

, גם לחוק יש חשיבות בגישותיהם. לעומת ההתייחסות השלילית של גלאוקון, של האדם" טבעו"ל

וכנראה כאן , אפלטון לחשיבות היתרה של החוק בחברה/למרות הביקורתיות של סוקראטס

                                                                                                                                            
 .4פרק , 1ספר , 119' ע, "פוליטיקה"  75
 .הכוונה למדיניות  76
 .6פרק , 1ספר . הנכבש שייך לכובש  77
 (.מלחמה)על פי החוק או באונס   78
 .שם, שם, 116' ע  79
, 140' ע .לא ניתן לקיים את השלטון, מכיוון שבלעדי העבד, ל מההסכם בין האדון לעבד הוא האדוןהמרוויח הגדו, למעשה  80

 .6פרק , 9ספר 
 .ילדים, עבדים, לא על נשים: יש לציין כי מדובר רק על אזרחים  81
 .סטייה מהמשטר הישר  82
 .11פרק , 9ספר , 144' ע, אפילו אם הוא הגון והם לא  83
 .11פרק , 2ספר ,  149' ע  84
 .11פרק, 9ספר , 144' ע. מזון לא נקי מעורב בנקי מביא לכך שהרוב יהיה מועיל מהמועט -"משל המזון"  85
 .טבלת השוואה בין שלוש הגישות: 'ראה נספח א  86
 ספר, 116' ע, "' פוליטיקה א"וגם , 3פרק , 10ספר  111' ע,2פרק , 1ספר , 101' ע,"מהדורת ניקומאכוס: אתיקה: "ראה  87

 .6פרק , 1
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שגישתם הומנית , ניתן בהחלט לומר. מדובר באפלטון ובביקורת על משפטו של סוקראטס

יש להתחשב בהבדל בין , בנוסף. והם רואים את המדינה ככלי חיובי, וחברתית יותר משל גלאוקון

לעומת הגישה הדדוקטיבית של , שבה נוקט אריסטו, שיטת המחקר האינדוקטיבית

שמתאים את התיאוריה למדינה , את גישת אפלטון, למעשה, אריסטו מבקר. אפלטון/סוקראטס

 .89וטוען שיש צורך ללמוד מהדברים המורכבים על הפרטים, באידיאה

ראייתו של אריסטו את המציאות מפוכחת הרבה יותר מראייתם האוטופית של , לסיכום   

מבחינתו הצדק האמיתי מתקיים . וחיובית הרבה יותר מראיית גלאוקון, אפלטון/סוקראטס

א בשל העובדה שנמנע פילוג אל, במשטר הדמוקרטי לא רק בשל העובדה שמגוון דעות מיוצג

אפלטון חשוב גם /המנהיג המכווין של סוקראטס. של ההמונים" שחרור קיטור"ופיצול על ידי 

הניסיון לגשר בין . 90אבל הוא מייחס חשיבות רבה לייצוג ההמון וליצירת סולידריות, לאריסטו

, הקיצונייםבהנחה כי הצדק הוא האמצע שבין שני הדברים , 91פרטים עומד במרכז תפיסתו

 ".הפיסיס"ו" הנומוס"ובין , "ארצית"האמצע שבין תפיסה אוטופית לתפיסה 
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