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, אשר בשליטת בני אדם, וגורמים פנימיים( טבעיים)לפי פוליביוס ישנם דברים חיצוניים  :מבוא

בותו של ולחשי, בעבודה זו אתייחס אל שני סוגים הגורמים לשינויים במשטרים. 1לשקיעת משטר

 .כפי שמציג זאת פוליביוס, משטר מאוזן

. 2משטר טוב תלוי בחוקה מוצלחת, וזאת על פי לימוד ההיסטוריה, שבאופן כללי, פוליביוס טוען   

. חולשתה של המדינה על ידי קביעת חוקה מסוימת/בני האדם יכולים להשפיע על חוזקה: כלומר

". כמשקל נגד" 3ה כל יסוד ירסן את השנישב, כדי לחזק את המשטר יש ליצור חוקה מאוזנת

ויכולת מניעה מיסוד מסוים להשתלט על , יש יכולת השפעה על השני, 4במקרה כזה לכל יסוד

 .5השלטון

כדי שהמשטר יהיה , במקרה של מלוכה, אם כבר קיים אחד משלושת המשטרים המוכרים   

יכול לחזק את , השליט: כלומר. 6כוחולא על פחד ו, עליו להיות מבוסס על תבונה, מקובל על הנתין

ששולטים בו הצדיקים והנבונים יביא , משטר, באריסטוקרטיה. שלטונו על פי התנהגותו

 . המשטר ישגשג, ומצייתים לחוקים, אם הרוב מכבדים את הזקנים: בדמוקרטיה. להצלחתו

שההמון לא , המביאה לכך, היא יצירת מיתוסים, לפי פוליביוס, דרך נוספת לחיזוק המשטר   

פוליביוס משתמש בדוגמה של בעלי השררה . 7בשל פחד מכוחות בלתי נראים, יסטה מדרך הישר

 .8שמועלים בכספי הציבור, כדי להראות כיצד ברומא נדיר למצוא אנשים, המתחייבים בשבועה

התפתחות המלוכה מתוך שלטון יחיד היא . 9אסונות טבע מביאים להרס משטרים, באופן טבעי   

ואז , המנהיג יכול לבחור בין עקרונות הצדק. בשל היווצרות רגשי השתייכות ושותפות, 10בעיתט

יוצרת , "באופן טבעי", פוליביוס מתייחס לכך שמלחמה, בנוסף. 11הנשלטים יחזקו את שלטונו

 . 12אחדות סביב האויב המשותף

של מלכות וגם ירישת  גם ירישה. מוסרית של השליטים תגורמת להידרדרו, באופן כללי, ירושה   

גם הדמוקרטיה טובה . ונטייה אל עבר התשוקות, מביאים לסטייה מדרך הישר 13אריסטוקרטיה

ואת , ומעריכים את השוויון, שהתנסו בשלטו האוליגרכיה והטירניה עדיין חיים, רק כאשר אלו

, לדור החדש מביאה בהכרח לשלטון הכוח והאלימות" ירושת הדמוקרטיה. "14חופש הדיבור

הוא מתחיל לחפש , לכן. ומקבל אותו כמובן מאליו, מכיוון שהדור הזה התרגל אל השוויון

כל חוקה . 15הוא דבר טבעי: כלומר ,"דין הטבע"מעגל משטרים זה הוא . עדיפויות עבור עצמו

מה שנוצר באופן טבעי הוא סטייה מהמשטרים הטובים בשל טבעם . נוצרת עם קלקלותיה בתוכה

 .של בני האדם

" במשטר מאוזן"הבחירה . החלשת המשטר/בני האדם יכולים להשפיע על חיזוק ,לסיכום   

יכולה להביא לחיזוק המדינה וליצירת , 31או בעקבות ניסיון אישי, בעקבות לימוד ההיסטוריה

התנהגות השליטים , "חוקה מאוזנת"שבו לא נקבעה , בכל מקרה אחר. סולידאריות פנימי

וזאת משום שמעגל המשטרים , רק על משך הזמן שהמשטר יתקיים והנשלטים יכולה להשפיע

 . ימשיך להתקיים באופן טבעי

 

 

 

 

 

 



 ביבליוגרפיה

תולדות המחשבה . א.מקראה לשיעור הב, פרי מייסי'ר ג"עורך ד: בתוך, "היסטוריה",  פוליביוס

 .ד"תשס, סמסטר אביב, 'תקופה א: המדינית
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