
बी.ए  - सेम – २  (पाश्चिमात्य राजकीय श्चिचारितं) 

प्रकरण दसुरे – अॅररस्टॉटल 

अॅररस्टॉटल चा जीिनपररचय – अॅररस्टॉटल हा प्लेटोचा श्चिष्य आह.े त्याचा जन्म ग्रीस दिेातील स्टॅगीरा 

ह्या गािी झाला. त्याने िीस िर्ष प्लेटोच्या श्चिक्षण संस्थेत श्चिक्षण घेतले. त्याने इसप ू३३५ मध्ये अथेन्स 

मध्ये ;लीश्चसयम’ नािाची श्चिक्षण संस्था स्थापन केली. त्याने एकूण ४०० ग्रंथ श्चलश्चहले. राज्यिास्त्र 

श्चिर्यांिर ‘The Politics’ and ‘The Continuation’ असे दोन ग्रंथ श्चलश्चहले आह.े त्याने अध्यात्मंक 

राजकीय श्चिचारांना िेगळे करून स्ितंत्र राजकीय श्चिचाराची मांडणी केली आह े म्हणनूच त्याला 

राज्यिास्त्राचा जनक म्हटले जाते.  

अॅररस्टॉटलचे राज्याश्चिर्यक श्चिचार – १.राज्य ही एक नैसश्चगषक ि स्िाभाश्चिक संस्था आह.े २.राज्य ही 

सिषश्रेष्ठ ि श्चिकसनिील संस्था आह.े ३. राज्य राज्य ही सेंश्चिय िस्त ू आह.े ४.राज्याचे श्चिश्चिध प्रकार 

(राजतंत्र, श्चिष्टतंत्र, लोकतंत्र) ५.श्चिक्षण दणेे ह ेराज्याचे कायष आह.े  

अॅररस्टॉटलच्या आदिष राज्याची िैश्चिष्ट े– १.संश्चिधान २.िासनप्रकार ३.राज्याची सहा अंगे ४.भपू्रदिे 

५.लोकसंख्या ६.नागररकांचे स्िातंत्र्य ७.श्चिक्षण ८.संपत्ती ९.सािषभौमसत्ता १०.कायदा  

अॅररस्टॉटलच्या मते क्ांतीचे प्रकार – १.संपणूष क्ांती २.आंश्चिक क्ांती ३.िगष क्ांती ४.व्यश्चिगत क्ांती 

५.गैरव्यिीक्ांती ६.िाड्मयीन क्ांती ७. रिरंश्चजत क्ांती ८.रिहीन क्ांती  

अॅररस्टॉटलचे दास्यत्िा (गुलामश्चगरी) संबधी श्चिचार – अॅररस्टॉटलने गलुामश्चगरीचे समथषन करतो. प्राचीन 

ग्रीकमध्ये गलुामश्चगरी व्यिस्था फार पूिीपासनू अश्चस्तत्िात होती. या बद्दल तो म्हणतो, गलुामश्चगरी प्रथा 

नष्ट केली तर ग्रीसची राजकीय आश्चण सामाश्चजक व्यिस्था धोक्यात येईल. अॅररस्टॉटल व्यिहारिादी 

िास्त्रज्ञ होता. त्यािेळी गुलामांचा उपयोग िेतीसाठी साधन म्हणनू होत असे. गलुाम ही सधन लोकांची 

आश्चण राष्राची संपत्ती मानली जात असे. गुलामांच्या पररश्रमािर व्यिीचा आश्चण समाजाचा चररताथष 

चालत होता. गलुामाचे प्रकार – नैसश्चगषक गलुाम – ज्या व्यिी जन्मत:च मंदबदु्धीच्या आश्चण बदु्धीहीन 

असतात तसेच ज्या व्यिी अकुिल आश्चण जीिन जगण्यास अयोग्य असतात त्यांना अॅररस्टॉटल 

नैसश्चगषक गुलाम म्हणतो. िैधाश्चनक गुलाम – पिूी ग्रीक नगरराज्यात आश्चण इतरही राज्यांमध्ये सतत यदेु्ध 

होत असत. अिा यदु्धात श्चिजयी ठरलेले राज्य पराभूत राष्राच्या सैश्चनकांना आश्चण नागररकांना ओलीस 

ठेिीत असे. त्यांना तो िैधाश्चनक गुलाम असे म्हणतो.  

अॅररस्टॉटलने राज्याचे केलेले िणषन – राज्याचे िगीकरण करतांना अॅररस्टॉटलने मखु्यत: दोन आधार 

मान्य केले आह.े १.प्रमाणात्मक श्चकंिा संख्यात्मक ह्याचा अथष राज्याची सत्ता श्चकती लोकांच्या हाती 



आह?े २.गणुात्मक ह्याचा अथष िासनाचा उद्दिे कोणता? सािषजश्चनक साध्य करणे श्चकंिा राज्यकत्याषचा 

स्िाथष पाहणे. ह्या आधारािर अॅररस्टॉटलचे राज्याचे तीन िदु्ध आश्चण तीन भ्रष्ट प्रकार पाडले आह.े  

       राज्यकत्याषची संख्या               िदु्ध प्रकार           भ्रष्ट प्रकार  

एका व्यिीची सत्ता राजेिाही (राजतंत्र) हुकुमिाही 

काही व्यिीची सत्ता कुलीनतंत्र (महाजनसत्ता) धश्चनक तंत्र 

अनेक व्यिी बहुसंख्य जनतंत्र (प्रजातंत्र) लोकिाही 

 

प्रकरण श्चतसरे – जॉन स्टुअटष श्चमल 

जॉन स्टुअटष श्चमलचा पररचय -  जॉन स्टुअटष श्चमलचा जन्म २० मे १८०६ रोजी लंडन येथे झाला. हा 

बेंथमचे श्चिष्य होते. त्याचे श्चिक्षण फ्ांस येथे झाले. काही काळ त्याने इस्ट इशं्चडया कंपनीत नौकरी केली. 

एका ितृ्तपत्राचा संपादक म्हणनू सदु्धा काम केले. १८६६ साली िेस्ट श्चमश्चनस्टर मतदान संघातून तो 

श्चिटीि संसदमेध्ये सदस्य म्हणनू श्चनिडून आला.  

जॉन स्टुअटष श्चमलची ग्रंथ संपदा – श्चसस्टीम ऑफ लॉश्चजक, पोश्चलश्चटकल एकोनामी, ऑन श्चलबटी (हा ग्रंथ 

त्याने आपल्या हररयट टेलर नािाच्या पत्नीला मतृ्यपूिात १८३० ला अपषण केला), थॉटस ऑन 

पालषमेंटरी रीफोम्सष, ररपे्रझेंटेश्चटव्ह गव्हनषमेंट, सब्जेकिन ऑफ िमुेन, यटेुश्चलटेररयाश्चनझम ऑफ ररलीजन या 

सारखे ग्रंथ श्चलश्चहले. त्याचप्रमाणे १८७३ साली स्ित:चे आत्मचररत्र (ऑटोबायोग्राफी) हा ग्रंथ श्चलश्चहला. 

जॉन स्टुअटष श्चमलचे स्िातंत्र्यासंबधी श्चिचार – स्िातंत्र्यासंबधीचे श्चिचार श्चमलने आपल्या ‘ऑन श्चलबटी’ 

ह्या ग्रंथात मांडले आह.े त्यािेळी इगं्लंडमध्ये सधुारणा आंदोलने फार मोठया प्रमाणांत झाली होती. 

त्यामळेु लोककल्याणकारी राज्याचा हस्तके्षप बराच िाढू लागला. संसदनेे लोककल्याणाच्या नािाखाली 

अनेक कायद े तयार केले. त्यामळेु सामाश्चजक व्यिस्थेमध्ये िासनाचा हस्तके्षप सतत िाढल्यास 

व्यिीस्िातंत्र्य नष्ट होऊन स्िेछाचारी िासन श्चनमाषण होईल अिी भीती श्चमलला िाटत होती. श्चिटीि 

संसदनेे जनतेिर लादलेले अनेक कायद ेश्चमलला मान्य नव्हते. कारण त्या कायद्यामळेु व्यिीस्िातंत्र्यांचा 

ऱ्हास झाला होता त्यामळेु श्चमलने स्िातंत्र्यासबंधी श्चिचार मांडले. श्चमलने स्िातंत्र्याचे दोन प्रकार सांश्चगतले 

आह.े १. श्चिचार स्िातंत्र्य २.कायषस्िातंत्र्य  

श्चमलचे प्राश्चतश्चनधीक सरकारश्चिर्यीचे श्चिचार – श्चमलने प्राश्चतश्चनश्चधक सरकारसंबधी श्चिचार आपल्या 

‘ररप्रेझेंटेश्चटव्ह गव्हन्मेंट’ या ग्रंथात मांडले आह.े श्चमलच्या मते, नागररकांच्या सदगणुाचा आश्चण 

िहाणपणाचा श्चिकास करणारे िासन सिोत्तम िासन होय. सािषजश्चनक व्यिहारात लोकांचा सहभाग 



असल्यासच त्याच्या गणुित्तेचा बोध घेता येतो. प्राश्चतश्चनश्चधक िासन ह े इतर कोणत्याही िासनापेक्षा 

श्रेष्ठतम िासन आह ेकारण त्या िासनात प्रत्येकाला राजकीय व्यिहारात सहभागी होण्याची समान संधी 

असते.  

प्राश्चतश्चनश्चधक सरकारमध्ये असलेले गणु – १. िासनाचे स्िरूप प्रश्चतश्चनधीच्याद्वारे श्चनधाषररत होते. 

२.िासनव्यिस्थेत सहभागी होण्याची समान संधी असते. ३.जनतेद्वारे िेळोिेळी योग्य प्रश्चतश्चनधीची श्चनिड 

होते. ४.प्रश्चतश्चनधी जनतेला जबाबदार राहतात. सािषभौमसत्ता जनतेकडे असते. ५.संश्चिधांनानसुार 

िासनकारभार चालतो त्यामळेु लोकोपयोगी िासन श्चनमाषण होते. 

 

सरािासाठी प्रश्न 

 

िस्तशु्चनष्ठ प्रश्न – ररकाम्या जागा पणूष करून िाक्य पणूष श्चलहा. 

 

१.प्लेटोचा गरुु ....................... हा होता. (साके्टीस, अररस्टोटल, माक्सष, श्चमल) 

२.प्लेटोचा न्याय श्चसद्धांत .................. या ग्रंथात मांडला आह.े (श्चद ररपश्चब्लक, श्चद लॉज, श्चद 

कान्टूटीिन, ऑन श्चलबटी) 

३.राज्यिास्त्राचा जनक ........................ला म्हटले जाते. (प्लेटो, अररस्टोटल, माक्सष, श्चमल) 

४.राज्य ही ....................... संस्था आह ेअसे अररस्टोटल म्हणतो. (नैसश्चगषक, मानिी, राजकीय, 

कायषकारी) 

५. ............... ह ेश्चमल चे गरुु होते. (बेन्थम, प्लेटो, अररस्टोटल, माक्सष) 

६. स्ितंत्र्या संबधी श्चिचार श्चमल ने .................... या ग्रंथात मांडले. (ऑन श्चलबटी, श्चसस्टम ऑफ 

लॉश्चजक, पोश्चलश्चटकल इकोनॉमी)  

 

दीघोत्तरी प्रश्न  

१.प्लेटोचा न्याय श्चसद्धांत स्पष्ट करून न्याय श्चसद्धांताची िैश्चिष्ट ेसांगा. 

२.अरीस्टोटलचे राज्यासंबधी श्चिचाराचे श्चिस्ततृ श्चििेचन करा. 

३.अरीस्टोटलच्या क्ांतीश्चिर्यक श्चिचारांचे थोडक्यात श्चििेचन करा. 

४.श्चमलचे प्राश्चतश्चनश्चधक सरकार संबधी श्चिचार सांगा. 

५.श्चमलच्या स्िातंत्र्यासंबधी श्चिचारांचे स्पष्टीकरण करा. 

 



लघतुरी प्रश्न  

१.प्लेटोिर पडलेला प्रभाि  

२.प्लेटोच्या समाजाची िगषव्यिस्था   

३.अरीस्टोटल नसुार राज्याचे प्रकार  

४. अरीस्टोटल नसुार आदिष राज्य  

५. श्चमलचे स्िातंत्र्याचे प्रकार  

६. श्चमल नसुार प्रश्चतश्चनधीची कायष  
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