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گاهشمار1

تولد ارسطو2 در استاگیرای ماِکُذنیا )مقدونیه( در شمال شرقی یونان کنونی.  384
مرجع  باالترین  که  افالطون3  آکادمِی  در  شاگردی  برای  آتن  به  مهاجرت   367

آموزش در یونان باستان محسوب می شد.
به  را  آتن  ارسطو  می رسد.  آکادمی  مدیریت  به  اسپِوسیُپس  افالطون.  مرگ   347
پیثیاس  با  او  دوره  همین  در  می کند.  ترک  ترکیه  سواحل  در  آُسس  مقصد 

ازدواج می کند و صاحب دختری با همین نام می شود. 
با  همکاری  و  لِسُوس  جزیرة  در  میتیلینی  نزدیکی  در  ارسطو  سکونت   344

ثئوفراستوس، ساکن جزیرة میتیلینی و شاگرد پیشین آکادمی. 
)اسکندر(  الکسانذُرس  برای آموزش پسرش  را  او  ماِکُذنیا،  پادشاه  فیلیُپس،   343

سیزده ساله دعوت می کند. 
ارسطو  بازگشت  می رسد.  ماِکُذنیا  پادشاهی  به  الکسانذُرس  فیلیُپس.  مرگ   335
پیثیاس می میرد و  لیکیُین. در این دوران  نام  با  به آتن و تأسیس مدرسه ای 
ارسطو با ِهرپیلیس از اهالی استاگیرا ازدواج می کند و صاحب پسری به نام 

نیکوماُخس می شود. 

 .)Shields 2014 .1. این گاهشمار برگرفته از کتاب ارسطو، نوشتة کریستوفر شیلدز است )نک
در ابتدای کتاب، شیلدز به این نکته اشاره می کند که گروهی از تواریخ موجود در این گاهشمار 
تخمینی است و بر اساس پژوهش های علمی شکل گرفته است. سال ها جملگی به پیش از میالد 

اشاره دارند.
2. تلفِظ درسِت ارسطو در زبان یونانی آریستوتلیس است، ولی مترجم به دلیل رایج بودن شکل 

معرِب این نام، یعنی ارسطو، در سرتاسر متن از آن استفاده کرده است.
3. تلفِظ درسِت افالطون در زبان یونانی پالُتن است، ولی مترجم به دلیل مصطلح بودن شکل 

معرِب این نام، یعنی افالطون، در سرتاسر متن از آن استفاده کرده است.
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مرگ الکسانذُرس در بابل و آخرین مهاجرت ارسطو از آتن به دلیل افزایش   323
افکاِر ضدماِکُذنیایی. 

مرگ ارسطو در خالکیذا  322



مقدمة مترجم

پس  در  مرگش  از  پس  ارسطو  دوقرنی  تقریبًا  فراموشی  علی رغم 
عرصه هایی  که  ارسطو  آثار  اپیکورگرایی،  و  رواقی گرایی  شکاکیت، 
همچون هستی، حقیقت و اخالق را با ابزار علمی و فلسفی و منطقی 

درنوردیده بودند، دوباره ویرایش شدند و مورد بحث قرار گرفتند. 
این فیلسوف عقل گرا و عقالنیت خواه, که از خانواده ای ثروتمند می آمد، 
در جهانی مملو از اندیشه های ناب و متنوع زیست و در میان اندیشمندان 
زمانه برتری جست و به دلیل ویژگی دانشجویی و دانش گستری و گنجینة 
شکوهمندی که از این رو برای هم نسالن و نسل های آینده به جا گذارد 
به اوج محبوبیت رسید. ارسطو روحی دوباره به کالبد اندیشه و بالطبع 
جامعه دمید. او معتقد بود که انسان تشنة دانایی است، همة انسان ها توان 
دانش اندوزی را دارند و شناسنامة هر انسانی ذهن اوست. پس زندگی 
کامل انسانی، یعنی حیاتی توأم با فعالیت فکری. ارسطو در یکی از آثارش 
با عنوان نصیحتی به فلسفه می نویسد: »خردجویی لذت بخش است. تمام 
انسان ها فلسفه را خانة خویش می دانند و دوست دارند که همه چیز را 

کنار بگذارند و زمانشان را صرف فلسفه کنند.«1  
تولید  و  گردانیده  قلم  گسترده ای  و  متنوع  موضوعات  در  ارسطو 

1. Jonathan Barnes, Aristotle: A Very Short Introduction, Oxford : Oxford University Press, 2000, p.9.
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اندیشه کرده است، از جمله دربارة منطق، سخنوری، اخالق، سیاست، 
کائنات و... او برای تحلیل فلسفی اش از جهان پیرامون معیارهای دقیق 
فلسفی ارائه می کند و با ورود به جزئیات هر موضوع جوانب مختلف 
آن را می کاود و بازمی کاود تا به حقیقِت آن موضوع نزدیک تر شود 
و الیه های زیرینش را برمال کند. اندیشة افالطون در طول حیات او 
گسترش چشمگیری یافت، ولی اندیشة شاگردانش از جمله ارسطو، 
شاید قرن ها طول کشید تا در بستر اجتماعی و تاریخی به انسجام برسد 
و در قالبی نظام مند عرضه شود. قرن بیستم سهم بیشتری از نگاه نظام مند 
به آرای ارسطو را به خود اختصاص داده است. »ِورنِر یِِگر1 پژوهشگری 
تکاملی  در سال 1923 سیر  ارسطو2  دربارة  اثرش  نخستین  در  که  است 
داد.  نشان  موجود  نسخه های  و  مدارک  اساس  بر  را  ارسطو  اندیشه های 
بر اساس استنتاجات یگر، ارسطو بیست سال از زندگی اش را در مکتب 
افالطون گذراند و به اندیشة افالطونی وفادار ماند. نوشته های نخستینش 
مانند Ευδήμος και Προτρεπτικός مؤید این وفاداری است. از نگاه یگر، 
 مرگ افالطون و سفرهای ارسطو آغاز جدایی او را از مکتب معلمش 
داد«  به سوی تجربه گرایی سوق  متافیزیکی  تفکر  از  را  او  رقم زد و 
)Anagnostopoulos 2009, p. 23(. علی رغم نظریات مختلفی که در باب 

جدایی کامل ارسطو از مکتب افالطون ارائه شده بسیاری از پژوهشگران 
مانند جی. ای. ال. ُاِون3 بر این باورند که پیوند ارسطو با مکتب افالطون 
امری است بسیار پیچیده و به شکل مطلق نمی توان در این باره حکم 
صادر کرد. گروهی دیگر معتقدند که ارسطو تا پایان عمرش افالطون را 

در نظر داشت و هرگز تجربه گرایی را جایگزین مکتب او نکرد. 
تناقضات  با  را  ما  ارسطو  اندیشة  تکاملِی  سیِر  دربارة  پژوهش 

1. Werner Jaeger )1888-1961(
2. کتاب ابتدا در سال 1923 به زبان آلمانی نوشته و در برلین منتشر شد و پس از یازده سال 
 Aristotle: Fundamentals of the History of his در سال 1934 به انگلیسی ترجمه و با عنوان

Development به انتشار رسید. 

3. G. E. L. Owen
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این  اصلی  دلیل  که  می رسد  نظر  به  و  است  کرده  روبه رو  آشکاری 
تناقضات آن است که ارسطو در مقام شاگرِد مکتِب افالطون، که دو 
دهه از زندگی خویش را صرف فهم مفاهیم موجود در آن کرد، مسیر 
مطلق گرایانه ای را در پیش نگرفته و میانه روی پیشه کرده است، یعنی 
که در عین گرایش به تجربه گرایی به دلیل پیچیدگی رو به افزایِش 
آرای او در باب ماده و طبیعت و حیوانات، مکتب افالطون را نیز مد 
نظر داشته ــ به خصوص در کتاِب متافیزیک ــ اگرچه تا پایان عمر 
ایده های افالطونی را با خط کِش عقالنیِت برآمده از شناخِت نظری، 

عملی و استداللی اش به چالش کشیده است. 
گروهی از پژوهشگران بر این باورند که شاید فقط یک پنجم از آثار 
ارسطو باقی مانده و به ما رسیده است. یکی از مهم ترین نوشته های این 
فیلسوف کتاِب شاعری )Ποιητική( است که در جستجوی ارائة تفسیری 
دقیق از انواع شعر و ساختار و اجزای شعر واالست. ارسطو شعر را ابزار 
تقلید برای نمایش یا بازنمایی زندگی به واسطة شخصیت، احساس و 
کنش می داند. البته ارسطو برای شعر گسترة معنایِی وسیع تری را در نظر 
حماسه،  جمله  از  شعر  انواع  بزرگ  ظرف  این  که  گونه ای  به  می گیرد، 
 Μίμεσις [mimesis[« .تراژدی، کمدی، ذیثی رامُوس و ... را در خود جا دهد
واژه ای است فلسفی که ناقل معانی مختلفی است از جمله تقلید، بازنمایی، 
دریافت پذیری و ...« )Gebauer 1996, p. 1(. تقلید در کنار مفهوم ذییی گیسی 
)]Διήγησις [zieegisis( که افالطون آن را مطرح کرد و روایت را منشأ خلق 
اثر هنری می دانست، به تدریج بر ادبیات یونان باستان و پس از آن بر هنر 
جهان سایه افکند و بسته به زمانه تأویل های گوناگونی از آن شد، مثاًل 
َسمیوئِل تِیلر ُکلِریج،1 شاعر، منتقد و فیلسوف انگلیسی، در نظریة تخیلش 
یا اریش آوئرباخ،2 زبان شناس و منتقد آلمانی، در کتاب تقلید: بازنمایی 

واقعیت در ادبیات غرب. 
واژة »تقلید« اشاره به ارتباط میان تصویر و واقعیت آن می کند و 

1. Samuel Taylor Coleridge  2. Erich Auerbach
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دیدگاه های  به  ره  واکاویده اند و  را  مفهوم  این  نظریه پردازان معاصر 
نوینی برده اند، از جمله َمتیو ُپُتلسکی1 در کتابی با عنوان تقلید مقدمه ای 
بر مفاهیِم متبادرشونده از پدیداِر تقلید نوشته و عالوه بر کالبدشکافِی 
سرچشمه های تئوری تقلید در فلسفة باستان، از افالطون تا ارسطو، 
ـ تئاتریت و  سه گونة کلیدِی تقلید، ایمیتاتیو یا تقلیِد خطابه ای، تئاتر
رئالیسم هنری، جایگاه تقلید در تئوری های مدرِن هویت و فرهنگ 
متعلق به فروید، الکان، ژیالرد و بودریار و آیندة احتمالی تئوری تقلید 
در ارتباط با انقالب در زیست شناسی و تئوری های تکثیر فرهنگی را 

مطرح می کند و به نقد می کشد. 
تقلید یکی از قدیمی ترین و پایه ای ترین واژگان در وادی تئوری 
ادبی و هنری است و دیدگاه ما را دربارة پدیدارهای هنر و ادبیات 
چارچوب می بخشد. تقلید یعنی هنر برداشتی از واقعیت است، ولی 
را  واژه  این  فلسفی  اهمیت  و  معنایی  گسترة  به سختی  تأویل  این 
متبادر می سازد. »تقلید آثار هنری و کنش هایی مانند تقلید شخصی از 
شخص دیگر، طبیعت، حقیقت، زیبایی، حالت ها، موقعیت ها، تمثیل ها 
و ایده ها را توصیف می کند. این واژه نه تنها به توصیف ارتباط میان 
هنر و زندگی می پردازد، بلکه به واکاوی رابطة میان استاد و شاگرد، 
اثر هنری و مخاطب، جهان مادی و دنیای ایده ها دست می زند. تقلید 
در دوران های مختلف تاریخی در هیئتی متفاوت ظاهر می شود ... و 
در پس مفاهیم متنوع فلسفی و اجتماعی خود می نماید. هیچ ترجمه 
تقلید همیشه  نیست.  آن  پیچیدگی های  بازنمایی  به  قادر  تفسیری  و 
ماهیتی دوگانه داشته است و خیر و شر، طبیعی و غیرطبیعی، ضروری 

.)Potolsky 2006, pp. 1-2( »و غیرضروری را در بر می گیرد
تا به آن جاست که, بدون  تاریخ هنر  تقلید در  حضور و اهمیت 
رجوع به جوانب فلسفی آن، بسیاری از جریانات هنری قابل درک و 

1. استادیار ادبیات انگلیسی در دانشگاه یوتا. او به تدریس تئوری ادبی و انگلیسی مدرن و نیز 
ادبیات تطبیقی مشغول است و کتاب های تئوریک متعددی را به انتشار رسانده است. کتاب تقلید 
)Mimesis( یکی از آثار مهِم تئوریک اوست که انتشارات راتلج در سال 2006 چاپ و منتشر کرد. 
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به لحاظ فلسفی متقاعدکننده نیستند. حذف تقلید یعنی حذف هنر؛ 
دنیای  هنر  الاقل  نمی گیرند,  قرار  تقلید  زیر چتر  هنرها  اگرچه همة 
جمهوریت،  کتاِب  در  است.  شده  استوار  تقلید  پایه های  بر  غرب 
افالطون تقلید را صرفًا برداشتی از واقعیت می داند. از دیدگاه او تقلیْد 
توهمی است که باید از واقعیت و طبیعت متمایز باشد. »بی شک کل 
تاریِخ تئورِی ادبی در تناقض یا توافق با این نگره واکنش های مختلفی 
را در خود جا داده است. مثاًل به نظِر ژاک دریدا تمامیِت تاریِخ تأویِل 
هنر، به سبب امکانات منطقِی برآمده از مفهوم تقلید، تحت الشعاع قرار 
گرفته و دگرگون شده است. فارغ از فهم و دانایی نسبت به تقلید، 

 .)Ibid, p. 2( »نمی توان به سهولت تئوری های هنِر غرب را دریافت
کتاب شاعری تأثیرگذارترین اثر دنیای کالسیک در حیطة نقد ادبی 
است و در کنار جمهوریِت افالطون نخستین سرچشمة مفهوِم تقلید 
تراژدی  ارسطو در شاعری  اصلی  اگرچه موضوع  محسوب می شود. 
است، پرسش هایی اساسی و عمیق دربارة پدیدار تقلید مطرح می کند 
و در واقع اصالحیه ای است بر نظریات افالطون در باب تقلید. ارسطو 
گروهی از مفاهیم اساسی موجود در شاعری را از معلمش افالطون وام 
گرفته و نظریات معلمش را دربارة ماهیت و آثار تقلید به چالش کشیده 
هنر ضرورتًا  از  که  آن جا  را،  افالطون  اصلی  نگرة  هرگز  ولی  است، 
ماهیتی تقلیدی ارائه می دهد، رد نکرده است. حتی ارسطو در نقدهایش 
بر  و  می فشارد  تقلید  افالطونِی  مفهوم  بر  پا  افالطون  اندیشه های  بر 
حضور تأثیرگذارتر آن در تئوری هنِر غرب صحه می گذارد. او همچون 
افالطون معتقد است که همة هنرها زیر بیرق تقلید در حرکت اند و میان 
هنرهای نمایشی و جستارهای دیگِر انسانی مانند علم و تاریخ که با 

واقعیت و حقیقت ارتباطی قراردادی دارند تفاوت وجود دارد. 
شاید بتوان گفت که تاریخ نقد ادبی غرب، به نوعی همان تکرار 
کمابیش  قالب های  در  و  تقلید  باب  در  ارسطو  و  افالطون  نظریات 
متمایز است. برخالف افالطون که تقلید برای او به مثابة آینه ای است 
ارسطو  دارد،  فریبنده  ماهیتی  و  می کند  منعکس  را  دیگری  چیز  که 
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درونی  اهداف  و  قواعد  با  است  هنری  تقلیْد  که  است  باور  این  بر 
منحصربه فرد. او در همان خطوط نخستیِن شاعری می گوید که شعر 
واجد ماهیتی طبیعی است و باید آن را بر اساس ترتیب طبیعی بررسی 
همچون  واژگانی  از  تقلید  تفسیِر  برای  افالطون  که  حالی  در  کرد، 
آینه، سایه، توهمات دیداری و ... مدد می جوید و این خود اشاره به 
ماهیت تصنعی و غیرواقعی هنر و ادبیات دارد. در جایی دیگر ارسطو، 
آن جا که از وحدِت پیرنگ سخن به میان می آورد، پیرنگ خوب را به 
ارگانیزم زنده ای تشبیه می کند که تمام اجزایش با هماهنگی کامل در 

تکامل اند و لذت می آفرینند. 
شعر، نقاشی، حماسه و تراژدی در نظر افالطون ضرورتًا تقلید از 
واقعیت اند، ولی ارسطو هنرها را بر اساس مصالحی که استفاده می کنند 
تفکیک می کند. نقاش از پیکره و رنگ، موسیقیدان از ملودی و ریتم، 
رقصنده فقط از ریتم، و شاعر از ریتم، زبان و ملودی استفاده می کند. 
این هنرها تقلیدی اند، ولی از ابزارهای مختلفی کمک می گیرند. در نظر 
ارسطو، هنرمند نه فقط مقلد، بلکه خالق و سازنده است. او به این نکته 
اشاره می کند که هنرهای دیگر نیز از ابزارهای شعر برای خلق اثر هنری 
یاری می جویند، ولی به دلیل ابزارهایی که استفاده می کنند نمی توان آن ها 
را شعر به حساب آورد. رساله های پزشکی و علمی یونان باستان معمواًل 
به شکل منظوم نوشته می شدند، ولی پزشک و دانشمندی که به نظم 
می نویسد لزومًا شاعر نیست. از منظر ارسطو، سبب ظهور و ماندگاری 
شاعر تقلید است نه نظم. البته باید گفت که شعر نمونة تقلیل یافتة علم 

یا فلسفه نیست و دارای خصوصیات ویژة خودش است. 
به نظر ارسطو، افراد و کنش های موجود در هنر لزومًا از دو گونة 
واال و فرودست هستند، مادامی که افالطون این گونه ها را بر اساس 
تأثیر خوب یا بد آن ها بر مخاطب بررسی می کند. »ارسطو در مورد 
او  انتقادی می گیرد.  به افالطون سویة  تقلید هم نسبت  اشیای مورد 
را  ایده  این  او  می کند.  تقلید  کنشگر  انساِن  از  که شعر  است  معتقد 
مستقیمًا از سخنان افالطون دربارة تراژدی در کتاب دهم جمهوریت 
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وام می گیرد و با تأویلی جدید به آن می نگرد« )Ibid, p. 35(. هر هنرمند 
و هر گونة هنری از دیدگاه ارسطو به گونه ای از انسان یا کنش های 
مرتبط با او می پردازد. حماسه و تراژدْی انسان ها را واالتر از واقعیتشان 
تصویر می کند، ولی کمدی آن ها را در مرتبه ای پست تر از واقعیت 

فردی و اجتماعی شان نشان می دهد. 
مثالی  کودکان  بازی  که  است  معتقد  افالطون  مانند  هم  ارسطو 
گویاست از واکنش انسان های بالغ به کارهای تقلیدی. در این جا او 
بار دیگر تقلید را در ارتباطی عمیق با طبیعت نشان می دهد. انسان های 
بالغ نیز مانند کودکان از تقلید لذت می برند و می آموزند. ارسطو به 
اجساد  مانند  رنج آور  اموِر  نمایِش  از  ما  که  می کند  اشاره  نکته  این 
مرده و حیوانات فرومایه لذت می بریم. تقلید موجِد فاصله ای است 
که رنِج شخصیت های تراژدی را به حظ تبدیل می کند، رنجی که در 
واقعیت هرگز لذت بخش نیست. این فاصله را َمتیو ُپُتلسکی »فاصلة 
مجرای  از  مخاطب  دانش اندوزی  بر  دلیلی  را  آن  می نامد،  خیالی« 
نمایش می داند و معتقد است که از نظر ارسطو تقلیْد اندیشة عقالنی 
و  سستی  بر  دلیلی  را  تقلید  افالطون  که  حالی  در  می کند،  بیدار  را 

خواب آلودگی خرد می انگارد.  
از دیدگاه ارسطو، تراژدی یا تراُقذیا )τραγωδία( ریشه در تالش 
شاعران برای ارائة بازتابی شرافتمندانه تر و نیک تر از انساِن روزمره 
دارد، در حالی که کمدی از منظر او در پی بازنمایی انساِن فرودست 
و نازل است و نواقص بشر را تصویر می کند. »او برای دراْم تاریخ 
تطور طبیعی قایل است. معتقد است درام با بداهه پردازی آغازید و با 
الهام از ابعاد متنوِع حماسة ُهمیروسی به تراژدی و کمدی منجر شد، 
شاعراِن جدی تراژدی نوشتند و فرودست ها به کمدی پناهنده شدند« 
)Ibid, p. 34(. حماسه هم از آن جهت که از انسان شریف و واال تقلید 

می کند به تراژدی شبیه است، اگرچه بیشتر دارای شکل روایی است. 
ارسطو معتقد است که جدیْت عنصر جدایی ناپذیر تراژدی است و 
طی آن انسانی بزرگ دگرگونی سرنوشت را تجربه می کند و در این 
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مسیر دشوار همواره ترس و شفقت را در تماشاگران برمی انگیزد و 
را  تراژدی  افالطون  ولی  می کند،  تزکیه شان  عاطفی  تجربة  این  طی 
وسیله ای قدرتمند، مخرب و پرطمطراق می داند و معتقد نیست که 
این هنر می تواند موجبات یادگیری و دانش اندوزی مخاطبان را فراهم 
طرزی  به  را  مخاطب  عواطف  تراژدی  که  می پندارد  افالطون  کند. 
خطرناک برمی انگیزد و خرد را به تباهی می کشاند، ولی ارسطو آن را 

دلیلی بر خردورزی و دانش اندوزی می داند. 
آن  شش گانة  اجزای  و  می شود  تراژدی  جزئیات  وارد  ارسطو 
کالم،  پیرنگ، شخصیت،  می کند:  تحلیل  و  برمی شمرد  یکی یکی  را 

اندیشه، عناصر اجرایی و آواز. 
از  تقلید  تراژدْي  زیرا  است،  حوادث  پیرنِگ  اجزا  این  مهم ترین 
با تمام  از همة كنش ها و كلیِت زندگي  تقلید  بلكه  نیست،  انسان 
كامیابي ها و ناكامي هایش است. كامیابي و ناكامِي انسان در ارتباط 
كامل با كنش و زندگي موجودیت مي یابند و پایان زندگي نوعی 
كنش است و نه كیفیتي وجودي. از نظر شخصیت، انسان موجودي 
است كه كامیابي و ناكامي اش ارتباطي تنگاتنگ با كنش هایش دارد. 
پس آن هایي كه به تقلید از كنش دست مي زنند هدفشان تقلید از 
شخصیت نیست، بلكه مي خواهند شخصیت هایي را نشان بدهند كه 

درگیر كنش هاي دراماتیك اند )از گفتار ششم(.

ارسطو کنش را عنصِر ثابِت پیرنِگ تراژیک می داند و شخصیت را عنصر 
متغیر. حتی قایل به این مسئله است که بدون کنش هرگز تراژدی خلق 
نمی شود، ولی بدون شخصیْت تراژدی امکان بروز و نمود دارد. او معتقد 
است که تراژدی به یاری پیرنگ به الیه های درونی شخصیت انسان نفوذ 
می کند و نسبتًا اسرار آدمی را برمال می سازد. او برای پیرنگ آغاز و میانه 
و پایانی قایل است که با یکپارچگی و وحدت اثر درآمیخته و ساختار 
تراژدی را رقم می زند. همچنین ارسطو در عین حال که معتقد است 
اپیزودیک بدترین گونة پیرنگ است، اجزای پیرنگ را برمی شمرد و به 
واکاوی عناصری همچون دگرگونی، بازشناسی و دردانگیزی رویدادها 



مقدمة مترجم  17

کنشی  از  تقلید  به  تنها  تراژدی  که  می شود  متذکر  و  می گمارد  همت 
جامع بسنده نمی کند و به تقلید از رویدادهایی که اغلب نمی توان آن ها 
را پیش بینی کرد و بر پایة رابطة عّلی و معلولی می پردازد که موجبات 
ترس و شفقت را فراهم می آورند. ارسطو با تحلیل ساختارِی پیرنگ بر 
عقالنیت حاکم بر آن صحه می گذارد. او ادعا می کند که پیرنگ مهم ترین 
عنصر و روح تراژدی است و آن را بستر عقالنیت می داند. در دوران 
معاصر، ما شخصیت را محور و کلید ادبیات می انگاریم، ولی ارسطو 
پیرنگ را در مقامی باالتر از شخصیت می نشاند، چون شخصیت تنها از 
مجرای کنش و انتخاب بروز و نمود پیدا می کند. پیرنگ متضمِن عقالنیِت 
تقلیِد تراژیک است، نه فقط تقلید از کنش های خرد و کالنی که به ترتیب 
چیده شده اند تا به پایان مورد نظر شاعر ختم شوند. منطق بر پیرنگ 
احتمال و ضرورت وحدت  را دو عامِل  حکم می راند و حوادِث آن 
می بخشند. در این بخش از شاعری، ارسطو به یاری تحلیل ساختاری 
به این نگره دست می یابد که هر اثر هنری کلیتی منسجم و واحد است، 
برخالف افالطون که آن را متکی به امری دیگر و ناقص فرض می کند. 
اثِر تقلیدی از دیدگاه ارسطو ضرورت و منطق  الزمة وحدت درونِی 

است، نه فریبکاری و تخیالت شخصی. 
ارسطو می گوید که شخصیت تراژیک باید نیک باشد، در کالمش 
جنس  از  او  پایداری  و  شجاعت  و  بزند  موج  اخالقی  وجوه  باید 
واقعیت و برآمده از زندگی باشد. در ادامه، ارسطو به بحث ساختاری 
و ریخت شناسی دربارة وجوه کّمی تراژدی و به کالبدشکافی مقدمه، 
رویداد ضمنی، پایان بندی و آواز گروهی و اجزای آن ها می پردازد. 
و  استخراج  و  حماسه  و  تراژدی  تطبیقی  بررسی  ضمن  سپس 
پیچیده  و  به ساده  را  تقلید  گونة  دو  این  آن ها،  تمایزاِت  دسته بندی 
تقسیم بندی می کند و سرچشمة این سادگی و پیچیدگی را در عناصر 
می دهد  رخ  هنگامی  دگرگونی  بازمی یابد.  بازشناسی  و  دگرگونی 
تغییر  بازشناسْی  و  بدهد  جهت  تغییر  خودش  برخالِف  کنشی  که 
منطق  اساس  بر  باید  دو  این  است.  دانایی  به  غفلت  از  شخصیت 
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بود. نخواهند  متقاعدکننده  تماشاگران  برای  وگرنه  بگیرند،  شکل 
انواع  به  ـ زیبایی شناختِی خویش  فلسفی  مکاشفة  ادامة  در  ارسطو 
بازشناسی نظری عمیق و دقیق می افکند. بازشناسی را به مثابة عنصری 
الینفک از تراژدی به چهار نوع تقسیم می کند. نخست، نازل ترین نوع 
بازشناسی را پیش رویمان می گذارد که همان تکرار نشانه هایی است که 
شاعران پیشین به کار بسته اند. او برای این نوع از بازشناسی, که آن را 
بازشناسی از طریق نشانه ها می نامد، ارزش هنری چندانی قایل نیست. 
نوع  شخصیت ها  واقعی  هویت  اثبات  منظور  به  نشانه ها  کارکرد 
آن  بازشناسی  مطلوب تِر  نوع  است.  بازشناسی  از  غیرهنرمندانه ای 

است که از پی چرخش وقایع می آید ... )از گفتار شانزدهم(.

ارسطو معتقد است که نوع دوم بازشناسی به خالقیت شاعر بسته است 
و به همین علت هنرمندانه نیست. همچنین نوع سوم بازشناسی را به 
دلیل یادآوری با دیدن چیزی یا واقعه ای می داند و به نظر می رسد که 
اعتبار بیشتری برای این نوع قایل است. و نیز نوع چهارم بازشناسی، از 
دیدگاه ارسطو، به یاری استدالل و اندیشه روی می دهد. او بر این باور 
است که بهترین بازشناسی آن است که برآمده از خوِد حوادث باشد 
و برای این نوع از بازشناسی مثال هایی از تراژدی های یونانی می آورد. 
در حالی که افالطون عواطف مستولی بر تماشاگران را تقلیدی از 
از تراژدی  همان عواطف جاری بر صحنه می داند، عواطف حاصل 
شوربختِی  از  برآمده  شفقْت  است.  شفقت  و  ترس  ارسطو  نظر  از 
ما.  همچون  انسانی  شوربختِی  از  برآمده  ترْس  و  است  غیرمنصفانه 
مکاشفه ای  به  عاطفی  عنصر  دو  این  به  اشاره  با  ارسطو  واقع  در 
تئاتر متفاوت  نایل می آید. تأثیرات ترس و شفقت در  روان شناختی 
از ترس و شفقتی است که در زندگی روزمره تجربه می کنیم. تقلید 
بدون  و  بی طرفانه  را  تا ترس و شفقت  را می دهد  امکان  این  ما  به 

غرض ورزِی موجود در روابط واقعی درک و جذب کنیم. 
مادامی که افالطون احساس و منطق را در برابر یکدیگر می نهد، 



مقدمة مترجم  19

طرزی  به  تراژدی،  که  می آورد  میان  به  مسئله  این  از  ارسطو سخن 
تراژیک ترین  این که  و  می کند  عاطفه  خلِق  خردورزانه،  و  عقالنی 
بر  افالطون  می گیرند.  استدالل  و  منطق  از  ریشه  خود  عواطف 
است  بهتر  که  برمی انگیزد  را  عواطفی  تراژدی  که  است  عقیده  این 
سرکوب شوند، ولی ارسطو می گوید که عواطف حاصل از تراژدی 
می توانند به تزکیه یا کاثارسیس ختم شوند و ما را به شهروندان بهتر 
و متواضع تری تبدیل کنند. به قول لسینگ، نمایشنامه نویس آلمانی در 
دراماتورژی هامبورگ، »کاثارسیس عواطف را به عادت های فاضالنه 
تبدیل می کند«. کاثارسیس در واقع مربوط به تماشاگرانی است »که 
از طریق همدردی  برانگیخته و سپس  ابتدا حس ترس و شفقتشان 
آن ها با پیرنگ و شخصیت های تراژدی آزاد می شود. بنابراین تراژدی 
ابتدا دعوت می کند، سپس برمی انگیزد و دست آخر تماشاگران را از 

.)Shields 2014, p. 387( »بند عواطف قدرتمند می رهاند
دسته بندی  ارائة  بر  عالوه  شاعری،  از  هجدهم  گفتار  در  ارسطو 
دیگری از تراژدی، از موضع دراماتیک به پدیدار تراژدی نزدیک می شود 
و می کاودش. مباحثی مانند گره افکنی و گره گشایی و عوامل سازندة 
آن ها بر تمام دوران های درام نویسی از جمله زمانة ما سایه افکنده اند 
و همچنان بحث برمی انگیزند. از این رو ارسطو برترین معیاِر نقِد یک 
تراژدی را پیرنگ آن می داند، این که آیا نمایشنامه نویس توانسته از عهدة 
گره افکنی و سپس گره گشایی بربیاید یا نه. از همین نقطه، او به بررسی 

تطبیقی تراژدی و حماسه نیز نظری جدی و دقیق دارد: 
شاعر نباید آنچه را گفته شد به باد فراموشی بسپارد و تراژدی را با 
ساختاِر حماسه، یعنی با تعدِد پیرنگ ها، خلق کند. مثاًل فرض بگیریم 
که شاعری می خواست حماسة ایلیاذاس را به شکل تراژدی بنویسد. 
اجزای شعِر حماسی زمان بندی و طول خاص خودشان را دارند و 

درام در همان چارچوب زمانی نمی گنجد ... )از گفتار هجدهم(.

تعریف ارسطو از ساختار کالم حتی نظریات آکادمیک معاصر را نیز 
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تحت الشعاع قرار داده است، چون ساختار کالم را عنصری به غایت 
و  است  کنش  خوِد  کالْم  او  نظر  از  اگرچه  می داند.  کنش  با  مرتبط 
زیرمجموعة کنش قرار نمی گیرد و مکمل آن نیست. در واقع از دیدگاه 
ارسطو، کالم همان هدفی را دنبال می کند که کنش آن را پی می گیرد، 

اگرچه کالم را در مقامی باالتر از کنش صحنه ای قرار می دهد. 
اینک با ورود به وادی کالم و ساختار آن، ارسطو پس از توضیحاتی 
دربارة تسلط نمایشنامه نویس بر مباحثی همچون چگونگِی حالِت کالم، 
ساختار کالم را با حساسیت بیشتری می کاود و به همین دلیل، آن را 
به اجزای ُخردتری مانند حرف، سیالب، حرف تعریف، حرف عطف، 
اسم، فعل و ... تقسیم می کند و به موازات بحِث زبان شناختی به ابعاد 
دستوری زبان هم نظری می اندازد. سپس از حروف به اسامی می رسد 
برمی شمرد، هر  را  انواع آن  اسم،  از  تعریفی جامع  ارائة  بر  و, عالوه 
یک را بررسی می کند و اهمیت دانایی بر کاربرد هر نوع را برای شاعر 
روشن می کند. در واقع ارسطو در واکاوی زبان شناختی اش از ابعاد ُخرد 
به عناصر کالن تر زبان حرکت می کند و لحظه به لحظه این حرکت از 
جزء به کل را به یاری مثال های متعدد از تراژدی ها و حماسه های یونان 

باستان با تحلیل ساختاری تراژدی و حماسه همراه می سازد. 
کالم باید ترکیبی از این انواع اسامی باشد. اسامی بیگانه، استعارات، 
آرایه ها و انواعی که تشریح کردیم، کالم را از بند ابتذال و زبان بازی 
آزاد می کند. از سوی دیگر، زبان عامیانه و کوچه و بازاری کالم را 
به اوج شفافیت می رساند. امر دیگری که کالم را وضوح می بخشد 
و از ابتذال و بازی های زبانی نجات می دهد، مطول ساختن انقباِض 
زبانی و تعدیل اسامی است. پس منتقدانی که به این گونة کالمی 
خرده می گیرند و صاحبش را تمسخر می کنند به راه خطا رفته اند ... 

)برگرفته از گفتار بیست و دوم(.

ارسطو دو فرم اصلی شعر یعنی تراژدی و حماسه را پیش روی یکدیگر 
می نهد و به یاری استدالْل تراژدی را در مقامی واالتر و باالتر می نشاند. 



مقدمة مترجم  21

او می گوید که تراژدی از این جهت بر حماسه برتری دارد که بدون نیاز 
ـ و فقط از طریق خوانِش متن قادر است در  ـ اجراـ  به کنش صحنه ایـ 
ذهن مخاطب جا باز کند و تأثیر بگذارد. ولی از نظر او حماسه نیازمند 
»از  باشد.  اثربخش  و  کند  را جذب  مخاطب  تا  است  بیشتری  کنش 
نظر ارسطو کمدی با شخصیت های نازل تر سروکار دارد، ولی حماسه 
تمام  از  تراژدی  متمرکزند.  نجیب  و  انسان های شریف  بر  تراژدی  و 
گونه های نظم برخوردار است، ولی حماسه به یک نوع محدود شده. 
برخالف حماسه، تراژدی عالوه بر ریتم از لحن نیز استفاده می کند. 
حماسه در طول زمان انبساط می یابد و تراژدی عملی است واقعی و 

.)Ibid, p. 385( »شاید ایدئال که در ظرف زمانی محدودی می گنجد
و  تراژدی  برای  ضروری  است  مقوله ای  حیرت  ارسطو  نظر  از 
متوسل  اگر  برانگیزد،  را  مخاطبان  حیرت  بتواند  آن که  برای  شاعر 
باشد،  آموخته  به غایت  را  دروغ پردازی  هنِر  باید  نامعقوالت شد،  به 

درست مانند همیروس. 
شاعر باید ناممکناِت محتمل را بر ممکناِت نامحتمل ترجیح بدهد. 
در  باشد.  شده  تشکیل  نامعقول  اجزای  از  نباید  تراژدی  پیرنگ 
کنار  پیرنگش  از  را  نامعقول  امور  تمام  باید  امکان، شاعر  صورت 
بگذارد... ساختار کالم در بخش هایی از شعر فاقد کنش، توصیف 
و ایده است و طبیعی است که پرداخت دقیق تری می طلبد، چون 
ساختاِر بیش از حد آراستة کالْم شخصیت و اندیشه را در پرده ای 

از ابهام فرومی برد )برگرفته از گفتار بیست و چهارم(.

در فصل پایانِی شاعری، ارسطو مستقیمًا به مقایسة حماسه و تراژدی 
می پردازد. او معتقد است نمایشنامه ای که از هر چیزی تقلید می کند 
در  تا  است  بازیگران  بداهه پردازی  نیازمند  و  است  بی مایه  و  مبتذل 
این  به  نیاز  ارسطو  نظر  از  بنشیند. حماسه  تماشاگران خوش  خاطر 
و  است،  پست تر  تراژدی  از  دلیل  همین  به  و  دارد  بداهه پردازی ها 
تراژدی واالتر است، زیرا نیازمند ادا و اشاره به منظور جذابیت نیست 
را  حماسه  عناصر  همة  تراژدی  به عالوه،  گیراست.  به خودی خود  و 
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در خود جا داده است و حتی می توان آن را با وزن حماسی نگاشت 
با همراهی موسیقی و جلوه های بصری اجرا کرد. ارسطو ارزش  و 
تراژدی را در متن و چارچوب دقیق آن می داند و معتقد است که 
برای لذت بخشی، تراژدی احتیاجی به امکانات اجرایی و مطول بودن 
دلیل  به  حماسه  ساختمان  او  نظر  به  همچنین  ندارد.  حماسه  مانند 
زمان بندی بسیار طوالنی آن در مقایسه با تراژدی از انسجام ساختاری 

و زیبایی شناختی و به قول ارسطو وحدت کمتری برخوردار است. 
تراژدی از تمام وجوه بر حماسه برتری دارد و به مثابة شاخه ای از 
هنر به وظایفش بهتر عمل می کند، از این رو که وظیفة هر شاخة 
که  است  پرواضح  است.  مطلوب  نوع  از  البته  لذت آفرینی  هنرْی 
تراژدی هنر برتر و واالتر است، چون به طرزی واالتر و مطلوب تر 

به اهدافش نایل می آید ... )برگرفته از گفتار بیست و ششم(.

به راستی ارسطو در شاعری چگونه عمل می کند؟ آیا قصد آن دارد تا 
با ارائة دستورهای عملی به تراژدی نویس های نوپا یاری برساند؟ یا در 
پی آن است تا دور از نگرة آموزشی، چارچوبی زیبایی شناختی، نظری 
سمت و سویی  ناخودآگاه  را  نمایشنامه نویسان  که  کند  ارائه  عملی  و 
هنرمندانه تر و عمیق تر ببخشد؟ احتمااًل ارسطو هر دو را مد نظر داشته 
و عالوه بر این در برابر گروهی از آثار ادبی و نمایشی سویة انتقادی 
گرفته است، چرا که او برای هنر و عمِل خالقه نقشی ویژه در تکامل 
انسان قایل است. در واقع موضع گیری های تئوریک ارسطو در شاعری 
آموزه های عملی را در چارچوبی غایت شناختی به نسل های مختلف در 

حیطة درام نویسی منتقل کرده است. 
مباحث ساختاری زبان در رسالة شاعری در واقع در ادامة مباحث 
به  نه تنها  ارسطو  که  آن جا  است،   )Rhetoric( رسالة سخنوری  پایانی 
الگوهای استداللی یا ]Τόποι [topi نقبی می زند، بلکه به اشکال سخن 
برای توفیق در امر سخنوری می پردازد. بنابراین مطالعة سخنوری و 
سایر آثار ارسطو به درک عمیق تری از شاعری خواهد انجامید. قابل 
کمدی  یا  ُکُمذیا  عنوان  با  را  دوم شاعری  بخش  ارسطو  این که  ذکر 
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نوشته که متأسفانه به دست ما نرسیده است، بنابراین شاعری کتابی 
است در تفسیر و شناخت تراژدی.  

مترجم در برگردان کتاِب شاعری از نسخة ایپورلیس ذیمیتریوس 
)انتشارات زیتُرس، 2007( استفاده و ترجمه اش را با پنج نسخة معتبر 

دیگر این رساله در زبان یونانی مقابله کرده است:
•	 Υπουρλής Δημήτριος, Αριστολέλης, Ποιητική, Εισαγωγή, 

Μετάφραση, Επιμέλεια και Σχόλια, Εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ, 2007.
•	 Φωτεινή Γ. Σαραντοπούλου, Ο Αριστοτέλης ως λογοτεχνικός 

κριτικός  του αρχαϊκού έπους και της λυρικής ποίησης, Διδακτορική 
Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010. 

•	 Δρ Η. Π. Νικολούδης, Πέρι Ποιητική, Σχόλια: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΚΤΟΥ, 1995.

•	 Δρομάζος, Σ.Ι., Αριστοτέλους Ποιητική, Κέδρος, 1982.
•	 Μαγγίνας, Σ.X., Άπαντα Αριστοτέλους. Πολιτικά, Περί Ποιητικής, 

Ηθικά Νικομάχεια, Εκδόσεις «Ωφέλιμου Βιβλίου», 1979.
•	 Μενάρδος, Σ. & Συκουτρής, Ι., Αριστοτέλους Περί ποιητικής, 

Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1937.

شاید مهم ترین دلیل برای ارائة ترجمه ای دیگر از این کتاب ارسطو آن 
است که برگردان این متن پیش تر از زبان های دیگری همچون فرانسه 
و انگلیسی صورت گرفته بود و این ترجمه های باواسطه به ابهاماتی 
در متن کتاِب مذکور در زبان مقصد ــ فارسی ــ انجامیده است و از 
شفافیت موجود در اصل متن یونانی برخوردار نیست. برگردان افنان هم 
که با مقابله با زبان یونانی صورت گرفته از کهنگی واژگان و بیگانگی 
با نسل های امروز رنج می برد، اگرچه به شدت خواندنی  بافت زبانی 
است و در دورة خودش حرکت مهمی محسوب می شده است. نکتة 
دیگر در مورد برگردان افنان این که احتمااًل مترجم و پژوهشگر با زبان 
یونانی به شکل مکتوب آشنایی بیشتری داشته و در بخش هایی به لحاظ 
آواشناسِی واژگان یونانی دچار خلل جدی شده است. بنابراین نگارندة 
این سطور بر آن شد تا برگردانی روشن تر و به روزتر از کتاب ارسطو 
به دست بدهد تا در آن عالوه بر ارائة معادل های هماهنگ با مفاهیم 
امروزین نمایشنامه نویسی، تئاتر و ادبیات، اصالت واژگان یونانی نیز 
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حفظ شود و برگردان این واژگان ــ به خصوص اسامی خاص ــ با 
معضالت ترجمان انگلیسی آن ها روبه رو نشود. 

در این جا به پاره ای مشکالت در ترجمه های انگلیسی از متون یونانی 
اشاره می کنم که متأسفانه از چشم پژوهشگران و مترجمان به دلیل آشنا 
واژگان  از  بسیاری  که  است. می دانیم  مانده  یونانی دور  زبان  با  نبودن 
یونانی از زبان التین وارد زبان های دیگر شده اند و دقیقًا به همین دلیل 
دچار مشکالت آواشناختی جدی شده اند، تا جایی که در زبان انگلیسی 
حرف B,b را معادل حرف ویتا )Β,β( در زبان یونانی گرفته اند، در حالی 
که علی رغم شباهت ظاهری این دو حرف، هیچ ارتباط آواشناختی به 
یکدیگر ندارند. حرف ویتا معادل دقیق حرف »V« در زبان انگلیسی و 
در نتیجه معادل حرف »و« در زبان فارسی است. به دلیل همین خطای 
باکخوس  را   )βάκχος( واکُخس  انگلیسی،  مترجمان  آشکار،  و   بزرگ 
)bacchus(، ِولِروفونتیس )βλλεροφόντης( را بلروفون )Bellerophone(، ویا 

Bacchy-( باکخیلیدس  را   )βακχυλίδης( )Bia(، واکخیلیزیس  بیا  را   )βία(

 )phobos( را فوبوس )φόβος( ُفُوس ،)Euboea( را ایبیا )Εύβοια( اِوییا ،)lides

و ... ترجمه کرده اند. یا مثاًل واژة )βιβλίο )vivlio که به معنی کتاب است 
 βιβλιογραφία [vivlioghrafia[ و ُبِن گروهی از واژگان یونانی است، مانند
و ]βιβλιοπολείο [vivliopolio، به شکل biblio وارد زبان انگلیسی شده و 
منشأ گروهی از خطاهای آواشناختی است. واژة bible به معنی کتاب 
مقدس از این دست است. نکتة مهم این که معادل حرف B,b یا »ب« در 
 »π و »پی »μ است که از ترکیب دو حرف »می μπ زبان یونانی حرف
 βαβά است، نه μπαμπά ساخته شده. مثاًل بابا به معنی پدر در زبان یونانی
یا »واوا« و توپ یا همان ball به یونانی μπάλα با تلفظ »باال« )bala( است، 
نه βάλα، چه در این صورت »واال« خوانده می شد. از این رو بسیاری 
از واژگان یونانی که حرِف ویتا )β( در آن ها کاربرد دارد، با آوانگاری 
نادرست وارد زبان انگلیسی و فرانسه و در نتیجه زبان های دیگر شده اند 

و زبان فارسی نیز از این گزند در امان نبوده است. 
همچنین در زبان انگلیسی، حرف D,d یا »دال« را معادل حرف ذِلتا 
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)Δ,δ( در یونانی گرفته اند، در حالی که ذِلتا مانند »ض« در زبان عربی تلفظ 
می شود و ارتباطی با حرف D,d ندارد، مگر شباهتی صوری. به همین علت، 
بسیاری از واژگان یونانی که حرف ذِلتا در ساختمان آن ها هست، با تلفظ 
نادرست وارد انگلیسی و غیره شده اند. مانند آفروذیتی )Αφροδίτη( که 
در دنیای انگلیسی زبانان با تلفِظ آفرودیتی )Aphrodite( شناخته می شود. 
بر همین اساِس نادرست، واژگان متعددی مانند ذیونیُسس )Διόνυσος( با 
ترجمة انگلیسِی دیونیزوس )Dionysus(، ُپسیُذناس )Ποσειδώνας( با ترجمة 
انگلیسی پوزئیدون )Poseidon(، ذیمیترا )Δήμητρα( با ترجمة انگلیسی 
دیمیتر )Demeter( ــ که احتمااًل با رجوع به زبان فرانسه آن را حتی به 
ـ و ُاذیسیاس )οδύσσειας( با ترجمة انگلیسی ُادیسی   ِدمِتر تبدیل کرده اندـ 

ـ که احتمااًل به تأثیر از زبان فرانسه به ُادیسه تبدیلش کرده اند  )odyssey(ـ 

ــ وارد زبان های مختلف شده اند. البته گروهی از مترجمان فارسی زبان 
حتی در برگردان صحیح این واژگان از زبان انگلیسی یا فرانسه بیراهه 
رفته اند و ناآگاهانه از خطاهای یکدیگر کپی کاری کرده اند. حال آن که 
معادل حرف D,d یا »دال« در یونانی، حرِف ντ با صدای »د« است. مثاًل، 
dada یا »دادا« در یونانی νταντά است، نه δαδά، چه در این صورت »ذاذا« 

خوانده می شد. 
حرف خی )χ( نیز به دلیل فقدان معادلش در انگلیسی به ch برگردان 
شده، با صدای »ک« تلفظ می شود و به همین شکل هم وارد دنیای 
فارسی زبان شده است. مثاًل واژة خاُئس )χαός( به معنای آشوب، در 
در  می شود،  تلفظ  ِکیاس  و  ترجمه شده   chaos به صورت  انگلیسی 
 »χ صورتی که زبان فارسی، حرف »خ« را به عنوان معادل حرف »خی
دارد و امکان ترجمان تمام واژگان یونانی را که با حرف خی ساخته 
می شوند به ما می دهد، حال آن که انگلیسی و گروهی دیگر از زبان ها 
فاقد این حرف و صدا هستند. خارون )Χαρών( با ترجمة انگلیسِی 

کاُرن )charon(، نمونه ای دیگر از این گروه واژگانی است. 
نکته ای که از اهمیت فراوانی برخوردار است این که تغییرات این 
یا غلط  انگلیسی ــ درست  زبان  یونانی در  اسامی خاص  واژگان و 
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افتاده و تکلیف مخاطب انگلیسی زبان با  ــ به شکل یکدست اتفاق 
این کلمات روشن است، ولی زبان فارسی در این حیطه دچار تشتت 
است، چون به طور عمده مترجمان از زبان های انگلیسی، فرانسه و ... به 
برگردان این اسامی دست یازیده اند و به همین دلیل مخاطب فارسی زبان 
با پراکندگی و تفرق روبه روست. از این رو نگارندة این سطور تالش 
کرده تا در کتاب شاعری تا جای ممکن واژگان و به خصوص اسامی 
خاص ــ اسامی خاص را نمی توان ترجمه کرد ــ با تلفظ یونانی و 
ارائه شوند و عالوه بر این در  بدون در نظر آوردن منابع غیریونانی 
بخش دوم کتاب نیز فهرستی تطبیقی از اساطیر و اسامی یونانی در زبان 
فارسی، به همراه تلفظ انگلیسی و یونانی و شرحی کوتاه دربارة آن ها 
تهیه شده تا مخاطب عادی و متخصص منبع نسبتًا یکدست و درستی از 
واژگان مذکور را در اختیار داشته باشد و در هنگام مطالعه و قلم گردانی 
دچار تشتت نشود. امید این که کتاب حاضر بتواند ترجمه ای درخور از 
رسالة شاعری و نیز فهرستی نسبتًا جامع از اساطیر و اسامی یونانی و 

تلفظ درستشان را پیش روی خوانندگان گرامی بنهد.  
و  ارسطوست  آثار  مجموعة  از  ترجمه  نخستین  شاعری  کتاب 
زبان  از  مستقیمًا  را  بزرگ  گنجینة  این  مجموعة  دارد  قصد  مترجم 
از  عبارت اند  ارسطو  دیگر  کتاب های  برگرداند.  فارسی  به  یونانی 
طبیعیات  و  انسانی  طبیعیات  کیهانی،  طبیعیات  ُارگاُنن،  سخنوری، 
حیوانی، فراطبیعیات، اخالقیات، سیاست و نوشته های پراکنده دربارة 
زیبایی شناسی. پس از اتمام آثار ارسطو، برگردان آثار افالطون را نیز 
آغاز خواهم کرد. امید که ترجمة حاضر بتواند قرابت بیش از پیش 
با اندیشة ارسطو را برای مخاطبان گرامی به ارمغان بیاورد و آغازی 
باشد برای آن که متون اندیشمندان یونانی از زبان یونانی برگردان شود 

و در اختیار اندیشمندان، پژوهشگران و عالقه مندان قرار بگیرد. 
       

                                                                    رضا شیرمرز
تیرماه 1396، آتن
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