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הקדמת המתרגם
אריסטוטליס א(או ,על־פי הקצור השגור בפי
חכמי ימי־הבינים

שלנו,

אריסטו) מן העיר

סטאגירהנ בצפון יון ,נולד בשנת  384לפסה״נ
לאביו ניקומאכוסג שהיה רופא־החצר של מלך
מ קי דוני הי.

בהיותו

בן

שבע־ע שרה

נבנם

לבית־המדר ש ללמודים עליונים שיסד אפלטון
באתונה בשם "אקאדימיה״ה ,ובילה בו עשרים
שנה .לאחר פטירתו של אפלטון ב שנת  347נ ת מנ ה
ב ך דו דו ספוסיפפום י לראש האקאדימיה ,ואז יצא
מאתונה והלך

אריסטו

לאסיה

הקטנה ולאי

לסבוסי .לאחר ישיבה של ארבע שנים בסביבה
ההיא של איי־הים ,שנים שהקדיש ביחוד לחקירות
ביולוגיות ,נקרא על־ידי פיליפפוס מלך מקידוניה

(f1

 Stagira (3 A ristotelesג) N ikom achos

ל) M akedonia

Lesbos )1

ה) A kadem eia

Speusippos 0

VIII

להיות מורה לבנו אלכסנדר שהיה אז כבן שלש־
עשרה .ב שנת  335חזר אריסטו לאתונה ויסד
לעצמו בית־מדרש גבוה בשם ״ לו׳ קיו ך א .שם
אסף ספריה גדולה ויצר מרכז חשוב לחקירות
שונות ,ביחוד במדעי החיים ,בניגוד לעבודתה של
האקאדימיה של יורשי אפלטון ,שהיתה מוקדשת
לעניני המתימטיקה .ב שנת  323הצטרך לעזוב
את אתונה ובשנת  322מת.
הבטוי

הקלאסי

להשקפת

היוונים על

המדינה נמצא בנאומו של פריקלים (תוקידידים,
 ,)47-35 , 11ואת דעותיו של אפלטון יש לעקוב
ב שיחות
א)

ק רי טון ב,

גו רגי א סג

ו מ דינ ה .

Lykeion

ב) תרגום א .היימץ ,ימריכתו של י .קלו!נר ,כל
כתבי אפלכוון ,כרך א׳ .ירושלם ,תרפ״מ (טחול 60b
[סרק י״א] ואילך); גם כחוכרת ס ו ק ר ט י ם ו מ שנ תו,
ספרי מוסת לבתי־ספר ,הוצ ,שוקן ,תל-אביב ,תש״ב.
 0תרגוס צ .ליזגרוק ,הי*צ' שסיכל; תרפ״כו (ביחול ^481
[סרק ליז] ואילך — הויכוח עם קליקליס).
ד) תרגום צ .ליזנלרוק ,הוצ׳ מצפה ,תרצ״ו(ביחול ספרים
ב׳־ה /ח'־מ׳); הוצאה מקוצרת יססרי מופת לכתי״ססר,
מססר  , 11ת״א ,תש״ה.
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התרגום הזה געשה עפ״י הגירסה וההערות
 אבל נגררתי,שבהוצאה המופתית של גיומןא
לפעמים אחרי דעותיו של םוםימיל בעבודו של
היקסג* כל מקום שנטיתי מהגירסה של ניומן
 מובן מאליו ש״תכניות״ הספרים.ציינתי בהערות

W. L. Newman: The Politics of Aristotle, (א
 )יש לציין ביחוד את המבואOxford, 1887-1902
(הכללי הניתן בכרך הראשון
F. Susemihl and R. D. Hicks: The Politics (ב
of Aristotle, London, 1894
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והחלוקה ל״חלקים״ ,ומה גס סיכומי הפרקים,
סימני הסעיפים ,פיזורי האותיות וספירת ההשגות
והתשובות  -כולם אינם מאריסטו אלא מהמתרגם.
המספרים

הגדולים

הנמצאים

בשולי

הגליון

הריהם של ההוצאה הברלינית המקובלת.
ד״ר שוובה

הואיל

בטובו לעבור

על

התרגום והעמידני על כמה אי־דיוקים .פ ת פ ׳
סורצינר נענה לי בעניני סגנון .מר איגרא עזר
בתיקון ההגהות .תודתי נתונה לכולם.
ירו שלם ,תרצי'ו

חי ״ ר

במהדורה זו תוקנו כמה טעויות והוכנסו
כמה שינויים קלים בלשון.
י יושלם ,אלול תש״ ט
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