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Abstract 

Leo Straus with his writing on Xenophon revives this classical writer’s fame and 

station, as a Socratic writer, in relation to Plato. According to Straus, we must see 

Xenophon as more important than Plato as a source for learning about historical 

Socrates. His Xenophon’s Socratic Discourse (including the English translation of 

Xenophon’s oeconomicus) does increase our knowledge about both Socrates and 

Xenophon; moreover, it is an instance of applying Straus’s views on reading 

philosophical writing by himself in his old age and maturity. Jeyrani’s Persian 

translation of this work is of acceptable quality. It is an original text accompanied by 

a valuable interpretation in the classical and modern philosophical literature. His 

translation can be made better than what it is; and we have proposed something 

about this, by the way of comparing a few fragments of the text and its translation. 
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  مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  177 -  161، 1400 بهمن، 11، شمارة 21پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  ماه

  نقد و بررسي كتاب
  گفتار سقراطي كسنوفون

  *حسن فتحي

  چكيده
 درمـورد ويـژه   ة كالسيك را كه بـه دورة لئو اشتراوس با آثار كسنوفوني خويش اين نويسند

دهد.  معرض توجه خاص قرار ميقرار گرفته بود در افالطونسقراط در محاق ة معرفي چهر
تر از افالطـون   عنوان منبع مطمئن در شناخت سقراط تاريخي از كسنوفون بهاو معتقد است 

آن ة نيـز ضـميم  تدبير منزل او كه متن كتاب  گفتار سقراطي كسنوفونِتوان استفاده كرد.  مي
اي اسـت از   نمونـه  . ايـن مـتن  ون راشناساند و هم كسنوف  است هم سقراط را به ما بهتر مي

كـه خـود در دوران پيـري و     ،آثـار فلسـفي  ة مطالعـ ة نحـو  كاربستن آراي اشـتراوس در  به
دارد ت مقبـولي  جيراني كيفي  قلم ياشار ة فارسي اين اثر بهدهد. ترجم دست مي اش به پختگي

تـوان   مـي كنـد.   باستان و معاصر اضافه مي ة فلسفةحوزبه و اثري اصيل با تفسيري معتبر را 
چنـد  ة ضمن مقابل ويژه ها، به اي از آن كه به پاره كرد  ذكروي ة ترجمة نكاتي اصالحي دربار
  .كنيم مي  اشاره ،نمونه از متن و ترجمه

  .كسنوفون، سقراط، اشتراوس، تدبير منزل ها: دواژهيكل
  
  مقدمه .1
ة شايان ذكـر اسـت كـه سـقراط چهـر      آغاز سخن و درخصوص اهميت موضوع كتاب در

درخشش آتـن، اعـم از   ة هاي فلسفي دور جريانة تاريخ فلسفه است. تقريباً همة زند هميشه
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منشـعب از  هـاي بعـدي    و اكثر جريـان  ،انگاري مكاتب افالطوني و مگارايي و كلبي و لذت
هاي او سه منبع  است. براي آموزه  خود سقراط هيچ ننوشته .هايند آنمتأثر از هاي او يا  آموزه
دوم يعنـي ارسـطو را    اول، يعني آريستوفانس، افالطون، كسنوفون، و يك منبع دسـت  دست

دهند. آريستوفانس  نخست اهميت را به افالطون مية ها رتب ميان ايناند. در ت شناختهرسمي به
شمارند. كسنوفون اين بخت  و كسنوفون را خيلي ساده مي ،ي، ارسطو را باواسطهرا غيرجد

عقيده تأكيد و بر اين  لئو اشتراوس جانب او را گرفتكه  بيستم پيدا كردة مساعد را در سد
» باشـد او سـقراط بايـد مكتوبـات فلسـفي     ما براي شـناخت  ة اصلي و اولي  منبع«كه  ورزيد

تـدبير  ، خاطرات سقراطي. چهار مكتوب سقراطي اصلي كسنوفون عبارت از )109  :1396(
 خـاطرات سـقراطي  ايـن مجموعـه   ترين  ترين و مفصل . مهماست و دفاعيه ،ميهماني، منزل

فارسي ترجمه و منتشر شده  قلم دكتر محمدحسن لطفي تبريزي بههفتاد با ة است كه در ده
اختيـار  راه بـا شـرح لئـو اشـتراوس نيـز در      هـم فارسي سه اثـر ديگـر   ة اينك ترجم 1است.

سـقراط  دو اثـر ديگـر در    و گفتـار سـقراطي كسـنوفون   در  تـدبير منـزل   :خوانندگان است
ـ  كسنوفون جاسـت كـه    ه. جاي اين دو اثر در ادبيات سقراطي در زبان فارسي خالي بـود و ب

دار معرفـي و نقـد و    رو عهـده ِ پيشة تر آشنا كرد. مقال ها بيش زبان را با آن خوانندگان فارسي
  است. گفتار سقراطي كسنوفونبررسي 

  

  مشخصات صوري اثر .2
ياشـار جيرانـي، ويراسـتاري    ة لئواشتراوس، با ترجمـ ة نوشت كسنوفونگفتار سقراطي كتاب 

در قطع  صفحه  222در  بار ازسوي انتشارات آگه نخستينبراي  1396پيمان غالمي، در سال 
  نسخه چاپ و منتشر شده است. 5500در و رقعي، جلد شميز، 

مـل، ازجملـه ذكـر مشخصـات مـتن      كتاب داراي صـفحه شناسـنامه (بـا اطالعـات كا    
تـن از    دو قلـم  گفتار بـه  )، دو پيش12تا  7، فهرست مطالب، يادداشت مترجم ()شده رجمهت

قلـم   تـر اسـت بـه    كـه مفصـل   قلم آلن بلوم و ديگـري  اشتراوس (يكي بهة شاگردان برجست
، اشتراوس سقراطي گفتار)، متن درباب تدبير منزلكسنوفون ( كريستوفر بروئل)، متن نوشتة

  اعالم است. و يك نماية
شود: يكي از كسـنوفون   اي مترجم فارسي با دو سرلوحه آغاز مي صفحه يادداشت هشت

گويد بهترين راه اين است كـه   ت مياز اشتراوس. كسنوفون با تواضع اما با قاطعيو ديگري 
نخست از خود طبيعت آن چيز بياموزيم و سپس از عالمان واقعي ة هرچيز خوب را در وهل
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ويـژه  ة باز (يعني سوفسطاييان). اشتراوس ضمن ابراز عالق يرنگآن و نه مدعيان دروغين و ن
طـول   اسـت. در   ا بـه سـادگي زده  گويد كه او از سرِ دانايي است كه خود ر به كسنوفون مي

اي از حقيقت دارند و جان پيام كسنوفون و  واقع بهرهدو سخن در رساله خواهيم ديد كه هر
گويد:  اشتراوس سخن مي» دو«اين دو سرلوحه از  دنبال كنند. جيراني به اشتراوس را بيان مي
و » جذاب«اي  چهره كامل اوست؛ة نمايند تدرباب جباريسال كه كتاب  يكي اشتراوس ميان

گيركننده و درخشاني  باب موضوعات سياسي، لحظات غافلگفتن در تمايل به سخن«داراي 
ة باب تاريخ فلسـف ردازي درپ هكنند، و تمايل به نظري كه قالب و روح محتاط اثر را نقض مي

گـر آن اوصـاف را بـه آن    كه دي» ابغيرجذ«ديگري اشتراوس پير و  ).6(ص  دارد »سياسي
  ت ندارد.درجه از حدت و شد

  
  اصلي كتاب ةمعرفي نويسند .3

در آلمـان در   1899آلمـاني اسـت كـه در     فيلسـوف آمريكـايي  ) Leo Strauss(لئو اشتراوس 
اي در زادگـاهش   پس از طـي تحصـيالت مدرسـه    جهان گشود.اي يهودي ديده بر  خانواده

و پـس از   ))Hesse-Nassau(ناسـاو  ــ   در ايالت هسه )Hirchhain((شهر كوچك هيرشهاين 
ترتيـب در   را بـه اش  تحصـيالت عاليـه   ،جهاني اول  ردن خدمت سربازي در جنگك سپري

بـا  اش  دكتـري  ةاز رسـال  1921هاي ماربورگ و هـامبورگ طـي كـرد و در سـال      دانشگاه
 يـاكوبي . اچ  .اف فلسـفي  ةآموز در معرفت ةمسئل ةدرباربا عنوان نمايي ارنست كاسيرر  راه

)F. H. Jaccobiهاي فرايبورگ و مـاربورگ شـركت    هايي در دانشگاه ) دفاع كرد. او در دوره
كه   كردند. براي كساني ها را ادموند هوسرل و مارتين هايدگر برگزار مي كرد كه برخي از آن

ند شهر ماربورگ در آن زمان گرايش فلسفي نوكانتي را تـداعي  معاصر آشناية با تاريخ فلسف
آورد.  يونـاني را بـه ذهـن مـي    ة كند و نام هايدگر هم ضرورت نگاهي دوباره بـه انديشـ   مي

هانس جمله اكثر مشاهير معاصرش در آلمان، ازانديش يهودي و با  روشنة اشتراوس با جامع
  ارتباط بود. گئورگ گادامر، در

هم   رانسه ترك كرد و تا بيست سال (آنقصد ف آلمان را به 1930ة اشتراوس در اوايل ده
درخالل اين مدت در پاريس تأهل اختيـار  او مدت چند روز) ديگر به اين ديار برنگشت.  به

 الكسـاندر كـوايره  ، )Alexander Kojeve( هاي آشنايي چون الكسـاندر كـوژو   كرد و با چهره
)Alexander Koyre،( ) و اتين ژيلسونEtienne Gilsonدنبال اقامتي موقـت   به .) دوستي گزيد

 راهـي ايالـت متحـد    1937مدت در دانشگاه كمبريج در سـال   در انگلستان و اشتغالي كوتاه
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دريافت شـهروندي آمريكـا   هاي گوناگون در جاهاي مختلف و  و پس از اشتغال شدمريكا آ
عنـوان اسـتاد علـوم سياسـي در      مدت بيسـت سـال بـه    به 1949، سرانجام از سال 1944در 

عمـر خـويش،   ة دانشگاه شيكاگو مشغول تدريس و پژوهش شد. اشتراوس چهار سال بقيـ 
سال) مشغول بـود تـا     كاليفرنيا (يك سال) و مريلند (سهبعد، را در ايالت   به 1969يعني از 

  سبب بيماري ريوي چشم از جهان فروبست. لند بهدر آناپوليس مري 1973در  كه اين
ويـژه تـاريخ    شناسي و تاريخ فلسفه (به عاليق اشتراوس از مابعدالطبيعه و معرفتة حوز

گرايـي را   سياسـت و پـوچ  ة دين و فلسفة اي) تا فلسف و قاره ،يهودي ،اسالمي ،يونان ةفلسف
هاي او در زبان  ريم، از ميان نوشتههايش در زبان آلماني كه بگذ شود. از انبوه نوشته شامل مي

  با موضوع موردبررسي ما در اين مقاله دارند:فراوان هاي زير ارتباط  انگليسي نمونه
 On Tyrrany: An Interpretation of( كسـنوفون  قهرمـانِ  بر تفسيري: تيجبار ةدربار ـ

Xenophon’s Hiero(؛ 

 ؛)On Plato’s Symposium( افالطون ميهماني ةدربار ـ

 ؛)The City and Man( انسان و شهر ـ

 ؛)Socrates and Aristophanes( آريستوفانس و سقراط ـ

 ؛)Liberalism Ancient and Modern( جديد و قديم ليبراليسم ـ

 Xenophon’s Socratic Discourse: An Interpretation of( كسـنوفون  سـقراطي  گفتار ـ

Oeconomicus(كتابي كه در دست بررسي داريم) (؛ 

 ؛)Xenophon’s Socrates( كسنوفون سقراط ـ

 .)Studies in Platonic Political philosophy( افالطون سياسي ةفلسف در مطالعاتي ـ

و هـم   ،گيرد، هم سياست، هـم تـاريخ   آثار لئو اشتراوس از او هم فلسفه ياد مية خوانند
درخصـوص  بـر آثـار يونـاني،     وهعـال  ،خواندن آثار فلسفي. او ايـن مهـارت اخيـر را   ة نحو
گـذارد. اشـتراوس بـراي آثـار      بحث مي رشد مسلمان نيز به ميمون يهودي و فارابي و ابن ابن

دهـد كــه   گيـرد و بـا تفسـيرهاي خـودش نشـان مـي       نظـر مـي   فلسـفي ظـاهر و بـاطن در   
ها تصريح شده است به معاني  كه در سطور اثر به آن توانيم از معناي ظاهري متن مي  چگونه

  ميان سطرها هستند راه يابيم. ها كه در باطني آن
ة تـر دربـار   تر و نسبتاً مبسـوط  مند به اطالعاتي عميق هزباني را كه عالق خوانندگان فارسي

فارسـي  ة انتهاي ترجم شاگردش آلن بلوم كه درة به مقال دهم ارجاع مياند  اشتراوسة انديش
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فارسـي  ة ترجمـ گفتارش بر  چاپ رسيده است. رسول نمازي در پيش به شهر و انسانكتاب 
تـرين خردمنـدان    عاشقان خرد به آثـارِ بـزرگ  ة مراجع«را » لئو اشتراوسة تنها آموز«اين اثر 
خود اشتراوس بايـد   به تفكر). با اطالق اين آموزه 10 :1392 نمازيكند ( معرفي مي» تاريخ

(كـه    سـالي  اعـم از آثـار ميـان   ، آثار اوست ةگفت كه بهترين كار براي شناخت او مطالع
اش كه كتاب موردبررسي ما بـه   پيرية اش را در بند پيش گفتيم) و آثار دور وصف كلي

  ها تعلق دارد. آن
اثري كه در دست بررسي داريم به اين دوره تعلق دارد. پس از نظري به زندگي و برخي 

به سخنان مترجم فارسي درخصوص اين دوره از فعاليت نگارشي اشتراوس  ،آثارِ اشتراوس
  گرديم.  اين اثر) برمية شاگرد خود وي دربار (و نظر دو

  
  اهميت كتاب ةنظر مترجم فارسي و شاگردان كسنوفون دربار .4

ترين تفكـرات   را حاوي عميق سقراط كسنوفونو  گفتار سقراطي كسنوفون 2مترجم فارسي
 آثـار اشـتراوس بـه روش هنـر نوشـتار او     ة بهتر از بقي«داند. اين دو اثر  اين متفكر عميق مي

بخشند. يكي از ابعاد انديشه و تعليمات اشتراوس (كه وجه دوستي او و پيوند او  وضوح مي
آثـار  » ظـاهر و بـاطن  «اصـطالح   نظر او دربـاب بـه   دهد) روشني نشان مي با گادامر را نيز به

 دارد كه  ظاهري و باطنية آثار فالسفه دو الي ،نظر او ويژه فيلسوفان قديم، است. به فالسفه، به
بـاطني بـا مخاطـب فلسـفي ارتبـاط برقـرار       ة ظاهري اثر با مخاطب غيرفلسفي و اليـ ة يال«

نوشـتاري) بـراي     قبيل ابزارهـاي ادبـي و   ). فالسفه از ابزارهاي مختلف (از8(ص » كنند مي
كند اين ابزارها را  مي  كنند و اشتراوس در آثار خودش سعي آفريدن چنين آثاري استفاده مي

تـر از   باطني آثار فلسفي باز كند. او در اين دو اثر متـأخر بـيش  ة سوي الي بيابد و راه ما را به
 كـه  ايـن دادن  ظاهر اثر و نشان گذارد: بازخواني دقيق نمايش مي جا اين كار خويش را به همه

اثـر   ]بيرونـي ة اليـ [پنهاني اثر فقط و فقط با توجـه دقيـق بـه سـطح     ة سمت الي حركت به«
اللفظـي از مـتن    اشتراوس در اين دو اثر به خوانشي شديداً تحت). 9(ص » پذير است امكان

هـا،   ها، تناقض تدريجي حفره  طور اللفظي به اين خوانش شديداً تحت«پردازد و  كسنوفون مي
بـاطني  ة يمت خواننده به اليعزة سازند كه نقط و تكرارهاي متفاوتي را بر خواننده نمايان مي

گذارد و بدين ترتيـب   خواننده مية شي از كار را برعهداو بخ ،). درواقع10(ص » اثر هستند
  ورزد. به تربيت او مبادرت مي
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حال كه به كسنوفون اختصاص  چنين معتقد است كه اين دو اثر درعين مترجم فارسي هم
و فهم افالطـونِ اشـتراوس بـه فهـم اشـتراوس از      اند  كليد فهم افالطونِ اشتراوس«اند  يافته

هـا و مكتوبـات    بـر ديـالوگ    ). اشتراوس با تكيه12(ص » خورد ميافالطوني پيوند  سقراط
ايـن اثـر    ةپردازد و ما با مطالعـ  هاي افالطون مي سقراطي كسنوفون به رمزگشايي از ديالوگ

 ]از[افالطـون، و درنهايـت    ]از[افالطوني اشـتراوس،   تر از سقراط به فهمي عميق«توانيم  مي
سـقراط  » كـه چـرا  «روشني ببينـيم   برسيم و به» افالطونيعنوان يك متفكر  خود اشتراوس به

  (همان).» سياسي بوده استة مؤسس سنت بزرگ فلسف
شناسي را در قرن بيستم  اشتراوس با اين دو اثر متأخر خويش موج جديدي از كسنوفون

متهم به سادگي مفرط را فيلسوفي ة راه انداخت و باعث شد اين نويسنددانشگاهي در سطح 
هـاي بسـيار    كه درباب امور سياسي، فلسـفي، و اخالقـي داراي بصـيرت   «كنيم  تلقي يجد

  ).13(ص » درخشاني است
بينيم كه اشتراوس با اين دو اثر كسـنوفوني خـويش    گفتار كوتاه آلن بلوم نيز مي در پيش

شـوند)   مـي   كسـنوفون عرضـه   دربـاب جباريـت  (كه با بيست سال فاصله پـس از كتـابش   
گرفته و تحقيرشده يكي از  ناديدهة خودش را ثابت كند كه اين نويسنداين ادعاي «خواهد  مي
كـه ايـن مجلـد    «). بروئـل اميـدوار اسـت    15(ص  »ترين منابع فهم امور سياسي است مهم

  ).16(ص » سرمشقي براي خواندن ادبيات كالسيك باشد
ن تري از اي تر و عميق تر كريستوفر بروئل توصيف و تحليل صريح گفتار مبسوط پيش

، انـد  تر از آثار قبلي اشـتراوس  نكته تر و كم اين دو كتاب ساده .دهد دست مي كتاب به دو
 حيرت است. يكة ) دانسته است و اين ماي17خويش (ص » بهترين آثار«ها را  اما او آن

نسـبت بـه عظمـت     مطمئنـاً «چراكـه عصـر مـا     ؛فون استپرداختن به كسنو دليل نفسِ
تـوان ... بـا خوانـدن و بازخوانـدن كسـنوفون بـه        ... مي]درحالي[». كسنوفون كور است

پرداختن ة نحو«)؛ و دليل ديگر 110ص  ،20كشفياتي درباب عصر ما دست يافت (ص 
» و نـه در هـيچ كتـاب ديگـرش    «جـا،   ). او فقـط در ايـن  21 است (ص» به اين موضوع

خواننده نشـان  خود را نيز نوع مناسبي از «پردازد كه  اي به موضوع مي گونه )، به22 (ص
كنـد كـه    گيري اشتراوس را با اين جمله بيان مـي  جهتة (همان). بروئل خالص» دهد مي
هـاي افالطـون    سقراط كسنوفون با سقراط ديالوگ«كلي  طور ها به برخي تفاوت اوجودب

  ).25(ص » يكي است
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  معرفي متن اصلي .5
 دربـاب تـدبير منـزل    :بـه مـتن كسـنوفون   رسـد   مـي اتي نوبـت  مپس از اين مالحظات مقد

ة ترجمـ «كسنوفون در خود كتـاب اشـتراوس بـا     درباب تدبير منزل). متن 108- 25  (صص
اللفظي كارنس لرد ... گنجانده شده است تا خواننده بتواند بررسي  جديد و تحت ]انگليسي[

). مـتن اثـر را   15(ص » دقيق و ظريف اسـتاد اشـتراوس بـا مـتن را دنبـال كنـد      ة و مواجه
اند. كل مـتن از نظـر محتـوا بـه دو      قسمت (فصل) تقسيم كرده 21ويراستاران كسنوفون به 

گـوي مسـتقيم   و ) گفت6تا  1هاي  بخش نخست (فصل :شود بخش اصلي نابرابر تقسيم مي
صـلي آن را دفـاع از كشـاورزي    ه مفـاد ا ) اسـت كـ  Critoboulosسقراط بـا كريتوبولـوس (  

هـاي   (فصـل  مشود و سپس قسمت دو تلخيص مي 6دهد. اين قسمت در فصل  مي  تشكيل
گوي خود با يـك مـدبر منـزل موفـق     و شود. در اين قسمت سقراط گفت ) آغاز مي21تا   7

كنـد و كريتوبولـوس    درخصوص راز و رمزهاي توفيق او را براي كريتوبولوس گزارش مي
دو قسمت را او  فون در كل محاوره حضور دارد و هراين گزارش است. كسنوة نوندفقط ش

يص محاوره، كه بنـد بعـدي   خگزارش و تلة كند. براي ارائ كتابش گزارش مية براي خوانند
  از اشتراوس كمك بگيريم.بايد ماست، 

  
  گزارش و تلخيص محاوره ةارائ .6

ذيل عنواني كه گوياي محتـواي آن اسـت   ها را  اشتراوس در شرح خويش هركدام از فصل
بـه   2ارائـه شـود. فصـل    » تعريفي از تـدبير منـزل  «شود  سعي مي 1دهد: در فصل  شرح مي

يابـد و ايـن جـوان از سـقراط      معاش سقراط با معاش كريتوبولوس اختصـاص مـي  ة مقايس
ـ   ،كنـد  تدبير منزل وي را برعهـده گيـرد. سـقراط ابـراز نـاتواني مـي       تاخواهد  مي ه او امـا ب

د آموزگـار و الگـوي وي باشـند.    تواننـ  دهد كه كساني را به او نشان دهد كـه مـي   مي  وعده
شمارد: سـاختن خانـه، اسـباب و لـوازم خانـه،       محورهاي اصلي اين وعده را برمي 3  فصل
 5و  4  فصـل   هـا، در دو  و شوهر. از ميان ايـن موضـوع   ،ها، كشاورزي، سواركاري، زن برده
بزرگ پارس (كوروش ة . سقراط با الگوسازي دو چهرشود ميبحث از كشاورزي تفصيل  به

در فصل وي  ،ازاين گفتيم پيشكه  . چنانكند ميدفاع كبير و كوروش صغير) از اين صناعت 
هايش  به وعدهطوركامل  به كه اينسپس براي سقراط . كند مي بندي جمعرا مباحث گذشته  6

خوب و  كامالً يكند. اين فرد انسان مي  معرفييوناني را براي كريتوبولوس عمل كند الگويي 
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ــام دارد. ســقراط   ــاني اســت و ايســخوماخوس ن ــراي «شــريف براســاس معيارهــاي يون ب
روزي با اين مرد مالقات كـرده و دربـاب     كه چگونه» از آغاز نقل خواهد كردكريتوبولوس 

  بدل شده است.ها ردو ضوعات چه سخناني ميان آناين مو
): 3گويـد (گونكولوگيـا   از همسـرش سـخن مـي    10تـا   7اي ه ايسخوماخوس در فصل

ار كلي ايسخوماخوس براي همسـرش  گفت خدايان و قانون و درسهاي  فرمانازدواج مطابق 
هـا و   كارآيي و زيبايي نظم بـراي انسـان  ة گفتار او دربار )، درس7باب تدبير منزل (فصل در

و تـرجيح  » آرايش زنانـه «درباب گوي اين دو و )، و گفت9و  8هاي  رعايت آن (فصلة نحو
  ).10زيبايي حقيقي طبيعي بر زيبايي دروغين آرايشي (فصل 

شروع  11امور مردانه (آندرولوگيا) و كارهاي خود ايسخوماخوس از فصل ة بحث دربار
گـاه را   ايسخوماخوس از بامداد يا شامة هاي روزان شود. در اين فصل گزارشي از فعاليت مي
 14تـا   12  هـاي  دهند و فصـل  اعظم كارهاي او را مباشرانش انجام مي بخشما خوانيم؛ ا مي

رانـي)   ) و مـديريت (حكـم  12و جـديت (فصـل     يـت ن دهند كه او چگونه حسـن  نشان مي
  ها سپرده است. ها تعليم داده و كارها را به آن ) را به آن14)، و عدالت (فصل 13  (فصل

اهميت محوري دارد. فصل  منزل تدبيرة محاورصناعت كشاورزي درواقع در بخش دوم 
دهد و راه گذر به اين  هاي پيشين را به مبحث كشاورزي پيوند مي نوعي مباحث فصل به 15

هـاي بعـدي مطـرح شـود:      سازد تـا مباحـث تخصصـي آن در فصـل     صناعت را هموار مي
. شـود  ميبحث  16سازي آن در فصل  موضوعات مربوط به تشخيص طبيعت زمين و آماده

گري غلـه اختصـاص داده    و غربال ،كوبي به بذرپاشي، دروكردن، خرمن 18و  17هاي  فصل
ايسـخوماخوس توضـيح    20شود. در فصل  بحث مي 19كشت در فصل  اتشوند. عملي مي
ست تا آدمـي در ايـن عرصـه    ابر دانش كشاورزي به چيز ديگري نيز نياز  دهد كه عالوه مي

بينـيم كـه الزم اسـت ايـن عشـق در نهـاد        مي 21موفق شود: عشق به كشاورزي. در فصل 
هنـر  «يـا  » سياسـت   فـن «بـه  را » تـدبير منـزل  «دو فصل   مباشران نيز پرورده شده باشد. اين

  دهند. پيوند مي» پادشاهي
  
  قسمت اصلي كتاب .7

دهد، بخش  تر از نصف اثر را تشكيل مي كه اندكي بيش ،شرح اشتراوس بر كتاب كسنوفون
. اشـتراوس در ايـن قسـمت    انـد  ن ر حكم مقدمات و ضـمايم آ اصلي كتاب اوست و بقيه د

خـود كتـاب كسـنوفون)    ة مطالعـ  از گويد كه خواننده وقتي آن را (پس اي سخن مي گونه به
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بيند. اشـتراوس   رو مي روبه» تكرار غيرتكراري«جا خودش را با نوعي  همهدر كند  ميمطالعه 
روست.  كند با تكرار متن روبه احساس ميقدر به متن كسنوفون نزديك است كه خواننده  آن
ديگر متون سقراطي كسنوفون و آثار سـقراطي افالطـون و    با نظر بهاي متن را  گونه او به اام

هـاي مـتن را بـه خواننـده      ها و نگفته اي تضمنات گفته گونه كند و به آريستوفانس بازگو مي
كند  فقرات مرتبط با آن اشاره مي قسمت با  اي به پيوندهاي هر گونه سازد و به خاطر نشان مي

ـ   هايي عميق شوند خواننده به اليه باهم باعث مي همهكه  ظـاهري مـتن راه يابـد.    ة تـر از روي
عنـوان   گـادامر بـه   ارسطوييـ   افالطونية در فلسف خير مثالمثالً  ،شود طوركه گفته مي همان

قلم خودش را  هرمنوتيكي او بهاي واقعي از اجراي روش  هاي او نمونه يكي از آخرين نوشته
عنوان  او) نيز به سقراط كسنوفوناشتراوس (و  گفتار سقراطي كسنوفونگذارد،  نمايش مي به

آثـار فلسـفي (كـه او بارهـا از آن     ة ترين اجراي روش مطالع درواقع پخته شآثار اواخر عمر
  .دهند ميرا براي خواننده نمايش  شسخن گفته است) ازسوي خود

مطـابق    ي آريستوفانس (البتهابرهاتماشاي  ، بهباشدثار افالطون را خوانده آ هدوركه   كسي
ة و گـواهي ارسـطو را دربـار   باشـد  رس ماست) نشسته  آن كه اكنون دردست مويراست دو

و البتـه پيشـاپيش آثـار سـقراطي     باشـد،  مطالعات فلسفي شنيده ة هاي سقراط به حوز آورده
توانـد دريابـد كـه چـرا او      با خواندن اين دو اثر اشتراوس مي باشد،كسنوفون را نيز خوانده 

، )»11كـرد (ص   افالطون را واالترين سطح تفكر و نوشتار فلسفي تلقي مي«حال كه  درعين
)» 108ما بـراي شـناخت سـقراط (ص    ة منبع اصلي و اولي«مكتوبات سقراطي كسنوفون را 

رايج غيراشتراوسي نيز احترام خواهد ة حال به اين عقيد اي درعين دانست. چنين خواننده مي
  است.  افالطون انديشة تر از عمق اش كم تر و انديشه گذاشت كه كسنوفون بسي ساده

خـوانيم   و بعـد) را مـي   14، بنـدهاي  19(فصـل   100- 99وقتـي صـفحات    براي مثال،
، b85تـا   b82منـون ة ويـژه محـاور   در آثار افالطون، بـه  شانناخواه به ياد فقرات متناظر خواه
خبـر   ابتـدا خـودش   كـه  اينبـاوجود شـود كـه    فوق سـقراط متوجـه مـي   ة افتيم. در فقر مي

هاي  كاري علم داشته و ايسخوماخوس با سؤال درواقع از قبل به فنون درخت ،است  نداشته
واقـع  زبان خود وي بيرون كشيده است. درخويش در هر مورد پاسخ درست را از ة جداگان

دهد كه ايـن اصـل را    است. اما ايسخوماخوس به او هشدار ميدادن  پرسيدن نوعي آموزش
 ،استچنين نوازي و نقاشي) تعميم دهد. در كشاورزي  موارد آموزشي (مثالً نية بر همنبايد 
جاكـه اگـر كسـي آن را     تـاآن  ،است  و مهربان ،دوست، ماليم انسان يكشاورزي صناعت«زيرا 

  ). 100(ص » شود آن بدل مية ندباره به دان يك اش بشنود به ببيند يا درباره
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منـون  ة گوي سقراط با بردو و گفت منوناين فقره با ادعاي مشابه سقراط در  ةدر مقايس
بـريم. افالطـون از    دو و نيز ميان كسنوفون و افالطون پي مي  هاي زيادي ميان آن به اختالف

 4كسب معرفتپارادوكس  النفس و براي حل علمة مثالي رياضي در بستري ديني و در حوز
علم پيشيني ما ظاهراً كند.  او خواننده را مسحور ميباالي گويد و مهارت نگارشي  سخن مي

رياضي خيلي با هم فرق دارند. اما وقتي اشتراوس توجه مـا را   يتجربي و به حقيقت يبه امر
بـه  تـوانيم   مـي تنهـا   كند، نـه  مي  كسنوفون جلبة در اين فقر» ديدن«ة استفاده از واژ ربه تكر
توانيم از ايـن حـد هـم     ببريم، بلكه حتي مي  پيكسنوفون ة و فقر منونة مشترك فقرة شالود

ة نظريـ «هـاي مطـرح درخصـوص     هايي براي پرسـش  فراتر رويم و درصدد پيداكردن پاسخ
يادآوري فقـط مكـان سـؤال را تغييـر       اين سؤال كه آيابه پاسخ ما رآييم. مثالً نيز ب» يادآوري

 ،ايـم  جا مطرح است بـه عـالمي ديگـر منتقـل نكـرده      الي را كه در اينؤيعني ما س ،دهد نمي
، »)شهود«اصطالح  (به» ديدن«بر  هرحال شناسايي امري است مبتني كه بهچنين باشد تواند  مي

دهـد و مربـي فقـط نقـش      رخ مـي  منخست در خود متعلة يعني رخدادي است كه در وهل
  برود.  راه را خود خواننده بايدة كند؛ بقي مياعدادي دارد. اشتراوس فقط اشاره 

  
  كسنوفون منزل تدبير ةفوايد مطالع .8

كسي كه آثار افالطون و آريستوفانس را خوانده است كمك  بهكسنوفون  تدبير منزلة مطالع
  .كند تر از اين دو نويسنده شفافرا كند تصورش  مي

 11در بنـد سـوم فصـل    مثالً وقتي توصيف سقراط از شـايعات مربـوط بـه خـودش را     
 اسـت   به فقر شديد گيري هوا و مبتال گويي و اندازه كسي كه متهم به ياوهمنزلة  خوانيم (به مي

و  177پرتو تفسيرهاي اشتراوس (صفحات  ها در ) و در ارزيابي خودش از آن اتهام)73ص (
ايم، دفـاع   كردهي آريستوفانس را تماشا ابرهااجراي  كه اينبر كنيم، گويي عالوه تعمق مي بعد)

ايـم و   نامه را نيز شـنيده و فهميـده   هاي مطرح در آن نمايش سقراط از خودش دربرابر تهمت
تي فضيلت حيات ايم. ما با چنين تأمال الگوهاي مطرح در فرهنگ يوناني را نيز تشخيص داده

فضيلت و ست) ا فق آنوشده بر تدبير منزل (افزايش ثروت، كه ايسخوماخوس الگوي م وقف
روشـني از   شـود) را بـه   مـي   ت نظري (كه سقراط الگوي آن معرفيشده بر تأمال يات وقفح

 ) تا177(ص   آريستوفانس پرندگانو  ابرهاميان فاصلة  ،. بدين ترتيب دهيم ميديگر تميز  يك
  ايم. ) را با بصيرت و روشني كافي طي كرده179ارسطو (ص  اخالق نيكوماخوسي

جوي تعريف ثروت در همان و توان ذكر كرد: جست را ميدست   اين ازچندي هاي  نمونه
مرد و  گفتن از قابليت هاي پياپي؛ سخن ح ها و اصال ها و نقض از طريق مثال تدبير منزلابتداي 
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به مثـال كنـدو و زنبـور عسـل      ل) و شرافت و عدالت؛ توس57) و اعتدال (ص 59زن (ص 
وحي (حافظه، مراقبـت و جـديت،   مواهب ر ةو جاهاي ديگر)؛ مقايس ،60تا  59، 57 ص(ص

) مرد و زن و مواهب بدني (شـجاعت) و عـاطفي (محبـت و تـرس) در ايـن      يدار خويشتن
)؛ توجـه بـه ضـرورت و اهميـت     61سـوراخ (ص  ة آب در خمـر ريخـتن  جنس؛ تشبيه   دو
)؛ تأكيـد بـر   44در ايفاي نقش شهروندي و در پرداختن به دانـش و انديشـه (ص   » فراغت«

  ).)125  ص(ها  داوري ) (يعني پرهيز از بردگي اميال و از بردگي پيش3داري (ص  خويشتن
ها متناظرهاي خود را در آثار افالطون دارند و اشتراوس به ما كمك  هركدام از اين نمونه

ها  هاي ميان آن بخوانيم، سازگاري و ناسازگاريبايد چگونه اين فقرات را  بفهميم كه كند مي
و به تصـوري سرراسـت و    ،را تشخيص دهيمشان آميز ت و طعنهاي سرراس ببينيم، جنبه  را

  تر شويم. ت و تعاليم سقراط نزديكصيشخ ازعميق 
  

  شده براي اثر عنوان انتخاب .9
او را خـود اشـتراوس    تـدبير منـزل  ة دربـار بر كتاب  كسنوفون سقراطي گفتاراطالق عنوان 

ايـن   ،چنـين  كرده است. هـم ) توضيح داده و توجيه 112ويژه ص  ابتداي تفسير خويش (به
بـراي   ،كنـد  كه ويژگي ممتاز اين اثر سقراطي او را درميان ديگر اثرهـا مـنعكس مـي    ،عنوان
رسـا و  اختيـار دارد   زبان كه چندين ترجمه از اصل مـتن كسـنوفون را در   انگليسية خوانند

زبـان از ميـان    زبان شايد چنين نباشد. خوانندگان فارسـي  فارسية براي خوانند اام ؛ستجا به
ها  اختيار دارند. براي اين خواننده صورت كامل در را به خاطراتآثار سقراط كسنوفون فقط 

نيـز در اثـر    تـدبير منـزل  ة دربـار جا دارد در همان عنوان اثر نيز تصريح شود كه متن كامل 
  گنجانده شده است.

اب اضـافه كـرد كـه    عنوان فرعي و با قلمي ريزتر در همان روي جلد كت ةمثاب توان به مي
توان فقط  حتي مي». راه با تفسير اشتراوس بر آن كسنوفون هم درباب تدبير منزلمتن كامل «

  همين را عنوان كتاب در زبان فارسي قرار داد.
  

  ارزيابي مدعاي اشتراوس .10
حضور گويي او در گويد كه  سخن مي تدبير منزلدر جاهاي مختلف از اي  گونه بهكسنوفون 

گـو، از  و دليل حضور وي در گفت و اگر هم سقراط، بهبوده است  شسخنانحين و سقراط 
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ها احتماالً از خود كسنوفون بوده است.  اين موردها سخن گفته باشد باز هم تفصيل دقيق آن
ة جملـ  گـاه بـه ايـن حـوزه از     وبـي  گري و گريزهـاي گـاه   نظامية هاي فراوان از عرص مثال
او از شأن كوروش كبيـر و مـنش كـوروش     لمفص طور است توصيف جاهاست. همين اين

ماند به  اگر كوروش زنده مي« كه ايناين فصل و سوگندخوردن به  18. بند 4صغير در فصل 
تـر يـادآور    ا بـيش ع) و استدالل مفصل براي ايـن مـد  46(ص » شد حاكمي ممتاز تبديل مي

  هاي منطقي سقراط. دوستي كسنوفون با كوروش است تا پرسش
تـوان گفـت.    قسمت دوم اثـر و دربـاب ايسـخوماخوس نيـز مـي      مورددر اين سخن را

ـ  زيباي دست تايسخوماخوس در عاليق كشاورزي و در مديري موفـق  ة اندركاران يك خان
  اوصاف مطلوب خود اوست تا اوصاف سقراط.ة تر الگوي خود كسنوفون و نمايند بيش

مـا  ة منبع اصـلي و اوليـ  «كه ظاهرًا اين سخن اشتراوس را  ،اگر جريان از اين قرار باشد
نحوي  توان به ) نمي109(ص » براي شناخت سقراط بايد مكتوبات سقراطي كسنوفون باشد

عاليق فلسفي افالطون در ة طوركه صبغ وشرط پذيرفت. همان ساده و سرراست و بدون قيد
  كسنوفوني دارد.ة سقراط او حضور دارد، سقراط كسنوفون نيز صبغ

  
  فارسي ةارزيابي ترجم .11
 خـوان اسـت.   و از شرح اشـتراوس روان و خـوش   تدبير منزلياشار جيراني از متن ة ترجم
جـاي   بـه » ي مواجـه «هـايي چـون    گيـر نيسـت. نمونـه    كتاب چندان چشمهاي چاپي  اشتباه

؛ 10سـطر   28ة در صـفح » خانـه «جـاي   بـه » ي خانـه « ؛ 14سطر  15ة در صفح» ي مواجهه«
، 42  فحةدر صـ » يـا «جـاي   بـه » با«؛ و 15مان صفحه سطر در ه» ها بعضي«جاي  به» بعضي«
  بسيار محدودند. 2، سطر 2 نوشتپا

اسـتفاده از  ة توان ذكر كرد نحـو  هاي بعدي مي چاپدر اثر بهبود براي از ميان نكاتي كه 
مفعول صريح ة نشان» را«است كه متأسفانه اخيراً رواج هم پيدا كرده است: حرف » را«حرف 

استادان زبان فارسي اين است كه اين حرف بالفاصله پس از مفعول صـريح  ة است و توصي
پس از اتمام جمله و پس از فعلي كـه  » را«ترين فاصله از آن قرار گيرد؛ آوردن  يا در نزديك
بندد (يعني در دورترين جاي ممكن از مفعول) از نظر اهل ادب نادرست است.  جمله را مي

گوهاي و يژه درميان نويسندگان جوان شيوع دارد و در گفتو اكنون به نادرست هم ةاين روي
» را) «...، و 69، 55، 47، 31عاميانه هم رايج شده است. جيراني تقريباً در همه جا (صفحات 
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ها ... كساني كـه قـانوني    نگهبان«خوانيم:  مي 69  برد. مثالً در صفحه كار مي را پس از فعل به
». كننـد را مجـازات كننـد    برخالف قـوانين عمـل مـي   كنند را تحسين و كساني كه  عمل مي

ة ادامـ  ، در47ة قرار دهيم. يا در صفح» كساني«را پس از » را«توان ديد كه بايد  روشني مي به
كسنوفون... شرايط و موقعيت مالقات او با كوروش را كـه  « :خوانيم قبل مية صفح نوشتپا

بينيم كـه دومـين    روشني مي ز هم بهبا». ق. م. انجام شد را توصيف كرده است 407در سال 
  است.د ئزا» را«

)» 71ة لودادن و لورفتن (صفح«اي چون  شود از تعبيرهاي عاميانه نهاد مي پيشچنين،  هم
را معمـوالً بـراي جـرايم و    » ارتكـاب «ة چنـين كلمـ   پرهيز شود. هـم )» 81چزاندن (ص «و 

» ارتكـاب اعمـال زيبـا   «تعبيرهـايي چـون   برند و بهتر است از  كار مي كارهاي غيراخالقي به
  .دوري كرد) 106  (ص

اند معادل فارسي لحاظ  تكرار شدهكرات  شان به هاي متن كه برخي براي تعدادي از كلمه
و جاهاي ديگـر،   22 ةدر صفح» آيرونيك. «اند به فارسي قرائت شدهشان و خوداست نشده 

در » ژيمناستيك«، 176 ةدر صفح» اآندرولوگي«و جاهاي ديگر،  59ة در صفح» گونكولوگيا«
در » ژنـرال «و خيلـي جاهـاي ديگـر،     24 ةدر صـفح » جنتلمن«و جاهاي ديگر،  34 ةصفح
ايـن  ة هـاي برجسـت   و جاهـاي ديگـر نمونـه    47و  45در صـفحات  » پـرديس «، 78 ةصفح

 ها توضيحات و توجيهاتي نيز ارائه كرده است (مثالً دليل برخي واژه براي. جيراني اند كلمات
  آورده است). 33 ةرا در صفح» جنتلمن«استفاده از 
  ،بايد از آن اجتناب كردممكن   جاي تازبان فارسي است و  هكلي لطمه ب طور به هاين روي

. اند كننده راه شان گم تر از معادل احتمالي فارسي ها گاهي حتي بيش برخي از آن كه اينبر هعالو
شده و درواقع داللت  در زبان يوناني اخذ» ]برهنه[ گومنوس«ة (كه از واژ» ژيمناستيك«مثالً 

) در عـرف زمـان كسـنوفون بـر مطلـق ورزش داللـت       داردبر برهنگي در ميادين ورزشي 
فهمد.  ميزبان فقط نوع خاصي از ورزش را از آن  فارسية كه خوانند كرده است، درحالي مي

ويژه  هاي اروپايي (به زبان ديگربه كه از زبان فارسي به يوناني و سپس » پرديس«ة حتي كلم
زبان لزوماً آن معناي قـديمي و اروپـايي را    فارسية انگليسي) رفته است اكنون براي خوانند

تـر از خـود پـرديس اسـت. بـراي       معنـاي غربـي آن نزديـك    بـه » باغ«فارسي ة ندارد و كلم
يوناني ة از واژ» آندرولوگيا«معناي زن و همسر و براي  به» گونه«يوناني ة از واژ» گونكولوگيا«
  هاي فارسي آورد. توان معادل معناي مرد و شوهر مي به» آنر«
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ـ نهاد من اين است كه در او پيش هـاي فارسـي    هـا معـادل   ين مـورد از هركـدام از واژه  ل
رسانند ذكر كنيم و سـپس در   نحوي يا در مواردي معناي آن را مي گوناگون را كه هركدام به

كار ببريم و خودمان را لزوماً به يك واژه مقيد نكنيم. مـثالً بـراي    را به نشانهرجايي رساتري
و  ،»واال«، گاهي »شريف«، گاهي »تام و كامل«خوب است، گاهي » اشرافي«گاهي » جنتلمن«

نظر در مـد  هاي لغوي واژهة ). آگاهي از ريش85ة (مثالً در صفح» شهروند«فقط حتي گاهي 
اصـالت و رسـايي    بـه تواننـد   فارسي و ايراني مـي متن انگليسي و تسلط بر زبان و فرهنگ 

  ما كمك كنند.ة شد هاي انتخاب معادل
نظر تـوان تجديـد   فارسي نيز مية شد ها و تعبيرهاي انتخاب ها و عبارت در برخي معادل

». خطاي مرا تصحيح كن« توان نوشت ، مي73ة در صفح» مرا تصحيح كن«جاي  كرد. مثالً به
، 76رود (مـثالً صـفحه    كار مي كه در جاهاي بسيار زيادي به» دنمنزل را افزايش دا«عبارت 

چه به  منزل يعني هرآن«كه ست اكم نيازمند اين توضيح  ) دست...، و 173، 143، 142، 118
جـاي   بـه تـوان   ميرساتر است. » ثروت«ة ؛ در برخي جاها واژ»خانه تعلق دارد، يعني ثروت

شود) در جاهاي زيادي  مي  آورده common sense معادلجا  همه(كه احتماالً در » عقل سليم«
  ) آورد.135 ةصفح(مخصوصاً در » عرف عام«ويژه  و به ،»شعور عادي«، »عقل متعارف«

) خيلـي جاهـا بهتـر    ]ديكايوس [δικαιωςيوناني ة واژ براي» (طور عادالنه به« جاي قيد به
 68، 67، 42، 38در صفحات » دادن نمايش«جاي عبارت  كار ببريم. به را به» حق به«است قيد 

بهتر و رساتر است (يعني بـار نمايشـي و هنـري را بـر مـتن      » دادن نشان«همان عبارت  ...و 
ولـي گـاهي    ،اسـت   گاهي خوب »نوكر«يا » برده«جاي  به» مستخدم« ةكند). واژ تحميل نمي

  !ندتر بي اربابدولتي روزگار ما از هر اربا» مستخدمان« كه اين ةعالو هب ،چندان رسا نيست
بــر   يونــاني دالة (درخصــوص واژ 35ة هــاي صــفح نوشــتتوضــيحات جيرانــي در پا

 81ة )، صـفح فرونسـيس يونـاني  ة (درخصـوص واژ  74ة )، صـفح »يتجـد «يـا  » مراقبت«
و بعـد   125ة يونـاني آن) و صـفح  ة يوناني موسـيقايي و معنـاي گسـترد   ة (درخصوص واژ
نهادي وي (مثالً  هاي پيش ؛ اما معادلاند خواندني») منزلتدبير «بر   هاي دال (درخصوص واژه

  اندازه جذاب نيستند. يك جا به همه») فرونسيس«درمقابل » فطنت«
به آثار كسنوفون را در خيلي جاها با اختصارات انگليسي ها  جيراني ارجاع كه اينخره باأل

كه وجـه فـارقي    آن بي 114  ةرسي. مثالً در صفحآورده است و البته در برخي جاها هم به فا
سـوم را بـه فارسـي آورده اسـت.       چهارم را به انگليسي و نشاني در كار باشد نشاني دوم و

فارسـي هـم ندارنـد    ة است و ترجمـ   ها ارجاع داده شده متن انگليسي آنبراي آثاري كه به 
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 كه ،خصوص آثار كسنوفون و افالطون و ارسطوارجاع به اصل بهتر است؛ اما در ةهمين روي
 114ة فارسي دارند و هم ارجاع استاندارد، بهتر است مثل ارجاع سوم در صـفح ة هم ترجم

  ها به فارسي ذكر شود. جا نشاني همه
  

  ها آن ةمتن و نكاتي دربار ترجمةي از يها نمونه .12
ها را حسن ختـام ايـن    جيراني از آنة و ترجم تدبير منزلانگليسي ة نقل چند فقره از ترجم

انـد و   صورت اتفاقي (از هر ده صفحه يك فقره) انتخاب شده ها به دهم. فقره مينوشته قرار 
  در ارزيابي ترجمه به متن يوناني نيز توجه شده است.

گويي كه حتا پول نيز، اگر خرد نداند  سقراط، ظاهراً تو مي: «8تا  5 طرهاي، س30 فحةص
چـه   رسد كه تو موافقي كه هرآن نظرم مي  و به« »كه چگونه از آن استفاده كند، ثروت نيست.

  »كه به فرد سود رساند ثروت است.
“You imply, Socrates, that even money isn’t wealth to one who doesn’t know to 

use it. ” 
“And you, I think, agree with me to this extent, that wealth is that from which a man 

derive profit.” 

تر به مـتن ايـن    نزديكة دوم، ترجمة اخير جملة در نيم اام ،روشن و روان استترجمه 
تـر از آن براسـاس مـتن     دقيقحتي  ؛»ست كه كسي بتواند از آن سود ببردا ثروت آن« :است

  ».ببرد  كه كسي بتواند از آن سود شده است يلتشك يزهايياز چ ثروت«يوناني: 
  :21تا  18سطرهاي ، 40 فحةص

كنند  اي استفاده مي كسي را نيز به تو نمايش بدهم كه از زنان خود به شيوهتوانم  من مي
كنند، و [درمقابل] كساني ديگري  كه آنان را به همكاران خود در افزايش منزل تبديل مي

خرابـي   كننـد كـه اغلـب باعـث فالكـت و خانـه       اي از زنان خود استفاده مي شيوه بهكه 
  شود. مي  ها آن

“I can also show you that husbands differ widely in their treatment of their wives, 
and some succeed in winning their co-operation and thereby increases their estates, while 
others bring utter ruin on their houses by their behavior to them.” 

ترجمه   دو اگرچه هر ،انگليسية ترجمتا به  تر است نزديكفارسي ة متن يوناني به ترجم
  تفسيري دارند.ة تاحدودي صبغ

  :19تا  15سطرهاي ، 50صفحة 
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قدر كارگرانش را نصيحت و ترغيب كند كه يـك   هماناغلب اوقات يك كشاورز بايد 
هـاي آزاد   قدركه اميد براي انسان همانكند؛  فرمانده سربازانش را نصيحت و ترغيب مي

تـر   بسا براي بردگـان ضـروري   چهست براي بردگان نيز ضروري است، بلكه ضروري ا
  ها تمايل داشته باشند [نزد اربابشان] بمانند. باشد تا آن

“And it is no less necessary for a farmer to encourage his labourers often, than for a 
general to encourage his man. And slaves need the stimulus of good hopes no less, nay, 
even more than free men, to make them steadfast.” 

براي اميـدها  » خوب«تر است. صفت  انگليسي نزديكة متن يوناني در اين فقره به ترجم
)good hopesاضافه است. ساختار مقايسـه  » نصيحت«ة فارسي افتاده است. كلمة ) در ترجم

  تر منتقل شده است. ليسي وفادارانهانگة هم در ترجم
تاحـدودي امكـان   كـه  اي اسـت   گونـه  جا به همه ساختار دستوري متن يوناني تقريباً در

ـ فارسـي  ة هرحـال جـا دارد خواننـد    اما به ؛كند خيلي دقيق را از مترجم سلب مي ةترجم  هب
  جيراني اعتماد كند.ة ترجم

  
  گيري نتيجه .13

فارســي  ةاشــتراوس، و بــا ترجمــقلــم كســنوفون و  بــه گفتــار ســقراطي كســنوفونكتــاب 
اي  و ماندني در زبان فارسي اسـت و بـا پـاره    ،جيراني، كتابي اصيل، خوب، خواندني  ياشار

  تواند بهتر از اين هم باشد. ها در اين بررسي اشاره شد، مي اصالحات، كه به تعدادي از آن
  

  ها نوشت پي
 

  خوارزمي.ريزي، تهران: محمدحسن لطفي تبة ، ترجمخاطرات سقراطي، )1373( كسنوفون. 1
سه مقطع تـاريخي باسـتان و   سياسي در هر ة فلسفة ) عمدتاً در حوز1362ياشار جيراني (متولد . 2

الـنفس فلسـفي،    هاي اخالق، علـم  زند و در حوزه قلم مي  ميانه و جديد درقالب تأليف و ترجمه
گفتـار سـقراطي   بـر   و البته تاريخ فلسفه نيز آثاري عرضه كرده اسـت. جيرانـي عـالوه    ،هنر، دين
اوس را نيز به فارسـي  لئو اشترسقراط كسنوفونِ اكنون در دست بررسي داريم،  كه هم ،كسنوفون

ف، بـر ايـن   از او، كه از نظـر تـاريخ تـألي    اي سياسي بر فلسفه مقدمهة عالو هب ،ترجمه كرده است
  ديگر تقدم دارد. اثرِ مرتبط با يك  دو

اسـت.   11معناي مرد كـه عنـوان فصـل     (آنر) به ρήναدربرابر » زن«معناي  (گونه) به γυνήة از واژ. 3
اند و  دو واژه صفت يعني امور مربوط به مردان. هر» آندرا«مربوط به زنان و يعني امور » گونايكا«
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 λóγοςدو واژه (لوگيـا) مـأخوذ از    قسمت بعدي هر». جمع خنثاي حالت اضافي«از نظر صرفي، 
بـه همـان    ،(لوگوس) است (با معاني فراواني كه دارد، از عقل و استدالل گرفته تا سخن و علم)

  شناسي، الهيات، كالم) شاهديم. ولوگيا (يزدانصورت كه مثالً در تئ
شناسيم و نيـازي بـه پژوهيـدن     پس مي ،شناسيم پارادوكس از اين قرار است كه اگر چيزي را مي. 4

رسيم نخواهيم شناخت كه آن بشناسيم و وقتي هم كه به آن  پس نمي ،شناسيم اگر نمي .نداريم  آن
  راي شناخت آن وجود ندارد.پس امكاني ب .دنبالش بوديم است كه به يهمان
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