Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Monthly Journal, Vol. 21, No. 4, Summer 2021, 65-83
Doi: 10.30465/CRTLS.2020.29959.1764

A Critique on the Book
"Microeconomics Analysis"
Hassan Heydari*
Hassan Mirzaei**

Abstract
Translation is one of the most important tools for knowledge transfer, especially for the
academic community, so translation of a book like its original version has a special value
and importance. One of the most valuable and academic books is "Microeconomic
Analysis" which is written by Hal.R Varian which is one of the top scientific sources of
microeconomics. Ney Publishing has published this book which is translated by Mr. Reza
Hosseini and now it is one of the educational resources of microeconomics in postgraduate
studies in Iranian universities. Given the valuable position of this book, its translation
requires a critical review and this article has tried to evaluate the weaknesses and strengths
of this book according to the analytical-descriptive method by quantitative and qualitative
analysis. It means discussing the appearance features, writing, edition, idiomatic
translations, and text translation. It has been concluded that the translation of this book is
quantitatively acceptable, but it has qualitative disadvantages that are not sufficient for the
translation of an academic scientific book. It is suggested that due to the numerous editions
of the book's translation and its importance, the next editions of this translation should be
reviewed and the proposed corrections can be considered.
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چكیده
ترجمه یکی از ابزارهای مهم انتقال دانش ،به ویژه برای جامعههی دانشهااهی اسه ،،از ایهن رو
ترجمهی یک کتاب مانند اصل آن دارای ارزش و اهمی ،خاصی اس ،،یکی از این کتاب ههای
بسیار ارزشمند دانشااهی کتهاب «تحلیهل اقتصهاد خهرد» ( )Analysis Microeconomicاثهر ههال
رونالد واریان ( )Hal.R Varianاس ،که یکی از منابع علمی برتر اقتصاد خهرد بههشهمار مهیرود.
نشر نی این کتاب را با ترجمهی آقای رضا حسینی منتشر کرده اسه ،واکنهنن در دانشهااهای
ایران یکی از منابع آمنزشی اقتصاد خرد در تحصیالت تکمیلی بهشمار میرود .با تنجه جایاهاه
ارزشههمند کتههاب ،ترجمهههی آن نی هاز بههه ی هک بررس هی انتقههادی دارد وایههن ننشههتار بهها روش
تنصیفی تحلیلی و با تکیه بر تحلیل کمی وکیفی ،یعنی بررسی ویژگیهای ظهاهری ،ناارشهی،
ویرایشی ،برگردان های اصطالحی و بررسی متن ترجمه ،کنشیده اس ،تا نقاط ضعف و قهنت
آنرا بررسی کند وبه این نتیجه رسیده اسه ،کهه ترجمههی ایهن کتهاب از لحهام کمهی قابهل
قبنل مینماید ،اما از لحام کیفی ایرادهایی دارد کهه مناسه بها ترجمههی یهک کتهاب علمهی
دانشااهی نیس .،پیشنهاد میشند با تنجه به چاپ های متعدد ترجمههی کتهاب و اهمیه ،آن،
چاپ های بعدی این ترجمه منرد بازبینی قرار گرفتهه و مهنارد اصهالحی پیشهنهادی مهد ن هر
قرار گیرد.
کلیدواژهها :نقد کتاب ،اقتصاد خرد ،هال واریان ،رضا حسینی ،ترجمه.
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 .1مقدمه
یکی از چالشهای دانشجنیان رشته علنم اقتصهادی و دیاهر رشهتهههای ههمسهن ،مباحه
اقتصهاد خههرد و تحلیهل آن اسهه ،زیهرا کههه آگههاهی مناسه از دانههش اقتصهاد خههرد بههرای
هراقتصاددانی بسیار ضروری اس .،با تنجهه بهه ایهن کهه مهتن آمنزشهی در ن هام آمهنزش
دانشااهی ایران هنهنز ههم مههمتهرین ابهزار آمهنزش و در بردارنهده محتهنای برنامههههای
درسی اس( ،جعفری هرندی و همکهاران ،)55 :1387 ،در نتیجهه تحلیهل محتهنا و ترجمهه
کتابهای آمنزشی می تناند در جایاهاه خهند درجهه ،بهبهند یهادگیری دانشهجنیان نقهش
اثرگذاری را ایفا کند .همچنین هر اثر علمی را میتنان از ابعاد مختلفی منرد بح قرار داد.
کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» اثر هال رونالد واریان یکهی از منهابع اقتصهاد خهرد در مقطهع
کارشناسی ارشد اس ،که تنسط دکتر رضا حسینی ترجمه شهده و مهنرد تنجهه بسهیاری از
اساتید و دانشجنیان رشته علنم اقتصادی قهرار گرفتهه اسه .،ههد از نقهد ترجمههی ایهن
کتاب ،حفظ نقاط قنت و بازناری نقاط ضعف در چهاپههای بعهدی و همچنهین اسهتفاده
بهتر خنانندگان از این کتاب اس .،در این ننشتار سعی بر آن اس ،که بها رویکهردی نقادانهه
بهروش تنصیفی تحلیلی ،نقاط قنت و ضعف ایهن اثهر بررسهی شهند ،کهه مهیتهنان آن را
«مطالعهههی عمیهها انتقههادی» اطههالک کههرد (واعههظ برزانههی و مقههدم .)1388 ،پرسههش اصههلی
مطرح شده در این پژوهش این اس ،که آیا این کتاب از ن ر ترجمه ویژگیهای یک کتهاب
مناس و قابل فهم را برای دانشجنیان دارد؟

 .2پیشینۀ تحقیق
بررسی و مرور مطالعات گذشته مهی تنانهد بسهیار مفیهد و اثهربخش باشهد و ابعهاد مختلهف
منضنع را روشن کند .در زمینهی اقتصاد خرد مقاالت بسیاری چاپ و کتابههای متعهددی
ننشته و ترجمه شده اس ،که منضنع بح ما نیسه ،،امها در خصهنق نقهد کتهابههای
اقتصادی مطالعاتی صنرت گرفته و در این بخش به مهناردی از آنهها کهه در رونهد ننشهتار
کمک بسیاری کردهاند اشاره میشند.
محمههد واعههظ برزانههی در سههال  1392مقالهههای تحهه ،عنههنان «بررسههی و نقههد کتههاب
اقتصاد کالن» ننشته اس ،و در آن کتاب اقتصاد کهالن تهألیف محمهد طبیبیهان کهه یکهی از
کتاب های معرو در سطح کارشناسهی اقتصهاد اسه ،بهه روش تنصهیفی تحلیلهی ضهمن
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معرفی اثر ،نقاط ضعف و قنت آن بررسی شده اس .،نتایج نشان میدهد که این اثر ازحیه
محتنایی فاقد مسائل مهمی ،همچنن رعای ،ترتیه و تن هیم و انسهجام جزئهی و کلهی ،در
طرح منضنعات اس ،و تأکید غیر روشمندی بهر بعضهی دیهدگاههها دارد (واعهظ برزانهی،
 .)135 :1392همچنین واعظ برزانی در مقالههای دیاهری بها عنهنان «نقهد و بررسهی کتهاب
سیرتحنل در تجزیه و تحلیلهای اقتصاد کالن» که در مجلهی فرهنه ،،ویهژهی اقتصهاد بهه
چاپ رسیده اس ،،نتیجه گرفته اس ،که «بها تنجهه بهه تنضهیحات دادهشهده ،بها محتهنای
منجند ،نهتنها دانشجنیان بلکه محققان هم بهسختی با متن ارتباط پیدا میکنند .درعین حهال،
اثر میتناند بالقنه بهعننان یک متن کمکدرسی اقتصهاد کهالن مقهاطع تحصهیالت تکمیلهی
کاربرد داشته باشد» (واعظ برزانی :1387 ،ق  )346و بها تنجهه بهه مشهکل اتهی کتهاب و
محدودی،های پیشرو پیشنهادهایی در جه ،بهبند امکان درک من رم و بهتر خناننده ارائهه
شده اس.،
وحید مقدم و هادی امیری در مقالهای با عننان «بررسی و نقد کتهاب اقتصهاد بهه روایه،
دیار» در پژوهشنامهی انتقادی متنن و برنامههای علنم انسانی سال  ،1396کتاب اقتصهاد بهه
روای ،دیار تألیف منسی غنی نژاد را نقد و بررسی کهردهانهد کهه آنرا بهه عنهنان یکهی از
معدود کتابهای خنشخنان به زبان فارسی دانستهاند که با یک جه،گیری فکهری خهاق
اندیشهی  19اقتصاددان هم مشهنر و هم کمتر شناخته شده را بررسی کرده اسه .،در نتیجهه
این کتاب را به منزلهی یک مهتن تأثیرگهذار و روشهنگهر اندیشههههای دسهتهی بزرگهی از
اقتصاددانان ،مؤثر در سیاس،گذاری اقتصادی ایران ،بههشهمار آورنهدهانهد (مقهدم و امیهری،
 :1396ق .)185
همچنین مقاالت دیاری در نقد کتابهای اقتصادی وجند دارد کهه معمهنالد در مجلههی
پژوهشنامهی انتقادی چاپ شده اس ،که مجال بررسی آنها در اینجا نیس ،،امها در زمینههی
نقد ترجمهی یک کتاب اقتصادی مهم هیچگننه مقالهای یافته نشهد .بها تنجهه بهه اهمیه ،و
فراوانی ترجمهی کتابهای مهم اقتصادی به ن ر میآید نقد و بررسی این ترجمههها مههم و
اساسی اس ،و میبایس ،به آن تنجه نمند ،زیرا این کتابها نقهش مهمهی در شهکلگیهری
اندیشهی اقتصادی در جامعهی دانشااهی ایران دارد ،از این رو این پهژوهش در ایهن زمینهه
کار فعالی ،ننینی بهشمار میرود.
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 .3معرفی کتاب

1.3معرفینویسنده 
هال واریان متنلد 1947م یک اقتصهاددان متخصهد در اقتصهاد خهرد و اقتصهاد اطالعهات
اس .،او سنابا فراوان و افتخارات بسیاری را در زندگی خهند کسه کهرده کهه ازجملههی
آنها ریاس ،دانشهکدهی مهدیری ،و سیسهتمههای اطالعهات در دانشهااه برکلهی کالیفرنیها
( )Berkeleyطههی سههالهههای 1995م تهها 2010م و اقتصههاددان ارشههد در شههرک ،گنگههل از
سال  2007م تا کننن اسه ،و همچنهین مهدرک دکتهری افتخهاری نیهز از منسسهه فنهاوری
کارلسروهه ( )KITو دانشااه اولن ( )Ouluدریاف ،کرده اس .،او در سال 2010م در مرتبههی
استاد تمام از دانشااه برکلی کالیفرنیا بازنشسته شد .ازجمله کتابههای تهألیف شهده تنسهط
ایشان میتنان به «اقتصاد خرد میانه» و «تحلیل اقتصاد خرد» اشاره کرد.

ویژگیهایکتاب

2.3
بنا به گفتهی ننیسنده ،کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» نخستین بار در سال 1977م در نشر کتهاب
ننرتنن چاپ شده اس ،و پس از  15سهال (1992م) ننیسهنده تیییراتهی را در چهاپ سهنم
کتاب لحام کرده اس ،که شامل تیییرات ساختاری و اساسی میشهند .تیییهرات سهاختاری
شامل تن یم دوباره فصلهای کتاب به فصلهای بیشتر شده و تیییرات اساسی کتهاب شهامل
بازننیسی مطال و تنضیح بیشتر در برخی از بخشهها و اضهافه کهردن مطاله جدیهد در
چاپ سنم اس.،
این کتاب شامل  27فصل اس ،و در انتهای هر فصل تمرینهای مربهنط بهه آن مباحه
وجند دارد که پاسخ آنها در انتهای کتاب قابل مشاهده اس .،نیمهی اول کتاب (از ابتهدا تها
پایان فصل دوازدهم) مطال اساسی اقتصاد خرد را بیان میکند ،که به گفتهی ننیسهنده ایهن
مطال برای هر اقتصاددانی مفید اس .،از ابتدا تها فصهل ششهم مطاله مربهنط بهه بخهش
تنلید بنده که فصل اول با عننان فناوری ،در خصنق روشهایی برای نشان دادن امکانهات
تنلیدی بنااه و جنبههای اقتصادی مربنط به فناوری بنااه اسه .،فصهل دوم و سهنم کتهاب
در خصنق حداکثر کردن سند و تابع سهند اسه ،،کهه مطاله اصهلی آن بیهان مشهکالت
حداکثر کردن سند از روش الگرانژ ،ایستای مقایسهای با اسهتفاده از شهرطههای مرتبهه اول،
ویژگیهای تنابع عرضه و تقاضا و ویژگیهای تابع سند و ن ریه پنش اس .،فصهل چههارم
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در خصنق رفتار بنااه حداقل کنندهی هزینه و تحلیل حسهاب دیفرانسهیل حهداقل کهردن
هزینه بنده و فصل پنجم نیز درباره ی تابع هزینهه اسه ،و رفتهار تهابع هزینهه را نسهب ،بهه
مؤلفه های مقدار و قیم ،آن بررسی کهرده اسه ،کهه مباحه اصهلی آن شهامل ،هندسههی
هزینهها ،تنابهع تقاضهای شهرطی عنامهل و قیمه،ههای عنامهل و تنابهع هزینهه مهیشهند.
فصل ششم نیز با عننان دوگانای ،در رابطه با بهدس ،آوردن فناوری تنلید با استفاده از تهابع
هزینه اس.،
از فصل هفتم تا دهم ،مطال در رابطه بها بخهش تقاضها اسه .،فصهل هفهتم بها عنهنان
حداکثرکردن مطلنبی ،یکی از مهمترین فصلهای این کتاب اس ،که رفتار مصر کننهده را
منرد بررسی قرار میدهد و مطال مهم آن شامل ،مطلنبی ،غیرمستقیم ،برخی از اتحادههای
مهم و تنابع مطلنبی ،متری پنل اس .،فصهل هشهتم کتهاب در خصهنق بررسهی ایسهتای
مقایسهای رفتار مصر کننده ،معادلهی اسالتسکی ،مسهئلهی انتاهرال پهذیری ،دوگهانای در
مصر و رجحان آشکار اس .،فصل نهم در رابطه با رفتار تقاضا اسه ،و ازجملهه مطاله
مهم آن میتنان به لحام دارایهیهها در محهدودی ،بندجهه ،جمعهیسهازی میهان کاالهها و
مصر کنندگان اشاره کرد .فصل دهم نیز در منرد بررسهی رفهاه مصهر کننهده روشههای
عمنمیتری را نسب ،به مازاد مصر کننده بیان میکند ،سرفصلهای مهم این فصهل شهامل،
تیییرات جبرانی و معادل ،مازاد مصر کننده و مطلنبی ،شبه خطی اس .،در فصهل یهازدهم
به چاننای ن ریه انتخاب مصر کننده در شرایط نااطمینهانی و در فصهل دوازدم بها عنهنان
اقتصادسنجی ،در منرد استفاده از بینش علمی بسطیافته در فصلهای گذشته اسه ،و بهرای
کمک به برآورد روابطی اس ،که رفتار بهینهسازی امکان دارد آنان را بهوجند آورده باشد.
فصلهای یک تا دوازده در خصنق رفتارحداکثر کنندهی عنامل اقتصادی فهردی یعنهی
بنااهها و مصر کنندگان بند .فصل سیزدهم با عننان بازارهای رقابتی ،شهروع مسهئلهای در
رابطه با چاننای تعیین قیم،های بازار تنسط فعالی،های عنامل اقتصادی فردی اس ،،کهه
در آن مباح اصلی این بازار که شامل تعادل بازار ،تابع عرضه صنع ،،تعدیل بازار به دلیهل
ورود بنااههای جدید و تحلیل رفاه و کارایی پارتن اسه .،فصهل چههاردهم در مهنرد بهازار
انحصاری بنده که در آن عالوه بر تعادل بازار ،در منرد رفاه و ستاده ،تأثیر کیفیه ،بهر رفهاه،
تبعیض قیم ،درجه اول ،دوم و سنم و تیییرات رفهاه کهل در اثهر تبعهیض قیمه ،بررسهی
شده اس .،در فصلهای قبلی ن ریهه تصهمیمگیهری بهینهه یهک عامهل اقتصهادی منفهرد در
محیطهای ساده بررسی شد و در فصل پانزدهم این تصمیمها در محیطی پیچیدهتر با عنهنان
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ن ریه بازیها بح میشند که از سرفصلهای مهم آن میتنان از تعهادل نهش و محاسهبهی
آن ،بازیهای متنالی و بازیها با اطالعات ناقد نام برد ،الزم به کر اس ،که در این فصهل
مثالهای زیادی ازجمله مثالهای معرو معمای زندانی ،بهازی شهیر یها خهط و ...نیهز یهاد
شده اس .،فصل شانزدهم تخ ،عننان انحصار چندجانبه به مطالعهی عکسالعملهای بهازار
با تعداد اندکی بنااه ،میپردازد که تقریباد به طنر کامل بر پایه فصل قبلی یعنی ن ریه بازیهها
اس .،در فصل هیفدهم نیز با عننان مبادله ،به بررسی مدل تعهدل عمهنمی ،تعهادل والهرس،
قضیه اول و دوم اقتصاد رفهاه ،کهارایی پهارتن و حسهاب دیفرانسهیل و حهداکثر کهردن رفهاه
پرداخته شده اس .،فصل هیجدهم با عننان تنلید مربنط به بسهط مهدل تعهادل عمهنمی بهه
اقتصاد تنلیدی اس ،،که در آن ابتدا چاننای مدل رفتار بنااه ،سپس چاننای مهدل رفتهار
مصر کننده و در نهای ،چاننای اصالح قضایای وجند کارایی در چنین اقتصهادی بحه
شده اس .،در فصل ننزدهم با عننان زمهان ،مبهاحثی در رابطهه بها رفتهار مصهر کننهده در
طنل زمان که شامل ترجیههات بهین دورهای ،بهینههسهازی بهین دورهای ،تعهادل عمهنمی در
طنل زمان و تعادل عمنمی بر روی حال،های طبیعی اس .،فصل بیستم با عنهنان بازارههای
دارایی چاننای تعیین تفاوتها در قیم،های داراییها با اسهتفاده از روش تعهادل عمهنمی
مههنرد بح ه قههرار گرفتههه اسهه .،در فصههل بیسهه ،و یکههم کههه تحلیههل تعههادل نههام دارد،
نخس ،رابطهه ی هسهته اصهلی را کهه تعمیمهی از مجمنعهه پهارتن اسه ،باتعهادل والهرس
بررسی میکند و در ادامه رابطهی بین تحدبپذیری و اندازه و همچنین شهرایطی کهه در آن
فقط یک تعادل والرس وجند دارد منرد بح واقع میشند ،مبحه اخهر نیهز در رابطهه بها
پایداری تعادل عمنمی اس .،در فصل بیس ،و دوم با عننان رفاه ،مطالبی که در فصهلههای
دیار کتاب به خنبی شرح داده نشده بررسی شده که شامل مطالبی در منرد معیهار جبرانهی،
اثرات رفاه ناشی از تیییر ستاده یا قیم ،و مسئلهی مالیاتبندی اس .،فصهل بیسه ،و سهنم
در منرد کاالهای عمنمی اس ،که دربارهی تخصید منابع کاالهای عمنمی بح مهیکنهد.
فصل بیس ،و چهارم نیز در خصنق پیآمدههای خهارجی و بررسهی راهحهلههایی بهرای
مسئلهی پیآمدهای خارجی ،مکانیزم جبران و شرایط کارایی در صنرت وجند پیآمهدههای
خارجی اس .،فصل بیس ،و پهنجم کهه در واقهع فصهل آخهر ایهن کتهاب از ن هر مباحه
اقتصاد خرد اس ،،با عننان اطالعات ،مباح مربهنط بهه اقتصهاد اطالعهات در آن بررسهی
شده اس ،که بیشتر این مطال مربنط به اطالعات نامتقارن اس.،
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از ویژگی های خنب این کتاب اهتمهام بهه مبهاحثی ماننهد اقتصهاد سهنجی ،ریاضهیات و
بهینهسازی اس ،که در کتاب دیار ننیسنده بها عنهنان «اقتصهاد خهرد میانهه» -بها ترجمههی
آقای پنرمقیم ،انتشارات نی -نیز وجند دارد که فصل آخر آن ،پینس ،ریاضی را جه ،فههم
بهتههر فراگیههران اضههافه کههرده اسهه .،یههادآوری مههیشههند کههه کتههاب تحلیههل اقتصههاد خههرد
تکمیل کنندهی مباح کتاب اقتصاد خرد میانه اسه ،و در سهطح پیشهرفتهتهری قهرار دارد،
از این رو ننیسندهی این کتاب به دانشجنیان سفارش میکند بهرای درک بهتهر مطاله ایهن
کتاب به کتاب اقتصاد خرد میانه مراجعه نمایند.

3.3مقایسهباآثارمشابه 
به من نر درک بهتر محتنای یک کتاب الزم اس ،که محتنای آن با سایر کتهابههای مشهابه
مقایسه و سنجیده شند .نخستین تفاوت کتاب تحلیهل اقتصهاد خهرد ههال واریهان بها سهایر
کتابهای شناخته شدهی اقتصاد خرد ،شروع با بخش تنلیدکننده اسه ،،حهال آن کهه دیاهر
کتابهای مطرح در این زمینه ،با بخش مصر کننده آغهاز کهردهانهد .کتهابههای «ن ریهه و
مسائل اقتصاد خرد» از دومینیهک سهالناتنره «ن ریهه اقتصهاد خهرد» اثهر والتهر نیکلسهنن و
کریسههتنفر اسههنایدر «ن ریههه اقتصههاد خههرد» اثههر جیمههز هندرس هنن و ریچههارد کنانهه ،و
«ن ریه اقتصاد خرد» اثر آندرو مس-کالل ،مایکل وینستنن و جری گرین بها بخهش مصهر
شروع شده اس ،،اما کتاب تحلیل اقتصاد خرد هال واریان با بخش تحلیل رفتهار تنلیدکننهده
آغاز شده و ننیسنده در این باره تنضیحی نداده اس ،،البته در کتاب اقتصاد خرد میانه ماننهد
سایر کتابهای شناخته شده بخش اول آن دربارهی رفتار مصر کننده اس .،شهاید بهه ایهن
دلیل بنده اس ،که این کتاب تکمیلکننده ی کتاب اقتصهاد خهرد میانهه اسه ،،لهذا بها رفتهار
تنلیدکننده شروع می نماید تا قابلیه ،فههم بهتهری بهرای خناننهده ایجهاد کنهد ،زیهرا رفتهار
تنلیدکننده نسب ،به رفتار مصر کننده قابل درکتر اس .،در نتیجه ننیسنده مباحه بخهش
مصر کننده را تا حدی به بخش تنلیدکننده تعمیم داده اس ،و مهیتهنان نمننههی آن را در
فصل هفتم تح ،عننان حداکثر کردن مطلنبی ،مشاهده کرد .اما در هر حال حهداکثر سهازی
سند و مانند آن ههد نههایی نیسه ،و بها در ن هر گهرفتن ایهن کهه تنلیهدکننهده خهند از
حداکثرکردن سند ،مطلنبی ،یا رضای ،خهاطر کسه مهیکنهد ،درنتیجهه او نیهز بهه دنبهال
حهداکثرکردن مطلنبیه ،خههند اسه( ،عزتهی :1397 ،ق  ،)196بنههابر ایهن در یهک کتههاب
اقتصاد خرد جایااه تحلیل رفتار مصر کننده بهتر اس ،در آغاز آن باشد.
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این کتاب در میان کتابهای کر شده در باال به کتابهای مس-کالهل ( منتشهر شهده در
سال 1995م از انتشارات دانشااه آکسهفنرد) و نیکلسهنن (منتشهر شهده در سهال 2005م بها
همکاری کریستنفر اسنایدر از انتشارات تامسنن) نزدیکتر اس ،،زیهرا کهه بهرای دورهههای
تحصالت تکمیلی مطرح شدهاند و در مقایسه با آنان حجم کمتری دارد ،زیرا همانطهنر کهه
گفته شد این کتاب تکمیلکنندهی کتاب دیار همین ننیسنده اس ،و بهتنههایی در برخهی از
قسم،ها جامعی ،دو کتاب فنک را ندارد و بیشتر مطال مربنط به سطح کارشناسهی ارشهد
را در خند جای داده اس.،
بخش تنلید در این کتاب ،برخال سایر فصلها ،نسب ،به کتاب مس-کالهل از مباحه
بیشتر و کاملتری برخنردار اس .،از سنی دیار کتهاب اقتصهاد خهرد مهس-کالهل مطاله ،
تنضیحات و نمندارهای بیشهتری دارد ،زیهرا بهه جزئیهات بیشهتری پرداختهه اسه .،کتهاب
اقتصاد خرد نیکلسنن مطال را از پایه آغاز کرده و تا سطح پیشرفتهتر ادامه مهیدههد و اکثهر
مطال مهم اقتصاد خرد را دارد ،اما مطال کتاب تحلیل اقتصاد خرد ههال واریهان تها حهدی
دشنارتر و پیشرفتهتر اس ،و این کتاب بیشتر برای تحصیالت تکمیلی مناس اسه ،،بهرای
مثال کتاب هال واریان بر روی تابع مطلنبی ،غیرمستقیم تاکید بیشتری دارد و بهه اتحادههای
مهم مانند اتحاد روی ( )Roy's identityو مباح مربنط به ایسهتای مقایسههای را نسهب ،بهه
کتاب اقتصاد خرد نیکلسنن اهمی ،بیشتری داده اس.،
می تنان نتیجه گرف ،که کتاب تحلیل اقتصهاد خهرد اثهر ههال واریهان نسهب ،بهه دیاهر
کتابهای مطرح برای تحصیالت تکمیلی از جایااه خنبی برخنردار اسه ،و مطاله آن در
سطح مناسبی از ن ر علمی ناارش شده اس .،مباحه ایهن کتهاب از کتهاب اقتصهاد خهرد
نیکلسنن پیشرفتهتر بنده ولی از کتاب مس-کالل تا حدودی در سطح پایینتری قرار دارد.
مباح کتاب تحلیهل اقتصهاد خهرد ههال واریهان ماهیته دا تضهاد و تناقضهی بها مباحه
مطرح شهده در اقتصهاد خهرد اسهالمی نهدارد .در کتهاب «تحلیهل رفتهارههای اقتصهادی در
چارچنب اسالمی» اثر مرتضی عزتی ،مباح پایهای اقتصاد خرد یعنی رفتار مصر کننهده و
تنلیدکننده را با تنجه به تأثیر باورهای دینی بری روی آنها بررسی میکنهد و در فصهل دوم
نتیجه گیری شهده اسه ،کهه چهارچنب عقالنیه ،تعریهف شهده و فهروج تهابع رجحهان
مصر کننده با عقالنی ،اسالمی ناسازگار نیس( ،عزتی :1397 ،صد .)80-29
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4.3معرفیمترجم 
دکتر رضا حسینی متنلد سال  1344در اسالم آباد و فارکالتحصیل در مقطع دکتهری رشهتهی
اقتصاد بینالملل و پنل و بانکداری از دانشااه تربی ،مدرس تهران اسه .،او از سهال 1375
تا سال  1391در سم،های مختلفی ازجمله رییس اداره کل مدیری ،ریسهک و ریهیس اداره
کل رفاه کارکنان بانک کشاورزی بنده اسه .،وی از سهال  1391تها کنهنن در سهم ،مهدیر
امنر مالی و پشتیبانی بانک کشاورزی خدم ،کرده اسه .،همچنهین ایشهان عضهن شهنرای
پژوهشی ،شنرای عهالی مبهارزه بها پهنلشهنیی و شهنرای عهالی بانکهداری اسهالمی بانهک
کشاورزی اس.،

 .4تحلیل کمی
بیان نقاط ضعف و قنت شکل ظاهری یک کتاب میتناند در جایااه خند مفید واقهع شهند،
زیرا رفع ایرادهای ظاهری آسان بنده و تاثیر مطلنبی در جذابتر شدن کتاب بهرای خناننهده
خناهد داش .،تحلیل شکلی اثر از ابعاد مختلفهی بررسهی مهیشهند کهه شهامل مشخصهات
ظاهری ،فهرس ،مطال  ،قلم ننشتار ،ننع صفحهآرایهی ،اشهتباهات ویرایشهی و ناارشهی و
سایر ویژگیها شکلی اثر اس .،کتاب ترجمه شده تنسط دکتر حسهینی ،در قطهع وزیهری و
جلد شنمیز در انتشارات نی به چاپ رسیده اس .،نشر نی یکهی از انتشهارات نامهدار ایهران
بنده که در سال  1363تاسیس شده و تا کننن در حنزههای مختلفی بیش از  1500کتهاب را
منتشر کرده اس .،در این مقاله چاپ هشتم این کتاب منرد بررسی قرار گرفته میشند.
مهمترین ویژگی ظاهری اثر ،قطهع خهنب و صهفحهآرایهی مناسه آن اسه ،و اصهنل
ناارشی در آن بهخنبی رعای ،شده اس ،،البته تا حدی تعداد خطهنت در صهفحات کتهاب
زیاد اس ،و باع کنچک شدن اندازهی قلم شده اس ،،اما واضح اس ،که این امر به دلیهل
دوری از افزایش حجم کتاب انجام شده اس .،همچنین در صفحات زوج عننان کتهاب و در
صفحات فرد عننان فصل در باالی هر صفحه ننشته شده اس .،این اثهر بههدور از ایرادههای
شکلی نیس ،که در این بخش به مناردی از آنها اشهاره مهیشهند .نخسهتین ایهراد شهکلی،
عدم مطابق ،میان فهرس ،مطال و عناوین اس ،بهگننهای کهه بهرخال کتهاب اصهلی در
فهرس ،مطال  ،مثالها ،تمرینها و زیرعناوین آورده نشده اس ،و باعه کهاهش سههنل،
در پیدا کردن عنهنان مهنرد ن هر خناننهده مهیشهند .نکتههی دیاهر ایهن اسه ،کهه بخهش
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پینس،های نمایهای ( )indexکه بسیار مهم اس ،و در انتههای کتهاب انالیسهی وجهند دارد
و میتناند در یافتن اصطالحات منرد ن ر در متن کتاب مفید باشد ،ترجمهی نشهده اسه ،و
مترجم محترم تنضیحی در این خصنق نیز نداده اس.،
ایراد قابل تنجه دیار نبهند رویهه واحهد در ارائههی نمندارهها اسه ،،در زبهان فارسهی
میبایس ،ترتی شکلها و نمندارها از راس ،به چپ باشد و این امر در منارد بسهیاری در
ترجمهی کتاب رعای ،شده اس ،،اما در برخی از نمندارهها نههتنهها رعایه ،نشهده (یعنهی
نمندارها به همان شکل کتاب انالیسی از چپ به راس ،ارائه شده اس ،)،بلکه ترتیه آنهها
نیز مشخد نشده اس ،،برای مثال نمندار  1-5در صفحهی  ،78عالوه بهر ایهن کهه ترتیه
قرار گرفتن شکلها از چپ به راس ،اس ،،در متن مربنطهه از نمهندار (الهف)( ،ب) و (ج)
سخن گفته شده اما در شکل مشخد نشده که کدام نمندار (الف) و کدامیهک (ب) یها (ج)
اس ،و انت ار میرود که تنضیح (الف) مربنط به شکل سم ،راس ،باشهد امها مربهنط بهه
شکل سم ،چپ اس ،و این باع میشند کهه بخشهی از وقه ،خناننهده صهر تطهابا
نمندار و متن و یا منج گمراهی او شند ،در حالی که بهتر اس ،یادگیری بهشکل آسانتهر
و روانتری رخ دهد .مشابه باال در نمندارهای  1-6صفحهی  93و  15-3در صهفحهی 320
نیز دیده میشند.

1.4بررسینگارشی 
در مجمنع ناارش ترجمهی کتاب قابل قبهنل مهینمایهد ،امها ایهن اثهر بههدور از ایرادههای
ناارشی هم نیس ،مانند تیییر اندازهی قلم (فنن )،بدون دلیل در وسط متن که نمننههی آن
در صهفحهی  30وجهند دارد .برخهی از ایهن نههناقد ناارشهی باعه تهاثیر در معنهی نیههز
شده اس ،،برای مثال صفحهی  330در خصنق منحنی واکنش بنااه  1میبایسه ،هماننهد
رابطهی ریاضی یاد شده ( f1)y2باشد اما در متن ( f1)y1ننشته شده اس.،
نمننهی دیاهر در صهفحهی  248کتهاب انالیسهی در زیهر شهکل قسهم ،تنضهیح آن
دیده میشند که ترجمهی جملهی زیر در صفحهی  285کتاب فارسی اس:،
Panel A depicts the solution if self-selection is not a problem

ترجمهی کتاب بهصنرت «نمندار (الف) راهحلی را نشان میدههد کهه اگهر خهندگزینی
مسئلهای نباشد»
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در آن از واژهی «مسئلهای» استفاده شده که با تنجه به متن اصلی کتاب بهن هر مهیرسهد
که من نر مترجم از آن «مسئلهای» بنده اس ،،همچنین در جمالت شهرطی بهتهر اسه ،کهه
جملهی پایه ابتدا باشد و بعهد از آن جملههی پیهرو آورده شهند ،ازطرفهی جملهه بهاال دارای
ایرادی در ترجمه نیز هس ،که در بخش تحلیل کیفی به آن پرداخته خناهد شد.

2.4بررسیویرایشی 
از نکات مثب ،این کتاب میتنان به رعای ،نکات ویرایشی آن ،مانند نهیمفاصهلههها ،عالئهم
ناارشی و رعای ،رویه ثاب ،در خصنق استفاده از نشانهی جمع «هها» اشهاره کهرد و ایهن
دق ،باع شده که این کتاب ایرادهای ویرایشی مهمی نداشته باشد و خناندن آن را از ایهن
جه ،آسان و روان نماید ،اما نکات کهنچکی وجهند دارد کهه رعایه ،آن مهیتنانهد اثهر را
ارزشمندتر کند ،برای مثال در بخشهایی از کتهاب بعهد از عالمه ،درنه،نمها (کامها) «واو»
عطف آورده شده اس ،و یها در برخهی مهنارد از نشهانهی جمهع «هها» بههصهنرت پینسهته
(بدون فاصله) استفاده شده اس ،که بر اساس دستنرالعمل ویراسهتاری زبهان و ادب فارسهی
مصنب فرهناستان زبان و ادبیات فارسی ،در کلمهاتی کهه بهه «ط» یها «م» خهتم مهیشهند،
نشانهی جمع «ها» باید بهصنرت جدا منرد استفاده قرار گیرد ،مانند کلمهی «شرطها» کهه در
این کتاب بهصنرت «شرطها» به کار رفته اس.،

 .5تحلیل کیفی
میتنان گف ،بررسی ویژگیهای محتنایی یک کتاب مهمترین بخش از نقهد آن اثهر اسه.،
در این بخش قسم،هایی از ترجمه که بر معنی و محتنای کتاب تاثیر گذاشته اس ،بررسهی
خناهد شد .از نقاط قنت آن می تنان به این اشهاره کهرد کهه متهرجم معهادل انالیسهی اکثهر
اصطالحات مهم را که در فهم بهتر کمک میکند ،در پاورقی آورده اس ،و ایهن امهر باعه
آشنایی بهتر دانشجنیان با واژگان و اصطالحات تخصصی میشند .تحلیل ترجمههی اثهر در
بخشهای مختلفی که شامل بررسی برگردانهای اصهطالحی ،بررسهی ترجمهه و روشهنی و
رسایی جمالت انجام خناهد گرف.،
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برگردانهایاصطالحی 

1.5
استفاده از برگردانهای اصطالحی مناس در ایهن کتهاب بههخهنبی دیهده مهیشهند ،ماننهد
اصطالح « »pennies Matchingکه مترجم آن را در صهفحهی  299بهه «بهازی شهیر یها خهط»
ترجمهه کههرده اسهه ،چههنن ایهن اصههطالح یههک تعبیههر اسه ،کههه معههادل دقیهها آن همههین
«بازی شیریاخط» میشند ،در حالی که معنای واژگانی آن کهه «تطبیها سهکههها» در فارسهی
نامأننس بنده و من نر همان بازی شیر یا خطی اسه ،کهه متهرجم آنرا بههدرسهتی بههکهار
برده اس .،همچنین اصهطالح « »trade offکهه در صهفحهی  384بهه «بهده-بسهتان» ترجمهه
شده اس .،در اکثر ننشتارهای فارسی ،استفاده از واژگان بیاانه بههچشهم مهیخهنرد و ایهن
کتاب نیز از آن بیبهره نیس .،منارد متعددی در خصنق عدم استفاده از معادلهای فارسهی
واژگانی مانند «تکننلهنژی»« ،مکهانیزم»« ،سیسهتماتیک» و «نرمهالیزه» شهده اشهاره کهرد ،کهه
بهتر اس ،بهترتی از «فناوری»« ،سازوکار»« ،ن امند» و «عادی شده» استفاده شهند ،همچنهین
در صفحهی  459مترجم از واژهی «اورتانال» استفاده کرده اسه ،کهه بهتهر اسه ،از واژهی
«متعامد» استفاده شند .برخی از معادلهای نامناسهبی کهه در ترجمههی کتهاب اسهتفاده شهده
بهننعی باع سردرگمی خناننده نیز میشند ،برای مثال در صهفحهی  271کتهاب انالیسهی
در این جمله:
each producer has an incentive to dump extra output

که ترجمهی آن در صفحهی  313وجهند دارد ،کلمههی « »dumpبههصهنرت «دامپینه»،
ترجمه شده اس ،و بهتر اس ،از معادل فارسی آن یعنی «قیم،شهکنی» اسهتفاده شهند و یها
این که در پاورقی آورده شند .همچنین در صهفحهی  331واژهی « »distinctionsبههصهنرت
«تمیزگذاریها» ترجمه شده ،اما این معادل از معنی چندانی برخنردار نبنده و بهتهر اسه ،از
«تمایزها» استفاده شند.
منرد بعهدی در صهفحات  425و  433قابهل مشهاهده کهه در آن واژهی «»risk premium
بهصنرت «پرمیم ریسک» ترجمهه شهده اسه ،،واژهی « »premiumمعهانی متفهاوتی دارد کهه
شامل «پاداش» و «حا بیمهه» اسه ،و زمهانی کهه متهرجم ایهن واژه را بههصهنرت «پهرمیم»
ترجمه نماید ،مشخد نمیشند که من نر ننیسنده کدامیک از معانی فهنک بهنده ،همچنهین
در صفحهی  430همین واژه بهصنرت «حا بیمه ریسکی» ترجمه شده و با تنجه به این کهه
عننان فصل مربنطه بازارهای دارایی اس ،،در علهنم مهالی من هنر از واژهی «»risk premium
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مقدار بهای اضافی اس ،که یک فرد بهخاطر پهذیرش ریسهک دریافه ،مهیکنهد کهه بهه آن
«صر ریسک» میگنیند (.)2020 ،Hayes
منرد باال عالوه بر یک ایراد ترجمهای میتنان به نبند رویه واحد در کاربرد اصهطالحات
نیز اشاره کرد و این مهنرد در صهفحات  77و  102نیهز دیهده مهیشهند ،بههطهنری کهه در
صفحهی  77اصطالح « »Geometric of costsبهصنرت «تحیلی هندسهی هزینهههها» ترجمهه
شههده اسهه ،و در صههفحهی  102اصههطالح « »duality Geometric ofبهههصههنرت «هندسهههی
دوگانای» ترجمه شده اس ،،درحالی که در کتاب انالیسهی ههردو دارای ترکیه یکسهانی
هستند و بهتر بند هردو به یک شکل ترجمه شنند ،قابل تنجهه اسه ،کهه ههردوی آنهها در
عننان متن آمده اس.،

2.5بررسیمتنترجمه 
استفاده از جملهبندی های واضهح و قابهل فههم در امهر ترجمهه ویژگهی اصهلی ههر کتهاب
ترجمهای اس ،،بخ صنق اگر کتاب دانشااهی باشهد .بها تنجهه بهه پیچیهده بهندن دانهش
اقتصاد خرد ،میتنان گف ،که این کتاب از ن ر جملهبندی در وضهعی ،مطلهنبی قهرار دارد،
اما اقتصاد خرد در تمامی مقاطع تحصیلی رشتهی اقتصاد از اهمی ،باالیی برخهنردار بهنده و
الزم اسهه ،در تههدوین و ترجمهههی محتههنای آمنزشههی در ایههن شههاخه دقهه ،بیشههتری
صنرت گیرد .در این بخش نمننهههایی از اشهتباهات ترجمههای ،ابههام معنهایی و برخهی از
منارد که ترجمهی بهتر در خصنق آنها الزم اس ،،بیان خناهد شد .تعدادی از این مهنارد
مشترک با بخش قبلی بندهاند که در همان بخش به برخی از آنها پرداخته شد.
در صههفحهی  31واژهی « »Locally Concaveبهههشههکل «محههدب منضههعی» ترجمههه
شده اس ،،اما واژهی  Concaveبهمعنی مقعر اس ،،و ایهن اشهتباه فاحشهی اسه ،زیهرا معنها
بهطنر کامل برعکس مقصند کتاب اصلی اس ،،در حالی کهه در همهان صهفحه در قسهمتی
دیار این واژه بهشکل «مقعر منضعی» ترجمه شده که درس ،اس ،و همچنین منرد بعهدی
در این خصنق که میتهنان بهه ترجمههی نادرسه ،آن اشهاره کهرد در صهفحهی  149در
نمندار  8-5وجهند دارد ،بههطهنری کهه واژهی « »Affordableدر داخهل شهکل بههصهنرت
«قابل عرضه» ترجمه شده که نادرس ،اس ،،اما در زیر همان شکل بهصهنرت «قابهل تهیهه»
ترجمه شده و معنی درس ،نیز همین اس.،
جملهی زیر از صفحهی  94اصل کتاب انالیسی گرفته شده اس:،
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When we write x ≽ y, we mean "the consumer thinks that the bundle x is at least as
good as the bundle y".

ترجمهی آن که در صفحه  108کتاب فارسی وجند دارد ،به این صنرت اس:،
وقتی عبارت  x ≽ yرا میننیسیم ،معنی آن این اس ،که «مصر کننهده فهرج مهیکنهد
سبد  xحداقل بهاندازه سبد  yاس.»،
در باال ننیسنده از اصهطالح « »as good asاسهتفاده کهرده ولهی متهرجم آنرا «بهه انهدازه»
ترجمه کرده یعنی فقط به ارزش کمی تنجه کرده و به مفههنم خهنب بهندن و ارزش کیفهی
اشههارهای نکههرده اسهه ،در حههالی کههه ننیسههنده اثههر بههه ارزش کیفههی و رجحههان آن تنجههه
داشته اس ،و این امر باع شده که من نر ننیسنده بهدرستی رسهانده نشهند .عبهارت x ≽ y
بهمعنی ترجیح سبد  xبه سبد  yاسه ،یعنهی سهبد  xحهداقل بههخهنبی سهبد  yیها حهداقل
بهاندازهی سبد  yخنب اس.،
منردی دیار در صفحهی  433قابل مشهاهده اسه ،،متهرجم اصهطالح «
 »Pricing Theoryرا بهصنرت «آربیتراژ تئنری قیم،گذاری» ترجمه کرده اسه ،کهه چنهین
اصطالحی در اقتصاد وجند ندارد بلکه درس ،آن «ن ریهی آربیتهراژ قیمه،گهذاری» اسه.،
بهن ر میآید عل ،این اشتباه تیییر جای صف ،و منصن در ترجمه اس ،و مترجم محتهرم
واژهی « »Pricing Theoryرا بههه عنههنان یههک ترکیهه وصههفی گرفتههه اسهه ،حههال آنکههه
ترکی وصفی « »Arbitrage Pricingاس ،و واژهی  Theoryبهعننان یک صهف ،دیاهر بهرای
« »Arbitrage pricingبهههشههمار مههیرود ،درنتیجههه ترجمهههی صههحیح آن «ن ریهههی آربیتههراژ
قیم،گذاری» اس ،،نه «آربیتراژ تئنری قیم،گهذاری» و ایهن اشهتباه در عنهنان اصهلی ههم
تکرار شده اس .،همچنین بهتر بند بهجای واژهی بیاانهی «تئنری» از واژهی رایهج «ن ریهه»
در ترجمه بهره میبرد.
The Arbitrage

نمننهی دیاری در صفحهی  374کتاب اصلی انالیسی اس ،که نادرستی برگردان آن بهه
فارسی منج نارسایی ترجمه شده اس:،
Efficient portfolios with risky and risk-free assets

ترجمهی این عبارت در صفحهی  431چنین اس« :،سبد داراییههای کهارای دارائهیههای
ریسکی و بدون ریسک» ،که یک عبارت بهیمعنهی اسه ،و خناننهدهی ایرانهی را سهردرگم
مینماید .این جمله که در داخل نمندار وجند دارد ،عالوه بر ایهن کهه نهنع ناهارش واژهی
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«داراییهای» در دوبار آن در یک عبارت بهاهم متفهاوت اسه ،اولهی را بها «ی» و دومهی را
با «ئ» ننشهته اسه ،کهه درسه ،نیسه ،،همچنهین «سهبد داراییههای کهارای دارائیهها» نیهز
نامفهنم اس ،و ترجمهی درس ،عبارت باال چنین اس« :،سبد سهام کارامد بها دارایهیههای
پرمخاطره و بیخطر».
منرد بعدی که در بخش تحلیل کمی از آن یاد شد ،در صفحهی  285مشهاهده مهیشهند
که برگرفته از جملهی زیر در صفحهی  248کتاب اصلی انالیسی اس:،
Panel A depicts the solution if self-selection is not a problem

ترجمهی کتاب بهشکل «نمندار (الف) راهحلی را نشهان مهیدههد کهه اگهر خهندگزینی
مسئلهای نباشد» اس ،،عالوه بر ایرادهای ناارشی ،نکتهی قابل بح در ایهن مهنرد ترجمهه
واژهی « »the solutionاس ،،زیرا درحالی که حر تعریف  theوجهند دارد ولهی متهرجم آن
را بهصنرت «راهحلی» یعنی بهطنر نکره ،ترجمه کرده اسه ،و همهین امهر منجه ابههام و
نارسایی ترجمه شده اس ،،زیرا در مهتن اصهلی «راهحهل» را تعریهف کهرده و بهه آن اشهاره
نمنده اس ،و من نر ننیسنده همان راه حلی اسه ،کهه از آن یهاد کهرده اسه ،،امها ترجمهه
نشاندهندهی من هنر ننیسهنده نیسه ،چهنن واژهی «راهحلهی» نکهره ترجمهه شهده اسه،،
هرراهحلی را در بر میگیرد ولی اینگننه نیس ،،بلکه من نر راهحل مشخصی اس ،لذا بایهد
آنرا بهشکل معرفه ترجمه میکرد« :اگر خندگزینی مسئلهای نباشد ،نمندار (الف) راهحهل را
نشان میدهد».

 .6نتیجهگیری
با تنجه به بررسیها و ارزیابی های انجهام شهده ،کتهاب مهنرد بحه ایهن ننشهتار یکهی از
کتابهای خنب و جامع در بخش اقتصاد خرد اس ،کهه در ارزیهابی ترجمههی آن مطاله
زیر قابل برداش ،اس:،
 .1انتخاب ایهن کتهاب بهرای ترجمهه بهه زبهان فارسهی انتخهابی بسهیار سهندمند بهرای
اقتصاددانان بخصنق دانشجنیان مقاطع تحصیالت تکمیلی مفید اس.،
 .2با تنجه به ایرادهای جزئی در بخش ویرایش و ناارش این اثهر ،مهیتهنان گفه ،کهه
وضعی ،این کتاب از ن ر ویرایشی ،ناارشی و صفحهآرایی مطلنب اسه ،،امها بهتهر اسه،
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ازن ر ظاهری بهخصنق شکلها و نمندارهها بهازناری و رویهه یکسهان در ارائههی آنهها
رعای ،شند.
 .3در کنار استفاده از معادلهای اصطالحی مناس  ،استفاده از واژههای التین کهه معهادل
فارسی آنها وجند دارد در این کتاب بسیار اس ،،بهخصنق واژههایی انالیسی کهه کهاربرد
آنها در زبان فارسی رایج و متداول نیس .،بهتر اس ،که دس،کم از واژگهان و مصهطلحات
شناخته شده استفاده شند.
 .4درکل برگردان این کتاب به فارسی قابل قبنل اس ،،اما در انتخاب معادلهای مناسه
و دقیا در فارسی اشتباهاتی رخ داده اس ،که در منارد نهچندان کمی متن را بهرای خناننهده
مبهم نمنده اس .،همچنهین در مهناردی معهادلههای انالیسهی در برگهردان فارسهی کهامال
نادرس ،ترجمه شده اس ،و بیانار متن انالیسی نیس ،،اشهتباهات ایهنچنینهی قابهل قبهنل
نمینماید.
 .5کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» اثر هال واریان از لحام علمی بسیار ارزشمند اس ،و یهک
منبع علمی دانشااهی بهشمار میرود ،انت ار میرود که ترجمهی آن با رعای ،امانه ،علمهی
بهشکل بسیار متین و متناس با شأن دانشااهی ترجمه میشد ،اما با تنجه بهه ارزیهابیههای
کمی و کیفی صنرت گرفته از ترجمهی کتاب ،بهویژه بخشهایی که باع تیییر معنهی مهتن
شدهاند ،کتاب ترجمه شده در سطح یک کتاب دانشااهی نیس.،
پیشنهاد میشند با تنجه به منارد مطرح شده و اهمی ،علمی کتاب و شخصهی ،علمهی
مترجم محترم که از دانشآمنختاان دانشااه برتر کشنر اسه ،و جایاهاه اجرایهی و علمهی
خنبی دارد ،در چاپهای بعدی نسب ،به رفع این عینب اقدام نماید تا جامعههی دانشهااهی
از آن بیشتر و بهتر بهرمند گردد.
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