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  یِن فارسیمترجم  همقدم

بــه  مکتــا اتــريش  هارل منگــر، از بســیاری جهــات نماينــده و جــوهرکــ کتــاب اصــول علــم اقتصــاد
 شـکلدر ویـن مـیالدی  ۰۴۱۰در سـال تـاب ک یـناانتشـار در واقع مکتـا اتـريش بـا آيد.  شمار می

امـا امـروزه از آن بـه عنـوان  ،تاب در ابتدای انتشارش با استقبال مواجه نشـدک هر چند اینرفت. گ
بسـیاری از مفـاهیم مهـم در علـم   هتـاب پايـکایـن شـود.  مکتـا اتـريش يـاد می از يک اثر جاويدان
ـــل  ـــهاالیی، کـــ نیازهـــا، مطلوبیـــت نهـــایی، مختصـــاتاقتصـــاد م  ـــول  ، قیمـــتارزش، مبادل و پ

گـاهی از رونـد شـ باشد. می رات و مفـاهیم کـتفگیـری  لکبايد اذعان نمود مطالعه این نـوع آثـار بـه آ
ذشـت گ پـس ازترجمـه انگلیسـی آن بـا ایـن حـال  نـد.ک مـی کمـکرايج در علـم اقتصـاد متعـار  
در دسـتر  عالقمنـدان مـیالدی  ۰۲۳۱سال  در ،یآلمان به زبانتاب ک هشتاد سال از نگارش این

منگـر « اصول علـم اقتصـاد»تاب فارسی ک ه دسترسی بهکرفت و هم اکنون نیز با توجه به اينگ قرار
 اقدام به نشر این اثر به زبان فارسی نموده است.  ارهـنشر آم ،مر واقع شودث    مرِ تواند بسیار م   می
تــاب اصــول علــم اقتصــاد کدانســت. او بــا انتشــار  تــا اتــريشکارل منگــر را بايــد ممســس مکــ

ــا ایــن اثــر خــود در تشــکیل و تبیــین  وجــود آورده رات علــم اقتصــاد بــکــتحــول بزرگــی در رونــد تف و ب
و  هــا انــداخت ســر زبانمنگــر مفهــوم تحلیــل نهــایی را  .هــای بعــدی نقــش مــمثری ايفــا نمــود تئوری

ــم اقتصــاد ارائــه   در اصــول تحلیــل یجديــد ويکــردر ــه هســته نظريــه اتريشــی را شــکل  نمــودعل ک
بر اسـتفاده از شـیوه اسـتدالل . منگر عالوه ارائۀ تئوری ارزش به شکلی بسیار دقیق یيعن ؛دهد می

ــههــا  در تحلیل یو قیاســ یاســتنتاج ــودِن تحلیل  عالق هــايش را در عمــل و در  داشــت عملیــاتی ب
کارگزاران اقتصادی مردم رفتار کند به عنوان   علـم مطالعـه ک. علم اقتصاد بـرای منگـر يـمشاهده 

علـم اقتصـاد بـرای . میـاب  و محـدوديت منـابعکبـه خـاطر البته آن هم  ؛ستاانتخاب  چگونگی
همـه » نـد:ک یتاب را با ایـن عبـارت شـروع مـکاو  .نیاز است ارضای ینیاز و چگونگ مطالعه منگر

از ایـن رو « .گونـه اسـتانایی در ایـن قـانون وجـود نـدارد سـت و هـی اچیز تابع قانون علت و معلـول 
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را  یاهدات واقعـبـا مشـ یانطبـاق تئـور ،خـاطرهمـین ي است و به رويکرد منگر بر اسا  رابطه عل  
 ،و فرضـی نیسـت یهای ذهن به دنبال ارائه مدل خود قرار داده است و صرفا   های سرلوحه تحلیل

و نگـرش  کالسـیکتـا کنگرش م یو این وجه تمایز اصل هاست تبلکه به دنبال توضیح واقعی
. منگـر در بحـ  قـانون علـت و معلـول ديـده نشـده اسـتاصـال  اقتصادکالسـیک . در منگر اسـت

نش افـراد بـه رفـع نیـاز و افـزايش کـاال نتیجـه واک که قیمت يکند ک یها بیان م قیمت ییرگ لکش
بیــرون کاالهــا حاصــل از  یمندمیــزان رضــايتبــه  افــراد های ذهنــی گذاریارزشــ بــوده و از دِل  رفــاه
ـــد می هـــا، هســـته اقتصـــاد خـــرد اتريشـــی را  قیمت یـــریگ شـــکیلنحـــو  منگـــر از  ات. توضـــیحآي
گفتۀ  سازد. می عرضـه و  هـایتالقـی منحنـی هـا حاصـل قیمت ،اقتصاددانان کالسیکبر اسا  

کــه بتوانــد تمایـل تقاضــاکنندگانسـت، امــا تقاضا يــک پرداخـت قیمــت  جهــت را تئــوری ارزشـی 
کند کاال    ، نداشتند.قانع 

کـــه درمنگـــر  کنـــد تـــا  «اصـــول علـــم اقتصـــاد»تـــاب کگـــام اول ایـــن تصـــور را داشـــت  را تـــالیف 
دامنـه بـه خـاطر  از يـک طـر  یولـ ؛علـم اقتصـاداز  یمجموعـه چنـد جلـد کد بر يای باش مقدمه
ــا مــردم یشناســهــا از روان حضــور ديگــر رشــتهو وســیع  ــر رفتارهــای  ثیر آنأو تــ یشناســ گرفتــه ت هــا ب

کمـال ها ایـن  رایـی منگـر جهـت تسـلط بـه ديگـر رشـتهگ اقتصادی و از طر  ديگر به خاطر روحیۀ 
ــر  هــايش  در سراســر تحلیل . منگــرمحقــق نشــد هرگــزهــد   ــژهأت «زمــان»عنصــرب  ؛ای دارد کیــد وی

کــه هنــوز أت ــا ایــن ویژگــیا هــم بــه قــوت خــود بــاقیکیــدی  « اصــول علــم اقتصــاد» کتــاب ســت و ب
ای  اســت. مفــاهیم هســته نمــودهای عــالی بــر تفکــر اقتصــادی را بــرای خــود حفــ   مقدمــهجايگــاه 

کــنش انســ يعنــی ،اقتصــاد اتريشــی معاصــر ــاز و  ، ارزش ذهنــی ،نیــاز یانی جهــت ارضــاوجــود نی
 «ارزش»تئـوری شناختی، وجود عنصر زمان در تحلیل هـا همـراه بـا  تحلیل نهایی، فردگرایی روش

اقتصـاددانان مکتـا  شـروع شـده اسـت.منگـر  کتـاب خالقانـۀهمـه از  «ها قیمتیری گ شکل»و 
کـه  اتـريش اتريشـی همیشـه اقتصـاد منگـری بـوده و همیشـه چنـین خواهـد اقتصـاد »اذعـان دارنـد 
 «.ماند
هـای فريـدريش فـون  ا بـود از دو اسـتاِد اتريشـی بـه نـامکـمر تا اتـريشکاولین نسل طرفدار م 
ارل کـاین دو اگر چه شاگرد مستقیم  .م(۰۴۳۰ـ۰۲۰۸باورک ) ـ  .م( و یوگن فون بوم۰۴۳۰ـ۰۲۹۳وایزر)

سـترش گ تـا اتـريش راکوتوانسـتند رو  م بودنـدهـای او  ار و انديشـهکولی متأثر از اف ،منگر نبودند
( و ۰۴۴۵ــ۰۲۳۱(، شـومپیتر )۰۴۴۰ــ۰۲۱۵)میـز   دهند و دو نسـل بعـدی همنـون لودويـن فـون

تـا اتـريش بـر مباحـ  که تسـلط مکـ( را تعلـیم دادنـد. نسـلی ۰۴۴۲ــ۰۲۲۹فردريش فـون هايـک )
هـای خـود را  تا اتـريش پايـهکبدیل اقتصادی مسلم ساختند. م ثار بیاقتصاد را با ارائه آ کتئوري
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بــه مقصــد  اــر اعضــای آنکه بعــد از ایــن تــاري  اکــم ســاخت تــا اينکتــا دهــه ســی مــیالدی مســتح
بــکا مهــاجرت کــمريانگلســتان و آ ق  ارل کــعلمــی   هردنــد. جهــت شناســایی موقعیــت تــاريخی و ع 

کیمنگر   ۰۰شـماره  در ضـمیمههـا  نز به همراه اثـر علمـی آنجدولی از فهرست اقتصاددانان قبل از 
کتاب   توسط مترجمین افزوده شده است.این 

 1ای از پروفســور فــردريش فــون هاِيــک اول بــه مقالــه  شــود: مقدمــه دو مقدمــه آزــاز میتــاب بــا ک
ی از کـبـوده و ي خود در زمره نمايندگان برجسـته مکتـا اتـريش ،مزین شده است. پروفسور هايک

بـا  باشـد. مـی 9«راه بردگـی»تـاب ک مـیالدی و صـاحا ۰۲۱۸برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سـال 
  مقدمـهبار ديگر توجه جهانیـان بـه مکتـا اتـريش جلـا شـد.  ،نوبل توسط هايک  دريافت جایزه
از صـاحبنظران  باشـد. ايشـان اقتصـاد دانشـگاه شـهید بهشـتی می اسـتاد ، دادگردوم از دکتر يداهلل

های قابـل تـوجهی بـه  تابک و باشند و در این زمینه مقاالت متدولوژی علم اقتصاد می  عرصه در
 اند.  درآورده تحریر  رشته

يـادی بــه خـود اختصــاص داده اســت  هو حوصــلانــرژی  ،ترجمـه و ویراســتاری ایـن اثــر زمـان  .ز
يـادی کانگلیسی اثر باز هم عبارات و   هعلیرزم ترجم  ،هاِيـک  همقدمـ یهـا اکاـر پـاورقی درلمات ز
يـادک ها در قسمت ضمائم به زبان آلمانی بوده ها و مقاله تابک عنوان متن اصلی و  و  ه بـا دقـت ز

تـاب ک اسـت در مـتن بـه اشـاره بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت. الزم بضاعت علمیتوان و  در حد
بـه و نیـز  شـود مشـاهده مـیبعضـا  بـه وفـور به خاطر سبک نگارش منگـر  و طوالنی جمالت تکراری

کتـابهـای  ر پاورقیخاط شـده يـا ضـمائم ب تـاک متـرجمین انگلیسـی وارد مـتن توسـطکـه  اصـل 
 چـون ایـن .ناپـذیر باشـد ها اجتناب است؛ به همین علت شايد خوانـدن چنـدبار  برخـی قسـمت

سـعی نمـوديم تـا حـد  اقتصـادی دارد،  انديشـه مخصوصـا  تـاري  ،تاب بـه نـوعی حالـت تـاريخیک
تر شـدن  ها بـرای روشـن در بعضی از جمله .مینک  هرگونه مطلا تکراری اجتناباز حذ  امکان 
 هـایی بـه مـتن اضـافه شـده اسـت و پاورقی ،شـه[ آمـدهورک]ه داخل ک يا عباراتی لماتک مطلا از

هــای متــرجمین انگلیســی نیــز بــا  پاورقی و «متــرجمین»لمــه ک هــا ضــروری بــوده اســت بــا ه ذکرآنکــ
 .  اند مشخص شدهمنگر  هاِی خوِد  پاورقینار ديگر ک همین عنوان در
 و درک مطلـا سـازی بـه لحـاظ جمله اصـول تاِب ک ه با توجه به ثقیل بودن متِن کمختصر اين

  هر تالش بـرای ترجمـاکترجمه شده، حدا يعنی آلمانی و هم در زبان انگلیسِی  ،هم در زبان اصلی
 فنــِی  بــه همــراه ویراســتارِی  ورفتــه اســت گ صــورت متــرجمینتوســط بــه فارســی  ســلیس و روان

                                                                                                                                   
1. Friedrich A. Hayek 
2. The Road Of Serfdom 



  اصول علم اقتصاد   2   21

در خاتمـه از همـه خواننـدگان ها و خطاها به حداقل برسـد.  آن شده تا لغزشسعی بر ،اثر  هچندبار
و  اساسـی و پژوهشگران درخواست داريم تـا مـا را از پیشـنهادات خـود جهـت اقـدامات اصـالحی

 .ياری نماينداز طریق نشر آماره  بهبود متن
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 میالدی( ۰۲۳۱)

 
گاهـان بـر نظريـه اقتصـاد معاصـر روشـن اصـول علـم اقتصـاد،  تابی چونک ل ترجمهیدل بـر تمـامی آ

را  پردازدکه هسـته نظـری مکتـا اقتصـادی اتـريش می یتاب به طر  مسائلک است. منگر در این
تـاب در طـی سـالیان سـال بـه عنـوان مأخـذ اصـلی دانشـجويان و محققـان ک دهد. ایـن شکل می

تـاب و ک هـم از اصـل آلمـانی ،آمـد. اقتصـاددانان سـوئدی و ايتالیـایی مکتا اتريش به شـمار مـی
ــه ــد.  هــم از ترجمــه آن الهــام پذیرفت ــهان ــن دو ارائ ــاتی عــالی در ای ــ شــور، خــودک نظري ــن واهی گ ــر ای ب

ــان در ایــن زمینــه توفیــق چنــدانی نداشــتند. آن ــا اقتصــاددانان انگلیســی زب ــه  مدعاســت. ام هــا ب
از آراء منگـر و همننــین فقـدان تمـا  مســتقیم بـا زبــان  1«دســت دوم»هـای  واسـطه اتکـا بــر تبیـین

ایی در نظريـه مطلوبیـِت نهـ ارائـهشوند.  مند امل بهرهکمنگر نتوانستند از پرتو ابداعات منگر به نحو
آيــد.  علـوم اقتصـادی بـه شـمار مـی  همـک منگـر بـه حـوزک تـرین قالـا نظريـه قیمـت و ارزش، بـزر 

منگـر در خصـوص  اتِجِونز و مارشال نیز در انگلستان تا حدودی همین نقش را داشتند. اگر نظـر
اسا  نظريه پـول ه ک االک ت فروشیو قابل 3«انحصار به رقابت حرکت از»، 9«دو جانبه انحصار»

ـــرار داشـــتند، برخـــی از را شـــکل مـــی ـــان ق ـــه ســـهولت در اختیـــار محققـــان انگلیســـی زب  دهنـــد، ب
. در آن صـورت عالئـق نظـری محققـان شـد هـای علـوم اقتصـادی در انگلسـتان مرتفـع مـی استیک

در نظريـه پـول  9«نقدينگی»و نقش  4«رقابت ناقص».م موضوعاتی چون ۰۲۵۱انگلیسی زبان دهه 
 گرفت.  قرار می

ــم اقتصــادتــاب ک عــدم ترجمــه ــا بــه هشــتاد ســال،  اصــول عل ــه زبــان انگلیســی بــرای قري ب
موضوعی مبهم و رمزآلود است. علـت اصـلی ایـن معمـای رازآلـود بـر مـا پوشـیده اسـت، امـا بنـا بـر 
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مـا نیـز در ترجمـه  دانسـت.تـاب ک ار ترجمـهکـ دشـواری بـیش از حـددر تـوان علـت آن را  تجربه می
ه منگـر کـايم. این موضوع ناشی از آن است  هدشحدودی با چنین مشکالتی مواجه تاب تا ک این

 هــــای دقیقــــی را در مکتوبــــات اقتصــــادی آن روز آلمــــان بــــرای ابــــراز نظــــرات و عقايــــد خــــود، واژه
هـم اکنـون عبـارات کـه  د را ابـداع نمـوديافت. بنابراین، خود شمار زيادی اصـطالحات جديـ نمی

نظـرات کـه  فته بدان معنا نیسـتگ اند. البته این هشد قديماصطالحات  آن جايگزین جديدتری
ه بعـدها نظـام واژگـانی کـ اند، بلکـه صـرفا  بـدان معناسـت وی تأثیرات پايداری را به همراه نداشته

د. در بسـیاری از مـوارد چنـین اصـطالحاتی شـامل شـهای وی ابداع  تبیین ارائهتری برای  مناسا
هـا در زبـان  گونـه معـادل دقیقـی بـرای آن هـی کـه  شود هایی می زیرقابل ترجمه يا واژههای  ترکیا

ه سـبک نوشـتاری کـ شود. يکی از مشـکالت ديگـر در ایـن زمینـه، ایـن اسـت انگلیسی يافت نمی
ا  منگر باشـد. سـاختار نوشـتاری وی  ها نیز بیش از حد معمول ثقیل مـی برای خود آلمانی زبانحت 

هــا شــامل عبــارات ربطــی  ه خــود ایــن قالــاکــ باشــد، ینیــده و دشــواری مــیهــای پ شــامل قالــا
ذکور ه به همـان عبـارات مـک رفته شدهگ کاره شماری ب ها ضمائر بی فراوانی هستند، در این قالا

اربرد عبــارات قیــدی نیــز در قالــا نوشــتاری وی بــه وفــور مشــاهده کــ دهنــد، همننــین ارجــاع مــی
ه نیمـی از صــفحه يـا بیشــتر را بــه کــ هســتند، بــه نحـوی نیشــود. بسـیاری از جمــالت وی طـوال مـی

تنهـا بـا اهر دهنـد. يـک متـرجم مـ خود اختصاص، و چندین مطلا مجـزا را بـه تفصـیل شـر  مـی
توانـد، چنـین جمالتـی را از هـم مجـزا سـازد. ایـن ویژگـی سـبک نوشـتاری منگـر را  تالش فراوان می

ارمنـدان ک ه در روزگار وی در میـانک لی دانستن رسمی بوروکراتیک و ثقیشايد بتوان ناشی از زبا
 رايج بود.  دولتی اتريش

.م در ۰۴۱۰ه در سـال کـ ،اصول علم اقتصـاداملی است از چاپ اول ک ترجمه فعلی، برگردان
يعنـی دو سـال پـس از  .م،۰۲۹۵وین انتشـار يافـت. چـاپ دوم همـین اثـر بـه زبـان آلمـانی در سـال 

ــر از دســتکارِی مــتن گ و در ویــن صــورت درگذشــت منگــر ــر داليلــی، در ترجمــه ایــن اث رفــت. بنــا ب
ه توانسـت منجـر بـه ک ه تنها چاپ اول این اثر بودک ین خاطره ااصلی خودداری شده است، اول ب

 اقتصـادی شـود، دوم اينکـه چـاپ دوم آن پـس از مـر  نويسـنده صـورت دکتـرینسـترش گ رشد و
مـذکور ترجمـه را زیـر ممکـن  هـای عديـده میـان دو نسـخه تفـاوت وجـود به علت رفته، سوم آنکهگ
ــه تحريــف و دســتکاری را منتفــی  ۰۴۱۰ســازد و در نتیجــه ترجمــه نســخه ســال  می امکــان هرگون
منگـر را يـا در ای  بعضا  سه تا چهار صفحه نیهای طوال ار ترجمه، پانويسک سازد. پس از اتمام می

پـاورقی  بـا ذکـر را  ايـم. چنـین مـواردی م منتقـل نمـودهئت ضماها را به قسم يا آن ايم آوردهخود متن 
م ئضـما قسـمتشناسـی را در  تـابک هـای مربـوب بـه بخـش ل، پـانويسکـ در ايم. مشخص نموده
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ــم و در طــ قــرار داده ای  هــی  ضــمیمه در اصــلآورده شــده اســت.  مــتن تنهــا مطالــا اصــلی ولاي
 ايم. ما برگزيده خوِد م را ئموجود نبود و عناوین بخش ضما منگر کتاِب در

ه کــ هــا، از جملــه ديگــر مــواردی بودنــد شناســی منگــر و نقــل قــول تــابک ارجاعــات مربــوب بــه
ذکـر نقـل  گونـه معیـاری بـرای منگـر نـه تنهـا هـی  . در زمـانندپیش روی ما قرار داد مشکل جدی را

ایــن زمینــه در  د. منگــر نیـزشــ امـل اعمــال مـیک دقتــی بلکــه در ایــن زمینـه بــی ،قـول وجــود نداشـت
گــر بنــا بودرده کــ هماننــد تمــامی معاصــران خــود عمــل شــده  هــای ذکــر نقــل قــول کــه مــا نیــزاســت. ا

ــدون تغییــر ــقم آن و ازجانــا منگــر را ب ــر نمــاییم، آنگــاه چنــین نقــل  هــا وارســی در صــحت و س  ذک
 تــا مــورد ارجــاع منگــر هــمک عــالوه بســیاری ازبنمودنــد.  فايــده مــی هــایی نــامعتبر و نســبتا  بــی قــول

ه در کـ شـوند. بـه جـز چنـد مـورد خـاص باشند يا اينکه به سختی يافت می اکنون در دستر  نمی
هـا را مـورد  اند، تمـامی ارجاعـات و نقـل قـول دهشه ئجای خود توضیحات الزم در آن خصوص ارا

ه منگـر بـه نسـ  کـ . تمـامی ارجاعـاتیمطمئن شـديمها  و بر صحت و سنديت آنقرار داده بررسی 
ده اسـت. تمـامی شـر  داده است، بـا ارجاعـاتی بـه نسـ  جديـد و رايـج جـايگزین زیرقابل دست
ــ ارجاعــاتی ــه آدام اســمیتک ــا  1و راشــر ، ريکــاردوه در مــتن اصــلی ب داده شــده، در مــتن برگــردان ب
راشـر ارجـاع  4«نظـام»ريکـاردو، وکتـاب  3«اصـول»، وکتـاب 9«ثـروت ملـل»آثار این افراد م ـل  عنوان

هـایی از سـایر محققـان بـا چنـدین  منگر به ذکر نقل قـولکه  داده شده است. مشکل ديگر این بود
ه چنـین کـ زبان مختلف، به خصـوص آلمـانی، فرانسـوی و التـین پرداختـه اسـت. مـا بهتـر ديـديم

 آن را چناننـه  ترجمـه انگلیسـی وذاريم گـ انـد، بـاقی دهشـه ذکـر کـ هایی را به همان زبـانی نقل قول
 ها ذکر نماییم. رسد  در پانويس مفید فايده به نظر می
شـده  ارائـهاکار توضـیحات  .نیمک توضیحات اضافی خودداری ارائهه از ک سعی ما بر آن بوده
بــه  نیطـوالهـای  پـانويس )يعنـی انتقـال کـرديمذکـر کـه  رفتـه اشـاره دارنـدگ نیـز بـه تغییـرات صـورت

همننـین ایـن توضـیحات، اطالعـاتی را در خصـوص  .م يـا بـه داخـل مـتن اصـلی(ئقسمت ضما
ه در مــتن اصــلی ابهــامی مشــاهده شــده کــ دهنــد. در چنــد مــورد، مــی ارائــههــای ثقیــل  واژه  هترجمــ

ای فـراهم  تـاب نمايـهک انتهـایايـم. در  توضـیحاتی در آن خصـوص مبـادرت نمـوده ارائـهاست، به 
اســتفاده از   هبــه خــاطر اجــاز کيــفايــده واقــع شــود. از پروفســور فــون هاامیــدواريم مفیــد کــه  ايــم آورده
 سپاســگزاريم. انــد؛ نوشــته درآوردهه بــه رشــتارل منگــر کــه بــاره در کــ ايشــان بــه عنــوان مقدمــه  همقالــ
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چـرا  ؛مییر نمـاکت تشـيـنا کغ پروفسـور فرانـيدر های بی تياز حمام یدان ن بر خود الزم مییهمنن
ــد يه اکــ ــه مــا معرفــی کشــان بودن ــرای ترجمــه ب ــد. از کتــاب حاضــر را ب انجمــن پژوهشــی علــوم »ردن

ــ 1«اجتمــاعی دانشــگاه شــیکاگو نمــاییم. همننــین از  هــای چــاپ قــدردانی مــی ل هزينــهبــرای تقب 
ه آن را در کــ یم،کنــ شناســی منگــر تشــکر مــی تــابک از منتخبــیرينــارد ایبلینــن، بــه خــاطر تهیــه 
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