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موزه چاپ در انتظار
«باغ کتاب»

...
گزارش

قیمت کتاب در ایران؛ ارزان یا گران؟

بررسیها نشان میدهد که قیمت کتاب در ایران نسبت به
کشورهای اروپایی ،گران است و جالب اینکه ،قیمت کتاب
در ایران نسبت به کشور آمریکا ،تقریبا وضعیتی برابر دارد.
به گزارش ایبنا ،بازار کتاب در ایران ،یکی از ضعیفترین
بازارها به شمار میآید .رقم تخمینی گردش مالی 1500
میلیارد تومانی بــازار کتاب در ســال ،مؤید این واقعیت
است؛ در حالی که گردش مالی ساالنه بازار لوازم آرایش
در کشور ما ،بیش از دو میلیارد دالر ،یعنی  8400میلیارد
تومان ارزیابی میشود! مطابق اعالم رسمی دولت ،حداقل
دستمزد مطابق با قانون در سال  ،1397ماهانه حدود یک
میلیون و  112هزار تومان است.
▪مقایسه دستمزد

در وهله نخست ،خوب است حداقل دستمزد در ایران را با
کشورهای توسعهیافته که اتفاق ًا بازار کتابشان به مراتب
گرمتر از ایران است ،مقایسه کنیم .برای این کار ،حداقل
میزان دستمزد در کشورمان را به دالر تبدیل میکنیم که با
لحاظ کردن قیمت ارز دولتی ( 4200تومان) برابر است
با ماهانه  265دالر .با در نظر گرفتن این موضوع ،حداقل
درآمد در کشورهای اروپایی توسعه یافته ،بین  6تا 6/5
برابر حداقل دستمزد و در آمریکا هم این رقم ،تقریبا 4/5
برابر ایران است.
اما در کشورهای آسیایی ،هستند کشورهایی که حداقل
دستمزد کارگری در آنها پایینتر از ایران است .با وجود
این  ،باید شرایط را با کشورهای همتراز یا باالتر از خودمان
مقایسه کنیم .بررسیها نشان می دهد که حداقل درآمد
ماهانه در کشور ژاپن ،بیش از  1200دالر است که حتی
در مقایسه با کشور آمریکا ،رقم قابل توجهی بهشمار میآید.
حال اگر در پی شرایط منصفانهتری در این مقایسه باشیم،
کشور ترکیه گزینه نزدیکتری به ایــران است که آن هم
با حداقل دستمزد ماهانه  448دالر ،موقعیت به مراتب
بهتری دارد.
▪تفاوت قیمت کتاب

برای پاسخ به این سوال که «کتاب در ایران گران است یا
ارزان؟» ،در مرحله بعدی ،قیمت متوسط کتاب در ایران را
مالک ارزیابیهایمان قرار میدهیم .مطابق با اطالعات
موجود در حوزه نشر ،اگر قیمت متوسط کتاب در ایران
را  15هزار تومان در نظر بگیریم ،با احتساب نرخ دولتی
دالر ،این مبلغ حدود ًا معادل است با  6/3دالر .در نتیجه،
قیمت متوسط کتاب در کشور ما ،حدود ًا یک هفتادوچهارم
حداقل دستمزد است.
به عبارت دیگر ،یک کارگر در ایــران میتواند با تمام
حقوق ماهیانه خــود 74 ،کتاب بخرد .در مقابل باید
دید در کشورهای دیگر (در اروپا و کشور آمریکا) قیمت
متوسط کتاب چقدر اســت؟ اگر بر اســاس مبالغ فوق و
جستوجوهای دیگر ،قیمت متوسط کتاب در بازارهای
جهانی کتاب را  15دالر در نظر بگیریم ،امکان مقایسه با
حداقل دستمزد در کشورهای مختلف فراهم میشود .بر
اساس اطالعات به دست آمده ،یک کارگر آلمانی با حداقل
دستمزد ماهانه در کشور خود میتواند  116کتاب بخرد.
▪ایران هم تراز با آمریکا

بنابراین ،کتاب در ایران نسبت به اروپا گران است و جالب
اینکه در این مقایسه ،وضعیت ایران از آمریکا با تفاضل
یک کتاب ،بهتر است .پس کتاب در ایران نسبت به کشور
آمریکا ،تقریبا وضعیتی برابر دارد .البته طبیعی است که
برای بررسی توان خرید کتاب افراد در هر کشوری ،باید
هزینه سایر اقالم مصرفی و مایحتاج اصلی آنها را هم در
نظر گرفت .اما معموال این فاکتورها ،در تعیین حداقل
دستمزد ،در هر کشوری،لحاظ میشود.

بنیان گذار موزه چاپ ایران گفت :با اینکه مکانی در باغ کتاب تهران برای موزه چاپ در نظر گرفته شده است ،اما بعد از پنج سال بالتکلیفی ،هنوز
زمان انتقال ماشینآالت به این مکان مشخص نیست .به گزارش ایبنا ،اسماعیل دمیرچی افزود  :دستگاهها و ماشینآالت چاپخانههای شهرداری،
مجلس و همشهری ،در انبار ساختمان قدیمی کتابخانه ملی نگهداری میشود و امیدوارم زمینهای فراهم شود که آن ها را به باغ کتاب منتقل کنیم.

احمد بهمنیار؛ ازمشروطه خواهی تا کرسی استادی
جواد نوائیان رودسری
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«دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی»
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به بازارکتاب آمد

سرزمین ای ــران ،صاحب گنجینهای بسیار ارزشمند
از متفکران ،دانشمندان و ادیبان است که بسیاری از
آ نهــا ،حتی بــرای مردمان این سرزمین نیز ،شناخته
شده نیستند .یکی از این گوهرهای ناشناخته که در دهه
 1330هـ.ش بدرود حیات گفت ،زندهیاد احمد بهمنیار
بــود؛ استاد دانشگاه ،روزنامهنگار ،شاعر و پژوهشگر
برجسته معاصر که در شهر هنرپرور کرمان به دنیا آمد.

ک ــت ــاب «دســـتـــاوردهـــای
سیاسی انقالب اسالمی»،
اثــر ســاره جمالی زواره ،از
ســـوی مــوســســه فرهنگی
هنری مرکز اسناد انقالب
اسالمی روانه بازار نشر شد.
به گزارش ایبنا ،این کتاب
در قــالــب دانستنیهای
انـــقـــاب اســـامـــی بـــرای
جوانان ،در سه فصل ،با عنوا نهای «کارآمدی و تغییر
اجتماعی»« ،دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی در ُبعد
داخلی» و «دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی در ُبعد
خارجی» ،با رویکردی تحلیلی ،به بررسی دستاوردهای
انــقــاب اســامــی در حــوزههــای سیاسی م ـیپــردازد.
فصل نخست به مباحثی همچون مفهوم و نظریههای
کارآمدی ،عناصر کارآمدی حکومت ،رابطه کارآمدی،
مشروعیت و مؤلفههای کــارآمــدی در اس ــام اشــاره
دارد .نویسنده در فصل دوم ،به بررسی دستاوردهای
سیاسی انقالب اسالمی ،در ُبعد داخلی ،پرداخته است
که شامل موضوعاتی همچون تغییر نظام استبدادی
به نظام جمهوری اسالمی ،توجه به حاکمیت مــردم و
نقش مــردم در امر حکومت ،آزادی و برابری میشود.
نویسنده در صفحاتی از فصل دوم این کتاب ،به بررسی
ارکان حکومت در ادوار مختلف تاریخی ،از جمله وضع
و اعمال قوانین و مجالس در دوره مشروطه و پهلوی
میپردازد .فصل سوم کتاب نیز ،به بررسی دستاوردهای
سیاسی انقالب اسالمی در ُبعد خارجی اختصاص دارد
که ازجمله سرفصلهای آن ،میتوان به استقالل سیاسی
و نفی وابستگی و سلطهپذیری اشاره کرد .در بخشی از
مقدمه این کتاب آمده است« :عملکرد یک نظام سیاسی
بهطور قابل مالحظهای با حــاالت رفتار و ارز شهــای
مردم آن ارتباط نزدیک دارد ،به این معنا که سیاست در
هر جامعه ،هما نگونه شکل میگیرد که شهروندان در
درون یک نظام به آن اعتقاد دارند .در این راستا ،کتاب
حاضر در راستای حفظ و انتقال پیام انقالب اسالمی،
در تالطم سیا هنماییها و درو غپــرداز یهــای معاندان
میهن اسالمی ،بهویژه برای نسل جوان و نوجوان جامعه،
به تبیین ارز شهــای سیاسی انقالب اسالمی و تشریح
دستاوردهایی که در پرتو انقالب اســامــی ،در حوزه
سیاسی ،برای کشور به ارمغان آمــده ،پرداخته است».
نخستین چــاپ کتاب «دســتــاوردهــای سیاسی انقالب
اسالمی» در  201صفحه با شمارگان دو هزار و 500
نسخه و با بهای  14هزار تومان ،از سوی مؤسسه فرهنگی
هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده است.

در خردادماه سال  ،1332به پاس
 50سال خدمت استاد بهمنیار به
فرهنگ ایران ،مراسمی در دانشگاه
تهران برگزار شد؛ مراسمی که در
آن ،نخستوزیر وقت ،دکتر محمد
مصدق نیز ،با ارسال پیامی ،به تجلیل
از شخصیت علمی و فرهنگی استاد
احمد بهمنیار پرداخت .خبر برگزاری
این مراسم ،در روزنامههای آن دوره و از
جمله روزنامه خراسان منتشر شد

▪از احمد دهقان تا احمد بهمنیار

استاد احمد بهمنیار ،روز ن ُُهم بهمنماه سال 29(1262
عاالول  )1301در شهر کرمان متولد شد؛ خانوادهای
ربی 
اهل علم و مذهبی داشت و به دلیل استعداد ذاتی ،خیلی
زود فراگیری علوم متداول زمان خود را آغاز کرد و از پدر
و برادرش ،صرف و نحو ،ریاضی و نجوم آموخت .او در 16
سالگی ،تدریس را در مدارس قدیمه آغاز کرد و با رواج
شیوههای نوین آموزش ،در اواخر دوره قاجار ،به تدریس
با روشهای جدید عالقهمند شد .نتیجه این عالقهمندی،
تأسیس مدرسه «سعادت» در کرمان و مدرسه «اسالمیه»
در بم بــود .زند هیاد بهمنیار ،در آغــاز جوانی به «احمد
دهقان» شهرت داشــت .دلیل ایــن اشتهار ،برگزیدن
تخلص «دهقان» از سوی او برای سرودن اشعار و سپس
یادداشتهایی بود که با این نام در روزنامهها منتشر
میکرد.
▪مقابله با سیاستهای استعماری انگلیس

با آغاز جنبش مشروطهخواهی ،استاد بهمنیار نیز ،به
عنوان جوانی تحصیلکرده و طالب آزادی و استقالل ،به
این جنبش دل بست .او پس از سقوط حکومت استبداد
صغیر و فرار محمدعلیشاه از ایران ،روزنامه «دهقان» را
در کرمان منتشر کرد که مروج افکار آزادی خواهانه بود.
انتشار مقاالت تند و تیز احمد بهمنیار علیه انگلیسیها،
باعث شد که در سال  1294هـ.ش ،به همراه تنی چند
از آزادی خواهان کرمان ،توسط نیروهای وابسته به
بریتانیا بازداشت و در زندان ارگ کریمخانی شیراز،
محبوس شود .بهمنیار که در سرآغاز چهارمین دهه

استاد بهمنیارکوشید از زندان14
ماهه ارگ کریمخانی ،به مثابه فرصتی
برای فراگیری بیشتر ،بهره ببرد .او
در این مدت ،زبان ترکی عثمانی را به
کمال فرا گرفت و قصیدهای متجاوز از
 100بیت ،به این زبان سرود

بریده روزنامه خراسان  ۲۵،خرداد :۱۳۳۲تجلیل از احمد بهمنیاربا پیام دکتر محمد مصدق

حیاتش قرار داشــت ،کوشید از زنــدان  14ماهه ارگ
کریمخانی ،به مثابه فرصتی برای فراگیری بیشتر ،بهره
ببرد .او در این مدت ،زبان ترکی عثمانی را به کمال فرا
گرفت و قصید های متجاوز از  100بیت ،به این زبان
سرود.
▪تدریس در دارالفنون و دارالمعلمین عالی

استاد بهمنیار ،پس از آزادی از زندان ،راهی تهران شد.
تنگدستی و نیاز مالی ،او را واداشت تا پیشنهاد اداره مالیه
را برای خدمت در بخش «تحدید» بپذیرد .بهمنیار را به
مشهد فرستادند ،اما در این مدت ،شوق روزنامهنگاری،
او را رها نکرد .به همین دلیل ،در سال  1301هـ.ش،
به انتشار روزنــامــه «فکر آزاد» در ایــن شهر دســت زد و
قصید های مشهور در وصف قیام کلنل محمدتقیخان
پسیان سرود .انتشار این روزنامه تا زمان حضور استاد در
مشهد ،ادامه یافت.
او در سال  ،1303راهــی تهران شد و پس از استعفا
از اداره مالیه و انتشار ناموفق یک روزنامه با همکاری
«حسین پژمان بختیاری» ،دوبــاره به تدریس پرداخت
و در مدارس تهران و تبریز ،درس داد .استاد در همین
کسوت ،مورد توجه میرزا یحییخان قراگزلو ،وزیر معارف

وقت قــرار گرفت و به استخدام این وزارتخانه درآمــد.
مرحوم بهمنیار سفرهای متعددی به اقصی نقاط کشور
کرد .او در این سفرها ،ضمن بررسی وضعیت آموزشی،
میکوشید معلمان را با شیوههای نوین تدریس آشنا کند.
وی مدتی بعد ،در بهمنماه سال  ،1310به عنوان استاد
«دارالمعلمین عالی» که بعدها به دانشگاه تربیت معلم
تغییر نام داد ،برگزیده شد و همزمان در دارالفنون نیز،
به تدریس پرداخت.
▪احمد بهمنیار؛ استاد دانشگاه تهران

با تأسیس دانشگاه تهران در سال  ،1313استاد احمد
بهمنیار ،به عنوان استاد زبان و ادبیات عربی به تدریس در
این دانشگاه مشغول شد .کالسهای درس او طرفداران
زیادی داشت و یکی از قابل استفادهترین کالسهای درس
زبان و ادبیات عربی در آن دوران محسوب میشد .استاد
بهمنیار ،از سال  ،1318به همکاری با زند هیاد استاد
علیاکبر دهخدا پرداخت و یکی از همکاران او در تنظیم
اثر سترگ لغتنامه بــود .پس از شهریور  ،1320استاد
بهمنیار فعالیتهای اجتماعی و علمی خود را افزایش
داد .او در سال  ،1321به عضویت پیوسته فرهنگستان
ایران درآمد و دو سال بعد ،عضو و رئیس انجمن «تألیف

و ترجمه» شد .در خردادماه سال  ،1332به پاس 50
سال خدمت استاد بهمنیار به فرهنگ ایران ،مراسمی در
دانشگاه تهران برگزار شد؛ مراسمی که در آن ،نخستوزیر
وقت ،دکتر محمد مصدق نیز ،با ارسال پیامی ،به تجلیل از
شخصیت علمی و فرهنگی استاد احمد بهمنیار پرداخت.
خبر برگزاری این مراسم ،در روزنامههای آن دوره و از جمله
روزنامه خراسان منتشر شد.
▪تدریس تا آخرین لحظات عمر

آن مرحوم در اواخر عمر ،به دلیل نامناسب بودن شرایط
جسمانیاش ،ســاعــات تــدریــس خــود را کاهش داد،
اما هرگز متوقف نکرد .زند هیاد استاد احمد بهمنیار،
سرانجام در  12آبانماه سال  ،1334در  72سالگی،
دار فانی را وداع گفت .پیکر وی ،پس از تشییع باشکوه
در تهران ،طبق وصیتش ،به کربال منتقل و در «وادی
ایمن» به خاک سپرده شد .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
ایران ،در سال  ،1384با برگزاری مراسم یادبودی از
تالشهای فرهنگی و علمی استاد احمد بهمنیار تقدیر
و لوح یادبودی را به خانواده وی تقدیم کرد .از میان آثار
پرتعداد استاد بهمنیار ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
«داستا ننامه بهمنیاری»« ،شرح احــوال و آثار صاحب
ابــن عــبــاد» ،تصحیح کتا بهای «اسرارالتوحید فی
مقامات شیخ ابی سعید»« ،التوسل الی الترسل»« ،تاریخ
بیهق»« ،األبنیه عن الحقایق االدویــه» و ترجمه کتاب
«زبدةالتواریخ در تاریخ آل سلجوق».

...

معرفی کتاب

تاریخ اندیشه سیاسی غرب؛ از روشنگری تا افول لیبرالیسم
«جان مکللند» در جلد دوم کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی
غرب» میکوشد برخالف شیوه مرسوم در تدوین تاریخ
فلسفه سیاسی ،رویه بی طرفی را کنار بگذارد و ضمن
برخورد فعال با اندیشمندان سیاسی ،دربــار ه آن ها
داوری کند .مؤلف مباحث خود را دربــاره تک تک این
اندیشمندان ،به گونهای پیش میبرد که با مسائل جاری
اندیشه غرب ،همخوانی داشته باشد و همین بر تازگی
اثر وی میافزاید .به گزارش ایبنا ،جلد دوم کتاب «تاریخ
اندیشه سیاسی غرب» با عنوان فرعی «از روشنگری تا
افول لیبرالیسم» نوشته جان مکللند ،با ترجمه جهانگیر
معینی علمداری ،از سوی نشر نی منتشر شده است .در
جلد دوم این مجموعه ،روشنگری و شکلگیری دولت
مدرن و ظهور لیبرالیسم بررسی میشود .مترجم کتاب
در بخشی از مقدمه مینویسد« :بعضی این نکته را مطرح

میکنند که فرقی نــدارد دربــاره چه موضوعی صحبت
میکنیم .مسئله این است که اصــو ًال از تاریخ اندیشه
نمیتوان چیز زیادی آموخت .چنین پیش فرضی خوا ه
ناخواه ،از قدر و منزلت مباحث اندیشهای در محافل
دانشگاهی و غیردانشگاهی میکاهد و رغبت به مطالعه
این گونه آثار را کم میکند .این دیدگاه به ویژه در میان
پیگیران اندیشه معاصر و هواداران پژوهشهای کاربردی
رواج دارد .به هر حال تجربه سا لهای تدریس در این
رشته ،این حقیقت را بر من آشکار کرد که ممارست در
شناخت اندیشهها ،چه قدیم و چه جدید ،در تقویت بنیه
علمی دانشجویان و پژوهشگران بسیار مؤثر است .به
قول پالمناتز ،پرسشهای اندیشه سیاسی ازلی و ابدی
است و کمتر کهنه میشود .بنابراین ،پیگیری افکار این
بزرگان از طریق خواندن تفسیرهایی درباره آثارشان،

همیشه کارساز و الزم بوده است و گریزی از آن نیست».
برخالف جلد قبل ،به اندیشمندان مورد بحث در مجلد
حاضر ،دست کم در تالیفات و ترجمههای موجود در
کشورمان ،کمتر اشاره شده است .برخی از آنان مانند
هیوم ،بیشتر به عنوان فیلسوف و نه فیلسوف سیاسی
مطرح بودهاند و برخی دیگر مانند مونتسکیو و اسپنسر ،به
عنوان جامعهشناس شناخته میشوند .افکار برخی دیگر،
مانند بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا و توماس هیل
گرین ،با وجود ماهیت سیاسی افکارشان ،برای خواننده
ایرانی کتابهای اندیشه سیاسی چندان شناخته شده
نیست و در محافل دانشگاهی علوم سیاسی کمتر از آن
یاد میشود .مکللند میکوشد در این کتاب برخالف شیوه
مرسوم در تدوین تاریخ فلسفه سیاسی ،رویه بیطرفی
را کنار بگذارد و ضمن برخورد فعال با اندیشمندان

ســیــاســی ،درب ــارهش ــان
داوری کند .در کنار آن،
وی تفسیر خاص خود را
از این آثار ارائه داده است
که به طور عمده ،مبنای
عملگرایانه دارد و بر پایه
روزآمد کردن اندیشهها
عــمــل م ـیکــنــد .کتاب
«تاریخ اندیشه سیاسی
غــرب» ،با عنوان فرعی
از روشــنــگــری تــا افــول
لیبرالیسم ،نوشته جان مکللند و با ترجمه جهانگیر معینی
علمداری ،با شمارگان  500نسخه ،در  517صفحه و به
بهای  50هزار تومان ،از سوی نشر نی منتشر شده است.
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