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تازههای نشر

هشدار به خریداران کتاب از سایتهای خوشنام

تخفیفهای 70درصد ،ضربهای دیگر بر تن نحیف صنعت نشر

افسانه فرقدانی

در دورانی که قــرار همگانی بر این
بود که مردم در خانــه بمانند و از خرید
غیرحضوری سود بجویند ،خرید کتاب
هم از این مقوله مستثنا نبوده و نیست؛
بسیاریازناشرانتالشمضاعفیکردند
تا بتوانند با تقویت ســایتهای خود،

فروش کتاب را بهبود ببخشــند و نیاز
مخاطبرابرآوردهکنند.کتابفروشیها
نیز از میــدان به در نشــدند و با آوردن
ویترینخودبهفضاهایمجازیوبهویژه
اینستاگرام ،فروش غیرحضوری خود را
تاحدودی جایگزین فروش حضوری و
حضور مشتریان در کتابفروشی کردند.
اما در این میان ،بسیاری از سایتهای
فروشکتابکاغذیوکتابالکترونیک
از آب گلآلود ماهی گرفتند و دست به

کارهای خالف اخالق حرفهای زدند که
نتیجهاشتنهابهبودوضعیتخودشان
در گــوگل و همچنین فروش و ســود
بیشتر بوده است .سایتهای معروف و
بعضابهظاهرخوشنام؛دستبهفروش
کتابها با تخفیــف 50درصدی زدند،
که بیتردید کشــتن مســلم ناشران
و کتابفروشــیها و البتــه از بین بردن
ســود معقول بازار برای هــر دو بخش
صنعت نشــر و ب ه هم زدن بازار فروش و

افتادن در رقابتیست که در درازمدت
بهنفعهیچکسنخواهدبود.امااینهمه
ماجرا نیست ،این سایتهای معروف با
کاربرانباالیکتابخوان،شروعبهفروش
کتابهاییکردندکهدرشرایطمعمول
خوانندگان یا آنها را نمییابند یا هرگز
دست به خرید آن نمیزنند .پس ماجرا
ازچهقراراست؟
در ایران بیش از دو هزار ناشر وجود
دارد که تنها  500ناشر فعالیت مستمر

دارند و قواعد نشــر را رعایت میکنند؛
باقی ناشران یا تنها چند کتاب را طبق
قوانین وزارت ارشــاد اسالمی منتشر
میکنندوپسازآن،ازمزایایامتیازنشر
بهره میبرند یا دست به مترجمسازی
و مؤلفسازی میزنند .یعنی کتابی که
ناشر معتبری منتشــر کرده و هزینه
احتماال کپیرایــت ،مترجم ،طراحی
جلد ،تبلیغات و صــد جور هزینه دیگر
را داده اســت ،کپیبرداری میکنند و
بهنام شــخصی مجهول و با جلدی که
تنها یک عکس از اینترنت اســت ،وارد
بازارمیکنند.درشرایطعادیآنکتاب
(ناکتاب) با قیمتی برابر با کتاب اصلی یا
باقیمتیپایینتربهفروشمیرسیدکه
نتیجه آن تحمیل ضــرر و زیان فراوان
به ناشــر فعال در بازار کتاب بود .اکنون
این ســایتهای معروف فروش کتاب
کاغذی و کتاب الکترونیک که ما از نام
بردن آنها اجتناب میکنیم تا خواننده
صرفا با این یادداشــت نسبت به همه
سایتها آگاهتر و هوشیارتر شود ،اقدام
به فروش کتابهــای نامعتبر و تقلبی
که مترجم نامداری ندارند و خواننده در
صفحات ابتدایی بیشک کتاب را کنار
خواهد گذاشت ،کردهاند .کتابهایی
کهمیتوانندآزادانهتا 70درصدتخفیف
روی آن بزنند و مخاطــب را بفریبند،
کتابهایی که بهروشــنی ،از زحمات
ناشــران فعال در صنعت نشر دزدیده
شده است و اگر در شــرایط عادی تنها
میتوانستند بخش اندکی از مخاطبان

برخی کتابهای موجود در
سایتهای فروش آنالین،
بهروشنی از زحمات
ناشرانفعالدر صنعتنشر
دزدیده شده است و عدهای
اگر در شرایط عادی تنها
میتوانستندبخشاندکیاز
مخاطبانناآگاهرابفریبند،
اکنون با استفاده از نام و
سابقهسایتهایمعروف
فروشکتاب،جنستقلبی
خود را میفروشند و هیچ
نهادی نیز بر این جریان
نظارت ندارد
ناآگاه را بفریبند ،اکنون با اســتفاده از
نام و سابقه سایتهای معروف فروش
کتاب ،جنس تقلبی خود را میفروشند
و هیچ نهادی نیز بر این جریان نظارت
ندارد .اگر چه همان کتابها با تخفیف
 70درصدی نیز ارزش خواندن ندارند و
خوانندهنیزدرنهایتمتضررخواهدشد.
این یادداشــت تنها جهت هشدار و
آگاهی دادن به خواننده نوشــته شده
است تا نسبت به خرید غیرحضوری در
اینروزهاباآگاهیرفتارکند،امااگراین
روند ادامه یابد نام سایتهای سودجو و
متخلف را ذکر خواهیم کرد تا به رسالت
خود برای بهبود وضعیت صنعت نشر و
کتاب،عملکردهباشیم.

معرفی کتاب
کالنشهر و فرهنگ :جستارهای انسانشناختی درباره پژوهش شهری ،فرهنگ و سیاست شهری

درسنامهای برای مدیران شهری

کتاب «کالنشهر و فرهنگ :جســتارهای انسانشناختی
دربارهپژوهششهری،فرهنگوسیاستشهری»درانتشارات
فرهامهمنتشرشد.
دراینکتابتالششدهمسئلهشهروکالنشهردرایرانامروز
نحالروایتهاییازابعاداینمسئلهبهصورت
کاویدهشودودرعی 
مردمنگاریتوصیفوتحلیلگردد.شهروکالنشهربزرگترین
دســتاورد عینی تجربه تجدد ایرانی اســت .این تجربة بزرگ
مجموعه وسیعی از دستاوردهای سازنده برای جامعة ما داشته
استوبدونتردیدشهرهاوکالنشهرهایامروزایرانبرایانسان
ایرانیزمینهوفضایارزشمندیاستبرایزیستنوشکوفاشدن،
برای آزادی و فردیت بیشتر ،و فضایی برای اشکال پرشماری از
برخورداریها ،لذتها ،سرخوشیها ،کسبوکار و زندگی .این
تجربههای شهری و کالنشهری برای جامعة ما امری کامال نو و
امروزی است و هیچگاه در تاریخ و فرهنگ ما چنین تجربههایی
برایایرانیانممکننبودهاست.زندگیشهریوکالنشهریبرای
انسانایرانیآسایشبیشتر،فناوریهاوامنیتاجتماعیوامیدبه
زندگیطوالنیترفراهمکردهاست.شهروندانایرانیامروزهبیش
ازهرزماندیگریازتاریخچندهزارسالةایرانازسواد،تجربههای
جهانوطنانه،فناوریها،امنیتوحتیتاحدودیآزادیبرخوردار
هستند .اما ،درعینحال ،تجدد همیشه سویههای متناقض و
متعارضدارد.ساختنوویرانکردن،ماهیتتجربةتجدداست.
راه کاستن از ویرانگریها و افزودن بر ساختنهای تجدد ،فهم
مسئلهها و صورتبندی آنهاســت .در این کتاب روایتهایی را
میخوانیدکهنشانمیدهندماایرانیهادرموقعیتاکنونچگونه
مسئلهها را شکل میدهیم ،با آنها زیست میکنیم ،و زندگی را
در فضاهای کالنشهری تجربه و آنها را از سر میگذرانیم و از این
طریقیکفرهنگرامیآفرینیم.فرهنگبراینویسندهاینکتاب
ساختارازپیشتعیینشدهیاشکلگرفتهنیست،بلکهتفسیرها،
عملکردهاواجراهایمادرموقعیتکنونیاست.فرهنگدراین
چشمانداز ،شیوهای از کلیت زندگی است که به صورت جمعی
دائماً ساخته و پرداخته میشود و درعینحال تغییر میکند و
از شکل و شــمایلش میافتد .فرهنگ در اینجا نه شکل آرمانی
زندگی است و نه آرمان زندگی ،بلکه مجموعة تقالهایی است
کهانسانایرانیکالنشهرنشینبرایبرآوردننیازهاودرواکنش
بهضرورتهاواقتضائاتروزانجاممیدهد؛بهتعبیری«فرهنگ
همچونعمل»است.
این کتاب به صورت بســیار شــفاف و گویا و بازبانی ساده و

علمی شناختی روشــن از منطق فکری و زوایای پیدا و پنهان
زیستن در کالنشــهرها را مورد مداقه قرار میهد و با نگاهی به
مصداقهای مهم زندگی در کالنشــهری چون تهران وضعیت
شهریوزندگیوسیاستوبرنامهریزیشهریدرچنینشهری
را توضیح میدهد .نویسنده سرشناس و نظریهپرداز این کتاب
تالش کرده اســت فارغ از نظریههای کلیشهای و مرسوم غربی
با دیدگاه بومی و از چشــمانداز نظریههای محلی شهر تهران و
وضعیت پیچیده ،مشکالت و شرایط و مسائل زیستن در تهران
را از دریچه مردمشناسی مطالعه و مورد بازبینی دقیق قرار دهد.
نویسندهبهبسیاریازبحرانهایشهرهایبزرگتوجهداشتهو
آنهارادربسترسیاستگذاریهایشهریدرتهرانموردبازبینی
قراردادهاست.بحرانفرسایشسرمایةاجتماعی،بحراناعتیاد،
بحرانناکارامدینظامدیوانساالر،بحراننابرابریهایاقتصادی
و اجتماعی ،بحران گسست نسلها ،بحران فروپاشی خانواده،
بحران فقر و بیکاری ،بحران انزوا و تنهایی فرد ،بحران مصرف و
مصرفگرایی،بحرانعقبماندگیبینالمللیوسایربحرانهای
شهریمسائلیاستکهذهننویسندهرابهخودمشغولداشته
و با نگاهی مسلط و با توجه به تجربه طوالنی تحقیق و نوشتن در
اینباره به ارائه تصویری آگاهانه و فهمی عمیق از مسئله رسیده
استوتوانستهآنهارادرآثارشازجملهدرهمینکتابکالنشهر
وفرهنگباخوانندهبهاشتراکبگذارد.
این کتاب ضمن بازگشــایی و بازنمایی تصاویر مسئلهمند
در شــهر تهران به ارائه راهکارها و مفاهیم راهبردی بسیار مهم
نیز اقدام می کند .و به طورکلی بیان مســئله را با بیان راه حل
توامان پیش میبرد .نویسنده معتقد است هدفش از کتاب ارائه
نظری و غیر محسوس مســائل در مدیریت و پژوهش شهری
نیست،بلکهترسیمتصویرواقعیدرکنارراهکارهایامیدبخش
زیستن در کالنشهر را هم برای مدیران شهری و هم شهروندان
ممکن میسازد .نباید علوم اجتماعی و تحقیقات آن را صرفاً به
گونهایعرضهکنیمکهدرنهایتامیدیبرایمردمجهتبهبود
وضعیتشــان باقی نگذارد .اگرچه شناسایی و تحلیل چالشها
و بحرانهای اجتماعی وظیفة ما محققان است ،اما این وظیفه
بایدامیدبهبهبودوضعیترابهصورتامریناممکننشانندهد.
فاضلی در این کتاب تولید امید اجتماعی را از وظایف روشــن
تحقیقات اجتماعی میداند .ارائة تصویری امیدبخش از جامعه
تنها به ارزش اخالقی امید مربوط نیســت ،بلکه در این واقعیت
نهفتهاستکهدنیایمدرن،دنیاییپیچیدهوانباشتهازتناقضات

است.اینکتابباززبانوبیانیبسیاراستواروعلمیوسادهنوشته
شده اســت و در بیان همه مباحث آن از ذکر مثالها و مصادیق
محسوس استفاده شده است .به طوریکه هر خوانندهای مسائل
آنرادرکودرونیسازیمیکند.اینکتاببهخوانندهعامکمک
میکندکهوضعیتخودرابهعنوانیکشهرونددرکالنشهری
چونتهراندریابدومختصاتزیستندراینشهررافرابگیردوبا
مشکالتآنبهصورتبنیادینروبروشود.تصاویرگویاوکیفیت
خوب کتاب نیز به همراهی خواننده با اهداف نویســنده کمک
کردهاست.
درسنامهایبرایمدیرانشهری
این کتاب به واقع درســنامهای مهم برای تک تک مدیران
شهرینیزبهشمارمیرودتابامطالعهآنبهدانشیاستواروواقعی
ازمشکالتشهریدستپیداکنند.نویسندهبهمدیرانشهری
پیشــنهاد می کند تا برنامهریزی و پژوهش شهری را همچون
نوعی فعالیت فرهنگی بنگرند تا اهداف توسعه گرایانه و انسان
گرایانهآنهادربستریازفهممسئلهمحققشود.مدیرانشهری
با آگاهی تاریخی و مجهز شدن به بینش فرهنگی میتوانند کار
پیچیده و دشوار زیستن در کالنشهر را مدیریت کنند .نویسنده
اینکتابهمگامباخوانندهبهاوکمکمیکندتاپژوهششهری
راهمچوننوعیازفرهنگببیندودرککند.بنابرایناینکتاب
درسنامهای است که به توانمندسازی مدیران شهری و مردم به

عنوانشهروندانآگاهوخالقکمکقابلتوجهیمیکند.بنابراین
اهمیتایناثربرقراریرابطهمیانتصویرواقعیوتصویروهمآلود
ومنفیگرایانهازمشکالتزیستندرکالنشهردرجهانپیچیده
کنونی است .مردم اکنون تصویر یکســویه و منفی از جامعة
خود دارند .این امر درحالی اســت که به علت رشد فرایندهای
تجدد ،انتظارات مردم از جامعه نیز بســیار باالست .درنتیجه،
اکنون بین آنچه که مردم انتظار دارند و آنچه وجود دارد ،فاصلة
عمیقی احساس میشود .اگرچه بخشی از این شکاف به اعتقاد
فاضلیواقعیاست،امابخشدیگرآنناشیازنداشتنتصویری
است روشن از واقعیت جامعه آنگونه که هست .انسانشناسانِ
شناختیامروزهنشاندادهانداگردرجامعهایتصویرپدیدههادر
ذهن مردم آنگونهای که هستند با تصویر پدیدهها آنگونهای
کهبایدباشند،انطباقنداشتهباشد،جامعهباتنشهاوتعارضات
شدیدیروبهرومیشود.اینموضوعمسئولیتاخالقیمحققان
اجتماعیرابیشترمیسازد،زیرااگرمانتوانیمتصویرواقعبینانهای
ازکلیتجامعهارائهدهیم،بهتنشهایاجتماعیدامنمیزنیمو
موجببرهمخوردنآرامشزندگیافرادمیشویم.درچندمحور
میتوانویژگیهایاینکتابرابرشمرد:
-۱ارائهتصویریدقیقوآگاهانهبدونهرگونهتعصبوپیش
داوریازمشکالتشهری
-۲کمکبهفهممسئلهواندیشیدنبهجامعهشهریبهجای
جستجوبرایراهحلهایفوری
-۳کمک به ارتقــای بینش مدیران شــهری در مواجهه با
مشکالتوبیانچشماندازهایمتنوعبرایبازبینیمسائل
-۴اهمیتبخشیبهنقشجامعهوانسانشناسان،مورخان،
جغرافیادانان،اقتصاددانان،معماراندرحلمسائلشهریهمسو
وهمراهبامدیرانشهری
-۵درکشهرومدیریتشهریومسائلمبتالبهآنبهمثابه
پدیدهجامعهشناختی
-۶تحلیل گفتمان شهری به عنوان نقش علوم اجتماعی در
کمکبهفهممسائلکالنشهری
-۷تبیینگفتمانشهریبهعنوانراهیبرایمشارکتمدنی
وخودشکوفاییوخالقیتمردمدررفعمشکالتکالنشهری.
-۸تالشآگاهانهدرراهتبیینراهبردهاییکهبهشکلبخشی
وهویتبخشیبهشهرمیانجامد.
-۹تبیین بازاندیشی ،خالقیت و هویت یابی به مثابه وظایف
شهروندانآگاه
تعیین راهبردهایی که می توان مفاهیم علوم اجتماعی را در
عرصههایزندگیاجتماعیبهکاربردوازسودمندیهایآندر
راهمدیریتوبرنامهریزیشهریبهرهبرد.

منبع:سایتشهرکتاب

«خاطرات خفته»
پاتریک مودیانو

معصــــــومه
نیکوییتبار -پاتریک
مودیانــو نویســنده
فرانسوی از چهرههای
مطرح و مهــم ادبیات
فرانسه است .او عالوهبر
جایزه گنکــور و جایزه
بزرگرمانفرهنگستان
فرانســه ،برگزیده جایزه نوبل ۲۰۱۴نیز هســت.
رمانهای او بر پایه خاطرات ،گذشــته ،حافظه و
جستوجویهویتاست.
گذشته و مکانها در رمانهای مودیانو اهمیت
زیادی دارنــد و از این جهت بعضــی او را همانند
پروست میدانند .کافهها ،مترو ،هتلها ،خیابانها
و کوچهپسکوچههــای پاریــس و گذشــته در
رمانهای مودیانو راز دردناکی دارند که نشانههای
بیاهمیتی مثل دفترچه تلفن ،چهرهای آشــنا در
خیابان ،عکســی قدیمی بهانهای میشــود برای
اینکه شخصیتهای داستانهای مودیانو را به آنجا
خاطرات و رخدادهایش بکشــاند .گذشته با این
نشانهها در ذهن تازه و شفاف میشود و هیچ اثری
ازکهنگیوفراموشیدرآننیست.دقتدریادآوری
خاطرات و حوادث گذشته نشان میدهد که گویی
چیزی در گذر زمان ،فراموش نمیشــود ،بلکه در
حافظهجاییهمیشگیمییابد.
«خاطرات خفته» ،آخرین رمان مودیانو ،در
سال  ۲۰۱۷چاپ شده اســت .کتابی کم حجم و
موجز کــه در فصل بندیهای کوتاه به اســرار و
خاطرات راوی کتاب ،که نویسنده مسنی است،
میپردازد .راوی صمیمانه از خاطرات جوانیاش
میگوید.
خواننده با خواندن این کتــاب ،همراه راوی به
خیابانها و کافههای پاریس کشــیده میشــود.
جایی که پرشــده از آدمهای عجیب و اضطراب و
دلهره« :پاریس برای من سرشــار از ارواح است ،به
فراوانی تعداد ایستگاههای مترو و همه نقاط روشن
آن»« .خاطرات خفته» به همان سبک همیشگی
نویســندهاش ،معمایی و رازگونه است و میتواند
نمونهخوبیباشدبرایشناختنسبکنویسندگی
مودیانو.
منبع:سایتشهرکتاب

آشنایی با تنظیم بازار:
نظریه ،راهبرد و اجرا

محمد آسیابانی-
ا نتشــا ر ا ت علمــی
و فرهنگــی کتــاب
«آشنایی با تنظیم بازار:
نظریه ،راهبرد و اجرا»
نوشته رابرت بالدوین،
مارتین کیــو و مارتین
الرج ،ترجمــه محمد
صفار را منتشر کرد .به گزارش خبرگزاری مهر،
کتاب هفت بخش یا دفتر ( ۲۷فصل) دارد .فصل
نخســت کتاب مقدمه اســت که در آن مبحث
«تنظیم چیست؟» و «مسائل مختلف در دستور
کار تنظیم» طرح شده اســت .دفتر اول کتاب با
عنوان «مبانی» شــامل پنج فصل با این مباحث
اســت« :چرایی تنظیم»« ،بهتریــن تنظیم»،
«تشریح تنظیم»« ،شکست تنظیم» و «تنظیم
ریسک».
دفتر دوم کتاب بــر بحث «راهبردها» تمرکز
پیدا کرده و دفتر سوم کتاب به «مقررات و اجرا»
اختصاص یافته است.
مبحث دفتر چهارم کتاب «کیفیت و ارزیابی»
اســت با این فصلها« :تحلیل هزینــه فایده و
ارزیابی تاثیرات تنظیم»« ،پاسخگویی ،رویهها
و انصاف» و «رقابت و همکاری تنظیمی» .دفتر
پنجم نیز به «تنظیم در سطوح مختلف دولت»
اختصاص پیدا کرده است.
همچنین دفتر ششم کتاب با عنوان «مسائل
شــبکهای» پنــج فصل با ایــن عناویــن دارد:
«هزینههــای تنظیم در انحصــارات طبیعی»،
«استفاده از رقابت در صنایع شبکهای»« ،تفکیک
و رقابت پذیری در صنایع شــبکهای»« ،اجرای
کنترل قیمتها» و «کارآیی و نوآوری در صنایع
شــبکهای» و دفتر هفتم نتیجهگیری از مباحث
ارائه شده است.

