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افسانه فرقدانی

پیش از این بارها و بارها به وضعیت 
بحرانی کتابخوانی در ایران و کم فروش 
بودن کاالی ضروری کتــاب در ایران 
پرداخته ایم و اینکه کتابفروشی هایی که 
هر روزه به تعطیلی ناگزیر تن می دهند 
و اکنون کار به جایی رســیده که تعداد 
کتابفروشــی ها از تعداد ناشران، تعداد 
کالس هــای داستان نویســی و تعداد 
مدرسان داستان نویســی کمتر است 
و این فاصله رقمی بســیار چشــمگیر 
اســت. حال می توانیم بــرآورد کنیم 
که از این تعداد انــدک، چه میزانش به 
شهرســتان ها اختصاص دارد؛ یقیقنا 
نیاز به آمار و ارقام دقیقــی نیاز نداریم 
تا دریابیم که بی شــک فاجعه بار است. 
آنچه بدیهی است این است که بین تمام 
پیشه های فرهنگی و هنری، گردش مالی 
کتاب فروشی ها ضعیف تر و کم رمق تر از 
بقیه باشد، حداقل در ایران. و البته که این 
مسئله موجب شده این حلقه از صنعت 
نشر، وابستگی روز افزون و بیشتری به 
حمایت های دولتی پیدا کند. هرچند در 
بین کتاب فروشان، تالش  های قابل توجه 
و کم  وبیــش مؤثری بــرای حفظ این 
کسب وکار دیده می شود، اما تحلیل ها 
از وضعیت کتاب و کتاب خوانی مؤید این 
حقیقت است که کتاب فروشی جایگاه 
ســابق خود را در جامعه نــدارد. یعنی 
کتابفروشــی ها در دوره ای پاتوق اهل 
فرهنگ و کتابخوانی بود و می شد همان 
تعداد اندک کتابخوان را در کتابفروشی ها 

یافت. اکنون با اپیدمی روزافزون بیماری 
مرموز قرن بیست و یکم، نخستین آسیب 
متوجه کتابفروشی ها شده است که حتی 
اگر بخواهند نمی توانند درها را به روی 
همان مشــتریان اندک خود باز کنند. 
فرهنگ ورق زدن کتاب ها و گپ و گفت 
درباره یک با کتابفروش به سرعت شیوع 
کووید-19 از بین رفت و کتابفروشان 
ناچارند برای ادامه حیات به راه کارهای 
تازه ای بیاندیشند. بنابراین بازبینی در 
مدیریت این بحران و شــرایط موجود، 
ایجاد راه های ارتباطی مؤثر تر با مخاطب 

را ایجاب می کند.
 تحول کتابفروشی ها

 از سنتی به مدرن
تحــول کتاب فروشــی ها و تبدیل 
فروشگاه های ســنتی به مدرن، برای 
تقویــت ارتباط بــا مخاطــب  یکی از 
روش های مورد توجه کتاب فروشان در 
چند سال گذشته بوده است. اما آیا همه 
داستان تحول کتابفروشی ها  به اینجا 
ختم می شود؟ اما تنها راه اطالع رسانی 
به مخاطبی که در خانه نشسته است و 
ترغیب او به خرید کتاب، فضای آنالینی 
اســت که امروزه در دسترس همگان 
قــرار دارد. فعالیت در فضــای آنالین 
امروزه از پیشــران  های اصلی موفقیت 
کسب وکار ها از جمله کسب و کار های 
فرهنگی، مانند کتاب فروشی  به شمار 
می آید. در این فضا، حلقه واســط بین 
کتاب فروشی و مخاطب یا همان کاربر، 

محتوا است.
اهمیت حضــور کتاب فروش ها در 
فضای آنالین با تولیــد محتوای مؤثر، 
به غیر از بهره مندی از یک راه حل مؤثر 

برای ادامه فعالیت، مایه  توســعه بازار 
است. شاید در شرایطی که نفس های 
به شــماره افتاده، توســعه کسب و کار 
کتاب فروشــی ها یک چشم انداز بعید 
تلقی شــود، اما نگاهی به آمار فعالیت 
کاربــران اینترنتی، نخســت ضرورت 
ورود به این عرصه و دوم ضرورت تولید 
حرفه ای محتوا در این فضا را روشن تر 

می کند.
در ایــران از جمعیت حــدود ۸۴ 
میلیون نفری، حدود ۵9 میلیون کاربر 
اینترنت، وجود دارد. بنابراین با توجه به 
مزیت های فضای آنالین، کتاب فروشان 
باید کتاب  فروشی در دنیای دیجیتال را 
بر اساس اصل رقابت برای تولید محتوای 
جذاب تر، تمرین کنند. نخستین اصل 
پیش از تالش برای تولید محتوا، تغییر 
باور کتاب فروشــان و تحول از سنت به 
 مدرنیته است. عالوه بر این، تولید محتوا 
در فضای آنالیــن نباید به معنی پایین 
کشــیدن کرکره کتاب فروشی تلقی 
شــود؛ چراکه بخش اعظم هدف ورود 
به این عرصه، حفظ کتاب  فروشی های 
فیزیکی اســت؛ به عبارت دیگر تولید 
انواع محتــوا در فضای آنالیــن را نه 
عامل تهدید، بلکه باید عامل توســعه 
کتاب فروشی ها بدانیم. گام دوم کسب 
دانش بــرای تولید محتــوای مؤثر و 
بهره     مندی از انواع قالب های محتوایی 
است؛ بی توجهی به این مؤلفه احتمال 
حذف صفحه کتاب فروش از فهرست 
عالقه مندان آنالین را افزایش می دهد.

چرایی و ضرورت  ورود کتا ب فروشان 
به فضای آنالین، چیســتی محتوای 
آنالیــن، قالب های مؤثر بــرای جذب 

مخاطــب و موضوعات دیگــر درباره 
ضــرورت توجــه فعــاالن حلقــه 
کتاب فروشــی به فضای دیجیتال در 
گفت وگوی ایبنا با پنج فعال این عرصه 

تبیین شده است.
 فضای آنالین

 یک پاتوق جدید است
ضرورت ورود کتاب فروشان به عرصه 
فضای آنالین با تولید محتوا، ضرورت 
دنیای امروز بــا بحران های گاه و بی گاه 
آن است. چرا که به هر روی کتابفروشان 
نیز در حال عرضه یک کاال هستند. اما 
تفاوت کتابفروشان در این است که باید 
عالوه بر دانش، مخاطب سنجی را از دیگر 
پیش نیازهای اساســی تولید  محتوای 

آنالین برای خود تعریف کنند.
تکنیک در تولیــد محتوای آنالین، 
به معنای تســلط بر هنر های عکاسی، 
فیلم  برداری و نویسندگی است. بنابراین 
جایگاه فعالیت در فضای آنالین باالتر از 
معرفی صرف کتاب است. زیرا توسعه 
کســب و کار و افزایش گردش مالی، از 
نتایج غیر قابل انکار تولید محتوای مؤثر در 
فضای آنالین است که متأسفانه چندان 
در بین کتاب فروشان ایرانی مورد توجه 

قرار نگرفته است. از این روی، تأثیر گذاری 
فضای آنالین بر کسب وکار های فرهنگی 
و از  جمله کتاب فروشی ها به مثابه یک 

انقالب است.
در نتیجه میتوان با تولید انیمیشن، 
موشن گرافی یا تصاویر رنگی محتوا را 
برای مخاطب اثر بخش تر کرد و یا برای 
معرفی کتاب های دانشگاهی، توصیه 
یک اســتاد دانشــگاه یک مرجع مهم 
است و برای معرفی کتاب های عمومی 

می توان سراغ به اصطالح بالگر ها رفت.
الزم اســت اهمیت این موضوع را 
دریابیم که حساسیت تولید محتوای 
آنالین از ســوی کتاب فروشان بسیار 
باالســت؛ چراکــه نمی تــوان هر نوع 
محتوایی را به خورد مخاطب داد. باید 
توجه داشت که برخی محتوا ها، تبلیغ 
منفی است و نتیجه عکس دارد. شاید 
بتوان گفت که تولیــد  محتوای فضای 
آنالین برای کتاب فروش، وظیفه ناشر 
اســت؛ زیرا تولید  محتــوا فقط خاص 
کتاب فروشــی های بزرگ نیســت و 
اگر قرار باشــد باکیفیت باشــد، برای 
کتابفروشــی های کوچک بسیار گران 
از آب در خواهــد آمد. اما بــرای تولید  
محتــوای آنالین حتما بایــد از تجربه 

کتاب فروشی سود برد.
شناخت بازار، داشتن شم نویسندگی 
متأثر از وضعیت بازار و شناخت مخاطب 
فضــای آنالین، همچنین آشــنایی با 
رسانه های فضای آنالین از دیگر ابزار های 
ضروری برای تولید کننــده محتوای 
کتاب محور برای دنیای فضای آنالین 

است.
از این روی باید بدانیم که ویترین 
کتابفــروش فضــای آنالین اســت. 
بنابرایــن تولید محتــوای آنالین به 
تخصص نیاز دارد و نخستین گام برای 
یک فعالیت درست و راهبردی ایجاد 
نیاز به مطالعه در کاربر این فضاست. 
تولید محتوای فضــای آنالین یکی 
از ابزار های بازار یابی اســت که زمانی 
مؤثــر خواهد افتاد که غیر مســتقیم 
باشــد. مثال یکی از ایــن روش های 
غیرمســتقیم، تولید و انتشــار مقاله 

درباره شیوه های مطالعه است.
فضای آنالین به معنای تعطیلی 

کتابفروشی ها نیست
از این روی اشتباه است که تصور کنیم 
نتیجه تولید محتوا برای فضای آنالین، 
تعطیلی کتاب فروشــی های فیزیکی 
است، بلکه این ویترین کتابفروشی ها 
و ایجــاد پاتوق مجازی بــرای گرفتن 
ســفارش کتاب و باز هم گپ و گفت با 
مشتریان اســت. اما کتابفروشی های 
کوچک می توانند با بودجــه کمتر و با 

ایده های خالقانه و ارزان تر، محتوا تولید 
کنند. به هر حال از هر راهی که ســود 
می جویند، بایــد بپذیریم که تحول در 
باور های سنتی، شــرط اساسی برای 
توسعه کســب و کار کتاب فروشان در 
فضای آنالین است. اما کتابفروش باید 
آگاهانه بداند که هر محتوا، کتاب فروشی 
را به چه سمت وسویی می برد و هدف از 

تولید آن چیست.
اگر کتاب فروشــان با دقت نظر باال 
به عرصه فضــای آنالین وارد شــوند، 
می توانند به چیزی بیش از بقاء فکر کنند 
و با توجه به ظرفیت های این فضا به برند 
بزرگی تبدیل شوند. اکنون که ضرورت 
ناگزیر تحول در فروش کتاب و ارتباط 
با مخاطب را دریافتیم باید به زمزمه های 
عــده ای گوش کنیم کــه فیلترکردن 
اینستاگرام را بدون هیچ دانش و دیگاهی 
در پیش گرفته اند بــدون آنکه دریابند 
اکنون با اپیدمی کرونا و آســیب تمام 
کسب وکارها و به ویژه کتابفروشی ها، 
نیاز به این فضا یک ضرورت حیاتی است 
تا کتابفروشان بتوانند با همین نفس های 
به شماره افتاده به حیات خود ادامه دهند 
و همچنان عده ای بــا کتاب همراه نگه 
دارند. بنابراین اینکه با فیلترینگ هزینه 
مضاعفی روی دست کاربران بگذاریم و 
دسترسی آسان آنها را به محتوای اکنون 
فروشگاه ها، اخبار ناشران و کتابفروشان 
قطع کنیم، کندن ریشه حیات تجاری 
و کســب وکار اندک مردمی است که با 
تحریم، گرانی، نوســانات ارز و اپیدمی 
بیماری هولناک قرن بیست و یکم دست 

و پنجه نرم می کنند. 
از این روی هر تصمیمی باید بدون 
تعصب و با رویکرد درست و تخصصی 
باشد. شاید این فضا، آخرین کورسوی 
امید فعالیت و اقتصاد تعداد بی شماری 
از مردمی باشد که به حد کفایت در فشار 

اقتصادی قرار گرفته اند. 

تحول در سازوکار فروش کتاب ضروری است

ویترین آنالین کتابفروشی ها و زمزمه های فیلترینگ

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»ایده روانکاوی« روانه کتاب فروشی ها شد
بازشدن باب نظریه در 
کتاب های تألیفی ایران

انتشــارات ســیب 
ســرخ کتاب تازه ای از 
شــهریار وقفی پور را با 
عنوان »ایده روانکاوی« 
و  1۰۵ صفحــه  در 
بهای ۲۲ هــزار تومان 
روانــه کتابفروشــی ها 
کرده اســت. این کتاب 

چهارمین اثــر تألیفی وقفی پــور در حوزه نظری 
روانکاوی است. به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته 
این نویسنده او با چندین ســال تجربه عملی کار 
کلینیکی روانکاوی این کتاب را نوشــته و نظریات 
مطرح شــده در آن را با هدف ارائه ای ساده و روان از 
مباحث روانکاوی برای مخاطبان عالقه مند به این 
موضوع تألیف کرده است. این نویسنده درباره این 
کتاب و موضوعش گفت: ما در روانکاوی ۳ ساختار 
روانی داریم که شــامل »روان نژنــدی، انحراف و 
روان پریشی« و در قالب ســاختارهای مختلف در 
کتاب توضیح داده شده است. کتاب همچنین سعی 
خود را به کار بسته تا نشــان دهند این سه ساختار 
چگونه از هم تشخیص داده می شود و راه تشخیص 
و تمایز هر سه ساختار از یکدیگر را با ذکر مثال های 
متعدد بیان کرده ام چرا که اساس کار علم روانکاوی 
مبتنی بر این ساختارهاســت. وقفی پور ادامه داد: 
مخاطبان اصلی این کتاب تمامی افرادی هستند 
که به روانکاوی عالقه دارند. این مخاطبان می توانند 
مخاطبان عام باشند و یا حتی روانکاوان. زبان کتاب 
به شکلی است که هر دو دســته از این مخاطبان را 
شامل می شود. وی همچنین در پاسخ به این سؤال 
که چرا در حالی که اندیشــه ها و باورهای فرویدی 
در علم روانکاوی سال هاست مورد نقد جدی واقع 
شده اند، وی از آنها برای شــکل دهی به نظراتش 
در کتاب بهره برده اســت، گفت: »نگاه فرویدی در 
شــکل دهی به نکات کتاب به دلیل حقیقی بودن 
آنهاست. ما هر در تاریخ جهان چه جلوتر می رویم، 
می بینیم روانپزشکی در بسیاری از موارد نمی تواند 
کاری انجام دهد و روان کاوی در آن حوزه ها موفق 
بوده اســت. درمان روان پریشی، اوتیســم و انواع 
مشکالت رفتاری مثل وسواس، کشف علومی مثل 
نوروساینس و کشفیاتی درباره مغز و کارکرد دستگاه 

عصبی همه ریشه در نظریات فروید دارد«.
    

»لذت خیانت«؛
کتابی درباره ماهیت و هنر ترجمه

ت  لــذ « ب  کتــا
خیانت« شــامل چهار 
مقاله به قلم مهم ترین 
متفکران معاصر درباره 
ماهیت و هنــر ترجمه 
است. مقاله های منتشر 
شــده در ایــن کتاب 
به ترتیــب عبارتند از: 

»ترجمه کردن« موریس بالنشــو، »ترجمه از« 
موریس بالنشو، »نتایج: »رسالت مترجم« والتر 
بنیامین، پل دومان و »لذت خیانت« جودیت باتلر. 
موریس بالنشو، یکی از مشهورترین اندیشمندان 
و منتقدان ادبی فرانسوی در سطح جهان است. از 
جمله مهم ترین کتاب های منتشر شده او به فارسی 
»از کافکا تا کافکا« است. جودیت باتلر نیز فیلسوف 
پساســاختارگرا و فمینیســت آمریکایی است. 
وی کرسی تدریس در رشــته ادبیات در دانشگاه 
کلمبیای آمریکا را دارد. »ادعای آنتیگونه« یکی 
از مشــهورترین کتاب های اوســت که با ترجمه 
بابک سلیمی زاده به فارسی منتشر شده است. پل 
دومان نیز یکی از متفکران مشهور فرانسوی است 
که نام اش با مسئله مشهور »شالوده شکنی« گره 
خورده است. کتابی درباره زندگی و اندیشه های 
این متفکر در ایران با عنوان »پل دومان« نوشته 
مارتین مک کوئیالن با ترجمه پیام یزدانجو منتشر 
شده است. مرادیانی در بخشی از یادداشت خود بر 
این کتاب در توضیح مقاالت، نوشته است: »هر یک 
از مقاالت کتاب حاضر در زمان و زمینه متفاوتی به 
رشته تحریر درآمده و منتشر شده است. دو مقاله 
نخست نوشته متفکر و منتقد فرانسوی موریس 
بالنشو، مقاله سوم به قلم نظریه پرداز و منتقد ادبی 
پل دومــان و مقاله پایانی نوشــته جودیت باتلر، 

متفکر آمریکایی است. 

معرفی کتاب

کتاب »واج شناسی شــاهنامه )پژوهشی در خوانش 
واژگان شــاهنامه(« نوشــته دکتر جالل خالقی مطلق 
به تازگی از سوی انتشــارات دکتر محمود افشار منتشر 

شده است.
یکی از بایســته ترین پژوهش ها دربارۀ متن شاهنامه، 
تعیین خوانش واژه هــای آن اســت، به ترتیبی که خود 
سراینده می خواند. رسیدن به این هدف، به علت نداشتن 
متون مشکول از زمان و زیستگاه ســراینده به طور دقیق 

انجام پذیر نیست. 
اما نویســندۀ کتاب »واج شناسی شــاهنامه« تالش 
کرده بــا بهره گیــری از همــه منابع موجــود خوانش 
احتمالی ســراینده را که در مــواردی خوانش حتمی او 
 و در مــواردی خوانش نزدیک بــه زمــان او خواهد بود 

تعیین کند.

به این ترتیب خالقی تــالش کرده برای تعیین خوانش 
واژه های شاهنامه، نخست وضعیت هر واژه را در دو دوره که 
با فاصلۀ زمانی نسبتاً کوتاهی پیش و پس از شاهنامه قرار 

گرفته اند، بررسی کند. 
دورۀ اول، زبان پارسی میانه )پارسیگ( است که گهگاه 
گونه پارتــی )پهلویگ( و مانوی )پارتــی تُرفانی( آن هم 
افزوده  شده و در مورد نام افراد گاه ریخت اوستایی و اینجا 
و آنجا ریخت پارسی باستان )در این کتاب: پایا( نیز آورده 

شده است. 
دورۀ دوم هم، متن دست نوشــتۀ پنچ کتاب از ســدۀ 
پنجم هجری به نام های 1. االبنیۀ عــن الحقایق االدویۀ، 
۲. )بخشی از( شــرح التعّرف لمذهب التصّوف، ۳. هدایۀ 
المتعلمین فی الّطب، ۴. معانی کتاب اهلل تعالی و تفسیره 

المنیر، ۵. تفسیر قرآن پاک است.

خوانش واژگان در ایــن دو دوره، در کنار توانش قافیه 
در خود شــاهنامه، مهم ترین مالک و دستمایۀ خالقی در 
تعیین خوانش احتمالی یا حتمی واژگان شاهنامه است. با 
این حال، این مصحح شاهنامه از چند مأخذ دیگر نیز چون 
فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع و فرهنگ زبان تاجیکی 
بهره گرفته  است. وی پس از ثبت خوانش هر واژه در متون 
و برخی گویش ها، به بررسی آن واژه در شاهنامه پرداخته  
و خواننــده را از درجۀ کاررفت هر واژه در شــاهنامه آگاه 
کرده  است. دکتر خالقی پس از آن، نظر خود را درباره هر 
واژه به گونه ای که از پیش در سرواژه )مدخل( آمده، ذکر 

کرده است.
واژه های بررسی شده در کتاب واج شناسی شاهنامه، 
نخســت طبــق موضــوع همخوان هــا )صامت هــا( و 
واکه ها )مصوت ها( و ســپس به ترتیــب الفبایی تنظیم 
شــده اند. دکتر خالقی برای نگهداشــت احتیاط علمی، 
 خوانش خود را غالبــاً محتمل، محتمل تــر و نزدیک تر 

نامیده است.

خالقی مطلق خوانش خود را غالبًا محتمل، محتمل تر و نزدیک تر نامیده است

پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه

یادداشت

اینکه با فیلترینگ 
هزینه مضاعفی روی 

دست کاربران بگذاریم و 
دسترسی آسان آنها را به 

محتوای اکنون فروشگاه ها، 
اخبار ناشران و کتابفروشان 

قطع کنیم، کندن ریشه 
حیات تجاری و کسب وکار 

اندک مردمی است که با 
تحریم، گرانی، نوسانات ارز 

و اپیدمی بیماری هولناک 
قرن بیست و یکم دست و 

پنجه نرم می کنند

فعالیت در فضای آنالین 
امروزه از پیشران  های 

اصلی موفقیت 
کسب وکار ها از جمله 

کسب و کار های فرهنگی، 
مانند کتاب فروشی  به شمار 

می آید
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