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سرزمینعجایب
یاوقتیمشهدجمعهبازار
کتابنداشت!

شاید ما خیال میکردیم که داریــم کتاب
میخوانیم .در هــر حــال ،شــور فزایند ه
خوانی نسل ما چیزی متفاوت بود.
کتا ب
ِ
ولع سیریناپذیر؛ این توصیف دقیقی است
برای متولدین دهه پنجاه .در سالهای پایانی
دههشصت به بعد ،نزد ما واقعا تب خواندن ـ
بهشکلی افراطی باال گرفته بود.
یکی از شخصیتهای رمان تهوع (نوشته
سارتر) آدمی است که تصمیم گرفته همه
کتابهای کتابخانه را بهترتیب حروف الفبا
بخواند .سیمون دوبوار در خاطراتش تعریف
میکند که سارتر ،هربار در دیدارهای روزانه،
میگفت که به نظریه تــازهای رسیده! این
تصویر فانتزی ،در زمان ما واقعا تجسم پیدا
کرده بود .یکبار مسئول کتابخانه کوچک
حوزههنری مشهد به من گفت که متوجه
شده من قفسهای کتاب میخوانم .البته
شرط میبندم که او ،نه رمان سارتر را خوانده
بود ،نه خاطرات دوبوار را.
همنسالن من (دوســتــان فعلیام) بدون
استثنا چنین بودند .خواندن ،ضرورتی بود
به اندازه خوردن و نوشیدن .در جلسات شعر
حوزه هنری ،رسم بود ـ و تا حدی الزام ـ که در
ابتدای نشست ،اعضای حاضر خالصهای
ارائه دهند از آخرین کتابی که خواندهاند.
ایــن تکلیف شــاق ،جــدا از اینکه مشوقی
برای مطالعه بود ،نوعی تمرین بالغی نیز به
شمار میرفت .جدا از این ،عادت داشتیم
که به خانه «اساتید» سر بزنیم و با یک بغل
کتاب قرضی به خانه برگردیم .این کتابها
با سرعتی باورنکردنی خواند ه میشد و
ناچار از تجدید «خانهگردی» بودیم .الزم
به گفتن نیست که کتاب عامل دید و بازدید
نیز بود .رسم جالب دیگری که وجود داشت،
نقد کتاب در جلسات خانگی بود .در این
نشستها نه تنها کتا بهای حوزه ادبیات
نقد و بررسی میشد ـ و بالطبع ،بدون مطالعه
آ نهــا نمیتوانستی در بحثها مشارکت
کنی -بلکه شعرخوانی و تدقیق و تدبر در
معانی اشعار نیز برنامهای بود که بهصورت
منظم دنبال میشد.
دوره عجیبی بــود .کورما لکورمال پیش
میرفتیم و سعی م ـیکــردیــم بخوانیم
و ســر دربــیــاوریــم .امــا آن موقع خبری از
جمعهبازار کتاب مشهد نبود .اشتیاق کشف
کتا بفروشیهای تــازه و خــاص ،با عشق
جها نگردان قــرن شانزدهم بــرای یافتن
جزیرهای نامسکون برابری میکرد .آقای
خوافی ،داستا ننویس نازنین خراسانی،
اخبار کتاب را با دقت و وسواس به ما اطالع
مـیداد« :پاشین بیاین بچهها پنج تا رمان
تازه اومده» .شخصا دنبال انبارهای کتاب
امور تربیتی بودم .آنها ـ با دلسوزی ـ کتب
ضاله را از کتابخانههای آمــوز شوپــرورش
و مــدارس جــدا میکردند و در انبارهایی
مرطوب و نمور میریختند .چند بار داوطلب
مرتبکردن این انبارها شدم و با اجــازه و
بیاجازه ،کتب ذیقیمتی را به خانه بردم و از
نابودی نجات دادم.
اما چرا تب مطالعه این قدر باال گرفته بود؟
در مورد خودم و گروه دوستانم ،باید گفت
که قطعا «شــرم از ندانستن» انگیزهای
قوی بود .ما از اینکه نمیدانستیم خجالت
میکشیدیم .من عــادت داشتم که منابع
ذکرشده در پانویس کتاب را گیر بیاورم و
بخوانم .چنین بود که از جالل آل احمد به
افالطون و از جالل ستاری به براهنی و از
آوینی به هیچکاک و از کازانتزاکیس به نیچه
و از محسن سلیمانی به مکاتب ادبــی و به
نویسندگان مدرن فرانسوی و از این طریق
به جاد ههای فالندر و سینمای بونوئل راه
یافتم .البته در آن زمان ،بخشی از انگیزه فقیر
برای مطالعه ،قطعا برخورداری از توان الزم
برای «کمنیاوردن» در بحث بود .این اعتراف
ناگزیر ،نمایانگر آسیبی است که سالک از
طی طریق بدون استاد متحمل میشود.
چنین بود و ما کتاب میخواندیم تا آیندهای
مثا لزدنی بسازیم .معجونی از ناکجاآباد
افــاطــون و صــداقــت و صــراحــت جــال و
شورانگیزی مرحوم شریعتی؛ اما نتیجه،
حتی به «آلیس در سرزمین عجایب» هم
شبیه نبود .قطعا کتابها ایرادی نداشتند.
درواقع ،بدون اینکه متوجه باشیم ،کتاب ،ما
را از نو میساخت و همین خوب و کافی بود.
این پاسبانان خاموش معرفت ،تقدیر نامرئی
ما را در طالعمان میبینند و میکوشند
که با جادوی حروف و کلمات ،رؤیاهای ما
را بهگونهای شکل دهند که در مواجهه با
آیندهای نامنتظر ،خیلی جا نخوریم .به قول
دوستی نازنین «شاید کتابها هستند که ما
را میخوانند» .شاید ما خیال میکنیم که
داریم کتاب میخوانیم...
* روزنامهنگار و مدرس فیلمنامهنویسی

یادداشت

گفتارهایی درباره کاربردهای فراواقعی کتاب

اینصفحهخالیاست

کاظم کالنتری-کتاب ایــن سا لها کمکاربردترین
شیء (در اینجا اگر کتاب را یک شیء در نظر بگیریم)
در زمینه کاربردی خودش بوده است و پرکاربردترین
شیء در زمینهای فراواقعی .سودجویی و کسب منافع
شخصی ،از نویسنده (بخوانید گــردآورنــده و سارق
ادبی و جعلکننده و  )...تا خواننده (بخوانید مشتری
و مصر فکننده) حاشیهها را بر متن برتری داده
است .اگر زمانی نام یا محتوای کتاب برای مراجعان به
کتا بفروشیها عامل انگیزش خرید بود ،حاال دیگر
رنگ و جنس و حجم کتابها خریداران را به سمت خرید
کتا بها میکشاند .در دوره پسامدرن دیگر کاربرد
واقعی کاال اهمیت ندارد بلکه کاال نشانهای میشود
بــرای وجهه اجتماعی و نشان دادن رفــاه ،فرهنگی
پوشالی ،کسب شهرت ،اعتبار ،منصب ،بهرهکشی
جناحی ،تبلیغات و حتی به سخره گرفتن و بازی کردن
با مفاهیم .شکل و رنگ و ظاهر کتاب تنها نشانهای برای
فرهنگ خانوادههاست و از سوی دیگر ،وسیلهای برای
سودجویی و کسب اعتبار علمی پوشالی و غیرواقعی.

«د» مثل «دکور کتاب»

یکی از فروشند ههای قدیمی کتاب در مشهد نقل
میکرد روزی خانمی که لبا سهایش نمود عینی
جعبه مــداد رنگی بــوده اســت به دنبال کتا بهای
صورتی ،نارنجی و بنفش وارد کتابفروشی میشود.
فروشنده که گمان کرده خانم به دنبال عنوان یا رده
خاصی از کتابهاست ،چند دقیقهای متحیر میماند
و بعد ،با توضیحاتش ،متوجه میشود که وی به دنبال
کتابهایی است که به دکور خانهاش بیاید.
همین کاربرد فراواقعی کتاب در دورهای از تاریخ به
عاملی برای بیرون آمدن برخی انتشارا ت آمریکا از
بحران تبدیل شده بود .معروف است که در سالهای
 ،1930هنگام سقوط اقتصادی آمریکا ،فروش کتاب
به پایینترین حد خود میرسد .تعدادی از ناشران از
جمله «سایمون و شوستر» تصمیم میگیرند از ادوارد
برنیز (پدر روابط عمومی آمریکا) کمک بگیرند .برنیز
قدم پیش میگذارد و با بر سر زبان انداختن جمله «هرجا
کتابخانهای هست ،کتابی هم باید باشد» ،معضل را
حل میکند .او به دنبال این شعار و با استخدام بهترین
معماران ،مشتر یهای ثروتمند را تشویق به نصب
حسین لعلبذری  -همیشه به این ایام هفته کتاب
که میرسیم یادمان میافتد که چقدر اوضاعمان در
این باب ناخوشایند و آمار مطالعه پایین است و چنان
و چنین.
حاال فرض را به این بگیریم که ما آدمهای فرهیخته
مطالعهگری هستیم! حاال چه بخوانیم؟بیایید
خــودم و شما را راحــت کنم و برسم به این که چه
نخوانیم؟! بله! به نظرم این مهمتر است که چه
کتا بهایی را نخوانیم .خواندن بعضی کتا بها
عین تلفکردن عمر گرانمایه است .بگذارید
درست ِ
ماجرایی را برایتان تعریف کنم تا قضیه روشن شود:
یکیدو روز پیش جلسه نقد بهاصطالح رمانی بود ،که
بهواسطه لطف دوستی ،بنده هم دعوت بودم و چون
کتاب دیر به دستم رسیده بود مجبور شدم صبح
زودتر بروم سرکار و همانجا شروع کنم به خواندن و
یکدوساعت هم مرخصی بگیرم و زودتر بیایم خانه
که کتاب را تمام کنم و قس علی هذا ...خالصه که
با هزار مکافات در شلوغی کارهای اداری و شخصی
تا عصر کتاب را تمام کردم .اصوال باید بعد از خواندن
کتاب حال آدم خوب بشود ولی من بهشدت حالم بد
شد که اگر به آن دوست عزیز قول نداده بودم ،هرگز
به جلسه همچین کتابی نمیرفتم اما ناگزیر رفتم
که شاید آنجا حالم کمی بهتر شود و بهتر نشد که
هیچ ،بدتر هم شد.چرا؟ بهراستی چرا باید خواندن
یک کتاب حال ما را بد کند؟ روشن است؛ چون حوزه

حجتاالسالم والمسلمین علی شفیعی*

فضاییبرایاندیشه
واندیشیدن

قفسههای کتاب در خانههایشان میکند .طبیعی است
که این کتابخانهها باید با کتاب پر شوند .بنابراین ناشران
با چاپ و فروش بیشتر مواجه میشوند .در عین حال،
بهترین مجلههای معماری و تزیین داخلی پر میشود
از عکسهایی که از خانههای ثروتمندان گرفته شده
است .به این شکل ،بــازار کتاب آمریکا سر و سامانی
میگیرد.

«س» مثل «سرقت کتاب»

کتا بسازی و مقالهسازی در تحقیقات دانشگاهی
کشور ما به امری عادی تبدیل شده است .منابعی را
که برای نگارش مطلبی (در هر زمینه یا شاخهای از
علوم) استفاده میشوند میتوان به سه دسته تقسیم
کرد :منابع دست اول منابع نزدیک به واقعه یا موضوع
هستند و استفاده از آنها به اعتبار و ارزش اثر اضافه
میکند .منابع دست دوم منابعی هستند که بر پایه
منابع دست اول نوشته میشوند و معموال منابع دست
اول را تحلیل و بررسی و گــزارش میکنند .اما منابع
دست سوم پایینترین ارزش و اعتبار را دارند و منابعی
هستند که از منابع دست اول و منابع دست دوم استفاده
کردهاند .قاعدتا هر نویسندهای تمایل دارد نوشتهاش
اعتبار و ارزش علمی باالیی داشته باشد یا حداقل
تألیفش دست در دست منابع دست او ل بگذارد .اما
در فضای آکادمیک ،رسانههای مطبوعاتی و تألیفات
علمی چه چیزی تمام ارزش و اعتبار علمی را به
گوشهای مینهد و نویسنده را به یک گردآورنده تبدیل
میکند؟
وقتی ارزشهــا و اعتبارها در به دست آوردن منصب و
پستهای علمی ،ارتقا در هیئت علمی ،کسب منافع
و حقوق بیشتر محدود میشود ،ارزش و اعتبار محتوا
کاهش مییابد .در جامعه علمی کشور ما بیشتر
نویسندهها حتی به منابع دست دوم و سوم هم استناد
نمیکنند و تنها به درسنامهها و دانشنامهها متوسل
میشوند .معضل کتا بسازی بــرای کسب اعتبار و
جایگاه ،وقتی با سرقت ادبی گره میخورد ،گندآبی
درســت میکند که هیچکس جز خــود ســازنــد هاش
نمیتواند به آن نزدیک شود .وقتی کتابساز خودش را
ملزم به تعیین حدود ارجاعات و استفاده از منابعی که
استفاده کرده است نمیداند ،توقع پیشرفت علمی به

یک شوخی تبدیل میشود .این معضل تا حدی به یک
اتفاق عادی و موجه و سهل و ساده تبدیل شده است
که نویسندهای در یک فصل 30صفحهای از کتابش به
سرقت نویسندهای دیگر از کتابهایش میپردازد و خود
بر مسند دموکراسی مینشیند .وقتی نشریات ،مجالت
و حتی وزارت ارشاد نظارتی دقیق بر چاپ و انتشار کتاب
ندارند ،هرروز شاهد یک فاجعه از نوع «سوکال» هستیم.
در مــاجــرای ســوکــال ،که به «شوخی فریبدهنده
سوکال» نیز معروف است ،آلن سوکال ،استاد فیزیک
دانشگاه نیویورک ،مقالهای در باب مفاهیم پسانوگرا
مینویسد و در سال  ۱۹۹۶آن را در نشریه پسانوگرای
«متن اجتماعی» به چاپ میرساند .هدف وی آزمودن
سختگیری علمی دبیران این نشریه و نشان دادن
امکان سوءاستفاده از مفاهیم علمی در متون پسانوگرا
بود.
در واقـــع ،ســوکــال بـــرای آزمــــودن جامعه متفکر
پستمدرن ،مقالهای آ کنده از لفاظیهای فلسفی،
آسما نریسما نهای پسانوگرا و استفاد ههای کامال
نابجا و نادرست بعضی متفکران از مفاهیم علوم طبیعی
و نظری -از جمله آشوب ،نسبیت عام ،فیزیک کوانتوم،
تنیدگی ،بــرخــال ،هندسه نااقلیدسی ،مکانیک
سیاالت و مانند آن -و پیوند دادن آن به هرمنوتیک،
جامعهشناسی ،روانشناسی ،فمینیسم و نظایر آن را
نوشت و در نشریه «متن اجتماعی» به چاپ رساند .طنز
ماجرا اینجاست که این مقاله بیاندازه مغلق و به همان
اندازه بیمعنا و بیربط است ولی چنان روشنفکرمآبانه
و ژرف مینماید که هیچیک از اعضای تحریریه این
نشریه جرئت ایراد گرفتن به هیچ بخشی از آن را پیدا
نمیکنند و چشمبسته دست به انتشارش میزنند.

«ج» مثل «جعل کتاب»

جعل کتاب هم که در طول تاریخ به رسواییهای عجیبی
منجر شده محملی بوده است برای سوءاستفادهها و
سرگرمیهای برخی افراد.
شاید نمونهاش عرفان قانعیفرد باشد که در یادداشتی
در روزنامه «شرق» به تاریخ  ۸شهریور  ۱۳۸۵از شخصیت
زن دانشمند کردی به نام «روناک یاسین» سخن گفت.
به گفته او ،مراسم بزرگداشت این دانشمند در روز ۱۹
مــرداد  ۱۳۸۵در دانشکده ادبیات دانشگاه دوبلین

بهتراستکتابنخوانیم!
فرهنگ و خاصه ادبیات صاحب ندارد .هر کسی به
خودش اجازه میدهد بدون هیچ تخصص وارد این
حوزه شود .این اتفاق در دیگر رشتهها یا نمیافتد یا
کمتر میافتد ،مثال شما اگر یک معلم ،روزنامهنگار
یا آدم عــادی با هر شغل دیگری باشید
بهتان اجازه نمیدهند بروید داروخانه
نسخه بپیچید یا دفتر نقشهکشی
ساختمان بزنید ،امــا میتوانید
بدون هیچ مدرک تحصیلی مرتبطی
یا ســوادی حداقلی بردارید رمان
بنویسید! باورکنید به همین راحتی!
حتی نیازی نیست که اصول و عناصر
این حرفه را بدانید .فقط
همین که بتوانید
قـــصـــه حــســیــن
کــرد شبستری
را سرهمبندی
کنید و تعد ا د
صـــفـــحـــات را
برسانید بــه حد
چــاپ یک کتاب،

برخی بنگاههای نشر منتظرند که این تخم دوزرده
را منتشر کنند تا هم خودشان پولی به جیب بزنند و
شدن بیمارگونهاش ارضا
هم صاحب اثر شهوت دیده ِ
شود.کمنیستندبیهنرانیکهبهمددپولیامفتشان
راه میافتند در دفتر نشرهای درپیت تا
انشاها و خاطرات دستدهمشان را در
قالب کتاب چاپ کنند و نشان این و آن
بدهند و در قامت نویسنده بنشینند
میز رونمایی و معرفی کتاب .این
پشت ِ
دست آدمها به هیچ صراطی هم مستقیم
نمیشوند و هیچ نقد و نظری را هم در
جهت اصالح کارشان نمیپذیرند.
از طرفی هم بسیاری از نهادها
و مــؤســســات دول ــت ــی و
غــیــردولــتــی انــگــار که
مسابقه گذاشته باشند
در چــاپ کتا بهای
ســـفـــارشـــی ،تــمــام
هــمــت خــودشــان را
به کار گرفتهاند تا با
ســفــارش تولید اثر

در ایرلند برگزار شدهاست .قانعیفرد دو کتاب از این
نویسنده به زبان فارسی ترجمه میکند .چندی بعد،
مشخص میشود که شخصیتی به نام روناک یاسین
وجود خارجی نداشته و دو کتاب «خاطرات یک رعیت
ُ
کرد» و «مافیای قدرت و دقت دموکراسی در کردستان»
نوشته خود قانعیفرد بوده است .قانعیفرد این دو
کتاب را به عنوان ترجمه از نوشتههای روناک یاسین
چاپ کرده و در این کتابها نام روناک یاسین به عنوان
نویسنده و نام عرفان قانعیفرد به عنوان مترجم درج
شده بود .پس از گذشت چند سال از تاریخ چاپ این
دو کتا ب ،در سال  ،۱۳۸۹حسین حسینی ،استاد
دانشگاه سلیمانیه ،در مطلبی ،نتیجه تالش خود برای
شناختن شخصیت روناک یاسین را که قانعیفرد از او با
عنوان استاد دانشگاه هاروارد یاد کردهبود اعالم کرد و به
این نتیجه رسید که چنین شخصیتی وجود ندارد .پس
از مشخص شدن جعلی بودن شخصیت روناک یاسین و
اینکه دو کتابی که قانعیفرد از وی ترجمه کرده است در
واقع نوشته خود اوست ،وی در مصاحبه با اردوان روزبه،
گزارشگر «رادیو کوچه» ،به دفاع از خود پرداخت و درباره
شخصیت روناک یاسین گفت« :این موضوع مانند این
است که شخصی دنبال پلنگ صورتی بگردد تا ببیند در
کجا متولد شده و در کجا مرده است یا بخواهیم آگاتا
کریستی یا پسر شجاع را پیدا کنیم».

«خ» مثل «خودکشی کتاب»

بعد از این همه طنز تلخ ،فکر میکنید یک کتاب تک
و تنها (اگر کتاب را دارای شخصیت و هویت بدانیم)،
دشمنان
در چنین عصری و در مقابله با چنین
ِ
دندانتیزکردهای چه میتواند بکند؟ اگر همینطور
پیش برویم ،زمانی خواهد رسید که کتابهای واقعی
داستان درونشان را برمیدارند و یک
شخصیت
اسلحه
ِ
ِ
گلوله وسط مغز خود شلیک میکنند .زمانی خواهد
رسید که یک کتاب با آتشی که در داستان بهپا شده،
وسط خانهها و جلو چشم اعضای خانه خودسوزی
میکند .زمــانــی خــواهــد رســیــد کــه کتا بها در
کتابخانهها دست به خودکشی دستهجمعی میزنند
و خود را از قفسهها به پایین پرت میکنند .زمانی
خواهد رسید که کتاب در تاریکی اتاق خانهای ،خود
را از سطرهایش حلقآویز میکند.
به نویسندگان بیمایه و بینشان ،شمارگان چاپ را تا
دهدوازده هزار برسانند و بعد با یاری کانالهای ارتباطی
خــود در زیرمجموعههای مربوط و نامربوطشان
کتا بها را توزیع کنند و برایش مسابقه کتابخوانی
برگزار کنند و هدیه بدهند و هزارجور شعبدهبازی که
کتاب برسد به چاپ بیستم و سیام و گاه صدم!حاال
آن نویسند ه بینوایی که تخصص و کــارش نوشتن
است و به هیچ درگاهی متصل نیست و میخواهد
کتابش را یک انتشارات معتبر چاپ کند و بعد آن اثر
از مجراهای مرسوم و معمول توزیع و دیده شود ،باید
سالهای سال معطل و منتظر بماند که مگر کتابش با
جرح و تعدیلهای بسیار در تیراژ هزارتا بیاید بیرون.
آدم دلش میگیرد و غصهدار میشود که چرا نباید هیچ
کسی سرجای خودش باشد .چرا بعضیها نمیروند
به جای چاپ کتاب بنگاه معامالت امالک بزنند؟ چرا
نمیروند رستوران و غذاخوری و فستفود دایر کنند؟
خب آنجا هم که سود بسیار دارد.با این اوضاع انتظار
نداشته باشید که یکی مثل من شما را توصیه کند به
کتا بخواندن .اتفاقا حرف من این است :نخوانید
هرجهت
آقاجان! نخوانید این کتا بهای باری به
ِ
عمرتلفکن را! هیچ چیز به شما نمیدهند .فقط
وقتتان را حرام میکنند .عوضش بلند شوید بروید کوه
و دشت ،پیادهروی ،اصال بنشینید کنار خانواده چای
بخورید و از زندگی لذت ببرید.
*داستان نویس و مدرس داستان

قاب

زنی با گلهای تزیینی ،هنگام عبور از خیابانی که بچههای محل در آن مشغول بازی هستند.
بیرجند ،خراسان جنوبی عکاس :بابک تقیزاده

فروشنده دوره گرد ،قلكهاي پالستيكي رنگي را در يك كوچه قديمي حمل ميكند .با ديدن آنها موجي از نوستالژيهاي
كودكي در من جاري ميشود .عکاس :نسترن فرجاد پزشک

قسمت دوم
تعدد و تفاوت مسائل ،چالشها و نیازها
یکی دیگر از مبانی الزم برای گذر از وضع
موجود (مرکز پژوهشها) و رفتن به سمت
نگاه اندیشکد های ،ساحتهای مختلف
مسائل و چــالـشهــای زنــدگــی شــهــری و
شهرنشینی از یکسو و گرهزدن راهکارهای
تبیین و پاسخدهی این چالشها به یکدیگر
بهصورتی شبکهای از سوی دیگر است.
به بیان دیگر نگاه سیستمی و ارگانیک به
مسائل و چالشها و پاسخ جامعاالطراف به
آن مسائل یکی دیگر از مبانی بحث ضرورت
بازخوانی مرکز پژوهشها و تبدیل آن به
اندیشکده است.
اگر بگوییم شهرداریها دولتهای بومیاند
که قلمرو آنها درون دولتها و کشورها قرار
دارد ،گمان میکنم مبالغه نشده است.
این دولتهای بومی و کوچک نیازمند اتاق
اندیشه هستند تا بتوانند ضمن کمک به
مدیران تصمیمساز شیو ههای اجــرای آن
تصمیمات را نیز از نگاهی کلنگر و کالننگر
نهادینه کنند.
شهرداریها به همان میزان که با فرهنگ ،در
معانی عام آن ،در ارتباطاند با محیطزیست
عموم مــردم نیز درگــیــرنــد .شهردار یها
هما نگونه کــه بــا کالبد شــهــری مواجه
هستند ،با جان شهر -یعنی زیباییسازی،
قابلزیستکردن شهر ،فضاهای سیاحتی
و زیــارتــی ،آمــوزشــی و پژوهشی و -...نیز
درگیرند.
ایــن تنوع از یکسو و تعدد آ نهــا از سوی
دیگر نیازمند وجــود اندیشکد های است
با دغدغهها ،برنامهها و اید ههای متنوع و
متعدد تا بتواند از این طریق به فهم حداکثری
و سپس نگاه نهادی و سیستمی از نیازهای
شورای شهر و شهرداریها برسد.
بهرهگیری از حداکثر قالبها و ابزارها
یکی دیگر از مبانی این نوع نگاه به مرکز
پژوهشهای شــورای شهر لزوم بهرهگیری
از قالبهای فراوان و متکثر در دوران جدید
و تالش در تهیه و تدوین محتوا و متن برای
آ نهاست .در 2دهــه پیش اگر تلویزیون،
روزنــامــه ،نشستها و همایشها و دیگر
قالبهای مکتوب راههای ارتباطی با عموم
مردم و نخبگان بود ،اما امروز ظرفیتهای
جدیدی به قالبهای انتقال دغدغهها به
جامعه افزوده شدهاند که هم تأمین محتوای
فخیم برای آنها و هم مدیریت آنها نیازمند
حضوری از جنس حضور اندیشهای است.
قــالــبهــایــی هــمــچــون بــیــلــبــوردهــای
درونشـــهـــری ،تــلــویــزیــونهــای شهری،
فضاهای مجازی (تلگرام ،فیسبوک و )..در
کنار قالبهای پیشین شهرداریها را نیازمند
تیم اندیشمندی میکند که بــرای تأمین
محتوای اینها تدبیر کند.
اندیشکده میتواند هم در مدیریت این
فضاها و قالبها و هم در تأمین محتوا و
اندیشه برای این قالبها بــازوی مقتدری
برای شورای شهر و شهرداریها باشد.
در نوبت آینده به لوازم نگاه اندیشکدهای به
مرکز خواهم پرداخت.
* عضو هیئتامنای مرکز پژوهشهای شورای
اسالمی مشهد
بازخوانی

«هرچه مینویسم پنداری دلم خوش نیست
و بیشتر آنچه این روزها نوشتم همه آن است
که یقین ندانم که نبشتنش بهتر است از
نانبشتن .ای دوست نه هر چه درست و صواب
بود ،روا بود که بگویند ...و نباید که در بحری
افکنم خود را که ساحلش بدید نبود ،و چیزها
نویسم بیخود که چــون وا خــود آیــم بر آن
پشیمان باشم و رنجور .ای دوست میترسم و
جای ترس است از مکر سرنوشت»...
نامههای عینالقضات

