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  به نام خدا
  

  سفر به استان گلستان 
  

  
  

  نفسي بيا و بنشين سخني بگو و بشنو 

هاي خود را در سطرها و  گذرانند و بر سر آنند كه يافته آنانكه روزهاي زندگي را به تفكر عقالني در امري مي
سنجند؛ و  هاي خود مي برآمده از پژوهش ها ماندگار كنند، گاه همة رويدادهاي جهان را با ديدگاه ها و جمله واژه

دهد، همداستان  گذرد با آنچه در عالم بيرون رخ مي ميمن رسند كه آنچه در ذهن  شگرف مي  گاه به اين تجربة
  .دهد و اين، بزنگاهي است كه شور زيستن را با شيدايي انديشه پيوند مي. و همدست است

ام  انديشيده هزار و يك شبهاي  زماني به راز قصه پژوهشي موظف، مدت و التزام به انجام طرحِبنابه وظيفة شغلي 
اي از  مجموعه  ،هزار و يك شب .طرحي تازه جهاني نوين و درانداختنِ رفتاريِ شهرزاد در پي افكندنِ و به شيرين

ي كه دهد؛ شهريار نمايش مي شاه كشورگويي دختر وزير را براي  كه قصهست تو در تو و هاي پي در پي قصه
  . وفايي ديده و از همدم و همسر رميده، و ملك و مملكت را به آشوب و آشفتگي كشانده بي

گيرد و  قرار كشور را در دست مي در اين بحران اجتماعي، زني خردمند و دانا، روان نا آرام شاه و بلكه روح بي
  . دهد را نظم مي سرزمين نظم، افكار سياستگذارِ هايي به ظاهر بي با گفتگويي بلند و روايت
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هاي  هاي پژوهش را به پيروزي يك نگاه زنانه و هوشمندانه در كنش جستجو در راز و رمز دانايي شهرزاد، يافته
  : اجتماعي كشاند

هر قصه از هزار و يك قصه در . رود شود و با گفتگوهايي پيش مي با گفتگويي آغاز ميهزار و يك شب روايت 
گفتگوهاي . ها رسيده است به ذهن يكي از شخصيت كه طي گفتگوهاي داستانگيرد  ل ميپي پرسشي جديد شك

گفتگوها مدام . سازد ريزد و منطقي نوين مي منطقِ از پيش ساخته را درهم مي  آزاد و به ناگهان وارد شونده،
هاي  پارهشود و ميان  رشتة روايت گسسته مي. كنند تا زمينة گفتگويي جديد را فراهم آورند يكديگر را قطع مي
كنند  هاي دور از انتظار، گفتمان ارتباطيِ چندصدايي توليد مي هاي روايي و فاصله گسست. افتد داستان فاصله مي

در گفتگوهاي چنداليه و تو . اي در آن فعال و خالق است كه به يك ذهن واحد وابسته نيست و هر وارد شونده
چنين گفتماني، امكان گريز از . ن پاياني برتر استهاي آني از آرما در تو، گفتگو هدف گفتگوست و ايده

  .كند آورد و زندگي جمعي را پويا و بالنده مي هاي تعريف شده را فراهم مي فرجام

مان به  كند و توجه هاي روايي و گفتگوهاي آزاد، حركت از يك جهان به جهان ديگر را آسان مي گسست
جا؛ از جهان درون و جهان بيرون؛ از روايت من و  جا و آن اينهايي از  شود؛ پديده هايي همزمان جلب مي پديده

  . ...آزموده روايت ديگري؛ از دنياي آزموده شده و دنياي نا
و اين، راز ماندگاري هزار و يك قصه در هزاران هزار شب و روز تاريخ است كه از نگاه هوشمند زني برآمده 

  .است در جايگاه سياست و اجرا
  

  ؛ديدگاه در بخش اجراييِ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اي از اين و نمونه
  .خانم دكتر اشرف بروجرديبا سرپرستي 

  
  مسافر به جان پرورند  ،بزرگان

   كه نام نكويي به عالم برند
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آقاي دكتر نعمت اهللا : گلستان و ما، پژوهشگاهيان دانندگان استانميان  ستگشودن باب گفتگومقصود سفر، 

، آقاي دكتر سيد بيوك محمدي، خانم دكتر نيره دلير، خانم فريبا زماني، آقاي فريدون احمدي، خانم تينا ابوالقاسمي فاضلي،
  .زهرا حياتيكار  اين نوشته،  و دست به

  
اقامتگاهي ميان درختان سبز جنگل ناهارخوران؛ و : شود ميكاروانيان آغاز  نشيني با هم سرآغاز سفر گلستان

  ...ما  عصرانةگفتگوي 
  

  
  !اي مسافر با مسافر راي زن

  
و زناني كه در محافل ... برنامه ما ديدار با مقامات است؛ از استاد دانشگاه تا استاندار، فرماندار، معاون، شهردار

شان اين است كه پژوهندگاني از  پرسشِ پرسندگان و شايد سردرگمي. اند مختلف سرپرست و سرسلسله
  هاي دربستة پژوهشگاه، چه بگويند با ايشان؟  اتاق

 دورنماي گلستان باگذارند؛  ها را به رايزني مي برند و سرفصل فاضلي برنامه را پيش مي دكتر نعمت اهللا
 همجواري دشت و دريا و جنگل، طبيعت، نقش و نگارهاي زيباي تركمن، در اندازهاي خيره كننده چشم

ورود   مقدمةقه، هاي منط ها و ناهمانندي ها ميان همانندي نشيني نمازهاي همدالنه اهل تشيع و سنت، و ديگر هم
  . گفتگو با خود و با ديگران: ما به گفتگو خواهد بود
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سرزميني كه سرشار از تفرجگاه و دهكده و تاالب است؛ آب و هواي معتدل دارد؛ و : روايت گلستان اين است
تنوع اقليمي آن بي بديل است، از كوه و جنگل و چمنزار گرفته تا جلگه و دشت، بيابان و شوره زار، و خليج و 

آزاد با اهالي فكر و پژوهش، روايت دريا، امروز با مشكالتي دست به گريبان شده كه شايد در گفتگوهاي 
  . ديگري را پي بريزد

  
  .و اندك اندك، دل به دلشوند  ديدارها و پندارها دست به دست مي... و روز بعد

است؛ و اگرچه  اولين رويارويي هيأت اعزامي پژوهشگاه با معاون استاندار استان گلستان و فرماندار شهر گرگان
  . ستدور از انتظار، گرم  و آرام ا

  
  !چه گويم؟ گفتگو بسيار دارم

  
  

 مان اين بود »گفتند«و »  گفتيم«روايت:  
  

 1311شهر گرگان و مناطق پيرامون آن از . اند گويا در استان گلستان، تاريخ و توسعه در تناقض: گفتيم
ش و هاي توسعه، نق حيات طبيعي و زندگي شهري را پشت سر گذاشته، اما در شاخص  خورشيدي تا امروز،

  . ، كليدواژة اين چون و چراست»مديريت«شايد . رنگ چنداني به جا نگذاشته است
حد و  كاران؛ يا جدايي بي كردگان و بي اين ذكر مصيبت را ادامه دهيد تا برسيد به تناقض تعداد تحصيل: گفتند
  ...شان نگذشته و سابقة جواناني كه چند صباحي از زندگي بي
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آغاز هر نوع دگرگوني در نظام اجرايي، تالش براي ): تند و ما همراهي كرديميعني رئيس گروه گف(گفتيم 
شايد خوشايند نباشد كه مديريت در ايران همواره بر . بازانديشي در نظام مديريت و فرايند سياستگذاري است

گويا اين . »م؟چه فرصتي را ايجاد يا احيا كني«نه اينكه » چه دردي را درمان كنيم؟«اين شعار بنا شده است كه 
اما بديل مناسبت اين . برآمده است» عامه را اقناع كردن«به معناي » مردمي بودن«محور از سوية  نگاه ضرورت

را با رويكرد پيشگيرانه ) كلينيكي(نگاه، مديريت مبتني بر فرصت است؛ به اين معنا كه بايد رويكرد درماني 
؛ »رويكرد فرهنگي به مديريت سياستگذاري«: شود خالصه مي اين سخن در اين تعبير. جايگزين كرد) بهداشتي(

» چرخش فرهنگي«بايد   در نظام سياستگذاري كشور،. جامعه نيست راه حل جامعه است  مسألة  يعني فرهنگ،
دانش است و   چگونه و با كدام الگو؟ نخستين منبع فرهنگي،. داشت و منابع فرهنگي را بسيج كرد

توانيم با همان عقلي كه مشكالت را توليد  فرهنگي، مديريت دانشي است؛ چون نمي مديريت با رويكرد مقدمة
و دومين منبع فرهنگي، ميراث فرهنگي منطقه است؛ چون انگيزشي است كه مردم . ها بپردازيم ايم به حل آن كرده

زندگي را هر افزون بر اين، مردم عادي، محيط . خواند را به مشاركت در توسعه و تقويت زندگي مشترك مي
  . آيد هاي مديريت از گفتگوهاي اجتماعي به دست مي ترين ايده مهم  كنند و امروز، لحظه برانداز مي

  

  ...و اين گفتگو با اقبالِ مخاطبان مستقر در استانداري ادامه داشت تا ساعتي و شايد اندكي بيشتر
  

  هاي غير دولتي به سرپرستي بانوان  تشكلهيأت اعزامي از پژوهشگاه و  ديدار و گفتار بعد، ميان

  
  زان دل كه به يكدگر نهادند 

  ...در معرض گفتگو فتادند
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آمده، نشستيم و نشستند؛ و سرپرست گروه باب گفتگو گشادند و ساعتي و اندي، موضوع  بنا به سنت پيش

  .را به ما سپردندمطرح شده با بخش استانداري را با حاضرين در ميان گذاشتند و سپس سررشتة سخن 
  

  
  

هاي مردمي با رهنمايي بانوان، با تأسي به بيتي از  ابراز مسرت كرديم از رويارويي با تعداد غير قابل انتظار تشكل
و در پي اين شعر و . و ان يكاد بخوانيد و در فراز كنيد/ حضور خلوت انس است و دوستان جمعند: حافظ

ها گفتيم؛ اينكه تعامل بين گلستان و تهران در نشست  ها و همكاري همياريتبسمِ برآمده از آن، از چند و چون 
اي پژوهشي كه به يك نهاد دولتي وابسته و داعية علم و خرد  يك سو، مؤسسه :ارتباطي دارد  حاضر، دو حلقة

ورزي  انديشي و عاطفه نهاد با محوريت زنان كه رنگ و بوي زيبا هاي مردم دارد؛ و ديگر سو، جمعي از تشكل
مودهاي تعامل سخن رفت؛ مانند لزوم ها و ن و از نمونه. شود دارد و در دوگانة عقل و احساس خالصه مي

هاي بومي، كه به كار طراحي و ترسيم الگوهاي  هاي فرهنگ ها يا آسيب آشنايي پژوهشگران با فرصت
ها و بدها اين  سة خوبو نيز از حضور زنان امروز و ديروز صحبت شد و مقاي. سياستگذاري خواهد آمد

  . فرصت  سرگذشت و گاه ماية عبرت و گاه پاية
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ها و نگران  ؛ بانويي كه بنا به هويت جنسي، شنواي آفريننمكرت ردنبديدار با فرماندار و عصر همان روز؛ 
  ،پيشينة دو ديدار و دو گفتگو. آرامش و شادماني در سالم عليك ما و ايشان جريان داشتن. هاست ناآفرين

خالف آمد عادت؛    بار، يك ساعت و اندي خطاب و عتاب دكتر فاضلي با حضار؛ و اين: انتظاري ايجاد كرده بود
  گفتن وشنيدني از سر مهر و مهرباني

  

  از خالف آمد عادت بطلب كام كه من
  سب جمعيت از آن زلف پريشان كردك
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خاطرات فرمانداري خود را با اين نگاه بنگارند كه در دوره به بانو نازقليچ، فرماندار اهل سنت بندر، پيشنهاد شد 
در خاطرات  است رو، زبان در امارت و فرمانداري صدرنشين خواهند بود و شايسته و شايد ادوار پيش

و دلنشيني اين ديدار گره خورد به همراهي بانو نازقليچ با هيأت اعزامي در پژوهشگاه به . مان حفظ گردد  جمعي
و نيز هدايايي كه از پسند بانوانة ايشان . مان، كه پيوسته شد به صداي امواج هاي دريا و خنده گردش كوتاه
ها و آقايان كه ناگزيرند كه از آوردن  اي مشترك براي خانم نماد بندر تركمن، روسري تركمن؛ هديه: دريافت شد

  . خود  تحفه و ارمغان براي همسران و همشيرگان و دختران خانة
  

  
  

  علوم انساني دانشگاه گلستان، ديدار رئيس دانشگاه با اعضاي هيأت علمي دانشكدةار روز آينده؛ و قر
  

  جستجويي از وراي جستجو
  داني بگو  دانم تو مي من نمي

  
و هر دردي؛ و بيشتر دعوت همكاران به هاي روز پيش، دكتر فاضلي گفتند و گفتند از هر دري   به رسم نشست
ها بلندگو روشن و خاموش شدند؛ برخي به تأييد و برخي به تكذيب؛  و از پس آن، ده. بازانديشيپرسشگري و 

اي ثبت شود، سخن را كشانديم به  براي آنكه دوام ديدار بر جريده. سويي بعضي به سوگيري و بعضي به هم
امكان  -3. اه را بشناسندديگران پژوهشگ- 2. پژوهشگاهيان با ديگر انديشان آشنا شوند -1ايم تا  آمده: اينكه
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ها در  برگزاري كارگاه  و پيشنهادهايي از پژوهشكده ادبيات دربارة. هاي آينده سنجيده شود نشيني همكاري و هم
هاي تخصصي مطرح شد و از خوشِ  دانشگاه گلستان با مشاركت پژوهشگاه و دانشگاه در برگزاري نشست

هايي رفته است و آمده است و در انتظار  ه داشتند و امروز نامهحادثه، يارانِ آشنا در دانشگاه، سر رشته نگا
  .امضاي بزرگانيم تا خودي بنماييم در محافل دانشگاهيِ دوست

  
  ...داري سر ما سري بجنبان

  
  دانشگاه پيام نور گنبد  به همين سبك و سياق، ديدار بعد،

واگذاري فرصت، رشتة  تعارف و بي بي. ر بودمان اين بار، دانشگاهيان گنبد را شور و شيدايي ديگ ياري از بخت
از . شان را بفشاريم و بر كدام دردشان درمانيم توانيم دست دوستي سخن در دست گرفتند تا بدانند چه ميزان مي

شان  هاي دانشگاهي و از ارتباط جامه با فعاليت. ها گفتند، يكي بعد از ديگري ها و فرصت نيازهاي استان و آسيب
  ! نكه ما كجاي داستان خواهيم بود؟پرسيدند و اي

  
  !گر هيچ مرا در دل تو جاست بگو

  !  راست بگو! نيست، بگو! بگو ،گر هست

  :و پاسخ دكتر فاضلي با تأكيد و تمركز بر كاركردهاي علوم انساني
ارتباط افراد علمي مستقر در . انديشه، عاطفه است  برندة نقطه آغاز هر عملي و اجرايي، انديشه است و پيش

هاي عاطفي  انديشه، محصول انرژي. ها با هم كمرنگ و ناكارآمد است ها و شايد فرهيختگان استان تهران با استان
. هاي دروني است و موجب جوشش انگيزه گيرد هاي غير رسمي شكل مي ها و محفل است كه در گفتگوي حلقه

  هاي تعامل و ناآشنايي با الگوهاي مرسوم و شناخته شده در ايجاد رابطه، نقطة مشكالت ارتباطي، ندانستن راه
هاي  هاي اجتماعي است؛ چون بر كنش ترين سرمايه تعامالت غير رسمي از اصلي. ماست  ضعف و آسيب

ها، از  ها، منفعت وطلبانه، بدون نظارت قانون و بدون انتظار مصلحتها دا و كنش  داوطلبانه مبتني است؛
  . هاي توسعه است شاخص
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توانيم  و مي. جهل به الگوهاي مصرف دانش كه ناگزير ما را  به صورتگرايي رسانده است: جاست بحران ما اين
حل مسائل اجتماعي -3هم؛ گفتگو با-2معنادار كردن جهان زيست؛ -1: كاركردهاي آن را بازتعريف كنيم، مانند

و . انداز وسيع تاريخي توسعة مرزهاي دانش در يك چشم-4با تشخيص مسأله و پيدا كردن راه حل آن؛ و 
  . است» هاي ويژة گفتگو ايجاد موقعيت«است و شرط آن، » گفتگو«نخستين راه حل تحقق اين اهداف چهارگانه، 

  
مانند آنچه در دانشگاه گلستان گذشت، . نامه بود ط و عقد تفاهمامكان سنجي ارتبا  و پايان مباحثات و مكالمات،
ها و صورتجلسات ختم شد كه گويا ما را بار  نامه هاي پژوهشگاه به تنظيم معرفي اشتياق به مشاركت در برنامه

  . به گلستان خواهد برد1393ديگر و در مهر ماه 
  

   ديدار گنبد قابوسو پايان روز، 

  
  

بسم اهللا الرحمن : ع بلندترين برج آجري در جهان كه اطراف آن به خط كوفي نوشته استبرجي بلند و در واق
سنه . امر ببنائه في حياتي. قابوس بن وشمگير. االمير بن االمير. االمير شمس المعالي. هذا قصر المعالي. الرحيم

از آن روست كه قابوس ذكر دو تاريخ شمسي و قمري . و سنه خمسين و سبعيت ثلثمئه. سبع و تسعين ثلثمئه
و از رازهاي ماندگاري بنا، عرض بيش . بن وشمگير زيار ديلمي نخست زرتشي بود و بعد به اسالم روي آورد

  . از چهار متر است كه در كنار شصت و اندي قامت برج، به آن شكوه و پايداري داده است
  

  



١١ 
 

  :و آخرين گردشگاه

  
  

دكتر . هاي پيوسته به آبشار و خزه دامنة پيوسته به درياچه تا ارتفاع جنگل؛ از آبشار كبودوال  علي آباد كتول،
چشم  به گشت و گذار با بانوان  فاضلي به گفتگو با فرماندار نشت و مايِ شوخ... بيوك محمدي و دكتر نعمت ا

  ...ميزبان رفتيم

  
  سفر با اختران بودن خوش است هم

  در سفر يكدم نياسودن خوش است 


