
 

 باسمه تعالی 

 "چگونگی پژوهش و تدوین در مستندنگاری"گزارش کارگاه 

 



 
در حاشیه همایش ملی نکوداشت نخبه  91الی  1ساعت  91/99/9011بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 

چگونگی پژوهش و "کارگاه برگزار گردید،  91/99/9011دست که در تاریخ دکتر احمد آتش پزشکی استان، شهید

حضور جناب آقای دکتر شاهرضایی نویسنده، پژوهشگر و مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی  را "تدوین در مستندنگاری

به  شگران عرصه ادبیات پایدارینویسندگان و پژوه از بنیاد ملی نخبگان، سرکار خانم نظرلو و سرکار خانم رامهرمزی

  حضوری و مجازی برگزار نمود.صورت نیمه

-در ابتدای جلسه دکتر پهلوانی رییس بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان ضمن عرض سالم و خوشامدگویی به شرکت

فظ آثار نمودند و از بنیاد ح خرسندید ابراز وشمیکنندگان، از برگزاری کارگاه مذکور که مقارن با ایام دهه فجر برگزار 

مقدم  رخی همچنین ، تشکر کردند. ایشانموثری داشتندهای دفاع مقدس که در برگزاری کارگاه مذکور همکاری ارزش

 زادهویژه خدمت جناب آقای دکتر شاهرضایی، سرکارخانم نظرلو، سرکار خانم رامهرمزی، جناب آقای دکتر احمدی

ای دفاع هبنیاد حفظ آثار ارزش محترم شریفی معاون سرهنگ، جناب ن خراسان جنوبیابنیاد نخبگان است محترم رییس

و  کنندگان کارگاه مذکور به صورت حضوریو شرکت دانشگاه سیستان و بلوچستان محترم اعضای هیات علمی مقدس،

ان و کنندگای شرکتکارگاه نتایج ارزشمندی برعرض نمودند. ایشان همچنین بیان نمودند: امیدوارم که این  مجازی

باقیات و صالحاتی برای جناب آقای دکتر شاهرضایی، سرکار خانم نظرلو و سرکار خانم رامهرمزی که از پژوهشگران و 

 کنندگان بهره الزم را از این کارگاه ببرند.نویسندگان حوزه دفاع مقدس هستند، داشته باشد و شرکت

د را با عرایض خو کنندگان ارائه نمایند ومندی شرکتاز سخنرانان خواستند تا مطالب خود را جهت بهره در پایان ایشان

 .صلواتی بر محمد و آل محمد )ص( به پایان رساندند

 خود را اینگونه بیان نمودند: فرمایشاتدر ادامه دکتر شاهرضایی 

 .عرض سالم و خوشامدگویی دارم لسه حضور دارندو عالقمندانی که به صورت مجازی در ج خدمت حاضرین در جلسه

ویسندگی در حوزه ای که نسبت به ناز بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان بابت برگزاری کارگاه مذکور و توجه ویژه

وص ای در خصنمایم.  بنده مقدمهدفاع مقدس دارد و دو کارگاه دیگر را در این حوزه قبال برگزار کرده است، تشکر می

نوشته  ای که در معنای سندشوند و هر نوشتهها به سند متکی میمستندنگاری عرض خواهم نمود. در مستندنگاری نوشته

ه شخص خودش ای کهای مستند انواع مختلفی از جمله خاطره، زندگینامهتوانیم نوشته مستند بنامیم. نوشتهشده باشد را می

و ... دارد. وزانه های رشود، سفرنامه، یادداشتشته باشد که بیوگرافی نامیده میای که دیگری نونوشته باشد، زندگینامه

کنیم، در ای اتفاق افتاده باشد و مستند نخواهیم به این سوال که ضرورت مستندنگاری چیست؟ پاسخ بدهیم. اگر حادثهمی

وجه داشته اما ت شود.ماند و حفظ میباقی میطول تاریخ فراموش خواهد شد. اما اگر مستند بشود، این استناد در طول تاریخ 



 
باشید که یک متن مستند لزوما یک متن تاریخی نیست. فرق بین تاریخ و خاطره را عرض خواهم نمود: وقتی کسی تاریخ 

را که  نویسد در واقع آن چیزیکند ولی کسی که خاطره میهای تاریخی توجه مینگار هست و به مولفهنویسد، تاریخمی

دنگار باید یک مستن بنابراین ضرورت مستندنگاری در حفظ تاریخ هست. کند.ذهن و خاطرش عبور کرده، مکتوب میاز 

ه یک مستندنگار آن چیزی کزیاد بخواند، زیاد بنویسد و کم به نوشته خود وابستگی داشته باشد.  سه ویژگی داشته باشد: 

خوب دفاع مقدس  یدر واقع مستندنگاری در این کشور با کتابهاد. انباید بخواند، مستندات خوبی هست که دیگران نوشته

ار تواند منبع خوبی برای مستندنگاران باشد. البته گاهی نیاز هست که یک مستندنگها میریشه گرفته است که این کتاب

در نهایت . ز داردهایی نیادر خصوص مستندنگاری هم مطالعه داشته باشد مثال بداند که مستندنگاری چیست و چه مهارت

باید ناراحت شویم. اند و نقد کند نهایمان نباید دلبستگی داشته باشیم یعنی اگر کسی آن را بخوعرض میکنم که به نوشته

صفر تا صد کار مستندنگاری در واقع پژوهش هست. اگر با پژوهش به سوژه رسیدیم، برای پروراندن سوژه و پرداختن به 

های پژوهش و همچنین در یعنی شیوه در ادامه سرکار خانم رامهرمزی و نظرلو در این بارهموضوع چه باید بکنیم؟ که 

 زدیی فرخی از شعری به پایان در صحبت خواهند کرد. خصوص انواع مستندنگاری و بیشتر در خصوص نوع خاطره

 .نداشت قلم صاحب مردم که ملتی هر ،قلم از نامش فتد زمانه دفتر در: پردازممی

  خود را با صلواتی بر محمد و آل محمد )ص( به پایان رساندند.  فرمایشاتدر پایان ایشان 

 



 
 :نمودند بیان اینگونه را خود هایصحبت رامهرمزی خانم سرکار ادامه در

و  سالم عرضکنندگانی که به صورت مجازی در جلسه حضور دارند، خدمت حاضرین در جلسه و همچنین شرکت

های ت. در ادامه صحبکنممی تشکرارزشمند  کارگاه این برگزاری خاطر به یپهلوان دکترآقای و از  دارم آمدگوییخوش

 حوزه در که راچ. است محقق باشد، نویسنده اینکه از بیش مستندنگاری نویسندهباید عرض کنم که  شاهرضایی دکتر

 منطبق بیرونی واقعیت با کنیم، مطرح و بنویسیم خواهیممی که را آنچه بایدو  داریم بیرونی واقعیت یک ما مستندنگاری،

 باید هک داریم را اموری واقعیت، جهان در اینجا ما. کنیمنمی خلق ذهن در جهانی داستان، نویسنده یک مثل ما یعنی. شود

 که را نچهآ مستندنگاری، حوزه در نباشیم، بلد را پژوهش و تحقیق هایروش ما اگر. کنیم کشف را آنها محقق عنوان به

 داشته خوبی چینش و نثر نویسنده، عنوان به باید پژوهش، و تحقیق انجام از بعد. باشد اعتماد و اتکا قابل تواندنمی گوییممی

 شناخت ام،گ ترینمهم و اولین مستندنگاری، در. کنیم عمل خوب پژوهشگر یک عنوان به که است این اول گام اما. باشیم

 اولین پس .مکنی پیدا سواالت این برای متقن جواب باید. بنویسیم چیزی چه از و کسی چه از یعنی. است پژوهش موضوع

 درباره آیا یعنی ایهکتابخان. باشد میدانی یا ایکتابخانه تواندمی تحقیقات این. است پژوهش و تحقیق نگاری مستند در گام

 مقدس اعدف محقق که کارهایی از یکی نه؟ یا هست اثری و پا رد ما مکتوب منابع در هستیم، دنبالش ما که موضوع این

 یداپ هاکتاب آن در را سرشاخه و مهم موضوعات ردپای و بخواند را دیگران هایکتاب که است این دهد انجام تواندمی

 و کسانی چه یمببین و کنیم تحقیق موضوع، با هستند ارز هم که کسانی از میدانی صورت به که است این دیگر راه. کنند

 است آن جامعیت دوم. است آن بودن تازه تحقیق موضوع ویژگی اولین. هستند احصا قابل حوزه این در موضوعاتی چه

 با شویم،یم آشنا نیز ایران شرق جنوب فضای با شهید بر عالوه ما نویسد،می را دستآتش شهید کتاب نظرلو خانم مثال

 اتکا وضوعشم به فقط نباید محقق یک. نددآورمی ایرانشهر به را هاتبعیدی که فهمیممی مثال شویممی آشنا شهید زمانه

 شاه واقع در. دگردمی بر مصاحبه ابزار به این که بپردازد نیز موضوع زمان و زمانه موضوع، گراند بک به باید بلکه کند

 قلم از چیزی هک باشیم داشته اشراف موضوع به آنقدر و بپرسیم را سواالتی باید مصاحبه در. است مصاحبه پژوهش کلید

 ما مهم وعموض نگاری،خاطره خصوص به مستندنگاری در. است مصاحبه برای ما موضوع ظرفیت دیگر بحث. نیندازیم

. مکنی توجه باید هم هستند موضوع زیر و دارد وجود ما موضوع با رابطه در که دیگری موضوعاتبه  اما. است انسان

 داشته خوبی حافظه و ذهن کند، منتقل را روایت بتواند و باشد داشته خوبی و رسا زبان که است این سوژه در دیگر موضوع

 آن از بتوانو  نوشت داستان نوشت، نامهفیلم آن از بتوان که باشد ارزشمند آنقدر باید باشد، داشته باید جذابیت. باشد

 آخر نکته. مبدهی نشر المللی بین فضای در را آن بتوانیم که باشد داشته ظرفیت آنقدر ما موضوع یا. آورد در نامهنمایش

 کار خواهیمیم وقتی. کنیم پایین و باالباید  را هاویژگی این موضوع، تاریخی اهمیت بر بنا که است این موضوع به راجع

 چارچوب ما به رحط. بنویسیم را آن پروپوزال باید اول که نامهپایان مثل. باشیم داشته طرح باید دهیم انجام را مستندنگاری



 
 پیش باید امر، این برای که. باشید آورده در را مسئله پیشینه که بنویسید توانیدمی زمانی را مسئله ضرورت. دهدمی ذهنی

 از کلی طور هب است نظرمان مد که مقطعی از را فرد زندگی دور یک یعنی بگیریم، فرد از تشخیصی مصاحبه یا مصاحبه

 چه رده،ک ایجاد عطف نقطه مقاطعی چه در کرده، کارها چه بوده، کجاها آقا یا خانم این ببینیم خواهیممی. پرسیممی او

شود را می مصاحبه در عطف نقطه ما برای و آیدمی مهم نظر به که مواردی از یکی بعد. اند نکرده دیگران که کرده کار

 آنقدر ،او حافظه و ذهن و کند بیان را جزییات که است قادر آیا ببینیم اینکه برای. پرسیممی را جزییاتکنیم و انتخاب می

. کنیم توجه یز بایدن فرد نگاه و دیدگاه به. یا نه دارد رسایی و شیرین کالم که ببینیمباید  و بیاورد یاد به که دارد توانایی

 داشته واالتس بانک باید و بیفتد اتفاق خوب خیلی باید مصاحبه. دهدمی پوشش را کار درصد 01 یا 01 تشخیصی مصاحبه

 معموال شیپژوه کارهای. شویم وارد الذهنخالی توانیمنمی عنوان هیچ به. باشیم داشته اشراف موضوع به نسبت و باشیم

 مخاطب ،خاطره کتاب که کنید دقت. شودمی بیان هاپاورقی در ابهامات از بسیاری. است مهم هاپاورقی. دارد نقش چندین

 نباید هاقیپاور پس. ببرد لذت خواندنش از مخاطب واقعا که ببندیم ایگونه به را کتاب باطن و ظاهر باید پس. دارد عام

 از یبخش که کنممی عرض پایان در. برود سراغش باشد نداشته تمایل اصال مخاطب که باشد طوالنی و زیاد آنقدر

 کی .است الزم موضوع اشراف جهت و باشد داشته ارزش پژوهشگر برای باید ولی. آمد خواهد کتاب در ما هایپژوهش

 ها بندیطبقه و هاریگذاتیتر. کنیم توجه کارمان اقتصادی صرفه به. نشویم گم اطالعات زیر اینکه نآ و باشیم داشته قانون

 .شود می شناختی خطاهای دچار طوالنی زمان سری یک در ما حافظهزیرا  نکنیم گم را اطالعات که کندمی کمک ما به

 احبهمص در کار اولینها و برای پرکردن آن داشت خواهد وجود هاییحفره و هاچاله که است این مستندنگاری طبیعت

 ها رافرهح شاید کنیم، بررسی دقت به سپس این اسناد را .بیاورند را خود اسناد بخواهیم هاآن از که است این خانوادگی

خودمان  هایحرف و ییسراداستان با نباید سعی کنیم که و بمانندباقی  هانآ باید بگذاریم نشد پر اگر اما. کنیم پر بتوانیم

  .کنیم پر ها راآن حفره

باید  همچنین. نشر داد را اطالعات همه دفعه یک نباید و نشر بدهیم ای قطره را اطالعات باید مستندنگاری و تدوین در

 یعنی شجاعت گوییمب میخواهیم ما. بود شجاع شهید نگوییممثال  نکنیم صحبت توصیفی تدوین در توجه داشته باشیم که

 آن شویم، رنزدیکت مصداقی شکل به توصیفی شکل از چقدر هر. بگوییم داده انجام که ای شجاعانه کارهای از باید و چه

 کنیم، ایترع را تدوین اصول همچنین و کنیم ترتکمیل را خود پژوهش چقدر هر. است بهتر دهیم می خواننده به که متنی

     . رسیم می ردف آن زندگی از تریعمیق الیه به باشیم، داشته تریعمیق پژوهش اگر. رسیممی ماجرا از تریعمیق معناهای به



 

 

 خود را اینگونه بیان نمودند: فرمایشاتدر ادامه سرکار خانم نظرلو   

-کنندگان عزیز که به صورت حضوری و مجازی در کارگاه امروز شرکت دارند، عرض سالم و خوششرکتخدمت 

های سرکار خانم رامهرمزی را به این شکل ادامه های تحقیق و پژوهش صحبتبنده در خصوص روش آمدگویی دارم.

 تایید را این دقیقا من و نیاید کار در نآ همه است ممکن و دارد زیادی زحمت و است مهم خیلی پژوهش خواهم داد:

 حبهمصا و کنیم صحبت راوی با موضوع مورد در ها ساعت باید واقعا.ام کرده درک را ایشان صحبت کار در و میکنم

 تجربیاتم از من تربیش تعامل برای.  شود تبدیل کتاب در صفحه یک به مصاحبه نآ است ممکن اما کنیم پژوهش و بگیریم

 ولی رفته تلفمخ درقسمتهای یا شده، حذف یا دالیلی به بنا کار در اما گرفتم مصاحبه افراد از من که شده بارها. بزنم مثال

 گرروایت ایدب. بداند باید را کار جوانب همه و باشد کامل اطالعتش باید رپژوهشگ یعنی باشم، داشته اطالع که بوده الزم

 زنده راوی یک ما راوی در پژوهش اگر .دهد هارائ را اطالعات همه نیست الزم اما بداند را اطالعات همه قاضی یک مثل

 ،وی اب صحبت در وکند  صحبت خودش زندگی به راجع خواهیم می وی ازباشد،  نخبه یک یا و رزمنده مثال برای باشد

 مشاهیر جزء و نباشد حیات قید در ما راوی اما اگر. کنیم می شروع را مصاحبه و کنیممی تقسیم را او زندگی مختلف مقاطع

 پیدا را طرافیانا محقق باید که است صورت این به پیچیدگی. شودمی پیچیده کمی لهمسئ صورت این در باشد، شهدا یا و

 به نسبت باید به عنوان یک پژوهشگر ما .باشد داده دست فراموشی است ممکن گذشته و لهمسئ این از سالها چون. کند



 
 بوده اثرگذار خصش نآ ببینیم مقاطع، آن اساس بر و باشیم داشته آگاهی جنگ تاریخ به نسبتو همچنین  کشورمان تاریخ

اگر  .کند تمدیری را مصاحبه باید منظور این برای و برود ایحاشیه لمسائ به مصاحبهدهد که  اجازه نباید پژوهشگر .نه یا

پژوهشگر باید آن را مطالعه کند و اطالعاتی راجع به شده است، یا کتابی چاپ و راجع به راوی قبال مصاحبه انجام شده 

 راوی کسب نماید، سپس به سراغ مصاحبه برود و سواالتی را که تاکنون پرسیده نشده، بپرسد و پاسخ آن را دریافت کند.

 عناصر در جهان که ادبیات کل در مهم بسیار نکته یک شود. لقائ ارزش راوی و خود وقت برای بنابراین پژوهشگر باید

 چون. ددار را تاثیرگذاری بیشترین شخص اول دید زاویه که ، این استآمده نیز مطرح های کتاب در نویسی داستان

  .بیند نمی منفعل را خودش و زنیم می حرف او با داریم که کند می احساس مخاطب

 که البیمط سراغ به دیگر هستیم، کار انجام حال در علمی فضای برای چون باشد، نخبگانی حوزه در ما تدوین نوعاگر 

 در بیشتر یمکن درخواست هانآ ازباید  یا شد، بیان علمی مطالب اگر نخبگانی بحث دربرویم.  نباید نیست اهمیت زحائ

 ساده بانز به را علمی بحث نآ و کنیم مطالعه بیشتر مانخود ارجاع، صورت در باید یا و دهند توضیح مطالب علمی مورد

 کمی افراد ینا اینکه سبب به است سخت کمی نخبگانی جامعه رضایت کسب .شوند متوجه را آن افراد همه تا برگردانیم

 زهحو دراما  شود دیده هاتوسط آن شده مطرح های بحث دارند دوست و کنند می اعتماد سخت کمی پذیرند، می سخت

  .است کمتر هاچالش این مقدس دفاع

 چند با، دهش انجام کارهایی چه که شود داده توضیح ها بایدمقدمه این در. است کتاب های مقدمه دیگر، اهمیت زحائ نکته

 بداند ایدب آگاه مخاطب بنابراین کنیم فرض آگاه را مخاطب باید. است شده انجام مصاحبه چگونه و ساعت چند و نفر

 است.  شده انجام مصاحبه ساعت چند ای صفحه 011 کتاب یک برای

 هم فیانشاطرا ید بابا حقیقت یافتن برایبنابراین . دارد صداقت چقدر فرد بدانیم باید است، شخص اول ما راوی اگر

 اشتباه اگر هاینک دوم .کتاب در آوردن برای نه است ذهنمان شدن باز برای فقط گوهاوگفت این. باشیم داشته وگوگفت

 . کنیم اصالح عانهمتواض و محترمانه وید،گمی

 خود را با صلواتی بر محمد و آل محمد )ص( به پایان رساندند.  هایصحبتدر پایان ایشان 



 

 

ن خود را اینگونه بیا فرمایشات های دفاع مقدس استانمدیر کل محترم بنیاد حفظ ارزش جناب آقای سردار کوهکن

 نمودند:

 رد پنهانی های گنجدارم. باید عرض کنم  قوت خدا عرض سالم و جلسه این برگزارکنندگان و عزیز همانانیم خدمت 

 هنوز و منکردی باز که داریم متعددی های بسته زهنو. است شمارش فابل غیر و العاده فوقواقعا  وجود دارد که استان این

  ،کردند شرکت مقدس دفاع در که مردمی ینیرو هزار دوازدهتقریبا  از. نرفتیم اعزامی 10111 حدود با 11 لشکر راغس

که خیلی اندک است و باید در  است رفته چاپ برای کتاب عنوان 00 حدود امسالاست.  شده بررسی مورد چند فقط

تان به ملت های پنهان این اسبنابراین ورود بنیاد نخبگان در حوزه دفاع مقدس و شناسایی گنج. این حوزه بیشتر کار شود

  .داردو سپاس  مندی هست و واقعا جای تقدیرارزش العادهفوق کار ایران،

 خود را با صلواتی بر محمد و آل محمد )ص( به پایان رساندند.  هایصحبتپایان ایشان در 



 

 

 

 باشد:در کارگاه مذکور به شرح جدول ذیل می حضوری و مجازی کنندگاناسامی شرکت

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف 

 فاطمه میر 91 دکتر شاهرضایی 9

 جعفر شریفی جاوید 91 زادهسید سعیدرضا احمدی 1

 عبدالمحمود داورپناه 11 مرضیه نظرلو 3

 سید رامین فاطمی 19 معصومه رامهرمزی 0

 پودینه احمد 11 آرمین پیری 0

 دکتر مهین ریگی 13 سجاد هراتی فرزاد 0

 فراز گودرزیان  10 اشرف گرگیچ 7

 بخشمسعود گنج 10 علی بصیری نیا 1

 مهدی نامجوفر  10 سمیرا میرشکاری 1

 مصطفی جهان  17 شهرام مهنا 91

 مصطفی ساالری 11 علی کیخا 99

 مریم ریکی  11 سردار کوهکن 91

کارشناسان بنیاد نخبگان استان همدان  31 نژاد کیخواه راضیه 93

 )مجازی(



 
 امیر داورپناه 39 سهیال سرگزی 90

 مهندس مرتضوی 31 دکتر برکاتی  90

 شیرین اسداللهی  33 دکتر پهلوانی  90

 فاطمه السادات قطبی  30 نجمه عباسی  97

شایان ذکر است کارگاه مذکور به کلیه بنیادهای نخبگان کشور و دانشجویان استعداد برتر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان 

لذکر به اتصویری کارگاه فوقگزارش به صورت مجازی شرکت داشتند. کنندگان رسانی شد و تعدادی از شرکتاطالع

 گردد: شرح ذیل به حضور تقدیم می

 



 
 

 

 

 

 روابط عمومی

 بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان


