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اشاره

چهارمین گردهمایی فرهنگیاران رسانه ملی همزمان با هفتمین گردهمایی پرسشتگران،
از پنجم تا هشتم آذر ماه  2833در مجتمع آموزشی ت فرهنگی زیباکنتار گتیالن بتا حضتور
استادان ،مدیران و مس والن سازمان صداوسیما برگزار شد .در دومین روز این همتای

دو

کارگاه آموزشی برپا گردید که کارگاه نخست آن «دربتاره فرهنگیتاری» ،بتا اجترای آقتای
دکتر محمودرضا اکرامیفر بود و در آن بتر اهمیتت ،ویژگتیهتا و وظتایف فرهنگیتار در
گردآوری مطالب فرهنگ مردمی ت کیتد شتد .دومتین کارگتاه آموزشتی بتا عنتوان «لتزوم
فرهنگشناسی برای کار فرهنگیاران» را آقای هوشنگ جاوید ارائه کرد که به مفهومشناسی
فرهنگ و زیرمجموعههای آن با ذکر مصادیق مختلف اختصاص داشت.
کارگاه اول
«درباره فرهنگیاری» (دکتر محمودرضا اکرامیفر)

ابتدا دو سه جمله میگویم و درباره این جمالت توضیح میدهم.
برای دل خود کار کنید
برای دل خود کار کنید .قضاوتهای مردم مثل ستاعتهاشتان متفتاوت استت .اگتر
برای دلتا ن حرف زدید چون دل م من خداوند و به ذات انسان نزدیک است ،پس بترای
دل مردم حرف زدهاید .ولی اگر برای دل دیگران کاری کنید و حرفتی بزنیتد ،مشتخص
 .2کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ،پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما ،رایانامه:
elatrod7@gmail.com
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نیست که بنا به میل آنان ،آیا حرف شما شنیده شود یا نه .بتدترین کشتاورز ،کشتاورزی
شماره  95زمستان 8951

است که برای کاه بکارد و و دنبال گندم بگردد .کشتاورز بترای گنتدم متیکتارد و کتاه،
خودش به دست میآید .پژوهشگر برای حل مس لهای که فکر میکند باید حل کند ،کار
میکند؛ برای دل

و خدایی که در دل

است .قضاوتهای مردم ت ثیری در خواست او

ندارد.
پرهیز از گذشتهنگری
وقتی میگوییم فرهنگ مردم  ،مردم به معنای کسانی که مرده و زیر خاک رفتتهانتد،
نیست .مردم همان افرادیاند که حی و حاضر در اطراف ما حضور دارنتد .دیتروزیهتا
قابل احتراماند ،اما دیروز ایستگاه نیست .دیروز پل است و باید به امروز برستیم .امتروز
مردم چگونه زندگی میکنند؟ چگونه فکر میکنند؟ چه باورهایی دارند؟ هنتوز هتم بته

سعد و نحس اعتقاد دارند؟ باید فرزند زمان خویشتن بود .عقبگرد نکنیم .ویلیام هتالوی
میگوید :کسانی میدانند به کجا بروند که بدانند از کجا آمدهاند .آدم بیدیتروز ،فردایتی
معلق دارد .هویت ما در گذشته است ،اما گذشته ایستگاه ما نیستت .دیتروز پلتی استت
برای رسیدن به فردا .مردمشناسی فقط دیروز و گذشتهنگری نیست.
موضوعمحوری
نکته دوم آن استت کته امتروز متا بتی

از  2000شتهر و روستتا داریتم .در بحت

مردمشناسی نمیتوانیم برای هر روستا یا شهر به طور جداگانه یک کتتاب چتاپ کنتیم.
بیاییم به جای مکانمحوری ،به موضوعمحوری برستیم .بترای مثتال؛ بررستی چینته در
فرهنگ روستایی یا مثال جایگاه زن در فرهنگ مردم ایران و موضوعات محوری از ایتن
دست.
دقت و ارائه پژوهشها در چارچوب علمی
یکی از دالیل ماندگاری آقای انجوی ،دستهبندی ،طبقهبندی و شیوه ارائته اطالعتات
بود که از مجرای رسانه صورت میگرفت.
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به غیر از عشق آواز دهل بود

هر آوازی که در عالم شنیدم

هستند ،پیام هم همین باورها و اعتقادات است و نماد نوشتتههتای شماستت .امتا اینهتا
چگونه باید به هم برسند؟ بدیهی است قبل از هر چیز وجود یک رسانه معلوم با شرایط
و اقتضائات آن الزم است تا شما اول بدانید که چگونه باید کار خود را ارائه بدهید؟
طرح پرسش اصلی و اهمیت آن

در ابتدای هر کار ،باید این پرس

را از ختود بپرستید کته چترا ایتن کتار را انجتام

میدهم؟ برای مثال چرا باید درباره کمربند در تاریخ ایران ،تحقیتق کتنم؟ انتختاب ایتن
موضوع چه مشکلی را از خودم و دیگران حل میکند؟ از خود بپرسید ش

ماه یا یتک

سال از عمر خودم را صرف این کار کردم ،حال این به چه کار میآید و چه مشتکلی را
حل میکند؟ گاهی اوقات ممکن است بگویید که این کار عالقه من است .این پاستخ و
انجام دادن کار بر حسب عالیق شخصی قابل احترام است ،اما قابل اعتنا نیست.
اهمیت و ضرورت پژوهش

هر کس هر حرفی میزند ،دنبال مخاطب میگردد .کار اگر بنا بر میل شخصی انجتام
شود ،قابل احترام است ،اما قابل اعتنا نیست .حرف قابتل احتترام بتا حترف قابتل اعتنتا
تفاوت دارد .حرف من پژوهشگر قابل احترام است ،اما به چه کاری متیآیتد؟ بایتد یتا
برای خودم یا برای اطرافیانم یا برای جامعه سودمند باشتد .فونکسیونالیستم باشتید .بته
فایده و بهرهوری فکر کنید .این دو ستوال را از ختود بپرستید؛ اول اینکته چترا تحقیتق
میکنیم و چه فایدهای دارد؟ بعد اینکه چگونه تحقیق کنیم؟ آن موقع است کته بته نظتر
من باید موضوع را شکافت و آن را نوشت .مست له را بتاز کنیتد و جزئیتات آن را روی
کاغذ بیاورید .درباره چیزهایی که نمیدانید جستجو کنید .بایتد بدانیتد کته اولتین منبتع
معموال بهترین منبع نیست.
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عشق خوب است ،اما کافی نیست .در یک ارتباط ،پیامرسان شمایید ،پیتامگیر متردم
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بیان موضوع
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مس له را برای خود بشتکافید و ابعتاد آن را در بیاوریتد .حتوزه محتتوایی و حتوزه
جغرافیایی و تاریخی موضوع را پیدا کنید.
پیشینه پژوهش

مرحله بعد روش گردآوری است .چگونه اطالعات را گردآوری کنتیم؟ در قستمتی
که مس له را میشکافیم ،بخشی به پیشینه تحقیق مربوط است .این پیشینه دو سه نکته را
به شما میدهد؛ یکی ابعاد موضوع چقدر است؟ دوم این که دیگرانی کته رفتنتد از چته
ابزاری استفاده کرده و چه پیشنهادهایی دادهاند؟ چه مشکالتی داشتهاند و آسیبهای آن
پژوه ها کدام بوده است؟ سوم اینکه متوجه میشوید که شتما اولتین نفتر هستتید یتا
آخرین نفر .پیشینه تحقیق به خواننده طرح تحقیق نشان میدهتد کته پژوهشتگر چقتدر
موضوع را میشناسد و آیا موضوع تازه هست یا نه؟ همچنین وقتی ارزیاب پیشینه یتک
پژوه

را میخواند ،به این دو نکته میرسد و اصال دنبال این دو موضوع میگردد؛ آیا

این موضوع تازه است؟ این آدم اصال اهل این کار است و آیا موضوع انتخابی متناستب
با تحصص اوست یا خیر؟
روش پژوهش

مرحله بعد روش پتژوه

استت؛ تفتاوت کتار پژوهشتی ،بتا کتار غیرپژوهشتی و

عاشقانه ،این است که عشق موتور حرکت پژوهشگر است .علم ،پژوهشتی کتردن کتار
پژوهشگر است.
در اینجا دو نکته وجود دارد؛ گاهی شما میگویید متن کتار میتدانی یتا کتابخانتهای
میکنم و این به معنای روش پژوه

است .اما شما یک ابزار داریتد؛ قلتمهایتتان .اگتر

مینویسید دقیق بنویسید ،اگر ضبط میکنید دقیق ضبط کنیتد ،اگتر تصتویر برمتیداریتد
دقیق تصویربرداری کنید .بعد به هیچ کتدام از اینهتا اعتمتاد نکنیتد؛ اگتر تصتویربرداری
میکنید یادداشتبرداری هم کنید تا اگر یک بار به اشتباه دکمه ضبط را نتزده بودیتد .در
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کنار ضبط یادداشت هم داشته باشید .گاهی حتی یادداشتهای شما به تکمیتل مصتاحبه

احترام به راویان و مصاحبهشوندگان

برای مردم احترام قائل باشید .خیال نکنید مردم هم مثل شما عاشتق هستتند .ممکتن
است وقت و حوصلهاش را نداشته باشند ،بدهکار شما که نیستتند .بترای متردم احتترام
قائل باشید .از قبل تماس بگیرید .خودتان را معرفی کنید و برای اینکته آمتادگی ذهنتی
پیدا کنند ،درباره موضوع پژوه

برای آنها توضیح دهید .بعد زمان بگیریتد و در زمتان

مقرر تشریف ببرید؛ لطفا ت خیر نکنید .ت خیر ،نتوعی بتیحرمتتی استت .همتراه ضتبط،
یادداشت برداری کنید .شما پژوهشگر هستید و کار شما با پرسشتگر متفتاوت استت .از
صفر تا صد پژوه

به عهده پژوهشگر است .از انتخاب موضوع تا جلد کردن گتزارش

پژوهشی با شماست .بنابراین وقتی برای ضبط میروید باع

نشوید که طترف ختالف

واقتتع صتتحبت کنتتد .درواقتتع بتتا مشتتتاق نشتتان دادن ختتود باع ت

بیانتتات غلتتوآمیز

مصاحبهشونده نشوید .از طرفی نسبت به سخنان او نیز نباید بیاعتنا بود و میل به سخن
گفتن در مصاحبه شونده را خاموش کرد .اگر توجه نکنید کمگویی دارد و اگر هم بتی
از حد توجه کنید ،پرگویی دارد که باز هم به ضرر شماست .بنابراین حد متوسطی را که
قابل احترام است ،رعایت کنید.
چگونگی و نحوه ارائه گزارش پژوهشی

نکته بعد چگونگی ارائه گزارش پژوهشی است .رسانهای که بترای آن متیختواهیم
بنویسیم ،در تنظیم گزارش نهتایی نقت
پژوه

مهمتی دارد .اینکته چته کستی متیخواهتد از

استفاده کند .اگر قرار است کتتاب شتود یتک شتیوه دارد ،اگتر قترار استت در

روزنامه منتشر شود شیوه دیگری دارد .بترای استتفاده در رادیتو نیتز شتیوه ختودش را
میطلبد .به خروجتی کتار فکتر کنیتد .یتک سیستتم استت؛ درونتداد و برونتداد دارد.
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کمک میکند.
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دروندادش اطالعاتی است که شما جمع میکنید .بروندادش امتا بتا توجته بته مخاطتب
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پژوه

و رسانه آن انتخاب میشود.

لطفاً مطالبتان را طوری تنظیم کنید که بتوان دو ت سه جتا از آن استتفاده کترد؛ یعنتی
طوری بنویسید که دست کم برای دو رسانه قابل استفاده باشد .هر رسانه ادبیات ختاص
خود را دارد .روایتنویسی رادیو با تلویزیون متفاوت است .به خروجی کار فکر کنیتد؛
اینکه کجا قرار است ارائه شود؟ شمارگان کتاب به پانصد یا سیصد رسیده است.
استفاده از فضای مجازی

از فضتتای مجتتازی بتترای ارائتته کارهایتتتان استتتفاده کنیتتد .متتردم عاشتتق ایتتن جتتور
داستانهای شما هستند .اما فضای مجازی اقتضائات خاص خودش را دارد .از امکانتات
فضای مجازی مثل درست کردن ویدیوهای کوتاه استفاده کنید .فرهنگ را بتا تکنیتک و
مدرنیته پیوند بزنید .شبکههای اجتماعی را بشناسید و با امکانات آنها آشنا شوید.
سخن آخر

فرزند زمان خویشتن باش یعنی همین.
عرایض من در کل شامل این محورها بود:
 .2برای گندم بکارید ،کاه خود به خود به دست میآید.
 .1سعی کنید کاری که میکنید برای دل خودتان و مردم باشد.
 .8مخاطب را در نظر بگیرید.
 .4ابزاری را که میخواهید به وسیله آن با مخاطب رابطته برقترار کنیتد ،بشناستید و
اقتضائات آن ابزار را نیز بیاموزید.
ای متتردم ای آوازهتتای منتشتتر در بتتاد

من هم شما را دوست دارم هتر چته بادابتاد

چیزی شبیه اشک و لبخند شما عمریست

از بیتتت بیتتت شتتعرهایم متتیپیچتتد در بتتاد

