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اینکه پژوهش چیست و چه جایگاهی در تئاتر دارد طی مقالهی حاضر
به آن پاسخ خواهیم داد ،اما این نظریهی بنیادی را بدون اثبات میتوان مطرح ساخت
که پژوهش میتواند در برونرفت از بحران تئاتر دفاعمقدس نقش تعیینکنندهای را
ایفا کند.
پژوهش در لغت به معنی «جستوجو ،تفحص ،تحقیق و رسیدگی»( )1است و مفهوم
اصلی تحقیق «به حقیقت امری رسیدگی کردن»( )2است .و آخرین درجه و مرتبهی
شناخت هر پدیدهای همانا به حقیقت آن پدیده رسیدن است.
پژوهش فرآیندی است که ناشناختهها را از طریق معلومات برای پژوهشگر شناسایی
میکند .یا به عبارتی «پژوهش عبارت اس�ت از فرآیند جمعآوری و تجزیه و تحلیل
()3
اطالعات برای اهدافی معین».
انج�ام پژوهش مراحل خاصی دارد که عمل به آن ،محقق را در رس�یدن به حقیقت
یاری میکند.

ایرج افشاریاصل

مراحل پژوهش
جهت انجام یک پژوهش ارزش��مند ،علمی
و اصولی ،پژوهشگر بایستی مراحلی را در
پروسهی تحقیق خود انجام دهد که حذف
هر کدام از آنه��ا از درجه و اعتبار تحقیق
خواهد کاس��ت .برای انج��ام یک پژوهش
علمی مراحل زیر را باید انجام داد:
 .1انتخاب موضوع پژوهش.
 .2بیان مسئله.
 .3اطالع از پیشینهی پژوهش.
 .4بیان گزارههای مس��ئله ش��امل :هدف،
فرضیه و سؤال.
 .5مش��خص س��اختن متغیرها و مقیاس
سنجش آنها.
 .6تعیین ابزار اندازهگیری.
 .7مشخص ساختن جامعه ،محیط و فضای
مورد بررسی.
 .8انتخاب روش تحقیق.
 .9جمعآوری دادهها.
 .10تنظیم و تلخیص دادهها.
 .11تحلیل دادهها و نتیجهگیری.
 .12تدوین پژوهش و تعمیم یافتهها.
نادیده گرفتن هر کدام از بندهای ذکر شده
باعث نارسایی و ضعف در نتیجهی پژوهش
خواهد شد.
به علت س��ختی مقول��هی پژوهش ،کمتر
کس��ی رغبت میکند پ��ا در این عرصهی
پیچیده و پرزحمت بگذارد.
پژوه��ش ،رنج و زحم��ت فراوانی میطلبد
و به همین خاطر کمتر کس��ی س��راغ این
مقوله میآید .بایس��تی اذع��ان کرد که اگر
تالش و اثری تأثیرگذار ،مطرح و ماندگاری
در عرصهی تئات��ر دفاعمقدس به منصهی

ظهور میرسد زیر سایهی پژوهش و تحقیق
مناسب و درس��ت صورت میگیرد .و هیچ
مت��ن و اجرایی ماندگار نمیش��ود ،مگر در
فرایند تولید آن ،تحقیق و پژوهش صورت
بگیرد.
ضعف در پژوهش یکی از عمده آسیبهایی
اس��ت که تئات��ر دفاعمقدس ب��ا آن مواجه
است.
ام��ا اینک��ه پژوهش چ��ه فعالیت��ی انجام
میدهد ت��ا تئاتر دفاعمقدس سروس��امان
بگیرد ،اینگون��ه میتوان عن��وان کرد که
«پژوهش در واقع تالش میکند مسیری را
هموار کند تا حقیقت ،چهرهی خود را عیان
سازد .به عبارتی دیگر ،پژوهش وجه مهمی
از فعالیتهای اندیشگی انسان است .دانش
بشری به مدد پژوهش رشد میکند ،توسعه
مییاب��د و در نهایت به گس��ترش مرزهای
"معرفت" و دانش پژوهی میانجامد .تحقیق
و پژوهش یعنی جستوجوی حقیقت .در امر
پژوهش تئاتر دفاعمقدس ،متأسفانه ارتباط
مناس��بی با مراکز دانش��گاهی و آکادمیک
وج��ود ندارد و تعاملی می��ان پژوهشگران
و هنرمن��دان صورت نمیگی��رد و یا حتی
خود هنرمندان ای��ن عرصه چندان رغبتی
به امر پژوهش از خود نشان نمیدهند .هر
چن��د در این زمینه برگزاری چهار همایش
پژوهشی تئاتر مقاومت توسط انجمن تئاتر
انقالب و دفاعمقدس بیتأثیر نبوده اس��ت،
اما نیاز به پژوهش ،این ن ُت گمشده در تئاتر
دفاعمقدس احساس میشود)4(».

طرح و الگوی پژوهش
یکی از مش��کالت پژوهش ،نداش��تن طرح

نقد و انتقاد
اینکه از پدی دهی "دفاعمقدس" تابو بسازیم
و اج��ازهی نقد و انتقاد ب��ه صاحبنظران و
پژوهشگ��ران ندهی��م ،نق��اط ضع��ف آن
همچنان وجود خواهند داش��ت و ش��اهد
بالندگی و رشد در این زمینه نخواهیم بود.
اهل تحقیق ،اهل تحقیر نیس��تند ،بلکه با
پژوهش و یافتههای خود سعی در شناسایی
و ط��رح نقاط ضعف دارند ت��ا بدین طریق
کش��ف علت کنن��د و باعث رش��د و تعالی
گردند.
ش��اید یکی از عوامل کمب��ود پژوهش در
زمینهی تئاتر دفاعمقدس همین مس��ئله

ضعف در شناخت مقوله
دفاعمقدس مقولهای اس��ت که به قدر الزم
جدی گرفته نش��ده است ،هر چند بحث و
حرف و حدیثهایی در این مورد وجود دارد
ام��ا در عمل ،آن اهمیت و توجه الزم وجود
ندارد.
دفاعمقدس پدیدهای اس��ت ک��ه از زوایای
مختلف قابل بررس��ی اس��ت .و این بررسی
امکانپذی��ر نخواهد بود مگ��ر هنگامی که
ش��ناخت مقدمات��ی از ای��ن مقوله صورت
بگی��رد .و پ��س از ای��ن مرحله اس��ت که
پژوهشگر با کش��ف الیههای مختلف این
پدیده ،س��ؤاالتی برایش مطرح میشود .و
جهت رسیدن به پاسخ قانعکننده و علمی و
عملی خود دست به تحقیقات گستردهتری
زده ت��ا حقیقت موضوع ،خود را عیان کند.
قدر مس��لم ،همهی بررسیها و پژوهشها
در بستر موضوع اصلی یعنی "دفاعمقدس"
صورت میگیرد .به همین خاطر ،محقق در
قدم اول باید از خود دفاعمقدس ش��ناخت
الزم را داشته باشد.

ش��کل (مهار و دفع تجاوز) هویت یافت ،به
طوری که ما تا عملیات الیبیتالمقدس که
به آزادسازی خرمشهر منجر شد ،سیاست
مه��ار دامنهی تج��اوز با هدف آزادس��ازی
اراض��ی و ش��هرهای اش��غالی را تعقی��ب
میکردیم .پس از آن سیاس��ت دفع تجاوز
اضالع دیگر استراتژی دفاعی ما را تشکیل
م��یداد ،ورود به خ��اک ع��راق در بعضی
مناطق و انهدام مراکز نظامی و تس��لیحاتی
غالباً در راستای سیاست دفع تجاوز صورت
میگرف��ت .همچنی��ن تأثی��ر فعالیتهای
دیپلماس��ی ب��ه وی��ژه تصمیمگیریهای
ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور
قطعنامهها در روند جنگ عراق علیه ایران
بایستی مورد بررسی قرار گیرد.
جنگ عراق علیه ای��ران به دالیل مختلف،
ی که عراق
پایان نظامی نداش��ت ،بلکه آنان 
را علیه جمهوری اسالمی ایران به تجاوز وا
داشت ه بودند ،با همهی توان به میدان آمدند
و مانع از آن شدند که ارتش عراق در میدان
نبرد مغلوب ایران ش��ود .لذا سمت و سوی
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جمعآوری اسناد و
فیشبرداری از آنها
پ��س از مش��خص ش��دن ط��رح و الگوی
پژوهش و انتخاب روش تحقیق ،مهمترین و
دشوارترین مرحلهی پژوهش انتخاب اسناد
و مطالعهی آنها است.
«برای این منظور باید به اتکاء کتابنامهها
و کتابشناس��ان ،فهرس��تی از عناوی��ن و
ویژگیهای اسناد مهم فراهم شده و اهمیت
ی��ا اولوی��ت هر ی��ک را به اجم��ال تعیین
کنیم)6(».
متأس��فانه یک��ی از معض�لات پژوهش در
زمین��هی تئاتر دفاعمقدس ،کمبود منابع و
اسناد پژوهش��ی است .و اگر اسناد و ُکتُبی
هم وجود داشته باش��د مراکز تحقیقاتی و
اسناد تئاتر دفاعمقدس وجود ندارد .نه تنها
این مراکز وجود خارجی ندارند ،بلکه حتی
مؤسساتی که به این امر کمر همت ببندند
نیز رس��میت پیدا نکردهاند .هر چند اخیرا ً
پژوهشگاه عل��وم و مع��ارف دفاعمقدس،
زیر نظر بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزشهای
دفاعمق��دس در تاریخ  89/2/15تأس��یس
شده اس��ت ،اما کمتر پژوهشی در زمینهی
تئاتر دفاعمقدس در آن پژوهشگاه صورت
عملی پی��دا کرده اس��ت .ش��اید ضرورت
پرداخت به آن احساس نشده است و نتیجه
آن میش��ود ک��ه تئاتر دفاعمقدس رش��د
الزم را پیدا نک��رده و جایگاه خاص خود را
نمییابد.
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و الگ��وی پژوهش اس��ت .در واقع محقق و
پژوهشگر پ��س از جم��عآوری اطالعات،
ب��دون ط��رح و برنامهی خاصی ش��روع به
تدوی��ن اطالعات موج��ود میکند .که این
ام��ر باعث کاهش درج��هی اعتبار پژوهش
میش��ود .هر چند موض��وع مقاله اهمیت
باالیی داش��ته باش��د ،اما تبعیت نکردن از
یک طرح و الگوی شاخص ،مقاله را از حیث
اعتبار و اهمیت ساقط میسازد.
الگ��وی رایج در ارائهی مقاالت و رس��االت
پژوهش��ی در نمودار (الف) نشان داده شده
است.
داشتن طرح و الگوی مقاله ،عالوه بر اینکه
امر پژوهش را تسهیل میکند ،باعث عمق
و اعتبار بخشیدن به مقاله نیز خواهد شد.

باشد .نقد در واقع یک نوع عیارسنجی است
و بدون مقایس��ه ،اعتبار هی��چ اثری معلوم
نمیشود و هر کس��ی اثر خود را بخشی از
حقیقت میداند و این منتقد است که سره
را از ناسره جدا و مطرح میسازد ،وگرنه به
قول مولوی:
هــر کسی در بهانــ ه تیز ُهش است
کس نگوید که دوغ من ترش است
پژوهشگ��ر منتق��د ،از طریق مقایس��ه و
عیارسنجی اسناد به پرسشهایی به شکل
زیر پاس��خ میدهد« :آی��ا یافتههای مورد
اس��تناد ،در خور اعتمادند؟ آیا آن یافتهها
برای اس��تقرار علم��ی کافی هس��تند؟ آیا
نتیجهگی��ری به ش��یوهای منطقی صورت
گرفته است؟ نتایج اسناد تازگی دارند؟ باید
نکتههای مثبت اثر را شادمانه و حقگزارانه
نشان دهیم و نکتههای منفی را با فروتنی و
همدردی باز نماییم و در هر حال از نکوهش
خودپسندانه و ستایش ناروا بپزهیزیم)7(».
و این ابزار نقد و انتقاد اصولی است که باعث
کمال و استعالی تئاتر دفاعمقدس خواهد
شد.

«تجاوز سراس��ری ارتش رژیم بعث عراق از
زمین ،هوا و دریا به خاک مقدس جمهوری
اس�لامی در  31ش��هریور س��ال ،1359
حادثهی مهمی اس��ت که بررسی ابعاد آن
برای نسل حاضر و آیندهی تاریخ بسی حائز
اهمیت اس��ت .اگر چه در علل تجاوز لزوماً
باید به ریش��هي تاریخی اختالفات این دو
کشور نظر داشت ،اما تجاوز رژیم بعث عراق
در مقطعی که تازه انقالب اسالمی در ایران
به پیروزی رس��یده بود و هنوز ثبات الزم را
برای حل و فصل ع��ادی امور داخلی خود
نداش��ت ،ارتش آن نیز سامان نیافته بود و
نیروه��ای مردمی و انقالب��ی هم با حوادث
داخلی درگیر بودند و حتی مرزبانی از حدود
و ثغور مرزی با مشکل انجام میشد ،و دهها
دلیل دیگر ،این تأمل را برمیانگیزد که رژیم
بعث با این تجاوز گس��ترده ،چه اهدافی را
دنبال میکرد؟
همچنین بررسی نحوهی تجاوز ارتش عراق
با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی ـ اقتصادی
و نظامی طرفین ،نکات ظریفی را در اختیار
محققان و اندیشوران سیاسی ـ نظامی قرار
خواهد داد ،و مهمتر از آن ،همه را در تنظیم
و تحلیل این حادث��هی عظیم در تاریخ دو
ملت کمک شایان توجه خواهد کرد .و حتی
نق��ش پیچیدهی دولتها و س��ازمانها ،به
ویژه قدرتهای بزرگ مدعی حقوق بش��ر
و اس��تقالل ملتها در وقوع تجاوز و سپس
موضعگیریهای آنها طی هش��ت س��ال
جنگ از فرازهای مهم این حادثه به ش��مار
میرود.
اگر به خوبی این مقطع را شناسایی نکنیم و
حتی زوایای فرعی قضیه را در نظر نگیریم،
به نتیج��هی قابل قبولی نخواهیم رس��ید.
مطالعهی سیاس��ت دفاعی نظام جمهوری
اس�لامی در برابر تجاوزی از پیش طراحی
شده ،میتواند معیاری درست در قضاوتها
و اظهارنظره��ا پیرامون تجاوز و دفاع بدهد.
اگر چه در آغاز تجاوز ،به دلیل نفوذ لیبرالها
و افرادی چون بنیص��در در مصادر قدرت
سیاس��ی و نظامی ایران ،تدوین استراتژی
دف��اع عم ً
ال ناممکن ب��ود ،اما پس از حذف
آنها و حضور مس��تقیم ام��ام(ره) در رأس
فرماندهی جنگ ،استراتژی دفاعی ما در دو
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دهی
اینکه از پدی 
"دفاعمقدس"تابو
بسازیم و اجازهی نقد و
انتقاد به صاحبنظران
و پژوهشگران
ندهیم ،نقاط ضعف
آن همچنان وجود
خواهند داشت و شاهد
بالندگی و رشد در این
زمینه نخواهیم بود.
اهل تحقیق ،اهل
تحقیرنیستند،
بلکه با پژوهش و
یافتههای خود سعی
در شناسایی و طرح
نقاط ضعف دارند تا
بدین طریق کشف
علت کنند و باعث
رشد و تعالی گردند.

...
...

به جرأت میتوان گفت
که تنها راه ممکن
برای سروسامان
دادن به وضعیت تئاتر
دفاعمقدساهمیت
دادن به تحقیق و
فعالیتهایگسترده
در زمینهی پژوهش
تئاتردفاعمقدس
است .قطع یقین اگر
اثری در تاریخ تئاتر
دفاعمقدسبخواهد
ماندگار و ارزشمند
جلوه کند بایستی
نقبی به پژوهش و
دستاوردهای آن بزند.

...

تحوالت جنگ را به پایانی حقوقی ـ سیاسی
کش��اندند ،بهطوری که ص��دور قطعنامهی
 598فصلالخطاب همه ،در ماجرای هشت
س��ال نزاع و درگیری میباش��د .به همین
دلی��ل قطعنام��هی  598و مف��اد بندهای
دهگان��هی آن باید مورد بررس��ی و تحلیل
دقی��ق قرار گی��رد .بند ش��ش قطعنامهی
مذک��ور که خواس��تهی به ح��ق جمهوری
اس�لامی ایران در طول جنگ بوده اس��ت
با تش��کیل کمیتهی کارشناسی به منظور
تش��خیص آغازگر جنگ و نهایتاً اعالمیهی
دبیر کل وقت سازمان ملل متحد مبنی بر
اینکه رژیم عراق شروعکنندهی جنگ در
تاریخ  1359/6/31بوده اس��ت ،و همچنین
تعیی��ن خس��ارت جنگی در بن��د هفتم و
چگونگی تأمین آن و علل عدم اجرای کامل
قطعنامه  598و بررسی موانع آن از مطالب
مهم تاریخ دفاعمقدس است)8(».
با مطالع��هی تاریخ دفاعمق��دس ،عالوه بر
اط�لاع از مقولهی دفاعمقدس ،نش��انهها و
رگهه��ای الزم موضوع تحقی��ق ما ،خود را
عیان کرده و اطالعات ارزشمندی را جهت
بررسی و مطالعه در اختیار پژوهشگر قرار
میدهند .پژوهشهای تئات��ر دفاعمقدس
ب��دون اطالع از خود مقول��هی دفاعمقدس
میسر نمیباشد.
یک��ی از عمده معضالتی که در این راس��تا
میت��وان ب��ه آن اش��اره کرد و مش��کالت
عدیدهای را در ح��وزهی دفاعمقدس دامن
زده اس��ت ،ضع��ف در ش��ناخت مقولهی
دفاعمقدس است .جهت رسیدن به شناخت
نس��بی باید فعالیتهایی صورت بگیرد که
متأسفانه این رشته فعالیتها صورت عملی
به خود نگرفته است.
«سرچش��مهی ش��ناخت ،محیط پیرامون
انس��ان اس��ت .این محیط بر روی انس��ان
تأثی��ر و در او احس��اس ،تص��ور و درک به

وجود میآورد .اگر اش��یایی که در خارج از
ش��عور انس��انی وجود دارند ،بر انسان تأثیر
نمیبخشیدند ،انسان کوچکترین تصوری
هم نمیداشت.
عینی ب��ودن جهان و اش��یاء و پدیدههای
آن ،به مثابه سرچشمهی معلومات ،اساس
شناخت ،بر مبنای واقعیت است.
برخ��ی ،واقعی��ات عینی را سرچش��مهی
معلومات نمیشمارند و موضوع شناخت را
شعور یا احساس هر انسان میدانند .به نظر
آنان انسان قادر نیست پدیدههای طبیعت و
زندگی اجتماعی را بشناسد.
ش��ناخت واقعبینانه عبارت است از جریان
مداوم نزدیک ش��دن اندیش��هی انسانی به
آنچه ک��ه میخواه��د بشناس��د .حرکت
اندیشهها از نادانی به دانایی ،از دانایی ناقص
و ناتمام به دانایی کامل و کاملتر است.
ش��ناخت ،ب��ا جایگزین ش��دن نظریات نو
به جای نظریات کهن��ه و با دقیقتر کردن
نظریات قدیمی پیشرفت میکند و جوانب
و جه��ات تازهتری از واقعی��ت را به معرض
نمایش میگذارد)9(».
پایهی ش��ناخت ،عم��ل ،فعالی��ت ،تالش
و جس��توجو اس��ت .متأس��فانه کمت��ر
پژوهشگری در حیطهی تئاتر دفاعمقدس
رنج این مس��یر دشوار ش��ناخت را به جان
میخ��رد .و به همی��ن خاطر ی��ا پژوهش
صورت نمیگیرد و ی��ا اگر فعالیتی در این
زمینه وجود دارد عمق و اعتبار الزم را کمتر
دارد .چ��را که پژوهش مزبور مس��یر علمی
اُ ُ
سطقسداری را طی نکرده است.
ام��ا اینک��ه روش علم��ی چیس��ت و چه
ویژگیهای��ی دارد ،بهط��ور مجم��ل به آن
اشاراتی میشود« .یک روش علمی ،همیشه
با سایر روشهای کسب دانش تفاوت دارد،
زیرا بر واقعیتها استوار است .در مطالعهی
واقعیتها ،همیشه باید دو معیار را در نظر

گرفت.
الف) عینیت :در جمعآوری اطالعات ،محقق
باید این توان را داشته باشد که از نظرات و
احساس��ات خود جدا شود تا تحلیلهایش
راه انحراف پیش نگیرن��د .او باید مثل یک
ابزار دقیق ،واقعیته��ا را به همان صورتی
که خود را نشان داد ه و اندازهگیری شدهاند،
گزارش دهد.
ب) دق��ت :محقق باید ت��ا آنجا که ممکن
اس��ت ،واقعیتها را بهط��ور کامل و دقیق
گزارش دهد)10(».

کار روی کتب مرجع و اسناد
شما به عنوان پژوهشگر ،زمانی که شروع
به طرح مس��ئله کرده و موضوع تحقیقتان
را مش��خص میسازید ،نخس��تین فعالیتی
ک��ه انجام میدهید جس��توجوی منابع و
اس��ناد در ارتباط با موضوع مقالهی ش��ما
اس��ت ،که این فعالی��ت از دو حالت خارج
نیس��ت .یا تقریباً هیچ منبع و سندی پیدا
نمیکنید و یا با انبوهی از مقاالت و اس��ناد
مواجه میشوید .که هر کدام از این حاالت
فعالیتهای مختص خود را میطلبد.
«1ـ دربارهی موضوعی که انتخاب کردهاید،
تقریباً هیچ منبعی وجود ندارد.
مجه��ز به "پرس��ش ا صل��ی" و محورهای
تحقی��ق پروپوزال (طرح نظری مس��ئلهي
تحقی��ق) و برنام��هی کار ،جس��توجوی
منابع (کتاب ،مقاله ،و )...را از س��ر بگیرید:
ب��ا "مدخلهای" جدیدی فیش��یه منابع یا
سیستمهای پرسش اتوماتیک را جستوجو
کنید؛ اگر کتابی ،مقالهای یا س��ندی وجود
دارد که به نظرتان برای تحقیقتان ضروری
است و هنوز آن را بررسی نکردهاید ،عزمتان
را برای به دست آوردن و مطالعهی آن جزم
کنید.
و سپس کار تحقیقی خیلی مهم(در ارتباط

با موضوع تحقیقتان) بررس��یتان را شروع
کنی��د و به تدریج دامنهی کارتان را به آثار
«کمتر مهم ،اما آثاری که میتوانید در آنها
چی��زی به دردبخور پیدا کنید» گس��ترش
دهی��د ،و بعد ،برای آنکه وجدان کاریتان
آسوده ش��ود ،به آثار «به ظاهر دست دوم»
بپردازید.
اگر منابع دس��ت یافتنی واقعاً کم هستند،
دربارهی آن با استاد راهنمای تزتان مشورت
کنید و با او امکان تغییر دادن موضوع را در
میان بگذارید.
2ـ دربارهی موضوعی که انتخاب کردهاید،
تعداد بیش��ماری کتاب ،مقاله ،سند وجود
دارد که نمیدانید از کجا شروع کنید.
ب��ا مجه��ز ش��دن به "پرس��ش اصل��ی" و
محوره��ای تحقیق ب��ه ش��رح "پروپوزال"
و برنام��هی کار ،ش��ما میتوانی��د منابع را
"گزین��ش" و طبقهبندی کنی��د .البته این
گزین��ش و تعیی��ن اولوی��ت را ب��ر مبنای
محت��وای آثاری که در دس��ت دارید انجام
میدهی��د و نه صرفاً بر مبن��ای عنوان آثار،
به ترتیب زیر:
اساس��ی ،حتم��اً در اولوی��ت اول
مطالعه شود.
خیلی مهم ،در مرحلهی اول بررسی
شود.
با توجه به اهمیت مؤلف یا مکتبی که
نمایندگی میکند ،دیده شود.
( )qiدر ی��ک مرحل��هی مش��خص
کار تحقی��ق ،به وی��ژه در ارتب��اط با فالن
پرسش( )qiدیده شود.
بعداً ،در پرتو کارهایی که انجام خواهم
داد ،مالحظه شود.
( )qiبع��داً ،درب��ارهی ف�لان یا بهمان
پرسش( )qiمالحظه شود.
احتماالً ،اگر وقتی برایم باقی ماند.
( )qiاحتماالً ،اگر چیزی دربارهی فالن یا

بهمان پرسش( )qiپیدا نکردم.
اگر این گزینش و تعیی��ن اولویت را انجام
ندهید یا اگر آن را مراعات نکنید ،این خطر
شما را تهدید میکند که وقتتان را به جای
آنکه صرفِ خواندن کتابهای خوب بکنید
با خواندن کتابهای متوسط تلف کنید؛ یا
اینکه خیلی دیر ،گاهی وقتی که کار از کار
گذش��ته اس��ت ،به کتاب خوب برسید که
اگر به موقع خوان��ده بودید ،چند ماهی در
وقتتان صرفهجویی میکردید .آنگاه نباید
کسی جز خودتان را سرزنش کنید.
پس از آنکه حد و اندازهی منابع مشخص
شد و کار گزینش و تعیین اولویت را انجام
دادید کار خواندن و سندسازی را برحسب
برنامهی کار و اولویتهایتان شروع کنید.
ب را از اول تا آخر نخوانید.
ـ همهی کتا 
ـ کتاب را ماشینوار نخوانید.
در اینج��ا ه��م ،از عق��ل و هوشت��ان به
درستی اس��تفاده کنید .از "پرسش اصلی"
و از محورهای تعریف ش��ده در "پروپوزال"
تحقیقتان به عنوان "قطبنمای" خواندن
استفاده کنید:
ـ برخ��ی از توضیح��ات مفص��ل ،برخی از
بحثها نسبت به موضوع تحقیقتان ثانوی
و س��زاوار یک "فیش ساده" هستند که در
وقت الزم به ش��ما ام��کان میدهد مقاله یا
کتاب مورد بحث را پیدا کنید.
ـ برخی دیگر از توضیحات و بحثها نسبت
ب��ه موض��وع تحقیقتان اهمی��ت محوری
دارند و ایجاب میکنند که رویش��ان وقت

بیش��تری صرف کنید؛ الزم اس��ت آنها را
م��داد (یا "موش��واره") به دس��ت به دقت
بخوانید ،یادداش��ت برداری��د و فیش روی
فیش تهیه کنید)11(».
ه��ر چند پژوهشهای اندک��ی در زمینهی
تئات��ر دفاعمقدس ص��ورت گرفته اس��ت
که ش��اید به تعداد انگش��تان دست و پای
آدمی هم نرس��د چرا که در این زمینه تنها
پژوهشه��ای زیر جامهی نش��ر و چاپ به
خود پوشیدهاند.
 .1ن ُت گمشده ،مجموعه مقاالت چهارمین
همایش پژوهشی تئاتر مقاومت ،به کوشش
و ویرایش محسن بابایی.
 .2هزاران س��رو ایستاده ،مجموعه مباحث
پیرام��ون آسیبشناس��ی تئات��ر مقاومت،
مهدی نصیری.
 .3تئاتر و جنگ ،مجموعه مقاالت ،ترجمه و
تألیف مشهود محسنیان.
 .4جن��گ ،نمایش ،اس��طوره ،ام��ر کاوس
باالزاده.
 .5نگرهه��ای نمایش��ی و نانمودهه��ای
ساختاری ،حسن پارسایی.
 .6پژوهشهای تئات��ر مقاومت ،جلد یکم،
مجموعه مقاالت اولین همایش پژوهش��ی
تئاتر مقاومت ،تقی اکبرزاده.
 .7پژوهشهای تئات��ر مقاومت ،جلد دوم،
مجموعه مقاالت دومین همایش پژوهشی
تئاتر مقاومت ،تقی اکبرزاده.
 .8پژوهشهای تئاتر مقاومت ،جلد س��وم،
مجموعه مقاالت سومین همایش پژوهشی

تئاتر مقاومت ،تقی اکبرزاده.
 .9کتاب شناخت تئاتر مقاومت ،جلد یکم،
مجموعه منابع تئاتر مقاومت ،تقی اکبرزاده.
 .10نق��د تئات��ر مقاومت ،جل��د یکم ،نقد
نمایشه��ای نهمی��ن جش��نواره تئات��ر
دفاعمقدس ،تقی اکبرزاده.
 .11چال��ش در پ��رده ،گزیدهه��ای تئاتر
مقاومت ،جل��د یکم ،گزیدهی مقاالت تئاتر
دفاعمقدس ،بخش یکم ،تقی اکبرزاده.
 .12وضعیته��ای نمایش��ی دفاعمقدس،
جمشید خانیان.
اینک��ه در زمین��هي پژوه��ش تئات��ر
دفاعمقدس با فقر پژوهش مواجهیم شکی
در آن نیس��ت اما اگر به اهمیت پژوهش و
به کارکرد معجزهآس��ای آن واقف باشیم و
ضرورت آن را در سیستم تئاتر دفاعمقدس
درک کنیم ،الجرم گوشهی چشمی به آن
خواهیم داشت و جهت برون رفت از بحران
و کمرنگ شدن تئاتر دفاعمقدس در بدنهي
تئاتر در این زمینه سرمایهگذاریهای الزم
را انجام خواهیم داد.
ب��ه جرأت میتوان گفت که تنها راه ممکن
برای سروس��امان دادن ب��ه وضعیت تئاتر
دفاعمق��دس اهمی��ت دادن ب��ه تحقیق و
فعالیتهای گس��ترده در زمینهی پژوهش
تئاتر دفاعمقدس است .قطع یقین اگر اثری
در تاریخ تئاتر دفاعمقدس بخواهد ماندگار و
ارزشمند جلوه کند بایستی نقبی به پژوهش
و دستاوردهای آن بزند.
با این امید که پژوهش در تئاتر دفاعمقدس

جدیتر گرفته شده و س��رمایهگذاریها و
مدیریتهای هدفمن��دی صورت بگیرد تا
ش��اهد آثار تأثیرگذار و ب��ا ارزش در قلمرو
تئاتر دفاعمقدس باشیم
پینوشتها
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چاپ هفدهم  ،1361ص .207
 .2همان ،ص .304
 .3درسنامهی روش تحقیق ،مجید طرقی ،مرکز نشر
هاجر ،چاپ پنجم  ،1388ص .18
 .4ترکشهایی بر تن زخمی تئاتر ،ایرج افشاریاصل،
پالک هش��ت ،مجل��هی تخصصی فرهن��گ و هنر
پایداری ،شمارهی  ،7پاییز  ،1388ص .79
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