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مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

بار شما خواهد آمد؟  يرز يالبته چه كس. يريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
که باعث  می شویممکرر با موانع و تنگناهایی روبرو  طوربهجهادی  هایگروهدر روند اجرای برنامه  صوالًا

استفاده نشود و  کامل طوربه ،مرتبط هایسازمان جهادی و  هایگروهافراد،  یهاتیظرفو  هابضاعتاز  شوندیم
 مشکالتنع و ایم باشیم. تجربه نشان داده که بسیاری از این مو توانمیما آنی نیستیم که  ،اغلببهمین علت است که 

که راهکار جلوگیری از تکرار این  سؤال. اما در پاسخ این اندافتادهقبل نیز اتفاق  هایدورهو در تکراری هستند 
  مشکالت چیست؟

 تندسازیمس است.» مستندسازی«لوگیری از بروز این مشکالت و دستیابی به بازده باالتر راه جهت ج نیترساده
همراه با ، انیپروژه را از آغاز تا پا ای تیفعال کیو تکامل  نیتکو ریاز اسناد و مدارک است که س ایمجموعه هیته

  نشان خواهد داد. یابیو ارزش لیتحل
عه را جهت توس یو گروه یفرد اتیتجرب یر یاستفاده و به کار گاست که امکان  یابزار  مستندسازیواقع  در
 کاهش یادیرا تا حد ز گروه یآت یه تجرب نهیهز گروهودن تجربه موجود در  رهیو با ذخ سازدیمفراهم  جمعی

  .دهدیم
 رتسو در دس یسیفهرست نو ،شی، پاالی، ارزش گذار بندیطبقه، ی، گردآور ییشناسا ندیشامل فرآ مستندسازی

 ضمن در. هستو ...  یوتر یکامپ یهالیفا/ عکس / مکاتبات /  لمیف لیاسناد موجود از قب ایقراردادن سوابق 
 موجود در یهاشکافپرکردن و اتصال  ایموجود  یشفاه یهاتجربه یبرا دیمستلزم خلق متون جد مستندسازی

ن. هستهم  یخیسوابق تار  فقط بر خالف تصور ماو رک است، اسناد و مدا هیطور که گفته شد مستند ته ه
  .ستین لمیف یهیته

نحوه  ومراحل گران و متون مرتبط با این موضوع به توضیح د در این سند سعی شده با توجه به تجربیات جها
  پرداخته شود.اردوهای جهادی  مستندسازی

 يمستندساز فوايد   ٢
اولین گام  تواندمیاینکه عالوه بر  ،یادجه یاردو  یهاعرصهو  ییمبسوط و کامل از امور اجرا مستندات هیهت

به  مندانعالقه گریرجوع د یباشد برا یمرجع تواندمی ،باشدمردم عموم به  جهادی هایفعالیتدر معرفی 
 تیفیک ازپیشبیش یمقدس و غنا رهیزنج نیامتداد ا یبرا موردنیازو اطالعات  اتیو کسب تجرب یجهاد هایحرکت
در جلسات مشرتک با مسئوالن مربوطه  توانمیگزارش کار  نیاز ا نی. همچنباشد در آینده یجهاد هایحرکت

ه  شیسفر چه پ یابعاد و دستاوردها حیجهت ترش  .بهره برد یفعل یاردو  افیاز رشوع اردو و چه پس از خا
  موارد زیر را نام برد: توانمی مستندسازیفواید از  طورکلیبه

  فعالیت های جهادی یدرباره نیرسااطالعو  سازیفرهنگ جادیا .۱
(با ارائه عکس، فیلم، بروشــــور، گزارش کار و... به خیرین جهادی هایگروه یبرا منابع مالی الزم تأمین .۲

د آن ها جهت جذب منابع مالی)   وجلب اعت
مقدمات الزم جهت  منطقه و گروه جهادی و نحوه فعالیت جهادی در مناطق مختلف، ثبت اطالعات .۳

  .کندمیجهادی را فراهم  هایحوزهدر  یعات علممطالورود به 



  جهادی

۴ 

  هاگروهدر سایر  بهرتین تجربیاتاز  جهادگران و گروه های مختلف جهادی الگوبرداریابزاری برای  .٤
در همه عرصــه های مدیریت با اســتفاده  مديريت جهادی در زمینه بومي هاینظریه خلق براي ابزاري .٥

 از تجربیات گروه های جهادی
و تربیت مســــئولین بعدی  هاینســــلبه  جهادیزمینه ثبت، گســــرتش و آموزش فرهنگ  فراهم آمدن .٦

ندتر در   بعد هایدورهتوا
  و جلوگیری از انجام دوباره مطالعات در کارهای مشابه هافعالیتجلوگیری از پراکندگی، تکرار  .٧
ای انجام شــده مســئولین جهادی می توانند به بررســی کیفیت برنامه ه با اســتفاده از مســتند ســازی، .٨

  بپردازند
 رخ داده، دســتاوردها، مراحل رشــد و ســایر رویدادهای هاموفقیتثبت تاریخی، تحلیل، علمی تجارب،  .٩

  گروهدر 
ي فرايند تقويت و تسهيل هایزمینه شدن فراهم .۱۰  نیروهای جدید گروه يادگ
  هاگروه و نیازهای آماری و اطالعاتی هانقصآشکار کردن  .١١
  گروهی علمی نقاط قوت و ضعف ایجاد امکان ارزیاب .١٢

ردی کارب هایحلراهو ارائه  گروه نیازهایبر اساس  ریزیبرنامهباعث  ،مستندسازی مشکالت و تنگناها همچنین
  )جزوه آموزش مستند سازی (.شودمیگروه برای حل مشکالت و تنگناهای 

  مستند خوب هايويژگي ٣
را  وارد زيربتواند م موردنظر باکارارتباط قبيل  هرگونهن چنان تهيه شود كه هر فردي بدو  بایستیمیستندات م

  درك كند:
 الزامات رعايت با( ی اردواجرا از پس و ح قبل، فرايندهاي و اجرا بندیزمان مراحل(  
 و مقررات مربوط؛ قانون  
 ؛شدهکسبشواهد و نتايج  و هاروش اجراي از حاصل نتايج  
 مربوط هایگیرینتیجه و رامو  انجام جريان در شدهمشخص كليدي نكات.  

  
ب و بتواند براي مخاط (اعم از گزارش متنی، صوتی یا تصویری) باشد شدهتدوین خوبیبهكه  ایتجربهبراي 

ود. در ذيل،  توانمیزيادي را  هایویژگی الزم را داشته باشد، کاربردجذابيت و  از  به ذكر برخي وارفهرستبيان 
  :پردازیممی هاویژگیاين 

ستند تجربه يك: هدف بودن شخصم .۱  راجهادی  هایفعالیت / اهدافهدف ابتدا از بايد خوب شده م
  دارد؛ بیانروشن صورتبه

  كند؛ ايجاد ذهني مشغوليت وی براي كه ایگونهبه ابتدا ازمخاطب  كردن مجذوب .۲
  ي از آن؛يادگ  هایفرصت بودن باال .۳
  باشد؛ مناسب مختلف وحسط در خوانندگان براي يعني: انعطاف قدرت داش .۴
  باشد؛ داشته گف براي تازه حريف .۵
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  روشن؛ و مخترص مناسب، ساختار داش .۶
هم  ریتوسیع كاربردهاي ويل است مشخص اصيل كاربرد" است گوشتیپیچ به شبيه خوب تجربه يك" .۷

  چكش؛ عنوانبهدارد: مانند باز كردن درب قوطي يا استفاده 
ت و رفتارها جزئيات عنيي باشد، داشته گونه داستان حالت .۸ استان د كيل خط ويل کندمی ذكر را تصمي

  ؛شودیگم 
 قمر  و عدد و ودارها جداول، ،هاقولنقل از بايد كار اين براي ،(مستند باشد)باشد داشته واقعي حالتي .۹

  گرفت؛ كمك
 .به وجود نداردتجر  م در مسنتد ساز ذهني قضاوت .۱۰

  ن موقعيت تصميمي خردمندانه گرفت!يدر ا مسئول گروه: مثالعنوانبه
  .شودمی نوشته شخص سوم صورتبه و گذشته زمان در معموالً .۱۱
ست تجربه وقوع زمان در گروه هواي و حال شامل ایزمینه اطالعات شامل .۱۲ صطالح( ا ضای اردو) ا  تا ف

  .قرار دهد م در را مخاطب
جزوه آموزش مسـتند  .(تجربه اسـت درافراد درگ  یشـخصـ هایقضـاوت و هادیدگاه هنجارها، شـامل .۱۳

 )سازی
  مستندسازيمراحل و نحوه  ٤

سبی منا مستندسازی  هاآن برتکیهکه بتوان با  بوده خود خاص هایمهارتو  طی فرآیندنیازمند  مستندسازی
 اندتعبار  مراحلی را طی کنند. این مراحل دستیابی به این مهم، منظوربهجهادی  هایگروهالزم است و انجام دهیم. 

لعه و مطا ،سازوکارها نییتع ،موردنیاز یانسان یرو ین نییتع ،و نحوه ثبت و ضبط موردنظر هایقالب نییتعاز: 
  .شودمیو... که در ادامه به توضیح هرکدام پرداخته  شدهآوریجمعاطالعات  بندیطبقه

  موردنظر هايقالبتعيين  
 گوناگون نوشتاری، گفتاری و تصویری هایقالبدر  واندتمیاطالعات، نکات و مراحل برگزاری سفرهای جهادی 

و دستیابی به  هاپروژهشامل یکرسی اطالعات مکتوب از مشاهدات،  تواندمیاین اطالعات ثبت و ضبط گردد. 
مدیا تحت هر نوع فرمت مانند صوتی، تصویری و غیره که فرآورده  صورتبهیکرسی داده  و یافناوری خاصی باشد 

 ،کتابتدوین و چاپ  ساخت مستند، گزارش،تهیه نوش مقاله،  :مثال طوربه .خواهد بود گروه است، هایفعالیت
بدیهی است که  )جزوه دانشگاه امام صادق (علیه السالم) ( .هاستونهاین  ازجملهات و... تشکیل بانک اطالع

 با توجه بهالزم است جهادگران ابتدا با دیگری متفاوت است. لذا  فوق از موارد هرکدامرو جهت اجرای  مسیر پیش
ندی وده و موردنظر هایقالبقالب یا گروه خود  هایتوا جهت اجرای قالب انتخابی مقدمات الزم  را انتخاب 
ایند.خود  موردنظر   را فراهم 

  پيشنهادي هايقالب 
مختص قرش  هاقالببرخی از این ، می باشدمتفاوت  ،مخاطب مختلف هایگروهپیشنهادی برای  هایقالب 

ه ب تفصیلبهدر ادامه . تعریف کرد عمومی صورتبه توانمی و برخی را بودهجهادی  هایگروهخاصی از مخاطب 
  .شودمیپیشنهادی و نکات الزم هنگام اجرای هر مورد پرداخته  هایقالب

 عمومي 
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صویری از  .۱ سط  هایفعالیتتهیه گزارش ت سیگروه تو ستند، تیزر و... از  صداو و پخش آن در قالب م
 سی هایشبکه

ایش آن در مســـاجد، مســـتندســـاز گروه توســـط  شـــدهانجام ایهفعالیتکوتاه از  هایکلیپتهیه  .۲ و 
 و... هادانشگاه

عی و...) هایشبکه، سایت ها، هاوبالگدر فضای مجازی (از طریق  هافعالیتمعرفی  .۳  اجت
 و... سفرنامه سفر،رین شیآوري و چاپ خاطرات جمع .۴
ایشگاه عكس و پوسرت .۵  .، بسیج محالت و..هادانشگاهدر  برگزاری 
 جهادی هایفعالیتبا موضوع  تهیه و پخش بروشور و کاتالوگ .۶
 مصور در آن صورتبه  هافعالیتو انعکاس جهادی  هاینامهگاهیا  هنرشیتهیه  .۷

 جهادگران 
 سی هایشبکهاز تخصصی با محوریت جهادی  هایبرنامه پخش .۱
ضا جهادی  .۲ سانیاطالعبرای  میز خطابه جوریک خودخودیبهاع ستجهادی  هایفعالیتو ترویج  ر . ه

  ردم منطقه)جهادی برای م هایفعالیت(چه در بین آشنایان و چه در معرفی 
ترویج جهادی در خانواده و  باهدفبرای جهادگران. ( CD اردو در قالب هایعکسمســــتند و تکثیر  .۳

 آشنایان جهادگران)
یش مادران جهادگر .۴  برگزاری ه
 ایجاد بسرت اردوهای جهادی برای جهادگران همراه با خانواده .۵

 مردم منطقه 
(چه از با حضور در مساجد توسط مسئولین گروه برای اهالی منطقه  شدهانجاماز کارهای ارائه گزارش  .۱

  آینده) هایبرنامهدر حال اجرا و چه از  هایبرنامه
ایشگاه در سطح شهرستان و معرفی  .۲ ستفاده کنیم  عنوانبهدر کار عمرانی از خود مردم نیز  مثلدخیل کردن مردم در امور گروه  .٣  گروه مهم هایفعالیتبرگزاری  نیروی کار ا

مردم منطقه  غیرمستقیم مستقیم و یا صورتبهنظر بخواهیم و سعی کنیم  هاآنو در برخی از امور از 
 را نیز در کارهای خود دخیل کنیم.

 نكات 
 توجه داشته باشیم: این نکاتبه 

و الزم اســت  هســتمربوط به قبل از اردو  ،هافعالیتهرکدام از مقدمات برخی از فراهم کردن   .۱
 فراهم شود. کرده و مقدمات آن گیریتصمیمقبل از رشوع اردو که 

از  برداریفیلمیا  هامصـــاحبهمثال گرف  طوربه -برای ســـاخت مســـتند هافیلمکار تکمیل آرشـــیو  .۲
  .ستهتدوین فیلم و... مربوط به پس از سفر  -مراحل پس از سفر

ش نگاهی عام به  .۳  رصفاً و نه  (کلیت حرکت های جهادی در نظر گرفته شود)جهادی هایحرکتدا
 خاص، در تهیه فیلم. ایمجموعهتوسط  برگزارشدهپرداخ به مصداق یک سفر جهادی 

در ســفر نیســت و باید  کنندگانرشکتتنها برای  شــدهســاختهتوجه به این موضــوع که مســتند  .۴
ــند ــد. و یا مخاطب ع موردپس ــتندهایام باش ــا  هایگروهمجزایی برای  مس متفاوت مخاطب (اعض

  جهادی، دانشجویان دانشگاه، عامه مردم و...) تهیه شود.
ی از  .۵ هیدات الزم برای استفاده حداک ، صداوسیپخش در  ازجمله شدهآمادهی هافیلماندیشیدن 
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ــورتبهتکثیر  ــرتده، پخش فیلم در  CD ص ــطح گس ــگاهدر س ، هاحوزهو مراکز دیگر (مثل  هادانش
 .)مدارس، مساجد محل و...

هنگیانجام  .۶ ستای صداوسیالزم با مراکز  هایه ساعات مناسبی تا  هانا مستندهای جهادی در 
 .پخش شود صداوسیاز 

  موردنيازتعيين نيروي انساني  
ند، وردنظرمبعد از انتخاب قالب  ه بر عالو  .هستیم مرتبط هایمهارت و مجهز به نیازمند نیروی انسانی توا

نیز به چند دسته از  ی الزماطالعاتمنابع  تأمین برای مستندسازی هایبرنامهجهت اجرای  موردنیازنیروی انسانی 
  :مخاطبین نیاز داریم

 اجرایی: کادر  
ثبت ، ســـفرنامهنوشـــ خاطرات و  ،مســـتندســـاز، بردارفیلم اس،عکّ  عنوانبهنفر چند یا  مشـــخص کردن یک

  در حین برگزاری اردو. عملکرد و انتقال تجربه هایگزارش
امكان  د،دو تخصص باالتري آماده گر  باکیفیتفيلم  خصوصبههرچه محصوالت فرهنگي تولیدی  طورکلیبه

وي متخصص  تروسیعارائه آن در سطح   هایتفعالیاز  هرکدامو در حوزه مخاطب بيشرت وجود دارد، لذا تأم ن
ا دعوت شود ت هازمینهبنابراین الزم است از متخصصین هرکدام از  شده از اهمیت باالیی برخوردار است. بردهنام

 نویسیخاطرهآموزشی الزم (عکاسی، تدوین،  هایدورهادی از گروه قبل از اردو,د یا افر همراه گروه باشند و یا فر 
ایند هایمهارتتا  ...) را بگذرانندو  (با این کار هزینه مالی تهیه کردن مستند کمرت می شود).الزم را کسب 

 ینمخاطب:  
و محتوایی ســــفر دخیل بوده و  و مراحل اجرایی کارهاامو اجرای  ریزیبرنامهتعدادی از افرادی که در آ. 
 .اندداشتهآن نقش اساسی  گیریشکلدر 
ساتید   .ب سفر جهت و روحانیون ا بهرت، نقد عاملانه و ارزیابی دقیق  گذاریهدفدر  رسانییاریهمراه در 

 .هابرنامه
سفر که در  کنندگانرشکتتعدادی از   .ت صمیماز مراحل اجرایی و  یکهیچدر   هایبرنامهدر مورد  گیریت

سفر دخیل  سفر حارض  کنندهرشکت عنوانبه رصفاً و  اندنبودهمحتوایی و اجرایی  اه این نگ. اندبودهدر 
ممکن اســـت  اگرچهو مشـــکالت اجرایی اســـت. لذا  هاســـنجیاز مصـــلحت  قیدبیآزاد و  کامالًافراد 

 ناقص باشد اماو  غیرعلمیسفر  برگزاری هایسختیبه علت عدم آشنایی با مشکالت و  هاآن اظهارنظر
 »ای جهادینقطه آرمانی ســفره« هاآنو آنچه از دیدگاه  کنندگانرشکت گرایانهآرماندر تشــخیص نگاه 
 .کندمیاست بسیار کمک 

  سازوكارهاتعيين  
خص رات این افراد باید مشپس از تعیین افراد مختلفی که در مرحله قبل به آن اشاره شد، چگونگی دریافت نظ

  شود. آوریجمعاز این افراد  آمدهدستبه، اطالعات شدهتعیین گروهگردد و توسط مسئول یا 
  :از طریق تواندمینقد و بررسی، ارزیابی، بیان تجربیات و...  درزمینه ینظرات این افراد 



  جهادی

۸ 

  ،گیردمیقرار  که در اختیارشان اینامهپرسشتهیه  -
  و،جلسات بحث و گفتگ -
م ضبط صدا یا تهیه فیلم)،( هاآنمصاحبه با  -   به انض

  گردد. آوریجمع و...
  شدهآوريجمعاطالعات  بنديطبقهمطالعه و  

 کرده بندیطبقهاز افراد مختلف را مطالعه و  شدهآوریجمعیک یا چند نفر، نظرات  در این مرحله الزم است
  دهند. گزارش، طرح، مقاله و... ارائهاز قبیل  شدهمشخصقالب و در 

رح زیرا در نوش ط اندداشتهباید از دانشجویانی باشند که در برگزاری سفر نقش اساسی  اترجیحاین افراد 
حائز اهمیت  یافتدستبدان  توانمیکه تنها در بسرت فعالیت عملی  هاییظرافتو  هامصلحتنهایی رعایت 

  است.
 شدهآمادهو محصوالت  هاطرحارائه  

سایر هاگزارش، هاطرحارائه  رسمی و دولتی  نهادهای، سفرهااین نوع از  برگزارکننده هایگروه، مقاالت و... به 
  و مراکز فرهنگی. مندانعالقهو سایر 

جهادی بکار خواهند آمد و در صورت جامع  هایگروهده سایر برای استفا پرارزشیمنابع  عنوانبهاین محصوالت 
  .ی فراگیر ملی را خواهند داشتهاطرحو علمی بودن قابلیت تبدیل به 

ي آماده و تخصص باالتر  باکیفیتفيلم  خصوصبههرچه محصوالت فرهنگي  طورکلیبهداشته باشیم  به خاطر
  .و در حوزه مخاطب بيشرت وجود دارد تروسیعامكان ارائه آن در سطح  گردد،
  ي جهاديهاطرحمشكالت مربوط به ثبت اطالعات و تهيه  ٥

تهیه یک محصـــول ناقص و  تبعبهآوردن بســـرت مناســـب برای دریافت نظرات گوناگون و عدم فراهم  .۱
اند نظرات مختلف را در برگیرد و مصـــاحبه با با اســـتفاده از ســـواالت دقیق و جامع که بتو  (.بعدیتک

  )افراد مختلف با دیدگاه های متفاوت که خروجی گزارشگیری جامع و شامل باشد.
سایر  شدهآماده هاگزارشو  هاطرح موازاتبهتکراری  هایگزارشو  هاطرحتهیه  .۲ سط  برای (. هاگروهتو

سایر  ستیا هاگروهجلوگیری از این امر، ارتباط با  . رضوری است هاآنتوسط  شدهآمادهبی به منابع و د
  دیگر تهیه شود.) هایگروهلذا الزم است قبل از رشوع به فعالیت آرشیوی از مستندات موجود 

رص بی  .۳ شدن  اصطالحو  دنمان فم مشابه و  هایگروهعدم ارتباط با  به علت شدهآمادهی هاطرحدفن 
 ده برای همگان را دارد.قابلیت استفا کهدرحالی هاطرحبایگانی شدن 

فرهنگی و تعصــبات مردم برخی از مناطق و به تصــویر کشــیدن  هایحســاســیتدر برخورد با  دقتیبی .۴
. (بخصوص در شودمیمردم بومی آن مناطق محسوب که حریم اعتقادی و فرهنگی  چیزهاییبرخی از 

  )صداوسی مستندهایدارند مثل ی که مخاطب عمومی هایقالب
به تصویر کشیدن جریان یک سفر جهادی، بدون  رصفاً و  هافعالیتو مصداقی نسبت به  بینکوتهنگاه  .۵

  توجه به مخاطب عام.
به  ییابدســتســاخت فیلم و عدم  هایهزینهتحمیل هزینه ســنگین تهیه مســتند با توجه به باال بودن  .۶

  .سازفیلمبودن کادر  ایهغیرحرفآن به علت  موردنظرکارکرد 



  حفظ و نرش –اردو جهادی 

۹ 

ت کادر  .۷ هیدات  هایفعالیتو محدود شــدن  ســازفیلمناقص ماندن زح آنان در صــورت نیندیشــیدن 
 .شدهساختهرای توزیع وسیع و فراگیر مستندات الزم ب

 هایفعالیتبردارنده همه ابعاد  و درمســــتند جامع  و تهیه ایکلیشــــه هایســــوژهپرهیز از انتخاب  .۸
 ).شودمیتکیه  هاگروهعمرانی  هایفعالیتجهادی. (در اغلب موارد فقط بر 


