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زنگفيلم7
معرفى گزيدة فيلم هاي جشنوارة بين المللي فيلم رشد 

براي پخش در كالس درس

كاربرد تكنولوژي آموزشي
روح ا... مالمير، كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

                                                                                مقدمه                                                                                                                                                                               
فيلم يكي از رســانه هاي اثربخش در آموزش محتواي درسي اســت. در كالس درس، به كمك فيلم مي توان دنياي خارج از كالس را 
مشاهده كرد. براي ايجاد انگيزه، دقت و عالقه به موضوع درس، فيلم وسيله اي بسيار مناسب است كه مي توان در اول، وسط يا آخر درس از 
آن استفاده كرد. با اين هدف كه فيلم مي تواند فرايند ياددهي و يادگيري را فعال و اثربخش كند و كيفيت يادگيري را ارتقا دهد، به معرفي 

فيلم هاي جشنوارة بين المللي فيلم رشد پرداخته ايم.

ë خالصة فيلــم: جواني الغر انــدام وارد يكي از قطارهاي مترو مي شــود و 
روي يكي از صندلي ها در كنار جواني چاق مي نشــيند. جوان چاق از طريق 
هندزفري در حال گوش كردن موســيقي است و هيچ توجهي به جوان الغر 
ندارد. جوان الغر سعي مي كند روي صندلي اش كمي راحت تر بنشيند، اما به 
دليل جثة چاق جوان كناري اش، نمي تواند. آن دو هيچ حرفي با هم نمي زنند، 
اما كارگردان اين فيلم با نگاهي جديد و خالقانه به سراغ سايه هاي جوان الغر 

و چاق مي رود و رفتار و گفتار مؤدبانة آن ها را به ما نشان مي دهد.
ë مخاطب :  اين فيلم براي پخش در كالس درس دانش آموزان دوره هاي اول و 

دوم متوسطه توصيه مي شود. 

عنوان فيلم: 

سايه هاي سپيد 
كارگردان: مهدي اميني

قالب: مستند (بخش بين الملل)
مدت زمان: 6 دقيقه

 كليدواژه ها:     فيلم آموزشي، فيلم رشد، تكنولوژي آموزشي، يادگيري                                                                                                        

ادب از كه آموختي؟
انسان ها در برخوردهاي اجتماعي با يكديگر و آمد 
و رفت در محيط هاي گوناگــون، نيازمند رعايت آداب 
و اصولي هســتند كه احترام و حقوق متقابلي برايشان 
ايجاد كند. براي نشان دادن شخصيتي با وقار و احترام 
برانگيز از خــود و جلب توجه و احتــرام ديگران، بايد 
حركات و رفتارهاي مناســبي داشته باشيم؛ رفتارهايي 
كه اگرچه بيشــتر آن ها را در آمد و رفت هاي اجتماعي 
ياد گرفته ايم، ولي هنوز نكات ريز و ظريف زيادي وجود 
دارند كه از آن ها بي خبريم؛ نكاتي كه از آن ها به عنوان 
آداب معاشرت ياد مي شود. رعايت برخي آداب اجتماعي 
بــه ما كمك خواهد كرد شــأن و منزلت اجتماعي مان 
ارتقا يابد و از فردي عامي به انساني متشخص و باكمال 

تبديل شويم.
بايدهــا و نبايدهاي معاشــرتي در همة جوامع به 
صورت الگوهايي ثابت و مشــترك وجــود دارند. البته 
چگونگي آن هــا در هر فرهنگي تابع نظــام ارزش ها و 
باورهاي آن جامعه است. از اين رو، اگر چه همة جوامع 
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برخي رفتارها را مؤدبانه و برخي ديگر را خارج از نزاكت 
مي شمارند، اما اينكه چه چيزي مؤدبانه است يا نيست، 
فقط با فرهنگ هر جامعه تعريف مي شود، به طوري كه 
رفتار و رســوم پسنديده در يك جامعه ممكن است در 

جامعة ديگر اصًال پسنديده نباشد.
مثًال ميان اسكيموها رسم بر اين است كه مهمان، 
پس از غذا خوردن، لب هاي خود را طوري پاك كند كه 
صدايي از آن ها برخيزد. به اين ترتيب نشــان مي دهد 
غذا برايش گوارا بوده اســت، ولي ما اين كار را ناپسند 
مي دانيم. دســت دادن با دوســتان هنگام مالقات در 
بسياري از كشورهاي جهان معمول است، ولي چينيان 
به جاي اين كار دو دســت خــود را بر هم مي گذارند و 
تكان مي دهند. در كشــور ما، رعايت فاصلة بين دو نفر، 
اگر چه پســنديده است، اما مرسوم نيست و تقريباً بين 
دو نفر در صف هيچ فاصلــه اي وجود ندارد، حال آنكه 
در كشــورهاي اروپايي، رعايت نكردن اين فاصله نوعي 
تعرض به حريم و حقوق فردي افراد محسوب مي شود 

و واكنش هاي تندي در پي دارد.
بنابراين، آداب معاشرت با ديگران در سراسر جهان، 
در عيــن حال كه متفاوت اســت، ولــي در همه جا به 
منظورهاي معيني از قبيل ســالم كردن، دست دادن 
و احترام گذاشــتن به يكديگر، نحوة رفتار و پوشش در 

مهماني ها و محل كار مورد احترام است و به كار مي رود.
فيلم «سايه هاي سپيد» يكي از فيلم هاي راه يافته 
به بخش مســابقة چهل و هفتمين جشنوارة فيلم رشد 
است كه مي توان از آن براي آموزش غيرمستقيم آداب 

معاشرت به دانش آموزان استفاده كرد.

ë خالصة فيلم: پدرى كه حاال گرد پيرى بر ســر و صورتش نشســته، از نظر 
شــنوايى نيز دچار مشكل شده اســت و صداها را خوب نمى شنود. فرزند او 
يك سمعك برايش خريده و آماده اش كرده است تا به خانة سالمندان برود. 

پدرش تمايلى به ترك خانه ندارد و ...
ë مخاطب : اين فيلم براى پخش در كالس درس دانش آموزان دوره  هاى اول 

و دوم متوسطه توصيه مى شود.

عنوان فيلم: 

 سمعک 
كارگردان: محمد همتى

قالب: داستانى (بخش دانش آموزى)
مدت زمان: 5 دقيقه
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 از مكافات عمل غافل مشو 
گندم از گندم برويد، جو ز جو!

انسان موجودى است اجتماعى و بنيان اين اجتماع 
بر همان خانوادة كوچك چند نفرى بنا نهاده شــده كه 
متشكل از پدر و مادر و فرزند است. در اجتماع خانواده، 
پدر و مادر حكم ريشة درخت را نسبت به شاخه ها دارند. 
آن ها به طور طبيعى و فطرى دوستدار فرزندان خويش 
هستند و در نتيجه همة تكاليف و مشكالت فرزندان را 
بدون هيچ گونه احســاس ناراحتى و منت گذارى انجام 
مى دهند. اما والديــن زمانى به فرزندان نياز جدى پيدا 
مى كنند كه عمرى از ايشان مى گذرد. حال اگر فرزندان 
احتــرام كامل پدر و مــادر را رعايت نكننــد يا خداى 
نخواســته آن ها را مــورد آزار و اذيت، زخم زبان ، طعنه 
و منت گذارى قرار بدهند، ايــن بى احترامى پيامدهاى 
بسيار بدى دارد كه رفته رفته كانون خانواده و در نهايت 

اجتماع را از هم مى پاشد.
در قرآن كريم، بارها احتــرام به پدر و مادر توصيه 
شــده اســت. اين توصيه آن قدر مهم است كه در كنار 
دعوت به توحيد آمده اســت. از جمله در آية 23 سورة 
اِسرا، خداوند مى فرمايد : «پروردگارت مقرر داشت كه جز 
او را نپرســتيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. اگر يكى از 
آن ها يا هر دو نزد تو به پيرى رســيدند، به آنان «واى» 
مگــو و آنان را مــران و با آنان [لطيف و ســنجيده و] 

بزرگوارانه سخن بگو.»
در احاديث نيز احسان به والدين بسيار سفارش شده 
و از آزردن آنان نكوهش به عمل آمده اســت. چنان كه 
فرموده اند : نگاه رحمت به والدين، پاداش حج مقبول را 
دارد. رضايت آن دو، رضاى الهى و خشــم آنان خشــم 
خداست. احســان به پدر و مادر عمر شخص را طوالنى 
مى كند و سبب مى شــود فرزندان او هم به وى احسان 
كنند. در حديث ديگرى آمده است، حتى اگر تو را كتك 

زدند، تو «اُف» نگو، خيره نگاه مكن، دســت بلند مكن، 
جلوتر از آنان راه نرو، آنان را به نام صدا نزن، كارى مكن 
كه مردم به آنان دشــنام دهند، پيش از آنان منشين، و 

پيش از آنكه از تو چيزى بخواهند، به آنان كمك كن.
از آيات و روايت هاى تربيتى بر مى آيد كه احسان به 
پدر و مادر در همه حال الزم اســت. هرگاه يكى از پدر و 
مادر يا هر دوي آنان پير شــوند، فرزند بايد متكفل امور 
آنان باشــد؛ نه اينكه ادارة امور آنان را به ديگران بسپارد 
و خود از زير بار اين مســئوليت شانه خالى كند. سپردن 
والديــن پير بــه خانه هاى ســالمندان، خالف مقتضاى 
انســانيت و وجدان بشرى است. پدر و مادر، تنها محتاج 
خوراك، پوشاك و خدمات معمولى و مادى نيستند، بلكه 
نيازمند محبت و دستگيرى و مهربانى اند و اين نيازمندى 
آنان، در خانة سالمندان و آسايشگاه ها تأمين نخواهد شد. 
هيچ فرزندى هرگز نبايد از نگهدارى و خدمت رســاندن 
به پدر و مادر، اظهار انزجار و خســتگى كند. البته نيكى 
به والدين، نبايد تنها در زمان حيات و زندگى آنان باشد، 
بلكه پس از مرگ آن عزيزان نيز بايد احســان به آن ها را 
ادامه داد. رسول اكرم (صلى اهللا عليه و آله) فرموده است: 
«سرور نيكوكاران در روز قيامت، انساني است كه بعد از 

فوت والدين به آنان نيكى كرده است.»
فيلم كوتاه «ســمعك»، يكى از آثار دانش آموزى در 
چهل و هفتمين جشنوارة فيلم رشد، به اين مهم پرداخته 

است.

 پي نوشت ها .........................................................................................
ë فرهنگيان محترم، اولياي گرامي و متوليان ارجمند آموزش وپرورش براي تهية 

فيلم هاي معرفي شده مي توانند به يكي از روش هاي زير اقدام كنند:
الف) تماس با شماره تلفن 883٠5861-٠21 (گروه توليد فيلم هاي آموزشي)
«goroohehonari@gmail.com» ب) ارسال درخواست كتبي از طريق نشاني الكترونيكي

(با ذكر نام، شمارة تلفن و نشاني دقيق).
ج)مراجعة حضوري به نشــاني «تهران، زير پل كريمخان، خيابان ايرانشــهر 
شــمالي، ســازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش وپرورش، طبقة دوم، 

گروه توسعه و توليد رسانه هاي شنيداري و ديداري.


