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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تکنولوژی آموزشی 5
جمعه  30 آبان 1393

کلید پیشرفت کشور به میزان زیادی 
که  اســت چرا  دست ســینماگران 
با  دســت اندرکاران هنر فاخر سینما 
توجه به تأثیرگذاری و جهت دهی این 
هنر می توانند با تولیدات خود روح امید، 
شوِق پیشــرفت، انگیزه کار و تالش ، 
اعتماد به نفس و اعتقاد به ارزش های 

اسالمی  و ملی را در جامعه ترویج کنند

نیم قرن تالش برای ترویج 
و توسعه فیلم های آموزشی

جاذبه نور، انرژی صدا و هیجان حرکت

 راز تاثیرگذاری فیلم های آموزشی

جاسک و سواحل مکران

 بازهم میزبان جشنواره فیلم رشد

داوران خارجی چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد

جشنواره  بین المللی فیلم رشد 
در نوع خود بی نظیر است!

نگاهی به جلسات نقد و بررسی فیلم های آموزشی

توپ جنگی و کنترل خشم درخیابان
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سینما فلسطین مرکز جشنواره بین المللی 
فیلم های آموزشی تربیتی رشد،  در روز جمعه 
23 آبان ماه شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه 
بین المللی  جشنواره  چهارمین  و  چهل 
رشد  تربیتی  و  آموزشی  علمی،  فیلم های 
این  بود. مراسمی که در آستانه 50 سالگی 
جشنواره،  فعالیت های پایانی یکی دیگر از 
آثار  تا  را کلید زد  جشنواره های فیلم رشد 
برتر و منتخب آن به مدت یک هفته  میزبان 
و  خانواده ها  دانش آموز،  معلم،  مخاطبان 
فیلم های آموزشی در  به  دیگر عالقه مندان 
سالن های نمایش مدارس و مراکز آموزشی،  
سینماهای منتخب، پردیس های فرهنگیان و 
دیگر مراکز مربوطه  باشد. همچنین همزمان 
با نمایش این آثار در تهران، استان گیالن 
منطقه  در  فارس  خلیج  نیلگون  سواحل  و 
مکران) با مرکزیت شهرهای جاسک، کنارک 
جشنواره  از  دوره  این  میزبان  بهار،  چاه  و 

بین المللی فیلم رشد بودند. 

آغازی آسمانی با نام خدواند مهر 
آفرین! 

از  آیاتی  تالوت  از  پس  و  مراسم  دراین 
کالم اهلل مجید توسط یکی از دانش آموزان، 
احترام سرود  به  در سالن،  جمعیت حاضر 
خواستند.  پا  اسالمی  به  جمهوری  مقدس 
سپس با نمایش فیلم کوتاهی که دیدن آن 
همه میهمانان را به وجد آورده بودند، مراسم 

نیم قرن تالش 
برای ترویج و 
توسعه فیلم های 
آموزشی

گذر و نظری بر مراسم 
افتتاحیه  جشنواره 

افتتاحیه ادامه یافت. 

قدرشناسی وزیر آموزش و پرورش 
کنندگان  برگزار  و  هنرمندان  از 

جشنواره
قرائت پیام وزیر محترم آموزش و پرورش 
که به دلیل شرکت در همایش بین المللی در 
مراسم حضور نداشتند، برنامه دیگر مراسم 
افتتاحیه بود. دراین پیام که توسط مدیر کل 
دفتر وزارتی آموزش و پرورش آقای فاضل 
قرائت شد، وزیر آموزش و پرورش با توصیه 
به ساخت و تولید فیلم های آموزشی فاخر و 
تاثیر گذار، از حضور همه شرکت کنندگان، 
و  فرهیختگان  و  منتقدین  هنرمندان، 
همچنین دست اندرکاران و برگزار کنندگان 
امید  اظهار  و  وتشکر  تقدیر  جشنواره  این 
واری کرده بود که با یاری پروردگار بزرگ 
در دوره های آینده شاهد رشد و تعالی بیشتر 

این جشنواره باشیم. 

فعلی  و  قبلی  دبیران  سخنرانی 
سیاستگذاری  شورای  رئیس  و 

جشنواره
مراسم با سخنرانی دبیران قبلی و فعلی 
این جشنواره یعنی دکتر حمیدرضا کفاش و 
مهندس سید سعید بدیعی ادامه پیدا کرد 
و از تالش های 7 ساله دکتر کفاش برای 
دبیری این جشنواره با اهدای لوح سپاس 
مراسم  درادامه  قدردانی شد.  و  تقدیر 

دبیر جشنواره چهل و چهارم، مهندس سید 
سعید بدیعی گزارش یک ساله فعالیت های 
دبیرخانه فیلم رشد را قرائت کرد.  همچنین  
در این مراسم آقای دکتر محی الدین بهرام 
سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  محمدیان، 
رئیس  و  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش 
رشد،  فیلم  جشنواره  سیاستگذاری  شورای 
در  حاضرین  به  آمدگویی  خوش  ضمن 
سخنانی،  درخصوص جشنواره چهل و چهارم  
را  خداوند  افزودند:  و  داشتند  بیان  مطالبی 
شاکرم که توفیق داد تا چهل و چهارمین دوره 
فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی فیلم رشد 
را برگزار کنیم. ایشان ضمن تاکید بر اهمیت 
و جایگاه فیلم آموزشی از همه هنرمندان و 
خواستند  متخصص  و  متعهد  سازان  فیلم 
تا آموزش و پرورش را در ساخت  و تولید 
فیلم های فاخر و موثر برای تسهیل در فرایند 

یاددهی- یادگیری یاری نمایند. 

معلم  از  تقدیر  و  عشق  سخن 
فداکاری  دیگر

محمدیان،  دکتر  آقای  سخنان  از  پس 

جشنواره،   سیاستگذاری  شورای  رئیس 
انیمیشن کوتاه صفر و یک اثر مهدی شاد 
استقبال و تشویق  با  نمایش درآمد که  به 
حاضران همراه شد و برای لحظاتی فضای 
ادامه فیلم  با خود همراه کرد.در  مراسم را 
کوتاه »سخن عشق« اثر هوشنگ ارشادی 
نمونه  و  فداکار  پژوهنده،  معلم  وصف  در 
کشوری سرکارخانم فاطمه آقایی به نمایش 
درآمد در این مراسم آقایان مهندس دیمه ور 
و  آموزش  وزارت  ابتدایي  آموزش  معاون 
پرورش، دبیر جشنواره سیدسعید بدیعی و 
دکتر محمدیان با اهدای لوح تقدیر از خانم 

آقایی تجلیل به عمل آوردند. 

استانی  کنندگان  برگزار  از  تجلیل 
عامل  مدیر  پیام  قرائت  جشنواره، 
عکس  و  نظرسنجی  انصار،  بانک 

یادگاری  
برگزارکنندگان  از  مراسم  این  ادامه  در 
استانی چهل و سومین جشنواره بین المللی 

فیلم رشد تجلیل به عمل آمد.
سپس پیام مدیرعامل بانک انصار خطاب 
به جشنواره فیلم رشد قرائت شد و در پایان 
این مراسم دست اندرکاران اجرایی استانی و 
نیز مدیران عالی و ارشد وزارت آموزش 
به  جشنواره  میهمانان  با   پرورش  و 
گرفتند  جمعی  دست  عکس  یادگار 
فیلم  کوتاه  استراحتی  از  پس  و 
سینمایی »تبسم گرگ«  اثر علیرضا 

جوادی به نمایش درآمد.
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فیلم رشد سفیر فرهنگی ایران 
در دنیای فیلم های آموزشی

سید سعید بدیعی
قائم مقام دفتر تکنولوژی آموزشی و دبیر 
جشنواره بین المللی فیلم رشد

نگاهی به فعالیت های کشورهای 
و  منطقه  حتی  و  ایران  همسایه 
همچنین سابقه طوالنی جشنواره 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
و تربیتی رشد حکایت از آن دارد 
بسیار   زمینه ای  جشنواره  این  که 
جمهوری  کشور  برای  مناسب 
تبادالت  زمینه  در  اسالمی ایران 
فرهنگی، فیلم آموزشی و انتقال و 
دریافت تجربیات دیگر کشورها در 

این زمینه است. 
تعداد  برابری  دو  افزایش 
 21 از  کننده  شرکت  کشورهای 
کشور در دوره اول که در دوره 44 
جشنواره به 40 کشور افزایش یافته 
است،  نشان از توجه و اهمیت این 
جشنواره در نگاه بین المللی و دیگر 
نظام های آموزشی و فرهنگی جهان 
دارد. این در حالی است که متاسفانه 
به دلیل برخی تحریم های بی رحمانه 
و ظالمانه از سوی دشمنان کشور و 
و  آثار  ارسال  زمینه  ایران،   مردم 
فیلم های آموزشی برای بسیاری از 
هنرمندان و عالقه مندان شرکت در 
این جشنواره قدیمی و موثر فراهم 
نیست و نمی توانند آثار خود را با 
شرایط و در زمانی که مقرر است به 

این جشنواره برسانند. 
چنین  برگزاری  دیگر  سویی  از 
کشور  است  توانسته  جشنواره ای 
جمهوری اسالمی  ایران را به عنوان 
یکی از کشورهای مدعی و حاضر در 

جشنواره  دارای  کشورهای  باشگاه 
فیلم های آموزشی قرار دهد و گذر 
سالگی   50 مرز  از  جشنواره  این 
ارزشمندی  مالک مهم و شاخص 
جهانی  و  شدن  جهانی  برای 
است.  نظیر  این رخداد کم  ماندن 
اندیشمندان این حوزه و متخصصین 
دنیای فن آوری های نوین اطالعات 
و ارتباطات برای رسانه سینما و فیلم 
سه کارکرد عمده تفریح، سرگرمی و 
آموزش را قائل هستند که مهمترین 
جنبه این کارکردها، کارکرد آموزشی 
آن است و نظام های آموزشی پیشرو 
کارکردهای  از  می کنند  تالش 
بیشترین  فیلم،  آموزشی سینما و 
بهره را ببرند. اهمیت این موضوع 
به گونه ای است که فراموش کردن 
کارکردهای آموزشی و اطالع رسانی 
و  ناقص  استفاده  به معنی  همواره 
قدرتمند  رسانه  این  از  بعدی  تک 
ارزیابی های  در  و  می شود  تلقی 
به عمل آمده نمره ای منفی برای یک 
سیستم لحاظ خواهد  شد. این گونه 
است که در غیاب سینمای آموزشی 
و تولید فیلم های فاخر، اهمیت  و 
جایگاه جشنواره ای مانند جشنواره 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
و تربیتی رشد شناخته می شود و 
می تواند از ابعاد بین المللی نیز مورد 
توجه اصحاب سینما و رسانه در دنیا 

قرار گیرد. 
ارسال  و  تدوین  دیگر  از سویی 

ساالنه بیش از 2000 نسخه آیین 
نامه و فراخوان این رخداد علمی و 
فرهنگی  به موسسات فیلم سازی 
مطرح در زمینه فیلم های آموزشی 
و  مرتبط  جشنواره های  علمی،  و 
افراد دست اندرکار تولید فیلم های 
که  جهان  سرتاسر  در  آموزشی 
توسط امور بین الملل دفتر جشنواره 
در  قدمی بزرگ  می گیرد،   صورت 
معرفی فعالیت ها و تالش های کشور 
وزارت  و  اسالمی  ایران  جمهوری 
آموزش و پرورش در زمینه فیلم های 
آموزشی است. حضور داوران خارجی 
این جشنواره که با اشراف و تجربه ای 
بهترین ها  بین  از  دارد،  وجود  که 
شاخص های  با  و  حوزه  این  در 
کارشناسی و مالک های بین المللی 
داوری  برای  و  انتخاب  شناسایی، 
آثار دعوت می شوند، زمینه بسیار 
مناسبی در فعالیت های بین المللی 
ساله  همه  است.  جشنواره  این 
بین 4 تا 6 داور بین المللی که گاه 
سابقه حضور در دوره های دیگر این 
جشنواره را هم دارند، به مدت یک 
هفته تا 10 روز میهمان جمهوری 
اسالمی ایران و این جشنواره هستند 
و ضمن داوری آثار و آشنایی بیشتر 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  اقدامات  با 
با  ایران  اسالمی   جمهوری  هنری 

فضای اجتماعی متفاوت و دوست 
با  و  تمدن  با  کشور،  این  داشتنی 
آن  آمیز  افتخار  فرهنگی  سابقه 
عنوان  به  و  می شوند  آشنا  بیشتر 
و  ازقدرت  که  فرهنگی  سفیرانی 
مانند  گذار  تاثیر  ای  رسانه  فضای 
فیلم نیزبرخوردارهستند در بازگشت 
به کشور خود با شناخت و انصاف 
بیشتری در مورد کشور ما قضاوت 

و اطالع رسالنی می کنند. 
ارسالی  آثار  تعداد  آن  بر  عالوه 
اول  دوره  در  که  جشنواره  این  به 
است،  بوده  فیلم  آن 21  برگزاری 
افزایش یافته  برابر  از 10  به بیش 
و  چهل  دوره  در  فیلم  به 217  و 
چهارم رسیده است که این خود نیز 
نشانگر اقبال و استقبال هنرمندان 
و فیلم سازان دیگر کشورها از این 

جشنواره است. 
همچنین تعداد گروه فیلم های 
اول  دوره  در  که  جشنواره 
تقسیم بندی خاصی نداشته اند، در 
فیلم های  گروه:   5 به  جاری  دوره 
مستند علمی و آموزشی، فیلم های 
انیمیشن  فیلم های  مستند، 
و  تربیتی  فیلم های  )پویانمایی(، 
تربیتی  فیلم های  و  بلند  داستانی 
داستانی کوتاه افزایش یافته است 
که این موضوع هم نشان از جامعیت 

و توجه تام و تمام برگزار کنندگان 
نسبت به حوزه فیلم های آموزشی 

در سطح جهان دارند.  
فیلم های  بین المللی  جشنواره 
علمی، آموزشی و تربیتی رشد در عین 
توجه به مقتضیات جهانی و شرایط و 
فنی خود،  و  شاخص های تخصصی 
رفیع  جایگاه  و  ارزش ها  از  گاه  هیچ 
مسائل اخالقی در آموزه های جهانی 
نبوده  غافل  هم  اسالم  مقدس  دین 
و همواره نگاهی قدرشناسانه نسبت  
خود  ایثارگر  همکاران  و  معلمان  به 
داشته است،  به گونه ای که همیشه 
و همواره از این عزیزان که عالوه بر 
انتخاب شغل مسئولیت آور معلمی، 
از بذل جان و هستی خود هم دریغ 
نکرده اند، به طور ویژه تقدیر و تجلیل 
کرده است. کاری آگاهانه، هوشمندانه 
نگاه  منظر  در  واخالقی که می تواند 
در  که  هنرمندانی  خارجی،   داوران 
آموزشی  علمی و  رخداد  این  جهان 
را دنبال می کنند و ناظران آگاه و با 
این  تعهد  از  نشانی  جهانی،  انصاف 
کشور به حفظ ارزش های اخالقی و 
 انسانی باشد و جشنواره فیلم رشد را نه 
تنها به عنوان حاصل تالش های  وزارت 
آموزش و پرورش که به عنوان سفیر 
فیلم های  دنیای  در  ایران  فرهنگی 

آموزشی معرفی و نهادینه کند. 
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و  فیلم  اهمیت  و  جایگاه 
سینما و فیلم آموزشی

موضوع اولی که  مایلم بدان اشاره 
کنم،  جایگاه و اهمیت فیلم و سینما 
و فیلم آموزشی است. امروزه موضوع 
فیلم و سینما ظرفیت بسیار بزرگ 
و ارزشمندی است که باید از تمام 
ظرفیت های آن در آموزش و پرورش 
استفاده شود و در این میان فیلم های 
آموزشی می توانند نقش بسیار مهم 
و ارزنده ای داشته باشند. البته فیلم 
و سینما هم مانند هر هنر دیگری 
آسیب ها و نکات ضعفی دارند که 
باید به دقت به آن ها توجه شود و 
این  کنار  در  باید  هم  موضوع  این 
باشد.  دقیق  توجه  مورد  قابلیت ها 
دنیای فن آوری های نوین و امکانات 
دارد،   وجود  آن  در  که  فزاینده ای 
تاثیرگذاری  که  است  شده  باعث 
و اهمیت فیلم و سینما دو چندان 
شود، به گونه ای که همه ما شاهد 
هستیم که گاهی یک فیلم کوتاه 
می تواند تاثیری عمیق و ماندنی در 
ذهن فرزندان ما بگذارد و برای یک 
عمر آنان را تحت تاثیر نکات مثبت 
و یا احیانا منفی خود قرار دهد. در 
حقیقت سینماو فیلم شمشیر دو 
لبه ای است که باید به دقت مورد 
استفاده قرار گیرد و ضمن بکارگیری 
در  که  دینی  اسالمی و  آموزه های 
دین مقدس اسالم می توانند موجب 
تحول و دگرگونی در فکر و اندیشه 
انسان ها شوند، از این صنعت بزرگ 

استفاده بهینه و درستی به عمل آید. 
این موضوع وقتی اهمیت و ارزش 
پیدا می کند که ظرفیت  بیشتری 
میلیونی  جمعیت  مثل  بزرگی 
دانش آموزی و معلمان ما در آموزش 
و  هستند  دسترس  در  پرورش  و 
این ظرفیت  از  استفاده  با  می توان 
ماندگاری  و  موثر  فیلم های  عظیم 
را در حوزه آموزش و پرورش و در 
گروه های علمی، آموزشی و تربیتی 
که موضوع جشنواره بین المللی فیلم 
رشد هستند، تولید و آن را در اختیار 
معلمان قرار داد. به همین دلیل این 
جشنواره از اهمیت و ارزش واالیی 
برخوردار است که باید قدر دانست 
و همه با هم برای توسعه آن گام 

برداریم.  

حفـظ آرامـش و سـالمـت 
و  مهم  موضوعی  جشنواره 

اساسی
اما مطلب دوم در خصوص نقش و 
جایگاه  حراست و تاثیرات مثبت آن 
در حفظ آرامش، سالمت و برگزاری 
شایسته این جشنواره است.  اطالع 
دارید که عموما وظیفه حفظ آرامش 
و امنیت هر سازمان و نهادی بر عهده 
مربوطه  حراست  مرکز  یا  و  واحد 
می باشد و به همین دلیل در جشنواره 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
عاملیت  با  که  هم  رشد  تربیتی  و 
سازمان انجام می شود،  این وظیفه 
بر عهده اینجانب و همکاران سخت 

کوشم است تا همه دست اندرکاران 
جشنواره  کننده  برگزار  عوامل  و 
راحتی  و  خاطر  آرامش  با  بتوانند 
خیال در محیطی ایمن و مطمئن 
وظایف محوله را به انجام برسانند 
و خوشبختانه  توفیق داشته ایم با 
حمایت ها و هماهنگی هایی که بین 
همه واحدهای سازمانی و حراست 
وجود دارد، در همه موارد و از جمله 
این جشنواره که بعد بین المللی آن 
نحوی  است، به  مهم  ما  برای  هم 
موثر و مطلوب وظایف محوله را به 
انجام برسانیم و امیدواریم که این 
حس و برداشت که فضای همراه با 
آرامش و ایمن و سالمت می تواند 
موجب برگزاری بهتر این جشنواره 
شود، در وجود همکاران محترم ما 
هم موجب انجام بهتر کارها شود و 
مراسمی در  برگزاری  همواره شاهد 
خور شان جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان کشور ی با فرهنگ، اصیل و 
اسالمی باشیم و میهمانان ما هم با 
نگاهی واقع بینانه و مثبت به کشور 

خودشان باز گردند و سفیری شایسته 
برای  این کشور و فرهنگ اصیل آن 
باشند. در خصوص مسائل و وظایفی 
دیگری هم مانند تایید صالحیت ها 
که بر عهده این واحد است، تالش 
کرده ایم که کارها به نحو احسن و 
در زمان مقرر انجام شود و همکاران 
مسئول ما بتوانند با اطمینان خاطر 
از وجود کسانی که در امر برگزاری 
جشنواره همکاری دارند، بهره ببرند. 

ایجاد فضای امن و آرام برای 
میهمانان و دواران جشنواره

بخصوص  و  دیگر  مهم  موضوع 
در جشنواره بین المللی فیلم رشد، 
حضور داوران و میهمانان خارجی 
جشنواره است که در مدت برگزاری 
جشنواره میهمان کشور جمهوری 
اسالمی ایران هستند. در تمام مدت 
حضور این عزیزان در ایران از لحظه 
ورود به فرودگاه امام خمینی)ره( تا 
ترک کشور  یکی از همکاران سخت 
کوش ما در کنار و در خدمت این 
حفظ  ضمن  تا  است  میهمانان 
آنان، پاسخگوی  آرامش  و  سالمتی 
احتمالی  درخواست های  و  نیازها 
ایشان باشد و ضمنا در برنامه های 
جنبی هم که برای بازدید و آشنایی 
از مراکز  برای دیدار  این میهمانان 
تاریخی و دیدنی کشور تدارک دیده 
شده است،  حضور دارند تا در کنار 
دیگر عزیزان مسئول با همراهی این 
میهمانان بتوانند فضایی آرام و ایمن 

را برایشان تدارک ببینند. 
خورده  قسم  دشمنان  متاسفانه 
تصویری  اسالمی   ایران  جمهوری 
نامطلوب و غیر واقعی را در اذهان 
برخی از میهمانمان از کشور ما به 
نظر می رسد  به  آورده اند که  وجود 
این جشنواره می تواند زمینه ای خوب 
ظرفیت های  معرفی  برای  موثر  و 
روحیه  بازنمایی  و   کشور  واقعی 
میهمان نوازی ایرانیان باشد، صفت 
و خصوصیتی که از نمادهای معرفی 
طول  در  و  است  ایرانیان  و  ایران 
خوب  برخورد  از  اعصار  و  قرون 
ایرانی مسلمان در اذهان  جهانیان 
باقی مانده است و باید به هر نحوی 
آن را تقویت کرده و در منظر نگاه 
دهیم  قرار  خود  خارجی  میهمانان 
تا بتوانند سفیر و شاهدی صادق بر 
وجود مردمی مهربان و صلح دوست 
در  اسالمی باشند.  کشور  این  در 
همین جا الزم است که از همکاران 
خوب و تالشگرم در واحد حفاظت 
فیزیکی و دیگر بخش هایی که توسط 
و  مدیریت  سازمان،  حراست  اداره 
ساماندهی می شوند نیز تشکر کنم 
که در طول زمان برگزاری جشنواره 
برگزاری  نوبت  دو  در  بخصوص  و 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه با تمام 
 وجود در خدمت برگزاری شایسته و 
همراه با آرامش این مراسم هستند 
و تالش می کنند که این مراسم به 
بهترین و سالم ترین شکل ممکن 

اجرا و برگزار شود.

هدف ما حفظ سالمت، آرامش و برگزاری شایسته 
و موثر جشنواره فیلم رشداست!

گفت و گو با مظفری رئیس اداره حراست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی رشد در سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی،  حاصل همراهی، همدلی 
سازمان  این  مختلف  واحدهای  هماهنگی  و 
که  این حوزه  موثر  واحدهای  از  یکی  است. 
معموال هم تالش های آن به لحاظ حرفه ای و 
نکات خاص کارشناسی از دیده ها پنهان است،  
واحد حراست این سازمان است. در همین 
مظفری  آقای  با  کوتاهی  گوی  و  گفت  ارتباط 
رئیس واحد حراست سازمان انجام داده ایم 

که با هم می خوانیم.  
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جاذبه نور، انرژی صدا و هیجان حرکت
راز تاثیرگذاری فیلم های آموزشی

گفت و گو با محمد ناصری مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

رسانه های آموزشی طیف گسترده ای از فعالیت های وزارت آموزش و پرورش 
را در برمی گیرد و اساسا رسانه مفهومی عام برای همه فعالیت هایی است که 
باعث ارتباط، شکل گیری فضای یاددهی - یادگیری و تداوم ارتباط بیشتر برای 
آموزش و پرورش فرزندان این سرزمین پهناور می شود. بعد از کتاب های 
درسی که از شمارگان وسیع و پرشماری برخوردار هستند، مجالت رشد نیز با 
حدود 35 عنوان در موضوعات مختلف و برای مخاطبان گوناگون جزء رسانه های 
پرتعداد و مخاطب محور این حوزه هستند. محمد ناصری که کار خود را با 
معلمی آغاز کرده، دستی نیز بر قلم دارد و سفرنامه حج اوبا عنوان »جای پای 
ابراهیم« به چاپ های متعدد رسیده است. وی چند سالی است که سمت مدیر 
کلی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و مدیر مسئولی مجالت رشد را بر 
عهده دارد. در آستانه برگزاری مراسم اختتامیه چهل و چهارمین جشنواره 

بین المللی فیلم رشد با ایشان گفت و گو کرده ایم. 
 جناب آقای ناصری،  با توجه به 
حضور  قابل توجه شما در عرصه 
با  همواره  که  پرورش  و  آموزش 
رسانه های  با  مرتبط  فعالیت های 
آموزشی و از جمله مجالت رشد 
ا ین همراه بوده است،  لطفا اندکی 
در مورد آغاز انتشار این مجالت و 
پاگیری فیلم رشد برایمان بگویید. 
و  کارشناسی  نگاه  منظر  از 
احتمالی  آسیب های  بیان  بدون 
این  گفت وگو  که  قصد و هدف 
ویژه  مجالی  و  فرصت  و  نیست 
دهه  آغازین   سال های  می طلبد، 
ترین  مهم  از  یکي  شمسي   40
در  اعتنا  قابل  فرصتی  و  دهه ها 
ایران  فرهنگي  و  آموزشي  نظام 
آموزش  نظام  سال ها  آن  بود. 
مشروطیت  فرداي  از  که  دولتي 
یک جریان آرام و تدریجي را پشت 
سر مي گذاشت و با جریان سنتي 
حاکم  چالش هاي جدي را تجربه 
به  شد   موفق  آرام  آرام  مي کرد، 
یک عزم ملي و همگانی تر دست 
یابد و در ادامه آن برای دستیابي 
تر   محسوس  و  ملموس  نتایج  به 
پی گیر تغییرات جدي تری باشد.  
همان سال ها در وزارت آموزش و 
عنوان  به  جدیدي  قانون  پرورش 
گرفت  شکل  ملي  مدارس  نظام 
و  ایران  در  مدارسي  تدریج  به  و 
به  که  شد  تاسیس  تهران  خاصه 
دانش آموزان  تربیت  و  آموزش 
اهتمام و دقت نظر بیشتر از حد 
معمول داشتند. همه این اتفاقات و 
توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان 

و  آموزش  وزارت  شد   باعث 
و  کند  تصویب  را  قانوني  پرورش 
سطوح  همه  دانش آموزان  براي 
آموزشی نشریاتي منتشر نماید تا 
آموزش  علمي و  مباحث  کنار  در 
غیررسمي  آموزش های  رسمي، 
به دانش آموز   و کمک درسي هم 

انتقال یابد.
 انتشار مجالت رشد )پیک( اوج 
بود  راهی  آغاز  و  دگرگونی ها  این 
که از حدود سال 1342 شروع شد 
بزرگان  هوشمندی  و  درایت  با  و 
از  پس  تربیت،  و  تعلیم  عرصه 
با نگاه و  انقالب اسالمی ایران هم 
بر  تازه تر و منطبق  نو و  بستری 
مقدس  نظام  اهداف  و  ارزش ها 
جمهوری اسالمی   ایران ادامه یافت 
مجله  عنوان   35 حدود  اکنون  و 
رشد، همه ساله برای دانش آموزان، 
دانشگاه های  دانشجویان  معلمان، 
و  تعلیم  متخصصان  فرهنگیان، 
تربیت و دیگر عالقه مندان منتشر 
می شود و در این بین خانواده های 

این  محتوای  از  نیز  دانش آموزان 
مجالت بی بهره نمی مانند.

طرفه آن که  درهمان سال ها و 
در اداره کل سمعی و بصری وزارت 
آموزش و پرورش  فعالیتی دیگر و 
در قالب نوعی دیگر از رسانه های 
می گیرد  پا  فیلم  یعنی  آموزشی،  
در  را  خود  مستمر  حرکت  و 
حوزه های مورد نظر دنبال می کند. 
زمانی  هم  این  بتوان  شاید 
از  متاثر  را  ساله   50 همراهی  و 
رسانه های  که  دانست  نگاه  نوعی 
درسی،  کتاب  از  اعم  آموزشی، 
مجالت آموزشی و کمک آموزشی، 
فیلم های آموزشی و دیگر اجزایی 
در  زآن  ا  ما  سال ها  این  در  که 
وزارت آموزش و پرورش به عنوان 
می کنیم،  یاد  آموزشی  بسته 
همواره و همیشه مکمل،  نیازمند 
هستند.  همدیگر  به  وابسته  و 
عنوان های افزوده »علمی ، آموزشی 
و تربیتی«  در جشنواره بین المللی 
تاکید دیگر رسانه ها  فیلم رشد و 

همین  بر  رشد  مجالت  جمله  از 
عناوین و مراقبت بر شکل گرفتن  
محورهایی که بتواند در این رسانه 
آموزشی  علمی،  نیازهای  همه 
تامین  را  مخاطبان  تربیتی  و 
کند، حلقه اتصال و محور وحدتی 
است که در همه این سال ها این 
دو همسایه همراه را بیشتر و موثر 

تر با هم پیوند داده است. 
 گمان می کنید همان ضرورت هایی 
مجالت  انتشار  آغاز  باعث  که 
جشنواره  پاگیری  و  رشد)پیک( 
فیلم رشد شد، هنوز هم با همان 

قوت پابرجاست؟ 
در  البته  بله!  ضرورت ها  اصل 
هم  قرن،  نیم  این  حدود  طول 
در  هم  و  رشد  مجالت  زمینه  در 
بسیار  اتفاقات  رشد،  فیلم  حوزه 
زیادی افتاده است و به طور مثال 
سینمایی  فیلم  یک  دیدن  رویای 
گاه  که  افتاده  دور  روستایی  در 
در آن سال ها غیرممکن می نمود، 
ابزارهای اطالع رسانی و  با وجود 
برای  حتی  جدید،   فن آوری های 
دورافتاده  در  روستایی  پسرکی 
آسان  کاری  به  ایران  نقاط  ترین 
شده  تبدیل  یافتنی  دست  و 
متعدد  و جود مجالت  یا  و  است 
دسترسی  امکان  بازار،  در  موجود 
فراهم  مخاطبان  رابرای  بیشتری 
آورده است، اما روز به روز نوشدن 
و  گسترش و تنوع نیازهای رو به 
افزایش مخاطبان، باعث شده است 
پیش،  قرن  نیم  ضرورت های  که 
فرا روی  و گونه ای دیگر  با شکل 

نظام  و  تربیت  و  تعلیم  مسئوالن 
آموزشی کشور باشد. 

ضرورت ها  در  پیوستگی  این   
انتشار  برای  مخاطبان  انتظار  و 
مجالت و تولید فیلم های آموزشی 
درون  در  را  فضایی  و  اتفاق  چه 
وزارت آموزش و پرورش رقم زده 

است؟ 
این موضوع باعث شده است که 
دغدغه های مشترک بیشتری همه 
بخش های مختلف وزارت آموزش 
و پرورش را بیش از پیش به هم 
نزدیک و نزدیک تر کند، به گونه ای 
جشنواره  همین  برگزاری  در  که 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
همکاری  رشد،  شاهد  تربیتی  و 
مرتبط  بخش های  تمام  فزاینده 
برای برگزاری شایسته تر و موثرتر 
اعتقاد  ما  هستیم.   این جشنواره 
داریم جاذبه نور، انرژی نهفته صدا 
و هیجان حرکت که از ویژگی های 
فیلم و از جمله فیلم های آموزشی 
هستند، می توانند در کنار قدرت 
قلم نویسندگان ما آثار و تولیدات 
بسیارارزشمندی را برای مخاطبان  
خود به ارمغان بیاورند و به همین 
فیلم  بین  همسایگی  این  دلیل 
قدر  را  رشد  مجالت  و  آموزشی 
می نهیم و انشااهلل از همه ظرفیت 
و توان خود و همکاران تالشگرمان 
در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
بیشتر  همراهی  برای  آموزشی 
فیلم های  بین المللی  جشنواره  با 
رشد  تربیتی  و  علمی،  آموزشی 

استفاده خواهیم کرد.  

ما اعتقاد داریم جاذبه نور، انرژی نهفته 
صدا و هیجان حرکت که از ویژگی های 

فیلم و از جمله فیلم های آموزشی هستند، 
می توانند در کنار قدرت قلم نویسندگان 

ما آثار و تولیدات بسیارارزشمندی را برای 
مخاطبان  خود به ارمغان بیاورند
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 از نظر شما نقش و جایگاه فیلم 
یادگیري،  فرآیند  در  آموزشي 

یاددهي چگونه است؟
گزارش های پژوهشي و شواهد 
انکاري وجود دارد  عیني غیرقابل 
که ابزارهاي سمعي و بصري و به 
یادگیري  انگیزش  بر  فیلم،  ویژه 
دانش آموزان، بر شیوه های یادگیري 
انضباط  و  رفتار  کنترل  آنان، 
دانش آموزان و بر رسیدن آنان به 
سطوح باالي تفکر، تأثیر چشمگیر 
نیز  داشته است، برخي گزارش ها 
 90 به  قریب  که  است  آن  موید 
فرآیند  از  ما  یادگیري  از  درصد 
حاصل  شنیداري  و  دیداري 
بررسي ها  همچنین  و  می شود؛ 
 90 از  بیش  که  مي دهد  نشان 
در  دانش آموزان  وقت  از  درصد 
خارج از مدرسه با رسانه ها صرف 
مهم ترین  از  فیلم  که  می شود 
آن هاست. بنابراین استفاده از فیلم 
در همکاري معلمان با دانش آموزان 
بر یادگیري تأثیر عمیقي مي گذارد. 
فیلم  از  استفاده  با  دانش آموزان 
که  مي یابند  در  تنها  نه  آموزشي 
بلکه  کنند،  انتقاد  باید  چگونه 
مي فهمند چگونه با انتقاد دیگران 

برخورد کنند.

دیپلماسي هنري
محمدابراهیم محمدي

گفت  مي توان  جرأت  به 
به دلیل  رشد  فیلم  جشنواره 
در  شکل گیري  قالب  و  سابقه 
نخستین  دانش آموزي  حوزه 
فصل هاي  جشنواره  این  باشد. 
خود  کارنامه  در  درخشاني  
جشنواره  نخستین  دارد؛ 
دانش آموزي و نیز اولین تجربه 
بین المللي  است که توانست در 
مسابقات  ادبیات  و  شکل گیري 
دانش آموزي  جشنواره هاي  و 

تأثیرگذار باشد.

شاید  که  رشد  جشنواره 
خوانندگان  از  درازتـر  عمري 
خبرنامـه چهـل  و چهـارمیـن 
رشـد،  بین المللـي  جشنـواره 
دسـت انـدرکاران  و  حاضـران 
خود داشتـه و از سن میانسالي 
باشد،  گذشته  خـود  طبیعـي 

راه هاي نرفته زیادي دارد.
تسهیل  براي  سازي  زمینه 
ارتباطات آموزش و پرورش هاي 
هنري،  آثار  تبادل  جهان، 
و  پردامنه  و  وسیع  ارتباطات 
بهره مندي  براي  ظرفیت سازي 
بهتر و بیشتر از هنر در فرایند 
برنامه  از  یادگیري  یاددهي، 
است.  جشنواره  این  راهبردي 
فیلم  فاخر  هنر  دادن  آشتي 
و  کالس  کتاب،  با  نمایش  و 
رسانه  نهادینه سازي  و  مدرسه 
و  یاددهي  فرایند  در  هنر 
یادگیري از اهم اهداف بومي این 
است.  دانش آموزي  جشنواره 
و  کالس  فضاي  شاداب سازي 

فرایند  آسان سازي  و  مدرسه 
برنامه  راستاي  در  آموزش 
جذابیت بخشي  و  ملي  درسي 
بر مفاهیم علمي و بعضًا انتزاعي 
جشنواره  این  انتظارات  از 

خروجي مدار است.
صدر  در  که  جشنواره  این 
بوده  ایراني  ملي  جشنواره هاي 
برگزاري  سال  نخستین  از  و 
و43   42 سال هاي  در  خود 
کشور   42 از  بیش  میزبان 
خارجي را در کارنامه خود دارد؛ 
بیش  گذشت  از  پس  نیز  امروز 
آثار  نسق  همین  بر  دهه   4 از 
و  را پذیرش  خارجي پرشماري 
گسترده اي  ارتباطي  زمینه هاي 

را فراهم ساخته است.
نیست  انتظار  از  دور  اینک 
دلیل  به  جشنواره  این  اگر 
گرانسنگ  تجربه  و  سابقه 
در  گفتمان سازي  به  خویش 
عرصه جشنواره هاي بین المللي 
به  و  آورده  روي  دانش آموزي 
مفاهمه  در  نوین  ادبیاتي  خلق 
و دیپلماسي جدید در ارتباطات 
پرورش  و  آموزش  بین المللي 
اهتمام ورزد. جهان امروز براي 
تسهیل  و  پیوسته  ارتباطات 
پرورشي  آموزشي  و  تعامالت 
با میراث علمي و  و نیز آشنایي 
هنري بیش از هرزمان دیگر به 

دیپلماسي  هنري نیاز دارد.
گویاترین  به عنوان  »فیلم« 
جهاني  زبان  مـأنوس ترین  و 
مي تواند در همگرایي و تعامالت 
رقیب  بي  نقشي  بین المللي  

بیافریند.
دولت  در  مي کنیم  آرزو 
سایر  چون  امید  و  تدبیر 
سـاحت  بـه ویـژه  عرصه هـا 
این  بستر  سیاسي  دیپلماسي 
پرسود  دیپلماسي هاي  دست 
جشنواره  و  شود  فراهم  ثمر  و 
با  رشد  فیلم  بین المللي 
برتر  برندهاي  از  برخورداري 
زیاد؛ آغازگر این گفتمان هنري 

جهاني باشد. 

رسانه ها 
90درصدزمان
 دانش آموزان 
را پرکرده اند

گفت وگو با فریبا کیا
معاون برنامه ریزی و 
ساماندهی منابع آموزشی 
و تربیتی دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشی

نشان دهنده  فیلم  از             استفاده 
تأثیر مثبت آن بر پیشرفت درس 
ریاضي و علوم و آمار دانش آموزان 
آموزش  نیز،  روان شناسان  است. 
تقویت  براي  را،  تصویر  وسیله  به 
مؤثرتر  بسیار  دانش آموزان  ذهني 
تصویر  زبان  مي دانند.  پایدارتر  و 
وسیله  هر  از  مؤثرتر  است  قادر 
ارتباطي دیگري دانش را نشر دهد؛ 
قابل مشاهده  را  خود  تجربیات  و 
امتیاز  بزرگ ترین  احتماالً  بسازد. 
قابلیت  تصویر،  طریق  از  ارتباط 

درک سریع و فوري آن است.
جمله  از  فیلم  ترتیب  بدین 
بر  عمدتاً  که  است  موثري  ابزار 
و  است  متکي  شنیدن  و  دیدن 
مي توان آن را یکي از کارآمدترین 
تربیتي  و  آموزشي  روش های 
مستقیم و رسمي و غیر مستقیم و 
غیر رسمي دانست. در دنیاي امروز 
سنتي  شیوه های  کاربرد  گرچه 
و  شفاهي  آموزش  مانند  آموزش 
حذف  قابل  مدارس  در  سخنراني 
اما در صورتي که اصل و  نیست، 
قاعده قرار گیرد هزینه هاي بسیار 
دارد،  همراه  به  اندکي  کارآیي  و 
نیازمندصرف  بودن  موثر  براي 
انگیزش  ایجاد  و  هزینه  و  انرژي 
از سوي معلم و  طبیعي بیشتري 
در  است.  دانش آموز  براي  جامعه 
حالی که استفاده از انواع رسانه ها 
فیلم،  مانند  نوین  فناوري هاي  و 
نیازمند  اینترنت  فشرده،  لوح هاي 
حال  عین  در  و  کمتر  هزینه 
عمیق تر  پایداري  و  نفوذ  بازدهي، 
امروز  است...  گسترده تري  و 
توانسته  تربیتي  و  آموزشي  فیلم 
سرعت  در  را  خود  قابلیت  است 
نشان  اموزش  رشد  به  بخشیدن 
دهد و به معلمان کمک کندتا از 
وقت محدودی که دارند، بیشترین 
استفاده را ببرند. در شرایط امروز 
که اطالعات با سرعت سرسام اوری 
رو به افزایش است، دیگر از عهده 

یک معلم ساخته نیست که همه 
این اطالعات را به فرا گیران انتقال 
ارتباطات، که  اشکال جدید  دهد. 
عموما به تبادل اطالعات از طریق 
با  تازه ای  امکان  مي پردازند،  فیلم 
سویه  دو  وحتي  فرایندی  قابلیت 
و چند سویه و تعاملي، برای بشر 
که  است.  آورده  ارمغان  به  امروز 
آموزش را بسیار آسانتر و پایدارتر 
آموزشي  فیلم های  است.  کرده 
را  وپرورش  آموزش  توانایی های 
افزایش داده و بی شک روزبروز بر 
دامنه و عمق این تأثیر و شیوه های 
به  می شود.  افزوده  آن  از  استفاده 
انتقال و  عبارتي دیگر، فیلم ها در 
تفهیم و تأثیر مفاهیم نقش موثري 
اختیار  در  را  مناظري  و  دارند 
درک  که  مي دهند  قرار  شاگردان 
آنها از راه هاي دیگر چندان امکان 
پذیر نیست و در نتیجه، به تکامل 
و افزایش عمق و میزان یادگیري 
مي انجامد. همچنین فیلم ها شرایط 
ساختن  و  تفکر  براي  قابل لمسی 
مفاهیم فراهم می کنند و در نتیجه، 
سبب می شوند که شاگردان کمتر 

به مفاهیم انتزاعي متوسل شوند.
 از نظر شما جایگاه و نقش رسانه 
از جمله فیلم در منابع آموزشي و 
تربیتي و به ویژه در اسناد تحولي 

آموزش و پرورش چیست؟
یک  پرورش  و  آموزش  وزارت 
پیش آهنگ  و  فرهنگ ساز  دستگاه 
در عرصه هاي علمي و فرهنگي است. 
همچنین آرمان هاي ترسیم شده 
و  سند چشم انداز  در  کشور  براي 
اسناد فرادست تحول آفرین تربیت 
نظام  دانش آموزاني متناسب شأن 
به  ایران  است،  اسالمي  جمهوري 
ما  آموختگان  دانش  که  طوري 
اکثر  در  را  کشورمان  بودن  اول 
و  فرهنگي  علمی  و  زمینه هاي 
بزنند،  رقم  منطقه  در  فناوري 
از  بهره گیري  مستلزم  امر  این 
است  ابزارهایي  و  نو  فناوري هاي 
که سرعت وکیفیت آموزش توسط 
ممکن  مناسب تري  نحو  به  آن ها 

شود. 
اسناد  اساسي  رویکردهاي 
نیز  پرورش  و  آموزش  تحولي 
آینده نگری و توجه به فناوری های 
آموزش  تعمیق  و  تسهیل  نوین، 
و  معیار  نظام  به  ابتنا  با  تربیت  و 
کسب شایستگی های پایه بر اساس 
این  امروز و فرداست. در  نیازهاي 
راستا ایجاد فرصت هاي مناسب و 
برابر براي یادگیري و تحقق اهداف 
بزرگي  هدف  علمي،  و  فرهنگي 
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است که البته جشنواره بین المللي 
فیلم رشد نیز تاکنون هم جهت با 
اسناد تحول بنیادین، بخشي از آن 
تأیید  براي  است.  کرده  دنبال  را 
به  اسناد  این  توجه  رویکرد  این 
فناوري هاي نو و این نگاه پیشرو، 
بندهاي  از  برخي  به  است  کافي 
سند تحول، به اجمال اشاره شود: 

بند هفت راهبردهاي کالن سند 
تحول بر»بهره مندی هوشمندانه از 
تعلیم  نظام  در  نوین  فناوری های 
و تربیت رسمی  عمومی  مبتنی بر 
نظام معیار اسالمی« و بند هشت 
نظام  فعال  و  اثربخش  »تعامل  بر 
تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر 
به  مرتبط  دستگاه های  و  نهادها 
ویژه نهاد خانواده و رسانه با تأکید 
بر کاهش مرزهای تعلیم و تربیت 

رسمی و غیررسمی« تاکید دارد.
همچنین در بند 6 راهکارهاي 
سند تحول بنیادین به« تنوع بخشی 
به محیط های یادگیری در فرایند 
و  تربیت رسمی عمومی«  و  تعلیم 
جمله  از  آن  ذیل  راهکارهاي  در 
تاکید  امر  این  بر  زیر  راهکارهاي 
دارند: راهکار 6/1 ـ ایجاد،از قبیل 
کارگاه،  و  آزمایشگاه  کتابخانه، 
ارتباطات(  و  اطالعات  ملی  شبکه 
از  ایجاد شبکه ای  ـ  راهکار 6/6  و 
محیط های یادگیری مانند پژوهش 
خانه های  اردوگاه ها،  سراها، 
عمومی،  کتابخانه های  فرهنگ، 
تخصصی  موزه های  و  نمایشگاه ها 
علوم و فناوری، مراکز کارآفرینی، 
ورزشگاه ها و سایر مراکز مشابه و 
مدارس  اثربخش  تعامل  برقراری 
اصل  رعایت  با  محیط ها،  این  با 
با  مدرسه  محیط  غنی سازی 
راهکار  دستگاه ها.  سایر  همکاری 
مراکز  با  اثربخش  تعامل  ـ   8/9
فرهنگی و اجتماعی و استفاده از 
رسانه  ویژه  به  ـ  رسانه ها  ظرفیت 
نظام  جایگاه  تبیین  برای  ـ  ملی 
رسمی عمومی در  تربیت  و  تعلیم 
تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی 
و جلوگیری از کوچک انگاری نقش 
از  کشور  آینده  سرنوشت  در  آن 

منظر معارف اسالمی اشاره دارد.
می شود  مالحظه  ترتیب  بدین 
که  نوین  رسانه های  نقش  که 
مهم ترین  از  یکي  فیلم  بی شک 
سند  در  آنهاست  آمدترین  کار  و 
بارز  و  برجسته  بنیادین  تحول 
باید توجه کرد که اجرا  اما  است؛ 
و تحقق مفاد این سند، به خواست 
باالترین  از  آن،  اهتمام مجریان  و 
سطوح مدیریتي تا مدرسه و کالس 

و خانواده ها بستگي دارد و استفاده 
و  فیلم  ابزار  از  پرورش  و  آموزش 
تجارب فیلم سازي در داخل کشور 
کشورهاي  سایر  دستاوردهاي  و 
جهان نیز مستلزم ایجاد زمینه ها و 
بسترهاي مناسب فکري، فرهنگي 
تا  اجرایي است و ضرورت دارد  و 
مخاطبان، دانش آموزان و معلمان و 
خانواده ها، از سواد بصري و دانش 
استفاده  و  مشاهده  براي  کافي 
تربیتي  و  آموزشي  فیلم های  از 
برخوردار باشند و تولید کنندگان 
کافي  اهتمام  و  انگیزه  از  نیز 
مناسب  تربیتي  مواد  عرضه  براي 
این  امیدوارم  باشند.  برخوردار 
آرزوها هر چه زودتر و به بهترین 
صورت و شکل، جامه عمل بپوشد.

از  فیلم رشد  اهمیت جشنواره   
بعد ارتباطات فرهنگي و تحوالت 
را چگونه  تربیت  و  تعلیم  جهاني 

ارزیابي می کنید؟ 
چنانکه گفته شد امروز فیلم به 
ابزارهاي  مهم ترین  از  یکي  عنوان 
آموزشي و تربیتي در همه جهان 
مطرح است و همه کشورها سعي 
براي  کارآمد  فناوری  این  از  دارند 
خود  آموزشي  اهداف  تحقق 
استفاده کنند. امروز فیلم به یک 
زبان بین المللی، ابزار تبادل و تعامل 
در  و  است  شده  تبدیل  فرهنگي 
جهات مثبت و منفي از آن استفاده 
می شود. امروزه در جهان فیلم های 
آموزشي و تربیتي، جشنواره فیلم 
چهارم  و  چهل  دوره  در  رشد 

برگزاري خود به تدریج به سندی 
نقطه های عطف  از  یکي  و  روشن 
و نماد بارز توجه نظام به فیلم به 
کنار  در  مهم  رسانه  یک  عنوان 
مدرسه و درون کالس تبدیل شده 
است. این جشنواره در جهان امروز 
سلطه طلب  قدرت های  برخي  که 
سعي در انزواي سیاسي و علمي و 
موجب  دارند،  کشورمان  آموزشي 
کشور  فرهنگي  تعامل  و  ارتباط 
این  است.  شده  کشورها  دیگر  ما 
و  تعدیل  و  به روزآمدی  جشنواره 
آموزشي،  اندرکاران  دست  تقریب 
فیلم سازان  و هنرمندان در سطح 
جهان کمک کرده وبي تردید سطح 
علمي و هنري آنان را افزایش داده و 
موجب آشنایي فیلم سازان آموزشي 
تولیدات خارجي  و  آثار  و علمي با 

شده است.
اکنون جشنواره  بین المللي فیلم  
رشد به عنوان نخستین جشنواره  
سال   44 طي  ایران  آموزشي 
برگزاري منظم و منسجم خود یکي 
جشنواره هاي  پرمخاطب ترین  از 
است.  جهان  و  کشور  سینمایي 
برجسته  کارگردان  ده ها  حضور 
سینما  منتقدان  جهان،  و  ایران 
فیلم سازان  اخیر  سال های  در  و 
نوآوري  خالقیت،  با  دانش آموز 
پیرامون  جهان  به  تازه  نگاهي  و 
بستر  از  را  آموزش  توانسته اند 
کتاب هاي محدود درسي خارج و 
آن را به پهنه وسیع هنر هفتم و 

جهان پیرامون تعمیم دهند.

به  عالمانه  و  دقیق  نگاهي  با 
دوره هاي پیشین این جشنواره، در 
مي یابیم که وجود آن دستاوردهاي 
پرورش  و  آموزش  براي  بزرگي 
است.  آورده  ارمغان  به  کشور 
فیلم سازان  ارزشمند  تالش هاي 
داخلي و خارجي عرصه سینماي 
آثار  جذب  و  داستاني  و  مستند 
اهداف  بر  این هنرمندان، منطبق 
نقد  و  تفسیر  تحلیل،  علمي، 
و  ارجمند  معلمان  براي  آثار  این 
است  بزرگي  هدف  دانش آموزان 
که جشنواره بین المللي فیلم رشد 
دست  آن  به  قابل توجهی  حد  تا 

یافته است.
جهت  در  جشنواره  این 
به  خود  اهداف  به  دستیابي 
توجه  و  نگاه  دانش آموزی  بخش 
که  می شود  باعث  و  دارد  خاصي 
دانش آموزان به عنوان گنجینه های 
علمي کشور ما و سایر نقاط جهان 
علمي و  فرهنگي،  پیشرفت های  با 
شوند.  آشنا  بیشتر  یکدیگر  ادبي 
بر  عالوه  جشنواره  این  تأثیرات 
گستره داخلي، در مقیاس و گستره 
بین المللی نیز قابل ارزیابي و تحلیل 
است. نباید شک داشته باشیم که 
بخش قابل توجهی از توسعه علوم 
تربیتي و بهبود فرآیندهاي آموزشي 
در جهان، مرهون توسعه صنعت و 
هنر فیلم و به ویژه جشنواره کهن 
کشور  در  رشد  فیلم  ساله   44 و 
ماست. بنا به اظهار داوران داخلي 
هر  در  جشنواره  اي  بین المللی  و 
به  نسبت  جشنواره  این  از  دوره 
و  کیفي  ارتقاء  با  قبل  سال های 
آموزشي  فیلم های  علمي سطح 
پایداري  هستیم.  علمي مواجه  و 
استمرار  و  رشد  فیلم  جشنواره 
آتي  دوره هاي  در  آن  رشد  به  رو 
اتکا به تجربه هاي ارزشمند  با  که 
دوره هاي پیشین صورت مي گیرد، 
براي وزارت آموزش و پرورش که 
متولي این رویداد بزرگ آموزشي 
و هنري است، فرصت هاي بزرگي 
دانش،  بینش،  گسترش  براي  را 
اخالق و فناوري در سطح داخلي 
و بین المللی فراهم خواهد ساخت. 
 جایگاه فیلم آموزشي در آیین نامه 
ساماندهي منابع آموزشي و تربیتي 
)مصوبه 828 شوراي عالي آموزش 

و پرورش( چگونه است؟
 828 مصوبه  اصلي  رویکرد 
حمایت، هدایت، تشویق، ساماندهي 
و انتظام بخشي به منابع آموزشي و 
تربیتي مناسب است، به طوري که 
همه رسانه ها و مواد تربیتي هماهنگ 

نظام  کلي  اهداف  با  هم راستا  و 
آموزشي و تربیتي باشند و از تبلیغ، 
عرضه و مصرف موادي که باهدف 
سودجویی و بی توجه و یا کم عنایت 
روش های  یا  و  محتوا  اهداف،  به 
سیاست های  و  درسي  برنامه  سند 
تولید  تربیت  و  تعلیم  نظام  کلي 
مي شوند به مدارس جلوگیري شود. 
گرچه سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشي قبل از تصویب این مصوبه 
نیز گام هایی را در این زمینه برداشته 
و اقداماتي را به انجام رسانیده بود، 
از  آیین نامه  و  مصوبه  ابالغ  با  ولي 
سوي شوراي عالي آموزش و پرورش 
قانون مدار  و  تظامند  مأموریت  این 
شده است. البته باید توجه و اعتراف 
و  مواد  استانداردسازی  که  کنیم 
هنوز  تربیتي  و  آموزشي  ابزارهاي 
مراحل آغازین خود را طي مي کند 
و به دلیل سرعت تحوالت فناوري، 
قالب های  گسترده،  و  انبوه  تولید 
متنوع، زمینه های علمي  و آموزشي 
پیچیده  و  دشوار  ماهیتاً  متعدد، 
و  سالیق  تعدد  آنکه  ضمن  است، 
و  گوناگون  مخاطبان  استعدادها، 
پیچیدگي ماهیت آموزش و پرورش 
این امر دشوارتر می کند و مستلزم 
کارشناسان  نظرات  از  بهره گیری 
تجارب  و  خبره  و  جامع االطراف 
دست اندرکاران متفاوت و احتماالً 
کسب  براي  قابل توجه   زماني 
تجارب علمي و عملي در این زمینه 

است. 
داشت  عنایت  باید  همچنین 
که ارزیابي و استاندارد کردن امور 
انساني،  علوم  حوزه  در  و  کیفي 
بر  مبتني  و  جدید  امري  اساساً 
و  حاکم  هنجارهاي  و  ارزش ها 
همچنین دیدگاه ها و سالیق افراد و 
گروه هاست. در حال حاضر با حوزه 
نرم افزارهاي  و  فیلم ها  ارزشیابي 
در  نو  نسبتاً  حوزه اي  آموزشي، 
نظام هاي تعلیم و تربیت جهان و 
به تبع در کشور ما است که هنوز 
و  کارآمد  مدل هاي  و  الگوها  به 
دست  انتخاب  براي  توافقي  مورد 
نیافته است. ماهیت متغیر الگوها 
ارزشیابي  مختلف  نظریه هاي  و 
و  کاستي  این  براي  دلیلي  شاید 
عدم توافق باشد. البته فعالیت هاي 
زمینه  این  در  توجهي  شایان 
با  تا  هنوز  ولي  است،  شده  انجام 
به کارگیری روش های علمي و مورد 
و  داریم  قابل توجهی  فاصله  توافق 
صاحب نظران  همفکري  نیازمند 
حوزه  این  در  دست اندرکاران  و 

هستیم.

امروز فیلم به عنوان یکي از مهم ترین ابزارهاي 
آموزشي و تربیتي در همه جهان مطرح است و همه 

کشورها سعي دارند از این فناوری کارآمد براي 
تحقق اهداف آموزشي خود استفاده کنند. امروز 
فیلم به یک زبان بین المللی، ابزار تبادل و تعامل 

فرهنگي تبدیل شده است و در جهات مثبت و منفي 
از آن استفاده گسترده می شود



چهـل و چهارمین جشنواره بین المللـی فیلـم رشد
دوازدهمین جشنواره بین المللی دانش آموزان فیلم ساز
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بین المللی  جشنواره  چهارمین  و  چهل 
علمی رشد  و  تربیتی   – آموزشی  فیلم های 
نیز  با تهران درشهرستان جاسک   همزمان 
جلسه  برگزاری  با  دوشنبه 93/8/19  روز  از 

توجیهی برای مدیران مدارس کلید خورد. 
پس از تشکیل جلسه با مدیران مدارس و 
توجیه آنان نسبت به اهمیت موضوع، برنامه 
زمان بندی استفاده از سالن ها به آنان تحویل 
داده شد و برای دانش آموزان مدارس پسرانه 
روزهای فرد و برای مدارس دخترانه روزهای 

زوج در نظر گرفته شد. 
ذهاب  و  ایاب  منظور  به  آن   از  پس 
تعدادی  و  شهر  حومه  مدارس  دانش آموزان 
اختیار  در  چگونگی  و  روستایی  مدارس  از 
و  دریایی  پایگاه  سینمای  سالن  قراردادن 
اسکان میهمانان در هتل نیروی دریایی، با امیر 
دریادار شیرانی فرماندهی پایگاه دریایی جاسک 
جلسه ای برگزار شد. پس از هماهنگی ها طبق 
برنامه ریزی قبلی آیین افتتاحیه از روز شنبه 
دریایی  پایگاه  سینمای  سالن  در   93/8/19

برگزار شد.

سلطانی فر  برنامه،  این  افتتاح  آیین  در 
به نمایندگی از دبیرخانه چهل و چهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم رشد، آخوندی مدیر 
کل آموزش و پرورش استان هرمزگان، مهرانی 
رئیسی؛  استان،  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
رئیس اداره حراست آموزش و پرورش استان، 
امیر دریادار شیرانی فرماندهی پایگاه دریایی 
جاسک، زرهی معاون برنامه ریزی و عمرانی 
و  آموزش  کریمی مدیر  جاسک،  فرمانداری 
پرورش و شهدادی معاون پرورشی و تربیت 
بدنی شهرستان و جمعی از مسئولین محلی 

حضور داشتند. 
برای نمایش فیلم ها نیز از روز شنبه 24 
امور  سالن  سه  آبان  چهارشنبه 28  تا  آبان 
تربیتی، ارشاد اسالمی و سینما پایگاه دریایی 
در نظر گرفته شد. بر این اساس، دانش آموزان 
به همراه معلمان به سالن ها مذکور مراجعه و 
در این برنامه به تماشای فیلم ها پرداختند. 
همچنین برای مجتمع های روستایی و مدارس 
شبانه روزی روستایی 2 دستگاه  هارد و چندین 
حلقه DVD در نظر گرفته و به آنان تحویل 

داده شد. 
در سالن های مرکز شهر سانس اول برای 
مقطع ابتدایی، سانس دوم برای متوسطه اول و 
سانس سوم برای متوسطه دوم که جمعاً برای 
28 مدرسه سطح شهر و 3860 نفر دانش آموز 
و سانس چهارم برای اولیا و خانواده ها در نظر 
گرفته شد که خوشبختانه کار به نحو مطلوب 

پیش رفته و همچنان نیز ادامه دارد. 
و  مدیران  از طریق  که  هم  بازخوردهایی 
معلمان گرفته شد، نظر مثبت دانش آموزان 
راجع به فیلم ها را نشان می دهد که رضایت 
که  امیدواریم  است.  داشته  به دنبال  را  آنان 
گفتار  و  کردار  و  رفتار  بر  هم  مثبتی  تاثیر 
دانش آموزان داشته باشد. در پایان جا دارد از 
زحمات کارشناسان محترم فرهنگی و هنری، 
قرآن و نماز مدیر کانون فرهنگی – تربیتی 
نبوت، کارشناس تربیت بدنی، مسئول سازمان 
دانش آموزی شهرستان، مدیران مدارس تابعه 
خصوصاً مدارس حضرت فاطمه)س( و شهید 
میر کاظمی و زینبیه و خبرنگاران پانا تقدیر و 

تشکر نمایم.

چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد عصر روز شنبه 93/08/24 در شهر گرگان 
آغاز به کار کرد. به گزارش ستاد خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد دکتر 
بهجت تربتی نژاد، عصر روز شنبه 93/08/24 در مراسم افتتاحیه چهل و چهارمین فیلم رشد گفت: 
جشنواره بین المللی فیلم های علمی - آموزشی و تربیتی رشد زمینه مناسبی برای انتقال تجربه ها 
با استفاده از هنر و قابلیت های دنیای تصویر است که می تواند به محقق شدن سیاست های افق 
1404  جمهوری اسالمی ایران نیز کمک کند. وی افزود: هدف جشنواره فیلم رشد،  تعالی و رشد 
کشور در زمینه های فکری، فرهنگی، پرورشی و آموزشی است که از سال 1342 با نام جشنواره 
بین المللی فیلم های آموزشی برگزار می شود و همچنین ایجاد نوآوری و خالقیت و باال بردن سطح 
کیفی فیلم های اجتماعی، ایجاد انگیزه در فیلم سازان برای ساخت فیلم های آموزشی از دیگر اهداف 
جشنواره بین المللی فیلم رشد است. وی اظهار کرد: پرداختن به تعلیم و تربیت اسالمی و ارزش های 
دفاع مقدس و بهره گیری از ظرفیت های صنعت سینما در فرآیند یاددهی و یادگیری دیگر اهداف 
این جشنواره است. رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان گلستان همچنین گفت: چهل و چهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم رشد هم زمان با 17 پردیس دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور در گرگان 

و گنبدکاووس نیز با نمایش و اکران50 فیلم از 24 تا 29 آبان ماه برگزار می شود.
وی افزود: فیلم های جشنواره بین المللی رشد در دو سانس از ساعت 13 تا 17 در پردیس 

سینمایی کاپری و سالن فارابی دانشگاه فرهنگیان واحد خواهران به نمایش در می آید. 

حسین زائی مدیر آموزش و پرورش بندر کنارک در گفت و گو با نشریه خبری و اطالع رسانی 
جشنواره اعالم کرد: آموزش و پرورش بندر کنارک فعالیت های قابل توجهی را در زمینه برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم رشد در این منطقه انجام داده است. شناسایي و سازماندهي پایگاه جهت 
برگزاري نمایش فیلم رشد در سطح شهرستان با محوریت نیروي دریایي و نیز صدور ابالغ رابطین 

جشنواره فیلم رشد هم در همین زمینه بوده است. 
از سوی دیگر برگزاري جلسه توجیهي با مدیران پایگاه نمایش فیلم در محل دفتر مدیریت،  
باحضور آقاي سلطاني فر نماینده دبیر جشنواره فیلم رشد از وزارت آموزش و پرورش از کارهای ما 
در این زمینه بوده است. توزیع پوستر جشنواره و بنر و فیلم بین مدیران پایگاه هاي نمایش فیلم، 
برگزاري جلسه با امیر شفیعي فرماندهي نیروي دریایي منطقه سوم کنارک در خصوص بهتر 
برگزاري شدن جشنواره فیلم رشد از دیگر کارهای انجام شده در این زمینه بوده است. خوشبختانه 
در زمینه برگزاری جشنواره فیلم رشد همکاری خوب بین دستگاه های استان وجود داشته است. 

بازدید مستمر از محل برگزاري فیلم رشد  و نمایش فیلم رشد براي خانواده ها در سالن آمفي 
تئاتر پایگاه شکاري-نیروي دریایي و نیز تهیه و تنظیم گزارش تصویري از روند اجراي جشنواره 
سواحل زیباي بندر کنارک  نیزاز دیگر کارها در این بخش بوده است.  در همین ارتباط حضور قابل 
توجه و مطلوب دانش آموزان و فرهنگیان نیز در ایام جشنواره در محل اکران فیلم ها از دیگر نکاتی 

بود که بسیار چشمگیر بود. 

جاسک و سواحل مکران، بازهم میزبان جشنواره فیلم رشد
شهدادی معاون پرورشی و تربیت بدنی شهرستان جاسک و رابط چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد

رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان گلستان 

فیلم رشد زمینه مناسبی برای انتقال تجربه ها
حسین زائي مدیر آموزش وپرورش کنارک؛

جشنواره فیلم رشد و استقبال بی نظیر مخاطبان 
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آموزش  گروه های  و  تکنولوژی  گروه  رییس  گلبازی  علیرضا 
در  غربی  آذربایجان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه 
فیلم  بین المللی  اطالع رسانی جشنواره  و  خبری  نشریه  با  گفت وگو 
رشد، در خصوص وضعیت کمی و کیفی آثار جشنواره بین المللی فیلم 
رشد در سال های گذشته توضیحاتی داد و گفت: 7 سال است که با 
جشنواره فیلم رشد همکاری می کنیم و این جشنواره را به عنوان یکی 

از حلقه های تکمیل کننده رسمی نظام آموزشی کشور می شناسیم.
وی افزود: تالش می کنیم که زمینه ای را که در پایتخت برای  کل 
غربی  آذربایجان  استان  دانش آموزان  برای  است  تدوین شده  کشور 
هم  فراهم کنیم. درهمین زمینه، سال های قبل این استان تالش های 
فراوانی کرده است، و امسال نیز سعی کنیم به عنوان یکی از قطره های 

بیکران در تعلیم و تربیت کشور، در حد خودمان تاثیرگذار باشیم.
 555 از  نفر  هزار   83 گذشته  سال  در  که  این  بر  تاکید  با  وی 
آوردیم،  نمایش  سالن های  به  را  غربی  آذربایجان  استان  دانش آموز 
افزود: امسال نیز بسیار امیدواریم که دانش آموزان از فیلم های منتخب 

استقبال قابل توجهی داشته باشند. 
کل  اداره  متوسطه  آموزش  گروه های  و  تکنولوژی  گروه  رئیس 
امسال  این که   بیان  با  غربی  آذربایجان  استان  پرورش  و  آموزش 
نسبت به سال قبل با رشد خوبی مواجه بوده ایم، افزود: از 72 هزار 
نفر در 122 سالن میزبانی کرده ایم که  این میزان به 140 سالن 
ثابت و سیار  افزایش یافته و همچنین آمار کمی را به 83 هزار نفر 

ارتقا داده ایم. 
وی در پاسخ یه این سئوال که  در حال حاضر حضور فیلم های 
و  حضور  زمانی  گفت:   نیز  می کنید،  ارزیابی  چگونه  را  بین المللی 
نمایش فیلم های بین المللی را بیشتر داشتیم، ولی متاسفانه در سال 
گذشته فیلم های بین المللی حضور کمرنگ تری در جشنواره داشتند، 
ولی امسال تعدد حضور کشورهای مختلف و فرهنگ هایشان بیشتر 

شده است.
گلبازی با بیان این که باید نظارت بیشتری از سوی مسئوالن در 
خصوص تولید فیلم های رشد صورت پذیرد، نیز گفت: : متخصصان 
و هنرمندان زیادی در استان ما  حضور دارند، ولی به دلیل مشکالت 
مالی قادر به ساختن فیلم نیستند و اگر همیاری در این زمینه انجام 
شود، تنوع، کیفیت و تعداد فیلم های رشد بیشتر خواهد شد، اما در 
حال حاضر به دلیل مشکالت مالی نمی توانیم از تولیدکنندگان استان 

خودمان حمایت کنیم.
کل  اداره  متوسطه  آموزش  گروه های  و  تکنولوژی  گروه  رییس 
آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با بیان این که تنها 4 فیلم 
حاضر در جشنواره از استان آذربایجان غربی است، خاطرنشان کرد: 
این در حالی است که می توان به تولید تعداد بیشتری فیلم نیز در 

این بخش مبادرت کرد و سهم استان را در این زمینه افزایش داد.
تاکنون 44  رشد گفت:  ماندگاری جشنواره  راز  در خصوص  وی 
جشنواره رشد برگزار شده است که بایستی سهم استان ها را دراین 
زمینه در نظر داشت. به گمان من راز ماندگاری جشنواره فیلم رشد  
حمایت استان ها از این جشنواره است. این در حالی  است که برخی 
استان ها به دلیل پایین بودن توانایی مادی و فرهنگی در حاشیه قرار 

گرفته اند. 

برگزاری شایسته جشنواره فیلم رشد بر 
اساس بودجه ریزی عملیاتی سازمان 

وظیفه  انجام  درسازمانی  که  می کنم  شکر  را  خدا 
می کنم که گنجینه ای از نیروهای کارآمد و شاخص در  
حوزه  تعلیم و تربیت  کشور را در اختیار دارد.  به گمان 
من یکی از ظرفیت های ارزشمند آموزش و پرورش 
که می تواند در اختیار دانش آموزان قرار گیرد، همین 
جشنواره  مسیر  از  که  هستند  آموزشی  فیلم های 
قدیمی، حرفه ای و بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 

و تربیتي رشد به دست می آید. 
در  سال  ابتدای  از  که  داشتم  توفیق  خوشبختانه 
و  اجرایي  جشنواره  و  ریزي  برنامه  جلسات شورای 
این  اجراي  و  تدارک  دیگر جلساتی که در خصوص 
جشنواره برگزار می شد، حضور داشته باشم و همین 
امر باعث شد که بتوانیم گام به گام با  دوستان پیش 
برویم و هماهنگی های الزم را انجام دهیم و بخشی را 
که مسئولیت آن بر عهده  بنده وهمکارانم بود را  تا حد 

ممکن ومورد انتظار  به انجام برسانیم. 
البته در سال جاري به دلیل اجراي کامل  بودجه ریزی 
تک  تک  براي  شدند   موفق  من  همکاران  عملیاتی 
فعالیت هاي جشنواره  نرم استاندارد تهیه  کنند  که 
این موضوع کمک بسیار بزرگي  جهت تسریع،  تسهیل 

و  شفافیت  امور مالي جشنواره خواهد بود.
امیدوارم این جشنواره بتواند با برنامه ریزی های انجام 
شده هر دوره پربارتر،  موثرتر  و غنی تر از دوره های 
پیشین برگزار شود و شاهد اثرات ارزنده  وقوام بخش 
براي  دانش آموزان عزیز باشیم. نکته قابل توجه این 
جشنواره  از نگاه من توسعه بعد کشوری آن است. 
هستیم  آن  شاهد  اخیر  سال  چند  در  خوشبختانه 
تهران در  بر  برگزیده جشنواره عالوه  برتر و  آثار  که 
نمایش در می آیند و  به  استان های کشور هم  دیگر 
خانواده ها  دانش آموزان،  معلمان،   همه  حقیقت  در 
و مخاطبان جشنواره این فرصت را پیدا می کنند تا  
بهره  آن  از  و  ببینند  را  جشنواره  برگزیده  فیلم های 
ببرند. البته انتظار این است  بعد از برگزاری 44 دوره 
به  جشنواره   برگزاری   آغاز  از  سال  گذشت 50   و 
به  این دوره  گونه اي مدیریت شود  که محصوالت  
دست   به  ممکن  شکل   ترین  ارزان  و  آسان ترین  

مخاطبین رسانده شود. 

و  سازمان ها  مشارکت  جلب  اهمیت 
نهادهای اجتماعی و فرهنگی  

این  باید بدان اشاره کنم،  موضوع مهم دیگری که 
علمی،  فیلم های  بین المللی  جشنواره  که  است 

آموزشی و تربیتي رشد باید  باهدف  غنی بخشیدن 
تمام  از  مفهومی جشنواره  توسعه  و  محتوا  به 
ظرفیت هاي موجود در کشور بهره ببرد. گر چه در 
از  رشد،  فیلم  الملی  بین  جشنواره  اخیر  سال های 
سوی برخی سازمان ها و نهادهای  اقتصادی  مورد  
حمایت  قرار گرفته است، اما از نگاه من مشارکت 
بهینه و هدفمند در این جشنواره از سوي نهادهاي 
مرتبط  سازمان های  و  کشور  وفرهنگي  اجتماعي 
چیزی مهمتر و فراتر از حمایت های مالی مي باشد. 
مشارکتی که بتواند بستر همکاری و زمینه  موثربراي 
حوزه  این  ومتخصصین  مندان  تمامي عالقه  حضور 
رادر  موضوعات مختلف فراهم نماید  تا جایي که  
نقش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را  از 
مجري  و برگزار کننده  جشنواره به مدیریت عالی 

و هدایت کننده جشنواره تغییر دهد. 

مراسم اختتامیه پایان جشنواره فیلم رشد 
نیست  !

این  اختتامیه  مراسم  که  است  این  دیگر   موضوع 
دوره  فعالیت های  بر  آغازی  نوعی  به  باید  جشنواره 
است  این  حرف  این  معنای  باشد.  جشنواره  آینده 
که جشنواره ای مانند جشنواره بین المللی فیلم رشد 
خود  جاری  فعالیت های  و  محصوالت  باید  همواره 
تا  داده   قرار  کارشناسی  و  ارزیابی  بررسی،  مورد  را 
ضمن حمایت از برگزیدگان وعالقه مندان هر دوره  از 
تجربیات و اتفاقاتی که صورت گرفته است، برای دوره 

بعد برنامه ریزی و هدف گذاری نمایند. 
در هر صورت بنده از  همه  همکاران خوب خودم، 
دست اندرکاران تهیه  نشریه روزانه جشنواره، حامیان و 
همه کساني که براي برگزاري هرچه بهتر این جشنواره 
تالش کردند تشکر مي کنم و امیدوارم همواره سالم 

وسربلند باشند. 

مشارکت همه جانبه را بیشتر از حمایت مالي  می پسندم!

تدارک امور مالی و  پشتیبانی هر سازمان  یکی از امور پیش برنده  در انجام موثر 
و به موقع تالش های جاری آن سازمان است. برگزاری جشنواره ای مانند جشنواره 
بین المللی فیلم رشد نیز که نیاز به تدارک و برنامه ریزی خاص خود دارد، از این 
امر مستثنی نیست. در همین رابطه پای صحبت های آقای سعید مشهدی فراهانی 

مدیر طرح وبرنامه و امور مالي  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نشسته ایم. 
حاصل این گفت و گوی صمیمی را بخوانید.   

گفت و گو با سعید مشهدی فراهانی
مدیر طرح و برنامه  وامور مالي سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

رییس گروه تکنولوژی و گروه های آموزش متوسطه 
اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی؛

یکی از راز های ماندگاری  
فیلم رشد، حمایت  استان ها 

از آن است
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 لطفا خودتان را معرفی کنید.
در حال حاضر  تهیه کننده هستم. در اصل فارغ التحصیل رشته اقتصادم و بعدها گرایش خود را 

به فیلم سازی تغییر داده ام و دراین رشته فعالیت می کنم
 جشنواره فیلم رشد را چگونه می بینید؟

همه ما انسان ها، کودک، بزرگ، نوجوان و جوان یک سری مشکالت  و گاه نیازهایی داریم که 
شبیه به هم است، باید یاد بگیریم که چگونه مشکالت خود را حل کنیم،  برای چنین کاری ما به 
الگوهای خوب و بهتر نیاز داریم تا در کارهایمان موفق شویم.  به نظر من این جشنواره به عنوان یک 
جشنواره بین المللی در زمینه فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی یک اتفاق بسیار ویژه است و دلیل 
آن هم این است که جشنواره ای کامالً آموزشی است و برخالف دیگر جشنواره های  مرسوم جهان 
به تربیت فکر و اندیشه مخاطبان می پردازد و این امر جای سپاس  و قدرشناسی دارد. ازسویی 
دیگر  این جشنواره می تواند کمک کند تا پاسخ سئواالت و کلید مشکالتی را که بدان اشاره کردم 

بهتر و زودتر پیدا کنیم.
 آیا تا به حال به ایران سفر کرده بودید؟

نه!  اولین بار است که به ایران سفر می کنم و تاکنون که مدت کوتاه هی از این سفر می گذرد  
از مهمان نوازی ایرانی ها لذت برده ام و تحت تأثیر رفتار انسانی و محترمانه آنان قرار گرفته ام. در 
کل بسیار خوشحالم توانستم خیلی چیزها را یاد بگیرم و با همکاران ایرانی خودم که بسیار قوی و 

سرشناس هستند، آشنا شوم و از این بابت بسیار خوشحالم.

 خودتان را معرفی کنید؟ آیا پیش از این نیز در جشنواره بین المللی فیلم رشد حضور داشته اید؟
والدیمیر پروویچ هستم. از مونته نگرو صربستان. کارگردان و تهیه کننده. در حال حاضر 
در صربستان به عنوان تهیه کننده و کارگردان فعالیت می کنم و همزمان در مونته گرو نیز 
عالوه برکارگردانی و تهیه کنندگی به تدریس نیز مشغول هستم. این چهارمین باری است 
که به ایران سفر کرده ام و هر چهار مرتبه نیز به عنوان داور در جشنواره فیلم رشد فعال 
بوده ام. من بسیار خوشحال و خوش شانس هستم که از شهرهای کرمان )ارگ بم(، مشهد، 
ایران  نیز نسبت به سایرین در مورد  نیشابور و اصفهان دیدن کرده ام و به همین دلیل 
اطالعات بیشتری دارم و به نوعی خودم را بخشی از خانواده جشنواره فیلم رشد می دانم. 

دوستان ایرانیم به شوخی چهره ام را شبیه به هموطنان شمالی شما می دانند.
 ارزیابی شما نسبت به جشنواره فیلم رشد چیست؟                     

از یک دوست ایرانی یاد گرفته ام که می گفت تو دوست من نیستی اگر خوب و بد من را 
ببینی و آنها را به من نگویی، پس من هم صادقانه ابراز نظر می کنم. من جشنواره فیلم رشد 
را بسیار مهم می دانم و فکر می کنم نکته مثبت آن در پخش فیلم ها به صورت دی وی دی 
در مدارس و مکان های آموزشی است. با این کار  آموزگاران ایرانی درباره سایر نقاط دنیا 
و زندگی بسیار می آموزند. با وجود اینکه مهمان نوازی در اینجا بسیار عالی است، اما الزم 
می دانم تا نکاتی را درباره این جشنواره و مراسم افتتاحیه و اختتامیه بیان کنم. من معتقدم 
این مراسم ها باید و می تواند بهتر از اینها برگزار شود. گاهی اوقات مقامات رسمی  در چنین 
مراسمی به سخنرانی های طوالنی می پردازند که  این کار مخاطب را خسته می کند. به نظرم 

باید سعی شود تا  سخنرانی های این گونه مراسم طوالنی نشود. 
 نظر شما درباره کیفیت آثار  این جشنواره چیست؟

در دوره های گذشته بسیار تحت تأثیر فیلم های خارجی و ایرانی قرار گرفتم. امسال هم 
بیش از 1000 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که این به معنای استقبال باالی 
مخاطبان ایرانی و خارجی از این جشنواره است. این یک بلندپروازی برای جشنواره رشد است.

جشنواره  بین المللی فیلم رشد در نوع خود بی نظیر است! 
گفت و گو با داوران خارجی چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد 

اشاره: جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد تا کنون توانسته است، با ایجاد 
ارتباط و شناسایی داوران مجرب و خوشنام دراین حوزه،  همه ساله ازحضور و توان داوری و کارشناسی 
آنان دراین جشنواره بهره ببرد. داورانی که در حوزه فیلم های آموزشی صاحب نظر و با تجربه هستند 
و می توانند با نظرات کارشناسی و علمی خود در گزینش آثار برتر همکاران ایرانی خود را یاری کنند. 
فرصتی حاصل شد تا در محل بررسی و کارشناسی فیلم های جشنواره با آنان گفت و گو کنیم. آنچه 

می خوانید حاصل گفت و گوی خبرنگاران نشریه روزانه جشنواره با این میهمانان است. 

مهمان نوازی ایرانی ها عالی است
فابیان وون بورکه، داور دیگر جشنواره است. او اهل هامبورگ است. در ادامه 

گفت وگوی ما را با وی می خوانید: 

ایران را خوب  و مشهور به خوب بودن می شناسم
والدیمیر پروویچ از داوران جشنواره امسال است. او نیز با ما چنین سخن گفت.
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 لطفا خودتان را معرفی کنید؟
کاتی دی هان از شهر برلین آلمان هستم و در حال حاضر به نویسندگی و فیلمسازی و 
کارگردانی مشغول هستم. همچنین در دانشگاه الیبتزیک ـ دانشکده زبان و ادبیات آلمانی 
ـ نویسندگی خالق تدریس می کنم. اما به دلیل اینکه دانشجویانم بیشتر به نگارش شعر و 
نمایشنامه نویسی مشغول هستند، من هم بیشتر در زمینه فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی و 
کارهای هنری فعالیت دارم. اولین باری است که در ایران حضور دارم و پیش از این به کشورهای 
همسایه و دوست ایران مانند ازبکستان و لبنان سفر کرده ام و در جشنواره هایی از کشورهای لبنان 

و ترکیه هم حضور داشته ام.
 چه شد که به جشنواره فیلم رشد دعوت شدید؟

فکر می کنم با توجه به جشنواره های قبلی و براساس معیارهای دوران قبلی و نیز به دلیل 
تجربه و سابقه فعالیت آکادمیک انتخاب شده ام. تا جایی که من اطالع دارم در سال های گذشته 
هم بیشتر از فیلمسازان تجربی استفاده شده است انگار این مالک امسال هم موردتوجه برگزار 

کنندگان این جشنواره بوده است. 
 پیش از اینکه به ایران بیایید، چه شناختی از جشنواره فیلم رشد داشته اید؟ 

می دانستم که جشنواره  بین المللی فیلم رشد از قدیمی ترین جشنواره های این حوزه است و 
فیلم های راه یافته به آن رویکرد آموزشی دارند. به دلیل اینکه به شخصه فیلمساز و هنرمند هستم 
بیش از هر چیز به آموزشی بودن آن اهمیت می دهم. چند روز پیش از حضور در جشنواره فیلم 
رشد در جشنواره فناویک کشور بولیوی حضور داشتم، همچنین با جشنواره گروییک آلمان نیز 
همکاری هایی داشته ام که به نظر من نظام بندی آن به جشنواره رشد بسیار نزدیک است. اما به 
نظر من جشنواره فیلم رشد یک شاخصه اصلی دارد و آن هم حضور فیلم های آموزشی در آن 

است و البته من از اینکه از نزدیک می توانم فیلم های آموزشی ایران را ببینم و با آنها آشنا شوم.
 بازار فیلم های آموزشی در آلمان چگونه است؟ 

شبکه های آموزشی  و تلویزیونی بسیاری برای پخش فیلم های آموزشی در آلمان وجود 
دارند و توجه ویژه ای به این فیلم ها می شود، تا جایی که در مهدکودک ها نیز سعی می شود 
تا فیلم ها نمایش داده شود. همچنین شبکه مشخصی در آلمان به نام شبکه ایشلینگون 
با چه نگاهی فیلمی را آموزشی  البته بستگی دارد که  فیلم های آموزشی پخش می کند. 
بدانیم، برخی اوقات فیلم ها مستقیماً مفاهیمی را آموزش می دهند، ولی در برخی از دیگر 
فیلم ها به صورت غیرمستقیم از مفاهیم آموزشی برای آگاهی خانواده ها استفاده می شود. 
اما اگر منظوراز فیلم های آموزشی در معنای عام آنها باشد، در آلمان از این قبیل فیلم های 
فیلم ها  این  به  نیز  آموزشگاهی  مراکز  و  مدراس  معلمان،  و  دارد  وجود  بسیار  آموزشی 
دسترسی دارند. در ضمن ویدئوهای زیادی در این باره ساخته می شود. در مجموع می توان 

گفت به لحاظ اقتصادی ما در این زمینه فعالیت  بسیاری داشته ایم.
 آیا در آلمان نیز جشنواره ایی مشابه با جشنواره فیلم های آموزشی رشد وجود دارد؟

بله، ایشلینگل، این جشنواره در آلمان برگزار می شود و عالوه بر محتوای آموزشی که دارد، 
سعی دارد تا نقش غیرمستقیم ارائه الگو برای خانواده ها را نیز به تصویر بکشد. به این معنا که در 
قالب فیلم های داستانی، مفاهیم آموزشی را به خانواده ها انتقال دهد. با وجود این که ایشلینگل 

سال هاست که اجرا می شود، اما قدمت آن به اندازه جشنواره فیلم رشد نیست.

 لطفا خودتان را معرفی کنید؟
نازلی ادا نویان مدرس دانشگاه در درس های پویانمایی، پویانمایی تصویری، سینما و طراحی 
گرافیک از کشور ترکیه هستم و مهم تر از همه  این که من یک مادر هستم و دوست دارم این 

فعالیت را دنبال کنم و روز به روز برای فرزند خودم هم موثر باشم. 
 داورکدام بخش از جشنواره هستید؟ و چند دوره است که در این جشنواره شرکت می کنید؟

داور بخش انیمیشن هستم و اولین بار است که در این جشنواره شرکت می کنم.
 تا چه حد با این جشنواره آشنایی دارید؟ نظر شما درباره این جشنواره چیست؟

برای اولین بار است که در این جشنواره شرکت می کنم. ابتدا قصد داشتم تا فیلم خود را در 
این جشنواره شرکت دهم و از طریق ایمیل هم با جشنواره ارتباطاتی را برقرار کردم تا بتوانم هم 
در جشنواره شرکت کنم و هم زمان نیز در هیئت داوران جشنواره حضور داشته باشم. به شخصه 
معتقدم فیلم های آموزشی نقش بسیار مهمی را در آموزش مفاهیم فرهنگی و اجتماعی به افراد در 

دنیای امروز ایفا می کنند. 
ابتدا عالقه داشتم تا به عنوان داور در جشنواره شرکت داشته باشم و در عین حال با جشنواره نیز 
بیشتر آشنا شوم و بدانم که چه فیلم هایی گروه هدف جشنواره فیلم رشد هستند. چه فیلم هایی 
دارای کیفیت مناسب برای شرکت در این جشنواره هستند. عالوه بر این عالقه مندم تا با سایر 

داوران جشنواره صحبت هایی داشته باشم و درباره فیلم ها از تجاربشان بهره بگیرم.
 آیا در کشورتان جشنواره ایی مشابه با جشنواره فیلم رشد داشته اید؟

خیر. چنین جشنواره ایی در کشور ترکیه وجود ندارد. البته جشنواره های کودک و نوجوان برگزار 
می شود ولی به ندرت این جشنواره ها به صورت منظم برگزار می شود و دلیل آن هم کمبود بودجه 
است. اما خودم به دلیل اینکه مادر هستم اهمیت این جشنواره را درک می کنم و خواهان این 

قبیل جشنواره ها هستم.
 به نظر شما آیا جشنواره هایی از این قبیل تأثیری هم در فعالیت های آموزشی و تربیتی دارد؟

در صورتی که مخاطبان این جشنواره والدین و بچه هایشان باشد قطعاً تأثیرگذارند، زیرا فیلم و 
مخاطب باید با یکدیگر تناسب و وجه اشتراک داشته باشند.

 با توجه به تجربه ای که در ارتباط به جشنواره بین المللی فیلم رشد داشته اید، به نظر شما 
این مهم تحقق یافته است؟

فعالٌ برای قضاوت زمان مناسبی نیست زیرا دقیقاً نمی دانم مخاطبین چگونه هستند، از چه 
مناطقی هستند و آیا این فیلم ها با آنها تناسب دارد یا خیر. نمایش دادن فیلم ها در شهرهای 
مختلف قطعاً در طوالنی مدت اثرات خود را نشان می دهند. برای مثال جشنواره کودکان و نوجوانان 

ترکیه هر سال در یک شهر برگزار می شود. 
 به عنوان یک هنرمند فیلمساز چه پیشنهادی برای بهتر برگزار شدن جشنواره بین المللی 

فیلم رشد دارید؟
با توجه به تجربه شخصی تنها می توانم بگویم در مجموع نظر مثبتی دارم. در هر حال به دلیل 
اینکه در زمینه پویانمایی فعالیت هایی دارم امیدوارم با انتقال تجارب این  جشنواره و نیز نقاط مثبت 
و منفی جشنواره فیلم رشد به جشنواره فیلم و بنیاد پویانمایی ترکیه، بتوانیم الگوهایی را از این 

جشنواره کسب کنیم و شخصاً نیز درکارهای خودم نیز از این الگوها بهره مند شوم.

جشنواره فیلم رشد، جشنواره ای  بسیار قدیمی و خوشنام 
کاتی دی هان  یکی از داوران  آلمانی  چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم 

رشد است. در ادامه گفت وگوی کوتاه وی را با ستاد خبری جشنواره می خوانید.

در ترکیه چنین جشنواره ای نداریم
نازلی  ادا نویان،  دیگر داور جشنواره فیلم رشد است. در ادامه گفت وگوی ما را با 

وی می خوانید.
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توپ جنگی و کنترل خشم درخیابان
نگاهی به جلسات نقد و بررسی فیلم های آموزشی 

این روزها سینما فلسطین ساعات و اوقات 
پرجنب و جوشی را تجربه می کند. ساعاتی 
که برخی اوقات با همهمه و صداهای کودکان 
و نوجوانان دبستانی و متوسطه و گاهی اوقات 
نیز با آرامش همراه با تفکر گره می خورد، اما 
اشتباه نکنید این ساعات آرام، ساعتی خالی 
سینما  سوم  طبقه  در  نیست.  جمعیت  از 
فلسطین خبرهایی هست که شنیدنی است. 
هم زمان با اکران و نمایش فیلم های آموزشی 
چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد، همه 
از  که  فرهنگیان  دانشگاه  همت  به  روزه 
حامیان اصلی جشنواره فیلم رشد نیز هست، 
نشست های نقد و بررسی فیلم های جشنواره 
با حضور صاحب نظران و اساتید این دانشگاه 

برگزار می شود. 
در سینما  تا  بهانه ای شد  نشست ها  این 
شاهد  نزدیک  از  و  یابیم  حضور  فلسطین 
فعالیت های این عزیزان باشیم. عالوه بر این 
نمایشگاهی  این نشست ها،  برگزاری  هنگام 
نیز  فرهنگیان  پردیس های  فرهنگی  آثار  از 
برای بازدید عالقه مندان در طبقه سوم سینما 

فلسطین برپاست. 
برادران  پردیس  نمایشگاه  این  در 
شهرستان های تهران )شهید مفتح(، پردیس 
برادران شهر تهران )شهید چمران( و مرکز 
آموزش عالی شهید بهشتی، پردیس خواهران 
پردیس  )زینبیه(،  تهران  شهرستان های 
خواهران شهر تهران )نسیبه( و مرکز آموزش 
نمایش  برای  را  آثاری  باهنر،  شهید  عالی 
عالقه مندان در این نمایشگاه ارائه کرده اند.  

فیلم های  بررسی  و  نقد  نشست های 
آموزشی جشنواره بین المللی فیلم رشد همه 
روزه از ساعت 15 الی 18 در سینما فلسطین 
نشست ها،  آغاز  از  پیش  و  می شود  برگزار 
تعدادی از فیلم های کوتاه، فیلم های نیمه بلند 
و یا داستانی بلند نیز به نمایش در می آیند. 
میان  در  و  حضور  با  عموما  نشست ها  این 
استقبال گرم دانشجومعلمان برگزار می شود،  

به طوری که در سالن نمایش فیلم به زحمت 
این  در  می شود.  پیدا  نشستن  برای  جایی 
دانشجومعلمان  میان  در  معموال  جلسات 

کسانی دیده می شدند که از نکات منتقدین 
و اساتید یادداشت برداری می کردند و کمتر 
میان  در  صدایی  سرو  یا  و  همهمه   زمانی 

دانشجومعلمان به چشم می خورد. 
در میانه برگزاری  یکی از این نشست ها به 
دانشجویی از پردیس نسیبه برخوردیم و که 
اتفاقاً دانشجوی رشته علوم اجتماعی هم بود، 
لحظاتی را با او به گپ وگفت درباره جشنواره 
نشستیم. آن طور که او می گفت پیش از آمدن 
به سینما فلسطین و آن طور که شنیده است، 
رویکرد فیلم ها رویکردی فرهنگی است. اما 
آنچه امروز شاهد آن بوده است رویکرد بسیار 
علمی فیلم نیمه بلندی است که شاهد آن 
بوده است. او که  فیلم های کوتاه  جشنواره 
را می پسند، معتقد است با وجود کوتاهی، این 
فیلم ها  از بار مفهومی خوبی برخوردار است. 
به نظر این معلم آینده، نقد فیلم موضوعی 
است که الزمه کار و مطرح است و تماشای 
فیلم تنها هدف نیست و باید با نقد و بررسی 

همراه باشد.
از نگاه او جامعه و دانش آموزان ما با کمبود 

در  می گوید:  و  هستند  روبرو  نقادی  و  نقد 
حقیقت هدف از تماشای فیلم پی بردن به 
الیه های درونی و پنهان فیلم  است و نیاز 
است تا دانش آموز نگرشی نقادانه به فیلم و 
باشد و به همین دلیل یکی  سینما داشته 
از اهداف جشنواره فیلم رشد فرهنگ سازی 
به عنوان  فیلم  که  است  فرهنگ  انتقال  و 
را  مفاهیم  می تواند  راحتی  به  رسانه  یک 
ما  شجاعی  خانم  صحبت های  دهد.  انتقال 
مشارکت  و  حمایت  که  می کند  مجاب  را 
دانشگاه فرهنگیان امری الزم  است، چرا که 
تفکر دانشجومعلمانی چون خانم شجاعی از 
که  آینده ای  می دهد،  خبر  روشن  آینده ای 
تربیت صحیح فرزندانمان را تضمین می کند.  
از سالن انتظار طبقه سوم سینما فلسطین 
سینما  سالن  داخل  در  می گذریم  که 

نشستی دیگر  برپاست. نشستی که استقبال 
گرمای  و  هیجان  آن،  از  دانشجومعلمان 
تماشای فیلم را دوچندان کرده است. نشستی 
که با معرفی اساتید آغاز و با نقدها و سواالت 
مراسم  این  در  می بابد.  ادامه  دانشجویان 
پژوهش  دکترای  دانشجوی  یعقوب زادگان 
دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه فرهنگیان 

اجرای جلسه نقد و بررسی را بر عهده داشت. 
فرهنگیان  دانشگاه  مدرسان  خانم خیامی از 
به عنوان متخصص در علوم تربیتی و آقای 
قاسم زادگان دکترای پژوهش دانشگاه تهران و 
مدرس دانشگاه فرهنگیان نیز به عنوان منتقد 
در این جلسه حضور داشتند. پیش از نشست 
شش فیلم،  3× 3، هفت سنگ، توپ جنگ، 
مستند  یک  و  من  شهر  سردشت  خیابان، 
توسط  و  درآمد  نمایش  به  علمی آموزشی 
اساتید حاضر در جلسه مورد نقد و ارزیابی 

قرار گرفت. 

سواد رسانه ای
فرهنگی  معاون  مراسم  میانه های  در 
دکتر  االسالم  حجت  فرهنگیان  دانشگاه 
همراه  دانشجویان  با  را  دقایقی  صادق زاده 
می شود و در صحبت هایی هرچند کوتاه نقطه 
نظرات خود را درباره این نشست ابراز می کند. 
این  گفت:  از صحبت هایش  بخشی  در  وی 
جلسات به دانشجومعلمان کمک می کند تا 
بهتر با فیلم ها آشنا شده و راحت تر بتوانند 
به نقد و بررسی فیلم ها بپردازند و به تبع آن 
رسانه ای  سواد  و  رسانه  عرصه  وارد  فعاالنه 
شوند. چرا که در عصر امروز رسانه ها و به ویژه 
کالس های  در  مهمی را  بسیار  نقش  فیلم 
درس ایفا می کنند. با باال رفتن سواد رسانه ای 
بر  می توان  فیلم  چون  رسانه ای  به  نسبت 
روی مخاطبان اصلی مان درکالس های درس 
بسیار   تأثیر  دانش آموزان هستند  که همان 

مناسبی بگذاریم.

از توپ جنگی تا مستندی آموزشی  
در ابتدای این نشست خیامی صاحب نظر 
علوم تربیتی هم گفت: این نشست ها فتح 
بابی برای دانشجومعلمانی است که با فضای 
سینما و نقد بیشتر آشنا شوند و این همان 
هدفی است که دانشگاه فرهنگیان نیز آن 
معلمان  به عنوان  از شما  دنبال می کند.  را 
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و  جهان  به  نسبت  تا  می رود  توقع  فردا 
و  کنید  نگاه  آگاهانه  خود  افراد  محیط 
به  دست  فکور  مشاهده گر  یک  به عنوان 
این  در  بزنید.  می دهد،  رخ  آنچه  تحلیل 
جلسه دکتر قاسم زادگان از اساتید دانشگاه 
را  هنری  نقد  وظیفه  نیز  شرافت   شهید 
عهده دار بود. قاسم زادگان در بحث ابتدایی 
جمعیت  میان  از  که  مخاطبان  برای  خود 
به  خواهران  واحدهای  دانشجومعلمان 
تماشای این فیلم نشسته بودند، به این نکته 
فیلم  این شش  کارگردانان  که  کرد  اشاره 
همگی زن بودند و این موضوعی است که 
می تواند از جهات گوناگون برای دانشجویان 

خواهر این دانشگاه قابل توجه باشد.   

توپ جنگی و کنترل خشم
برای آغاز نقد و بررسی،  فیلم ها ابتدا از 
منظر روانشناسانه و تربیتی مورد ارزیابی قرار 
گرفتند. فیلم هایی که عمدتاً به مسائل تربیتی 
چون صلح، آرامش، آموزش، نوع دوستی و 

کمک به دیگران اشاره داشتند. 
بحث  آغازین  سخنران  خیامی به عنوان 
نمایش درآمده  به  فیلم  اولین  به  اشاره  با 
نمایش  دنبال  به  فیلم  این  داشت:  اظهار 
احساس  و  هیجان  یک  به عنوان  خشم 
تربیتی  علوم  متخصص  این  نظر  از  است. 
تبدیل  را  آن  می تواند  خشم  کنترل  عدم 
بود که  به پرخاشگری کند. خیامی معتقد 
غلبه  برای  مهارت هایی  نیازمند  ما  جامعه 
و کنترل خشم است. دانشجویان به عنوان 
راه های غلبه  به دنبال  باید  آینده  معلمان 
دانش آموزان  به  آن  آموزش  و  خشم  بر 
باشند تا این گونه بتوان جامعه را در برابر 

مشکالت آینده ایمن کرد.  
دکتر  هنری  نگاه  از  جنگی  توپ 
از  بهتر  می توانست  فیلم نامه  قاسم زادگان 
او شخصیت پردازی در  به نظر  باشد،  این ها 
فیلم های انیمیشن باید بهتر از این باشد، چرا 
که در فیلم انیمیشن ما به دنبال نشان دهنده 
مفهوم با باالترین درجه درک و نیز در زمانی 
کوتاه هستیم. هرچند از نظر وی در مجموع و 
در پایان که همان نقطه عطف فیلمنامه بود، 

این فیلم توانست حرف خود را بزند. 

خیابان محلی برای کمک به هم نوع
کوتاهی  عین  در  خیامی خیابان  نظر  از 
دیدی  با  کاماًل  و  بود  جذاب  بسیار 
روانشناسانه ساخته شده است. از دیدگاه او 
در آینده معلمان،  باید به دنبال آن باشیم 
تا با فراهم آوردن امکان هایی برای فرزندان 
اخالقی، هیجانی  دانش آموزانمان هوش  و 
و... را در آنها باال ببریم. فیلم نمایش دهنده 
هم  دختربچه  یک  که  است  نکته  این 
تصمیمات  بزرگ ترین  راحتی  به  می تواند 
را بگیرد و شجاعانه در تصمیم گیری برای 
کودک  این  باشد.  دخیل  مهم  موضوعاتی 
بهره مند  مختلف  هوش  سه  از  هم زمان 

است.
قاسم زادگان معتقد است ایده اصلی بسیار 
خوب است و بازیگر اصلی که همان پیرمرد 
است  معروف  بازیگران  از  هم  است  داستان 
سکوت  از  بیشتر  از  نیز  فیلم ها  اکثر  در  و 
ایشان بهره گرفته می شود. اما در طول فیلم 
کمی شخصیت پردازی ها ضعیف است در فیلم 
شخصیت ها  رفتار  چرایی  روی  بر  علت یابی 

که  است  حالی  در  این  نمی گیرد  صورت 
فیلمساز باید تمام اهدافش را در 1 دقیقه و یا 

100 ثانیه نمایش دهد.

3×3
خیامی معتقد است از دیدگاه روانشناسانه 
نکته  این  نشان دهنده  فیلم 3×3  تربیتی  و 

یادگیری  و  پیگیری  ممارست،  که  است 
می تواند بسیاری از مسائل و مشکالت را حل 
کند و ضعیف ترین اشخاص نیز قادر به حل 
می افزاید:   ادامه  خیامی در  اهستند.  مسئله 
توانایی هایی  مهم ترین  از  یکی  مسئله  حل 
است که ما به عنوان یک معلم باید آن را به 

دانش آموزان خود انتقال دهیم.
 3×3 فیلم  است  معتقد  قاسم زادگان 

پردیس  دانشگاهیان  برای  که  فیلمی است 
اهمیت  از  بدنی  تربیت  رشته  و  نسیبه 
خاصی برخوردار است. در فیلمنامه مناسب، 
لحاظ  را  نکته  این  خوبی  به  باید  نویسنده 
کند و سعی دارد تا از طریق بار طنزی که 
به فیلمنامه می دهد و گره گشایی مشکل را 
به فردی ضعیف تر محول می کند تا این گونه 

توانایی های انسانی را به نمایش بگذارد.

شهر من سردشت و هفت سنگ، 
یک فیلم تمام ایرانی

قاسم زادگان در هنگام بحث درباره فیلم 
دانشجومعلمان  توجه  سردشت  من  شهر 
را به مقایسه این فیلم با فیلمی دیگر به نام 
هفت سنگ که هر دو در همان روز اکران 
شده بودند جلب کرد. از نظر وی هر دو فیلم 
موضوعاتی مشابه داشتند اما کارگردانان تالش 
کرده بودند تا با  دو نگاه مختلف به موضوع 
بپردازند. همچنین قاسم زادگان در ادامه افزود: 
ایرانی بودن فیلم هفت سنگ در نگاه اول به 

راحتی به چشم می آید. همیشه نیازی نیست 
که صراحتاً بگوییم این فیلم یک فیلم ایرانی 
اولیه  نمادهای  با  و  تیتراژ  از طریق  و  است 
فیلم آن را به نمایش بگذاریم. با این اوصاف 
هفت سنگ شروع بسیار خوبی دارد. به دلیل 
احساس  گاهی  فوق العاده اش  فیلمبرداری 
می شود که در حال تماشای فیلم ویدئویی 
فیلمی سینمایی  تماشاگر  گویا  و  نیستیم 
هستیم، در مجموع ضعف سینمایی کمی در 
این فیلم دیده می شود. ریتم فیلم بسیار عالی 
است، اما بهتر بود تا که این فیلم با توجه به 
اصول تدوین از نماهای خورد استفاده می شد. 

یک مستند آموزشی و جهانی که 
باید دید

یک  درآمده،  نمایش  به  فیلم  آخرین 
از  که  بود  خارجی  آموزشی  مستند  فیلم 
خوب  فیلم های  از  یکی  قاسم زادگان  نگاه 
آموزشی  مستند  همین  امسال  جشنواره 
است. از دیدگاه وی فیلم مستند از تقلید 
ظرفیت های  به کارگیری  و  طبیعت  از 
می کند  بحث  بهتر  زندگی  برای  طبیعت 
انسانی  علوم  این در حالی است که در  و 
گفته  به  می افتد.  اتفاق  همین  نیز  هنر  و 
منظقی  روند  از  فیلم  این  قاسم زادگان 
را  شخصیت  ابتدا  است،  برخوردار  خوبی 
نکات  و سپسس تک تک  معرفی می کند 
نیز  را  اصلی  مشی  خط  با  ارتباط  در 
نکته  برجسته ترین  اما  می کند.  یادآوری 
فیلم یاد کردن از »حرکت« به عنوان یک 
آشنایی  برای  زادگان  قاسم  است.   هنر 
آموزشی  با مستندهای  دانشجویان  بیشتر 
آنها را به دیدن کارهای کارگردان برجسته 
کرد.  دعوت  بورو«  »آتن  عرصه   این 
تقلیدی  آموزشی  مستند  وی   نظر  از 
 قوی از ساخته های  کارگردان مستند راز 

بقاست.
بین  در  فیلم  نقد  برگه های  نیز  پایان  در 
دانشجومعلمان پخش شد که در پایان و بنا بر 
گقته یعقوب زادگان مجری برنامه به 14 نقد 
برگزیده در سطح کشور جوایزی اعطا خواهد 
کرد و در عین حال استان تهران نیز مستقاًل 

به20 نقد برتر جوایزی را ارائه خواهد کرد. 
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 از نگاه شما اصوال جشنواره فیلم 
رشد چه کارکردی دارد؟

که  است  این  جشنواره  این  کار  
مرتبط  آثار  تا  کند  ایجاد  پایگاهی 
در  تربیتی  و  آموزشی  موضوعات  با 
معرض دید  ونگاه همگان قرار گیرد. 
جشنواره بین المللی فیلم رشد، طی 
سالیان گذشته این کار را به خوبی 
انجام داده است.  اما آنچه که از نگاه 
من هنوز به خوبی اتفاق نیفتاده، عدم 
ساماندهی و هدایت آثار متناسب با 
موضوعات درسی دانش آموزان است 
شناخت  عدم  از  ناشی  هم  این  که 
دروس  محتوای  و  آموزشی  مقوله 
در مقاطع مختلف تحصیلی توسط 
فیلمسازان جوان و گاهاً پیشکسوت 
ماست. فیلم رشد باید به عنوان یک 
مدارس  در  بتواند  آموزشی  بسته 
حضور پیدا کند و فیلم های آموزشی 

به موضوعات درسی گره بخورد. 
این  همان اتفاقی است که تاکنون 
به خوبی صورت نگرفته و باید تحقق 
پیدا کند. فرهنگیان و دانشجومعلمان 
فیلم ساز با توجه به آشنایی با مقوله 
آموزش در صورتی که با مهارت های 
فیلم سازی  و  فیلم  تولید  و  ساخت 
می توانند  شوند،  مجهز  حرفه ای 
آثاری فاخر و در حد قابل قبول تولید 
مراکز  اکثر   در حال حاضر  نمایند. 
و  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس های 
سیستم های  به  مجهز  ما  مدارس 
نوین فناوری در زمینه های مختلف 
دیداری، شنیداری و نوشتاری هستند. 
حتی در برخی مناطق و روستاهای ما 
هم از امکانات تصویری در کالس های 
باید  لذا  هستند.  برخوردار  درس 
امیدوار باشیم در آینده ای نزدیک با 
حمایت مسئولین محترم شاهد خلق 
آثاری ارزشمند و متناسب گروه های 

سنی  ومحتوای درسی تولید شود. 
باید آثار تولیدی فضایی به وجود 
آورد که فیلم های آموزشی به بخشی 
از سناریوی کالس درس تبدیل شوند. 
فیلم در مراکز آموزشی و دانشگاهی ما 
باید به یک عنصر فعال و تأثیرگذار در 
امر آموزش و انتقال مفاهیمی علمی، 

دینی و تربیتی تبدیل شود.
 نقش فرهنگیان فیلمساز را در 
جشنواره فیلم رشد چگونه ارزیابی 

می کنید؟
فیلمسازان  مهارتی  سطح  ارتقای 
فرهنگی می تواند جهش چشمگیری 

آموزشی  فیلم های  تولید  عرصه  در 
ایجاد کند. چرا که معلمان و دانشجو 
درباره  زیادی  ایده های  معلمان 
فیلم های آموزشی در ذهنشان شکل 
و  مستقیم  به صورت  و  می گیرد 

دائمی در ارتباط هستند. 
درک  خوبی  به  را  دانش آموزان 
می کنند، نیازهای آنان را می شناسند 
ارایه  حل  راه  می توانند  خوبی  به  و 
دهند و در صورت آشنایی و کسب 
خصوص  علمی در  و  فنی  مهارت 
موثری  نقش  می توانند  فیلم سازی 
در ارتباط فیلم و کتاب های درس و 

آموزشی برقرار کنند.
 نقش فیلم آموزشی در یادگیری 

را تا چه حد موثر می دانید؟
فیلم آموزشی به عنوان یک رسانه 
رسانه های  سایر  کنار  در  جمعی 
رادیو،  مطبوعات،  چون  جمعی 
و... نقش آموزشی  تلویزیون، سینما 
موازی یا دائمی را دارد. وسایل ارتباط 
فرهنگی  اجتماعی  ابزاری  جمعی 
هستند و تأثیر آنها در مخاطبین نیز 
چشمگیر است. دانشگاه فرهنگیان با 
وجود نیروهای متعهد و متخصص در 
حوزه فرهنگ و هنر می تواند در عرصه 
تولید فیلم های آموزشی و جشنواره 

رشد نقش آفرینی کند.
کشورهای  در  آموزشی  فیلم های 
خاصی  جایگاه  از  دنیا  مختلف 
برخوردار است، خصوصاً در کشورهای 
پیشرفته. در زمینه آموزش و تعلیم و 
تربیت با مدرن سازی نظام آموزشی 
روش های سنتی را با تکنولوژی های 
ارتباطی و اطالعاتی در هم آمیخته و 
به الگوهای موفق و موثری در آموزش 

دست یافته اند. 
در حال حاضر در مراکز آموزشی 
علمی و دانشگاهی ما هنوز کتاب های 
درسی تنها رسانه رسمی آموزش است 
و نقش رسانه های دیداری و شنیداری 
و تکنولوژی های نوین ارتباطی کمرنگ 

است. در حالی که رسانه های ارتباطی 
و آموزشی نقش بسیار مهمی در امر 
همین  و  دارند  یادگیری  و  یاددهی 
امر سبب شده تا فیلم های آموزشی 
و  وجهی  چند  پدیده ای  به عنوان 
یادگیری  فرآیند  از  عنصری  چند 
حمایت کننده  و  پشتیبان  به عنوان 
مهمی را  نقش  آموزشی  فعالیت های 
ایفا کنند. استفاده از ابزارهای آموزشی 
ارایه  زمینه  آموزشی  تکنولوژیک  و 
برای  را  مطالب  اثربخش  و  منسجم 
معلم ممکن می سازد و با بهره گیری 
درک  حواس  تحریک  و  فیلم  در 

مطالب را ساده تر می نماید.
امید داریم با اجرای ایده های تحولی 
بنیادین آموزش  که در طرح تحول 
رسانه های  است،  آمده  پرورش  و 
خود  اقعی  و  جایگاه  به  آموزشی 
برگردد و توجه ویژه ای به آنان صورت 

گیرد.
آگاهی  بر  تصویری  آثار  تاثیر   

فرهنگی مردم چیست؟ 
فرهنگ و هنر هر کشوری، رابطه 
هویت  حفظ  و  شناخت  با  نزدیکی 
بدون  انسان  و  دارد  کشور  آن  ملی 
فرهنگ و هنر معنایی ندارد. فرهنگ 
و هنر در عین حال که دو مقوله جدا 
از هم هستند ولی مکمل یکدیگرند، 
میراث  مهم ترین  که  معنی  این  به 
تاریخی بشر، فرهنگ اوست که وسیله 
تعامل و ارتباط او با دنیای پیرامونش 
به شمار می رود و هنر مهم ترین بخش 
فرهنگ است. اصالت هنر و پیوند آن 
با زندگی بشر، رمز ماندگاری آن است 
وی  زندگی  با  و  تاریخ  طول  در  که 
عجین شده است. بر اساس فرمایشات 
فرهنگ  مقوله  رهبری،  معظم  مقام 
از نظر تأثیرش در آینده یک ملت و 
یک کشور، با هیچ چیز دیگری قابل 
کارگزاران  مهم  این  نیست.  مقایسه 
کشور را به راهبردی اساسی رهنمون 
را  »باید مسأله فرهنگ  می کند که 

مسأله اول کشور به حساب آورد«.
معظم  مقام  راهبرد،  این  در شرح 
خیلی  »فرهنگ  فرموده اند:  رهبری 
استقالل  ما دنبال  اگر  دارد.  اهمیت 
مراجعه  فرهنگ  به  باید  هستیم، 
کنیم و روی فرهنگ کار کنیم. اگر 
دنبال خودکفایی و رفاه عمومی مردم 
هستیم، اگر به دنبال تدین مردم و 
یک تمدن بزرگ اسالمی هستیم- که 
البته هستیم- باید بر  باید باشیم و 
روی مسأله فرهنگ تأمل و توجه و 

سرمایه گذاری ویژه ای بکنیم«.
تهاجم  با  مقابله  راه  بهترین 
فرهنگ  شناساندن  فرهنگی 
به  دینی  باورهای  اسالمی و  اصیل 
و  حقایق  با  مردم  اگر  است.  مردم 
زیبایی های فرهنگ غنی دینی خود 
آشنا شوند، هیچ گاه زیر بار فرهنگ 
خودباوری  نمی روند،  غرب  منحط 
راه  بهترین  دینی  و شناخت هویت 
و  سخت  ضربات  از  ماندن  امان  در 
مهلک این تهاجم است. از آن جا که 
القائات فرهنگ غرب درباره انسان و 
بیگانه کردن  از خود  انسانی  هویت 
تقدم  انسانی،  عواطف  است، کشتن 
انسان ها  استثمار  انسان،  بر  سرمایه 
همه در جهت از خود بیگانگی است 
آگاهی  و  دینی  باورهای  لذاتعمیق 
اسالمی بهترین  فرهنگ  غنای  به 
راه مقابله با این تهاجم است، مانند 
واکسیناسیون که عامل پیشگیری از 
بیماریهاست. اّما نقطه آغاز این است 
که هر کسی از خودش آغاز کند و به 
وظایف دینی در حد توان عمل نماید 
معارف  با  معتبر  کتب  مطالعه  با  و 
واقعی اسالم آشنا شود و نسبت به 

اهداف دشمن آگاهی پیدا نماید. 
 رسانه های تصویری چه نقشی در 

زندگی امروز انسان دارند؟ 
رسانه ها از جمله آثار تصویری،  از 
که  حاضرند  عصر  بی بدیل  اتفاقات 
زندگی  در  نامرئی  و  مرئی  حضوری 
روزمره انسان دارند. به روح و جان وی 
حکم می رانند و فکر و اندیشه و روش 
زندگی وی را در اختیار خود گرفته اند. 
مهم  ابزار  این  است چنانچه  بدیهی 
فرهنگی هدایت نشود، سیاست های 
و  نامحسوس  به طور  غرب  پنهان 
در  آن  هدایت  به  نسبت  تدریجی 
جهت اهداف خود اقدام خواهند نمود.

کنیم  تالش  قوا  همه  با  باید  که 
چنین اتفاقی صورت نگیرد.

فیلم های آموزشی بخشی مهم  از سناریوی کالس درس
گفت وگو با محمدرضا رضایی،عضو هیئت انتخاب جشنواره بین المللی فیلم رشد

محمدرضا رضایی،  
عضوهیئت انتخاب 
جشنواره فیلم رشد 
است. او  که دارای 
مدرک دکترای مدیریت 
راهبردی فرهنگی 
نیز می باشد در دوره 
چهل و چهارم جشنواره 
بین المللی فیلم رشد 
تالش های زیادی را 
برای موفقیت  بیشتر 
این جشنواره صورت 
داده است. در ادامه 
گفت وگوی نشریه خبری 
و اطالع رسانی جشنواره 
بین الملی فیلم رشد را 
با وی  می خوانید. 

فیلم آموزشی به عنوان یک رسانه جمعی در 
کنار سایر رسانه های جمعی چون مطبوعات، 

رادیو، تلویزیون، سینما و... نقش آموزش موازی 
یا دائمی را دارد. وسایل ارتباط جمعی ابزاری 

اجتماعی فرهنگی هستند و تأثیر آنها در 
مخاطبین نیز چشمگیر است
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Fabian von Borcke (Germany)

It is my first time to visit Iran and  I am impressed by  the welcoming nature of the 
Iranians. In general, I am so happy to attend here and learn so many things as well as 
know famous and professional colleagues in this country. All of us, children, adults, 
youngsters, have different similar problems and needs. We should learn how solve our 
problems. So, we need a good model to be successful in our work. I think this Festi-
val as an International Festival on scientific, educational films is an outstanding great 
event, because it is solely educational. In contrary to other festivals it focuses on th 
notion of its audience and it is appreciated in this regard. On the other hand, it will help 
us to solve the problems I emphasized much better and sooner than before.

Katie Dougan (Germany)

The Roshd International Film Festival is one of the oldest International Festivals  while 
it is  educational.  I focus on the educational theme of these films   as far as I am 
filmmaker and artist. Before I  attended  the Roshd Film Festival, a few days ago I 
have been invited to  the Technological Festival in Bolivia,  and have cooperated with 
Groeek Festival in Germany. I should say that the Roshd Film Festival is so similar 
to Groeek Festival in Germany as far as it is systematic. But I think the Roshd Film 
Festival has a main feature  which is the educational themes.  I am so happy to watch 
the Iranian educational films and try to talk with different filmmakers  and artists par-
ticipated in this Festival to get more views on educational films in Iran.

Nazlı Eda Noyan (Turkey)

I believe that the educational films have important roles in teaching the cultural and 
social concepts in present world. I always love to participate in such festivals as a 
jury member and would like to  become acquainted with such festivals in countries 
like Iran.  It was interesting to me to know the selection process by the jury mem-
bers in Iran, e.g. what are the qualified films and what are the aims of this festival. 
Moreover, I am interested in talking with other jury members and be informed of 
their experiences. I hope this good event be an unforgettable one.

Vladimir Perovic (Montenegro Serbia)

I learnt from one Iranian friend that you are not my true friend if you do not say my 
faults and good deeds. So I honestly and earnestly believe that the Roshd Film Festival  
is so important and I think the good point of this festival is the representation of films 
in  a form of DVDs in schools and educational places. The Iranian teachers would learn 
from others all around the world in this respect.
Though I am impressed by the hospitability in Iran, I need to express my points about 
the inauguration and ending ceremony  rituals. I think  the ceremonies could be held 
much better. By the evaluation of the work of Roshd Film Festival during the 50 years,  
would help the audience to get much more knowledge.
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صاحب امتیاز: دفتر تکنولوژی آموزشی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیر مسئول: سید سعید بدیعی
سردبیر: محمددشتی

دبیر تحریریه: طاها طوفانی
ناظر محتوایی: سید کمال شهابلو

همکاران تحریریه:
 زهرا طوفانی، ساره ریحانی پور 

لیال موسوی نسب، سعیده اهلل دادی

طراح گرافیک: عظیم علیپور فطرتی
طراح نامواره: رضا اسماعیلی

عکس: حمید دانشور، رضا بهرامی

ناظر چاپ: رضا جوادزاده، قاسم شاه کرمی 
چاپ: شرکت افست

با تشکر از: یداله کریمی، شهریار ابراهیمی، 
قامتی،  عباسعلی  قدم،  حق  مجیب   محمود 
علی رضایی، فرهاد بخشنده، مرضیه برنگی، 
زینت  مرتضوی،  سیامک  گلستان،  وحید 

اسدی،  مهری قربانی

بازیگر توانای تلویزیون وسینمای ایران  درباره اینکه برای برطرف 
کردن خواسته های این نسل باید به چه سمت وسویی حرکت کرد 
تا آنها به سمت فرهنگ غربی روی نیاورند، تاکید کرد: برای هر 
گونه تاثیر گذاری مثبت در ابتدا باید با کودک و نوجوان نسل حاضر 

ارتباط خوبی برقرار کرد. 
و  نمایش  کارشناسی  رشته  فارغ التحصیل  انصاری  سیامک 
تلویزیون از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی است. 
در  حال  به  تا  و  است  بازیگری شده  عرصه  وارد  از سال 68  او 
سمت های بازیگر، کارگردانی 4۰ نمایش در زمان تحصیل و بازی 
در 3 فیلم کوتاه تجربی فعالیت کرده  است. همچنین می توان گفت 
انصاری بازیگر ثابت فیلم های مهران مدیری در سال های اخیر بوده 
است. از کارهای پربیننده او می توان به ویالی من، قهوه تلخ، مرد 

هزار چهره، پاورچین و... اشاره کرد. 
و اطالع رسانی  با نشریه خبری  انصاری در گفت وگو  سیامک 
جشنواره بین المللی فیلم رشد، در خصوص اینکه چه فیلمی باید 
مسائل  گفت:   باشد،  گذار  اثر  شودتا  ساخته  جدید  نسل  برای 
گوناگونی مطرح است، اما در ابتدا باید دید موضوعات درست چه 
موضوعاتی  است که از بازده بیشتری نیز برخوردار بوده اند تا در 
نهایت بر روی این موضوعات تمرکز کرده و به نتیجه مطلوب برسیم.

این بازیگر تلویزیون در پاسخ به این سئوال که سیر طبیعی 
ساخت فیلم برای کودک و نوجوان چیست، نیز گفت:  شاید مسیر 
این موضوع در هر فیلمی متفاوت باشد اما باید به دنبال فرمول 
نهایی و درست این مسئله رفت تا در نهایت بهترین روش را برای 

این کار در پیش بگیریم.
انصاری درباره اینکه برای بر طرف کردن خواسته های این نسل 
باید به چه سمت و سویی حرکت کرد تا آنها به سمت فرهنگ غربی 
روی نیاورند، نیز گفت:  قبل  از هر کاری در ابتدا باید با کودک و 

نوجوان نسل حاضر ارتباط خوبی برقرار کرد. 
بازیگر سریال قهوه تلخ در پایان  افزود: برای موفقیت دراین 
زمینه باید به سمت اولین کارهای اثر گذار که در کشورمان ساخته 
شده و توانسته بچه ها و به خصوص کودکان را به این سمت جلب 
کند، برویم و با درس گرفتن از گذشته و پیروی اگاهانه از الگوهای 

خوب، زمینه ساخت فیلم های آموزشی مناسب را فراهم آوریم. 

اولین قدم برای ساخت فیلم 
آموزشی، ارتباط برقرار کردن 

با مخاطب  است

سیامک انصاری؛

به صورت  اینکه  خصوص  در  سینما  کارگردان  یک 
مستقل برای کودک و نوجوان فیلمی نداشته ام، ولی 
نیم نگاهی ارزشی و از سر عالقه مندی به آن داشته ام، 
نوجوان جز  و  کودک  در حوزه  فیلم  گفت: ساختن 
عالقه مندی های من بوده است، ولی تاکنون فرصت 

این کار برام فراهم نشده است.
و  صحنه  منشی  کارگردان،  بازیگر،  احمدلو  شاهد 
رشته  دانشجوی  وی  است.  ویژه  جلوه های  مدیر 
نقاشی در دانشگاه هنر بود که به خاطر حضور پدرش 
فیلم سرب  بار در 1367 در  اولین  برای  در سینما، 
ساخته مسعود کیمیایی بازی کرد که اولین تجربه 
او در عرصه سینما بود. پس از آن، او در سه فیلم از 
آثار کیمیایی نقش آفرینی کرد و بازیگری را به صورت 

حرفه ای فراگرفت. 
که  ساخته  بسیاری  کوتاه  فیلم های  احمدلو  شاهد 
تعدادی از آنها موفق به دریافت جوایز از جشنواره های 
داخلی وبین المللی نیز شده اند. او پس از مدتی تصمیم 
به ساخت فیلمی داستانی از پشت صحنه یک فیلم  
این  ساخت.  را  خود  نظر  مورد  فیلم  و  گرفت  دیگر 
کارگردان جوان اولین کارگردان ایرانی بود که توانست 
از پشت صحنه یک فیلم سینمایی، یک فیلم داستانی 
خلق  کند. او تاکنون موفق به ساخت دو فیلم بلند 
سینمایی شده که اثر اولیه او »چند می گیری گریه 
کنی« مورد استقبال تماشاگران و منتقدان بسیاری 

قرار گرفت.
شاهد احمدلو در گفت و گو با نشریه خبری و اطالع 
رسانی جشنواره بین المللی فیلم رشد، با بیان اینکه چه 
نوع فیلم هایی باید برای گروه سنی کودک و نوجوان 
ساخته شود تا نیازها و سالیق آنها در عرصه بین المللی 
این سوال شما  نیز در نظر گرفته شود، اظهار کرد: 
یک سوال و جواب بسیار قدیمی در سینمای ماست و 
جواب مشخص و معلومی هم ندارد، زیرا اگر بخواهیم 
با قاعده استاندارد با این فرهنگ و بدین شکل برخورد 
کنیم، در واقع می بینیم که حرف های زیادی در این 

رابطه زده شده است.
در  کنی«   گریه  می گیری  »چند  فیلم  کارگردان 
به خصوص  ما  با سینمای  رابطه  اینکه در  خصوص 
سینمای کودک و نوجوان حرف های نظری زیادی زده 
شده که تاکنون عملی نشده است، گفت: باید در این 
باره تصمیماتی جدی از سوی متولیان این امر صورت 
پذیرد. وی با بیان اینکه در سینمای ما فیلمی برای 
افزود:  فیلمی در مورد کودک داریم،  کودک داریم و 
در طول زمانی که فیلم های کودک و نوجوان مطرح 
و معروفی هم ساخته شده است، چه مورد استقبال 
قرار گرفته باشد و چه نه از همین موضوع و قاعده 

پیروی می کنند.
برای  فیلمی که  اینکه  به  اشاره  با  فیلم سرب  بازیگر 
کودکان ساخته می شود، موضوعات خاصی را در بر 
می گیرد، افزود: ساخت این فیلم ها به دلبستگی ها و 
سلیقه ای که در نوجوانان وجود دارد، بستگی خواهد 
داشت. از فیلم های فانتزی کودکانه گرفته تا شعر و 

ترانه و حتی فیلم های تخیلی که جز عالقه مندی ها 
و دلبستگی های این بخش است. حتی انیمیشن نیز 
می تواند مختص کودکان ساخته شود که نمی توان آن 

را نادیده گرفت.
مورد  در  که  فیلم هایی  اینکه  خصوص  در  احمدلو 
از  دیگری  دسته  جز  می شود،  ساخته  کودکان 
نشان  فیلم های سینمایی محسوب می شوند،  خاطر 
کرد: این فیلم ها در مورد مسایل و مشکالت و دنیای 
کودکان است که می توان گفت فیلم هایی هستند که 
در رویارویی با فیلم های بزرگساالن و فیلم های دیگر 
باید مفهوم عمیق تری نسبت به دنیای کودکان داشته 

باشد. 
فیلم هایی  اصوال  اینکه  بیان  با  جوان  کارگردان  این 
در این زمینه موفق هستند که دارای هر دو بعد این 
موضوعات باشند، افزود: به عبارت دیگر این فیلم ها 
باید دارای مفهوم و فرم مخصوص به خود در جشنواره 

بین المللی فیلم رشد باشد.
وی با بیان این که متاسفانه این موضوعات در حد یک 
شعار مانده است، یاد آور شد: این شعار نوشته  شده ای 
زمان هم  در گذر  و  نرسیده  به عمل  هنوز  که  است 
دستخوش اتفاقات بدی هم شده است که این فیلم ها 
با توجه به شرایطی که کلیت سینما بر آن حاکم است، 
در جشنواره کودک خیلی کمتر نمود پیدا خواهند کرد.
از سینما  این بخش  اینکه متاسفانه  بر  تاکید  با  وی 
مهجور مانده است، خاطر نشان کرد: این در حالی است 
که ظرفیت و پتانسیل باالیی برای جذب مخاطب دارد.

فیلمی برای  حاضرید  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  احمدلو 
که  دوره ای  در  افزود:  بسازید،  نوجوان  و  کودک 
فیلم های کوتاه می ساختم به ساختن فیلم برای گروه 
از  یکی  اتفاقا  که  پرداختم  نوجوان  و  کودک  سنی 
فیلم هایم به نام »عکاسخانه« رتبه اصلی را در بیست و 

هفتمین جشنواره فیلم رشد کسب کرد.
وی در خصوص اینکه به صورت مستقل برای کودک 
و نوجوان فیلمی نداشته ام، ولی نیم نگاهی ارزشی به 
آن داشته ام، خاطرنشان کرد: ساختن فیلم در حوزه 
کودک و نوجوان جز عالقه مندی های من بوده است، 
ولی تاکنون فرصت این کار دست نداده و فراهم نشده 
است. از سوی دیگر ساخت فیلم برای این گروه سنی 
جز دغدغه های اصلی و اولیه فکر من هم نیست. به 
همین دلیل به سراغ ساخت اینگونه فیلم ها تاکنون 
نرفته ام و این در حالیست که برای اقبال مردم این 

سرزمین تا حد توان خودم انجام می دهم.

»عکاسخانه« فیلم من برای بیست و هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم رشد 

شاهد احمدلو؛


