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 تحلیل فیلم های تربیتی
 خانم عیل بخشی

 چهارمجلسه  –کالس های مدرسه عایل تربیتی مادران 
20/8/1400 

 
 اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرالمستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

با عرض سالم خدمت مادران گرامی، خوشحالم که خداوند این توفیق را دست داد که  

ی پیش خدمت بزرگواران عرض کردم اگر برایتان مقدور بود و فرصت در خدمتتان باشم. دفعه

ها ها یا انیمیشنهای سنی که در بعضی از فیلمداشتید، یک تحقیقی در مورد درجه بندی

 ها اعتماد کرد یا نه؟ شود به این رده بندیبینید آیا میبروید بشود، گذاشته می

ها بیشتر شده، از این بابت که شما دارید روی موضوع تحلیل ام به فیلمیکی از مادران: توجه

شان باال چون پسرهای من سنها در مورد فیلم صحبتی نکردم. اما با بچهکنید، فیلم کار می

دیگر فرصتی نداشتم که بخواهم روی ند. نظر هست رفته و هر کدام برای خودشان صاحب

اما وقتی کوچکتر بودند، قبل از اینکه بخواهند فیلمی ببینند، تحلیل فیلم با آنها صحبت کنم. 

من هم دیدند. ها را میدیدم. بعد آنها چند بار این فیلمنشستم و پا به پای آنها میخودم می

 کردم با آنها همراهی کنم. سعی می

 ها حساس شدید؟استاد: خیلی خوب است. در این یکی دو هفته روی فیلم

کنم نظریاتم و تجربیاتی که شما فرمودید در بعد سعی میکنم. بیشتر توجه میمادر: بله؛ 

 اختیار اطرافیانم قرار دهم. 

پذیرید. استاد: همین که حساس شدید خیلی خوب است. یعنی دیگر هر فیلمی را راحت نمی

زا باشد یا حاوی پیام خوبی نیست. همین گویید اینجای فیلم ممکن است استرسمثالً می

 ایم. مان را شروع کردهگذاری، حرکتشوید یعنی اینکه به سمت هدفاندازه که حساس می

بیند دوست دارد من در . از اول که کارتون و فیلم میساله دارم 7ک پسر یکی از مادران: من ی

من هم گوش ی موضوعات آن با هم صحبت کنیم. کنارش باشم، با هم ببینیم بعد درباره

های دیگر در ارتباط باشد کمتر بوده، چیزهایی که شنیده دهم. ولی بر حسب اینکه با بچهمی

اولش تردید داشتم، ولی بعد با او نشستم نگاه را بگیر ببینیم  هاآمده گفته: مامان، این فیلم

ها نیست. االن مثالً مناسب بچهشود که های فارسی کلماتی استفاده میکردم. اکثراً هم دوبله

هایی که ولی خوب از این کارتونها بیشتر شده و دوست دارند. کارتون لگوها خیلی برای بچه
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؛ ولی خوب خیلی به آنها عالقه دارد و خواهم از اینها دور باشدیخارجی است و قهرمان دارد، م

 کند. کارهای آنها را تکرار می

گوییم اگر ما میها ببینند. یعنی مخالف نیستیم که بچهاستاد: ما با اصل دیدن کاری نداریم. 

ادشان ما یا باید کنارشان باشیم، یا یها چیزی را ببینند، شرایطی پیش آمد و قرار شد بچه

 کند. این امر، به آنها کمک میو چیزی را به راحتی نپذیرند.  بدهیم تفکر نقاد داشته باشند

های خارجی و از اردیبهشت ماه سال گذشته که در بیشتر فیلمرا های سنی بندیاصالً این رده

های داخلی ایجاد شده؛ هم به صورت کلی روی آن فیلم ها و انیمیشنتغییراتی در فیلم باهم 

یعنی خدا را شکر این دغدغه کنند. های کوچک از فیلم پخش میهم در بعضی صحنه زنند،می

توانیم به این اعتماد کنیم، در کشور ما هم ایجاد شده، اما حاال ما به این بحث که چقدر می

های سنی صحبت کرد، کشور آمریکا اولین کشوری که آمد در مورد محدودیتیم. شووارد می

شروع به  1968که سازمان مستقلی هم بود در سال آمدند یک انجمنی را تشکیل دادند بود. 

شد از یک سری خانواده، که ، که تشکیل میاست MPAAفعالیت کرد، عنوان اختصاری آن 

جامعه بودند، اینها افراد کامالً بی طرفی نسبت به صنعت  های خوش نام آنو آدممنتخب مردم 

بینیم، یک سیستمی طراحی کردند گفتند ما اینها را میفیلم و سینما و انیمیشن بودند، آمدند 

کردند، آن را نگاه میشد، قبل از اینکه اکران بشود که ساخته می یا انیمیشنی یعنی هر فیلم

)چه از نظر موسیقی و چه از نظر محتوایی(؛ بعد مردم کشور دادند بندی سنی میبعد رده

 کردند. آمریکا هم این را قبول می

ها بحث جنسی را نبینند، بلکه خشونت یا مصرف مواد ی این افراد فقط این نبود که بچهدغدغه

بندی که اینها مخدر هم بود. حتی کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای دیگر هم از رده

که بیشتر برای  Rشد: ی کلی تقسیم میشان به سه دستهبندیکردند. ردهند، استفاده میداشت

ها یا دهم که فیلمبود که حاال اینها را توضیح می RMیا  Mسال بود،  17های باالی بچه

 ها بود. ی آدمکه برای همه Gو گروه هایی بود که والدین باید نظارت کنند. انیمیشن

روی پخش بندی سنی کردند. را هم آمدند رده المللیهای بینیا موسیقی یوتریهای کامپبازی

 بندی سنی گذاشتند. شان هم آمدند ردههای تلویزیونیهای شبکهبرنامه

یک انجمن از روان پزشکی در ایران هم از سال گذشته به خاطر اینکه سبک برخی 

رود، های رکیک پیش میذل و شوخیشود به سمت مبتهای سینمایی که دارد ساخته میفیلم

آمدند یک چنین کاری را انجام دادند و گفتند که بهتر است بومی سازی بشود. این که حاال 

گذارد، خوب آن کشور های سنی را میبندیهای خودش دارد یک چنین ردهآمریکا با دغدغه

ی خودمان باید این کار های فرهنگها و فرهنگ خودش را دارد؛ ما هم با توجه به دغدغهدغدغه
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های آنها شود. چون دغدغهرا بکنیم. حتی در کشورهای اروپایی هم جدا دارد این کار انجام می

هم تا حدی متفاوت از چیزی است که آمریکا دارد. مثالً در انگلیس کاری که دارد انجام 

ر جایی نیست. بندی سنی در آنها مطرح است، در هها که ردهشود، پخش یک سری از فیلممی

گیری در های خاصی را برای این کار در نظر گرفتند و میزان سختاینها آمدند یک سری مکان

ها و ها و فیلمدیاین کشور نسبت به آمریکا شاید خیلی بیشتر باشد. حتی خریدن سی

 رویدها، در هر فروشگاهی مجاز نیست. مثل ایران که شما االن به سوپرمارکت هم میانیمیشن

توانید نماوا را روی گوشی موبایل نصب کنید حاال این توانید کلی فیلم تهیه کنید یا مثالً میمی

تواند دانلود کند ببیند، آنجا ی هفت ساله هم باشد، هر چیزی را میگوشی دست یک بچه

ی سنی، حق ندارد هر فیلمی را خریداری و استفاده اینطور نیست. آنجا هر شخصی با هر رده

 ! حتماً برای خرید فیلم، یک کارت شناسایی که در آن سن فرد مشخص باشدف الزم است. کند

شود. حاال ها فقط مختص ما نیست که بگوییم فقط اینجا دارد اعمال میپس محدودیت

ی عمومی پخش کنند، نداشته باشند؛ خواهند در رسانهشاید آنها این مدل سانسور ما را که می

هایی که مد ولی محدودیت پخش را برای سنین مختلف و افراد مختلف دارند با توجه به گزینه

 ت. نظر خودشان اس

های سنی که به صورت جهانی است و در دنیا مطرح است، چگونه بندیحاال این رده

 کنند. را اعمال می Gو  R  ،Mاست؟ همان درجه بندی 

سال  17هایی است که برای نوجوانان است و برای زیر را گفتیم شامل فیلم Rی درجه

شان این را ببینند. حاال؛ چقدر این مسائل در مناسب نیست، و بهتر است که نوجوانان با والدین

توانند اینها را اجرایی کنند، )چه در کشور ما شود و والدین چقدر میای رعایت میهر خانواده

مندی والدین؛ یعنی من واقعاً دغدغه -1ی دنیا(، بستگی به این موارد دارد: چه در هر کجا

ی آلوده و ناپاکی ای را نبیند، یا چشمش به هر صحنهام این باشد که فرزندم هر صحنهدغدغه

بیند و به صورت عادت شده برایش ملکه عادت نکند، که بعد آن چیزی را که دائم دارد می

بستگی به این دارد که منِ والد  -2کند. ودش را در رفتار او نمایان میشود و آرام آرام خمی

پذیری را از من داشته باشد، که اگر ام با فرزندم چگونه شکل گرفته که فرزندم، آن اطاعترابطه

به او گفتم: مامان جان، این فیلم که آمده در خانه، اول من ببینم اگر مناسب بود بدهم شما 

گوید این فیلم، اصالً مناسب شما بیند و به او میوید چشم. بعد که مادر میاستفاده کنی، بگ

ات شد بگویم ببینی، و بچه توانی ببری در کشوی کمدت بگذاری هر وقت مناسبنیست. می

تر هم این همراهی را با والد داشته باشد. این نکته، شاید از تمام تحلیل کردن فیلم هم مهم

ها برخورد کنیم و فرزندم؛ که خیلی مهم است! که ما چطوری با بچه ی صحیح منباشد. رابطه
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که این پذیرش در آنها ایجاد شود. به جای اینکه من به آنها بگویم که یک فیلم را حق ندارید 

ببینید و دعوایمان بشود، بعد فرزندم به من اعتماد نکند و برود یواشکی خودش نگاه کند؛ به 

گویم برو یارش بگذارم بگویم مامان، هر وقت سن تو مناسب شد، میجای این، فیلم را در اخت

 ترین قسمت ماجراست.فیلم را بیاور و ببین! او هم قبول کند و این اتفاق بیافتد. این مهم

ها ساله 17گوید بندی میهست. این درجه NC-17بندی دیگری که وجود دارد، درجه

 ا ببینند. ها مناسب نیست این فیلم رساله 17و زیر 

ها یا انجام این است. به این معنی که تماشای این نوع فیلم RG-13بندی بعدی، رده

ها خواستند ببینند، حتماً با ساله 13سال نیست. اگر زیر  13های زیر ها مناسب بچهنوع بازی

راهنمایی والدین باشد. چون یک سری مسائل غیر اخالقی، خشونت، یا مصرف مواد مخدر در 

ها را هم ما سعی بکنیم یاد بگیریم. به عنوان مثال، اگر های فیلم وجود دارد. این چرایینهصح

سال نباید ببیند، بپرسید چرا؟ ببینیم چرا شنیدن بعضی  18در جایی بودید به شما گفتند زیر 

ساله ببیند، آیا  18سال مضر است و اگر  18ها برای افراد زیر عبارات یا دیدن بعضی صحنه

شود؟ این را حتماً کنترل کنیم و ساله ببیند دچار مشکل نمی 18ر نیست؟! آیا اگر مض

ها مجازند ببینند، پس فرزند من که ساله 18شناسی کنیم. نگوییم روی این فیلم زده آسیب

 سال و یک روزش است، می تواند ببیند. نه؛ ما نباید اینطوری اعتماد کنیم. 18

گوید، است. این درجه می PGی ها هست، درجهو فیلمها ی بعدی که در بازیدرجه

بینید نیازمند راهنمایی والدین است. یعنی باید والد اول خودش این هایی که دارید میفیلم

فیلم را ببیند، اگر صالح دید که مناسب فرزندش است، آن را در اختیار فرزندش بگذارد. حاال 

هر کجا الزم به توضیح بود، برای فرزندش توضیح  یا در کنار فرزندش بنشیند فیلم را ببیند

 بدهد، در غیر اینصورت، صالحدیدِ والد را اولویت قرار داده است.

توانند ببینند. خصوصاً این ی سنین میهم یعنی تماشاگر عمومی، همه Gبندی درجه

 اند.سال بیشتر گذاشته 6های زیر بندی را برای بچهرده

شود ها یا پوستر آن فیلم یا انیمیشن حک میدیکه روی سی هابندیبه جز این درجه

شود، برخی از آنها ها ساخته نمیها هم برای بچهی انیمیشنی قبل گفتیم همه)چون دفعه

ها زده شده؛ مثالً همین سریالی که های فیلمبرای بزرگساالن ساخته شده( روی برخی از صحنه

خش است، یک جاهایی که خشونت و زد و خورد دارد، ی سه خودمان به تازگی در حال پشبکه

شود. این دقیقه روی فیلم رؤیت می 3یا  2به مدت  12یا مثبت  14یا مثبت  15مثبت 

پزشکان شود، این را انجمن روانهایی که در تلویزیون کشور خودمان جدیداً گذاشته میعالمت

 اند. اش شدهاند و متولیکشورمان آمده
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های درج شده، یعنی این قسمت از فیلم دارای الفاظ یا صحنه 9الً مثبت جاهایی که مث

هایی که کمی در آن خشونت یا دلهره و اضطراب است. سال است. صحنه 9نامناسب برای زیر 

ممکن است حتی قدری استعمال دخانیات در آن باشد و ممکن است الفاظ نامناسب گفته 

ی سنی مندرج در روی فیلم هم آید، به درجهتر میشود. یعنی همین جور که رده بندی باال

درج شده؛ این مورد در  15شود. مثالً اینجا روابط خالف عرف جامعه است، مثبت اضافه می

هایی بود که دارای الفاظ نامناسب بود. ولی هر ها فقط صحنهساله 9ساله نبود. در  12مثبت 

 روند. کدام از اینها امگار یک پله باالتر می

های افراطی از خشونت، یا مصرف مواد گوید فیلم دارای صحنهمی 18گروه سنی مثبت 

 ی روابط زناشویی و یا الفاظ و حرکات نامناسب است. مخدر یا تداعی کننده

دهید، تان پرورش میی اصلی این است که مثالً شما وقتی یک گل را در خانهحاال نکته

مناسبی آب و خاک مناسب، و نور مناسبی که قرار است این گل بر اساس نوع خود، به مقدار 

خرید. از فروشنده دریافت کند و کوددهی مناسب نیاز دارد. شما یک گیاهی را از فروشگاه می

اش چه مقدار است؟ چه پرسید آب دهی آن چگونه است؟ چه خاکی نیاز دارد؟ کوددهیمی

دهد و شما این گل را با خود ات مینوری الزم دارد؟ آن فروشنده برای شما یک سری توضیح

رود آن فروشنده به شما چه گفته بود، هر روز صبح یک لیوان آورید. بعد، یادتان میبه خانه می

تان گندیده شد. یا اینکه در محیطی بینید گیاهدهید. بعد از گذشت دو هفته، میآب به گل می

شود. چه زرد شده و دارد خشک میهایش بینید آرام آرام برگدهید، میتاریک قرارش می

رود؟ در یکی از این چهار حالت، آن لفظ چیزی اینجا دچار اشکال شده که گل دارد از بین می

 مناسب استفاده نشده! 

هایی از آن هایی دارد یا کل فیلم یا بخششود فیلمی یک صحنهحاال، وقتی گفته می

من این گل را این شکلی نگهداری مناسب سنی است، شبیه نگهداری این گل است. وقتی 

تر به آن دادم گندیده شد. اش کردم؛ چیزی را اضافهکردم، یک چیزی را کم به آن دادم خشک

ها هم، اگر کالً همه چیز را برای فرزندم محدود کنم بنابر دالیل ها و انیمیشندر دیدن فیلم

تواند بفهمد که خوب، حاال یافتد. چون خود بچه واقعاً نممختلف، همان خشک شدن اتفاق می

ام، ایرادش را بفهمد و حواسش جمع باشد. اگر این صحنه یا این فیلم را دید چون یادش نداده

های الزم در اختیارش بگذارم، آن گندیدگی همه چیز را هم بدون در نظر گرفتن محدودیت

 سب سن او نیست.ام که اصالً مناافتد. یعنی زیاده از حد در اختیارش گذاشتهاتفاق می

های ما دوست دارند فیلم یا انیمیشن ببینند؟ اگر برگردیم از سنین برای چه بچه

 بینیم؟ کودکی نگاه کنیم، اصالً خود ما؛ برای چه سریال می
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ها را ی سرگرمی دارد. من االن خیلی وقت است که سریالیکی از مادران: بیشتر جنبه

ها کنجکاوی کند، مثالً سریالی که پسرم در این سریالکنم چون خیلی مایل نیستم دنبال نمی

دیدیم، سریال گاندو بود. پسرم در حدی این سریال را نشستیم و میخیلی خانوادگی می

خواست تکرارش را ببیند ولی چون االن با ساعت خوابش تداخل دارد، دوست داشت که می

دارد. ممکن است آدم بتواند چیزی را ی سرگرمی ها جنبهتواند. ولی بیشتر برای خانوادهنمی

 هم در آنها یاد بگیرد. 

دهم اگر بخواهم چیزی یاد استاد: بله، بیشتر سرگرمی است. خود بنده ترجیح می

ها سرگرمی تواند جایگزین کتاب باشد. سریالبگیرم، کتاب را بردارم و بخوانم. هیچ چیزی نمی

د؟ شاد بشویم و اوقات خوشی را بگذرانیم. خواهیم سرگرم بشویم که چه بشوهستند. ما می

مان خوب شود و شاد بشویم و سرمان گرم شود و تفریح درست است؟ یعنی با هدف اینکه حال

های بینیم. این برای ما است که بزرگسال هستیم. بچهباشد داریم یک سریال یا فیلمی را می

کنند، برای چه نگاه پویا نگاه می یکوچک چهار پنج ساله یا حتی سه ساله که کارتون یا شبکه

 کنند؟می

ها را ببیند و ادای ساله است. دوست دارد این کارتون 7ی من یکی از مادران: بچه

 قهرمانان کارتون را دربیاورد. 

افتد. یکی از تفریحات االن ما پنداری اتفاق میذاتسازی یا هماستاد: بله، این شبیه

ی یا کارتون دیدن و سریال دنبال کردن. االن اصالً وارد قضیه همین تلویزیون شده است. فیلم

خواهم به دو بخش تقسیم کنم. یکی اینکه هایم را میخواهیم بشویم. من صحبتندیدن نمی

ی های سنی که برای شما توضیح دادم را در یک طرف قرار دهیم، ولی مسئلهبندیاین رده

های سنی، اول بیایم نگاه کنم ببینم علت اینکه ما یبندبعدی من این است که قبل از این رده

خواهیم رویم چیست؟ سرگرمی و تفریح را برای چه میها میبه سمت این فیلم دیدن و برنامه

تر کرده و خواهم یک مقدار بحث را عمیقمان خوب باشد. من میداشته باشیم؟ برای انکه حال

تان عرض کردم که ما هر چیزی را که خدمت اش را بیشتر کنم. ببینید، یادتان استچالش

ی من خشونت ببیند، مگر ها بگردیم؟ خوب اگر بچهراحت نپذیریم و برویم دنبال چرایی

افتد؟ اگر بنشینیم یک فیلم کمدی ببینیم، چه اتفاقی برای او چیست؟ چه اتفاقی برای او می

یک اثراتی داشته باشد، بیاییم افتد؟ دالیل پشت آن را که ممکن است روی روح و روان ما می

دهم که فرزندم روی آن فکر و بررسی کنیم. بعد آن موقع من به عنوان یک مادر تشخیص می

های سنی که ما اصالً با آن مشکل فرای این محدودیتآمیز را ببیند یا نه. ی خشونتاین صحنه

ه هیچ چیزی دسترسی تواند مفید باشد که وقتی من بها میجایی از این محدودیتداریم. 
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های سنی توانم به آن دسترسی داشته باشم رعایت این محدودیتندارم حداقل چیزی که می

سال به باال است، دیگر حواسم  12یعنی منِ والد، به محض اینکه فهمیدم این فیلم برای است. 

ت سنی این، کفِ رعایت محدودیام آن را نبیند! سال 12ی زیر را جمع کنم که حداقل بچه

 این را باید بدانیم چیست. اش؛ یک طیفی داریم. است. اما ما، بین این کف تا سقف

گرا های ما خیلی دارند تنوع طلب و مصرفبینیم بچهها، میبا دیدن برخی از فیلم

 رساند. ی من میآسیبی است که آن فیلم یا بازی دارد به بچهشوند. می

ی شادی موضوع صحبت کنیم. پس ما فیلم یا خواهیم در مورد جنبهاالن فقط می

ببینیم هیجاناتی که درون ماست، چه کارکردی مان خوب شود. بینیم که حالسریالی را می

؛ مثل شادی، ها را خدا در وجود ما قرار دادهدانیم که یک سری هیجانتقریباً همگی میدارند؟ 

شم، نفرت، این چهار پنج تا هیجانات اصلی هستند. به این چند غم، ترس، عصبانیت، خ

گویند به شناسان میروانمنتها شناسان. های دینی تأکید کردند، هم روانهیجان، هم آموزه

گویند فطرتاً در وجود ما قرار داده شده. های دینی میصورت غریزی در ما وجود دارد، آموزه

 جانات، برای حفاظت از ماست. اش این است که همگی این هینکته

یا کسی که گناه  توانم از دشمنممثالً اگر حس تنفر در من ایجاد نشود، چطور می

یا اصالً از خود گناه تنفر پیدا کنم؟ هر کدام از هیجانات، یک کارکردی  متنفر باشم؟ کند،می

دریافت کنیم اتفاقات  دارند. اگر افراط و تفریط در آنها نشود و ما به اندازه از این هیجانات

اولین هیجان، هیجان شادی است. هیجان و شادی برای ما چه کار افتد. خوبی برای ما می

وقتی شادی در مان بیاید. شود نشاط در زندگیکند و باعث میمان را خوب میکند؟ حالمی

هر چقدر ما سعی کنیم شود. مندی در من تقویت میشود، احساس رضایتمن تقویت می

زنند و احساس بینیم که کمتر غر میمحیط خانه را شاد نگه داریم، قطعاً از آن طرف می

گیرم. افکار منفی هم در من کم رنگ و کم کمتر از مسائل پیرامونم ایراد می کنند.نارضایتی می

 شود. نگری از من دور میچه بسا منفیشود. تر میرنگ

چهار کنند. شویم، تقریباً ده هورمون در ما شروع به فعالیت میوقتی ما شاد می

 هورمون، اصلی هستند. هر کدام هم کارکرد خاص خودشان را دارند. 

های به دست راهمان است. های زندگیخواهیم و جزو الزمهما این هیجان شادی را می

شادی را ما به دو صورت می توانیم به دست هیجان آوردن هیجان شادی را هم باید بلد باشیم. 

آید. روش دیگر، عمیق و بیاوریم. یک صورت، سطحی و زودگذر است، خیلی سریع به دست می

معموالً برای اینکه ما شادی را در خانه تر باشد. تواند سختماندگار است و به دست آوردنش می

 هیم؟تقویت کنیم به جز فیلم دیدن چه کارهایی باید انجام د
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هایی که خوشش بازییکی از مادران: من پسرم خیلی دوست دارد با او بازی کنم. 

 دوست دارد با پدرش دسته جمعی بیرون برویم. کند. آید، او را خیلی شاد میمی

شود شاید احساس شادی در خانه ایجاد های خوبی که زده مییکی از مادران: با حرف

 احساس صمیمیتی که در خانه هست. شود. 

رستوران ها، ها، تولد گرفتناند مسافرت کوتاه، دورهمیاستاد: برخی از مادران نوشته

 رفتن، بازی اسم و فامیل.

، میهمانی رفتن با های خیلی خوبکنم رفت و آمد با آدمیکی از مادران: من فکر می

د که روحیه آدم عوض شود و احساس شوکسانی که هم سطح خودمان هستند، خیلی باعث می

 شادی به وجود بیاید. 

ها. هم بچهشویم کنیم، هم خودمان شاد میها میهایی که با بچهاستاد: با انواع بازی

ها تواند گروهی یا دو نفره باشد. مثل بازی دست چین. حتی پانتومیم که بچهها میاین بازی

کنند، هم خیلی تمایل دارند که این ها اجرا میمانیاالن جدیداً خیلی دوست دارند. هم در میه

گفتیم ایجاد کند. دار باشد، اینها حال همه را خوب میو ادامه ها در خانه شکل بگیردبازی

شود. یکی سطحی و زودگذر و دیگری عمیق و پایدار. وقتی من یک هیجان شادی دو حالت می

ماند؟ یکی از مادران فرمودند در من می بینم و شاد است، اثر شادی آن چقدرفیلم را می

هایش را دیر ام مشقسطحی و کم. ممکن است دو ساعت بعد بر اثر یک اتفاقی، مثالً اینکه بچه

پس، ماندگاریِ این شادی، در حد دیدن ام عوض شود. یک مرتبه خلقنوشته، پرخاش کنم. 

مثل لباس نو ها، خیلی سطحی و زودگذر هستند. همان فیلم است. پس یک سری از شادی

ولی اگر من بخواهم شادی را در اینها خیلی سطحی هستند. پوشیدن، مثل یک خرید رفتن، 

های دینی ما، وزهخانه بیاورم و به آن عمق بدهم و ماندگارش کنم، ابتدا بیایم ببینم در آم

 تعریف شادی چیست؟ 

بینی؟ ها را میگویی چرا با جنس مخالف ارتباط گرفتی؟ چرا این فیلممی مثالً به جوان

ها که شادی ندارند. ما که شادی نداریم، گوید: جوانمیدهی؟ چرا یک چنین کارهایی انجام می

بلد نبوده که دنبال آن شادی همه کاری کرده که شاد بشود ولی تعریف درستی از شادی را 

گویند که چه های دینی ما میواقعی برود و این شادی، او را به سمت بیراهه برده. آموزه

المنفعه روید و یک فعالیت عامشما وقتی به یک مؤسسه خیریه میهایی ماندگار است. شادی

تان خوب الچقدر حکنید، دهید، با میل شخصی خودتان به یک گروه محبت میانجام می

دانید که فالن غذا را دوست دارد. یا فالن مدل آید. میشود؟ امروز همسرتان به خانه میمی

کنی آن کار را انجام بدهی. شادی ات را میبعد تمام تالشکند. رسیدگی حال او را خوب می
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مثالً با هم کنید، عشقی که به فرزندتان دارید، ماند؟ محبتی که به فرزندتان میچقدر برایت می

 تان خوب است؟ کنید، چقدر حالاسم و فامیل بازی می

 مان خوب است. یکی از مادران: در حد چند ساعت! یا حتی تا یک روز حال

توانید بخشید با وجود اینکه میکند و شما او را میاستاد: وقتی یک نفر یک خطایی می

 او را دعوا کنید؟

 مادر: بله.

یا ایجاد شادی و نشاط بین اعضای خانواده، م؛ هدف از شاد شدن زاستاد: ممنون عزی

کنیم که همسر و فرزندمان هستند، خصوصاً ما که مادرهایی هستیم که با افرادی زندگی می

های خودمان و پدر و مادر همسرمان در کنار یا نزدیک ما باشند، به عنوان یک شاید خانه

ها را گوییم سطحیما نمیمگی به این شادی نیاز داریم. بینیم همیکنیم خانواده وقتی نگاه می

کند، ولی شما برو آن بخشندگی را انجام بده، حذف کنیم. مثالً فیلم فقط پنج دقیقه شادت می

های هم به شادیهای سطحی احتیاج داریم، گوییم هم به این شادیآن گذشت را بکن، ما می

برای مؤمن سه ساعت است؛ ساعتی فرمایند: یتی میالسالم در رواچرا؟ امام علی علیهعمیق. 

ها و ساعتی رسیدگی به نیازهای زندگی و معاش، ساعتی برای لذتبرای راز و نیاز پروردگار. 

 های حالل. خوشی

( 382البالغه جزو کلمات قصار السالم است، )در نهجیک نکته در فرمایش امام علی علیه

 های حالل! خوشی

ها ایجاد ی شاد را برای خودمان و بچهخواهیم یک لحظهشد اگر میمان باپس، حواس

خواهیم یک اگر میخواهیم مثالً فیلم کمدی ببینیم؛ فیلم کمدی حرامی نباشد. کنیم، اگر می

که همه شاد باشند، با مسخره کردن یک نفر دیگر شوخی یا طنزی را در خانه ایجاد کنیم 

توصیه شده که حتماً شادی و نشاط را فعل حرام نکنیم. نباشد! یعنی شادی را تبدیل به یک 

 . این قدم اول کار ماست که باید به آن دقت کنیم. در خانه داشته باشیم

ی دیگر اینکه خانم خانه این توانمندی از طرف خداوند در او نهادینه شده، چون طبق نکته

فرماید: برای شما از جنس خودتان همسرانی را ی روم، خداوند میی مبارکهسوره 21ی آیه

 قرار دادیم که در کنار هم به آرامش برسید. 

تواند حال دیگران را خوب کند. مییعنی زن را سکون قرار داده است. یعنی این زن است که 

توانیم حال دیگران را خوب کنیم؟ اول باید حال خودمان را خوب کنیم. هم حاال چطور ما می

تواند خوش اخالقی یا معاشرت های عمیق را. میهای سطحی را ایجاد کنم و هم، شادیشادی

د روی لبم باشد. خوش باشد. حداقل اینکه من حالم رو خوب بکنم این است که یک لبخن
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تواند همسر و گیرم که میترین و عزیزترین کسانم در زندگی ارتباط میوقتی دارم با نزدیک

های ماندگار، خیلی اثر فرزندانم باشد. این لبخد را از آنها دریغ نکنم. پس این خوشی

 . کندهای دیگر خوب میتری دارند و باعث شادی می شوند. روابط من را با آدمطوالنی

کنم. این مطلب را هم از نظر علمی و هم طبق مند عمل میام هدفدوم اینکه، در زندگی

 کنم. روایت دارم خدمتتان عرض می

کنم. یک مادری که سوم اینکه، وقتی من شاد هستم، به سمت پویایی و رشد کردن حرکت می

رود رود؟ قطعاً نمیمی افسرده و عبوس است و دائم ناراحت است؛ آیا دنبال یاد گرفتن مهارتی

رود. احتماالً افرادی که چون حال ندارد! ولی یک مادر شاد، پویاست و به دنبال رشد کردن می

اند چیزی را یاد بگیرند و دنبال رشد کردن هستند، جزو االن در این گروه هستند و آمده

 مادرهای شاد هستند. 

یعنی از نظر علمی ثابت شده افرادی که مان می شود. شادی، باعث تقویت دستگاه ایمنی بدن

ی مستقیم سرماخوردگی با افسردگی را دانید که رابطهشوند. میشادتر هستند کمتر مریض می

خوریم ی مستقیم دارند. هر وقت سرما میاز نظر علمی کشف کردند که این دو با هم رابطه

ن را خراب کرده بوده و مابینیم چند روز قبل از آن، یک چیزی حالیک نگاه کنیم، می

کنیم. همین باعث مان مرورش مینتوانستیم از آن ماجرا بگذریم، و همینطور داریم در ذهن

گوییم هر کسی سرما شده االن سریع ویروس سرماخوردگی روی من اثر بگذارد. حاال نمی

تمال آید احمان پایین میخواهم بگویم چون سیستم ایمنی بدنخورد افسرده است. نه. می

 شود. مان بیشتر میبیمار شدن

ها را من با چه شود. حاال شادیشادی باعث سالمت و تندرستی و طول عمر ما می

های فردی داریم و ی خودم چیست. ما یک شادیچیزهایی به دست بیاورم؟ اول ببینم روحیه

فردی های دسته جمعی هستند. شادی ها، شادیهای دسته جمعی. بهترین شادییک شادی

این طور نیست که من به طور  مثل این است که من تنهایی بنشینم یک فیلم کمدی ببینم.

توانی یادش بگیری. مادرزادی، شاد یا عبوس متولد شده باشم. شادی مهارتی است که می

تواند مرا شاد کند و چه نویسم که چه چیزهایی میتعاریف اصلی شادی را برای خودم می

 همسرم را شاد کند.  تواندچیزهایی می

ترسند. ها دوست دارند فیلم را ببینند ولی کمی میاند که بچهیکی از مادران گفته

ترسد اند. یکی از دالیل آن این است که میکنند ببینند بزرگ شدهگویند. فکر میهیچی نمی

سن ها مخصوصاً در مسئله دیگر این است که ویژگی بچه برچسب ترسو بودن به او بزنند.

 به دست آوردن تجربه توسط خودشان است. نوجوانی 
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دقت نکنیم. گفتیم این، 15یا مثبت  12این که خدمتتان عرض کردم فقط به مثبت 

ها یا کف ماجراست. کف آن، استانداردهایی است که در ایران یا دنیا تعریف شده، که روی فیلم

به فرد و منحصر های فردی زنند. طیف باالتر آن، شناختن ویژگیهایی از آن میصحنه

مان دسترسی داریم، شناسی خودمان، خصوصاً ما که به فرزندان فرزندمان است. پس مخاطب

آیا این فیلم توانیم ببینیم ویژگی شخصیتی و منحصر به فرد فرزندمان چطوری است؛ که می

توانیم به آن دقت کنیم، ویژگی هایی که میپس یکی از گزینهمناسب او هست یا نه؟ 

 شخصیتی فرزندمان است. 

باید سقف ماجرا را مند، نباید همیشه به کف معیارهای فیلم اکتفا کنم. منِ مادر دغدغه

هایش هم همین بود که یکی از طیفاز این کف تا سقف هم یک طیفی هست. ببینم. 

داند فرزندش چه روحیاتی چون هر مادری میهای شخصیت فرزندم را در نظر بگیرم. ویژگی

 دهم. جازه دیدن بعضی چیزها را به او میبا توجه به روحیات ادارد. 

خدایا به مقربان درگاهت، به آیه های قرآن ات، آقا امام زمان عجل اهلل را از ما راضی و 

خشنود بگردان. خدایا، در ظهور ایشان تعجیل بفرما. خدایا به بانیان این مجموعه، مسئولین 

توفیق عاقبت به خیری عطا بفرما. مدرسه و سرکار خانم جاللی که ما را همراهی می کنند؛ 

 خدایا به همه ی ما توفیق تربیت فرزند صالح عطا فرما. 

  


