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ی است
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به گزارش ایسنا،
محمدمیرزابیگی؛
رئیس کل سازمان
نظام پرستاری گفت:
 ۷۰درصد پستهای
سازمانی وزارت
بهداشت خالی است؛
یعنی تعداد زیادی از
نیروها شرکتی ،طرحی
و غیررسمی هستند
و اگر مجوز سازمان
امور استخدامی
باشد ،میتواند آنها
را تبدیل وضعیت کند
و با پرستاران مانند
کارگر فصلی برخورد
نکند .خیلی محکم این
خواهش را داریم که
با این جوانان مراعات
کنند تا مجوزهای
استخدامی بیاید.

جامعه

◾گره زدن «فرزندآوری» به سیاستهای جمعیتی
میثم مــهــدیــار ،جامعهشناس بــه فــارس
گفت :گره زدن فرزندآوری به سیاستهای
جمعیتی کــه مسئله حاکمیتی اســت و
تالش برای تبدیل کردن دغدغه یک سیاست حاکمیتی
بلندمدت به دغدغه عمومی ،شکست خورده است.
نمیگویم اشتباه است ،منتها در این شرایط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی غیرممکن و شکست خورده است.
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فرهن آثار و مفاخر
گیایران

اعظم طیرانی شناخت و
آگاهی از هویت ملی و آشنایی
با مفاخر بزرگ اسالمی و ایرانی
بـ ــرای نــســل جـ ــوان از اهمیت
بسزایی برخوردار است بهویژه
آنکه این آگاهی به احساس غرور
و غیرت ملی منجر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در دیدار هفته گذشته خود
با معلمان و فرهنگیان ضمن اشاره به این موضوع
گفتند :بایستی کاری کنیم دانشآموز دارای هویت
ملی بشود .مهمتر از علمآموزی یا الاقــل در حد
علمآموزی این است که او احساس هویت بکند،
یک انسان با هویت ساخته بشود ،یک هویت ملی،
هویت احساس اعتماد به نفس ملی پیدا بکند .از
عمق جان ،کودک ما با افتخارات کشور آشنا بشود؛
این چیزی است که امروز وجود ندارد.
در این خصوص با دکتر حسن بلخاری قهی ،رئیس
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به گفتوگو نشستیم
که در ادامه میخوانید.

◾

◾شناخت مفاخرملیبرای نسلامروزچهاهمیتی
دارد؟

مفاخر و بــزرگــان فرهنگی یــک ق ــوم ،ملت و تمدن
سرمایههایبنیادینآنکشورها،فرهنگهاوتمدنها
هستند؛ به تعبیری دیگر ،هویت فرهنگی ملتها،
تمدنها و اق ــوام با حضور برجسته مفاخر معنا و
مفهوم پیدا میکند چرا که این بزرگان ِ عرصه تمدن
و فرهنگ هستند که با زحمات بسیار و تحقیقات،
مطالعاتوکارشناسیهایژرفخودنهتنهادرتعالیم
وارتقایفرهنگوهویتبنیادینیکتمدنوقومتالش
میکنندبلکهکاروانعلمواندیشهبشریرانیزجابهجا
کردهوپیشمیبرند.بنابرایندروهلهنخست،مفاخر
هر قوم مفاخری هستند که در قلمرو بسط و توسعه
و ژرفــای ایده و اندیشه انسان کار و تالش میکنند و

◾

◾ بحران در رشته ریاضی فیزیک
محمدمهدی کــاظــمــی ،مــعــاون آم ــوزش
متوسطه وزارت آموزش و پرورش به فارس
گفت :ما مدارسی داریم که با چهار یا پنج
دانشآموز رشته ریاضی فیزیک فعالیت میکند؛ در
برخی دبیرستانها ،رشته ریاضی فیزیک تعطیل شده
و متأسفانه چــون تــعــداد دانـشآمــوزانــشــان کــم بــوده،
دانشآموزان را به سمت رشتههای دیگری سوق دادهاند.
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◾

◾تذکر درباره برگزاری کنکور در هفته جاری
بــه گ ــزارش ایسنا ،حجت االس ــام جــواد
نیکبین ،نماینده مردم بردسکن و کاشمر
در مجلس با بیان اینکه فرصت طالیی
داوطلبان آزمــونهــای سراسری دو تا سه ماه پیش از
برگزاری آزمون است ،گفت :متأسفانه برخالف قانون و
برخالف رأی دیوان عدالت اداری ،دوستان میخواهند
کنکور را در هفته جاری برگزار کنند.
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◾

◾درآمد میلیاردی از غربالگری
محمد اسماعیل اکبری ،استاد دانشگاه
به آنا گفت :باالی ۹۵درصد زنان باردار را
مجبور به غربالگری میکنیم و زن و مرد
جوان با هزاران مشکل مالی ،جسمی و روانی مواجه
میشوند تا زمانیکه فرزندشان متولد شود .عدهای
از این موضوع باالی یک هزار میلیارد کسب درآمد
میکنند.

معماری وزارت علوم و سال 95به عنوان پژوهشگر
زیبای دانشگاه تهران و مدیر گروه پژوهش هنر
دکتر حسن بلخاری ،استاد تمام دانشگاه تهران و
پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران است .بلخاری نمونه دانشگاه تهران انتخاب شد .عضویت در شورای
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران است.
این نویسنده ،پژوهشگر و استاد ایرانی ضمن فعالیت در جشنواره پژوهش و فناوری سال 1398به عنوان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی ،ریاست
کمیسیون هنر و معماری شورای عتف بخش دیگری
در زمینه فلسفه هنر و زیباییشناسی و حکمت شرق ،پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران ،سال1394
از دیگر مسئولیتهای متعدد وی است.
به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در رشته هنر و
مدیر گروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای

بررسی راهکارهای تقویت هویت ملی در نوجوانان
در گفتوگوی قدس با رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی

مفاخر ملی دراوج گمنامی

گزيده

شناخت مفاخر و معرفت نسبت به آنها برای نسل امروز بسیار حائز اهمیت
است تا بدانند چه کسانی با چه زحمتهایی این امانتها را به آنها سپردهاند
و چگونه باید پاسدار این امانت برای نسلهای بعد باشند.

میکوشندانسانهادرمسیرتعالیقراربگیرند.دیگر
اینکهدرحوزهآنقوم،فرهنگ،ملتوتمدنخودشان
جایگاه بسیار ارزشمند و گستردهای دارنــد و کمک
میکنند آن قوم ،تمدن و فرهنگ در جایگاه شایسته
بشریوجهانیقراربگیرد.
از این رو شناخت مفاخر و معرفت نسبت به آنها
برای نسل امروز بسیار حائز اهمیت است تا بدانند
چه کسانی با چه زحمتهایی این امانتها را به
آنها سپردهاند و چگونه باید پاسدار این امانت برای
نسلهایبعدیباشند .آشناییبامفاخربراینسل

امروز ما هم موجب احساس و ادراک هویت و هم
سبب نوعی غرور و تفاخر ملی میشود.

◾

◾با وجود این چرا نسل حاضر افتخارات ملیمان را
بهخوبینمیشناسد؟

اینکه نسل حاضر با مفاخر ملی آشنایی چندانی
ندارند به دلیل سلطه امپراتوری رسانهای در سراسر
جهان است وگرنه هیچ ملت و تمدنی نمیخواهد
مفاخرفرهنگیاشدرمحاقوحاشیهقراربگیرد.اما
متأسفانه امپراتوری رسانه که کامال ًمصرفزده عمل

میکند و به دنبال مصرف اخبار و اطالعات است،
چنان سیطرهای ایجاد کرده که برخی شاخصهای
مادی همچون ثروت ،شهرت و مواردی از این قبیل
به عنوان معیارهای زندگی انسان امــروز مطرح
شدهاند .در چنین سیطرهای ،بزرگترین قربانیان؛
مفاخر بزرگ و فرهنگمداران و فرهنگمحورانی
هستند که بشریت و جامعه بشری وامدار و مدیون
آنهــاســت ،امــا متأسفانه آن شاخصههایی که
جایگاه بایسته و شایسته مفاخر را در کشورها و
فرهنگها پاس میدارد به هیچ وجه شاخصههای
موردتوجهحاکمانامپراتوریرسانهمعاصرنیستند
و این مسئله موجب میشود کسانی در این عرصه
میدانداری کنند و مطرح شوند که بیشترین سود
تجاری ،سیاسی ،نظامی و اقتصادی را برای افراد به
ارمغان بیاورند.
امپراتوری رسانه از بازیکنان فوتبال ،بازیگران سینما
و سایر سلبریتیها هزینه میکند تا به اهداف مورد
نظرخودبرسدواینمسئلهموجبشدهنسلامروز
آنگونه که باید با مفاخر خود آشنا نباشد.

◾

◾چه سازمانهایی بــرای شناساندن ایــن مفاخر
مسئولیت دارند؟

من محوریترین نقش را به آموزش و پرورش و پس
از آن ،دانشگاهها یا وزارت علوم میدهم ،زیرا این
وزارتخانهها با نسل جوان ارتباط مستقیم دارند.
البته انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور که قدمتی
 100ساله دارد در این قلمرو تولید محتوا میکند و
با برگزاری بزرگداشتها ،همایشها و انتشار آثار
مکتوب تا جایی که امکانات وجود دارد و از توانش
برمیآید به صورت کامل این وظیفه خطیر را انجام
میدهد ،اما امــروز مسئله اساسی تولید محتوا
نیست (چــون به ان ــدازه کافی تولید شــده) بلکه
ابالغ و تبلیغ محتوا و رساندن آن به نسل جوان
اســت .در ایــن کشور هیچ وزارتــخــانـهای همچون

وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم با نسل جوان
و ف ــردای ایــن کشور ارتــبــاط مستقیم ن ــدارد چرا
که دانـشآمــوزان تقریبا ًاز پنج سالگی در اختیار
آموزش و پرورش قرار میگیرند و پس از پایان دوره
12ساله در اختیار آموزش عالی قرار دارند ،به همین
دلیل من مسئولیت این دو وزارتخانه را در تبلیغ و
ابالغ این مفاخر بسیار باال میدانم.

◾

◾بــرای اینکه نسل امــروز دارای هویت ملی شود
باید چه کرد؟

ایــن دو وزارتــخــانــه باید در تماس بــا جایگاههای
مهمی که در حوزه فرهنگ ،تولید محتوا میکنند
معانی و مفاهیم الزم را بدست بیاورند و از طریق
چارچوبهای مختلف تبلیغ و انتقال معنا این
مفاهیم را در اختیار دانشآموزان ،دانشجویان و
مخاطبانهدفقراردهند.ضمناینکهنقشرسانه
ملی نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا رسانه ملی
جزئی از رسانههای جهانی است و با توجه به وظیفه
خــود میتواند با ساخت فیلمها و مجموعههای
تلویزیونی ،نمایشنامهها و متون نمایشی در
شناساندنهرچهبیشتراینمفاخربهجامعهتالش
کند .رسانه ملی باید بتواند تصویر و رویای تفاخر
ملی را محقق کند .همانطور که در دهه نخست
انقالب و حتی دهه دوم شاهد این دغدغه بسیار
جدی در رسانه ملی بودیم و همساالن من به خاطر
دارند که مجموعه تلویزیونی ابنسینا نقش مهمی
در معرفی این دانشمند بزرگ به ایرانیان داشت و یا
مجموعههای دیگری که به منظور معرفی بزرگانی
همچون معرفی شیخ مفید ،غیاثالدین جمشید
کاشانی و سایر مفاخر و بزرگان ایرانی ساخته شد.
رسانه ملی باید این مسئولیت بسیار بزرگ را جدی
بگیرد و در تولید برنامههای مبتنی بر معیارهای
زیباییشناختی و جذابیت ،مفاخر بزرگ ملی را به
نسل امروز معرفی کند.

