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نخستین هماندیشی
«انسانشناسی و اسالم»

جامعهشناسی
به جای دین

دانشگاه
مولد شبکه کارمندوارگی

هماندیشی «انسانشناســـی و اسالم»  ۱۱مهرماه از ساعت  ۸تا  ۱۷در

قاســـم زائری ،اســـتاد دانشـــگاه تهران :امر اجتماعی یا جامعه پیش

جواد میری :ما از درون دانشـــگاه کنونی در بهترین حالت ،شبکههای

کتاب «درآمدی بر جامعهشناسی مصرف» نوشته پیترکوریگان با ترجمه

احمد پاکتچی دبیر علمی این همایش اســـت .در این مراسم اساتیدی

ســـخن خدا و عقل اســـت که باید مورد اعتنا قرار گیرد .ولی در دوران

مدارج مشـــکک فهم ،هیچ نسبت ارگانیکی نمیتوانند برقرار کنند و در

خواننده را با نظریات اصلی و شاخههای مهم جامعهشناسی مصرف آشنا

از دوره مدرن نیز وجود داشـــت ولی مورد اعتنا نبود و گفته میشـــد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.

جدید همین امر اجتماعی مهم شـــده و تعریفکننده روابط انسانی و

همچون ناصر فکوهی ،نعمتالله فاضلی ،سهیال شهشهانی ،حمیدرضا

جهتدهنده سیاســـت و فرهنگ و… است به طوری که جامعهشناسی

شعیری و شیرین گرمارودی سخنرانی خواهند کرد .حضور در این نشست

جای دین را گرفت.

منوط به ثبتنام از طریق شماره  ۲۲۴۳۱۸۷۲است.

کارمندوارگـــی تولید میکنیم و این کارمندان علـــوم با خرد انتقادی و

چنین فضایی سخن از گا ِه معرفتی ایرانی بیهوده خواهد بود .بنابراین باید

در چنین وضعیتی بهجای پرسشهای تجربی از امکان تجربه پرسش در

بستر ایرانی پرسید.

درآمدی برجامعهشناسی مصرف
منتشرشد
شایسته مدنیلواسانی منتشر شد .از ویژگیهای بارز این اثر آن است که
میکند« .اشیاء ،کاالها و غیرکاالها»« ،مغازهها و خریدکردن»« ،تبلیغات»،

«مجالت زنان»« ،خانه»« ،غذا و نوشـــیدنی»« ،توریســـم»« ،بدن» و «مد و

پوشاک» برخی عناوین فصلهای این کتاب است.

بایستههای بازسازی سطح تئوریک انقالب اسالمی در ده ه پنجم انقالب

ترمیمانقالبی«آگاهیملی»

محمدحسین طاهری

پژوهشگر

این مطلب به الزامات ناظر به «ترمیم و ارتقای ســـاحت تئوریک
انقالب اسالمی» در ده ه پنجم میپردازد.

طرح مساله

نگاهآسیبشناسانهبهانقالباسالمیدرطلیع هده هپنجمحیات
آن ،یکی از ضرورتهایی است که اهمیت آن بر اهلنظر پوشیده

نظـــام  -انقـــاب را «تما مشـــده» تلقی کـــرده و از مراحل
تکمیلی و اساســـیتر آن «غفلت» کننـــد .برخورد ناباورانه
با تاکیـــدات مکرر رهبر معظم انقـــاب مبنیبر عد متحقق

مرحله «دولتســـازی» ،داللت بر این غفلت عمومی دارد؛
ایـــن امر نیز بهنوبه خود از عد مآگاهـــی تفصیلی به انقالب
اسالمی نشأت میگیرد.
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عدمتبدیل نظری ه انقالب به «آگاهی ملی»

آگاهی ،بعد ســـوبژکتیو یک عمـــل اجتماعی – مثل

انقالب – اســـت .ایدهای که به آگاهی منتهیشده به انقالب
سال  57انجامید ،یک امر زنده و پویاست؛ لذا اگر این سطح

نیست .اینک با سپریشدن  40سال از پیروزی انقالب اسالمی

از آگاهـــی ،صرفا در ذهن و جان رهبـــران و عدهای محدود

میتوان نگاهی منصفانه و منطقی به گذشته انداخت و ماحصل

و انگشتشـــمار بماند ،طبیعتا در واقعیـــت و عینیت جامعه

را از یکســـو با آرمانها و از ســـوی دیگر با واقعیتهای میدانی

«تجلی» پیدا نخواهد کرد .بهنظر میرســـد آنچه تحتعنوان

ســـنجید .این مطلب که لبکالم رهبر معظم انقالب در دیدار با

«بصیرت» توســـط رهبـــر معظم انقالب بارها مطالبه شـــده و

اعضای مجلس خبرگان رهبری در ســـیام شهریورماه سال 96

متاسفانه دستخوش ســـطحینگریهای سیاسی قرار گرفته

بود( )1متاســـفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و تکاپوی علمی

است ،ناظر به مساله اساسیتری است که میتوان آن را ارتقای

الزم را در میان اصحابـــی که بالفعل مخاطب فرمایش معظمله

آگاهی ملی در تراز انقالب اســـامی نامیـــد .ارتقای آگاهی

بودند ،برنینگیخت.

پیرومطلبفوقوضرورتواهمیتآن،توجهبهیکنکت هپژوهشی

ملی و رســـانیدن آن به سطحی که همتراز ابژه انقالب اسالمی

 40سال گذشته قابلتسهیم در دو ساحت نظری و عملی است؛

اســـت .بدون همراهی آگاهانه آحـــاد ملت ،همانند رفراندوم

باشد ،نیز ،یکی از احکام کبروی در دهه پنجم انقالب اسالمی

حائزاهمیت است .دستاوردها و کاستیهای انقالب اسالمی در

ســـال  ،58دســـتیابی به مراحل متکاملتر انقالب اسالمی،

اگرچهایندوساحتازهمجدانیستندوبریکدیگرتاثیراتطبعی

امری نشدنی اســـت .الزمه این مهم نیز ابتدائا تدوین نظریه

واجتنابناپذیریمیآفرینند.خاصهآنکهساحتنظر،ریلگذار

پشتیبان انقالب اسالمی و گفتمانسازی آن در جامعه است.

وتسهیلکنندهساحتعملاست؛بنیانهاینظریایکهبهخطا

متولیان امور گفتمانی باید آبشخورهای آگاهی ملی را بهنحو

عشدهباشند،بهنحواجتنابناپذیریدر
گذاشتهیاموردغفلتواق 

هوشـــمندانه بسنجند و متناسب با ظرافتهای بایسته عرصه

ساحت عمل نیز تاثیر گذاشته و اختاللهای میدانی را در عینیت

گفتمـــان ،برای معماری آگاهی ملی چارهها و تدابیر موثرتر و

جامعه میآفرینند .برای نمونه؛ غفلت از بنیانهای اقتصادی تراز
انقالب اسالمی ،مولد اختاللهای اقتصادی در سالهای اخیر
بوده اســـت و تا زمانیکه دستاندرکاران نظری و عملی ساحت

اقتصاد،نسبتنرمافزارهایاقتصادیرایجبینالمللیرابااندیشه
اسالمی مشخص نسازند ،طبیعتا این اختاللها بهنحو روزافزونی

امنیـــت جامعه را نیز تهدید خواهد کـــرد .در تمهید رفع و دفع
آسیبهایی که ریشه در ساحت نظر دارند ،توجه به چند مطلب

ضروری اســـت؛ هدف و مقصود این نوشته توجهدادن اهلنظر
نســـبت به ســـه مولفه نظری آسیبشناسان ه در نسبت با مبانی
نظری انقالب اسالمی است .این سه مولفه را میتوان ذیل عنوان

«احکام بایسته برای ترمیم و ارتقای ساحت تئوریک نظام سیاسی

جمهوری اســـامی» صورتبندی کرد .مراد از بهکارگیری واژه
«احکام» آن است که نشاندهند ه حاکمیت و مرتبت و مقدمیت
تمهید این بایستهها ،پیش از پرداختن به اقدامات استداللی و

استنباطی دیگر باشد .این سه بایسته عبارتند از:

دانشمندانهتری دراندازند.

1

آنچه گفته شـــد را میتوان تحتعنوان یک سوژه ملی در نظر

خأل و اختالل تئوریک

مراد از خأل تئوریک ،عـــدم توجه به نیازمند یهای

نظری و نظریهپردازی در انقالب اسالمی ایران است .انقالبی

در وزن و مقیاس انقالب اسالمی ایران ،بدون تامین بنیانها

و نرمافزارهـــای مســـتقل و اختصاصی نمیتواند به اهداف

بلند و آرمانهای مطر حشـــده در انقالب دســـت پیدا کند.
انقالبی که شعار محوری آن «نه غربی ،نه شرقی ،جمهوری

اسالمی» بوده است ،نمیتواند در اداره و سرپرستی ساحات
گوناگون جامعه ،متمسک به نظریههای غربی و شرقی باشد
یـــا آنها را بهنحـــو انضمامی با نظریههای موجود اســـامی
درهمآمیـــزد و «نظریهای التقاطـــی» را مبنای عمل در یک

جبـــران خأل و اختالل تئوریک در تدوین «نظری ه پشـــتیبان»

موضوع قرار دهد.

جبران غفلت و تغافل در تبدیل «آگاهی اجمالی» به «آگاهی

انقالب اسالمی ،میتواند زمینهساز «ترمیدور» باشد و این انقالب

جبران غفلت و تغافل در تعمیم و تبدیل «نظری ه پشـــتیبان»

غرب منحل سازد .مخاطب این مطلب ،نخبگان و نظریهپردازان

انقالب اسالمی

تفصیلی» در مقول ه انقالب اسالمی

انقالب اسالمی به «آگاهی ملی فراگیر».

آگاهی ،بعد سوبژکتیو
یک عمل اجتماعی – مثل
انقالب – است .ایدهای که
به آگاهی منتهیشده به انقالب سال 57
انجامید ،یک امر زنده و پویاست؛ لذا اگر
این سطح از آگاهی ،صرفا در ذهن و جان
رهبران و عدهای محدود و انگشتشمار
بماند ،طبیعتا در واقعیت و عینیت
جامعه «تجلی» پیدا نخواهد کرد

ادامهدادن این غفلت و عدمتوجه به تمهیدات ساحت تئوریک
الهی را که برخاســـته از فطرت بشری است ،در هاضم ه تمدن

جامعه هستند.

آگهی مزایده مرحله سوم
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین در نظر دارد طبقه همکف ساختمان کوی دادگستری
با کاربری مســـکونی و به متراژ  107/93مترمربع با عرصه اوقافی به قیمت پایه کل
 1/320/000/000ریال به آدرس :قزوین -بلوار باهنر -خیابان نصر -خیابان حیدری-
کوچه هدا  4پالک  100را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .لذا کلیه متقاضیان
میتوانند با واریز مبلغ  200/000ریال به شماره حساب  0105213160008نزد
بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی قزوین بابت خرید اسناد و با در دست داشتن
اصل فیش به اداره حقوقی دانشگاه واقع در قزوین بلوار نخبگان -بلوار پژوهشگران،
دانشـــگاه آزاد اســـامی قزوین مراجعه و نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند( .شماره
تماس  33665275داخلی)5062
 محل تحویل اســـناد و پاکت پیشـــنهاد قیمت :دبیرخانه اداره کل حراست واقع دردانشکده صنایع و مکانیک
 آخرین مهلت شرکت در مزایده  10روز کاری از تاریخ درج آگهی میباشد. تضمین شرکت در مزایده  40/000/000ریال میباشد که به صورت واریز به حسابیا ضمانتنامه بانکی میباشد.
 شماره حســـاب  0105213160008نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمیقزوین جهت واریز مبلغ تضمین شرکت در مزایده میباشد.
 هزینه آگهی برعهده برنده مزایده میباشد. دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات اختیار کامل دارد. به پیشنهادهای مشروط ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایدهگذار
و آییننامه معامالت دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
پیشنهادهای واصله باید در دو پاکت جداگانه (الف) حاوی اسناد و مدارک و تضمین
شـــرکت در مزایده (ب) حاوی پیشنهاد قیمت باشد .در صورت نقص مدارک الزم در
پاکت (الف) از بازگشایی پاکت (ب) خودداری خواهد شد.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
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گرفت و برای ترمیم و ارتقای آگاهی ملی مبتنیبر نظریه جامع

که توســـط پیشـــتازان نهضت (حواریون امام راحل) در جان

انقالب اســـامی چارهجویی و برنامهریزی کرد .نباید فراموش

سیاسی پهلوی آگاه میکرد .با وجود این ،آگاهی منتشرشده

عظیم انسانی فرامرزی بهوقوع پیوسته است.

مردم آکنده میشـــد و آنها را نســـبت به باطن طاغوتی رژیم
در آن دوره ،بیشـــتر یک آگاهی اجمالی بوده؛ و قوت آن ،تنها
یارای بیرونراندن شخص شـــاه و نظام سیاسی شاهنشاهی

را کفایت میکرده اســـت .این عمل سلبی ،نیازمند عملهای
ایجابی دیگری همچون «تاســـیس نظام سیاسی نو»« ،برپایی
دولت» و «معماری یک جامعـــه جدید» را میطلبد تا بتوانیم

مدعی تحقق یک انقالب بزرگ و تحولآفرین باشیم .این عمل
ایجابی نیازمند آگاهیهای تفصیلیتر ،عمیقتر و مبسوطتری

است که غفلت از آن ،انقالب اسالمی را در تنگناهای نفسگیر

و اختاللهـــای میدانـــی و عینی مبتال میکنـــد (که اکنون
شاهدش هستیم).

کنیم که افق انقالب ،یک افق بشـــری بوده و در تراز یک تحول

پینوشت:

 ...« .1نگاه کالن و راهبردی به انقالب و مســـیر انقالب .ما

این را در دســـتگاههایمان نداریم؛ دستگاهی برای این کار

نداریـــم .البته جزء وظایف رهبری اســـت و تا حد ممکن...
تالش شـــده که این کار انجام بگیرد؛ لکن دستگاهی برای

این کار نداریم .قوای ســـهگانه مامور اداره کشورند و کشور
را باید اداره کنند؛ هرکدام در یک بخشـــی و به یک نحوی.
البته اداره انقالبی باید بکنند ،شـــکی نیست ،اما نگاهشان

بهطـــور طبیعی به همین راهی اســـت که دارند میروند؛ به

غفلت از آگاهی تفصیلی نسبت به انقالب اسالمی

عد مبســـط این آگاهی موجب شـــکلگیری غفلت عمومی

همین مســـیری که دارنـــد میروند؛ و نگاه کالن و راهبردی

خمینـــی(ره) به پیروزی انقالب اســـامی و تاســـیس نظام

انقـــاب در نیمه راه خود رها میشـــود .عد متحقق آگاهی

طول دهها ســـال آینده قاعدتا نیســـت( ».آیتاللهالعظمی

خیـــزش و نهضـــت مردمـــیای که بهرهبـــری امام

اسالمی منتهی شـــد ،قطعا برخاسته از آگاهیای بوده است

نســـبت به پیمودهنشـــدن مســـیر انقالب در جامعه شده و
تفصیلـــی موجب میشـــود – حتی متولیـــان و کارگزاران

آگهی مناقصه عمومی
فریم لس روی سازه فضاکار

مهلت خرید و تحویل اسناد :از تاریخ چاپ آگهی به مدت  10روز کاری

محل فروش اسناد :قزوین -بلوار نخبگان -بلوار پژوهشگران -دانشگاه آزاد اسالمی

قزوین -دبیرخانه کمیسیون معامالت و با در دست داشتن معرفینامه و اصل فیش
واریزی به مبلغ  300000ریال به شـــماره حساب  010521360008نزد بانک

ملی به نام دانشـــگاه آزاد اسالمی قزوین و در ساعت اداری به غیر از ایام تعطیالت

(روزهای شـــنبه دانشگاه تعطیل میباشـــد) به آدرس مذکور مراجعه گردد( .تلفن
پاسخگویی  -02833675785داخلی )3018-6026

تحویل اسناد :دانشکده صنایع و مکانیک -طبقه همکف  -اداره کل حراست

نـــوع و مبلغ تضمین شـــرکت در مناقصه  300/000/000 :ریـــال که به صورت
ضمانتنامه بانکی یا واریز به شـــماره حساب  0105213160008نزد بانک ملی
میباشد.

 -هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

 -دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات اختیار کامل دارد.

 -به پیشنهادهای مشروط مبهم ،فاقد تضمین ترتیباثر داده نخواهد شد.

شـــرکت در مناقصه و دادن پیشـــنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دســـتگاه
مناقصهگذار و آییننامه معامالت دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.

پیشنهادهای واصله باید در دو پاکت جداگانه (ب) حاوی اسناد و مدارک و تضمین

شرکت در مناقصه (ج) حاوی پیشنهاد و آنالیز قیمت باشد .در صورت نقص مدارک
الزم در پاکت (ب) از بازگشایی پاکت (ج) خودداری خواهد شد.

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

خامنهای)۹۶/۶/30 ،

اطـالعیـــه
سازمان ملی استاندارد ایران

مناقصهگذار :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

موضوع مناقصه :خرید و نصب اسکای الیت شیشهای با سیستم  Add-onبه صورت

بـــه مجموعه انقالب در طول این  ۳۹ســـال گذشـــته و در

برمبنای مصوبات هشـــتاد و هشتمین اجالس شورای عالی استاندارد مورخ  1371/12/5انواع آب میوه مشمول مقررات استاندارد

اجباری قرار گرفته و اســـتاندارد ملی ایران به شـــماره  14809تحت عنوان آب هویج تغلیظ شـــده – ویژگیها در یک هزار و یکصد و

هفتادوسومین اجالس کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده که مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی میگردد.
الزامات قانونی:

الف -شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی روزنامه رسمی میباشد.

ب -نشـــانهگذاری فرآوردههایی که استاندارد آنها اجباری شـــده با عالمت استاندارد الزامی است و تولید ،تمرکز ،توزیع و فروش این

فرآوردهها باکیفیت پایینتر از استاندارد و یا بدون عالمت استاندارد ایران ممنوع میباشد.

ج -عالمتگذاری فرآورده مشمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد میباشد.

د -اعطـــای پروانه کاربرد عالمت اســـتاندارد به واحدهای تولیدی منوط به تامین شـــرایط عمومی تولیـــد و انطباق کیفیت فرآورده با

استاندارد ملی مربوط میباشد.

هـ  -رعایت کلیه مقررات اســـتانداردهای اجباری و ســـایر قوانین و مقررات جاری در مورد کاالهای وارداتی الزامی میباشد و کیفیت

مواد و کاالهای وارداتی برحســـب ضرورت و اولویت و توجه به مســـائل سالمت ،ایمنی ،بهداشتی ،زیستمحیطی و اقتصادی باید با
استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد .کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط

میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
م الف۲۲۱۴ :

دفتر روابطعمومی و ارتباطات بینالملل

