اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
سبوي دوست
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اهل درايت باشيم نه روايت!

كانال تلگرامي «حض��رت آيتاهلل العظمي
جوادي آملي (مدظل��ه العالي)» در عكس
نوشتي با اس��تناد به س��خنان معظمله در
درس اخالق مورخ  1398/09/28نوشت:
اگر چيزي را ياد گرفتيم ،درست ياد بگيريم،
اهل اس��تدالل باش��يم .اهل درايت باشيم
نه رواي��ت! خودمان مهندس س��اختمان

شوهرداري فقط انداختن تشكچه
براي آقا نيست!

رهبرمعظم انقالب (:)1377/2/7
يك وقت انس��ان فكر ميكند كه ش��وهرداري؛ يعني انس��ان در
آشپزخانه غذا بپزد ،اتاق را تر و تميز و پتو را پهن كند و مثل قديميها
تشكچه بگذارد كه آقا از اداره يا از دكان بيايد! شوهرداري كه فقط
اين نيست .شما ببينيد شوهرداري فاطمه(س) چگونه بود .در طول
 ۱۰سالي كه پيامبر در مدينه حضور داشت ،حدود ۹سالش حضرت
زهرا و علي با همديگر زن و شوهر بودند.
در اين  ۹س��ال ،جنگهاي كوچك و بزرگي ذك��ر كردند ،حدود
۶۰جنگ اتفاق افتاده كه در اغلب آنها هم اميرالمؤمنين بوده .حاال
شما ببينيد ،او خانمياست كه در خانه نشسته و شوهرش مرتب در
جبههاستواگردرجبههنباشد،جبههلنگميماند،ازلحاظزندگي
هم وضع روبهراهي ندارند؛ درحاليكه دختر رهبري هم هست ،دختر
پيامبر هم هست ،يك نوع احساس مسئوليت هم ميكند.
حاال شما بگوييد امام حسن و امام حسين ،امام بودند و طينت امامت
داشتند؛ زينب كه امام نبود .فاطمه او را در همين مدت 9سال تربيت
كرده بود .اينطور خانهداري ،اينطور شوهرداري و اينطور كدبانويي
كرد .آيا اينها نميتواند براي يك دختر جوان ،يك خانم خانهدار يا
ُمشرف به خانهداري الگو باشد؟
منبع :كانال تلگرامي «تبيان»

انتقال مسالمتآميز قدرت!

به گزارش كانال تلگرامي «دكترسالم» ،كوين بارون ،خبرنگار نشريه
ديفنس وان ،در حساب توئيتري خود با انتشار عكس گوگل مپ از نقشه
اعمال منع تردد در شهر واشنگتن به كنايه نوشت« :انتقال مسالمتآميز
قدرت!» در اين عكس تمامي خيابانهاي منتهي به ساختمان كنگره با
عالمت ورود ممنوع مشخص شدهاند.

به حرفها عمل كنيد

محمد پاداش در توئيتي نوشت :به نقل از رئيس پليس تهران تيتر زده
«سگگرداني در پاركها ك ً
ال ممنوع است» اين خبر چند سال است به
صورت نوبهاي در رسانهها كار ميشود .يا يك چيزي را اعالم نكنيد ،يا
اگر اعالم ميكنيد ،به آن عمل كنيد و با خاطيان برخورد قهري كنيد.
اينكه فقط ماشين توليد حرف باشيم ،براي پليس خوب نيست!

انتصاب قبيلهاي به جاي شايستهساالري
سرآغاز فساد

علي رجبي در توئيتي نوش��ت :مديركل س��ابق گردشگري آذربايجانش��رقي دستگير شد!
مديرعامل پتروشيمي رازي ماهشهر دستگير شد! مدير اجتماعي استانداري مركزي دستگير
شد! مديرعامل فرودگاه آبادان دستگير شد! شهردار منطقه  ۲و  ۸دستگير شد! شهردار اروميه
دستگير شد! دستگير شد! آقاي رئيسي .مسئوالن طاقتش رو ندارند .يواشتر برادر!
سينا كلهر ،استاد دانش��گاه ،با ريتوئيت كردن توئيت رجبي نوشته اس��ت :نظام اداري كشور
مهمترين ابزار حكمراني اس��ت .هر جايي در انتصابها به جاي شايستگي ،اصل بر هم حزبي
بودن و هم قبيلهاي بودن قرار گرفته ،سرانجام كار اختالس ،دستگيري و اعدام مديران بوده
است .اصولگرا ،اصالحطلب و بهاري هم ندارد ،همه سابقه دارند!

واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي به قرمز شدن تابلوي بازار بورس براي ماههاي متوالي

پنبهرابرايشنيدن
صداي سهامداران از گوش درآوريد
باريزشهايمتواليشاخصبازاربورسدرماههايمتواليوبهويژهروزهاياخيرصدايبسياري
از سهامداران درآمده است .سهامداران عالوه بر تجمع در برابر سازمان بورس ،در شبكههاي
اجتماعي نيز اعتراض خود را بيان ميكنند .آنها با وجود اذعان به نوسانها و سودها و ضررها
در بورس معتقدند دولت نباید پس از دعوت گسترده مردم به بورس با تصميمات اشتباه زمينه

ريزشسرمايههايخردمردمرافراهمكند.تغييرنرخسودهايسپردهبانكيازجملهتصميماتي
استكهكاربرانمعتقدندبهاشتباهگرفتهشد.كاربرانخواهانآنهستندتانمايندگانمجلس
ومسئوالندولتيهرچهسريعتربهاينمسئلهرسيدگيكردهودرصورتپذيرفتناشتباهآن
را اصالح كنند .آنچه در ادامه ميخوانيد بخشي از واكنشهاي كاربران در اين خصوص است.

طغيان مالباختگان ،بيتفاوتي مردم نسبت
به انتخابات  ۱۴۰۰را هم در پِي دارد .هنوز
از واكنش جدي رئيس مجلس نسبت به
دژپسند خبري نداريم!
مصطفي:
خس��ارتي كه بورس (بخواني��د دولت) به
اعتماد مردم نس��بت به نظام زد در تاريخ
انقالب بيسابقه است .خداوند رحم كند!
علياكبر رائفيپور:
جن��اب آق��اي دكت��ر حس��ن روحاني!
رئيسجمه��ور محت��رم! آنچ��ه در حال
سوختن است سرمايه مردمي نيست كه
با دعوت شما دار و ندارش��ان را به بورس
آوردن��د! آبرو و حيثيت نظامي اس��ت كه
براي جلب اعتماد مردم به آن بيش از 230
هزار خون پاك شهيد ريخته شده است...
سيدهزهرا حسيني:
پس از انبوه پيامكه��اي اعتراضي مردم
درباره ريزش ب��ورس ،نمايندگان مجلس
درصدد هستند چنانچه وزير اقتصاد ظرف

مس��ئوليت تصميمات علني و غيرعلني
خود را هم با فرافكني نپذيرند.
رضا كرباليي:
درباره سقوط بورس نه فحش ميدهم ،نه
دنبال مقصرتراشي هستم .زياني كه متحمل
شدهام را هزينه بيشتر دانستن ميدانم و ياد
جمله پدر كه همواره معتقد است با طناب
دولت براي برداش��ت سطل آب داخل چاه
مشو! میافتم .نميشود انتظار داشت همه
سياستها در خدمت رش��د بورس باشد،
بلكه به تعميق بورس محتاجيم.
 نويد سيدي:
اگر اعتراضي هم هس��ت به سياستهاي
نوساني بانك مركزي بايد باشد ،نه سازمان
بورس .پايين كش��يدن نرخ بهره در پنج
ماهه اول سال تا حدود  ۸درصد و بعد رشد
آن تا حدود  ۲۱درصد عامل اصلي در ايجاد
حباب و بعد ريزش بود .سياست غلط بانك
مركزي در باال نگه داشتن نرخ بهره ضربه
به كليت اقتصاد و توليد است.

هادي سبحانيان:
بازاربورس در ذات خود نوس��ان و سود و
زيان دارد ،بنابراین فراخوان عمومي دولت
براي ورود عموم مردم به ب��ازار بورس در
روزهاي اوج بازار ،اقدام غيرمس��ئوالنهاي
بود كه بارها توس��ط كارشناسان مستقل
تذكر داده شد ،اما توجهي به آن نشد.
محسن رضايي:
آق��اي روحان��ي در پاس��خ ب��ه نگران��ي
اقتصاددانها گفت��ه بود «پنبه در گوش»
خود بگذاريد كه خبره��اي مثبتبورس
ما را نشنويد! ظاهرا ً خود نيز چنين كرده
اس��ت .يك مس��لمان ،پنب��ه را از گوش
رئيسجمه��ور درآورد كه ص��داي مردم
ستمديده را بشنود!
علي قلهكي:
بورس ،بهترين «كارخانه ناراضيسازي»
اين روزهاست! وزير اقتصاد با تصميمات
فاجعهبار از مرداد ۹۹تا همين امروز ،بورس
را سرخ كرده .سقوط بورس فارغ از احتمال
تحلیل

شمامتخصصيد؟!

فريد ابراهيمي در توئيتي نوشت:رهبر مملكت كه قب ً
ال هشت سال هم
رئيسجمهور بوده و بر همه امور اجرايي كش��ور اشراف داره اگر درباره
واردات واكسن حرف بزنه ،غيرتخصصيه ،اما حجاريان و زيباكالم و عبدي
كه سر جمع تا حاال يه بخشداري رو اداره نكردن ،فوقتخصص كرونا و
واكسن و زايمان و بورس و ارز و موشك و مرغ و غاز و پشمك هستن!

بايدن ،ورژن  2010اوباماست!

كامبيز زاهدپور در توئيتي نوشت :بايدن ،ورژن  ۲۰۲۱اوباماست با همان
رويكرد ،همان تحريمها ،همان تيم و هم��ان راهبرد .روي حرفهاي
بدون عمل ،حساب باز نكنيم ...منافع كشور را در اولويت قرار دهيم و
بدون اقدام متقابل امريكاييها ،قدم از قدم برنداريم.

باشيم نه س��اخته ديگري را تعريف كنيم!
اين قدم اول اس��ت .بع��د از اينكه خودمان
مهندس شديم نه گزارشگر بناي ديگران،
برابر آن عمل بكنيم .اين قدم دوم اس��ت و
قدم سوم اين اس��ت كه اين علم و عمل را
نردبان قرار بدهيم براي رسيدن به عقل كه
همه نيروهاي مزاحم را عقال كند.

دكتر پرويز اميني طي يادداشتي در كانال
تلگرامي خود نوشت :گفتار تازه عبدالكريم
س��روش درباره رابطه دي��ن و قدرت ،پس
از رؤياي رس��والنه ،بس��ط تجربه نبوي و
قبض و بسط تئوريك شريعت ،چهارمين
بزنگاه معرفتي او در سه دهه گذشته است.
سروش از قبض و بسط در سال ۶۷تا گفتار
چهارمش در سال  ،۹۹تغييراتي كرده كه در
محورهاي زير قابلجمعبندي است:
تحول در دعاوي
مس��ئله س��روش در قب��ض و بس��ط،
معرفتشناس��انه و تفكيك دين از معرفت
ديني و بشري دانستن معرفت ديني نسبت
به خود دين كه منشا الهي و غيربشري دارد،
است .سروش سير تحول معرفت ديني را در
داد و ستد با ساير معارف بشري عليالخصوص
معرفت علمي بيان ميكند و هم و غم خود
را بر اصالح و به تعبير خ��ود ،عصري كردن
معرفت ديني ميداند ،اما به تدريج در بسط
تجربه ديني ،اصل خود دين را نيز بش��ري
ميداند و تجربه نبوي را بر همين اساس قابل
بسط ميداند .در رؤياي رس��والنه با تأكيد
بر اينكه قرآن ،كالم محمد اس��ت و نه خدا،
جايگاه مهمترین تكست ديني يعني قرآن
را متزلزل و در گفت��ار چهارمش يعني دين
و قدرت ،تكوين اسالم و گسترش اجتماعي
اسالم را به لحاظ اخالقي و هنجاري ،متكي به
قدرتطلبي ،خشونت و اقتدارگرايي پيامبر،
مخدوش ميكند .در واقع سروش همچنان
كه در توصيف و تحلي��ل از معرفت ديني به
خود دين تأكيد ميكند ،در نسخه تجويزي

يك هفته آينده نس��بت به شفافسازي
و تعيي��ن تكليف ب��ورس اق��دام نكند ،از
ابزاره��اي نظارتي همچون ش��كايت در
قالب ماده  ۲۳۴و تحقيق و تفحص ،موضوع
را مورد پيگيري قرار دهند.
احسانبخش:
شلوغيها براي بورس با بيكفايتي دولت
در حال گسترش است! اوضاع را بهگونهاي
خراب كردند كه اس��تارتي شبيه آنچه در
مورد بنزين رخ داد ،نياز دارد تا منفجر شود!
مراقب گازوئيل يا هر اتفاق شبيه آن باشيد.
مردم بابت مش��كالت اقتصادي و مسئله
كرونا از دولت به شدت ناراضي هستند.
احسان عسكري:
وزير اقتص��اد و رئيس س��ازمان بورس به
كميس��يون اقتص��ادي مجل��س احضار
شدهاند تا پاس��خگوي تصميمات يا ترك
فعل خود در حوزه مديريت بازار س��رمايه
باش��ند .بورس نبايد حياطخلوت خطاي
مديران دولتي شود و حتي در مقابل مردم،

كارنامه سروش در 75سالگي

خود نيز به ج��اي اصالح معرف��ت ديني به
اصالح خود دين ميرسد.
تحول در انديشهورزي
س��روش در اين چهار گام انديش��هورزي
خ��ود در كن��ار رادي��كال ك��ردن مدعا از
معرفت ديني به خود دين ،نظام استدالل
ورزياش ،قويتر نشده است كه به مراتب
غيرقابلدفاعت��ر ش��ده و توانايي توجيهي
پايينتري پيدا كرده اس��ت .گفتار تازه او
درباره رابطه دين و قدرت ،به لحاظ انسجام
در گزارهها و صورتبندي درس��ت ادعا و
داليل ،ب��ه لحاظ روشش��ناختي (ادعاي
پديدارش��ناختي) ،به لحاظ دقت مفهومي
(ناتواني در تفكيك اقتدار كه معناي مثبت
و اقتدارگرايي كه معن��اي منفي دارد) ،به
لحاظ احاطه پژوهشي بر كارهاي انجام شده
(بدون هيچ ارجاع و رفرنس��ي به كارهاي
پژوهش��ي) ،به لحاظ مواجهه روشمند با

متون و تاريخ (برخورد گزينش��ي ،تكيه به
روايات ضعيف و مصادره به مطلوب حوادث
تاريخي) و نيز به لحاظ تناقضهاي دروني،
به خوب��ي اين ضعف مدللك��ردن دعاوي
سروش را نشان ميدهد .به شكلي كه نهتنها
از جرگه مخالفان كالسيك خود كم نكرده،
بلكه هواداران سابق بسياري را به مخالفان
خود تبديل كرده اس��ت كه برخ��ي از آنها
حتي در ادبيات و نحوه مواجهه با سروش،
تيز و تند و گزنده شدهاند.
تحول در تأثيرگذاري
پايگاه هواداران و موافقان و مخالفان سروش
نيز در اين چهار گام تغيير كرده است .اينك
مهمترين مخالفان او هواداران سابق هستند
كه به چهار دليل از او جدا شدهاند:
اول؛ دعاوي راديكال او درباره قرآن و پيامبر
پيامدهايي مانند اصالح خود دين را در پي
دارد كه با شهودات جمعي ديني آنها سازگار

نيست و نميتوانند به لوازمش تن بدهند.
ف شدن استداللها و سازمان توجيه
دوم؛ تضعي 
سروش با وجود راديكالكردن ادعاهاست كه
نميتواند هواداران سابق را قانع كند.
سوم؛ تحول مثبت در بنيه عامالن و حامالن
ايراني عل��وم انس��اني در داخ��ل و خارج و
دسترسي به متون اصلي فكري و فلسفي و
آخرين فرآوردههاي طيف وسيعي از متفكران
غربي و غيرغربي است كه وضعيت متفاوتي
در مخاطبان سروش نسبت به قبض و بسط
در سال ۶۷ايجاد كرده است و سروش با همان
دست فرمان فكري ،به قول معروف نميتواند
قاپ مخاطبان خود را به چنگ بياورد.
چهارم؛ فرو افتادن مرجعيتهاي سابق فكر
و انديشه در ايران ،چه ديني و چه سكوالر،
خصوصاً بر اثر عامل سوم كه از اواخر دهه 70
شمسي آغاز شده و سروش نيز از آن مستثناء
نبوده است ،ميدان تأثيرگذاري او را كاسته و
سخن سروش به اين اعتنا كه سخن سروش
اس��ت ،نميتواند چونان گذش��ته مخاطب
امروز و هواداران سابق را مجاب كند.
هنوز از نظر همگرايي با شهودات ديني پايگاه
اجتماعي روشنفكري ديني ،قوت سازمان
استدالل و نيز كميت و كيفيت تأثيرگذاري
اجتماعي و سياسي ،قبض و بسط تئوريك
شريعت ،بهترين كار انديشهورزانه سروش
است و دين و قدرت ،سه دهه بعد از قبض و
بسط ،نهتنها رو به جلو نيست ،بلكه عالمت
پسرفت يا ش��ايد نمايش س��كانس پاياني
حيات فكري و تأثيرات اجتماعي و سياسي
سروش است.

نيمه خالي آموزش مجازي

دكتر مهدي حمزهپور در صفحه اينستاگرام
خود نوشت :شرايط عجيب و درسآموز پديده
تلخ و شيرين كرونا ابعاد بسيار گستردهاي دارد
و روزانه حوادث مثبت و منفي بيشماري را
رقم ميزند .بيشك يكي از آثار تلخ و شيرين
آن در ح��وزه آموزش در هم��ه مقاطع بوده
اس��ت .به عنوان كس��ي كه در طول روز ،در
اين روزها ،بيش از دو سوم روز را به نحوي با
آموزش و پژوهش مجازي سروكار دارم ،بايد
عرض كنم كه رفتهرفته همه دستاوردهاي
مثبت و صرفهجوييه��اي مربوط به هزينه
لونقل و سهولت دسترسي به آموزشها،
حم 
تحتالش��عاع آث��ار مخ��رب رواني ش��امل
افس��ردگي ،عدم تأمين نيازهاي اجتماعي

و تعلق به گروه و تي��م و از خودبيگانگي و به
دنبال آن كاهش سطح يادگيري و ياددهي
عميق قرار گرفته و میگی��رد .بحث نظارت
و سنجش كيفيت خدمات آموزشي هم كه
خود داستاني ديگر دارد .به نظر ميرسد كه
بايد هرچه سريعتر راهي اعتدالي را برگزينيم؛
چراكه مجازيسازي بيش از حد امور ،لطمات
غيرقابل جبران روان��ي ،عاطفي ،خانوادگي،
امنيتي و اجتماعي را به دنبال خود بر جاي
گذاش��ته اس��ت .اصل بر آموزش و تربيت و
پرورش حضوري است و آموزشهاي مجازي
بهعنوان آموزشي بسيار خوب ،ولي مكمل،
برايآموزشهايحضورياست.غفلتنكنيم
دارد خيلي دير ميشود.

علوم انساني
زير ضربات و شانتاژهاي رسانهاي

حس��ن انص��اري در كان��ال تلگرامي خود
نوشت :درباره آسيبشناسي فضاي مجازي
بس��يار گفتهاند و خواندهايم و ش��نيدهايم.
يكي از آس��يبهاي آن به نظ��رم در فضاي
روشنفكري و نظري ايجاد توهم عالم بودن و
صاحب «سخن» بودن است .تا قبل از عصر
رسانههاي اجتماعي انتشار يك مطلب حتي
در يك روزنامه دس��ت چندم كار سادهاي
نبود .اما االن به لطف رسانههاي اجتماعي
هر كسي ميتواند از حق اظهارنظر برخوردار
باش��د .اين البته جنبه مثبت وجود چنين
رسانههايي است .منتها مشكل آنجاست كه
كاركرد رسانههاي اجتماعي هنوز كام ً
ال مورد
بحث و بررسي قرار نگرفته است.
مث ً
ال اينكه در سياس��ت و اجتم��اع و دين و
فرهنگ و علوم هر كدام چه راههايي وجود
دارد كه بتوان با آنها ميان اظهارنظرهاي با
پشتوانه و بدون پش��توانه علمي تشخيص
داد و تمايز برقرار كرد؟ رسانههاي اجتماعي
در چه حيطههايي ميتواند بس��تري براي
گفتوشنود باشد و در كجاها نيازمند حفظ
حدود شناخت علمي و تخصصي هستيم؟
اظهارنظر چه كس��اني را بايد در رسانههاي
اجتماعي و در چه موضوعاتي مورد توجه قرار
دهيم؟ مسلم است كه موضوعات بسياري در
اجتماع و سياست است كه ميتواند عرصه
اظهارنظر و رايزني عمومي باشد و اساساً تنها
در پرتوي خردي جمعي ميتوان درباره آن

به بحث و بررسي و روشنگري پرداخت.
اما موضوعات علمي چطور؟ جايگاه تخصص
چيس��ت؟ س��هم «جامعه علم��ي» در هر
رشتهاي چيس��ت؟ آيا پس��نديده است در
عرصه رسانههاي اجتماعي بحثهاي علمي
و تخصصي را دامن زد؟ اگر اين بحثها مطرح
ميش��ود چه راههايي وج��ود دارد تا مانع از
سيطره عوامگرايي و شانتاژهاي رسانهاي بر
بحثهاي علمي شويم؟ چه راهي وجود دارد
كه علم و تخصص را از سياستزدگي يا غلبه
موجهاي زمانه برحذر داريم؟ چطور ميتوان از
علم در برابر موجهاي رسانهاي حفاظت كرد؟
بهنظرميكراهشايناست:درمباحثعلمي
و آكادميك مالكهاي متناسب با «جامعه
علمي» هر رش��تهاي را حتي در رسانههاي
اجتماعي محترم ش��ماريم .مث ً
ال از كس��ي
كه حتي يك كتاب ،س��هل است يك مقاله
آكادميك در موضوعي علمي كه در رسانهاي
اجتماعي از آن سخن ميگويد منتشر نكرده
و از طرق معمول تخصص و دانش خود را به
محك داوري نگذاشته سخني يا بهتر بگويم
اظهارنظر مهمي را در رسانههاي اجتماعي
نپذيريم .در غير اين صورت علم و بهويژه علوم
انساني در زير ضربات و شانتاژهاي رسانهاي
له خواهد ش��د و اس��ير موجهاي رسانهاي و
«نكتهپراني»هاي مج��ازي خواهد گرديد؛
نكتهپرانيهاي كساني كه سرمايهاي علمي
جز همين «مداخله»هاي مجازي ندارند....

