
محسنعبدالعليپور:
هميشه به اين فكر مي كنم چرا تا وقتي كه 
چنين خورشيدهاي درخشان علم و معرفتي 
در ميان ما نفس مي كشند نمي توانيم براي 
اصالح علمي، معرفتي و فرهنگي جامعه از 

ظرفيت هاي آنان استفاده كنيم؟
مهديفضائلي:

در ايامي كه مسئوليت انتشارات سروش را 
بر عهده داشتم به بهانه تجديد چاپ كتاب 
»انسان در عرف عرفان« تأليف حضرت عالمه 
حس��ن زاده آملي خدمتشان رس��يدم، بذل 
محبت داشتند. يكي از حاضران درخواست 
عكس دسته جمعي كرد؛ با تواضع فرمودند: 

اصلش چي هست كه عكسش باشد!
مالكشريعتي:

دستمان به خورشيد نمي رسد و درك درستي 
از عظمت و نورش نداري��م، اما وقتي غروب 
مي كند، اجماالً مي فهميم كه دچار فقدانش 

شده ايم. #عالمه_حسن_زاده_آملي
سيدعليموسوي:

سال ها پيش يكي از دوستان كه شاگرد عالمه 
حسن زاده آملي بود مي گفت تو كه اين قدر دنبال 
كتاب و كتاب خواني هس��تي چرا كتاب هاي 
ايش��ان را مطالعه نمي كني؟ گفتم كتابي كه 
به فهم من برس��د چيس��ت؟ اول »دفتر دل« 
را خواندم و س��پس »هزار يك كلمه« هر چه 
مي خواندم بيشتر شيفته عالمه ذوالفنون شدم. 

مهديمحمدي:
در زمانه ما كه روزگار غفلت است و حقيقت 
اغلب پوشيده و در محاق؛ وجود مرداني كه 
من وراء حجاب به رازهاي در پرده دسترسي 
دارند سرمايه اي سخت گرانبهاست. عالمه 
حسن زاده بحق از سرآمدان اين مردان بود 
كه به جوار حق شتافت. گاهي هست كه يك 

زمانه يتيم مي شود. 

عطيهشاپوري:
صلواتي بفرستيد براي ش��ادي روح عالمه 
حس��ن زاده آملي كه فرمودند: »آنكه با ياد 

خدا همدم نيست، آدم نيست.«
اميرجباري:

در ح��ق عالم وارس��ته و جليل القدر عالمه 
حضرت مستطاب آيت اهلل العظمي حسن زاده 
آملي، چه صدا و سيما و چه حوزه علميه و 
تك تك آحاد جامعه كوتاهي كرده اس��ت. 
اين شخصيت عظيم و پر ظرفيت بر اغلب، 
غريب مانده ب��ود. خداي��ش رحمت كند. 

#حسن_زاده_آملي

مازياربيژني:
سال ها پيش به درخواست يكي از دوستان 
در نش��ريه اي طرح��ي از ص��ورت عالمه 
حسن زاده زدم. بعدها به من گفت يك روز در 
قم عالمه را در حال عبور ديدم. تصوير را به 
ايشان نشان دادم و گفتم آقا عكس شما را در 
نشريه مان زديم. آقا فرمود  اي آقا! حسن زاده 

خودش چيست كه عكسش باشه. 
حسينحسيني:

به تمام معنا اس��تاد بود؛ حتي وقتي با آن 
لهجه شيرين مي آمد در منزل را باز مي كرد 
و خودش به استقبال دو طلبه صفر كيلومتر 

دهه ۶۰ مي آمد و در احترام و پاسداش��ت، 
هيچ كم نمي گذاش��ت. هن��وز صحنه هاي 
پياده روي خاص ايش��ان از منزل تا حرم را 
در خاطر دارم... رحمت و رضوان الهي بر او. 

#عالمه حسن زاده
سيدمحمودرضوي:

كمي فكر كنيم مي بينيم كه اين س��ال ها 
چقدر حجت هاي خدا را از دس��ت داده ايم. 
حال ديشب تا صبح امروزم را كمتر تجربه 
كرده ب��ودم! غم همراه با دلهره و دلش��وره! 
رحمت و رضوان خدا بر روح پرفتوح عالمه 

حسن زاده آملي )ره(
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    تصویر منتخب
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امري ماندني
آيتاهللجواديآملي:

اربعين يعني زيارت كس��ي كه از اينها در عالم بزرگ تر نيس��ت. 
مي بينيد اين همه سالطين آمدند و رفتند و قدرت دست اينها بود؛ 
در كشور ما از ساساني و ساماني و سلجوقي تا 5۰۰ سال عباسيان 
كه يك پاي آنها بغداد بود و يك پاي آنها مرو، نظير هارون و مامون 
فرمانروايي داشتند، اما يك تكه خاك به نام اينها نيست، نهايتاً چهار 
تا سنگ به عنوان تخت جمشيد مانده است! اما كل عالم است و نام 

زينب كبري)س( كه قسم خورد: »به خدا ما زنده ايم«
كل عالم را اينها گرفتند؛ )با شوق، با شوق( مي آيند. كسي به اينها 
نگفته بيا كفش اين زوار را واكس بزن! پس اين يك امر ماندني است. 
منبع:كانال تلگرامي »آيت اهلل العظمي جوادي آملي«  به استناد 

درس خارج فقه مورخ  ۱۳۹۷/۸/۲

   آیينه نفس

اول مهر و طنز در دانشگاه

سياوش آقاجاني در توئيتي نوشت: كاش دست اندركاران فرهنگ و رسانه مي فهميدند آن 
چيزي كه شهدا و راه شان را جذاب مي كند فقط نماز و روزه و مناجات شبانه نيست، همين 
سبك زندگي سالم، محبت به خانواده، ادب و احترام به بزرگ ترها، دوستي هاي صادقانه، 

تالش براي كسب حالل و مهم تر از همه احساس مسئوليت نسبت به جامعه بود... 

نرگس مهدوي با انتشار تصوير فوق نوش��ت: عكس  باال  مربوط به راهپيمايي جاماندگان 
اربعين در س��وئِد، باورتون ميش��ه؟! اربعين داره خودش��و ب��ه اهل عالم نش��ون ميده... 
مرزهاي اربعين ديگه عراق و ش��ام نيس��ت و تا قلب اروپا، امريكا و آفريق��ا رو درنورديده! 

Arbaeen2۰21#

محمدرضا اسالمي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: يك استاد دانشگاه را تجسم كنيد كه 
معاون فني- مهندسي يك شركت مهندسي 
مشاور بزرگ است )با دهها پرسنل و پروژه 
كه زيرمجموعه اش ق��رار دارند( و همزمان 
9دانش��جوي دكتري و كارشناس��ي ارشد 

هم دارد. 
اين تجسم شما يك خيال نيست بلكه واقعيت 
است! واقعيت از اين باب كه خيلي محتمل است 
كه در دانشگاه هاي كشورمان با افرادي برخورد 
كنيم كه هدايت 8 - 9 دانشجوي دكتري و ارشد 
را به عهده دارند ولي همزمان درگير كارهاي يك 
»شركت« هستند كه امور جاري در آن شركت 
)خود به تنهايي( يك نيروي تمام وقت مي طلبد. 
سؤال اينجاست كه »كيفيِت« آن پايان نامه هاي 

دكتري چه مي شود؟!
سؤال اينجاس��ت كه آن آقاي اس��تاد، چقدر 

»وقت« صرِف دانشجويانش مي كند؟
حاال دوباره تجسم خود را بكار بگيريم و يك 
هيئت  علمي را تصور كنيم كه8 يا 9 دانشجوي 
دكت��ري دارد و همزمان در تم��ام دوره هاي 
انتخابات شوراي ش��هر هم شركت مي كند. 
عالوه بر اين، در هر انتخابات نظام مهندسي هم 
شركت مي كند. يعني انتظار دارد هشت سال 
عضو شوراي شهر يك كالنش��هر باشد )يك 
مسئوليت »تمام وقت«( و »همزمان« با حضور 
در نظام مهندسي، بر هدايت چندين پايان نامه 
دكتري هم نظارت كند. اين تجسم شما نيز يك 

تصور نيست بلكه واقعيت است! 
اين طنزي است كه در دانشگاه هاي ما جريان دارد. 
حال برويم به محوطه دانشگاه ايلينوي و دقايقي 
 Urbana- Champaign در محوطه واحد
 University of( اين دانش��گاه قدم بزنيم

 .)Illinois at Urbana- Champaign
اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه از فيلترهاي 
متعدد و دشوار، عبور داده شده اند و پس از عبور 
از چندين خان رس��تم، به تدريس سر كالس 
درس يا هدايت پايان نامه دانشجو رسيده اند. 

ببينيم وضع آنها چگونه است:
استادي كه در يكي از اتاق هاي گروه مكانيك، 
سازه يا برق اين دانشگاه نشسته، براي رسيدن 
به محوطه ايلينوي بايد با هواپيما )از يكي از 
ش��هرهاي امريكا( خودش را به ش��يكاگو )يا 
ايندياناپليس( برس��اند و س��پس حدود سه 
ساعت رانندگي كند تا به ش��هري كه تقريباً 
نصف جهرم جمعيت دارد، برسد و سپس در 
آن شهر كوچك )كه تا نزديك ترين فرودگاه 
3 س��اعت فاصله دارد!( فقط و فقط  روي كار 

آموزش و پژوهش متمركز شود. 
ممكن است گفته ش��ود: حتماً اين آقا / خانم 
حقوق خوب��ي مي گيرد ك��ه در يك محيط 
روستايي، به كار توليد علم مشغول مي شود. 
بله! اين حرف تا حدودي صحيح است )درباره 

حقوق هيئت علمي قبالً صحبت شده بود( ولي 
اين حرف از يك جهت كامالً غلط است، چراكه 
آن آقا يا خانم هيئت علمي، مي توانست به جاي 
-Urbana- Cha  آم��دن در روس��تاي
paign برود در ش��ركت هاي سليكن ولي يا 
نيويورك )يا حتي شيكاگو، آتالنتا و...( و دو سه 
برابر حقوق هيئت علمي را دريافت كند اما او 
»تصميم گرفته« كه »خود را متمركز« بر توليد 
علم كند. عمالً او تصميم گرفته كه وقت و انرژي 
ذهني خود را براي دو كاِر تدريس و پژوهش 
صرف كند. قطعاً فردي كه از 1۰ خان رستم 
مصاحبه هاي دانش��گاه ايلينوي عبور كرده، 
آن قدر عرضه دارد كه در صنعت )يا سياست( 
هم مشغول به كار شود اما او »انتخاب« كرده. او 

انتخاب كرده كه »متمركز« باشد. 
 )Excuse( مسئله »حقوق و مزايا« يك بهانه
براي طيف وسيعي از اعضاي هيئت علمي در 
ايران شده كه وقت خود را در ]جاهاي مختلف[ 
صرف كنند. »حقوق كم« يك بهانه ش��ده تا 
اعضاي هيئت علمي در چند جا مشغول چند 

كار ش��وند و »حضور واقعي در دانش��گاه« به 
نازل ترين سطح خود اُفت پيدا كند. 

اول مهر است و باز متن هاي پرسوز و گداز درباره 
اهميت علم و دانش اندوزي منتش��ر/ فوروارد 
مي ش��ود، اما چه فايده وقتي كه »س��اختار 
دانش��گاه« در ايران يك س��اختار فكاهي )و 

طنزگونه( شده است! 
غايت آماِل برخي از ما اين است كه فرزندمان 
»آن ق��در توانمن��د« ش��ود كه همزم��ان با 
هيئت علمي بودن، عضو ش��وراي شهر هم 
باشد و هدايت 1۰ رساله دكتري را نيز به عهده 

داشته باشد... 
اول مهر است و من براي آينده فرزند »توانمندم« 
چني��ن تصوي��ر فكاه��ي و تلخ��ي را در ذهن 
پرورانده ام! شايد صدها و هزاران شهروند ديگر 
هم هستند كه چنين تصور غلطي را از دانشگاه 
و »هيئت علمي بودن« )همزمان با كار اجرايي( 
در ذهن دارند. يك تفكر ضد توسعه اي و يك نگاه 

شديداً آسيب زننده به مسير توليد علم. 
اول مهر است و انتهاي مسير »دانش آموزي« 
فرزندان ما قرار است به چنين »دانشجويي« 
ختم شود. ايرادي نيست كه هيئت علمي چند 
ساعت در هفته در صنعت كار كند اما وضعيت 
فعلي، اسفناك است. كسي سخني نمي گويد 
و فعالً قرار است كه »خود اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه ها« ساكت ترين افراد درباره اين روند 

بيمار باشند. 
طرف »رئي��س دانش��گاه« اس��ت )نه حتي 
رئيس دانشكده( و همزمان با ِسَمت پرمشغله 
رياست دانشگاه، متولي هدايت پنج دانشجوي 
دكتراس��ت! اين چه طنزي اس��ت آخر؟ اول 
مهر است و اين سكوت، نقطه تاريك جريان 

»دانش« جويي در كشور است. 

راز جذابيت شهدا مرزهاي اربعين در قلب اروپا و امريكا

منافع امريكا را فرياد نزنيد!
احمد بنافي در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: »علي بيگدل��ي« فعال 
اصالح طلب در مصاحبه با سايت 
امت��داد گفته اس��ت: »س��طح 
انتظارات ايران از امريكا درباره لغو 
هم��ه تحريم ها خيلي باالس��ت؛ 
چراكه اساس��اً لغو همه تحريم ها 
به ص��ورت يكج��ا در اختي��ار 
رئيس جمهور نيس��ت؛ بنابراين اگر رئيس جمهور بخواهد لغو تحريم ه��اي ايران را از كنگره 
درخواست كند، ايران بايد تعهداتي بدهد كه خارج از تعهدات برجام 2۰15 خواهد بود.« اين 
مصاحبه صرفاً واكنش��ي به اظهارات رئيس سازمان انرژي اتمي كش��ورمان در گفت وگو با 
تلويزيون ژاپن بود كه در آن محمد اسالمي گفته است: »امريكا بايد تمام تحريم هاي خود عليه 

ايران را لغو كند«. 
سؤالي كه اين فعال اصالح طلب بايد به آن پاسخ دهد و از قضا به آن بي توجه است، اين است كه 
توافق هسته اي ايران با 1+5 براي چه و بر سر چه موضوعي صورت گرفت؟ آيا جز اين است كه 
جمهوري اسالمي در حالي به اين توافق تن داد تا از مزيت هاي اقتصادي آن برخوردار گردد؟ 
اكنون اگر قرار است ايران مذاكره اي انجام دهد كه تحريم هاي امريكا به گونه اي لغو شود كه 

ايران انتفاع اقتصادي پايدار از آن نداشته باشد، از اساس چه مزيتي براي كشور دارد؟ 
نكته اي كه آقاي بيگدلي از آن غافل است، عدم توجه به منفعتي بوده كه قرار است بعد از توافق 
هسته اي حاصل گردد و بدون در نظر گرفتن بدعهدي هاي غرب و خروج يكجانبه امريكا از 
برجام، چرايي پيش شرط ايران را تخطئه مي كند. به همين دليل منطق جمهوري اسالمي 
نسبت به مذاكره و توافق، منطق منفعت محور و البته مبتني بر چارچوب حقوقي و فني، همراه 

با اخذ تضمين براي بقاي آن است. 
اين چهره اصالح طلب عمالً با فرض گرفتن محال بودن امكان تحقق لغو همه تحريم ها به دليل 
پيچيدگي هاي معماري تحريم ها و س��اختار دروني امريكا و امكان تحقق آن صرفاً از طريق 
دادن امتيازات فرابرجامي كه دقيقاً در راستاي همان محاسبات ذهني تيم مذاكره كننده سابق 
كشورمان مي باشد، براي مذاكرات آتي نسخه مي پيچد. نكته اساسي اين است كه مناسبات 
و س��اختارهاي دروني امريكا نبايد مسئله مذاكرات باش��د؛ به عبارتي اين، مسئله و مشكل 
امريكاست.  اين نكته را نبايد فراموش كرد كه منطق حاكم بر محاسبات امريكايي ها منطق 
هزينه/ فايده است. اگر امروز امريكايي ها دائماً پيغام مي دهند و درخواست مذاكره مي كنند، 
به دليل ايجاد هزينه هايي اس��ت كه ايران در راس��تاي اقدامات برجامي و فرا برجامي براي 
موازنه سازي فشار عليه طرف هاي بدعهد انجام داده است. بر همين مبنا، زماني امريكايي ها 
امتياز خواهند داد و تحريم ها را لغو خواهند كرد كه بدانند ادامه وضع موجود در اين مقطع 
بر هزينه هاي آنان خواهد افزود. طرح ادعاهايي از جنس ادعاي مورد اش��اره از س��وي فعال 
اصالح طلب، دقيقاً همان تله اي است كه امريكايي ها مي خواهند جمهوري اسالمي را در آن 
گرفتار كنند. بر همين اساس آقاي بيگدلي و همفكران ايشان بايد مراقب باشند منافع امريكا 

را در داخل كشور فرياد نزنند.

ساعت هايي كه رفتار مذهبي حرام است!
محمدرضا جوان آراسته، روحاني 
در صفح��ه اينس��تاگرام خود 
نوش��ت: من اگر مرجع تقليد 
بودم توي رساله ام مي نوشتم: 
»يك ساعت هايي در روز هست 
ك��ه نم��از خواندن ت��وي آن 
س��اعت ها حرام اس��ت، روضه 
رفتن حرام است، قرآن خواندن 
حرام اس��ت، اصاًل هر جور رفتاري كه ظاهر ديني واضح دارد حرام است، راستي اسم خدا و 
پيغمبر و ائمه آوردن هم حرام است.« اين ساعت ها توي روزهاي عمر همه ما هست، ولي نظم 
مشخص ندارد، تعدادش هم يكسان نيست، حتي بين ما به شكل برابري هم تقسيم نشده اما 
هست. از بد يا خوب روزگار، مرجع تقليد نشدم و به جاي رساله حاال دارم كپشن اينستاگرام 

مي نويسم! با اين حال نظرم همان است كه در باال گفتم. 
همه ما يك وقت هايي عصباني مي ش��ويم، با كسي بداخالقي مي كنيم، س��ر فرزندمان داد 
مي زنيم، با كس��ي قهر مي كنيم، بچه كوچكي را تهديد مي كنيم، كاري مي كنيم كه حرص 
كسي در مي آيد و چيزهايي شبيه اينها. آن ساعِت حرام، درست بعد از اين رفتارهاي ما شروع 
مي شود. درست بعد از اينكه قلب دوستي را رنجانديم، دل كودكي را خالي كرديم، اشك كسي 
را در آورديم و صدايمان را بلند كرديم، درست بعد از اين لحظه نبايد سراغ هيچ رفتار ديني 

برويم، نماز، هيئت، قرآن و...
دليلش چندان پيچيده نيس��ت، در همه اين لحظه ها، فارغ از اينكه حق با م��ا بوده يا نه، ما 
عكس العمل غلطي داشته ايم و در چشم طرف مقابل يا آدم هايي كه ناظر ماجرا هستند، يك 
آدم بد شده ايم. اين جور وقت ها سراغ نماز و دعا و خدا و پيغمبر رفتن دو آفت جدي دارد: يكي 
اينكه نشان مي دهيم مِن بد توي تيم اين پيامبر و دينش هستم كه در نتيجه آبروي دين را 
برده ايم. دومي هم اينكه يك همنشيني بين كار بدمان و يك رفتار مذهبي درست كرده ايم. 
اين همنشيني در ذهن مخاطب توازني درست مي كند بين اين دو كار، در نتيجه يك حس 

منفي ناخودآگاه پيدا مي كند به رفتارهاي ديني. 
در واقع وقت هايي كه خش��م داريم، عصباني هستيم، دعوا كرده ايم، س��راغ تنبيه رفته ايم، 
داريم توبيخ مي كنيم، نبايد يك بروز و جلوه مذهبي و ديني در كنارش داشته باشيم، اين يك 
جورهايي ترويج ضديت با دين، تربيت ضد ديني و دشمن پروري است.  اين جور وقت ها شايد 
بهتر باشد جايمان را عوض كنيم، فضا را تغيير بدهيم و اگر مي شود عكس العمل مان را جبران 
كنيم. اين جور وقت ها ما در قبيله شيطانيم، بهتر است راهي براي فرار از اين قبيله پيدا كنيم، 
بعداً فرصت نماز، روضه، قرآن و دعا برايمان پيدا مي ش��ود.  اگر شما شاهد رفتاري اينچنين 

بوديد و اثري شبيه چيزي را كه توضيح دادم جايي ديده ايد، توي كامنت ها بنويسيد.

رسمي زيبا از بازاريان قديم
محمد شيرازي در رشته توئيتي 
نوشت:  رسم بازاريان قديم بر 
اين بود ك��ه اول صبح وقتي 
دكان را باز مي كردند، كرسي 
كوچك��ي را بي��رون مغ��ازه 
مي گذاشتند اولين مشتري كه 
او  ب��ه  جن��س  مي آم��د 
مي فروختند بالفاصله كرسي 
را داخ��ل مغ��ازه مي آوردند 
)يعني دشت كردم( مشتري دوم كه مي آمد و جنسي مي خواست حتي اگر خودشان آن جنس 
را داشتند نگاه به بيرون مي كردند كه ببينند كدام  مغازه هنوز كرسي اش بيرون است و دشت 
نكرده است، آن وقت اشاره مي كردند كه برو آن دكان جنس را دارد و از او بخر كه او هم دشت 
اول را كرده باشد و بدين شكل هواي همديگر را داشتند. اميد است كه تلنگري باشد براى همه 

ما كه هواى همديگر را بيشتر داشته باشيم.#انسانيت

چرا كشور دچار روزمرگي مي شود؟
سيد ياسر جبرائيلي توئيت كرد:  هيچ مسئله اي در كشور وجود ندارد كه 
حل آن از عهده يك دس��تگاه برآيد. عمده مسائل ما فرابخشي هستند و 
اقتضاي حل مسائل فرابخشي، تعريف كار در سطح ملي و سپس تقسيم كار 
ميان دستگاه هاست. اين است كه در خأل يك نقشه كالن در مركزيت اداره 

كشور كه راهنماي حركت باشد، گرفتار روزمرگي خواهيم شد.  

 چه چيزي بيشترين حس خوشبختي را 
به انسان مي دهد؟

مجيد ميرزايي در توئيتي نوش��ت: پژوهش ها ميگن حدود 3۰درصد 
از ميزان حس خوشبختي در آدماي 3۴تا۴2 س��اله به داشتن همسر 
مناس��ب برميگرده،  3۰درصد به س��المت رواني، 8درصد به سالمت 
جسمي، 8درصد به نداشتن سوءپيش��ينه، 11درصد به داشتن شغل، 
9درصد به داشتن درآمد مناسب و ۶درصد هم به  داشتن مدرك تحصيلي 

مربوطه. همسر خوب بيشتر از درآمد باال شما رو خوشبخت ميكنه.

 تنها خطري كه جمهوري اسالمي را 
تهديد مي كند!

سيد مصطفي حسيني در توئيتي نوش��ت: تنها خطري كه جمهوري 
اسالمي رو تهديد ميكنه ادارات و كارمندهاش��ه. رفتاري كه بعضي از 

اينها با مردم دارن مرحوم چنگيز نداشت.

فتح مريخ راحت تر از پيروزي بر صنعا!
محمد بن روضان خوالن، كاربر يمني توئيتر، با انتشار تصوير فوق كه 
رسانه هاي سعودي منتشر كرده اند، نوشت: پس از هفت سال جنگ با 
يمن، عربستان س��عودي فهميد به اهتزاز درآوردن پرچمش در مريخ 

خيلي راحت تر از برافراشتن اون در صنعاست. 
كاربران ديگر نيز توئيت هاي طنز بسياري در خصوص اين عكس منتشر 
كردند. سهيل نيكي، يكي از كساني اس��ت كه اين تصوير را به سخره 
گرفته، او نوشته اس��ت: كاري ندارم كه توي يه سياره ديگه از كپسول 
اكسيژن اس��تفاده نميكنه، حاال فرض رو بر اين ميگيريم كه يه سياره 
با جو داراي اكسيژن پيدا كردن ولي اين دقيقاً كدوم سياره س كه ماه 
خودمون نزديكشه؟ اصاًل دستكشاشو كجا انداخته؟ اصاًل چرا لوگوي 

ناسا روي لباس فضانورد عربستانه؟ اصاًل به من چه؟


