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.
آیينه نفس
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افراد كمسواد و نيمهعاقلي كه ضررشان
از هر بيسواد و ديوانهاي بيشتر است

استاد شهيد مرتضي مطهري(ره):
غزالي جملهاي دارد كه ميگويد :همه چيز وجود ناقصش از عدم
محض بهتر است جز علم و دانش .يعني مث ً
ال سالمتي يا مال و ثروت
اگر انسان هر مقداري داشته باشد از آنكه هيچ نداشته باشد بهتر
است ولي علم و دانش اينگونه نيست .انسان كمسواد از بيسواد بدتر
استچونخيالميكندخيليباسواداستوهيچگاهدنبالتكميل
آن نميرود .اين بيت از سنايي است كه ميگويد:
ت
رنجش هر كسي ز يك چيز است /رنجش من ز نيمديوانه اس 
اين شاعر ميگويد :عقل هم نظير علم است .يا انسان بايد ديوانه
كامل باشد يا عاقل كامل .نيمهعاقل و نيمهديوانه از ديوانه كامل
ضررش بيشتر است .افراد نيرنگباز و خدعهكار در جامعه ،معموالً
همين انسانهاي «نيمه» هس��تند ،يعني آنها كه نيمه زرنگي
دارند و تمام زرنگي ندارند ،زيرا زرنگهاي كامل اگر به هيچ چيز
اعتقاد نداشته باشند اين مقدار ميفهمند كه سعادت و موفقيت
در صداقت و راستي است ولي افراد نيمه زرنگ  -كه من در عمر
خودم با بسياري از آنان برخورد داشتهام  -موفقيت خود را در اين
ميدانند كه با هيچ كس به صداقت رفتار نكنند.
اينها در عمر خود حتي يك دوست پيدا نميكنند و هيچ كس به
حرفهاي آنان اعتماد نميكند ،زيرا با هر كس كه حرف ميزنند
همه ميدانن��د كه از روي زرنگي س��خن ميگوين��د .قرآن اين
منافقها را جاهل مركب ميداند و ميگويد اينها نميدانند و خيال
ميكنند كه ميدانند؛ شعور ندارند و ميپندارند كه باشعورند.
منبع :كانال رسمي «بنياد شهيد مطهري» در تلگرام به استناد
كتاب آشنايي با قرآن ،ج ،۲ص۹۰

قوانين شركتهاي خصوصي
عليه ازدواج

عليرضا مرداني در خصوص قوانين شركتهاي خصوصي در باب ازدواج
نوشت :داشتيم قوانين منابع انساني شركت رو بررسي ميكرديم ،ديديم
چقدر برعكسيم .مث ً
ال بهجاي تشويق به ازدواج ،اگر يه زوجي تو شركت
هستند يكيشون بايد بمونه!
آزاده شكوري نيز با اش��اره به موردي مشابه نوشت :بعضي شركتهاي
خصوصي ايراني واقعاًدر اين زمينه بيدر و پيكرند! حتيگاهي قوانيني
ميگذارند كه موندن در ش��ركت رو براي متأهلين سخت ميكنه! كاش
نظارتي روي اين شركتها وجود داشت.

هزينه ۱۰ميلياردي بيمه مركزي
براي تبليغات!

صفحه توئيتري «نود اقتصادي» نوشت :هزينه ۱۰ميليارد توماني بيمه
مركزي براي آگهي و تبليغات! اين هزينه هنگفت براي تبليغات بيمه
مركزي ايران (فقط براي يكسال است  -سال  )۱۳۹۹كه يك نهاد كام ً
ال
دولتي است و به عنوان سياستگذار ،تنظيمگر و نهاد ناظر صنعت بيمه
شناخته ميشود ،كمي عجيب و قابلتأمل است!
تصویر منتخب

مصطفي مهرآيين در كانال تلگرامي خود
نوشت :سايمون كريچلي در كتاب جذاب
«خيلي كم ...تقريباً هيچ» معتقد است
«فلس��فه با نااميدي آغاز ميش��ود» .او
مينويسد« :فلسفه نه در حيرت از اينكه
چيزها هستند ...بلكه با اين حس نامعين
اما آشكار آغاز ميشودكه ميليارضا نشده
و كوششي بينظير به شكست انجاميده
است .حس ميكنيم كه چيزها نيستند ،يا دستكم مطابق اميد و انتظارات ما نيستند».
كريچلي در ادامه نااميدي بهعنوان آغازگاه فلسفه را در دو دسته جاي ميدهد :نااميدي ديني
و نااميدي سياسي .او كانون نااميدي ديني را مسئله معنا و اين پرسش ميداند كه در نبود باور
ديني زندگي چه خواهد بود؟ كريچلي كانون نااميدي سياسي را هم مسئله عدالت ميداند و از
خود ميپرسد چگونه ميتوان در جهاني بهشدت ناعادالنه عدالت را پياده كرد؟ اگر در نااميدي
ديني احساس فقدان و شكست از آنجا ميآيد كه ديگر خدايي وجود ندارد و من معناي زندگي
را بايد كجا بيابم ،در نااميدي سياسي احساس فقدان يا شكست از آنجا ميآيد كه ميبينيم در
جهاني بهشدت ناعادالنه زندگي ميكنيم و در آن به زبان داستايفسكي خون به سرخوشانهترين
راه ريخته ميشود ،انگار كه شرابي است .كريچلي اينچنين وضعيتي را آغازگاه فلسفه ميداند.
او بهتبع لويناس معتقد است زندگي انساني همواره در پسزمينه خود صدايي از جنس وز وز يا
پارازيت دارد كه اگرچه در هياهوي روز گم ميشود اما در شب به سراغ ما ميآيد :غرش آبشار
مانند مبهمي در كاسه سر ،زمزمهاي نامشخص و ارتعاشي در گوش . . .تهي زنگ داري در قلب
آنچه هست و آنچه ما هستيم .كريچلي البته معتقد است برخالف آنكه آغاز فلسفه با نااميدي
است ،پايان آن نااميدي نيست .او پايان فلسفه را گونهاي نزديكي به ادبيات ،به ويژه از جنس
بكتي آن ،ميداند كه ميتواند نجات از نجات را به ما بياموزد :نجات از نجات يعني بازگشت به
امر عادي يا هر روزه ،يعني جهان جمعي متناهي از انسان و چيزهاي متروكه هست :يخچال،
دوچرخه ،سطل آشغال ،تفاله و ...اين نه بسيار كه خيلي اندك است ،اما هيچ نيست.

دالر و اثرات آن بر شركتهاي بورسي

گ و بوي تعرض به ايران را دارد
اعتراضات كاربران شبكههاي اجتماعي به مواضع جديد اردوغان كه رن 

اردوغان ! تاريخ را مروركن

بيان مواضعي جديد از سوي اردوغان كه رنگ و بوي تجزيه ايران را دارد موجب عصبانيت
كاربران شبكههاي اجتماعي ش�ده و آنها به ويژه چون برخي از اين اظهارات مسبوق به
سابقه نيز بوده است ،در توئيتهايي ضمن بيان اعتراض خود از تركيه خواستهاند حد خود
را در منطقه بشناسد و پايش را از گليمش درازتر نكند .كاربران به روابط سياسي تركيه و

انتظار طوالني مدت او براي پذيرش از سوي اتحاديه اروپا اشاره كردند و خواستند كه بيش
از اين خود را در چشم مردم منطقه خفيف نكند .برخي نيز به سوابق حضور ايران در منطقه
وشكستسياستهاياستكباريدرمنطقهاشارهداشتندوازاردوغانخواستندازتاريخ
عبرت گيرد .در ادامه بخشهايي از واكنشهاي كاربران در پاسخ به اردوغان آمده است.

اروپا راهش ميدن ،نه توي پيمان شانگهاي
و نه با كشورهاي اسالمي رابطه خوبي داره.
تركيه دوست داره در كانون توجهات باشه،
به همين خاطر چند وقت يك بار در مورد
ايران گنده گوييهايي ميكنه ،ولي كسي
بهش توجهي نميكنه! مثل تركيه نباشيد!
عبدالرحيم انصاري:
ُگندهترين قدرتهاي جهان هم از مواجهه
با توان نظامي ايران ابا دارند؛ اينكه بعضيها
از نقش��ه تركيه و آذربايجان براي جنگ با
جمهوري اس�لامي حرف ميزنند به يك
شوخي شبيه است! اينها آسيب پذيرتر از
آن هستند كه به اين مسائل فكر كنند؛ آنچه

صهيونيستي حتماً يك پاي ثابت ماجراست!
اردوغان و علي اف دلقكي بيش نيستند!
اصغر صحبتي:
اميدوارم پيوس��تن ما به پيمان شانگهاي
شروعي باشد براي كشيدن ترمز اردوغان
در اوراسيا.
محمد محمدي:
حافظه تاريخي اردوغان خيلي ضعيفتر از
اين حرفاست .يادش رفته همين سه ،چهار
سال پيش اگه حمايت ايران نبود ،االن به
عنوان اپوزيسيون سه تا كشور عثماني ،كرد
و اروپايي بايد تو امريكا يا انگليس ش��بكه
ماهوارهاي ميزد.

جواد نيكي ملكي:
كش��وري كه بر اس��اس كش��تار ارمني و
آش��وري ،انكار كردن غصب سوريه ،هضم
آذري و حذف يوناني تش��كيل شده باشد؛
طبيعي است كه گدايي اصالت كند.
سيد اميرسياح:
اردوغ��ان باز هم گزافهگوي��ي كرده! كاش
آرياييهايي كه در تركيه ملك خريدهاند،
عِرق مليشان را نشاندهند و پولهايشان
را از تركيه خارج كنند.
حسين علوي:
سالم! اين تركيه هست! تركيه هم خدا رو
ميخواد هم خرم��ا رو ،ولي نه توي اتحاديه

شاهدش هستيم بيشتر به يك جنگ رواني
صهيونيست ساز مشابهت دارد!
سعيده گلسرخي:
اردوغان گفته مرزه��اي تاريخي بايد احيا
بشه! خيلي هم عالي! ما كه سلطان استانبول
رو گرفتيم ،سلطان بقيه شهرهاي تركيه رو
هم ميگيري��م و نهايتاً اس��تان تركيه رو به
كشور عزيزمون ايران اضافه ميكنيم.
عليرضا عليانينژاد:
برندا شيفر مأمور اس��رائيل در آذربايجان و
تركيه شخصي است كه ش��ديدا ً به دنبال
ايجاد ش��كافهاي قوميتي و تجزيه ايران
است .هرجا زمزمه تجزيه به ميان اومده رژيم

در تحليل عاشورا بايد دريچه تحليل بهروز را باز گذاشت
كانال تلگرامي «الف كتاب» بخشي از كتاب
«گزيده و حس و حالي از نهجالبالغه» اثر دكتر
عماد افروغ را به اشتراك گذاشت .در اين بخش
ميخوانيم :درباره واقعه عاشورا بيش از آنكه
نياز به داده تاريخي و مقتل ،با توجه به كثرت
مقاتل موجود داشته باشيم ،نياز به زاويه ديد و
تحليل و پرسش تازه داريم .اكثر مقاتل بهطور
عمده شرح ماوقع است و تحليل يا كمرنگ
است يا تكراري .در تحليل اين حادثه عظيم
بايد همدالنه دريچه عشق و زيبايي و تحليل
بهروز را باز گذاشت .ابعاد سياسي و وجه قيامي
ماجرا ،بهرغم برخي گرايشات عافيت طلبانه
و تعصبات كور و برداشتهاي غلط از دين و
مؤلفه رهايي بخشي آن به حد كافي روشن
است ،اما به نظرم اين واقعه رمزهاي عاشقانه و
زيبايي شناسانه زيادي دارد كه هنوز ناگشوده
مانده است .شهادت اين حادثه با اين تركيب و
آرايش و اسارت آن با حوادث غمبار مرتبط با
آن و آثار و تبعات و عبرتهايش را بايد كماكان
رمزگشايي كرد.
راز و رمزهاي گفتههاي امام حسين را بايد به
لحاظ عرفاني بيشتر گشود .نامه كوتاه ايشان
در كربال به بنيهاشم مرا سخت شگفتزده و
حيران كرده است .نامه اين است« :پنداري
دنيا از اول نبوده و آخرت همواره جاودانه بوده
است ».يك ذره شبهه عالقه و تمايل به دنيا در
آن ديده نميشود .از البهالي حيات دنيايي با
همه فريفتگيها و درهمآميختگيهاي حق
و باطل و زيباييهاي ظاهرياش ،خوانش��ي

اخروي دارد .خوانشي كه با يك غم بزرگ و
حماسي همراه است و آيا اين خود بيانگر يك
زيبايي و عشقورزي ناب نيست؟
آيا آنگاه كه حضرت زينب(س) درباره فاجعه
عاشورا ميگويد كه من جز زيبايي نميبينم،
به اين معناس��ت كه فقط من زيبا ميبينم؟
يا اين واقعه در حقيقت زيباست .او شهادت
و ايثار و ف��داكاري و تقرب و يگانگي با خدا را
زيبا ميبيند ،چون فينفسه زيباست .زيبايي
هر چيز در تحليل نهايي به اتصالش به خدا
برميگردد .خدا بهمنزله مبدأ و منشأ هستي.
بدون ترديد ،فهم دقيق عاشورا و ويژگيهاي
آن و زمينههاي بروز و شكلگيرياش يكي
از ضرورتهاي هميش��گي زمانه ماس��ت.
مقايسه زمينه و زمانه ما با عاش��ورا نه صرفاً
از باب ضرورت عاش��ورايي دي��دن همه ايام

روايت فضائلي از تعصب رهبر انقالب بر ايران

مهدي زمانزاده با انتشار تصوير فوق نوشت :اين يك تصوير از باالي بادگير در
شهر يزد است .گلدانهاي كار گذاشته شده در بنا ،براي آبخوري پرندگان است.

نجات از «ايده نجات»

مهدي فضائل��ي در واكنش به پيروزي تي��م واليبال ايران و پيام رهب��ر معظم انقالب كه
فرمودند« :پيروزي درخشان تيم ملي واليبال براي ملت ايران بسيار شيرين است .از شما
جوانان عزيز و مربي ايرانيتان صميمانه تشكر ميكنم» در توئيتر نوشت:يكي از مهمترين
مفاهيم در انديشهرهبر معظم انقالب مفهوم «ايران» است .ايشان برايران تعصب دارند.

و كرباليي ديدن همه سرزمينهاس��ت كه
كل يوم عاش��ورا و كل ارض كربالست .اين
مقايس��ه آنگاه ضرورت مضاعف مييابد كه
در اين زادبوم نيز به تأس��ي از انقالب بزرگ
صدر اسالم ،انقالب اسالمي ديگري و با هدف
تحقق ارزشها و اهداف همان انقالب شكل
گرفته است .بدون ترديد اتفاقات صدر اسالم و
رويدادهاي حاصله ميتواند عبرت گاهي براي
مواضع و سياس��تهاي ما باشد .نبايد از يك
سوراخ تاريخي دوبار گزيده شد .درست است
كه تاريخ به لحاظ جزئي قابل تكرار نيست ،اما
قواعد و ضرورتهاي حاكم بر تاريخ ،ديروز و
امروزنميشناسد.بايدبر اساس اين ضرورتها
حركت خود را س��امان داد و بهسوي تحقق
اهداف متعالي خود حركت كرد.
سؤال اصلي اين است كه بر اسالم چه گذشت

كه حاصلش حكومت يزيد ش��د؟ روزي كه
پيامبر (ص) مبعوث شد كسي تصور ميكرد
كه مسلمانان سر از حكومت يزيد درآورند؟ اما
آيا مشكل فقط انحراف در حكومت ،منفك از
بدنه جامعه و بهاصطالح ق��درت مدني بود؟
و مسئله امام حسين فقط بازپسگيري اين
حكومت و كسب قدرت بود؟ آيا امامت فقط
با گره خوردنش با خالفت متعين ميشود؟
آيا ش��اخص امامت خالفت است؟ هر چند
ِ
ِ
دالل��ت حكومت و خالفت
حقانيت امامت،
دارد ،اما خالفتي كه بار بر امامت باشد به يك
چيز ديگر نيز ني��از دارد و آن پذيرش مردم
اس��ت .پيوند امامت با خالفت نشانگر عدم
فهم صحيح از مقوله مشروعيت است .به زور
نميشود امامت را به خالفت تسري داد .سيره
امام علي (ع) و سيره امام حسين (ع) هر دو بر
همين منوال بوده است .اگر هم بحثي از جائر
بودن حكومت وقت است نه از باب اين است
كه امام حسين دغدغه حكمراني دارد بلكه از
باب تأثيرات و پيامدهاي اين حكومت است .از
باب توجه به تبعيت عيني مردم از حاكمان
وقت اس��ت .الناس علي دين ملوكهم ،مردم
بر دين حاكمان خود هستند .اين نه يك امر
مطلوب كه يك واقعيت است .قرار نيست همه
بر دين ملوك خود باش��ند ،انسانهايي بايد
باشند كه همواره عطف به زبان دليل و بايد و
نبايد خود عمل كنند و خالق و عامل باشند و
وظيفه و رسالت خود را درك و در صورت لزوم
با حاكمان جائر مقابله كنند.

نبايد گذاشت دنيا دروغ برجامي بايدن را باور كند

احسان تقدسي در توئيتي نوش��ت :امريكا به صورت يكطرفه از برجام خارج شد و ايران
بهرغم برخوردار نبودن از مزاياي برجام به آن متعهد ماند .حاال بايدن ميگويد اگر ايران
به برجام برگردد ما برميگرديم .نباي��د بگذاريم دنيا اين دروغ را ب��اور كند .اين وظيفه
وزارت خارجه است.

مصطفينصراصفهانينوشت:دراينكهنرخ
ارز هرچه باالتر باشد به نفع شركتهاي
صادراتي و نتيجتاً كليت بازار سهام است
ش��كي نيس��ت اما كان��ال اثرگ��ذاري،
چوخمهاي��ي دارد كه باعث ميش��ود
پي 
تحليلاثرنوساناتكميازسادگيدربيايد.
در تحليل نرخ ارز و اثر آن بر شركتهاي
بورسي چهار نكته را بايد در نظر داشت:
 - ۱دالر شركتهاي بورسي دالر نيمايي است( .در اين لحظه دالر نيمايي  ۵هزار تومان كمتر از
دالر كاغذي است ).نرخي كه شركتهاي بورسي با آن واردات و صادرات ميكنند نرخ نيمايي
است .كاهش نرخ ارز بازار آزاد باعث كاهش نرخ ارز نيمايي ميشود ،اما كمتر.
( -۲در اين لحظه) قيمت بسياري از شركتها متناسب با دالر كمتر از ۱۵هزار تومان است.
اين مسئله وقتي در ارزشگذاري ،دارايي شركتها را (عالوه بر دادههاي گذشته جريان نقدي)
با دقت بيشتري لحاظ كنيم شديدتر است.
يداندكه عاقالنهنيستكه ارزپاشيكند.به دو دليل :الف) اطميناننداشتننسبتبه رفتار
 -۳دولت م 
آينده امريكا (فردا دوباره ترامپ ميآيد و هر توافقي شود ميزند زيرش)؛ ب) آسيبي كه كارخانهها و
كسبوكارها (بهخصوص صادراتيها) از كاهش نرخ ميبينند .االن اين دانش در بدنه دولت بهخوبي
وجود دارد كه تالطم نرخ ارز ،چه به باال و چه به پايين ،كسبوكارها را به نابودي ميكشاند.
 -۴به سمت باال هم باالي ۳۵هزار تومان احتمال پاييني دارد به دو دليل :الف) چون بهزودي
گش��ايشهاي منطقهاي و پيمانهاي پولي دوجانبه و چندجانبه منجر به بهبود درآمد ارزي
كشور خواهد شد؛ ب) دولت متوجه فشار اقتصادي بر مردم است و اثر مخرب تالطم نرخ ارز بر
اقتصاد را خوب ميفهمد.
بنابراين در بدترين سناريو (كاهش نرخ ارز تا۲۵هزار تومان) هم باز سودآوري شركتهاي بورسي
تأثير چنداني نميپذيرد.

جديدترين آمار كتابخواني در ايران:
 ۱۳دقيقه و  ۴ثانيه در روز!

كانال تلگرامي «احساننامه» خبر داد:
طبق نتايج طرح آمارگيري از فرهنگ
رفتاري خانوار سال( ۹۹مركز آمار ايران)
سرانه مطالعه افراد ١۵س��ال به باالي
باسواد در ماه ،بهطور متوسط  ٨ساعت
و  ١٨دقيق��ه ب��وده كه تقس��يم بر ۳۰
(روزهاي ماه) ميشود  ١۶دقيقه و ٣۶
ثانيه در روز .از اين مقدار  ٦ساعت و ٣٢
دقيقه سرانه مطالعه كتاب غيردرسي ،يك ساعت و  ٢٣دقيقه سرانه مطالعه روزنامه و  ٢٣دقيقه
سرانه مطالعه نشريات بود که ميشود روزي  ۱۳دقيقه و  ۴ثانيه خواندن كتاب.
از بين افراد ١۵سال به بااليي كه در سال  ١٣٩٩مطالعه كتاب غيردرسي داشتهاند٢ ، ٣٣/درصد
حداقل يك عنوان كتاب٧ ، ۵٢/درصد دو تا چهار عنوان۵ ، ٧/درصد پنج تا هفت و ۵ ٦/درصد
بيش از هفت عنوان كتاب خواندهاند .استانهاي يزد با متوسط  ١۵ساعت و  ١٦دقيقه مطالعه،
قم با  ١۵ساعت و  ١٢دقيقه و قزوين با ١٢س��اعت و  ۵٨دقيقه در ماه كتابخوانترين بودند و
استانهاي كرمانشاه با  ٣ساعت و  ۴٠دقيقه ،كهگيلويه و بوير احمد با  ٣ساعت و  ٢٢دقيقه و
بوشهر با  ٢ساعت و  ۴٠دقيقه در ماه ،كمترين ميزان مطالعه را در سال  ٩٩داشتند.

احوالي تدريجي كه دفعي روايت ميشوند

س��يدميثم ميرتاجالدين��ي در كانال
شخصي خود در پيامرسان ايتا نوشت:
از هم��ان زماني كه اتوب��وس اتوبوس
آدمها را ميبردي��م اردوي راهياننور،
برايم ج��ذاب بود پيش از رس��يدن به
مناطق ،از «بار اوليها» بپرسم تصورتان
از اين فضا و ح��ال و هوايي كه احتماالً
شما را ميگيرد چيست؟
اغلب گمان ميكردند به محض رسيدن ،انگار اعجازي رخ ميدهد .يا مث ً
ال خاك خونين مناطق
چنان جذبهاي را در اتمسفر منتش��ر ميكند كه به صرف تنفس در آن مكان ،حال و احوالي
معنوي آدمي را مدهوش مينمايد .بعد با همين تصور ،به تماشا ميآمدند و هرچه زور ميزدند
با كالم راويان اشكي بريزند و توشهاي جمعكنند ،كمتر موفق ميشدند .درنهايت هم ناراضي
ت خالي بازميگشتند .اين تصور و توقع اوليه ،گاه از تعريفهاي اغراقآميز ديگران آب
و دس 
ميخورد كه مسير طوالني و صعب رسيدن به نقط ه اوج و قل ه معنويت را تشريح نميكردند و
فقط يكراست ميرفتند سراغ احوالي كه تدريجي به دست آمده بود ولي دفعي روايت ميشد.
گاه هم رسانهها مؤثر و مقصر اصلي بودند كه با شكار لحظههاي مقدس زائران و انتشار تصاوير
گمان «مقدس بودن تمام آنات» را ترويج ميكردند.
اشك و صحنههاي اتصالهاي روحي ،اين
ِ
درحالي كه لحظه مقدس ،به تعبير كيلفورد گيرتز ،فقط لحظه يا لحظاتي بيش نيس��ت .آن
ثانيههايي كه هركس درون خويش گرماي توجهي از عالم ملكوت را مييابد و لذتي بينظير
و غيرقابل وصف تار و پود وجودش را درمينوردد.
البته در ماجراي اين سفرها ،تك و توك افرادي هم بودند كه با صبر و حوصله ،رعايت احوال
خود را ميكردند و با مراقبت از خويش و دوري از پراكندگي و سعي بر توجه دائمي ،منتظر
لحظ ه مقدس خويش ميماندند .بسان كشاورزي منتظر شكوفايي دسترنج خود.
اربعين هم بهنظرم همينگونه است .بسياري تصور ميكنند از ابتداي مسير نجف تا كربال ،در
هر لحظه و هر قدم ،در كنار تكتك موكبها ،معنويت تقسيم ميكنند .البته حتماً در سراسر
اين مسير ،فضا آكنده از موج معنويت است .لكن گيرندههاي آدمهاي معمولي (مثل ما) توان
دريافت اين فركانس معنويت در هر لحظه را دارا نيست .اوجها نمايش داده ميشود ولي هيچ
گپي از طي طريق نيست.
درحالي كه اساساً «زيارت» تمهيدات دارد .زائر از ابتدا تا انتهاي سير و سفر زيارتي خويش،
مراقب احوال دلش هست تا پراكندگي و از هم گسيختگي ،تمركز و توجهش را نشانه نرود و
بتواند با حضور قلب ،زيارتشونده را از عالم مدركات معقول به جهان محسوسات بياورد .او
تالش ميكند زيارت شونده را حس كند .حسي زالل و گيرا كه در لحظه اتفاق ميافتد اما براي
درك آن بايد صبور بود و البته مراقب .انشاءاهلل نصيبتان.

