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درگفت و گو با کارشناسان بررسی شد

اخبار

پرداخت4میلیارد ریال
تسهیالت اشتغال
درصنایع دستی
بیش از چهار میلیارد ریال تسهیالت ایجاد
اشتغال در حوزه صنایع دستی بیرجند پرداخت
شد .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری بیرجند گفت :سال قبل
چهار میلیارد و  740میلیون ریال تسهیالت
ایجاد اشتغال در رشته های صنایع دستی
این شهرستان پرداخت شده است« .فوالدی»
افزود :در مدت یاد شده بیش از  240نفر برای
دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی شدند که
از این تعداد  152نفر به علت کمبود منابع ،مبلغ
یاد شده را دریافت کردند و پرداخت وام بقیه
متقاضیان به امسال موکول شد.

 500میلیون تومان

برای4باغ تاریخی دربیرجند
چهار باغ تاریخی با ارزش در بیرجند حدود500
میلیون تومان اعتبار گرفت .مدیر پایگاه باغ های
تاریخی خراسان جنوبی گفت :سال گذشته
 490میلیون تومان برای مرمت و بازسازی باغ
های تاریخی اکبریه ،شوکت آباد ،رحیم آباد و
بهلگرد بیرجند اختصاص یافت« .جنتی فر»
وضعیت اعتبارات سال قبل را نامطلوب دانست و
افزود :باغ های بهلگرد و رحیم آباد ،100شوکت
آباد  150و اکبریه  140میلیون تومان سهم
داشتند در حالی که شهرستان بیرجند به تنهایی
 65باغ شناسایی شده دارد که از این تعداد 16
مورد در فهرست ملی ثبت شده است.

جشن نیمه شعبان در دانشگاه
بیرجند

جشن نیمه شعبان در دانشگاه بیرجند برگزار
می شود .مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری
در دانشگاه های خراسان جنوبی ،از برگزاری
جشن نیمه شعبان و میالد امام زمان(عج) در
دانشگاه بیرجند خبر داد و گفت :سخنرانی،
مولودی خوانی و...از برنامه های این جشن
است و دانشجویان به مناسبت این جشن اقدام
به برپایی غرفه های خدمات رسانی و برپایی
نمایشگاه طریق المهدی کردند .حجت االسالم
«جعفری» افزود :در این غرفه ها خدماتی مانند
خیاطی ،خراطی ،واکس ،معاینه پزشک و ...به
مدت یک هفته و به صورت رایگان به مراجعان
ارائه و کمک هایی برای سیل زدگان و جهیزیه
زوج های نیازمند جمع آوری می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

کلک خیال

مالقاتهایدروغین
ائمه اطهار (ع) همواره راهبر و راهنمای پیروان خود
بودهوهستندوبارسیدنعصرغیبتنیزآنهاراتنها
نگذاشته اند .حضرت حجت (عج) در عصر غیبت
کبری از طریق نواب خاص با مردم ارتباط داشتند
و با فرا رسیدن غیبت کبری اعالم کردند که ارتباط
مستقیم با مردم قطع خواهد شد اما این به معنی
سرگردانی پیروان ایشان نیست و از طریق نواب عام
که شرایط درک ایشان را دارند به امور مسلمانان
رسیدگیمیشود.بنابرآنچهکارشناسانمذهبی
می گویند ادعای ارتباط با ایشان کذب است و هر که
این توفیق را درک کند آن را اظهار نمی کند.

• •دوری از مردم

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور
اهل سنت خراسان جنوبی ،شروع دوری امام
هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) و زمینه سازی
برای غیبت امام حجت (عج) را مرور می کند و
توضیح می دهد :دوران بنی عباس عصر خفقان
بود و تحمل یک امام عادل و معصوم را که مقابل
ظلم بایستد ،نداشت به گونه ای که ارتباط امام
هادی (ع) با مردم را قطع کردند و امام حسن
عسکری(ع) را به پادگانی بردند که با جامعه
ارتباط نداشته باشند چون سیره ایشان مقابله
با ظلم و ستم بود و امام آن ها را رسوا و مردم را به
مقابله با ستم گری ها دعوت می کرد .شرایط
را بر ایشان سخت کردند چون می دانستند که
فرزند ایشان مقابل ظلم و ستم می ایستد بنابراین
منتظر تولد این فرزند مبارک بودند تا همان ابتدا
او را به شهادت برسانند.حجت االسالم «مشرفی»
میگوید :امام هادی(ع) سعی کردند مردم را با
اصل دور بودن از خودشان آشنا کنند و از همان
زمان واسطه و نایبانی برای برقراری ارتباط معرفی
کردند .وی ادامه می دهد :امام حسن عسکری(ع)
تولد امام عصر(عج) را پنهان کردند و به جز افرادی
خاص از موضوع مطلع نبودند طوری که بعد از
شهادت ایشان نمی دانستند تکلیف شیعیان چه
می شود البته نواب خاص موضوع را می دانستند
که غیبت صغری امام (عج) پیش آمد .غیبت
صغری  70سال طول کشید و مردم غیر مستقیم
با ایشان ارتباط داشتند و سوال و احکام خود را
می پرسیدند .غیبت کبری که فرا رسید ارتباط آقا
با شیعیان و جامعه به طور مستقیم حتی با نواب
خاص قطع شد .غیبت کبری به معنی قطع ارتباط
مستقیم و شروع ارتباط مردم با نواب عام بود.

• •شرایط نواب عام

این کارشناس مذهبی نواب عام را برخوردار از

چند شرط معرفی می کند و توضیح می دهد:
فقیه ،متقی ،مطیع امر خداوند ،خویشتن
داری ،دشمن شناسی و دشمن ستیزی و  ...از
خصوصیات نایب عام است که برخی علما دارای
این شرایط هستند.وی تاکید می کند :مردم برای
رفع مشکالت خود باید به حجت خدا مراجعه
کنند اما در زمان غیبت هم ،امام ،امت خود را
تنها نگذاشتند و اعالم کردند که مردم به این علما
مراجعه کنند عالمانی که براساس معارف قرآنی،
روایت پیامبر(ص) و معصومین ،حکم عقل و
تخصص دینی جواب مردم را می دهند اما این
طور نیست که هر روز با امام ارتباط داشته باشند.
حجت االسالم مشرفی درباره ادعای ارتباط با
امام توضیح می دهد :این حرف دو معنی دارد
یکی آن که نایب ،واسطه و سفیر امام است و
منظورش ارتباط بین امام و مردم است تا مشکلی
راحل کنند در حالی که امام اعالم کردند غیبت
کبری شروع شده است و ارتباط مستقیم ندارند
بنابراین فرد مدعی ،کذاب است که ادعای ارتباط
دارد .دوره غیبت کبری به گونه ای است که به
دلیل کم کاری جامعه ،از فیض ارتباط مستقیم با
امام محروم شدیم و ادعای ارتباط مستقیم دروغ
است .وی ادامه می دهد :فردی که با آقا مالقات
داشته باشد بعد شخصی و برای فرد افتخار است
که این قبیل افراد ادعای ارتباط ندارند و خبری
که به مردم می رسد این است که او بنده و عالم
خوبی است و محضر حضرت شرفیاب شده است.
این افراد اگر ادعای دیدن حضرت را داشته
باشند از نظر عقلی کار محالی نیست چون به
عقیده شیعیان ،ایشان حی و زنده و در پرده
غیبت هستند .وی تاکید می کند :افرادی که به

درجه ای از تقوا و ایمان و انجام به وظایف دینی
می رسند بنا به روایت ،امام فرموده اند که خود
به زیارت آن شخص می روند و این هم از محاالت
نیست اما چنین عالمانی ادعایی ندارند زیرا باعث
سواستفاده افراد کاسب کار می شوند.وی جمع
بندی می کند :ادعای شرف یابی به محضر آقا و
این که فردی بگوید پیام آور و واسطه ایشان هستم
کذب است و ایشان در توقیع شریف خود فرمودند
واسطه ای ندارند از آن طرف بندگانی که شرایط
درک ایشان را داشته باشند وجود دارند اما ادعا
نمی کنند و معموال بعد از وفات شان مشخص
میشود که محضر آقا را درک کرد هاند.به نظر
حجت االسالم مشرفی ،جوانان باید هوشیار
باشند هر گونه ادعای نیابت در هر صورت و
لباسی به ویژه در شرایط آخر الزمان؛ بازار گرمی،
کاسب کاری و انحراف اعتقادی مردم است البته
سفارش هایی برای نماز و دعا به منظور تشرف به
محضر آقا وجود دارد اما افرادی که این موقعیت را
درک می کنند آن قدر شخصیت و منزلت دارند که
آن را اعالم نمی کنند.به گفته وی ادعای ارتباط
مستقیم با آقا و مالزمت ایشان ،بنا بر توقیعی که از
حضرت دریافت شده کذب است و درست نیست.

• •عقیده مشترک مسلمانان

مسئولدفترنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدر
دانشگاههایخراسانجنوبیهممیگوید:ظهور
فرزندی از نسل پیامبر(ص) به نام مهدی (عج)
که برای برپایی عدل و داد خواهد آمد ،عقیده
مشترک مسلمانان است .وجود نازنین امام عصر
(عج) در غیبت و ارتباط با ایشان جزو اسرار است
و آن ها که این توفیق را داشتند و ایشان را درک

بازم نوید مژده دولت به جان رسید
کردند حاضر به اعالم موضوع نشدند .حجت
االسالم «جعفری» جریان  22بهمن  57و دستور
امام خمینی(ره) برای شکستن حکومت نظامی
و قیام مردم را یادآوری می کند که برخی خواص
و یاران تاکید داشتند چنان چه مردم به خیابان
ها بریزند دریای خون جاری می شود و امام
خمینی(ره) گفتند اگر دستور باشد چه میگویید
اما نگفتند دستور چه کسی و چطور ،اما با این
جمله آن ها را قانع کردند که مردم به خیابان ها
بریزند .وی تاکید می کند :نتیجه این دستور این
شد که چنان چه حکومت نظامی ادامه مییافت
نظام درصد خواباندن قیام مردم و سرنگونی
رهبران و برگزیدگان انقالب بود در حالی که
نتیجه انقالب و قیام مردم پیروزی بود و این نشان
می دهد اگر دستور حضرت ولی عصر(عج) باشد
امام خمینی(ره) حاضر نشدند بر زبان بیاورند.
وی تصریح می کند :چنان چه فردی درست
نماز خواند و به ظاهر درست رفتار و ادعای دیدار
ایشان را مطرح کرد و این که فالن دستور از ایشان
را دارد کذب است ،مثل این گفته به درختی
ماند که هر چه بار آورد سر پایین تر بیاورد ،کسی
که محضر آقا را درک کند این ادعاها را مطرح
نمیکند و این کار خالف سیره بزرگان است .به
گفته وی ادعای درک محضر ایشان بساط دکان
بازار است که فردی بگوید چون آقا را دیده مردم
دست و لباس او را ببوسند یا فردی ادعا کند آقا
چه زمانی ظهور می کند .خداوند هم قدرت
دارد که در یک آن ،زمینه ظهور ایشان را فراهم
کند اما ادعای زمان توسط افراد خالف است.
او تاکید می کند :ادعای مالزم و همراهی آقا هم
خالف است و چنان چه فردی این توفیق را داشته
باشد آن را بیان نمی کند چون آرامشی دارد که
نمیگوید .آن که متصل شود حاضر به اظهار
نیست و آن که متصل نشده ادعای توخالی دارد.
به گفته وی چنان فردی بخواهد سو استفاده
کند شاید هیاهو و علمی برپا کند چون مردم به
وجود آن حضرت وابسته و عالقه مند هستند.
وی تاکید می کند :اوتاد و بزرگانی مشابه آیت
ا ...بهجت این شرایط را دارند اما آدم معمولی
و مشابه ما اگر ادعای شرف یابی و ارتباط با آقا را
دارند کذب و باطل است چون اگر فردی توفیق
داشته باشد آن را اظهار نمی کند .نشانه هایی در
برخی خواص برای شرف یابی به محضر آقا دیده
شده اما خودشان در این زمینه چیزی نگفته اند
بلکه اطرافیان درک کرده اند همان طور که گفته
اند هر که را اسرار حق آموختند  /مهر کردند و
دهانش دوختند

بازم نوید مژده دولت به جان رسید
دل را سرور وصلت بخت جوان رسید
جانم به بوسه ای که لبت وعده کرده بود
صد ره به آرزوی لبت بر دهان رسید
از رشک قامت و رخ و زلف تو بر چمن
شرمندگی به سرو و گل و ضیمران رسید
از فتنه های نرگس خوش منظر تو بود
هر ناتوانی که بدین ناتوان رسید
زخمی که بر دل من از آن ریش ،مرهم است
از تیر غمزه بت ابرو کمان رسید
حیران آن بتم که ازو اهل درد را
از پسته شکر و زشکر ناردان رسید
دی بر گذار می شد و از من کرانه کرد
افسوس عمرم که چنین بر کران رسید
ای نوبهار عالم جان بر چمن خرام
کز تو بهار خاک چمن را نشان رسید
مشاطه بهار بگردید بر چمن
چون نوبت طراوت سرو چمان رسید ...
قصر سخن کنم ز ثنا بر دعای تو
آری به مدحتت نتواند بیان رسید
برگرفته از دیوان ابن حسام خوسفی

امثال و حدکم

ارم که َور َکنی نه ِجنَازه ِی که بِسوزونی
َنه
ِ
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سبیل َد ُارم که َور َکنی نه ِجنَازه ِی که بِسوزونی » به عنوان یک
مثل « نَه
ِ
عبارت قدیمی در کتاب دستان ها و داستان ها قید شده است .مولف
کتاب درباره این عبارت گفت :موضوع مطرح شده در زبان معیار با عنوان
نه سبیلی دارم که برکنی نه جنازه ای که بسوزانی ،یعنی این که من آن
فردی که می خواهی نیستم.دکتر «زنگویی» افزود :وقتی بخواهیم به
فردی بگوییم که ما را با فردی که او تصور می کرده اشتباه گرفته است
این عبارت را به کار می بریم.

خبر

اشتغال  3هزار نفر در بخش گردشگری طبس
حدود سه هزار نفر در حوزه گردشگری طبس مشغول به کارند .رئیس
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری طبس گفت :بیش از دو هزار
و  500نفر به صورت غیر مستقیم و حدود  500نفر به شکل مستقیم در
حوزه گردشگری شهرستان و به ویژه در بخش اقامتی ،پذیرایی و رفاهی
مشغول کار هستند«.بهبهانی» افزود :در طبس  56واحد تاسیسات
گردشگری دارای پروانه شامل  18اقامتگاه بومگردی 12 ،رستوران بین
راهی ،هفت آژانس مسافرتی ،سه هتل و سه سفره خانه سنتی وجود دارد.

