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  ))ره(حضرت امام خمینی (. این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است

 .ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ...تي حلت بفنائک عليک مني سالم ااالرواح ال  و علي...السالم عليک يا ابا عبدا
  
  

  با پایان یافتن زمان نام نویسی نامزدهای مجلس هشتم؛
  های سرشناس در انتخابات زنجان  چهرهثبت نام 

   شـورای  مراکز ثبت نام نامزدهای انتخابـات هـشتمین دوره مجلـس   
 تـا    سـتاد انتخابـات کـشور      وهای استان زنجان     سالمی در فرمانداری  ا

ـ  آخرین لحظات هـای سرشناسـی    رهقانونی ثبت نام، شاهد حضور چه
هـای انتخـابی مختلـف     حـوزه  برای نام نویسی در عرصه انتخابات در

  .استان زنجان بود
منطقه زنجـان، اسـامی   ) ایسنا( به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران

هـای   حـوزه  های مطرح که برای شـرکت در انتخابـات   برخی از چهره
  :شدبا شرح ذیل می باند مختلف استان زنجان ثبت نام کرده

نهاونـدیان،   جمشید انصاری، محمـد  :مدر حوزه انتخابیه زنجان و طار
پور، رضا عبـدالهی، احمـد نـصیری، صـمدیان، بیـوک              احمد حکیمی 
عزتی، داود بیـات، سـید افـضل موسـوی، سـعد الـه        مالیی، منصور

اله بیگدلی، مسعودرضا  قیداری، محمد صادق رسولی ، رحمت نصیری
 ل حسینی، ابوالفضل مـشکینی، جـالل  خوشنام، رفعت بیات، سیدجال

پور،   ناسی، علیرضا بهرامخانی، محمدرضا حسن      بهرامی ، احمد صاحب   
پرسـتو راهنـورد، آتوسـا بیـات، مجیـد دویرانـی،        محمدرضا حسنلو،

  .خدادادی چی، سعید فخرالدین رستمی، علی وقف
امیرجهانی، احمد مهدوی،  سیدفاضل :در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره

 خانی، شـاپور  محمدی، مهرداد حاجی ی مرسلی، محمدرضا خانمصطف

اعالیی مقدم، نقـی مجتهـدی، هوشـمند صـفایی، حجـت عـسگری،              
  .سیدکاظم موسوی، آدرم
عبدالـه   یحیی آل اسحاق، مرتضی خـاتمی،  :ندر حوزه انتخابیه ماهنشا

گنج خانلو، فرامرز نجاری، جعفر مطهری، علی محمدی، عبدالـه زارع           
  .انگورانی

سـلطانی،   سـیدمحمد موسـوی، محمـد    : حـوزه انتخابیـه خدابنـده   در
اله پرتو، ابوالحسن رضوی، یدالـه صـبوری،         سیدفاضل موسوی، مروت  

  ظهیریان، محمد پیران محمدتقی

  
  :توسط معاون آموزشی دانشگاه زنجان

  نحوه انتخاب واحد در نیمسال دوم اعالم شد
ب واحـد خـود بـه       توانند جهت آگاهی از نحوه انتخـا        دانشجویان می 

  .ها یا سایت آموزش دانشگاه مراجعه نمایند تابلوی اعالنات دانشکده
علی اکبر پیرمحمدی، معاون آموزشی دانـشگاه زنجـان در گفتگـو بـا              

منطقه زنجان، ضمن بیـان مطلـب       ) ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران    
 دی ماه سال جاری امتحانات دانشگاه زنجان شـروع          15از  : فوق افزود 
  . یابد  دی ماه ادامه می27شده و تا 

انتخاب واحد دانشجویان   : معاون آموزشی دانشگاه زنجان اظهار داشت     
با توجه به سال ورودی و مقطـع دانـشگاهی، کـاردانی و کارشناسـی               
ناپیوسته، کارشناسی روزانه و شبانه و به تفکیک هر دانـشکده در روز             

  . مشخص خواهد بود
 در  86های     برنامه انتخاب واحد ورودی    :پیرمحمدی خاطرنشان ساخت  

هـای کارشناسـی ارشـد بـه تفکیـک       تمامی مقـاطع و تمـامی ورودی    
باشد و کلیه دانشجویان نیمه حـضوری نیـز در یـک روز               دانشکده می 

  . انتخاب واحد خواهند کرد
 بهمـن سـال جـاری       6وی با بیان اینکه انتخاب واحد دانـشجویان از          

 86 بهمن مـاه سـال       20 حذف و اضافه     زمان: شروع خواهد شد، افزود   
بندی آن به تفکیک هـر دانـشکده اعـالم شـده             باشد که برنامه زمان    می

  . است
 بهمـن مـاه     13هـا از      زمان شروع کـالس   : این مقام مسئول یادآور شد    

ـ         می  خـرداد   25 از   86-87ال دوم   سباشد و تاریخ شروع امتحانـات نیم
  .باشد  می87 تیر ماه سال 6لغایت 

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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  : 87مار ثبت نام داوطلبان کنکور اعالم آ
   درصد40 درصد ، پسرها 60دخترها 

نـسبت  : رئیس سازمان سنجش آموزش کـشور گفـت       : جام جم آنالین  
 بـا در  1387ثبت نام کنندگان دختر به پسر در کنکور سراسـری سـال             

  .  است40 به 60 گروه آزمایشی 5نظر گرفتن 
 مورد نسبت ثبـت نـام       دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با مهر در       

تعداد دختـران   :  افزود 1387کنندگان دختر به پسر در کنکور سراسری        
به پسران در ثبت نام کنکور سراسری سال آینـده در گـروه آزمایـشی               

 بـه  60 و در علوم انسانی و تجربی در حـدود      60 به   40ریاضی و فنی    
  . است40

تر بـه پـسر در      وی با بیان اینکه در مجموع نسبت ثبت نام کنندگان دخ          
 بـه   60 گروه آزمایـشی     5 با در نظر گرفتن      1387کنکور سراسری سال    

نسبت دختران و پسران ثبت نام کننده در کنکور سال          :  است، افزود  40
ها هستند و داوطلبان واقعـی       آینده که فارغ التحصیالن امسال دبیرستان     

  .  است49 به 51سازمان سنجش را تشکیل می دهند 
نجش در مورد دالیـل بـاال بـودن نـسبت ثبـت نـام               رئیس سازمان س  

بیـشترین تعـداد    : کنندگان دختر به پسر در کنکور سـال آینـده گفـت           
 افزایش ثبت نام کنندگان دختر به پسر مربوط به دانـشجویان دختـری            

. کننـد  غیرانتفاعی و آزاد تحصیل می    های پیام نور،      که در دانشگاه   است
حـصیل مـشکلی برایـشان نخواهـد        دختران به دلیل اینکه انصراف از ت      

 اقدام به ثبت نام دوباره در کنکور می کنند اما پسران به دلیل               و داشت
پذیر نیست،    برای آنها امکان   ،اینکه انصراف از تحصیل به دلیل سربازی      

  . دوباره در کنکور ثبت نام نمی کنند
وی با اشاره به نحوه پذیرش دانشجو در سال آینده با توجه به افزایش              

ظرفیت مطلـوب  : نسبت ثبت نام کنندگان دختر در کنکور اظهار داشت      
دانشگاهها مربوط به رقابـت امـسال اسـت یعنـی رقابـت واقعـی بـه                 

شوند مربوط مـی شـود و        طلبان واقعی که امسال فارغ التحصیل می      ودا
  .  است50 به 50در پذیرش، رقابت 

ال دکتر پور عباس در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور سـ           
بر اساس اعالم معاونت آموزشی وزارت علـوم، در سـال           : آینده گفت 

هـا و موسـسات آمـوزش      نفر متقاضی ورود به دانشگاه10آینده از هر   
  . ها می شوند  نفر وارد دانشگاه9عالی، 

بـه  : وی به دالیل افزایش ثبت نام کنندگان در کنکور سال آینده افزود           
ـ          نفـر،  10 نفـر از هـر   9ذیرش دلیل اعالم ظرفیت دانشجو مبنـی بـر پ

تسهیالت ثبت نـام و طـوالنی بـودن مـدت آن و افـزایش ثبـت نـام                   
کنندگانی که می خواهند شانس خـود را دوبـاره امتحـان کننـد و در                

 با افزایش تعداد ثبـت نـام      87کنکور شرکت می کنند، در کنکور سال        
  . کنندگان مواجه هستیم

ل آینده ثبت نام کردنـد کـه         هزار نفر در کنکور سا     335یک میلیون و    
هـا و مراکـز       برای پذیرش در دانشگاه    87این داوطلبان در تیر ماه سال       

  .کنند ی وابسته به وزارت علوم رقابت میآموزش عال

  
  )(های ادب حضرت اباالفضل شگفتی

  

 چهار پسر داشته است یکی از یکی زیباتر، رشید تـر،      "ام البنین "مادر  
  .تر شکوهتر و با باصالبت

هر چهار را به خون جگـر       . ی سال پای این سروها نشسته است      ها  سال
  .آب داده است، پرورده است، بزرگ کرده است برای امروز

  .جا تقدیم میدان کرده است و امروز هر چهار را یک
 گـل آنهاسـت و مـاه آسـمان          ،از میان این چهار، عباس سر آنهاسـت       

  .آنهاست
هاشـم   ماه آسمان بنی  . البنین نیست ام   و اما عباس تنها ماه آسمان خانه      

  .هاشمی که همه به زیبایی شهره اند و به رشادت مشهور  بنی،است
ابروانشان پیوسته است، چشمانشان درشت، مشکی، سرشار از صالبت         

  .و جذبه و محبت، با سایه بانی بلند از مژگانی سیاه
ار و   همه اسـتو   ها  ها همه متناسب و تنومند، قدها همه رشید، دست         بدن

اجزای اندام همه موزون و بی عیب و نقص و در میان این همه، برتری               
یافتن، ممتاز شدن و چون ماه نو مشار الیه همگان قرار گـرفتن، کـاری       

  .سخت است و چیزی افزون می طلبد
 آن قدر کـه بـه هنگـام عبـور او از             ،و عباس دارنده این افزونی است     

ا و خیره می مانند و بعضی بی        کوچه و بازار مدینه، همگان واله و شید       
  . می خوانند"و ان یکاد"اختیار 

 بی همانند عباس، دوست و دشمن را همـاره بـه تواضـع              "ماه بودن "
دوست را از سر محبـت و دشـمن را از سـر صـالبت،               . واداشته است 

  .خویش را از سر جمال و بیگانه را از سر جالل
ش برتـرین پـدر عـالم       هاشم، ام البنین و پـدر      مادرش افتخار زنان بنی   

است و هـر دو     ) (بنابراین عباس برادر حسین     . است) (علی
و طبیعـی اسـت کـه یکـدیگر را بـرادر            ) (فرزند علی مرتضایند    

همیشه او را برادر می خوانـد و حـسن          ) (خطاب کنند و حسین     
)( علیهما السالم-و زینب و ام کلثوم هم .  

طاب نمی کند و نه آن سه       را برادر خ  ) ( هیچ گاه حسین     عباساما  
  .دیگر را برادر و خواهر

بال می گسترد و هر بار او را به الفاظی چنـین        ) (در مقابل حسین    
  : می خواند

  !فرزند رسول من! امام من! موالی من! آقای من!  سید من-
  : و در مقابل زینب

  !پیامبرزاده من! سرور من!  بانوی من-
 عبـاس اسـت در مقابـل        "ادب"های   و این یکی از ظرایف و شگفتی      

  .حسین برادر، حسین رهبر و اهل بیت پیامبر علیهم السالم
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و همیشه در توجیه این ادب ظریف، پاسخی مودبانه تر و ظریف تر در              
  :آستین دارد

اسـت، دختـر    ) س(رزند فاطمـه     ف - جانم به فدایش     -) (حسین  
زنـدی  اگرچـه مفتخـرم بـه فر      . نیـستم ) س( و من فرزند فاطمه      پیامبر
) س(اما مادر او برترین زن عـالم امکـان اسـت، فاطمـه              ) ( علی
  !من چگونه او را برادر بخوانم؟. است

یا باید او را تا خودم پایین بیاورم یا خود را تا او بلند بشمرم و بـرادر                  
خطابش کنم، حاشا که این دو هر دو خالف ادب است و جسارت بـه               

سکینه و  ) (حسین  راستی فرزندان   ). (ساحت مقدس حسین    
رقیه هم او را عمو خطاب می کنند و او بال در می آورد از شنیدن این                 

ولی او حسین   ... لفظ آن قدر که از فراز دشمنان تا فرات پرواز می کند           
) (را برادر خطاب نمی کند.  

و در همه ارض کربال فقط یـک جـا هـست،         اما در تمام طول عاشورا    
  : رادر بر زبان عباس جاری می شودیک لحظه هست که ناگاه لفظ ب

   "ادرک اخاک! اخی" -
  !برادرت را دریاب! برادر

  !اینجا کجاست؟ این لحظه چه لحظه ای است؟
کـه عبـاس در ایـن لحظـه در نهایـت            همان جـایی    این درست است    

دشمن او را محاصره کرده و فهمیده است که او قـصد           . استیصال است 
هـا    فقط می خواهد مشک آب را با امید به مقصد خیمه           ،جنگیدن ندارد 

 آن قـدر کـه هـر دو         .برساند و این به دشمن جسارت بخشیده اسـت        
انـد، مـشک     دست او را بریده اند، عمودی آهنین بر فرقش فرود آورده          

اند، سر و رو و چشم و اندام او را غرق تیـر و               امیدش را متالشی کرده   
  .ب به زیر افکنده اندنیزه ساخته اند و او را از اس

اینها همه درست ولی هیچ کدام سبب نمی شود که عبـاس از آن ادب               
  .را برادر بخواند) (معهود خود عدول کند و حسین 

تنها یک چیز می تواند در آن لحظه غریب، عباس را مجاز یا وادار بـه                
  : ادای لفظ برادر کرده باشد و آن اینکه

آن لحظه غریب، در آن محاق مظلومیـت         در   - سالم اهللا علیها     -فاطمه  
با سر و موی آشفته حضور یافته باشد، سر عباس را پیش از آن که بـه                 

  : زمین بیفتد بر دامن گرفته باشد و گفته باشد
  !عباسم! پسرم!  فرزندم -

  ...جواز ادای لفظ برادر... مادری فاطمه، فرزندی عباس
  !برادرت را دریاب!  برادر-

  سیدمهدی شجاعی
 ) موسسه همشهری-ادب در کربال  (
  

  
  

  های هفته جاریهای هفته جاری  مناسبتمناسبت            
   دی22

در استانه پیروزی ) ره( ش؛ تشکیل شورای انقالب به فرمان حضرت امام خمینی 1357
  انقالب اسالمی

  )ع(به کربال برای جنگ با امام حسین » عمربن سعد ابی وقاص« ق؛ ورود 61

   دی23
  آخرین روزهای حیات رژیم پهلوی ش؛ تشکیل شورای سلطنت در 1357

هـای سیاسـی      او تنی چند از مهـره     . شاه شورای سلطنت را تشکیل داد     
وابسته را به این کار گمارد تـا امـواج خروشـان انقـالب اسـالمی را                 

نظر داشت با این اقدام ملت مسلمان و انقالبـی          در  شاه  . خاموش نماید 
که اختیـارات شـاه     را به حفظ رژیم پهلوی متقاعد سازد مشروط بر این         

امـت انقالبـی بـرای آشـکار کـردن          ؟  در رأس حکومت محدود شود    
انقالبی بار دیگر   شعارهای  ها و سر دادن       مخالفتشان با تجمع در خیابان    

مـام  همچنین در همـین روز حـضرت ا       . زدند  میبرکناری شاه را فریاد     
ر  در آن اعالم کردند تا چنـد روز دیگـ        ای داشتند که    بیانیه) ره(خمینی  

دولتی تازه تشکیل خواهند داد که همه اعـضای آن را از پـیش تعیـین             
  .بردند اند و همه آنان در ایران بسر می کرده

  
   دی25

  البالغه گردآورنده نهج» شریف رضی«یا » سید رضی« ق؛ درگذشت 406
» شریف رضی «و یا   » سید رضی «الحسین معروف به      ابوالحسن محمدبن 

د در دوران جوانی به تفـسیر و توضـیح           قمری در بغدا   359متولد سال   
وی نـزد اسـاتید     . آیات الهی روی آورد و همیشه با قرآن مأنوس بـود          
. کـرد شـاگردی   ... برجسته زمان خود شیخ مفید و ابـوعلی فارسـی و          

البیـان عـن      تلخـیص «تـوان     لیفـات ایـن عـالم ربـانی مـی         ازجمله تأ 
القـرآن،    معـانی التنزیـل،     التأویـل فـی متـشابه         القرآن، حقایق   اعجازات
را ... البالغه،آثارالنبویه، تعلیقه برایضاح ابی علی و       االئمه، نهج   خصایص

مؤمنان علـی    های امیر   وی اولین فردی است که کلمات و خطبه       . نام برد 
. البالغه تدوین کرده است     را گردآوری و تحت عنوان نهج     ) السالم  علیه(

چشم از جهان    سالگی   47 قمری در سن     406سید رضی در محرم سال      
پیکر پاکش را در خانه خود به امانت دفن و بعدها به حـرم              . فرو بست 

  .منتقل کردند) السالم علیه(امام حسین 
  

   دی26
   ش؛ فرار محمدرضا پهلوی تحت فشار مبارزات گسترده ملت ایران1357

  و یارانش) السالم علیه(ن ی ق؛ بستن آب بروی امام حس6
 در نهایت خفت و خواری      1357 دی   16محمدرضا پهلوی که در روز      

وی .  شمسی به دنیـا آمـد      1298مجبور به فرار از ایران گردید در سال         
 سـالگی بـه     22 و در سن     1320پس از پدرش رضاخان شهریور سال       

هـای     سال پادشـاهی از مهـره      37وی در مدت    . اریکه سلطنت نشست  
هـای   رفت و همـواره سیاسـت       واسطه آمریکا در منطقه به شمار می       بی

محمدرضـا  . گذاشـت   ها را در ایران به اجـرا مـی          دیکته شده آمریکایی  
پهلوی پس از ترک ایران در چند کشور به صورت یک آواره زنـدگی              

 در کشور مصر مرد و در همان جا دفن          1359کرد و سرانجام در تیرماه      
  . گردید

   دی27
  شهرت دارد) السالم علیه(اکبر  روز هشتم محرم به روز علی

  ؛ شهادت نواب صفوی و یارانشش1344
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هاشـم بـود کـه        اولین جوانی از بنـی    ،  )السالم  علیه(حضرت علی اکبر    
اکبر به سـمت میـدان در         در حالیکه علی  . اجازه میدان را از پدر گرفت     

: رو بـه آسـمان کـرد و فرمـود         ) السالم  علیه(حرکت بود، امام حسین     
نشان به پیامبرت از    تری  خداوندا تو شاهد باش که بهترین جوان و شبیه        «

میدان فرستادم هر وقت مـشتاق      نظر ظاهر و اخالق و منطق را به طرف          
ن اشدم، به چهره این جـو       دیدن پیامبر می  

اکبـر بـه میـدان نبـرد          علی. کردم  اه می نگ
رفت و پس از یک نبرد طـوالنی در یـک    
جنگ تن به تن از سپاهیان دشمن فـردی         

 بر فرق مبارکش زد تا اینکه     ضربه سختی   
امـام  . بر زمین افتاد و پدر را صـدا کـرد         

و او را در آغوش     خود را به او رسانیدند      
ــی    ــورت عل ــه ص ــورت ب ــه و ص گرفت

که سر برداشتند محاسن     گذاشتندو هنگامی 
اکبر رنگـین شـده       شریفشان از خون علی   

  .بود
مـشهور بـه نـواب      سید مجتبی میرلوحی    

صفوی از رهبران اصلی سازمان فـداییان       
سه تن از همرزمانش شـهید      اسالم همراه   

 رژیم طاغوت مبـارزی     بدین ترتیب   . شد
بـر مبنـای    متعهد و انقالبی را کـه فقـط         

خواهی سخن گفته بود به شـهادت         اسالم
 1305شهید نواب صفوی در سال      . رساند

ای روحـانی     هجری شمـسی در خـانواده     
ت متداول را در کنار     متولد شد و تحصیال   

وی . تحـــصیالت حـــوزوی ادامـــه داد
 مکتبـی   -بنیانگذار اولین سازمان انقالبـی    

فداییان اسالم مبارزه   . گشای مبارزات مسلحانه اسالمی بود      است که راه  
با شـاه و عوامـل او را در داخـل و نیـز مبـارزه بـا اسـتعمارگران و                     

های خارجی و روشنفکرنماهای وابـسته بـه غـرب را سـرلوحه               قدرت
  .اهداف خود قرار داده بودند

   دی28
  ی؛ تاسوعای حسینی قمر61

  در واقعه کربال) السالم علیه( ق؛ شهادت حضرت ابوالفضل 61
  ):السالم علیه(امام صادق 

عموی ما عباس، دارای بینشی ژرف و ایمانی راسخ بود، همراه با امـام              
  .جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید) السالم علیه(حسین 

البنین و برادر امام       فرزند ام  )سالمال  علیه(حضرت ابوالفضل العباس         
: حـضرت فرمودنـد  . از امام اجازه نبـرد خواسـت  ) السالم علیه(حسین  
حـضرت  . تن تو دیگر کسی ندارم    فتو پرچمدار لشکر منی، با ر     ! عباس

: فرمودنـد ) الـسالم   علیـه (اصرار ورزید و امام     ) السالم  علیه(ابوالفضل  
لبان حرم    ی کودکان و تشنه   حال که عازم میدان نبردی، مقداری آب برا       

به سمت رود فرات رفتند و با یک حمله         ) السالم  علیه(ابوالفضل  . بیاور
به دلیـل کثـرت     . محاصره را درهم شکستند و خود را به آب رساندند         

تشنگی و خستگی همین که دست بر آب فرو بردند تا بنوشند امـا بـه                
پـس از   . شـیدند افتادنـد و آب ننو    ) السالم  علیه(یاد عطش امام حسین     

اما لشکریان دشـمن بـا      . ها رهسپار شدند    پرکردن مشک به سمت خیمه    
حمله به ایشان دست راست حضرت را قطع نمود، آن حضرت مـشک             

آن حضرت مـشک    . دست چپ را قطع نمودند    . را به شانه چپ گرفتند    
را به دندان گرفتند که در همین حال تیری به مـشک زدنـد و امیـد آن               

یکی از لشکریان عمـودی آهنـین بـر         .  مبدل کردند  حضرت را به یأس   
 بـود   جـا     در این . فرق نازنین آن حضرت زد که ایشان بر زمین افتادند         

امـام حـسین    » بـرادرم حـسین بـرادرت را دریـاب        «: که فریاد برآورد  
اکنـون پـشتم      هم«: پس از حضور در کنار عباس فرمودند      ) السالم  علیه(

  »شکست و قدرتم کاسته شد
   دی29

   قمری؛ عاشورای حسینی 61
  ) تن از یاران وفدار آن حضرت72السال م ساالر شهیدان و  شهادت امام حسین علیه(

  ):السالم علیه(امام رضا 
غم و اندوه بـر     . دید  رسید کسی پدرم را خندان نمی       چون ماه محرم می   

ایـن روزی   : فرمـود   او چیره بود، روز دهم روز سوگواری او بود و می          
  .در آن کشته شد) السالم علیه(است که حسین 

  

تاریخ صدر اسالم و تاریخ بـشریت در        وقایع  ترین    یکی از حماسی       
ــربال روی داد ــن روز در دشــت ک ــام حــسین  . ای ــه ام ــن واقع در ای

 جمعی اندک از یـاران باوفـای خـویش، بـرای            به اتفاق   ) السالم  علیه(
معروف و نهـی    ی امر به    پاسداری از دین و پایداری حیات اسالم، احیا       

و آزادگی به مردم و مبارزه با ظلم یزیدیان         موزش دینداری   از منکر و آ   
ای جاویـدان و مانـدگار در         لشکر عظیم پرداختند و حماسـه     به نبرد با    

  .تاریخ ثبت شد
بـه اردوی  » حربن یزیـد ریـاحی   «پیوستن  عاشورا  روز  از حوادث مهم    

بن زیـاد، حـاکم کوفـه       او که به دستور ا    . بود) السالم  علیه(امام حسین   
) الـسالم   علیه(مأمور جلوگیری از پیشروی کاروان حضرت سیدالشهدا        

 کسی بودم که راه را بر       من نخستین «: شده بود پس از ورود امام گفت      
شما بستم، اکنون اجازه فرمایید تا نخستین کشته در رکاب شما باشـم،             

حـر   » .د مفتخر شـو   بدان امید که روز قیامت به دیدار رسول اکرم          
درنگ بر سپاه دشمن تاخت پس از نبردی          پس از اخذ اجازه از امام بی      

بـر بـاالی جنـازه او       ) السالم  علیه(امام حسین   . نابرابر به شهادت رسید   
  »نهاد) آزاده(» حر«به درستی که مادرت نام تو را « : فرمودند

  

 دکتر سید جعفر شهیدی   دکتر سید جعفر شهیدی   درگذشت استاد برجسته تاريخ اسالم      
ي اسـاتيد و دانـشگاهيان بـاالخص اسـاتيد،          را به تمـام   

دانشجويان و كاركنان دانـشگاه زنجـان تـسليت عـرض           
  .نماييم مي
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