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

  .نماییم فرا رسیدن اربعین حسینی را به همه مسلمانان جهان بخصوص همکاران گرامی تسلیت  عرض می
  

  
  

  دانشگاهيان عزيز 
  )اساتید محترم، دانشجویان گرامی و کارمندان زحمتکش(

هـای تحـصیالت تکمیلـی،        نظیـر دوره    شاهد رشد بـی   در سال جاری    
باشیم کـه نتیجـه آن رشـد علمـی            پژوهش و تحقیقات در دانشگاه می     

الزمـه  . های کشور اسـت     دانشگاه و ارتقای جایگاه آن در بین دانشگاه       
رشد دانشگاه تحمل برخی از مشکالت ناشی از آن است که امیـدوارم             

ای از این     ه شده است بخش عمده    هایی که برای سال آیند      ریزی  با برنامه 
افزایش دویست درصدی اعضای هیأت علمـی       . مشکالت برطرف شود  

در مرتبه استادی و هشتاد درصدی آنها در مرتبه دانشیاری خود بهترین            
گواه جهش علمی دانشگاه در سال جاری است که ایـن خـود باعـث               

های دکتری در سـال       رشد تحصیالت تکمیلی دانشگاه بخصوص دوره     
ها همچنـان در سـنوات آتـی      ینده خواهد شد و امیدوارم این موفقیت      آ

  .تداوم داشته باشد
     بدینوسیله ارتقای آقایان دکتر یافتیان و دکتر نصیری قیداری را بـه            

پور، دکتر محمودی، دکتـر درونـه و          مرتبه استادی و آقایان دکتر رحیم     
 و خـدمت همـه       خدمت آن عزیـزان    ،دکتر امانلو را به مرتبه دانشیاری     
گـویم و سـالمت و سـعادت آنهـا و             دانشگاهیان محتـرم تبریـک مـی      

  .نمایم دانشگاهیان عزیز را از خداوند متعال مسئلت می
  

  عليرضا نداف اسكويي
  رييس دانشگاه                      

 
  

روابط عمومی دانشگاه زنجان نیز این موفقیت را به اعضای هیأت 
یان، دکتر نصیری قیداری، دکتر علمی و جناب آقایان دکتر یافت

پور، دکتر محمودی، دکتر درونه و دکتر امانلو تبریک و  رحیم
  .کند تهنیت عرض می

  

امین سالگرد قیام مردم تبریز  بزرگداشت سی
  در دانشگاه زنجان 

پیـروزی انقـالب    به منظور بزرگداشت بیـست و نهمـین سـالگرد           
 مراسمی  1356همن   ب 29اسالمی و گرامیداشت قیام مردم تبریز در        

  .در دانشگاه زنجان برگزار گردید
    در این مراسم که در تاالر بزرگ غدیر دانـشگاه و بـا حـضور               
پرشور اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگـزار شـد، آقـای       
دکتر منتظری مشاور محترم ریـیس جمهـور و ریـیس پژوهـشکده             

 معـاون محتـرم   بابـایی  علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، آقای علـی     
 امنیتی استاندار زنجان، تعدادی از مدیران استان و ریـیس           -سیاسی

  .و اعضای هیأت رییسه دانشگاه حضور داشتند
مجیـد شـروع و سـپس       ... ا       این مراسم با تالوت آیاتی از کالم      

گروه سرود سپاه پاسداران منطقـه زنجـان پـس از اجـرای سـرود            
رای سـرودهای انقالبـی     مقدس جمهوری اسالمی ایـران، بـه اجـ        

در ادامه دکتر نداف رییس دانشگاه زنجان طی سـخنانی          . پرداختند
... ا  ضمن خیر مقدم به میهمانـان و حـضار گرامـی و تبریـک ایـام               

مبارک دهه فجر انقالب اسالمی به بیان چگونگی قیام مردم تبریـز            
وی افزود در آن زمان مردم تبریز بـا         .  پرداخت 1356 بهمن   29در  

 بهمن مردم قم را گرامی      19ری مراسمی یاد و خاطره شهدای       برگزا
داشتند که این مراسم با دخالت نیروهـای پلـیس بـه درگیـری بـا                
نیروهای جهنمی رژیم طاغوت تبدیل گشت و این قیام باعث شـد            
که برگزاری مراسم چهلم شهدای شهرهای مختلف به مبارزه همـه           

  .بد پهلوی تبدیل گرددجانبه ملت قهرمان ایران بر علیه رژیم مست
هـایی از          رییس دانشگاه در ادامه سخنان خود به قرائت قسمت        

بـه مناسـبت قیـام مـردم تبریـز پرداخـت و           ) ره(پیام امام خمینی    
همچنین به فرازهایی از بیانات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در              

دکتر نداف، همچنین با    . دیدار با مردم آذربایجان شرقی اشاره نمود      
 به سال اتحاد ملی و انـسجام اسـالمی          86اره به نامگذاری سال     اش

هـای مختلـف کـه در کـشور           به عوامل ایجاد اتحاد میان قومیـت      
کنند پرداخته و گفت مـا بایـد بـا اسـتفاده از               عزیزمان زندگی می  

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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ها استفاده و تهدیدها را نیز تبدیل بـه   عوامل ایجاد اتحاد از فرصت    
  .فرصت کنیم

ین مراسم پـس از پخـش کلیپـی از دوران پیـروزی                  در ادامه ا  
انقالب اسالمی که توسط روابط عمومی دانشگاه تهیه شـده بـود،            
دکتر منتظری، مشاور رییس جمهـور و ریـیس پژوهـشکده علـوم             
بهداشتی جهاد دانشگاهی طی سخنانی ضمن ابـراز خوشـحالی از           

بعد حضور در این مراسم به ارایه وضعیت دانشگاه در زمان قبل و             
  . از انقالب پرداخت

    دکتر منتظری درخصوص وضعیت آموزش عالی در زمان قبـل          
 میلیون نفـر جمعیـت،     30حدود   57ز انقالب گفت که ما در سال        ا

هـزار نفـر    120 دانشگاه و چند مدرسـه عـالی و تقریبـاً            12تعداد  
 میلیون نفر جمعیـت     70که امروز با تعداد       دانشجو داشتیم در حالی   

 میلیـون نفـر   3 مرکز آموزش عالی درحدود     200 وجود   کشور و با  
  .دانشجو داریم

     وی افزود در زمان قبل از انقالب دانشگاه به عنوان یک نهـاد،             
از نهادهایی بود که شدیداً از طرف رژیـم مـستبد پهلـوی کنتـرل               

  . شد و همه مسئولین دانشگاه از وابستگان دربار بودند می
هور در ادامه سخنان خود گفـت کـه،              مشاور محترم رییس جم   

هایی شدیم که یکـی       بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ما دچار آفت       
ها در مناطق مرکزی و نیز سـوء          از آنها ایجاد درگیری میان قومیت     

استفاده از احساسات پاک دانـشجویان در همـین زمینـه و تبـدیل              
نـین  در چ . هـا بـود     دانشگاه به محل نیروگیری برای این درگیـری       

وضعیتی بود که در دوم اردیبهـشت هزاروسیـصدو پنجـاه و نـه،              
ای از دانشجویان و با حمایت حـضرت    انقالب فرهنگی توسط عده   

 این حرکت را تحـت  ،ای از ضدانقالبیون عده. اتفاق افتاد ) ره(امام  
ها بیان کردند، در حالی کـه بـا نگـاهی بـه               عنوان تعطیلی دانشگاه  

دوران که هر روز نیروهـای ضـدانقالب        ها در آن      وضعیت دانشگاه 
ها را تبدیل به      ها را به تعطیلی کشانده و دانشگاه        ای دانشگاه   به بهانه 

محل ذخیره مهمات و نیروگیری جهت اهداف شـوم خـود کـرده             
بودند، باید بگویم که ما اصالً دانشگاهی نداشتیم تـا آن را تعطیـل              

 نفـر از بزرگـان      به شـش  ) ره(با شروع انقالب فرهنگی امام      . کنیم
کشور مأموریت دادند تا در ستادی تحـت عنـوان سـتاد انقـالب              

هـای آموزشـی از دبـستان تـا           فرهنگی به بازنگری و تدوین برنامه     
  .دانشگاه بپردازند

 61هـا در سـال             وی در ادامه سخنان خود گفت که، دانـشگاه        
ـ   ای رسـیده    سال به مرحله   27بازگشایی شده و االن بعد از        ه ایـم ک

با برچیده شدن کنکور در چند سال آینده زمینـه تحـصیل            ... انشاءا
هـا ادامـه تحـصیل         در دانشگاه  همه آحاد ملت را که دوست دارند      

، فـاز اول    75وی گفـت کـه تـا سـال          . فراهم خواهیم کرد  دهند،  
و . پرداخت، اجرا شد    انقالب فرهنگی که فقط به امور آموزشی می       

ای   خامنـه ... ا   و درایت حضرت آیت    از  همان سال بنابر نیاز کشور      
رهبر معظم انقالب اسـالمی وارد فـاز پژوهـشی و ایجـاد مراکـز               

هـای دانـشمندان      ایم که ثمـرات آن را در موفقیـت          پژوهشی شده 

ای، علوم پایه، علوم      های بهداشتی، علوم هسته     ایرانی در همه زمینه   
  .توان مشاهده نمود می.... انسانی و 

ر پایان سخنان خود گفت که باید با ایجـاد اعتمـاد                 دکتر منتظری د  
در  ای  نفس در میان دانـشجویان و اسـاتید بتـوانیم جایگـاه شایـسته              به

  .بدست آوریممسابقه علمی جهان امروز 
  

  
  

 65در مسابقات ورزشی کارکنـان و اسـاتید دانـشگاه زنجـان تعـداد               
  . ورزشکار به روی سکوهای سه گانه رفتند

منطقه زنجان، چهارمین   ) ایسنا(اری دانشجویان ایران    به گزارش خبرگز  
دوره مسابقات ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه زنجـان بـا حـضور             

های فوتسال، والیبال، بـدمینتون، فوتبـال          ورزشکار در قالب رشته    190
 روز در   20دستی، دو و میدانی، پرتاب توپ و پینگ پنـگ بـه مـدت               

  . ار شدسالن ورزشی دانشگاه زنجان برگز
ها، تیم بسیج کارکنان در رشته فوتسال به مقام قهرمـانی             در این رقابت  

. تیم دانشکده ادبیات در والیبال عنوان نخست را از آن خود کرد           . رسید
نقی کریمی و اصغر شامی بر سکوی قهرمـانی         محمددر فوتبال دستی،    

.  خسرو واجک در پینگ پنگ مدال طال را به گردن آویخت            و ایستادند
مهناز قاسمی، نفیسه آل یاسین و معصومه حسنی به ترتیب عناوین اول            

در پرتاب توپ نیز رویا     . تا سوم را در رشته بدمینتون به دست آوردند        
  . نظری، سیمین تبریـزی و نـسرین احمـدی بـه مـدال دسـت یافتنـد                

به گفته محمود دائم، رئیس انجمن ورزشی کارکنان استان زنجان، ایـن            
ه به مناسبت گرامیداشـت دهـه مبـارک فجـر برگـزار             ها هرسال   رقابت

  .شود می
  

  

  

  هاها  مناسبتمناسبت                                    
  

   بهمن30
   م؛ تأسیس کمیسیون حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد1967 -

  
  

   اسفند1
تعیین فقهای اولین دوره شورای نگهبان قانون اساسی ؛ ش1358  -

  )ره(توسط حضرت امام خمینی 
  

 حقوقـدان   6 فقیـه و     6 نفـر متـشکل از       12رای نگهبـان    اعضای شو  -
طـور مـستقیم      فقهای این شورا توسط مقام معظم رهبری بـه        . باشند  می

 تن از حقوقدانان توسـط ریـیس قـوه قـضائیه بـه       6. شوند  انتخاب می 
عنوان کاندیداهای عضویت معرفی و بـا آرای نماینـدگان مجلـس بـه              

وظیفـه اصـلی ایـن شـورا        . شوند  عضویت شورای نگهبان انتخاب می    
مطابقت قوانین مصوب مجلس با احکام شرح و قانون اساسی است که            

  .مغایرتی میان قانون مصوب و این دو نباشد



 

 3

  – February 27  , 2008 ١٤٢٩صفر   ١٩  مصادف با ١٣٨٦ اسفند  ٨شنبه  چهار

   اسفند2
شمسی به عنوان مقیاس رسمی ش؛ پذیرش تقویم هجری 1289  -

  )در دوره دوم مجلس شورای ملی(کشور 
  

   اسفند3
و امام ) ع(ها به حرم امام هادی   ش؛ تهاجم تروریست1384 -

    در شهر سامرا و تخریب این دو حرم شریف) ع(حسن عسکری 
بر اثر این هتک حرمت گنبد طالیی حرم مطهـر و اطـراف آن               -

در پی این تعرض در عراق و در ایران هم مقام معظم            . منهدم شد 
  .رهبری اعالم یک هفته عزای عمومی نمودند

  
   اسفند4

شهید دکتر بهشتی به ریاست دیوان ... ا  ش؛ انتصاب آیت1358 -
  )ره(عالی کشور توسط حضرت امام خمینی 

  
    اسفند5

  )هما( ش؛ آغاز به کار هواپیمایی ملی ایران 1304 -
  

    اسفند6
   ش؛ تشنج و ناآرامی در دانشگاه تبریز1351 -

سـر دانـشگاه    هـا در سرا      شمسی دامنه ناآرامی   1351 در اسفند    -
تبریز گسترش یافت و دانشجویان ضمن درگیری بـا پلـیس بـه             

ای   رییس کل شهربانی وقت در نامه     . پشت بام خوابگاه پناه بردند    
بـه  به وزیر علوم آن زمان اعالم کرد که پلـیس بـا دانـشجویان               

  .برخورد خواهد کردشدت 
  

    اسفند7
  اکبر دهخدا ش؛ درگذشت علی1334 -

 شمسی در تهران متولد     1285 اسفند   15در  » ااکبر دهخد   علی«  -
بـه   مـشغول    جـا با افتتاح مدرسه سیاسـی در تهـران، در آن         . شد

به اروپا رفـت    » الدوله غفاری   معاون  « وی همراه    .تحصیل گردید 
به تکمیل زبان فرانسه و و در مدت زمان دو سال اقامت در اروپا     

به ایـران    مراجعت دهخدا از اروپا      .معلومات خود پرداخت  سایر  
بـا  . ق. ه 1325وی در سـال     . مقارن با آغاز نهضت مشروطه بود     

را منتـشر کـرد کـه       » صـور اسـرافیل   «روزنامه   ،همکاری دو تن  
وی پس از تعطیل شـدن      . نوشت  فکاهی آنها را با امضاء خود می      

به همراه جمعی از    » محمدعلی شاه «شورای ملی در دوره     مجلس  
در سوئیس و ترکیه چند شماره آزادیخواهان به اروپا تبعید شد و      

پس از فتح تهران وی بـه عنـوان         . از روزنامه خود را منتشر کرد     
. نماینده شهرهای تهران و کرمان به مجلس شـورای ملـی رفـت            

باشد که محصول مطالعـات   او می» نامه لغت«ترین اثر دهخدا     مهم
پایـه اصـلی ایـن    .  ساله دهخـدا اسـت   45های    مداوم و کوشش  

دوران جنگ جهانی اول که دهخدا در چهارمحال و         نامه در     لغت
توان امثال و     از دیگر آثار او می    . بختیاری متواری بود، ریخته شد    

دهخـدا  . را نام بـرد   » چرند و پرند  «حکم و مجموعه مقاالت بنام      
اش واقـع      شمسی در خانه مسکونی    1334در هفتم اسفندماه سال     

یوست و در شهرری    در خیابان ایرانشهر تهران به رحمت ایزدی پ       
از دیگر آثـار    . در مقبره خانوادگی مدفون گردید    » ابن بابویه «در  

القوانین منتسکیو، ترجمه سر عظمت و        توان به ترجمه روح     او می 
  .انحطاط دولت رم را نام برد

  
    اسفند8

  غالمحسین بنان استاد آواز ایرانش؛ درگذشت 1346-
ابان زرگنده تهران   در خی .  ش 1290در سال   » غالمحسین بنان   «-

وی از شـش سـالگی بنـا بـه      . به دنیا آمـد   ای متمدن     در خانواده 
به خواننـدگی و نوازنـدگی ارگ و پیـانو          » داود  نی«توصیه استاد   

 خوانندگی را در رادیـو      1321بنان در سال    . پرداخت و بهره برد   
خالقی مـسئولیت موسـیقی     ... ا  آغاز کرد، در آن زمان استاد روح      

خود حـدود   وی در طول فعالیت هنری      . عهده داشت ه  رادیو را ب  
و کالسـیک    نه تنهـا در آواز قـدیمی         کرد و  آهنگ را اجرا     450

ایران استاد بود، بلکه در نغمات جدید و مدرن ایران نیـز تـسلط             
. او بهترین معرف این ادعا اسـت      » ازالهه ن «تصنیف  . کامل داشت 
سـیقی ملـی    مواستاد آواز هنرسـتان      به عنوان    1332وی از سال    

 ش ریـیس شـورای      1334شد و در سـال        به کار   کار مشغول     به
، »هـای جاویـدان     گل«کارهای او با عنوان     . گردیدموسیقی رادیو   

. هنوز هم مشتاقان خود را دارد     » برگ سبز «و  » های رنگارنگ   گل«
  .ر تهران درگذشتهم  در بیمارستان ایران1364وی در سال 

  
     اسفند9

  ینی صفر؛ اربعین حس20-
تشکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان به فرمان امام خمینی  ش؛ 1357 -

  )ره(
  

    اسفند10
 سال تبعید و 15پس از ) ره( ش؛ ورود حضرت امام خمینی 1357-

  دوری به شهر مقدس قم
  ):ره(امام خمینی 

اسالم با هر چیز که انسان را به پوچی و از خـود بیگانـه شـدن                 
  .کند کشاند، مبارزه می می
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  حکایت
  

  بهلول و شیخ جنیدمالقات 
  
  

بغدادی به عزم سفر از شهر بغداد بیرون رفت و مریـدان از             شیخ جنید   
  .رفتند عقب او می

  .شیخ از احوال بهلول پرسید
  خواهی؟ ای است، او را برای چه می او مرد دیوانه: مریدان گفتند

  .او را طلب کنید و بیاورید که مرا با او کاری است: گفت
  .جو کردند و او را در صحرایی یافتند و شیخ را پیش بهلول بردندجست

چون شیخ پیش او رفت، بهلول را دید که خشتی بر زیر سر نهاده و در                
  .مقام حیرت مانده

  .شیخ سالم کرده و بهلول جواب سالم او را داد
  چه کسی گفت جنید بغدادی هستم؟: شیخ پرسید
  تویی ابوالقاسم؟: بهلول گفت
  .آری: دجواب دا

  کنی؟ ای هستی که مردم را ارشاد می تو ان شیخ بغدادی: فرمود
  .آری: گفت

  دانی؟ بگو ببینم، غذا خوردن خود را می: بهلول گفت
خورم و لقمه را      گویم و از جلوی خود می       می...) ا  بسم(اول  : شیخ گفت 

  . جوم دارم و بطرف راست دهان گذاشته و آهسته می کوچک برمی
کنم و در موقع خـوردن از یـاد خـدا غافـل               ن نگاه نمی  به لقمه دیگرا  

  .شوم نمی
خـر غـذا    آگـویم و در اول و         مـی ) الحمدهللا(خورم    ای که می    هر لقمه 

  .شویم دست می
خـواهی مرشـد      بهلول برخاست و دامن بر شیخ افشاند و فرمود تو می          

  .دانی خلق باشی؟ درصورتی که هنوز غذا خوردن خود را نمی
  . و به راه افتاداین مطلب را گفت
  !یا شیخ، این مرد دیوانه است: مریدان شیخ گفتند

ای است که به کار خویشتن هشیار اسـت و سـخن              دیوانه: جنید گفت 
  .راست را از او باید شنید
  .مرا با او کاری است: دنبال او روان شد و گفت

  .ای رسید، نشست چون بهلول به ویرانه
چه کسی گفت شیخ بغدادی غـذا       : جنید به او رسید و از بهلول پرسید       

  داند؟ خوردن را نمی
دانـی، آیـا سـخن گفـتن      تو که غذا خوردن خود را نمی     : بهلول فرمود 
  دانی؟ خود را می
  .آری: پاسخ داد

  گویی؟ چگونه سخن می: بهلول پرسید
گـویم،    حساب نمی   موقع و بی    گویم و بی    اندازه می ه  سخن ب : شیخ گفت 

کنم،   ، خلق را به خدا و رسول دعوت می        گویم  به قدر فهم مستمعان می    
  .پس از آن هرچه تعلق به آداب کالم داشت بیان کرد

  .دانی سخن گفتن هم نمی! دانی، هیچ غذا خوردن که نمی: بهلول گفت

  .پس برخاست و دامن بر شیخ افشاند و برفت
یا شیخ، دیدی این مرد دیوانه است، تو از دیوانـه چـه             : مریدان بگفتند 

  ؟توقع داری
  .دانید مرا با او کار است، شما نمی: شیخ جنید گفت

  .باز به دنبال او رفت و به او رسید
  خواهی؟ تو از من چه می: بهلول گفت

دانی، حتمـاً آداب      تو که آاداب غذا خوردن و سخن گفتن خود را نمی          
  دانی؟ خوابیدن خود را می

  .دانم آری، می: گفت
  ؟خوابی بگو ببینم چگونه می: بهلول گفت
وم، داخـل   شـ  چون از نماز عشا و تعقیبـات آن فـارغ مـی           : شیخ گفت 

  .شوم رختخواب می
بـه   که از بزرگان دین      دانست  میآداب خوابیدن   را از   پس از آن هرچه     

  .بیان کردبود رسیده او 
بهلـول خواسـت    ! دانی  فهمیدم که آداب خوابیدن هم نمی     : بهلول گفت 

دانـم، تـو    هلول مـن نمـی    ای ب : برخیزد، جنید دامنش را گرفت و گفت      
  .مرا بیاموز...) ا الی قربۀ(

دانم، لـذا از تـو        گفتی می   کردی و می    تو دعوی دانایی می   : بهلول گفت 
  .آموزم گرفتم، چون به نادانی خود اعتراف کردی، تو را می کناره می

اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل شام خـوردن آن اسـت               : بدان
د و اگر حرام شـد، صـد مرتبـه از ایـن آداب              لقمه حالل باید باش   : که

بجــای بیــاوری، فایــده نــدارد و ســبب 
  .تاریکی دل شود

  ).خیرا...ا جزاک: (جنید گفت
  :و اما سخن گفتن

باید اول دل پاک باشـد و نیـت درسـت           
باشد و سخن گفتن بـرای رضـای خـدا          
باشد و اگر برای غرضی یا مطلب دنیایی        

به هر  باشد یا سخن بیهوده و هرزه باشد        
طور که بگویی، آن سخن وبال گردن تو        
باشد، لـذا سـکوت و خاموشـی بهتـر و       

  .نیکوتر است
اصل اینست که در وقـت خوابیـدن، در         
دل تو بغض و کینـه و حـسد مـسلمانان        
نباشد، حب دنیا و مال در دل تو نباشد و          

  .در ذکر حق باشی تا خواب روی
جنید دست بهلول را بوسید و او را دعـا          

یـدان کـه حـال او را دیدنـد و           کرد، مر 
دانـستند، خـود را و        بهلول را دیوانه می   

عمل خود را فرامـوش کردنـد و عمـل          
بهلول را که گفته بود، برای خود از سـر          

  .گرفتند
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