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ــاديات،شايســتهاســتدر ــودهمـ ــنفـــضايآل دراي
دريــايبــيکـــرانمعنويــتقـــرآنکريــمشــناکــرد،
ــا ــزب ــن،ج ــدواي ــاکش ــاپ ــايدني ــاازپليديه ت
ــاايــنکتــابآســمانيممکــننيســت. انــسمــدامب
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ــی ــتفرهنگ ــکاریمعاون ــاهم ــنوارهب ــنجش اي
و تحقيقــات علــوم، وزارت اجتماعــی و
بخــش 6 در کردســتان دانشــگاه و فنــاوری
پژوهشــی هنــری، ادبــی، کتبــی، شــفاهی،
اســت. برگــزاری حــال در فنــاوری و
جــاری، ســال شــهريورماه 11 تــا 9 
400 از بيــش ميزبــان کردســتان دانشــگاه
نفــرازراهيافتــگانبــهمرحلــهنهايــیايــن
کتبــی بخــش دو در کــه اســت جشــنواره
میپردازنــد. رقابــت بــه باهــم شــفاهی و
درآييــنافتتاحيــهايــنجشــنواره،نماينــده
معاونــتفرهنگــیواجتماعــیوزارتعلــوم،
مديرکلارشــاداســامیاستانکردســتان،رييس
دانشــگاهکردســتانومعــاونآموزشــیدانشــگاه
ــتند. ــورداش ــنندجحض ــدس ــامیواح آزاداس
درابتــدایمراســمپيــامنماينــدهولیفقيــه
تصاويــری و شــد قرائــت کردســتان در
در جشــنواره اجرايــی ســتاد اقدامــات از
دانشــگاهکردســتانبــرایبرگــزاریهرچــه
گردیــد. پخــش جشــنواره، ايــن باشــکوه
از يکــی توســط دفنــوازی برنامــه اجــرای
گروههــایمطــرحاســتانکــهبــهمناســبت
دهــهکرامــتدروصــفپيامبــراعظــم)ص(
شــد، اجــرا )ع( رضــا امــام همچنيــن و
بــود. افتتاحيــه روز برنامههــای ديگــر از
پذيرايــی، انجــام از پــس اســت شــايانذکر
مســابقاتشــفاهیبــرادرانوخواهــرانبــه
فردوســی و مولــوی ســالنهای در ترتيــب
میشــود. پيگيــری کردســتان دانشــگاه

سراســری جشــنواره دوره ســیامين رييــس
ــت ــعهوتقوي ــجويان،توس ــرتدانش ــرآنوعت ق
جايــگاهقــرآنکريــمدرســطحدانشــگاههای
برنامههــای مهمتريــن جــزو را کشــور
ايــران اســامی جمهــوری در دولتهــا
کــرد. ذکــر اميــد و تدبيــر دولــت بهويــژه
رييــسســیاميندورهجشــنوارهسراســری
ــن ــتاندرآيي ــگاهکردس ــرتدانش ــرآنوعت ق
افتتــاحســیامينجشــنوارهسراســریقــرآن
وعتــرتدانشــجويانکــهدرتــاالرمولــودی
دانشــگاهکردســتانبرگــزارشــد،بــابيــاناينکــه
ــار ــهافتخ ــمماي ــرآنکري ــیق ــتوخادم خدم
ــن ــت:دي ــت،گف ــلماناناس ــیمس ــرایتمام ب
ــادلاســتکــه ــوازنوتع ــنت مبيــناســامدي
ــی ــویزندگ ــممعن ــادیوه ــدم ــهبع ــمب ه
ــهدارد. ــرایآنبرنام ــتهوب ــهداش ــانتوج انس
ــرایدو ــهب ــهبرنام ــهارائ ــهاينک ــااشــارهب ویب
ــیبشــرکاربســيار ــویزندگ ــادیومعن ــدم بع
ســختیاســت،عنــوانکــرد:ارائــهچنيــن
بــهدليــلعــدم انســان تــوان از برنامــهای
انــدک آگاهــی و اخــروی دنيــای از اطــاع
اســت. خــارج مــادی دنيــای خصــوص در
ویاظهــارداشــت:عمــدهاطاعــاتبشــردر
بعــدطبيعــتومــادیپيشــرفتکــردهوســاير
بــر عــاوه و نمیشــود شــامل را جنبههــا

ايــناختافــاتفراوانــیهــمدربرداشــتها
ازمســائلوموضوعــاتمختلــفوجــوددارد.
بــه اشــاره بــا کردســتان دانشــگاه رييــس
ــی ــتزندگ ــههداي ــالبرنام ــدمتع ــهخداون اينک
ــريت ــرایبش ــرانب ــزمپيامب ــقمکاني راازطري
پــروردگار کــرد: بيــان اســت، فرســتاده
جامعتريــنوکاملتريــنبرنامــهزندگــیانســان
راهــمازطريــقپيامبــراکــرم)ص(بــربشــريت
ــه ــاموهدي ــنپي ــنبزرگتري ــردهواي ــازلک ن

خداونــدمتعــال
ــهانسانهاســت. ب
بــا اخاقيــان
بيــاناينکــهنبــی
اســام مکــرم
همــواره )ص(
را مســلمانان
بــه عمــل بــه
قرائــت و قــرآن
نورانــی آيــات
ــروی کاماهللوپي
برنامههــای از
قرآنــیســفارش

)ره( خمينــی امــام داد: ادامــه کردنــد،
ــاد ــرآناتح ــولق ــلمينح ــرمس ــداگ فرمودن
نمیشــدند. ذلــت و خفــت دچــار داشــتند
ویاســتقال،آزادیوعــزتمســلمانانرادرگرو
عمــلبــهقــرآنوفرمايشــاترســولاهللخوانــدو
افــزود:درســايهقــرآنوتبعيــتازآيــاتنورانــی
ــذاری ــاپايهگ ــزرگاســامیدردني ــدنب آنتم

ــروز ــتام ــفاس ــایبســیتأس ــت.ج ــدهاس ش
برخــیازمســلماناندرکشــورهایاســامیقرآن
کريــمرامحــدودبــهزمــانخاصــیمیداننــدکــه
چنيــناعتقــادیبــااعجــازقرآنســازگارنيســت.
سراســری جشــنواره دوره ســیامين رييــس
افــزود: قــرآنوعتــرتدانشــگاهکردســتان
توســعهوتقويــتجايــگاهقــرآنکريــمدرجامعــه
ــادر ــیدولته ــایتمام ــامیمانازبرنامهه اس
جمهــوریاســامیايــرانبهويــژهدولــتتدبيــر
ــت. ــداس وامي
در اخاقيــان
بخــشديگــری
ســخنانش از
تعــداد بــه
ن يا نشــجو ا د
بــه مشــغول

تحصيــل
دانشــگاه در
ن ســتا د کر
کــرد اشــاره
در گفــت: و
حاضــر حــال
دانشــجودر148رشــتهمقطــعدر 9هــزار
ــتند. ــلهس ــهتحصي ــغولب ــگاهمش ــندانش اي
ــگاه ــندانش ــیاي ــایهيئتعلم ــداداعض ویتع
را300نفــرذکــروعنــوانکــرد:دانشــگاه
و آموزشــی وضعيــت نظــر از کردســتان
دانشــگاههای ســاير بــه نســبت پژوهشــی
کشــورازجايــگاهمطلوبــیبرخــورداراســت.

دکتر اخالقیان:
توسعه جایگاه قرآن در اولویت 

برنامه های دولت تدبیر و امید است

با حضور پرشور دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور

سی امین جشنواره سراسری قرآن و عترت در کردستان آغاز به کار کرد
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عتــرت و قــرآن سراســری جشــنواره
و فرهنگــی معاونــت بــههمــت دانشــجويان
اجتماعــیوزارتعلــوم،تحقيقــاتوفنــاوری
در هرســاله دولتــی دانشــگاههای از يکــی
اســتانهای عالــی آمــوزش مراکــز ســطح
میشــود. و شــده برگــزار کشــور مختلــف
دانشــگاهکردســتانبعــدازســیســالکــهازعمر
ــرآنوعتــرتدانشــجويان جشــنوارهسراســریق
ــش ــانبي ــود،ميزب ــپریمیش ــورمانس درکش
اســت شــده  دانشــجويانی از نفــر 400 از
ــن ــبباالتري ــاکس ــهایب ــهمنطق ــهازمرحل ک
يافتهانــد. راه سراســری مرحلــه بــه امتيــاز
بيســتونهميــندورهايــنجشــنوارهدرحالــیاز
يکمتاســومشــهريورماهســالگذشــتهدراســتان
ــزارشــدکــهدانشــجوياندانشــگاه ايــامبرگ
کردســتانموفــقبــهکســب2عنــواندوموســوم
ــیام ــهدردورهس ــدند؛ک ــیش ــتهعکاس دررش
)بــاتوجــهبــهميزبانــی(،24دانشــجویدانشــگاه
ــد. ــوردارن ــریحض ــهسراس ــتاندرمرحل کردس
در بيشــتر اطاعــات کســب بــرای
بــا جشــنواره ايــن برگــزاری خصــوص
محمــود دکتــر حجتاالساموالمســلمين
اجتماعــی و فرهنگــی معــاون زاده صفــی
جشــنواره ايــن دبيــر و کردســتان دانشــگاه
ــد: ــلمیآي ــهدرذي ــمک ــیانجــامدادهاي گفتگوي

دکتــر صفــی زاده،  حضــور و شــرایط 
دانشــگاه های  دانشــجویان  یافتــن  راه 
ــرآن  ــری ق ــنواره سراس ــه جش ــی ب دولت
اســت؟  بــه چــه صورتــی  و عتــرت  
ــر  ــنواره ه ــوان جش ــام فراخ ــا اع ــا ب آی
دانشــجویی قــادر بــه شــرکت اســت 
بــرای  را  مراحلــی  بایــد  اینکــه  یــا 
ــد؟ ــی کن ــی آن ط ــه مل ــور در مرحل حض
ــیامين ــیس ــم،ميزبان ــرضکن ــدع ــداباي درابت
توفيــق و موفقيــت جشــنواره ايــن دوره
ــرایدانشــگاهکردســتانمحســوب ارزشــمندیب
میشــودوايــنمهــمنشــانازپتانســيلهای
ــت. ــوراس ــطحکش ــگاهدرس ــندانش ــاالیاي ب
مهمتريــن جــزو عتــرت و قــرآن جشــنواره
ــومدر ــیوزارتعل ــیوقرآن ــایفرهنگ رويداده
طــولســالاســتوازباالتريــنســطحمســابقات
ــههــمبرخــورداراســت. ــنوزارتخان ــیدراي قرآن

درون مرحلــه ســه در جشــنواره ايــن 
برگــزار سراســری و منطقــهای دانشــگاهی،
میشــودودانشــجويانیکــهدرهــرمرحلــه
ــوند ــازمیش ــترينامتي ــببيش ــهکس ــقب موف
میکننــد. پيــدا راه بعــدی مرحلــه بــه
ايــن در کشــور اســتان 30 از دانشــجويانی
ايجــاد کــه میکننــد شــرکت جشــنواره
فرصــت رفاقتــی و رقابتــی فضــای چنيــن
فرهنگــی تعامــل ايجــاد بــرای مطلوبــی
میکنــد. فراهــم شــرکتکنندگان ميــان
بــه چــه نحــو  بعــد از ســی ســال 
ــی  ــوان میزبان ــتان به عن ــگاه کردس دانش
ایــن دوره از جشــنواره انتخــاب شــد؟
اســتانی عنــوان بــا کردســتان نامگــذاری
فرهنگــیازســویمقــاممعظــمرهبــریدرســفر
ايشــانبــهاســتاندرارديبهشــتســال88بيانگر
پتانســيلهاوظرفيتهــایفرهنگــیايــناســتان
بــودکــهازآنموقــعخوشــبختانهايــنظرفيتهــا
بيشــترمــوردتوجــهمســئوالنقــرارگرفــت.
عاقــه و ارادت مهــم، ايــن بــر عــاوه
و موضوعــات بــه کردســتانیها ويــژه
موجــب تکايــا و مســاجد قرآنــی، مباحــث
فنــاوری، و تحقيقــات علــوم، وزارت شــد
ميزبــان بهعنــوان را کردســتان دانشــگاه
کنــد. انتخــاب جشــنواره از دوره ايــن
ــنواره ــنجش ــیاميندورهاي ــیس ــهميزبان البت
ــیامين ــتانس ــهکردس ــننيســتک ــانازاي نش
اســت، جشــنواره ايــن برگزارکننــده اســتان

بيــش ميــان در کردســتان دانشــگاه بلکــه
در دولتــی دانشــگاهی واحــد يکصــد از
دوره ايــن ميزبــان بهعنــوان کشــور ســطح
ازجشــنوارهانتخــابشــدهوازايــنلحــاظ
موفقيتــیبــرایدانشــگاهمحســوبمیشــود؛
ايــنمهــموجــودظرفيتهــایالزم چراکــه
میرســاند. را دانشــگاهی واحــد ايــن در
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــما برگ ــر ش ــه نظ ب
ــات  ــجویان در تعطی ــه دانش ــی ک در زمان
تابســتانی بــه ســرمی برنــد موجــب عــدم 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــداف برگ ــق اه تحق
فضــای  توســعه  و  تقویــت  جملــه  از 
نمی شــود؟ دانشــگاه ها  در  معنــوی 
بــهايــندليــلکــهايــنجشــنوارهدرچنــدمرحله
برگــزارمیشــودومراحــلدروندانشــگاهیو
ــجوياندر ــلدانش ــامتحصي ــهایآندراي منطق
دانشــگاههابرگــزارشــدهومیشــودمیتــوان
ايــن در تعيينشــده اهــداف تحقــق شــاهد
جشــنواره)همچنــانکهتاکنــونبودهايم(باشــيم.
و بازخــورد و دانشــجويان اســتقبال قطعــاً
دورههــایگذشــتهموجــب نتيجــهمطلــوب
شــدهايــنجشــنوارهبهطــورمســتمرســی
ــور ــفکش ــگاههایمختل ــطحدانش ــالدرس س
ــور ــاهدحض ــمش ــانه ــودوهمچن ــزارش برگ
وشــرکتپرشــوردانشــجوياندرآنباشــيم.
امــاچــونســطحمســابقاتدرمرحلــهنهايــیاين
ــات ــهامکان ــکب ــتوبیش ــراس ــنوارهباالت جش
ــازاســت، ــمني ــره ــانیبهت بيشــتروخدماترس

تصميــمگرفتــهشــدهدرايــامتعطياتتابســتانی
شــود. برگــزار جشــنواره سراســری مرحلــه
مرحلــه سراســری این جشــنواره چنــد روز 
ــای  ــه برنامه ه ــد؟ و چ ــول می انجام ــه ط ب
دیده ایــد؟ تــدارک  آن  بــرای  جانبــی 
دانشــگاه شــهريورماه 11 و 10 9، روزهــای
اســت جشــنواره ايــن ميزبــان کردســتان
تاريــخ فرهنــگ، شناســاندن بهمنظــور و
و تعامــل ايجــاد و اســتان ظرفيتهــای و
برنامههــای اســامی، مذاهــب بيــن تقريــب
مختلفــیهــمچــونبازديــدازخانــهکــرد
ــارک ــعوپ ــجدجام ــی(،مس ــوزهمردمشناس )م
اســت. ديــدهشــده تــدارک آبيــدر جنگــی
ايــنجشــنواره برنامههــایجانبــی ديگــر از
میتــوانبــهمحفــلانــسبــاقــرآنکريــم
اســتان برجســته قاريــان کــه کــرد اشــاره
رشــته در جشــنواره ايــن برگزيــدگان و
قرائــتدرايــنمحفــلنورانــیبــهتــاوت
پرداخــت. خواهنــد کريــم قــرآن از آياتــی
نمايشــگاهینيــزازآثــاردانشــجويانراهيافتــهبــه
ــگاهو ــنوارهونمايش ــنجش ــریاي ــهسراس مرحل
فروشــگاهصنايعدســتیوســوغاتکردســتان
ــود. ــامیش ــنوارهبرپ ــنجش ــيهاي ــمدرحاش ه

و سخن آخر؟
فعاليتهــای بــه عاقمنــدان عمــوم شــرکت
آزاداســتوهمــه ايــنجشــنواره قرآنــیدر
ايجــاد معنــوی فضــای ايــن از میتواننــد
ببرنــد. را بهــره و اســتفاده نهايــت شــده
الزمبــهذکــراســتکــهبــراســاسبرنامهريزیهــای
انجامشــدهدراختتاميــهايــنجشــنوارهســيدضيــاء
هاشــمیمعــاونفرهنگــیواجتماعــیوزارتعلــوم،
تحقيقــاتوفنــاوریوحجتاالساموالمســلمين
محمدرضــاحشــمتیمعــاونقرآنــیوزارتفرهنــگ
وارشــاداســامینيــزحضــورپيــدامیکننــد.
ــتفرهنگــیاجتماعــی ــهاينکــهمعاون ــاتوجــهب ب
دانشــگاهکردســتانبــاهمــکاریهمــهبخشهــای
دانشــگاهتمــامتــاشخــودرادربرگــزاریهرچــه
باشــکوهترايــنجشــنوارهبــزرگانجــامدادهاســت،
ــای ــایکميتهه ــایاعض ــهتاشه ــمک اميدواري
چهاردهگانــهبــهبهتريــننحوممکــنمــوردرضايت
ــمباشــد. ــرآنکري ــتق ــروردگارودرشــأنمنزل پ

دبیر سی امین جشنواره سراسری قرآن و عترت:

تقویت وحدت اسالمی از مهم ترین دستاوردهای جشنواره قرآن و عترت دانشجویی است

گرایــش  هرگونــه  بــدون  اســت  آن  بــر  ایــن ســطور  نگارنــده 
مذهبــی و فقــط از منظــر واژه شناســی و بــا نگــرش بــه زبــان 
و ادبیــات عــرب، کلمــه )عتــرت( را مــورد بررســی قــرار دهــد.
آمــده؛  متعــدد  معانــی  بــرای  عربــی  زبــان  در  »عتــرت«  واژه 
و  خالــص  مشــک  از  پــاره ای  گران بهــا،  بنــد  گــردن  ازجملــه: 
ــاوندان و  ــر، خویش ــر و دخت ــم از پس ــل اع ــدان بالفص ــبو، فرزن خوش
ــل،  ــت تکف ــواده تح ــراد خان ــال و اف ــرد، اهل وعی ــک م ــارب نزدی اق
ــد و.... ــی می کنن ــقف زندگ ــک س ــر ی ــه زی ــانی ک ــت و کس اهل بی
ظاهــراً واژه عتــرت در قــرآن کریــم و نهج البالغــه نیامــده و رد 
پــای ایــن کلمــه را بایــد در احادیــث نبــوی و اشــعار شــاعران 
ــل«  ــده واژه »اه ــم آم ــرآن کری ــه در ق ــرد. آنچ ــتجو ک ــرب جس ع
ــدان  ــی از فرزن ــواده، یک ــای خان ــوی از اعض ــی عض ــه معن ــت ب اس
ــدان  ــال و زن و فرزن ــی اهل وعی ــه معن ــت« ب ــواده و نیز«اهل بی خان
ــد.  ــر یــک ســقف زندگــی می کنن ــواده کــه همگــی زی و اعضــای خان
ــه  ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــرب ب ــان ع ــع در زب ــق و تتّب ــا تحقی ب
واژه عتــرت در اصــل بــرای نســل مــرد بــه کار رفتــه و ســپس 
حاشــیه ای  افــراد  و  بســتگان  و  اقــوام  بــرای  مجــاز  به صــورت 
شــخص بــه کار رفتــه اســت و گاهــی بــرای دوســتان بســیار 
ــرآن  ــه در ق ــل« ک ــه »اه ــد کلم ــت مانن ــرد. درس ــک ف ــی ی صمیم

ــر اعظــم  ــوح )ع( آمــده وانگهــی پیامب ــد حضــرت ن ــرای فرزن ــم ب کری
ــرد  ــه کارب ــی« ب ــلمان فارس ــرای »س ــاز ب ــورت مج )ص( آن را به ص
و فرمــود: »ســلمان منــا اهل البیــت«؛ یعنــی ســلمان از ماســت 
و به مثابــه عضــوی از اعضــای خانــواده مــا محســوب می شــود.
در کتــاب »ترتیــب جمهــرة اللّغــه« تألیــف ابوبکــر محمــد بن الحســن 
ــتان  ــارات آس ــال 321 هـــ. ق از انتش ــه س ــی ب ــد ازدی متوف ــن دری ب
ــرة  ــت: »و عت ــده اس ــن آم ــرت« چنی ــل واژه »عت ــوی، ذی ــدس رض ق
الّرجــل: نســله و ربّمــا جعلــوا اســرته عترتــه، و هــذا معنــی قــول ابــی 
بکــر: »نحــن عتــرة رســول الّل صلـّـی الّل علیــه و ســلّم »؛ یعنــی عترت 
مــرد بــه معنــی نســل اوســت. گاهــی اهل وعیــال و نزدیــکان او را نیــز 
عتــرت قــرار می دهنــد. ایــن اســت معنــای گفتــه ابوبکــر کــه گفــت »ما 
عتــرت پیامبــر هســتیم« کــه منظــور معنــی مجــازی واژه عترت اســت.

در »دائرة المعــارف فریــد وجــدی« نویســنده نامــدار مصــری ذیــل واژه 
عتــرت می خوانیــم: »ولــد الّرجــل و قیــل رهطــه و عشــیرته االدنــون« 
یعنــی عتــرت بــه معنــی فرزنــد بالفاصــل مــرد اســت؛ گفتــه شــده بــه 
معنــی قــوم و قبیلــه و عشــیره و خویشــاوندان نزدیــک نیــز آمــده اســت.

واژه عتــرت هــم در معنــی حقیقــی خــود و هــم در معنــی مجــازی آن، 
در اشــعار فارســی و کــردی نیــز دیــده می شــود. ناصرخســرو می گویــد:

پیش خدای نیست شفیعم مگر رسول

 دارم شفیع پیش رسول آل عترتش
از میــان شــعرا و ادبــای ُکــرد، نخســتین فــردی کــه واژه عتــرت 
ــم  ــید عبدالّرحی ــه س ــت. »عاّلم ــرد( اس ــوی ُک ــرده )مول ــه کار ب را ب
بــه  مشــهور  و  »معــدوم«  بــه  متخلــص  تایجــوزی«  حســینی 
ــد  ــول عقای ــه« در اص ــده مرّضی ــاب »عقی ــه در کت ــرد« ک ــوی ُک »مول
را بــه نظــم کشــیده،  بــه زبــان ُکــردی )لهجــه ســنندجی( آن 
واژه عتــرت را بــا اســتناد بــه احادیــث نبــوی به کاربــرده اســت.
مولــوی ُکــرد در اشــعار خــود عتــرت را متــرادف آل دانســته کــه در زبــان 
عربــی بــه معنــی اوالد و فرزنــدان، طایفــه، دودمــان، خانــدان، و... آمــده 
اســت. ناگفتــه نمانــد کلمــه آل را فقــط بــه کســانی نســبت می دهنــد که 
دارای وجاهــت و برتــری باشــند ماننــد آل یعقــوب، آل محمــد، و... یعنــی 
ــه آل را  ــت و وجاهــت باشــد. کلم ــام و منزل ــد دارای مق ــه بای مضاف الی
بــرای افــراد دون پایــه و دارای مشــاغل پســت بــه کار نمی برنــد. مولــوی 
ُکــرد در نظــم اشــعار کتــاب »عقیــده مرضیــه« این چنیــن ســروده اســت:

بو پاکیی عیتره ت مورید، نه ک مه رید
 هل یریر غیر انّما یرید؟

مه شره بت ئه گه ر با ئینصافی یه
 »انّی تارک فیکم« کافی یه!

ــرای  ــف، ب ــی و متخل ــراد یاغ ــه اف ــو ن ــق ج ــان ح ــر انس ــی ه یعن
ــه  ــر ب ــه تطهی ــز آی ــر، ج ــای پیامب ــامخ نوه ه ــام ش ــی و مق ــات پاک اثب
ــب  ــاذوق و صاح ــر آدم ب ــما اگ ــردد و ش ــری نمی گ ــل دیگ ــال دلی دنب
ــی اســت. ــت کاف ــارک فیکــم« برای ــی ت ــث »ان انصــاف هســتید، حدی

نویسنده: سید اسماعیل حسینی             کنکاشی در مفهوم واژه »عتـرت«
)محقق، ادیب و نویسنده(

ادامه در شامره بعد
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و  قــرآن  سراســری  جشــنواره  در  حاضــر  شــرکت کنندگان  از  یکــی 
عتــرت دانشــجویان، نبــود اختــالف فاحــش میــان رقبــا و همفکــری 
میــان آن هــا را از نقــاط برجســته و قــوت جشــنواره ارزیابــی کــرد.
حســین جــوان از شــرکت کنندگان اهــل اســتان قــم اســت کــه بــرای ســومین 
بــار در ایــن مســابقات حضــور یافته و پیــش  از ایــن در جشــنواره های اصفهان 
و قــم نیــز شــرکت کــرده و حائــز عنــوان شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
به صــورت تخصصــی طی 7 ســال گذشــته بــه کار در رشــته ترتیل می پــردازد، 
ــه دلیــل ویژگی هایــی چــون مخاطــب پســندی  معتقــد اســت ایــن رشــته ب
ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــه زی ــردم از جاذب ــه م ــرای عام ــودن ب ــم ب و قابل فه
ایــن شــرکت کننده، رشــته قرائت)صــوت و لحــن( را متفــاوت و قابل اجــرا تنهــا 
توســط عــده ای خــاص دانســت و افــزود: ســرعت تــالوت در قســمت قرائــت 
کمتــر اســت؛ امــا در بخــش ترتیــل شــتاب بیشــتری در دســتور کار قــرار دارد.

ــات  ــت و آی ــر اس ــل متنوع ت ــات در ترتی ــان و نغم ــرد: الح ــح ک وی تصری
بیشــتری خوانــده می شــود کــه ایــن امــر موجــب آشــنایی و همراهــی بیشــتر 
مخاطبــان یعنــی همــان انــس بــا قــرآن کــه هــدف نهایی اســت، خواهــد بود.

ــاط قــوت و  ــان دانشــجویان را از نق جــوان، ســطح یکســان و همفکــری می
البتــه فاصلــه زیــاد بیــن محــل اســکان تــا محــل برگــزاری جشــنواره و نیــز 
اختالف زمانــی بیــن مراحــل مختلــف ایــن مســابقه از ســطح دانشــگاهی تــا 
ســطح کشــوری را ازجملــه معــدود ایــرادات کلــی ایــن جشــنواره ذکــر کــرد.

شرکت کننده حاضر در جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور:

نزدیکی سطح دانشجویان از نقاط قوت جشنواره است
دانشــجویی  عتــرت  و  قــرآن  سراســری  جشــنواره  ســی امین  دبیــر 
اســاس  کریــم،  قــرآن  از  پیــروی  ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  کشــور، 
کــرد. عنــوان  الهــی  کالم  ایــن  بــه  عمــل  را  انســان  نجــات 

ســی امین  افتتاحیــه  مراســم  در  زاده  صفــی  محمــود  حجت االســالم 
جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان، چگونگــی رویکــرد 
ارزیابــی کــرد  را یــک مســئله مهــم  الهــی  ایــن کالم  بــه  نســبت 
ــادآور  ــک را ی ــر و تمس ــل و تدب ــت، ترتی ــه قرائ ــتا 3 مرحل ــن راس و در ای
ــم  ــان تعلی ــت، هم ــر اس ــورد نظ ــت م ــه در گام نخس ــت: آنچ ــد و گف ش
و تعلــم، تــالوت، فراگیــری و انــس بــا قــرآن کریــم خواهــد بــود.

ــده شــدن دل هــا و اطمینــان قلــب، عنــوان  وی قرائــت قــرآن را موجــب زن
کــرد و در خصــوص رویکــرد و مرحلــه دوم، توجــه بــه قــرآن را فهــم مفاهیــم 
و معانــی آن ذکــر کــرد و در ایــن رابطــه گفــت: عبــور از ظواهــر قــرآن و ورود 
ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــه م ــن مرحل ــی در ای ــن کالم اله ــن ای ــه باط ب

دانشــجویی  عتــرت  و  قــرآن  سراســری  جشــنواره  ســی امین  دبیــر 
کشــور بــا بیــان اینکــه در طــول تاریــخ، جوامــع اســالمی از افــراد 
ظاهرگــرا بــه قــرآن لطمــات زیــادی دیده انــد، بیشــترین مشــکالت 
کنونــی جهــان اســالم را نیــز متأثــر از ایــن مســئله قلمــداد کــرد.

ــره و نتیجــه دو  ــرآن را ثم ــه ق ــی زاده، رویکــرد ســوم ب حجت االســالم صف
رویکــرد قبلــی، یعنــی مرحلــه تمســک عنــوان کــرد و افــزود: قــرآن به عنــوان 
کتــاب کامــل عمــل، بایــد در زندگــی انســان ها نمــود داشــته باشــد.

دبیر سی امین جشنواره سراسری  قرآن و عترت دانشجویی کشور:

اساس نجات انسان، عمل به قرآن کریم است

ــنواره ــیاميندورهجش ــرکتکنندهدرس ــوانش ــیازبان يک
سراســریقــرآنوعتــرتعنوانکــرد:تاکنوندرهشــتدوره
جشــنوارهسراســریقــرآنوعترتدانشــجويانشــرکتکردم.
دانشــجوی و اســتانســمنان اهــل گلپايگانــی فهيمــه
مقطــعدکتــریعلــومقــرآنوحديــثکــهدررشــتهترتيــل
دانشــجويان عتــرت و قــرآن جشــنواره دوره ســیامين
شــرکتکــردهاســت،درگفتگــوبــاخبرنــگارثقليــنگفــت:
فراگيــری بــرای را فعاليــتخــود راهنمايــی ازمقطــع
ــت ــریقرائ ــافراگي ــداب ــردم.درابت ــازک ــمآغ ــرآنکري ق
ــت ــرقرائ ــاقــرآنراآغــازنمــودموعــاوهب تحقيــقانــسب
ــتداشــتهام. ــمفعالي ــله ــظوترتي ــهحف ــق،درزمين تحقي
و خوانــد مصــری ترتيــل را ترتيــل نــوع بهتريــن وی
ــد، ــدا،تجوي ــفوابت ــشوق ــهبخ ــلس ــرد:درترتي ــانک بي
ايــن اســاس بــر و اهميتانــد حائــز لحــن و صــوت
میشــود. انتخــاب ترتيــل شــيوه بهتريــن بخشهــا
جشــنواره ايــن از دوره هشــت در تاکنــون گلپايگانــی
دوم مقــام ازجملــه مقامهايــی و کــرده شــرکت
جشــنواره ايــن دوره نهميــن و بيســت ترتيــل رشــته
بــهميزبانــیايــامرابــهخــوداختصــاصدادهاســت.
باوجوداينکــهویحافــظکلقــرآنکريمنيزهســت،دررشــته
حفــظايــندورهازجشــنوارهشــرکتنــداردکــهدرتوضيــح
علــتآنگفــت:بــهدليــلبرگــزاریآزمــونجامــعوازآنجــا
کــهشــرکتدررشــتهحفــظنيــازبــهتمريــنومــروردارددر
ايــندورهزمــانکافــیدراختيــارنداشــتم؛امــابــاتوجــهبــه
اينکــهدردودورهآينــدهاينجشــنوارههمشــرايطشــرکترا
دارم،حتمــاًخــودرابــرایدورههــایآتــیهــمآمــادهمیکنم.

باتجربه ترین شرکت کننده جشنواره 
قرآن و عترت دانشجویان

جشــنواره ســیامين داوران کميتــه رئيــس
سراســریقــرآنوعتــرتدانشــجويیکشــور
معتقــداســتوجــودگــروهداوریتوانمنــدو
متنــوعازنقــاطقــوتايندورهازجشــنوارهاســت.
گفتگــو در نــژاد محمدعلــی ا... روح دکتــر
بــاخبرنــگارثقليــنبــابيــاناينکــهســطح
بــوده خــوب دوره ايــن در شــرکتکنندگان
ــابقات ــرمس ــالحاض ــرد:درح ــارک ــت،اظه اس
رشــتهاصلــیيعنــیتحقيــققرائــتبرگــزار
ــن ــدگاناي ــمبرگزي ــارداري ــهانتظ ــودک میش

بخــشنفــراتتوانمنــدوخوبــیباشــند.
دورههــای بــا ســیام جشــنواره تفــاوت وی
و ندانســت محســوس چنــدان را گذشــته
ــا ــیب ــاظکم ــهلح ــنوارهب ــهجش ــت:البت گف
ــژه ــت،بهوي ــودهاس ــهب ــیمواج ــتقبالخوب اس
ــان ــیدرمي ــیخوب ــابقاتپراکندگ ــنمس دراي

دانشــجوياندانشــگاههایمختلــفکشــوروجــود
ــت. ــتهاس داش

رئيــسکميتــهداورانســیامينجشــنوارهقــرآنو
عتــرتدانشــجويانکشــوربابيــاناينکهتوانســتيم
تعــدادزيــادیازدانشــجوياندانشــگاههایمختلــف
درسراســرايــرانرابــهايــنجشــنوارهجــذبکنيم،
تصريــحکــرد:ايــنامــرنويدبخــشگســترشايــن
موضــوعوافزايــشتعــداددانشــجوياندردورههــای

ــدبود. ــدهخواه آين
علــینــژاد،اهتمــامدانشــگاهکردســتاندر
و دوره ايــن رقابتهــای مطلــوب برگــزاری
نيــزاســتفادهازتيــمداوریتوانمنــدومتنــوع
دوره ايــن جشــنواره برجســته نقــاط از را
ــا ــاششــدهاســتت ــزود:ت ــردواف ــوانک عن
ازظرفيــتداوریسراســرکشــوردرايــندوره

ــود. ــتفادهش ــابقاتاس ازمس

رئیس کمیته داوران جشنواره سی ام:
استفاده از تیم داوری توانمند، نقطه قوت جشنواره سی ام است

ــی امین  ــندل س ــده روش ــرکت کنن ش
و  قــرآن  سراســری  جشــنواره 
کریــم  قــرآن  بــا  انــس  عتــرت، 
پیشــرفت  عامــل  مهم تریــن  را 
ــرد. ــر ک ــود ذک ــی خ ــی و تحصیل علم

شهرســتان  اهــل  خانجانــی  همــا 
اســت  همــدان  اســتان  نهاونــد 
مقطــع  در  حاضــر  درحــال  کــه 
زبــان  رشــته  ارشــد  کارشناســی 
و ادبیــات عــرب در دانشــگاه رازی کرمانشــاه مشــغول بــه تحصیــل 
ــه از ســن 9  ــق اســت ک ــای مطل ــال 74 و نابین ــد س ــی متول اســت. خانجان
ــت. ــرده اس ــم ک ــرآن کری ــی ق ــات نوران ــری آی ــه فراگی ــروع ب ــالگی ش س

قــرآن  سراســری  جشــنواره  ســی امین  در  ترتیــل  رشــته  در  کــه  وی 
و عتــرت دانشــجویان شــرکت کــرده اســت، در گفتگــو بــا خبرنــگار 
جشــنواره  ایــن  دوره  شــش  در  تاکنــون  کــه  داشــت  اظهــار  مــا 
شــود. هــم  برتــر  رتبــه  چندیــن  حائــز  توانســته  و  کــرده  شــرکت 

هســت،  نیــز  کریــم  قــرآن  جــزء   10 حافــظ  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در  قرآنــی  مختلــف  جشــنواره های  و  مســابقات  در  کــرد:  عنــوان 
ســطح کشــور شــرکت کــردم و داری 32 رتبــه اول تــا ســوم هســتم.

وی مهم تریــن رمــز موفقیــت خــود را انــس بــا قــرآن کریــم خوانــد 
ــردم،  ــاز ک ــرآن را آغ ــظ ق ــری و حف ــه فراگی ــی ک ــرد: از زمان ــان ک و بی
عــالوه بــر اینکــه آرامــش روحــی و روانــی فراوانــی نصیبــم شــده، 
آوردم. دســت  بــه  زیــادی  موفقیت هــای  هــم  تحصیلــی  عرصــه  در 

انس با قرآن کریم مهم ترین عامل در پیشرفت 
تحصیلی ام بوده است

نحــوه و کیفیــت برگــزاری جشــنواره ســی ام از دیــد بســیاری از شــرکت 
ــا  ــو ب ــگانی در گفتگ ــکاری خوراس ــا م ــت. علیرض ــب اس ــدگان مناس کنن
ــه در  ــار اســت ک ــن ب ــرای دومی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــگار ثقلی خبرن
ــابقات  ــل مس ــرد: در دوره قب ــار ک ــد، اظه ــور می یاب ــابقات حض ــن مس ای
بــه میزبانــی اســتان ایــالم کــه طــی روزهــای اول تــا ســوم شــهریورماه 
ــتم. ــور داش ــابقات حض ــن مس ــز در ای ــده بود نی ــزار ش ــل( برگ ــال قب )س

ســال  را 10  تحقیــق  قرائــت  رشــته  در  خــود  فعالیــت  ســابقه  وی 
ذکــر کــرد و در توضیــح ویژگی هــای ایــن نــوع از قرائــت گفــت: 
قرائــت تحقیــق در قیــاس بــا ترتیــل از ســرعت کمتــری برخــوردار 
دارد. ترتیــل  بــه  نســبت  بیشــتری  لحنــی  تنــوع  البتــه  و  اســت 

ایــن شــرکت کننده قرائــت تحقیــق را دارای چهــار بخــش تجویــد، وقــف و 
ابتــدا، صــوت و لحن ذکر کــرد و گفت: نــوع برگزاری این مســابقات تاکنون 
در حــد ایــده آل بــوده اســت و امیدواریــم بــه همین وضعیــت هم ادامــه یابد.

رضایت از برگزاری مسابقات در روز نخست


