مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی):
اگــر قــرآن بــه کشــورهای اســامی و میــان مســلمانان
برگــردد ،تــاوت شــده و مــورد عمــل قــرار بگیــرد،
بــی شــک بــرکات همــه جانبــه و بیپایــان آن بـهزودی
ریشــۀ همــۀ نابســامانیها را قطــع کــرده و کمــال
انســانی و اشــراق الهــی را بــر زمیــن ممکــن میســازد.
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دانشگاه کردستان در یک نگاه
دانشــگاه کردســتان دانشــگاهی اســت در
شــهر ســنندج ،واقــع در اســتان کردســتان
در غــرب ایــران کــه از جملــه دانشــگا ههای
دولتــی (سراســری) ایــران محســوب
میشــود .ایــن دانشــگاه در ســال ۱۳۵۳
کار خــود را بــا عنــوان دانشســرای عالــی
ســنندج وابســته بــه دانشــگاه تربیــت
معلــم تهــران آغــاز کــرد و در ادامــه بــه
عنــوان یکــی از پردیسهــای دانشــگاه
رازی درآمــد .در ســال  ۱۳۷۰وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فــن آوری ایــران،
ایــن مرکــز آمــوزش عالــی را بــا عنــوان
«دانشــگاه کردســتان» بــه رســمیت
شــناخت کــه هــم اکنــون دارای 148
رشــته مقطــع در هفــت دانشــکده و زیــر
نظــر 290عضــو هیــأت علمــی اســت .ایــن
مرکــز آمــوزش عالــی کردســتان دارای
هفــت دانشــکدۀ فنــی مهندســی ،زبــان
و ادبیــات ،کشــاورزی ،منابــع طبیعــی،
علــوم انســانی و اجتماعــی ،علــوم پایــه،
هنــر و معمــاری بــه عــاوه دانشــکده
مهندســی و علــوم پایــه بیجــار اســت.
بیــش از  400کارمنــد و 9500دانشــجو
مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه حــدود
بیســت درصــد از آنهــا دانشــجوی وابســته
بــه تحصیــات تکمیلــی (  1687نفــر
دانشــجوی کارشناســی ارشــد و 223
نفــر دانشــجوی دکتــرا) مــی باشــند

تا ر یخچه :
دانشــگاه کردســتان در نیمســال
اول ســال تحصیلــی ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴
فعالیــت آموزشــی خــود را بــا عنــوان
دانشســرای عالــی ســنندج وابســته
بــه دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران
آغــاز کــرد و بــرای اولیــن بــار در
رشــته دبیــری ریاضــی اقــدام بــه
پذیــرش دانشــجو نمــود .در نیمســال
اول ســال تحصیلــی  ۵۵ - ۵۶پــس از
پیوســتن بــه دانشــگاه رازی کرمانشــاه
بــه صــورت یکــی از پردیسهــای آن
دانشــگاه بــه نــام دانشــکده تریبــت
دبیــر ســنندج عــاوه بــر دبیــری
ریاضــی در رشــتههای دبیــری شــیمی
و زبــان انگلیســی نیــز دانشــجو
پذیرفتــه و از نیمســال دوم همــان
ســال در رشــته دبیــری زبــان و
ادبیــات فارســی دانشــجو پذیرفتــه و
بدیــن صــورت فعالیتهــای آموزشــی
خــود را ادامــه داد .در ســال ،۱۳۷۰
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری
بــا فعالیــت آموزشــی و پژوهشــی
مســتقل ایــن واحــد آموزشــی تحــت
عنــوان دانشــگاه کردســتان موافقــت
کــرد .از آن ســال بــه بعــد رشــتههای
مختلفــی بــه مجموعــه رشــتههای
ایــن دانشــگاه افــزوده شــده اســت.

کردستان سرزمین فرهنگ و هنر

میزبان سی امین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی کشور

بــا اســتعانت از درگاه باریتعالــی و بــا صلــوات بر محمد وآل محمد ،دانشــگاه کردســتان مفتخر اســت
کــه نهــم لغایــت یازدهــم شــهریور مــاه ســال  1394میزبــان ســی امیــن جشــنواره سراســری قرآن
و عتــرت دانشــجویی کشــور (بــا حضــور دانشــجویان قرآنــی برگزیــده مرحلــه منطقــه ای) باشــد.
برگــزاري جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجويان از جملــه برنامــه هــاي ديرپايــي اســت كــه در
حــوزة ترويــج آمــوزه هــاي دينــي و قرآنــي در دانشــگاه هــا بــه منظــور فراهــم آوردن زمينــه
اي جهــت انــس بيــش از پيــش دانشــجويان بــا کالم انســان ســاز الهــي و مفاهيــم تعالــي
بخــش آن و همچنيــن نشــر و بســط فضــاي معنــوي و عطرآگيــن قــرآن و عتــرت در محيــط
دانشــگاهي همــواره مــورد اهتمــام متصديــان و مســئولين فرهنگــي دانشــگاه هــا بــوده اســت.
ايــن جشــنواره ويــژه دانشــجويان مقاطــع مختلــف کاردانــي ،کارشناســي،
کارشناســي ارشــد و دکتــري دانشــگاه هــای وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری اســت کــه در  6بخــش و در  32رشــته مختلــف برگــزار مــی شــود.
طراح :هوشیار رشیعتی

یادبود نشست بررسی آموزش زبان های مادری در کنار زبان رسمی
دانشگاه کردستان  /اسفند 1392
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از ميان بندگان خدا  ،تنها عالمان از او مىرتسند.

پیام حضرت آیت ا ...حسینی شاهرودی
نماینده محترم ولیفقیه در استان کردستان
به جشنواره قرآن و عترت دانشجویی
بسماهلل الرحمن الرحیم
ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم
السالم علیکم و رحمة ا ...و برکاته
بــا تبریــک ایــام دهــه کرامــت بــه جمیــع دانشــگاهیان و دانشــجویان عزیــز و اســاتید محتــرم
شــرکتکننده در مســابقات قــرآن و عتــرت و تعظیــم و تکریــم از ایــن حرکــت مقــدس قرآنــی
کــه نویدبخــش گســترش معــارف عمیــق قرآنــی در جامعــه دانشــگاهی کشــور عزیزمــان
ایــران اســامی میباشــد .قــرآن مجیــد وحــی الهــی و کتــاب دیــن و عقیــده و توحیــد و
نســخه کامــل درمــان دردهــای اجتماعــی و کتــاب حکمــت و بشــارت و موعظــه و هدایــت
و راهنمــای راه کمــال دنیــا و آخــرت و عــروج بــه معــارج بلنــد انســانی و روحانــی اســت.
جهــان معاصــر اگرچــه در صنعــت و تکنیــک روبهپیشــرفت
عزیزان من!		
اســت ،امــا در اخــاق و معنویــات و رعایــت حقــوق و بینــش و خودســازی غــرق در کمبودهــا
و تاریکیهاســت ،مادیگرایــی و الحادپذیــری حیــات نســل معاصــر را تهدیــد میکنــد
بلیــات ایــن تمــدن بهظاهــر آراســته ،و در
و تحیــر و ســرگردانیها را روزافــزون کــرده اســتّ .
باطــن بیمحتــوا در مســلمانان نیــز اثــر کــرده اســت و نســل جدیــد مســلمانان را هــدف قــرار
داده اســت و دوری از هدایتهــای قــرآن مجیــد در چنیــن شــرایطی بســیار خطرنــاک اســت.
شــفای همــه امــراض روحــی مــا و همــه بشــریت ،آشــنایی بــا هدایتهــای قــرآن مجیــد اســت کــه
بشــر را از تاریکیهــا بــه نــور و روشــنایی و از ســقوط در منجالبهــای فســاد نجــات میدهــد.
قــرآن نــور مبیــن و حبــل متیــن و عروةالوثقــی و دســتور رســتگاری و خالصــی
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پوسترهای جشنواره قرآن و عترت داوری شدند

از تمامی ظرفیت های دانشگاه کردستان
بهره گرفته خواهد شد

پوســترهای ارســالی بــه سـیامین جشــنواره سراســری
قــرآن و عتــرت دانشــجویان مــورد داوری قــرار گرفت.
در ایــن مرحلــه از جشــنواره 38 ،اثــر ارســالی از 28
نفــر توســط اســتاد جمشــید محمــدی مــورد ارزیابــی
قــرار گرفــت و آثــار برتــر (اول تــا ســوم) بــه همــراه
آثــار برگزیــده انتخــاب شــد .محمــدی رئیــس خانــه
گرافیــک اســتان کردســتان گفــت :شــاخص ارزیابــی
انتخــاب آثــار برتــر در بخــش پوســتر انتقــال پیــام،
دریافــت ســادهتر و ســهیل تــر مفهــوم کــه بتوانــد
پیامهــا را بــا توجــه بــه محوریــت جشــنواره انتقــال
دهــد ،موتیــو ،لوگــو ،کادربنــدی ،ترکیببنــدی و
 ...ازلحــاظ هنــری موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت.
محمــدی کیفیــت آثــار را نســبت ًا خــوب و مشــکل
اصلــی را در اطالعرســانی ضعیــف دانســت و
ویژگــی آثــار نفــرات برتــر را اینطــور بیــان
کــرد :اثــر برتــر کاری کامــ ً
ا دســتی اســت و ایــن
شــاخصه مثبــت و کاری غیــر کلیشــهای و دارای
تنــوع و اســتفاده از نقــوش مرتبــط و رنگهــای زیبــا
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یرب

حفــظ اصالــت هنــری در کار بــر روی چــوب،
مهمتریــن شــاخصه آثــار برگزیــده بخــش
معــرق ســیامین جشــنواره سراســری
قــرآن و عتــرت دانشــجویان اســت.
اســتاد علــی محمــدی داور بخــش معــرق جشــنواره
بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع ،گفــت :کیفیــت آثــار
ارائهشــده در ایــن دوره بــه انــدازهای نبــود کــه
بتــوان بــرای آن یــک نمایشــگاه مناســب در نظــر
گرفــت؛ کــه علــت اصلــی ایــن امــر رعایــت نشــدن
اصــول و معیارهــای الزم فنــی در کارهــا اســت.
وی تنهــا معــدودی از آثــار را مقیــد بــه رعایت اســلیم
و اصالــت ذکــر کــرد و خــارج نشــدن از زمینــه چــوب
را دلیلــی بــرای رعایــت ایــن مــوارد عنــوان دانســت.
ایــن داور بخــش هنــری داور ســیامین جشــنواره
سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویی تعییــن

از ساعت  12در محل های اسکان

(روز اول جشنواره)

عـصـر

دوشنبه 94/6/9

صـبـح

 6:30تا 7:30

 8تا 10:30

صبحانه

افتتاحیه

 10:45تا 13:15

 20:00تا 20:30

20:30

مسجد

غذاخوری

پیامبر اعظم(ص)

دانشکاه

 13:15تا 13:45

 13:45تا14:45

پذیرایی

تالوت ترتیل

نماز

نهار

در محل اسکان

تاالر مولوی

بوستان دانشکده علوم
انسانی و اجتماعی

آقایان :تاالر مولوی
خانم ها :تاالر فردوسی

مسجد
پیامبر اعظم(ص)

غذاخوری
دانشکاه

 15تا 17:30

 17:30تا 17:45

 17:45تا 19:30

 20:00تا 20:30

 20:30تا 21:30

21:30

صـبـح

(روز دوم جشنواره)

سه شنبه94/6/10

پذیرایی

حفظ  5جزء

خانمها :تاالر فردوسی

بوستان دانشکده علوم
انسانی و اجتماعی

آقایان :تاالر مولوی

خانمها :تاالر فردوسی

مسجد
پیامبر اعظم(ص)

بوستان شهدای
دانشجو دانشگاه

تالوت تحقیق

 6:30تا 7:30

 8تا 10:30

 10:30تا 10:45

 10:45تا 13:15

 13:15تا 13:45

صبحانه

حفظ  10جزء

در محل اسکان

تاالر مولوی

 15تا 17:30

آقایان :تاالر مولوی

حفظ کل

آقایان :تاالر مولوی
خانم ها :تاالر فردوسی

نماز

شام

پذیرایی

حفظ  20جزء

بوستان دانشکده علوم
انسانی و اجتماعی

آقایان :تاالر مولوی

خانمها :تاالر فردوسی

مسجد
پیامبر اعظم(ص)

 17:45تا 18:00

 18:00تا 19:00

 19:00تا 20:00

 20:00تا 20:30

پذیرایی

بازدید

محفل اُنس با قرآن

نماز

خانه کرد  -مرکز شهر

مسجد جامع سنندج

نماز

مسجد
جامع سنندج

*آزمون بخش کتبی همه رشته ها ساعت  - 11دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
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چهارشنبه

 6:30تا 7:30

صـبـح

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
سیدمحمدحسینی شاهرودی

بــا ارســال نتایــج بررســی آثــار بخــش هــای فنــاوری پژوهشــی ادبــی هنــری و شــفاهی(مداحی
و اذان) از ســوی کمیتــه داوران جشــنواره ،نفــرات برگزیــده ایــن بخــش هــای معرفــی شــدند.
بــه گفتــه حجــت الســام و المســلمین دکتــر محمــود صفــی زاده ،دبیــر جشــنواره،
آثــار برتــر در رشــته هــای اذان ،مداحــی ،داســتان ،تلخیــص کتــاب ،شــعر ،داســتان،
فیلنامــه نویســی ،مقالــه و پژوهــش ،نــرم افــزار ،وبــاگ ،نمایشــنامه ،پوســتر ،معــرق،
نقاشــی و طراحــی ،خوشنویســی ،عکاســی ،نماهنــگ و کلیــپ ،فیلــم کوتــاه و تذهیــب
مــورد بررســی داوران قــرار گرفتنــد و نفــرات برتــر(اول تــا ســوم) هــر رشــته اعــام شــدند.
معــاون فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه کردســتان در ایــن بــاره افــزود :نفــرات برتــر در هــر رشــته
جهــت شــرکت در ســی میــن جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان کشــور کــه 9
لغایــت  11شــهریور مــاه در شــهر ســنندج و دانشــگاه کردســتان برگــزار مــی شــود ،دعــوت شــده
انــد و ضمــن تقدیــر از ایشــان ،آثــار برتــر آنهــا نیــز اجــرا و در معــرض دیــد عمــوم قرارمــی گیــرد.
وی دربــاره نحــوه داوری آثــار خاطــر نشــان کــرد کــه در بخــش هنــری ،از اســاتید
مجــرب اســتان در رشــته هــای مختلــف اســتفاده شــد؛ آثــار ســایر بخــش هــا نیــز
توســط داوران خبــره ای کــه توســط اداره فعالیــت هــای دینــی و قرآنــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری معرفــی شــدند ،مــورد ارزیابــی و قضــاوت قــرار گرفتنــد.
داوری رشــته هــای شــفاهی و کتبــی طــی ســه روز جشــنواره انجــام خواهــد گرفــت.

عـصـر

از اوهــام و خرافــات و هدایــت بــه اندیشــههای تابنــاک و معــارف نورانــی اســت.
رســول اکــرم (ص) امــت خــود را بــا قــرآن از مهالــک و ســقوط در پرتگاههــا بیمــه فرمــوده اســت
کــه هــر زمانــی دیدیــد فتنههــای گوناگــون بــه شــما روی آورده و جهالــت عقالنــی و انســانی
شــما درخطــر افتــاده بــه قــرآن بازگشــت کنیــد کــه همــه بالهــا و تاریکیهــا مرتفــع میشــود.
بیشــک گرایــش دانشــگاهیان عزیــز بــه شــرکت در مســابقات قرآنــی و عتــرت جــداً در
زمــان مــا درخــور کمــال تقدیــر و تحســین اســت و مایــه افتخــار و ســرافرازی اســت کــه
دانشــگاهیان کشــور در صــف مقــدم دعــوت بــه آموزههــای قــرآن و عتــرت میباشــند.
از خداونــد متعــال مســئلت دارم شــما عزیزانــی کــه زندگــی خــود را بــا قــرآن و آیــات نورانــی
آن پیونــد دادهایــد و بــه دنیــای متمــدن امــروز کــه از معنویــت و اخــاق دور اســت اعــام
میداریــد کــه تنهــا راه رســیدن بــه کمــاالت انســانی و حقیقــت انســانیت در عمــل بــه دســتورات
آســمانی قــرآن کریــم و تأســی بــه ســیره اهلبیــت میباشــد .بیشازپیــش موفــق بــدارد و
همــه را مشــمول دعــای خیــر حضــرت بقیةاهللاالعظــم ارواحالعالمیــن لــه الفــدا قــرار دهــد.

اســت .ســایر نفــرات کار را بهصــورت نرمافــزاری
ارائــه کردنــد کــه تــا حــدودی برداشــت جدیــدی
در ایــده پــردازی و در قالــب پوســتر داشــتند.
وی در پایــان وجــود کارگاههــای آموزشــی بــا
بــکار گیــری اســاتید مجــرب را موجــب ارتقــای
ســطح تکنیکــی شــرکتکنندگان دانســت و
پیشــنهاد کــرد آثــار بهصــورت مکتــوب یــا
نرمافــزاری پــس از جشــنواره انتشــار یابــد.
شــایانذکر اســت عــاوه بــر آثــار برتــر  10اثــر
برگزیــده نیــز در نمایشــگاه آثــار هنــری در ایــام
برگــزاری جشــنواره نمایــش داده خواهــد شــد.
داور بخــش پوســتر ســیامین جشــنواره سراســری
قــرآن و عتــرت دانشــجویان کشــور کارشــناس ارشــد
هنــر ،ســوابقی چــون مدرســی رشــته گرافیــک در
دانشــگاههای ســطح اســتان ،نفــر برتــر جشــنوارههای
هنرهــای تجســمی مریــوان (ملــی) ،برگزیــده طراحــی
لوگــوی بســم اهلل ســال (84ملی) و پوســتر (دوســاالنه
تهــران) ســال  83را در کارنامــه حرفــه ای خــود دارد.

 10:30تا 10:45

صبحانه

در محل اسکان

 8تا 10:30
اختتامیه

تاالر مولوی

 10:30تا 10:45
پذیرایی

محوطه جنبی

(سوره مجادهل  /آهي )11
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شامره اول

حفــظ اصالــت ،ویژگــی آثــار برتــر بخــش معــرق جشــنواره اســت

پذیرش دانشجویان بخش شفاهی و کتبی

عـصـر

دکتــر فردیــن اخالقیــان رئیــس دانشــگاه کردســتان و رئیــس ســی امیــن جشــنواره
سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویی کشــور در اولیــن جلســه ســتاد اجرایــی ایــن
جشــنواره گفــت :همایشهــای قرآنــی عــاوه بــر ترویــج آمــوزه هــای دینــی در شناســایی
اســتعدادهای ویــژه دانشــجویان و افزایــش روحیــه معنویــت در میــان جوانــان بســیار اثرگــذار
اســت و میزبانــی دانشــگاه کردســتان نیــز در ایــن رویــداد بــزرگ قرآنــی و دانشــجویی
میتوانــد فرصــت مناســبی بــرای تقویــت وحــدت در جامعــه ایرانــی اســامی باشــد.
در ایــن جلســه کــه روز یکشــنبه بــا حضــور اعضــای ســتاد اجرایــی جشــنواره قــرآن و عتــرت
دانشــجویان در محــل دفتــر ریاســت دانشــگاه کردســتان برگــزار شــد ،اعضــای کمیتــه هــای
اجرایــی بــه بررســی نحــوه ســازماندهی برگــزاری ایــن رویــداد قرآنــی کــه طــی روزهــای
نهــم لغایــت  11شــهریور مــاه بــه میزانــی دانشــگاه کردســتان برگــزار میشــود ،پرداختنــد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه کردســتان دکتــر محمــود صفــی زاده ،دبیــر جشــنواره
بــه همــراه مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه کردســتان،
مدیــران مالــی ،امــور عمومــی ،فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ،حراســت ،کارشناســان
فرهنگــی ،دانشــجویی ،روابــط عمومــی دانشــگاه کردســتان و مســئولین کمیتههــا در
ایــن جلســه حضــور داشــتند کــه ضمــن تشــریح شــرح وظایــف ،بــه هماهنگــی و تبــادل
نظــر جهــت برگــزاری هرچــه باشــکوه تــر ایــن رویــداد فرهنگــی و قرآنــی پرداختنــد.
در ســی امیــن جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــگاه هــای سراســر کشــور بیــش از 350
دانشــجوی برتــر مســابقات مراحــل دانشــگاهی و منطقــه ای در  6بخــش شــفاهی،
کتبــی ،پژوهــش ،ادبــی ،هنــری و فنــاوری و در قالــب  32رشــته شــرکت خواهنــد کــرد.

اعالم نتایج داوری جشنواره سی ام

خدا وند كسانى را هك ايمان آورد هاند و كسانى را هك علم هب آانن داده شده ردجات عظيمى مىبخشد

 10:45تا 13:15

 13:15تا 13:45

تقدیر از نفرات برگزیده

نماز

تاالر مولوی

مسجدپیامبراعظم(ص)

بازدید

چهارچــوب حضــور در جشــنواره هنــگام فراخــوان
و پیــش از ارائــه آثــار را بــا هــدف افزایــش
ســطح کیفــی آثــار ارائهشــده ضــروری دانســت.
همچنیــن مشــخص بــودن مــواد بهکاررفتــه و
نیــز لــزوم اســتفاده از چوبهایــی کــه بــه لحــاظ
هنــری و اصالــت ،ویــژه کشــورمان باشــد از دیگــر
مؤلفههایــی اســت کــه محمــدی بــرای بهبــود
کیفیــت کار در جشــنوارههای آینــده مهــم میدانــد.
رتبــه نخســت نمایشــگاه بینالمللــی قــرآن کریــم در
ی  1380و  ،1387رتبــه دوم در ســال 1388
ســالها 
و دیپلــم افتخــار را در ســال  ،1389درجــه هنــری
لیســانس از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در
دوســاالنههای نمایشــگاهی میــراث فرهنگــی کشــور
و رتبــه نخســت در ســال  1376و  1388از جملــه
عناویــن و افتخــارات ایــن هنرمنــد کردســتان اســت.

ناظر ارشد جشنواره سی ام:

اساتید استان آثار هنری را داوری کردند

داوری آثــار تجســمی ارســال شــده بــه دبیرخانــه ســی امیــن
مجموعه تفریحی
جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجویی در اســتان کردســان انجــام شــد.
آبیدر
بــه گفتــه مهــدی صالحــی ناظــر ارشــد جشــنواره ،در محــل معاونــت
فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه کردســتان آثــار رســیده در بخشهــای
 13:45تا 14:45خوشنویســی ،نقاشــی و طراحــی ،عکاســی ،تذهیــب ،پوســتر و
معــرق توســط داوران خبــره اســتان مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
نهار
وی در ایــن خصــوص افــزود :در رشــته خوشنویســی  37اثــر ،در
غذاخوری
رشــته نقاشــی و طراحــی  30اثــر ،در رشــته عکاســی  40اثــر،
دانشکاه
در رشــته تذهیــب  14اثــر ،در رشــته معــرق  14اثــر و در رشــته
پوســتر  30اثــر کــه جمعــ ًا  166اثــر را شــامل میشــد ،توســط
 20:30تا  21:30داوران خبــره اســتان کردســتان مــورد ارزیابــی رتبــه بنــدی قــرار
گرفتنــد کــه نتایــج آن بــر روی وب ســایت جشــنواره قــرار گرفــت.
دکتــر فاتــح عــزت پــور ،اســتاد فردیــن صــادق ایوبــی ،اســتاد
شام
مســعود مرادســلیمی ،اســتاد بهــرام مهربــان ،اســتاد جمشــید
بوستان شهدای
محمــدی و اســتاد علــی محمــدی بــه ترتیــب داوران بخشهــای
دانشجو دانشگاه
خوشنویســی ،نقاشــی و طراحــی ،عکاســی ،تذهیــب ،پوســتر و
معــرق بودنــد کــه آثــار منتخــب مرحلــه منطقــه ای را جهــت
شناســایی نفــرات برتــر مرحلــه سراســری مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد.
شــایان ذکــر اســت کــه ســایر آثــار رســیده بــه جشــنواره ســیام
 13:45تا 14:45قــرآن و عتــرت دانشــجویی در بخشهــای مداحــی ،اذان ،نمایشــنامه،
شــعر ،نقــد و تلخیــص کتــاب ،فیلــم کوتــاه و  ...نیــز بــا همــکاری
وزارت خانــه جهــت داوری در اختیــار داوران ملــی قــرار گرفــت
نهار
غذاخوری دانشکاه کــه لیســت نفــرات و آثــار برتــر در ســایت جشــنواره بــه آدرس
 www.quran-student30.irقرار گرفت.
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فاروق صفی زاده(بخشی از مقاله)

گفت علم آن رد كتابى زند رپوردگار من است رپوردگارم هن خطا مىكند و هن فراموش مىنمايد
اهلبیت از منظر اهل سنت کردستان

اسامی داوران سیمین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور

منبع :فصلنامه علمی تخصصی حبلالمتین

رشته

بخش

حفظ

استاد محمدمهدی بحرالعلوم
استاد حسن ربیعیان

سرکارخانم اعظم الوندی

استاد محمود لطفی نیا

سرکارخانم راضیه جمالی

استاد سعد رحمان

سرکار خانم پروین امیرآبادی

استاد علی اکبر حشمتی

خانم حوریه
سرکار
خوریه عقبایی
سرکاخانم

استاد علیرضا مهدی نژاد

استاد محمودی

اذان

استاد احمد لیائی

استاد محسن کریمی

مقاله

دکتر مجید معارف

دکتر سیدرضا مؤدب

نقد و بررسی

---

---

تلخیص کتاب

دکتر رشید جعفرپور

---

شعر

استاد مرتضی کاردر

استاد علی مهجوری

داستان

استاد علی مهجوری

استاد مرتضی کاردر

نمایشنامه

استاد حمیدرضا قادری

استاد علیاکبر شیروانی

فیلمنامه

استاد علیاکبر شیروانی

استاد علیرضا محمودی

تالوت تحقیق
قرائت ترتیل
مداحی

خوشنویسی
نقاشی و طراحی
نماهنگ

نمونــه مشــهور و بهیادماندنــی ایــن مدعــا
کــه عمیقــاً در فرهنــگ کردســتان و بهویــژه
منطقــه اورامــان ریشــه دوانیــده ،باورهــای
مذهبــی مــردم ایــن دیــار اســت کــه تحــت
عنــوان معرفــت پیــر شــهریار بهصــورت
منظومــهای اعتقــادی و بــه گویــش اورامــان
در ایــن دیــار وجــود داشــته و آثــار آن نیــز
هماینــک بــر جــای اســت .بدینســان ،در
طــول ســدههای پیشــین ،همیــن باورهــای
کهــن مذهبــی در اورامــان ،بســتر خاصــی از
عرفــان را فراهــم آورده اســت کــه بــا ظهــور
آییــن حیاتبخــش محمــدی ،رفتهرفتــه
تحــت تأثیــر آموزههــای اســامی قــرار گرفتــه
و بــر ســاحت چنیــن بســتری ،عرفــان اســامی

استاد فردین صادق ایوبی(داور استان کردستان)

استاد محسن امین

استاد محمد درودگری

عکاسی
تذهیب

استاد بهرام مهربان(داور استان کردستان)

فیلم کوتاه
طراحی پوستر
نرم افزار
وبالگ

مسئول کمیته داوران:
کمیته فنی:

دکتر فاتح عزت پور(داور استان کردستان)

استاد مسعود مرادسلیمی(داور استان کردستان)

معرق
خانــدان ســادات نهــری ،خانــدان ســادات
کاکــو زکریــا ،خانــدان ســادات مردوخــی
خاندانهــای ســادات حســینی شــافعی
مذهــب در کردســتان عبارتانــد از:
ســادات خانقــاه ،ســاکن در اورامــان ،از
نســل امامــزاده علــی عریضــی -عریــض نــام
محلــی از حجــاز بــوده اســت -پســر امــام
جعفــر صــادق (ع) ،ســادات کلجــی (ســاکن
اورامــان از نســل امامــزاده علــی عریضــی)،
ســادات تکیــه قــرهداغ (از نســل امامــزاده
حمــزه بــن امــام موســی کاظــم ع) ،ســادات
بزرنجــه (از نســل امامــزاده ســید اســماعیل
محــدث بــن امــام موســی کاظــم ع).

 20درصــد آثــار بخــش خوشنویســی
جشــنواره مطلــوب بــود

اسامی داوران
سرکارخانم مائده ادیب زاده

شـفاهـی

جلوههــای عرفانــی مهــر اهلبیــت در
کردســتان
یکــی از مهمتریــن جلوههــای مهــر
اهلبیــت پیامبــر (ص) در متــن زندگــی اهــل
ســنت ،همــان بازتــاب دلانگیــز ،پرطــراوت
و زیبــای ایــن مــودت دیرینــه اســت.

ســادات شــافعی مذهــب حســنی و
حســینی کردســتان
گذشــته از امامــزادگان مدفــون در کردســتان
و مناطــق کردنشــین خاورمیانــه کــه غالبــاً
از اوالد بالفصــل امــام موســی کاظــم (ع)
محســوب میگردنــد ،ســالهای از آنــان نیــز
در مناطــق مختلــف کردســتان نسلاندرنســل
باقــی ماندهانــد کــه گفتهشــده اینــان همــان
علــی جــد ســادات حســنی و حســینی در
کردســتان بــه شــمار میآینــد و مدفــن
آنــان همــواره مورداحتــرام عمــوم مؤمنــان
و محبــان اهلبیــت ایــن دیــار بــوده اســت.
مشــهورترین خاندانهــای کــرد منشــعب از
نســل امــام حســن مجتبــی (ع) عبارتانــد از:
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پژوهشی

تاریــخ گذشــتهاش مــورد نگــرش و کاوش
فــرا احساســی و پژوهشــی قــرار دهیــم ،پــی
خواهیــم بــرد کــه دیرزمانــی اســت مهــر
اهلبیــت پیامبــر در ذهــن و زبــان ،دلوجــان
و اندیشــه و روان اهــل ســنت بهروشــنی
نقــش بســته اســت .هرآینــه ایــن نقشپذیــری
ازآنجهــت قابلتأمــل و شــایان توجــه اســت
کــه اوالً همــواره خودجــوش بــوده و مذهــب
خاصــی یــا نظــام عقیدتــی مشــخصی ،یــا
ارادهای معطــوف بــه قــدرت در ورای آن در
کار نبــوده اســت .ثانی ـاً ایــن مــودت و مهــر و
دوســتی ،هی ـچگاه بــه عصــر و دورهــای ویــژه
از تاریــخ ،یــا منطق ـهای خــاص در کردســتان
محــدود نگشــته اســت .ثالثــاً مهــر اهلبیــت
پیامبــر (ص) در میــان اهــل ســنت ،نهتنهــا
شــعار یــا ادعایــی مقطعــی و از ســر احســاس
تلقــی نمیگــردد ،بلکــه میبینیــم ایــن
قــوم مســلمان در عمــل و در گوشــه گوشــه
حیــات فرهنگــی خویــش نشــان داده کــه از
ســر اخــاص و ارادت تــام بــه خانــدان واال
و پــاک اهلبیــت عشــق مــیورزد و ایــن
مــؤدت را مقــدس میدانــد و بــه آن مباهــات
میکنــد( .احمدیــان 1390،ش ،ص )123

ســر بــرآورده اســت .مهمتریــن عامــل انســانی
زمینهســاز رشــد عرفــان و معنویــت در
کردســتان ،آنچنانکــه پیشتــر بــدان
اشــاره شــد ،مهاجــرت تاریخــی امامــزادگان
بــه ایــن ســرزمین بــوده کــه ســدهها،
فرهنــگ مــردم ایــن ســامان را تحــت تأثیــر
قــرار داده و از بــرکات انفــاس قدســی ایــن
پاکتبــاران ،چــراغ معنویــت در کردســتان
همــواره روشــن و تابــان مانــده اســت .اینکــه
سلســله راهبــران و مشــایخ در کردســتان،
بــه خانــدان اهلبیــت منتســباند،
گــواه دیگــری اســت بــر همیــن مدعــا؛ و
مفتخرنــد بــه آنکــه طریقــت آنــان بــه دریــای
معنویــت اســام ،حضــرت امیرالمؤمنیــن
علــی بــن ابیطالــب (ع) منتهــی میگــردد.

ادبـی

ویژگیهــای مــودت اهلبیــت در
باورهــا و ســنن قــوم کــرد
مــؤدت و محبــت اهلبیــت پیامبــر (ص)
در میــان اقــوام مســلمان واقعیتــی اســت
دیرینــه ،فراگیــر ،مســلم و انکارناپذیــر کــه
شــیوهای خودجــوش و ملهــم از اصــول و
آموزههــای بنیــادی اســامی ،همــواره در
جوامــع اســامی مطــرح بــوده و پیوســته
بهعنــوان وجــه اشــتراک مذاهــب اســامی،
در ایجــاد وحــدت و اتحــادی الیــزال در بیــن
مســلمانان موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
هــرگاه واقعبینانــه و بــهدور از تعصبــات
فرقــهای و مذهبــی ،مجموعــه باورهــا و
رفتارهــای جمعــی قــوم ُکــرد را در طــول

4

هــنــری

گفتنــی اســت کــه تمــام اهــل ســنت بــر
وجــوب محبــت اهلبیــت و تحریــم آزار
و بیادبــی قولــی یــا فعلــی نســبت بــه
ایشــان اتفاقنظــر دارنــد و بــا افتخــار
میگوییــم کــه کتابهــای اهــل ســنت
مملــو از مناقــب و فضایــل اهلبیــت اســت.
محبــت و دوســتی اهلبیــت پیامبــر
بــزرگ اســام (ص) از مســائل مهمــی
اســت کــه بهاتفــاق علمــای اســام
از نشــانههای ایمــان شناختهشــده،
چنانکــه بغــض و کینــه نســبت بــه آنــان
از نشــانههای نفــاق شــمرده شــده اســت.
خانــدان اهلبیــت (ع) پــس از رحلــت پیامبــر
عظیمالشــأن اســام (ص) بهویــژه پــس
از حادثــه جانســوز کربــا ،مظلــوم واقــع
شــدند؛ در دهههــا و ســدههای بعــد نیــز
ایــن اوضــاع همچنــان بدتــر و بدتــر گشــت
تــا جایــی کــه ســاله اهلبیــت (ع) حتــی در
زادگاه و ســرزمین خویــش در امــان نبودنــد و
ازاینروســت کــه جــای وطــن کردنــد .ایــن
مهاجرتهــای تاریخــی بــرای اقــوام ممالــک
دور و نزدیــک ،خالــی از برکــت و رحمــت
نبــود و همچنانکــه پیشتــر نیــز اشــاره
شــد ،قــوم ُکــرد ازجملــه اقــوام مســلمانی بــود
کــه از نعمتهــای وجــودی و بحــر فضایــل
و علــوم ایــن بزرگــواران جرعههــای نــاب
چشــید و بــه بهرههــا رســید بهطوریکــه
هماینــک پــس از گذشــت ســدهها از آن
رویــداد تاریخــی ،اهــل ســنت و دیگــر اقــوام
خاورمیانــه از تبعــات آن مهاجــرت معنویــت
گســتر ،مســتفیض و برخوردارنــد .بدینســان،

نخواهــد گردیــد ،مگــر آنکــه مســلمانان حــول
اصیــل مــؤدت اهلبیــت (ع) متحــد گردنــد؛
زیــرا تعلقخاطــر پیــروان مذاهــب و فــرق
اســامی نســبت بــه پیامبــر عزیــز اســام (ص)
و خانــدان گرانقــدر او همــواره موضوعــی
مشــترک ،دیرینــه و پایــدار بــوده اســت.
درواقــع گرامــی داشــتن خانــدان اهلبیــت و
اقتــدا به ســیره آن پیامبر از ســوی مســلمانان،
موضوعــی فراتــر از تقســیمات مذاهب اســامی
و اختالفــات فقهــی و تنــوع و تکثــر رأی در
مســائل اجتهــادی اســت؛ ازایـنرو ایــن مــؤدت
و محبــت ،حقیقتــی اســت انکارناپذیــر و
درعینحــال مناســبترین مصداقــی اســت از
«حبلاهلل»کــه شایســته اســت مســلمانان بــه
آن اعتصــام ورزنــد و از تفرقــه دوری گزیننــد.
(ر.ک :ســنندجی 1375 ،ش ،ص )323
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شــکی نیســت کــه اهلبیــت رســولاهلل در
میــان اهــل ســنت ،مقــام بلنــدی دارنــد
و اهــل ســنت نســبت بــه آنــان احتــرام
بســیار قائلانــد و حقــوق آنهــا را آنگونــه
کــه خداونــد در شــریعت قــرار داده اســت،
رعایــت میکننــد؛ لــذا آنــان را دوســت
دارنــد و محبــت و مبــاالت شایســتهای نســبت
بــه آنــان دارنــد و بــه ســفارش پیامبــر در
خصــوص آنــان عمــل مینماینــد .همــان
وصیتــی کــه در روز غدیــر خــم فرمــود:
ــم َّ
الل فِــی اهلبیتــی»؛ شــما را
«أُ َذ ّ ِک ُر ُک ْ
دربــاره ـ رعایــت حقــوق ـ اهلبیتــم ســفارش
میکنــم( .ر.ک :ابــن األثیــر ،ج  ،2ص )140

غنچههــای مهــر و دوســتی اهلبیــت
پیامبــر عزیــز اســامی (ص) بــر صفحــات
کردســتان شــکفته شــد و عطــر دلانگیــز
آن ،فضــای ایــن ســرزمین را معطــر ســاخت.
جــان کالم آنکــه دوســتی اهلبیــت
(ع) و خانــدان پــاک پیامبــر (ص) در
کردســتان ،مهــری اســت مانــدگار و
شــاخصهای الینفــک از هویــت فرهنگــی
دینــی قــوم مســلمان ُکــرد اســت.
جامعــه اســامی تنهــا در صــورت حفــظ
وحــدت بیــن مذاهــب و فــرق میتوانــد
بــه پویایــی ،مانایــی ،گســترش و شــکوفایی
خویــش تحقــق ببخشــد و ایــن مهــم محقــق

(سوره هط  /آهی )52

مردم از تو رد باره رستاخيز مىرپسند بگو علم آن فقط زند خدا ست و هچ مى دانى شايد رستاخيز زنديك باشد

استاد حامد هادیان

استاد علیرضا محمودی

استاد علی محمدی(داور استان کردستان)
استاد جمشید محمدی(داور استان کردستان)

استاد محمد درودگری

استاد علیرضا شاهمحمدی

سرکارخانم فاطمه خوشنما

استاد ناصر رفیع
دکتر روح اهلل محمدعلی نژاد

استاد حسن شکری ،استاد حسین عبدالملکی

از مجمــوع آثــار رشــته خوشنویســی ســیامین جشــنواره
سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان 20 ،درصــد دارای
کیفیــت مطلــوب و مابقــی در ســطح معمولــی قــرار داشــتند.
دکتــر فاتــح عزتپــور داور رشــته خوشنویســی جشــنواره بــا بیــان ایــن نکتــه
افــزود 2 :اثــر ایــن بخــش فوقالعــاده و از ســایرین بســیار باالتــر بودند؛ ضمن
آنکــه کیفیــت کلــی آثــار در قیــاس بــا ســایر جشــنوارههای دانشــجویی بهتر،
امــا در مقایســه بــا جشــنوارههای تخصصــی کشــوری ضعیفتــر بودنــد.
وی در خصــوص نحــوه ارزیابــی آثــار خوشنویســی در ایــن جشــنواره افــزود:
تنهــا آثــاری کــه مرتبــط بــا موضوعــات جشــنواره بــود ،مــورد بررســی
و قضــاوت قــرار گرفــت و ســایر آثــار کــه در میــان آنهــا نمونههــای
خــوب و ارزشــمندی نیــز وجــود داشــتند کــه بــه دلیــل تفــاوت ســوژه
آنهــا بــا موضــوع جشــنواره از گردونــه رقابــت کنــار گذاشــته شــدند.
اســتاد عــزت پــور کرســی بنــدی ،ترکیــب حــروف و کلمــات ،رعایــت
اصــول خوشنویســی و حــرکات صعــودی و نزولــی ،حــرکات و
اجــرای صحیــح ســطح و دور یعنــی اجــرای کشــیدهها و دایرههــا
را ازجملــه شــاخصهای انتخــاب آثــار برتــر مــورد ذکــر کــرد.
ایــن خوشــنویس کردســتانی کــه دارای گواهینامــه دکتــری از وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری اســت،
عــاوه بــر ســالها ســابقه تدریــس ،بیــش از  18اثــر آموزشــی و کتابــت و
بیــش از  19نمایشــگاه فــردی و گروهــی ازجملــه ســه نمایشــگاه بینالمللــی
را همــراه بــا چندیــن جایــزه ملــی بینالمللــی در کارنامــه هنــری خــود دارد.

وای رب شما ثواب االهی ربای کسانی هک ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است ،اما جز صاربان آن را ردیافت نمی کنند
شهریور1394
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سی مین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور از نگاه آمار

و چون هب رشد و امكل خويش رسيد هب او حكمت و دانش عطا كرديم و نيكوكاران را چنين پاداش مىدهيم

شهریور1394

ربانهم ورزشی جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور

تطابق با موازین هنر اسالمی و ایرانی
شاخص بخش تذهیب است
زمان

49/6/8

49/6/01
از ساعت 22

تا ساعت 23:32

عنوان برنامه

سالن شماره 2

پینگ پنگ ،بدمینتون

 بازی های سالنی منتخب (والیبال ،فوتسال و )... مسابقه :پنالتی گل کوچک و پرتاب بسکتبال* -شنا

 -مسابقه دارت در استخر

 -ورزش های منتخب :پینگ پنگ ،بدمینتون ،والیبال

 ورزش های راکتی منتخب:خواهران

سه شنبه

خواهران

تا ساعت 23:32

مکان برگزاری

 -ورزش های راکتی منتخب:

پینگ پنگ  ،بدمینتون

 بازی های سالنی منتخب :والیبال ،بسکتبال و ... -شنا

سالن شماره 3
مجموعه ورزشی
(شماره )1

سالن شماره 2

 مسابقه :پنالتی در پرتاب بولینگی ،پرتاب بسکتبالبرادران

شــاخص ارزیابــی آثــار بخــش تذهیــب ســیامین جشــنواره
سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان ،میــزان مطابقــت
آنهــا بــا موازیــن هنرهــای ایرانــی و اســامی اســت.
اســتاد بهــرام مهربــان کردســتانی داور بخش تذهیب این جشــنواره
ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع ،تأکیــد کــرد :بیشــتر آثــاری کــه
ویژگیهــای دنبالـهروی از هنرهــای ســنتی ایرانــی و فــرم و طــرح
قابلقبــول را داشــتند ،در ایــن بخــش موردتوجــه قــرار گرفتنــد.
وی معتقــد اســت آثــار ایــن بخــش علیرغــم تعــداد انــدک ،بــه
لحــاظ کیفــی وضعیــت نســبت ًا مناســبی داشــتند و افــزود :بهجــز
برخــی آثــار بخــش قــاب کــه دارای ایراداتــی بودنــد ،ســایر آثــار
و بهویــژه آنهایــی کــه حائــز عنــوان شــدند بــه فرمهــا و
طرحهــای مورداســتفاده در هنــر اســامی و ایرانــی وفــادار بودنــد.
توجــه بــه فعــاالن ایــن عرصــه و تشــویق آنهــا ،موضوعــی
اســت کــه داور رشــته تذهیــب جشــنواره آن را در ارتقــای کمــی و
کیفــی آثــار در جشــنوارههای آینــده ،اثرگــذار ارزیابــی کــرد و در
نظــر گرفتــن جوایــز ارزشــمند را در ایــن راســتا ضــروری دانســت.
مهربــان کردســتانی کــه از شــاگردان مســتقیم اســتاد محمدباقــر
آقامیــری بــوده 20 ،ســال اســت در ایــن عرصــه فعالیــت میکنــد
و قریــب بــه  14ســال نیــز ســابقه تدریــس تذهیــب و نگارگــری
و بهطورکلــی نقاشــی ایرانــی را در کارنامــه دارد .وی تاکنــون
موفــق بــه کســب  6عنــوان کشــوری و یــک عنــوان نخســت
جهانــی در ســال  2014در مســابقات جهانــی الجزایــر شــده اســت.

از ساعت 22

مخاطب

برادران

یکشنبه

 -مسابقه دارت در استخر

 -ورزش های منتخب :پینگ پنگ ،بدمینتون ،والیبال

سالن شماره 3
مجموعه ورزشی
(شماره )1

 لطفا با توجه به برنامه ورزشی مورد عالقه وسایل مورد نیاز به همراه داشته باشید. سرویس ایاب و ذهاب (بازگشت) راس ساعت  03:32از جلوی ورزشگاه به سمت محل های اسکان حرکت خواهد نمود. -به برندگان چند ماده ،فقط یک جایزه (نتیجه برتر) تعلق می گیرد و جوایز دیگر به نفرات بعدی اهدا خواهد شد.

دبیرخاهن جشنواره

فردین صادق ایوبی:
دعوت از صاحبنظران برای دورههای آینده مدنظر قرار گیرد

خبرگزاری دانشگاه های کردستان گزارش کرد

دانشگاه کردستان میزبان دانشجویان قرآنی کشور

بــه گــزارش ُکرددانــش؛ دانشــگاه کردســتان  9شــهریور مــاه ســال جــاری و بــه
مــدت  3روز میزبــان ســیامین جشــنواره دانشــجویی قــرآن و عتــرت کشــور اســت.
در ایــن جشــنواره کــه در تــاالر مولــوی و تــاالر فردوســی دانشــگاه کردســتان برگــزار میشــود ،بیــش از  980نفــر از
دانشــجویان برتــر مســابقات مراحــل دانشــگاهی و منطقـهای در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد .دانشــجویان قرآنــی
در شــش بخــش شــفاهی ،کتبــی ،پژوهــش ،ادبــی ،هنــری و فنــاوری و در قالــب  32رشــته مختلــف بــا هــم بــه
رقابــت پرداختنــد کــه از ایــن تعــداد  593نفــر را بــرادران و  385نفــر را خواهــران تشــکیل داده اســت؛ کــه البتــه ایــن
آمــار تعــداد شــرکت کننــدگان اســت کــه از ایــن تعــداد بیــش از  350نفــر در ایــام جشــنواره حضــور خواهنــد داشــت.
بــه لحــاظ تعــداد کل دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن جشــنواره ،دانشــگاههای منطقــه ســه بــا  212نفــر دانشــجو
و دانشــگاههای منطقــه یــک بــا  187نفــر دانشــجو بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن شــرکت کننــده را داشــتند.
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان بــا  41نفــر ،دانشــگاه فردوســی مشــهد و دانشــگاه گیــان هرکــدام بــا
 35دانشــجو ،دانشــگاه بوعلــی ســینای همــدان بــا  29دانشــجو و دانشــگاه تهــران بــا  27دانشــجو
بــه ترتیــب بیشــترین تعــداد شــرکت کننــده را (از مناطــق چنــج گانــه) بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
از دانشــگاه کردســتان میزبــان ســی امیــن جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت
دانشــجویی کشــور نیــز  24دانشــجو از ایــن دانشــگاه در جشــنواره شــرکت کردهانــد.
در بیــن شــش بخــش موجــود در ایــن جشــنواره ،بخــش شــفاهی بــا شــرکت  445و بخــش فنــاوری بــا 71
دانشــجو بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن تعــداد شــرکت کننــده را بــه خــود اختصــاص داده اســت .از بیــن
رشــتههای موجــود ســی امیــن جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویی کشــور ,رشــته اذان بــا  146نفــر
بیشــترین تعــداد داوطلــب و دو رشــته پویــا نمایــی قــرآن و نقــد و بررســی کتــاب بــدون شــرکت کننــده اســت.
عــاوه بــر بخــش کتبــی و شــفاهی کــه در ایــام برگــزاری جشــنواره برگــزار خواهــد شــد ،آثــار و تولیــدات دانشــجویی
در زمینــه قــرآن و عتــرت در ســایر بخشهــای ادبــی ،پژوهشــی ،فنــاوری و هنــری بــه دبیرخانه این جشــنواره ارســال
شــده کــه بــا بررســی کمیتــه داوران نتایج آن اعــام و دانشــجویان برتر هر رشــته در مراســم افتتاحیه تقدیر میشــوند.

(سوره قصص  /آهی )14
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جلسه ستاد اجرایی  /محل دبیرخانه جشنواره سی ام  /دانشگاه کردستان(معاونت فرهنگی و اجتامعی)

W

W

W

از
دعــوت
صا حب نظــر ا ن
عرصــه هنــر و
ارائــه ســوژههایی
ضــرورت
کــه
جامعــه باشــد ،از
ملزومــات ارتقــای
کیفیــت بخــش
نقاشــی و طراحــی
جشــنواره سراســری
قــرآن و عتــرت
دانشــجویان اســت.
اســتاد فردیــن
صــادق ایوبــی
داور رشــته نقاشــی
و طــراح جشــنواره مــاک کار بــرای بررســی و
ارزیابــی آثــار ایــن بخــش را خودآگاهــی تاریخــی
نســبت بــه فرهنــگ ،تاریــخ هنــر ،مبانــی عملــی و
تکنیکــی هنــر ،فردیــت خــاق هنرمنــد در رابطــه بــا
ســوژههای مطرحشــده در جشــنواره عنــوان کــرد.
وی مقایســه آثــار بــا هنــر معاصــر ایــران در حــوزه
طراحــی و نقاشــی و تحقــق ارزشهــای فرهنگــی
ایرانــی و اســامی را از دیگــر شــاخصههای
ارزیابــی آثــار ارسالشــده بــه جشــنواره خوانــد.
داور رشــته نقاشــی و طراحــی ســیامین جشــنواره
سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان ،محدودیــت
موضوعــات جشــنواره را یــک نقــص دانســت و معتقــد

اســت اگــر بخــش
آزاد نیــز در نظــر
گرفتــه میشــد،
میتوانســت بــه
بهبــود کیفیــت
آثــار کمــک کنــد.
فردیــن صادقایوبــی،
آثــار
کیفیــت
ایــن دوره را در
قیــاس بــا ســایر
جشــنو ا ر هها ی
د ا نشــجو یی
باالتــر عنــوان
کــرد و گفــت:
آثــاری کــه حائــز
عنــوان شــدند ،دارای تواناییهــای تکنیکــی
در اجــرا ،نحــوه ارائــه و ابعــاد بودنــد.
ایــن هنرمنــد کردســتان ســوژههای مذهبــی
در اینگونــه جشــنوارهها مبــدل بــه کلیشــه
دانســت ،درحالیکــه معتقــد اســت هنــر بایــد بــه
ســمت اســتقالل نســبی و ذاتــی حرکــت کنــد.
وی عناوینــی و فعالیتهایــی چــون نقــاش
برگزيــده ســومين نمايشــگاه دوســاالنه نقاشــان
ايــران ،نقــاش انتخابــی جشــنواره جهانــی نقاشــان
دنيــا در ســال  1997هندوســتان و برپایــی بيــش
از  39نمايشــگاه داخلــی و خارجــی (بهصــورت
فــردی و گروهــی) را در کارنامــه هنــری خــود دارد.

گفت رپوردگارا من هب تو پناه مىربم هك از تو چيزى بخواهم هك بدا ن علم ندا رم و اگر مرا نيامرزى و هب من رحم نكنى از زيان كاران باشم
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عکس های جشنواره سی ام داوری شد
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ستاد اجرایی سی مین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور

آمار شرکت کنندگان رشته های مختلف در بخشهای شش گانه

مسئول ستاد اجرایی:

در مرحلــه داوری ســیامین جشــنواره سراســری قــرآن و
عتــرت دانشــجویان ،آثــار برتــر بخــش عکــس انتخــاب شــدند.
در ایــن مرحلــه از جشــنواره ،چهــل اثــر ارســالی از پانــزده عــکاس
بــا موضوعیــت ســوره فتــح توســط اســتاد مســعود مــراد ســلیمی
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و آثــار برتــر (اول تــا ســوم) بــه همــراه
آثــار برگزیــده انتخــاب شــد .مــراد ســلیمی کارشــناس ارشــد
عکاســی کــه داوری چندیــن دوره جشــنوارههای عکاســی از جملــه
جشــنواره ژیــار (انجمــن ســینمای جــوان) ،مســابقات عکاســی کار
و دانــش کشــور ،مســابقات پیشــگیری از اعتیــاد و ...را بــر عهــده
داشــته اســت ،گفــت :شــاخصهای ارزیابــی آثــار در وهلــه اول
مرتبــط بــودن عکــس بــا موضــوع و ســپس بــه لحــاظ تکنیکــی،
ترکیببنــدی و اثرگــذاری بــوده اســت .آخریــن شــاخص نیــز کــه
معمــو ًال کمتــر موردتوجــه قــرار میگیــرد ،شــیوه عکاســی هنرمنــد
بــا توجــه بــه مجموعــه آثــار ارســالی هــر شــرکتکننده اســت.
مــراد ســلیمی کیفیــت عکسهــای ارســالی را بــا توجــه بــه
اطالعرســانی محــدود ،تعــداد کــم آثــار و تنــوع آنهــا ،در
ســطح متوســطی دانســت و افــزود :موضــوع ســوره فتــح بیشــتر
مرتبــط بــا بخــش شــعر ،داســتان ،گرافیــک ،خوشنویســی و...
اســت و بــه دلیــل واقعــی بــودن هنــر عکاســی ،هنرمنــدان
نتوانســتهاند تــوان واقعــی خــود را ارائــه کننــد .داوری بــه روش
حــذف آثــار ضعیــف انجــام گرفــت بهاینترتیــب کــه از بیــن
چندیــن اثــر ،اثــر بهتــر باقــی میمانــد و آثــار باقیمانــده بــا
توجــه بــه ویژگیهــای رتبهبنــدی ،امتیازبنــدی میشــود.
وی در پایــان افــزود :بــرای مراکــز آموزشــی چــون دانشــگاه بهتــر
اســت بخــش مســابقات بهصــورت تخصصیتــر برگــزار شــود؛
اطالعرســانی شــفاف جشــنواره و جوایــز نفیــس نیــز میتوانــد
بــا ایجــاد انگیــزه در شــرکت کننــدگان بــه کیفیــت آثــار بیفزایــد.
شــایانذکر اســت عــاوه بــر آثــار برتــر 10 ،اثــر
برگزیــده نیــز در نمایشــگاه آثــار هنــری در ایــام برگــزاری
جشــنواره ( 9تــا  11شــهریور) نمایــش داده خواهــد شــد.

و كسانى هك از دانش بهره يافت هاند مىدانند هك آنچه از جانب رپوردگارت هب سوى تو انزل شده حق است و هب راه آن زعزي ستودرهاهبرى مىكند
(سوره سبا  /آهی )  6

کمیته انتظامات و تشریفات:

شریف ترکاشوند

علی نظری

کمیته نمایشگاه:

جواد دده جانی

کمیته ورزش:

ناهید مردوخی

کمیته فرهنگی و فوق برنامه:

سید محمد جواد حسینی صدر

کمیته پذیرش:

کمیته روابط عمومی و سالن:

کمیته پذیرایی

لیال نامجو

غالمرضا آیینی

رضا بهرام ولدی

کمیته داوری:

کمیته تاسیسات:

کمیته مالی و کارپردازی:

حسین عبدالملکی

محمد علی ثروت یاری

خالد احمدی

کمیته تغذیه:

کمیته تبلیغات و مدیر سایت:

کمیته نقلیه و خدمات:

ابراهیم سلیمانی

هوشیار شریعتی

کاوه کرمی

تاالر فردوسی دانشگاه کردستان -سالن خواهران

اثر محمد جعفری از دانشگاه مازندران(رتبه دوم رشته خوشنویسی)

تاالر مولوی دانشگاه کردستان  -محل برگزاری افتتاحیه و اختتامیه سی مین جشنواره رسارسی قرآن و عرتت دانشجویان کشور(و سالن مسابقات شفاهی برادران)

یا از تو پیروی کنم ات از آن هچ هب تو تعلیم داده شده و ماهی رشد و صالح است ،هب من بیاموزی
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گردشگری مذهبی ظرفیت ناشناخته و پنهان استان کردستان
کردســتان نــه تنهــا در حوزه میــراث فرهنگــی دارای
اســتعدادهای منحصــر بــه فــردی اســت کــه در
حــوزه مذهبــی نیــز جاذبههــای بــی شــماری دارد
کــه تاکنــون ایــن جاذبههــا بــه خوبــی شناســایی و
معرفــی شــدهاند .کردســتان از اســتانهای غربــی
ایــران و در سلســله جبــال زاگــرس مرکــزی واقــع
شــده اســت و دارای  ۱۰شهرســتان ۲۹ ،شــهر۳۱ ،
بخــش ۸۶ ،دهســتان و بیش از  ۱۷۰۰روســتا اســت.
کردســتان از نظــر داشــتن جاذبههــای گردشــگری
اعــم از تاریخــی و طبیعــی یکــی از اســتانهای
شــاخص کشــور اســت و از لحــاظ گردشــگری
مذهبــی هــم پتانســیل الزم را دارد ولــی متاســفانه
تاکنــون بــه صــورت مطلوبــی بــه آن پرداختــه
نشــده و بخوبــی بــه مــردم و گردشــگران معرفــی
نشــده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه کردســتان
دارای اماکــن مذهبــی فراوانــی اســت کــه میتواند
زمینــه جــذب گردشــگران و زائــران زیــادی را در
طــول ســال فراهــم کنــد ولــی جــای بســی تأســف
اســت کــه مســئوالن مــا زیــاد بــه منافع حاصــل از
ایــن نــوع گردشــگری توجهــی نداشــتهاند.
همــگان برایــن مهــم واقفانــد کــه گردشــگری
یکــی از بهتریــن راههــای برقــراری ارتبــاط افــراد
بــا مذاهــب و فرهنگهــای مناطــق مختلــف
اســت وبازدیــد از بناهــای تاریخــی و مذهبــی
هــم وســیله ای بــرای تحقــق هرچــه بیشــتر ایــن
مســئله بــه شــمار میآیــد.
تعــدادی از اماکــن مذهبــی کردســتان جــزو
آثارارزشــمند تاریخــی و فرهنگــی ایــران اســامی
هســتند کــه درفهرســت آثــار ملــی هــم بــه ثبــت
رســیدهاند و نمونــه آن مســجد جامــع ســنندج
(داراالحســان) ،مســجد دومنــاره ســقز و غیره اســت.
مسجد جامع سنندج
مســجد جامــع ســنندج (معــروف بــه داراالحســان)
یکــی از مهمتریــن مســاجد شــهر ســنندج
محســوب میشــود کــه دارای  ۲هــزار و  ۳۶۲متــر
مربــع مســاحت و هــزار و  ۸۶۲متــر مربــع زیــر
بناســت ،بنــا بــر اشــعار موجــود در ایــن مســجد
کــه بــه وســیله میــرزا صــادق اصفهانــی متخلــص
بــه ناطــق و میــرزا فتــح اهلل خــرم ســنندجی
متخلــص بــه خــرم ســروده شــده ،ســاخت مســجد
در ســالهای  ۱۲۲۷ه .ق تــا  ۱۲۲۸ه .ق انجــام
گرفتــه اســت .از خصوصیــات عمــده مســجد جامــع
ســنندج میتــوان بــه دکورهــای هفــت رنــگ،
آجرهــای لعــاب کاری شــده بــه جــای ســنگ کــف
پــوش و نوشــتن دو ســوم از یــک جــزء قــرآن بــر
روی کتیبههــای مســجد اشــاره کــرد.

ثقلـین ویژه نامه سی مین جشـنواره
سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور
مدیر مسئول:
رسدبیر:
مدیر اجرایی:
صفحه آرا:

فردین اخالقیان
محمود صفی زاده
هوشیار رشیعتی
آریان نرصالهی

با همکاری ستاد اجرایی جشنواره

بخــش عمــده ایــن بنــا بــه آمــوزش اختصــاص
داشــته و ســه ضلــع حیــاط بنــا مدرســه اســت
و دوازده حجــره بــرای آمــوزش در آ نهــا
تعبیــه شــده اســت .پنــج حجــره در ضلــع
شــمالی بــرای طــاب علــوم دینــی ،چهــار
حجــره در ضلــع شــرقی و ســه حجــره در
ضلــع جنوبــی حیــاط مدرســه وجــود دارد.
تمــام ایــن حجر ههــا از طریــق ایوانچههــای
کوچکــی کــه در پشــت آ نهــا قــرار دارد بــه
حیــاط (صحــن) راه مییابنــد و در طرفیــن
مدخــل حجر ههــا دو پنجــره بــا گــره چینــی
هندســی تعبیــه شــده کــه بــرای تنظیــم نــور
و حــرارت اســت.
مسجد دومناره سقز
مســجد دو منــاره ســقز واقــع در محلــه میــان
قلعــه ســقز و در دامنــه یگانــه تپــه تاریخــی

امامزاده هاجره خاتون (س)
بــر اســاس روایــات موجــود ،ایــن امامــزاده ،خواهــر
امــام رضــا (ع) اســت کــه در ســفر آن بزرگــوار بــه
خراســان ،در کردســـتان رحلــت فرمــود و درمحلــه
قدیمــی ســر تپولــه ســنندج بــه خاک ســپرده شــده
اســت .در مجــاور ایــن امامــزاده ،مســجد و آرامــگاه
مشــایخ و بــزرگان ســنندج نیــز قــرار دارد .ایــن
امامــزاده در خیابــان صــاح الدیــن ایوبــی در میــدان
انقــاب واقــع اســت.
امامزاده پیرعمر (ع)
در بــاب شــجره ایــن امامــزاده گفتــه شــده وی
پســر بالفصــل حضــرت علــی (ع) اســت و نــام
ایشــان را ســید عبدالصمــد ذکــر نمودهانــد
و چــون مدفنــش در بــاد اهــل تســنن
اتفــاق افتــاده او را پیرعمــر میخواننــد .ایــن
مجموعــه شــامل مقبــره ومســجد اســت .بنــای

داخــل شــهر ،یعنــی ناریــن قلعــه و در واقــع در
بافــت قدیــم شــهر ،در خیابــان امــام خمینــی و
پشــت حســینیه ســقز واقــع شــده اســت .ایــن
مســجد در محیطــی آزاد ســاخته شــده و از هــر
طــرف بــاز اســت ،از طــرف شــمال بــه یــک
کوچــه ســه متــری محــدود بــه تپــه قلعــه قدیــم
ناریــن قلعــه و خیابــان امــام و از طــرف جنــوب
بــه محوطــه بــاز حوضخانــه راه دارد.
در جهــت غــرب بــه یــک گــذرگاه چهــار متــری
و از طــرف شــرق نیــز بــه یــک کوچــه یــک
متــری محــدود اســت .ایــن مســجد در ســال
 ۱۳۸۰بــا شــماره ثبتــی  ،۲۶۰۰جــزء آثــار ملــی
کشــور بــه ثبــت رســید .ورودی اصلــی ایــن
مســجد ،در ضلــع غربــی قــرار گرفتــه اســت،
ایــن در ورودی ،ســر در آجــری بــا بافــت گــره
چینــی آجــر و کاشــی زرد رنــگ دارد کــه
معــرف دوره زندیــه اســت.
بعــد از در ورودی ،یــک داالن ارتباطــی بــرای
رســیدن بــه شبســتان مســجد قــرار داردکــه ابعــاد
ایــن داالن ارتباطــی ،حــدود  ۳در  ۳/۵متــر اســت
کــه از همیــن داالن بــه وســیله  ۹پلــه میتــوان
بــه پشــت بــام مســجد رســید .پلههــای ایــن
راه ارتباطــی ،بدیــن صــورت ســاخته شــدهاند
کــه از چوبــی بــرای لبــه پلــه اســتفاده کــرده و
بــرای ســاخت پلههــا پشــت ایــن لبــه چوبــی
را بــه وســیله ســنگهای الشــه ،خشــت خــام و
انــدودکاه گل پــر کردهانــد.

اصلــی مقبــره در زمــان ســلیمان خــان اردالن
در ســال  ۱۰۴۰هجــری قمــری ســاخته شــده
و ایــن بقعــه در ضلــع جنوبــی خیابــان امــام
خمینــی (ره) در مجــاورت قلعــه حکومتــی ســنه
دژ قدیــم قــرار گرفتــه اســت.
امامزاده پیرمحمد (ع)
امامــزاده محمــد بــن یحیــی (ع) مشــهور بــه «
پیرمحمــد» فرزنــد امامــزاده پیرعمر (ع) اســت .او از
اولیــن ســاداتی اســت کــه در ایــن منطقــه ســکونت
اختیــار کــرد .ســاختمان جدیــد ایــن بــارگاه و
گنبــد مخروطــی شــکل آن از تمــام نقــاط شــهر
دیــده میشــود .ایــن بقعــه در میــدان نبــوت شــهر
ســنندج ،بــاالی تپــهای در گورســتان قدیمــی
پیرمحمــد واقــع شــده اســت.
قرآن تاریخی نگل
قــرآن نــگل یکــی از جاذبههــای گردشــگری
اســتان کردســتان اســت کــه در روســتایی بــه
همیــن نــام از توابــع بخــش «کالتــرزان» ســنندج
کــه در  ۶۵کیلومتــری غــرب ســنندج و در مســیر
جــاده ســنندج  -مریــوان واقــع شــده اســت .ایــن
قــرآن بــه خــط کوفــی اســت کــه بیــش از ۱۰۰۰
ســال از کتابــت آن میگــذرد و طــول صفحــات
آن  ۴۰ســانتیمتر و عــرض آن  ۳۵ســانتیمتر
اســت و در هــر صفحــه  ۱۴ســطر نوشــته
شدهاســت .ایــن اثــر مقــدس و حیرتانگیــز
مذهبــی و هنــری ،روســتا و مســجد نــگل را بــه
مــوزهای معــروف تبدیــل کــرده اســت.

امامزاده سید جاللالدین (ع)  -باباگرگر
امامــزاده ســید جاللالدیــن از نــوادگان امــام
ســجاد (علیهالســام) اســت .بقعــه زیبــا و تاریخــی
ایــن امامــزاده در خــارج از روســتای متروکــه
باباگرگــر در  ۳۸کیلومتــری شــمال شــرقی شــهر
قــروه و در حاشــیه رود شــور واقــع شــده اســت.
مقبــره امامــزاده از چنــد بخــش تشــکیل شــده،
اتــاق اصلــی و گنبــدی شــکل آن در بخــش جنوبــی
و اتاقهــای دیگــر در ضلــع شــرقی جــای دارد.
چشــمه آبمعدنــی جوشــانی از آثــار طبیعــی در
کنــار ایــن امامــزاده واقــع شــده اســت کــه منجــر
بــه جــذب تعــداد زیــادی گردشــگر بــه منطقــه
شــده اســت .ایــن چشــمه آبمعدنــی کــه ترکیبــی
از گوگــرد و آب اســت بــرای درمــان بســیاری از
بیماریهــا پوســتی مفیــد اســت.
امامزاده ابراهیم و اسماعیل (ع)
ایــن امــام بزرگــوار از نــوادگان امــام علــی
بنالحســین ســجاد (ع) ایــن پــدر و پســر از
بــزرگان ســادات جبــل بودنــد کــه از دینــور
بــه کردســتان مهاجــرت کردنــد و ســپس در
اســفندآباد ســکونت اختیــار کردنــد و ســید
اســماعیل در ســال  ۶۵۰یــا  ۶۵۵و ســیدابراهیم
در ســال  ۶۷۵ه.ق وفــات یافتــه اســت.
امامزاده جعفر (ع)  -شهر دلبران
بقعــه ایــن امامــزاده در ابتــدای شــهر دلبــران در
فاصلــه  ۲۴کیلومتــری شــهر قــروه واقع شــده اســت.
نســب شــریف امامــزاده جعفــر بــا پنــج واســطه بــه
امــام زینالعابدیــن (ع) منتهــی میشــود.
امامزاده زینالعابدین (ع)
بقعــه ایــن امــامزاده مقابــل ایــوان شــمالی
بقعــه امامــزادگان هاجــر و ســارا خاتــون (س)
در گلــزار شــهدای شــهر قــروه واقــع شــده
اســت .امامــزاده زینالعابدیــن از نــوادگان امــام
موســی کاظــم (ع) میباشــند.
امامزاده عقیل (ع)
ایــن امامــزاده در  ۷۰کیلومتــری شــهر بیجــار ،در
شــهر حس ـنآباد یاســوکند از بخــش کرانــی واقــع
گردیــده اســت .ایــن بزرگوار کــه مورداحتــرام اهالی
منطقــه بــوده دارای بنائــی بســیار زیبــا کــه مربــوط
بــه دوران صفویــه بــوده اســت.
امامزادگانعبداهلل،اسماعیلومحـمد(ع)
ایــن امامــزادگان از نــوادگان امــام موســی بــن
جعفــر (ع) میباشــند .ایــن بقعــه متبرکــه
در دهســتان پیرتــاج واقــع در  ۶۵کیلومتــری
شهرســتان بیجــار واقــع شــده اســت.
امامزاده حمزه عرب (ع)
امامــزاده حمــزه عــرب از نــوادگان امــام موســی بن
جعفــر (ع) اســت .ایــن امامــزاده در مرتفعتریــن
قل ـهای از کوههــای شهرســتان بیجــار بنــام کــوه
حمــزه عــرب (ع) واقــع در روســتای حســنآباد
حومــه واقــع شــده اســت.
امامزاده صاحبه خاتون (س)
امامــزاده صاحبــه خاتــون (س) خواهــر امــا
رضــا(ع) در  ۲۷کیلومتــری شــهر بیجــار در تپـهای
نزدیــک روســتای دهبنــه واقــع شــده اســت کــه
از ســال  ۱۳۶۲بــا همــکاری هیئتامنــا کار
بازســازی ایــن مــکان متبرکــه آغــاز شــده اســت.

منبع :سایت سازمان تبلیغات اسالمی

