
بــا اســتعانت از درگاه باریتعالــی و بــا صلــوات بر محمد وآل محمد، دانشــگاه کردســتان مفتخر اســت 
کــه نهــم لغایــت یازدهــم شــهریور مــاه ســال 1394 میزبــان ســی امیــن جشــنواره سراســری قرآن 
و عتــرت دانشــجویی کشــور )بــا حضــور دانشــجویان قرآنــی برگزیــده مرحلــه منطقــه ای( باشــد.
ــه برنامــه هــاي دیرپایــي اســت کــه در  برگــزاري جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجویان از جمل
ــه  ــم آوردن زمین ــور فراه ــه منظ ــا ب ــي در دانشــگاه ه ــي و قرآن ــاي دین ــوزه ه ــج آم ــوزة تروی ح
ــي  ــم تعال ــي و مفاهی ــاز اله ــان س ــا کالم انس ــجویان ب ــش دانش ــش از پی ــس بی ــت ان اي جه
ــط  ــرت در محی ــرآن و عت ــن ق ــوي و عطرآگی ــر و بســط فضــاي معن ــن نش بخــش آن و همچنی
ــوده اســت. ــا ب ــان و مســئولین فرهنگــي دانشــگاه ه ــام متصدی ــورد اهتم ــواره م دانشــگاهي هم
کارشناســي،  کاردانــي،  مختلــف  مقاطــع  دانشــجویان  ویــژه  جشــنواره  ایــن 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  هــای  دانشــگاه  دکتــري  و  ارشــد  کارشناســي 
شــود. مــی  برگــزار  مختلــف  رشــته   32 در  و  بخــش   6 در  کــه  اســت  فنــاوری 

کردستان سرزمین فرهنگ و هنر
میزبان سی امین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی کشور

ــت در  ــگاهی اس ــتان دانش ــگاه کردس دانش
شــهر ســنندج، واقــع در اســتان کردســتان 
در غــرب ایــران کــه از جملــه دانشــگاه های 
محســوب  ایــران  )سراســری(  دولتــی 
ــال ۱۳۵۳  ــگاه در س ــن دانش ــود. ای می ش
ــی  ــرای عال ــوان دانشس ــا عن ــود را ب کار خ
تربیــت  دانشــگاه  بــه  وابســته  ســنندج 
ــه  ــه ب ــرد و در ادام ــاز ک ــران آغ ــم ته معل
دانشــگاه  پردیس هــای  از  یکــی  عنــوان 
وزارت   ۱۳۷۰ ســال  در  درآمــد.  رازی 
ایــران،  آوری  فــن  و  تحقیقــات  علــوم، 
ــوان  ــا عن ــی را ب ــوزش عال ــز آم ــن مرک ای
رســمیت  بــه  کردســتان«  »دانشــگاه 
شــناخت کــه  هــم اکنــون دارای ۱48 
ــر  ــکده و زی ــت دانش ــع در هف ــته مقط رش
نظــر29۰ عضــو هیــأت علمــی اســت. ایــن 
مرکــز آمــوزش عالــی کردســتان دارای 
هفــت دانشــکدۀ فنــی مهندســی، زبــان 
منابــع طبیعــی،  ادبیــات، کشــاورزی،  و 
ــه،  ــوم پای ــی، عل ــانی و اجتماع ــوم انس عل
دانشــکده  عــاوه  بــه  معمــاری  و  هنــر 
پایــه بیجــار اســت.  مهندســی و علــوم 
بیــش از 4۰۰ کارمنــد و9۵۰۰ دانشــجو 
ــه حــدود  ــت هســتند ک ــه فعالی مشــغول ب
بیســت درصــد از آنهــا دانشــجوی وابســته 
نفــر   ۱68۷  ( تکمیلــی  تحصیــات  بــه 
 22۳ و  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی 
باشــند  مــی  دکتــرا(  دانشــجوی  نفــر  

: یخچه ر تا
نیمســال  در  کردســتان  دانشــگاه 
 ۱۳۵۳  -  ۱۳۵4 تحصیلــی  ســال  اول 
ــوان  ــا عن ــود را ب ــی خ ــت آموزش فعالی
وابســته  ســنندج  عالــی  دانشســرای 
تهــران  معلــم  تربیــت  دانشــگاه  بــه 
در  بــار  اولیــن  بــرای  و  کــرد  آغــاز 
بــه  اقــدام  ریاضــی  دبیــری  رشــته 
پذیــرش دانشــجو نمــود. در نیمســال 
ــس از  ۵۵ پ  - ۵6 ــی  ــال تحصیل اول س
ــاه  ــگاه رازی کرمانش ــه دانش ــتن ب پیوس
بــه صــورت یکــی از پردیس هــای آن 
تریبــت  دانشــکده  نــام  بــه  دانشــگاه 
دبیــری  بــر  عــاوه  ســنندج  دبیــر 
ــیمی  ــری ش ــته های دبی ــی در رش ریاض
دانشــجو  نیــز  انگلیســی  زبــان  و 
همــان  دوم  نیمســال  از  و  پذیرفتــه 
و  زبــان  دبیــری  رشــته  در  ســال 
و  پذیرفتــه  دانشــجو  فارســی  ادبیــات 
بدیــن صــورت فعالیت هــای آموزشــی 
 ،۱۳۷۰ ادامــه داد. در ســال  را  خــود 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم  وزارت 
پژوهشــی  و  آموزشــی  فعالیــت  بــا 
مســتقل ایــن واحــد آموزشــی تحــت 
موافقــت  کردســتان  دانشــگاه  عنــوان 
ــته های  ــد رش ــه بع ــال ب ــرد. از آن س ک
رشــته های  مجموعــه  بــه  مختلفــی 
اســت. شــده  افــزوده  دانشــگاه  ایــن 

دانشگاه کردستان در یک نگاه

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
اگــر قــرآن بــه کشــورهای اســامی و میــان مســلمانان 
ــرد،    ــرار بگی ــل ق ــورد عم ــده و م ــاوت ش ــردد، ت برگ
بــی شــک بــرکات همــه جانبــه و بی پایــان آن بــه زودی 
ــال  ــرده و کم ــع ک ــامانی ها را قط ــۀ نابس ــۀ هم ریش
انســانی و اشــراق الهــی را بــر زمیــن ممکــن می ســازد.

یادبود نشست بررسی آموزش زبان های مادری در کنار زبان رسمی 
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داوری آثــار تجســمی ارســال شــده بــه دبیرخانــه ســی امیــن 
جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجویی در اســتان کردســان انجــام شــد.

بــه گفتــه مهــدی صالحــی ناظــر ارشــد جشــنواره، در محــل معاونــت 
ــای  ــیده در بخش ه ــار رس ــتان آث ــگاه کردس ــی دانش ــی اجتماع فرهنگ
و  پوســتر  تذهیــب،  عکاســی،  طراحــی،  و  نقاشــی  خوشنویســی، 
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــتان م ــره اس ــط داوران خب ــرق توس مع

وی در ایــن خصــوص افــزود: در رشــته خوشنویســی 37 اثــر، در 
رشــته نقاشــی و طراحــی 30 اثــر، در رشــته عکاســی 40 اثــر، 
در رشــته تذهیــب 14 اثــر، در رشــته معــرق 14 اثــر و در رشــته 
پوســتر 30 اثــر کــه جمعــًا 166 اثــر را شــامل می شــد، توســط 
ــرار  ــدی ق ــه بن ــی رتب ــورد ارزیاب ــتان م ــتان کردس ــره اس داوران خب
ــت. ــرار گرف ــنواره ق ــایت جش ــر روی وب س ــج آن ب ــه نتای ــد ک گرفتن

 دکتــر فاتــح عــزت پــور، اســتاد فردیــن صــادق ایوبــی، اســتاد 
جمشــید  اســتاد  مهربــان،  بهــرام  اســتاد  مرادســلیمی،  مســعود 
ــای  ــب داوران بخش ه ــه ترتی ــدی ب ــی محم ــتاد عل ــدی و اس محم
و  پوســتر  تذهیــب،  عکاســی،  طراحــی،  و  نقاشــی  خوشنویســی، 
معــرق بودنــد کــه آثــار منتخــب مرحلــه منطقــه ای را جهــت 
شناســایی نفــرات برتــر مرحلــه سراســری مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد.

ــی ام  ــنواره س ــه جش ــیده ب ــار رس ــایر آث ــه س ــت ک ــر اس ــایان ذک  ش
قــرآن و عتــرت دانشــجویی در بخش هــای مداحــی، اذان، نمایشــنامه، 
ــکاری  ــا هم ــز ب ــاه و ... نی ــم کوت ــاب، فیل ــص کت ــد و تلخی ــعر، نق ش
وزارت خانــه جهــت داوری در اختیــار داوران ملــی قــرار گرفــت 
کــه لیســت نفــرات و آثــار برتــر در ســایت جشــنواره بــه آدرس 

قرار گرفت.
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  کتبی و شفاهیپذیرش دانشجویان بخش 
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 صبحانه

 در محل اسکان
 

 افتتاحیه

 تاالر مولوی
 

 پذیرایی

بوستان دانشکده علوم 
 انسانی و اجتماعی

 تالوت ترتیل
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تاالر مولوی   آقایان:
 تاالر فردوسی ها:خانم

 پذیرایی
بوستان دانشکده علوم 

 انسانی و اجتماعی

 جزء 5حفظ 

تاالر مولوی    آقایان:
 تاالر فردوسی ها:خانم
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 حـبـص

7:30تا  6:30 10:30تا  8  10:45تا  10:30  51:31تا  10:45  45:13تا  51:31  14:45تا 45:13   

 صبحانه
 در محل اسکان

 

 جزء 10حفظ 
 تاالر مولوی

 

 پذیرایی
بوستان دانشکده علوم 

 انسانی و اجتماعی

 جزء 20حفظ 

تاالر مولوی     آقایان:
 تاالر فردوسی ها:خانم

 نماز
 مسجد

 اعظم)ص(پیامبر 

 نهار
غذاخوری 

  دانشکاه

 رـصـع

17:30تا  15 18:00تا  17:45  19:00تا  18:00  20:00تا  19:00  20:30تا  20:00  21:30تا  20:30   

 حفظ کل
آقایان: تاالر مولوی  
 خانم ها: تاالر فردوسی

 پذیرایی
 

 بازدید 
 محفل اُنس با قرآن 

 سنندج مسجد جامع
 

 نماز
 مسجد 

 سنندج جامع

 شام
بوستان شهدای 
 دانشجو دانشگاه

 مرکز شهر -خانه کرد 
 

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

7:30تا  6:30 10:30تا  8  10:45تا  10:30  15:31تا  10:45  45:13تا  51:31  14:45تا 45:13   

 هصبحان
 در محل اسکان

 اختتامیه
 تاالر مولوی

 پذیرایی
 محوطه جنبی

 تقدیر از نفرات برگزیده

 تاالر مولوی
 نماز
 اعظم)ص(مسجدپیامبر

 نهار
 غذاخوری دانشکاه

 

به جشنواره قرآن و عترت دانشجویی
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم
السالم علیکم و رحمة ا... و برکاته

ــرم  ــاتید محت ــز و اس ــجویان عزی ــگاهیان و دانش ــع دانش ــه جمی ــت ب ــه کرام ــام ده ــک ای ــا تبری ب
ــی  ــدس قرآن ــت مق ــن حرک ــم از ای ــم و تکری ــرت و تعظی ــرآن و عت ــابقات ق ــرکت کننده در مس ش
کــه نویدبخــش گســترش معــارف عمیــق قرآنــی در جامعــه دانشــگاهی کشــور عزیزمــان 
ایــران اســالمی می باشــد. 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.

روبه پیشــرفت  تکنیــک  و  صنعــت  در  اگرچــه  معاصــر  جهــان  عزیزان من!  
ــا  ــرق در کمبوده ــازی غ ــش و خودس ــوق و بین ــت حق ــات و رعای ــالق و معنوی ــا در اخ ــت، ام اس
می کنــد  تهدیــد  را  معاصــر  نســل  حیــات  الحادپذیــری  و  مادی گرایــی  تاریکی هاســت،  و 
ــته، و در  ــر آراس ــدن به ظاه ــن تم ــات ای ــت. بلّی ــرده اس ــزون ک ــرگردانی ها را روزاف ــر و س و تحی
ــرار  ــدف ق ــلمانان را ه ــد مس ــل جدی ــت و نس ــرده اس ــر ک ــز اث ــلمانان نی ــوا در مس ــن بی محت باط
ــت. ــاک اس ــیار خطرن ــرایطی بس ــن ش ــد در چنی ــرآن مجی ــای ق ــت و دوری از هدایت ه داده اس

شــفای همــه امــراض روحــی مــا و همــه بشــریت، آشــنایی بــا هدایت هــای قــرآن مجیــد اســت کــه 
ــد. ــات می ده ــاد نج ــای فس ــقوط در منجالب ه ــنایی و از س ــور و روش ــه ن ــا ب ــر را از تاریکی ه بش

خالصــی  و  رســتگاری  دســتور  و  عروةالوثقــی  و  متیــن  حبــل  و  مبیــن  نــور  قــرآن 

اســت. نورانــی  معــارف  و  تابنــاک  اندیشــه های  بــه  هدایــت  و  خرافــات  و  اوهــام  از 
رســول اکــرم )ص( امــت خــود را بــا قــرآن از مهالــک و ســقوط در پرتگاه هــا بیمــه فرمــوده اســت 
ــانی  ــی و انس ــت عقالن ــما روی آورده و جهال ــه ش ــون ب ــای گوناگ ــد فتنه ه ــی دیدی ــر زمان ــه ه ک
ــود. ــع می ش ــا مرتف ــا و تاریکی ه ــه باله ــه هم ــد ک ــرآن بازگشــت کنی ــه ق ــاده ب ــر افت ــما درخط ش
بی شــک گرایــش دانشــگاهیان عزیــز بــه شــرکت در مســابقات قرآنــی و عتــرت جــداً در 
ــه  ــت ک ــرافرازی اس ــار و س ــه افتخ ــت و مای ــین اس ــر و تحس ــال تقدی ــور کم ــا درخ ــان م زم
آموزه هــای قــرآن و عتــرت می باشــند. بــه  دانشــگاهیان کشــور در صــف مقــدم دعــوت 

ــی  ــات نوران ــرآن و آی ــا ق ــود را ب ــی خ ــه زندگ ــی ک ــما عزیزان ــئلت دارم ش ــال مس ــد متع از خداون
ــالم  ــت اع ــالق دور اس ــت و اخ ــه از معنوی ــروز ک ــدن ام ــای متم ــه دنی ــد و ب ــد داده ای آن پیون
می داریــد کــه تنهــا راه رســیدن بــه کمــاالت انســانی و حقیقــت انســانیت در عمــل بــه دســتورات 
آســمانی قــرآن کریــم و تأســی بــه ســیره اهل بیــت می باشــد. بیش ازپیــش موفــق بــدارد و 
ــد. ــرار ده ــدا ق ــه الف ــن ل ــم ارواح العالمی ــرت بقیة اهلل االعظ ــر حض ــای خی ــمول دع ــه را مش هم
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دکتــر فردیــن اخاقیــان رئیــس دانشــگاه کردســتان و رئیــس ســی امیــن جشــنواره 
ایــن  اولیــن جلســه ســتاد اجرایــی  سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویی کشــور در 
ــایی  ــی در شناس ــای دین ــوزه ه ــج آم ــر تروی ــاوه ب ــی ع ــای قرآن ــت: همایش ه ــنواره گف جش
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 
می توانــد 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 
ــر ریاســت دانشــگاه کردســتان برگــزار شــد، اعضــای کمیتــه هــای  دانشــجویان در محــل دفت
ــای  ــی روزه ــه ط ــی ک ــداد قرآن ــن روی ــزاری ای ــازماندهی برگ ــوه س ــی نح ــه بررس ــی ب اجرای
ــد. ــود، پرداختن ــزار می ش ــتان برگ ــی دانشــگاه کردس ــه میزان ــاه ب ــهریور م ــت ۱۱ ش ــم لغای نه

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه کردســتان دکتــر محمــود صفــی زاده، دبیــر جشــنواره 
ــتان،  ــگاه کردس ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت ــراه مس ــه هم ب
مدیــران مالــی، امــور عمومــی، فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، حراســت، کارشناســان 
در  کمیته هــا  مســئولین  و  کردســتان  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  دانشــجویی،  فرهنگــی، 
ــادل  ــی و تب ــه هماهنگ ــف، ب ــرح وظای ــریح ش ــن تش ــه ضم ــتند ک ــور داش ــه حض ــن جلس ای
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 ۳۵۰ 
شــفاهی،  بخــش   6 در  ای  منطقــه  و  دانشــگاهی  مراحــل  مســابقات  برتــر  دانشــجوی 
ــرد. ــد ک ــرکت خواهن ــته ش ــب ۳2 رش ــاوری و در قال ــری و فن ــی، هن ــش، ادب ــی، پژوه کتب

از تمامی ظرفیت های دانشگاه کردستان
 بهره گرفته خواهد شد

بــا ارســال نتایــج بررســی آثــار بخــش هــای فنــاوری پژوهشــی ادبــی هنــری و شــفاهی)مداحی 
ــده ایــن بخــش هــای معرفــی شــدند. و اذان( از ســوی کمیتــه داوران جشــنواره، نفــرات برگزی

 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 
ــدند. ــام ش ــته اع ــر رش ــوم( ه ــا س ــر)اول ت ــرات برت ــد و نف ــرار گرفتن ــی داوران ق ــورد بررس م

معــاون فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه کردســتان در ایــن بــاره افــزود: نفــرات برتــر در هــر رشــته 
ــرآن و عتــرت دانشــجویان کشــور کــه 9  جهــت شــرکت در ســی میــن جشــنواره سراســری ق
لغایــت ۱۱ شــهریور 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.

اســاتید  از  آثــار خاطــر نشــان کــرد کــه در بخــش هنــری،  وی دربــاره نحــوه داوری 
مجــرب اســتان در رشــته هــای مختلــف اســتفاده شــد؛ آثــار ســایر بخــش هــا نیــز 
وزارت  قرآنــی  و  دینــی  هــای  فعالیــت  اداره  توســط  کــه  ای  خبــره  داوران  توســط 
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.

اعالم نتایج داوری جشنواره سی ام

ناظر ارشد جشنواره سی ام:
اساتید استان آثار هنری را داوری کردند
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پوســترهای ارســالی بــه ســی امین جشــنواره سراســری 
قــرآن و عتــرت دانشــجویان مــورد داوری قــرار گرفت.

ــالی از 28  ــر ارس ــنواره، 38 اث ــه از جش ــن مرحل در ای
نفــر توســط اســتاد جمشــید محمــدی مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفــت و آثــار برتــر )اول تــا ســوم( بــه همــراه 
ــه  ــار برگزیــده انتخــاب شــد. محمــدی رئیــس خان آث
گرافیــک اســتان کردســتان گفــت: شــاخص ارزیابــی 
ــام،  ــال پی ــتر انتق ــر در بخــش پوس ــار برت انتخــاب آث
ــد  ــه بتوان ــوم ک ــر مفه ــهیل ت ــاده تر و س ــت س دریاف
ــال  ــت جشــنواره انتق ــه محوری ــا توجــه ب ــا را ب پیام ه
دهــد، موتیــو، لوگــو، کادربنــدی، ترکیب بنــدی و 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــری موردتوج ــاظ هن ... ازلح

ــکل  ــوب و مش ــبتًا خ ــار را نس ــت آث ــدی کیفی  محم
و  دانســت  ضعیــف  اطالع رســانی  در  را  اصلــی 
بیــان  این طــور  را  برتــر  نفــرات  آثــار  ویژگــی 
ــن  ــت و ای ــتی اس ــاًل دس ــر کاری کام ــر برت ــرد: اث ک
شــاخصه مثبــت و کاری غیــر کلیشــه ای و دارای 
تنــوع و اســتفاده از نقــوش مرتبــط و رنگ هــای زیبــا 

اســت. ســایر نفــرات کار را به صــورت نرم افــزاری 
ــدی  ــت جدی ــدودی برداش ــا ح ــه ت ــد ک ــه کردن ارائ
داشــتند. پوســتر  قالــب  در  و  پــردازی  ایــده  در 

بــا  آموزشــی  کارگاه هــای  وجــود  پایــان  در  وی 
بــکار گیــری اســاتید مجــرب را موجــب ارتقــای 
و  دانســت  شــرکت کنندگان  تکنیکــی  ســطح 
یــا  مکتــوب  به صــورت  آثــار  کــرد  پیشــنهاد 
یابــد.  انتشــار  جشــنواره  از  پــس  نرم افــزاری 
ــر  ــر 10 اث ــار برت ــر آث ــالوه ب ــت ع ــایان ذکر اس ش
برگزیــده نیــز در نمایشــگاه آثــار هنــری در ایــام 
شــد. خواهــد  داده  نمایــش  جشــنواره  برگــزاری 

ــری  ــنواره سراس ــی امین جش ــتر س ــش پوس داور بخ
قــرآن و عتــرت دانشــجویان کشــور کارشــناس ارشــد 
ــک در  ــته گرافی ــی رش ــون مدرس ــوابقی چ ــر، س هن
دانشــگاه های ســطح اســتان، نفــر برتــر جشــنواره های 
هنرهــای تجســمی مریــوان )ملــی(، برگزیــده طراحــی 
لوگــوی بســم اهلل ســال 84)ملی( و پوســتر )دوســاالنه 
تهــران( ســال 83 را در کارنامــه حرفــه ای خــود دارد.

پوسترهای جشنواره قرآن و عترت داوری شدند

بــر روی چــوب،  حفــظ اصالــت هنــری در کار 
بخــش  برگزیــده  آثــار  شــاخصه  مهم تریــن 
سراســری  جشــنواره  ســی امین  معــرق 
اســت. دانشــجویان  عتــرت  و  قــرآن 
اســتاد علــی محمــدی داور بخــش معــرق جشــنواره 
ــار  ــت آث ــت: کیفی ــوع، گف ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ارائه شــده در ایــن دوره بــه انــدازه ای نبــود کــه 
ــر  ــب در نظ ــگاه مناس ــک نمایش ــرای آن ی ــوان ب بت
گرفــت؛ کــه علــت اصلــی ایــن امــر رعایــت نشــدن 
ــت. ــا اس ــی در کاره ــای الزم فن ــول و معیاره اص
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.
ــنواره  ــی امین جش ــری داور س ــش هن ــن داور بخ ای
تعییــن  دانشــجویی  عتــرت  و  قــرآن  سراســری 

ــوان  ــگام فراخ ــنواره هن ــور در جش ــوب حض چهارچ
افزایــش  هــدف  بــا  را  آثــار  ارائــه  از  پیــش  و 
ــت. ــروری دانس ــده ض ــار ارائه ش ــی آث ــطح کیف س
به کاررفتــه و  بــودن مــواد  همچنیــن مشــخص 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــی ک ــتفاده از چوب های ــزوم اس ــز ل نی
ــژه کشــورمان باشــد از دیگــر  ــت، وی ــری و اصال هن
مؤلفه هایــی اســت کــه محمــدی بــرای بهبــود 
ــد. ــده مهــم می دان کیفیــت کار در جشــنواره های آین
رتبــه نخســت نمایشــگاه بین المللــی قــرآن کریــم در 
ســال های  1380 و 1387، رتبــه دوم در ســال 1388 
ــری  ــه هن ــال 1389، درج ــار را در س ــم افتخ و دیپل
ــالمی در  ــاد اس ــگ و ارش ــانس از وزارت فرهن لیس
دوســاالنه های نمایشــگاهی میــراث فرهنگــی کشــور 
ــه  ــال 1376 و 1388 از جمل ــت در س ــه نخس و رتب
عناویــن و افتخــارات ایــن هنرمنــد کردســتان اســت.

ــت ــنواره اس ــرق جش ــش مع ــر بخ ــار برت ــی آث ــت، ویژگ ــظ اصال حف
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جشــنواره  ســی امین  خوشنویســی  رشــته  آثــار  مجمــوع  از 
دارای  درصــد   20 دانشــجویان،  عتــرت  و  قــرآن  سراســری 
داشــتند. قــرار  معمولــی  ســطح  در  مابقــی  و  مطلــوب  کیفیــت 

دکتــر فاتــح عزت پــور داور رشــته خوشنویســی جشــنواره بــا بیــان ایــن نکتــه 
افــزود: 2 اثــر ایــن بخــش فوق العــاده و از ســایرین بســیار باالتــر بودند؛ ضمن 
آنکــه کیفیــت کلــی آثــار در قیــاس بــا ســایر جشــنواره های دانشــجویی بهتر، 
ــد. ــر بودن ــوری ضعیف ت ــی کش ــنواره های تخصص ــا جش ــه ب ــا در مقایس ام

وی در خصــوص نحــوه ارزیابــی آثــار خوشنویســی در ایــن جشــنواره افــزود: 
ــی  ــورد بررس ــود، م ــنواره ب ــات جش ــا موضوع ــط ب ــه مرتب ــاری ک ــا آث تنه
ــای  ــا نمونه ه ــان آن ه ــه در می ــار ک ــایر آث ــت و س ــرار گرف ــاوت ق و قض
ــوژه  ــاوت س ــل تف ــه دلی ــه ب ــتند ک ــود داش ــز وج ــمندی نی ــوب و ارزش خ
ــدند. ــته ش ــار گذاش ــت کن ــه رقاب ــنواره از گردون ــوع جش ــا موض ــا ب آن ه

ــت  ــات، رعای ــروف و کلم ــب ح ــدی، ترکی ــی بن ــور کرس ــزت پ ــتاد ع اس
و  حــرکات  نزولــی،  و  صعــودی  حــرکات  و  خوشنویســی  اصــول 
دایره هــا  و  کشــیده ها  اجــرای  یعنــی  دور  و  ســطح  اجــرای صحیــح 
کــرد. ذکــر  مــورد  برتــر  آثــار  انتخــاب  شــاخص های  ازجملــه  را 

ایــن خوشــنویس کردســتانی کــه دارای گواهینامــه دکتــری از وزارت 
ــت،  ــاوری اس ــات و فن ــوم و تحقیق ــالمی و وزارت عل ــاد اس ــگ و ارش فرهن
عــالوه بــر ســال ها ســابقه تدریــس، بیــش از 18 اثــر آموزشــی و کتابــت و 
بیــش از 19 نمایشــگاه فــردی و گروهــی ازجملــه ســه نمایشــگاه بین المللــی 
را همــراه بــا چندیــن جایــزه ملــی بین المللــی در کارنامــه هنــری خــود دارد.

20 درصــد آثــار بخــش خوشنویســی 
جشــنواره مطلــوب بــود

شــکی نیســت کــه اهل بیــت رســول اهلل در 
میــان اهــل ســنت، مقــام بلنــدی دارنــد 
و اهــل ســنت نســبت بــه آنــان احتــرام 
ــه  ــا را آن گون ــوق آن ه ــد و حق ــیار قائل ان بس
ــت،  ــرار داده اس ــریعت ق ــد در ش ــه خداون ک
دوســت  را  آنــان  لــذا  می کننــد؛  رعایــت 
دارنــد و محبــت و مبــاالت شایســته ای نســبت 
ــر در  ــفارش پیامب ــه س ــد و ب ــان دارن ــه آن ب
خصــوص آنــان عمــل می نماینــد. همــان 
وصیتــی کــه در روز غدیــر خــم فرمــود: 
را  شــما  اهل بیتــی«؛  فِــی  اهلَلّ  ُرُکــْم  »أَُذِکّ
دربــاره ـ رعایــت حقــوق ـ اهل بیتــم ســفارش 
ــر، ج 2، ص ۱4۰( ــن األثی ــم. )ر.ک: اب می کن

ــر  ــنت ب ــل س ــام اه ــه تم ــت ک ــی اس گفتن
آزار  تحریــم  و  اهل بیــت  محبــت  وجــوب 
بــه  نســبت  فعلــی  یــا  قولــی  بی ادبــی  و 
افتخــار  بــا  و  دارنــد  اتفاق نظــر  ایشــان 
ســنت  اهــل  کتاب هــای  کــه  میگوییــم 
ــت. ــت اس ــل اهل بی ــب و فضای ــو از مناق ممل

پیامبــر  اهل بیــت  دوســتی  و  محبــت 
مهمــی  مســائل  از  )ص(  اســام  بــزرگ 
اســام  علمــای  به اتفــاق  کــه  اســت 
شناخته شــده،  ایمــان  نشــانه های  از 
ــان  ــه آن ــبت ب ــه نس ــض و کین ــه بغ چنان ک
از نشــانه های نفــاق شــمرده شــده اســت. 
خانــدان اهل بیــت )ع( پــس از رحلــت پیامبــر 
پــس  به ویــژه  )ص(  اســام  عظیم الشــأن 
از حادثــه جان ســوز کربــا، مظلــوم واقــع 
شــدند؛ در دهه هــا و ســده های بعــد نیــز 
ــت  ــر گش ــر و بدت ــان بدت ــاع همچن ــن اوض ای
تــا جایــی کــه ســاله اهل بیــت )ع( حتــی در 
زادگاه و ســرزمین خویــش در امــان نبودنــد و 
ــن  ــد. ای ــه جــای وطــن کردن ازاین روســت ک
ــک  ــوام ممال ــرای اق ــی ب ــای تاریخ مهاجرت ه
دور و نزدیــک، خالــی از برکــت و رحمــت 
نبــود و همچنان کــه پیش تــر نیــز اشــاره 
شــد، قــوم ُکــرد ازجملــه اقــوام مســلمانی بــود 
ــل  ــر فضای ــودی و بح ــای وج ــه از نعمت ه ک
و علــوم ایــن بزرگــواران جرعه هــای نــاب 
چشــید و بــه بهره هــا رســید به طوری کــه 
آن  از  ســده ها  گذشــت  از  پــس  هم اینــک 
ــوام  ــداد تاریخــی، اهــل ســنت و دیگــر اق روی
ــت  ــرت معنوی ــات آن مهاج ــه از تبع خاورمیان
ــد. بدین ســان،  گســتر، مســتفیض و برخوردارن

اهل بیــت  دوســتی  و  مهــر  غنچه هــای 
پیامبــر عزیــز اســامی )ص( بــر صفحــات 
کردســتان شــکفته شــد و عطــر دل انگیــز 
ــن ســرزمین را معطــر ســاخت. آن، فضــای ای
اهل بیــت  دوســتی  آن کــه  کام  جــان 
در  )ص(  پیامبــر  پــاک  خانــدان  و  )ع( 
و  مانــدگار  اســت  مهــری  کردســتان، 
فرهنگــی  هویــت  از  الینفــک  شــاخصه ای 
اســت. ُکــرد  مســلمان  قــوم  دینــی 

 جامعــه اســامی تنهــا در صــورت حفــظ 
می توانــد  فــرق  و  مذاهــب  بیــن  وحــدت 
ــکوفایی  ــترش و ش ــی، گس ــی، مانای ــه پویای ب
خویــش تحقــق ببخشــد و ایــن مهــم محقــق 

نخواهــد گردیــد، مگــر آنکــه مســلمانان حــول 
ــد؛  ــد گردن ــت )ع( متح ــؤدت اهل بی ــل م اصی
زیــرا تعلق خاطــر پیــروان مذاهــب و فــرق 
اســامی نســبت بــه پیامبــر عزیــز اســام )ص( 
و خانــدان گران قــدر او همــواره موضوعــی 
مشــترک، دیرینــه و پایــدار بــوده اســت. 
ــت و  ــدان اهل بی ــتن خان ــی داش ــع گرام درواق
اقتــدا به ســیره آن پیامبر از ســوی مســلمانان، 
موضوعــی فراتــر از تقســیمات مذاهب اســامی 
ــر رأی در  ــوع و تکث ــی و تن ــات فقه و اختاف
مســائل اجتهــادی اســت؛ ازایــن رو ایــن مــؤدت 
و  انکارناپذیــر  اســت  حقیقتــی  محبــت،  و 
ــت از  ــی اس ــب ترین مصداق ــال مناس درعین ح
ــه  »حبل اهلل«کــه شایســته اســت مســلمانان ب
آن اعتصــام ورزنــد و از تفرقــه دوری گزیننــد. 
)۳2۳ ص  ش،   ۱۳۷۵ ســنندجی،  )ر.ک: 

در  اهل بیــت  مــودت  ویژگی هــای 
ــرد ــوم ک ــنن ق ــا و س باوره

)ص(  پیامبــر  اهل بیــت  محبــت  و  مــؤدت 
در میــان اقــوام مســلمان واقعیتــی اســت 
ــه  ــر ک ــلم و انکارناپذی ــر، مس ــه، فراگی دیرین
شــیوهای خودجــوش و ملهــم از اصــول و 
در  همــواره  اســامی،  بنیــادی  آموزه هــای 
جوامــع اســامی مطــرح بــوده و پیوســته 
ــامی،  ــب اس ــتراک مذاه ــه اش ــوان وج به عن
در ایجــاد وحــدت و اتحــادی الیــزال در بیــن 
اســت. قرارگرفتــه  موردتوجــه  مســلمانان 
تعصبــات  از  بــه دور  و  واقع بینانــه  هــرگاه 
و  باورهــا  مجموعــه  مذهبــی،  و  فرقــه ای 
رفتارهــای جمعــی قــوم ُکــرد را در طــول 

تاریــخ گذشــته اش مــورد نگــرش و کاوش 
ــی  ــم، پ ــرار دهی ــرا احساســی و پژوهشــی ق ف
خواهیــم بــرد کــه دیرزمانــی اســت مهــر 
ــان، دل وجــان  اهل بیــت پیامبــر در ذهــن و زب
به روشــنی  ســنت  اهــل  روان  و  اندیشــه  و 
نقــش بســته اســت. هرآینــه ایــن نقش پذیــری 
ــه اســت  ــایان توج ــل و ش ــت قابل تأم ازآن جه
ــب  ــوده و مذه ــواره خودجــوش ب ــه اوالً هم ک
ــا  ــخصی، ی ــی مش ــام عقیدت ــا نظ ــی ی خاص
اراده ای معطــوف بــه قــدرت در ورای آن در 
کار نبــوده اســت. ثانیــاً ایــن مــودت و مهــر و 
دوســتی، هیــچ گاه بــه عصــر و دورهــای ویــژه 
ــا منطقــه ای خــاص در کردســتان  ــخ، ی از تاری
ــت  ــر اهل بی ــاً مه محــدود نگشــته اســت. ثالث
ــا  ــنت، نه تنه ــل س ــان اه ــر )ص( در می پیامب
شــعار یــا ادعایــی مقطعــی و از ســر احســاس 
ایــن  می بینیــم  بلکــه  نمی گــردد،  تلقــی 
ــه  ــه گوش ــل و در گوش ــلمان در عم ــوم مس ق
ــه از  ــان داده ک ــش نش ــی خوی ــات فرهنگ حی
ــدان واال  ــه خان ــام ب ــاص و ارادت ت ــر اخ س
و پــاک اهل بیــت عشــق مــی ورزد و ایــن 
ــه آن مباهــات  ــد و ب مــؤدت را مقــدس می دان
)۱2۳ ص  ش،  )احمدیــان،۱۳9۰  می کنــد. 

ــت در  ــر اهل بی ــی مه ــای عرفان جلوه ه
کردســتان

مهــر  جلوه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
اهل بیــت پیامبــر )ص( در متــن زندگــی اهــل 
ــراوت  ــز، پرط ــاب دل انگی ــان بازت ــنت، هم س
اســت. دیرینــه  مــودت  ایــن  زیبــای  و 

نمونــه مشــهور و به یادماندنــی ایــن مدعــا 
ــژه  ــتان و به وی ــگ کردس ــاً در فرهن ــه عمیق ک
ــای  ــده، باوره ــه دوانی ــان ریش ــه اورام منطق
ــه تحــت  ــار اســت ک ــن دی ــردم ای ــی م مذهب
به صــورت  شــهریار  پیــر  معرفــت  عنــوان 
ــان  ــش اورام ــه گوی ــادی و ب ــه ای اعتق منظوم
ــز  ــار آن نی ــته و آث ــود داش ــار وج ــن دی در ای
هم اینــک بــر جــای اســت. بدین ســان، در 
ــای  ــن باوره ــین، همی ــده های پیش ــول س ط
ــان، بســتر خاصــی از  ــی در اورام ــن مذهب که
ــور  ــا ظه ــه ب ــم آورده اســت ک ــان را فراه عرف
رفته رفتــه  محمــدی،  حیات بخــش  آییــن 
تحــت تأثیــر آموزه هــای اســامی قــرار گرفتــه 
و بــر ســاحت چنیــن بســتری، عرفــان اســامی 

ســر بــرآورده اســت. مهم تریــن عامــل انســانی 
در  معنویــت  و  عرفــان  رشــد  زمینه ســاز 
بــدان  پیش تــر  آن چنان کــه  کردســتان، 
ــزادگان  ــی امام ــرت تاریخ ــد، مهاج ــاره ش اش
ســده ها،  کــه  بــوده  ســرزمین  ایــن  بــه 
ــر  ــامان را تحــت تأثی ــن س ــردم ای ــگ م فرهن
ــن  ــی ای ــاس قدس ــرکات انف ــرار داده و از ب ق
پاک تبــاران، چــراغ معنویــت در کردســتان 
ــده اســت. اینکــه  ــان مان همــواره روشــن و تاب
سلســله راهبــران و مشــایخ در کردســتان، 
منتســب اند،  اهل بیــت  خانــدان  بــه 
گــواه دیگــری اســت بــر همیــن مدعــا؛ و 
مفتخرنــد بــه آنکــه طریقــت آنــان بــه دریــای 
امیرالمؤمنیــن  حضــرت  اســام،  معنویــت 
علــی بــن ابیطالــب )ع( منتهــی می گــردد.

ســادات شــافعی مذهــب حســنی و 
حســینی کردســتان

ــون در کردســتان  ــزادگان مدف گذشــته از امام
ــاً  ــه غالب ــه ک ــین خاورمیان ــق کردنش و مناط
از اوالد بافصــل امــام موســی کاظــم )ع( 
ــز  ــان نی ــاله ای از آن ــد، س ــوب می گردن محس
در مناطــق مختلــف کردســتان نسل اندرنســل 
ــان همــان  ــه گفته شــده این ــد ک ــی مانده ان باق
علــی جــد ســادات حســنی و حســینی در 
مدفــن  و  می آینــد  شــمار  بــه  کردســتان 
ــان  ــوم مؤمن ــرام عم ــواره مورداحت ــان هم آن
ــت. ــوده اس ــار ب ــن دی ــت ای ــان اهل بی و محب

ــعب از  ــرد منش ــای ک ــهورترین خاندان ه مش
نســل امــام حســن مجتبــی )ع( عبارت انــد از: 

ــادات  ــدان س ــری،  خان ــادات نه ــدان س  خان
کاکــو زکریــا، خانــدان ســادات مردوخــی

شــافعی  حســینی  ســادات  خاندان هــای 
از: عبارت انــد  کردســتان  در  مذهــب 
از  اورامــان،  در  ســاکن  خانقــاه،  ســادات   
ــام  ــض ن ــی- عری ــی عریض ــزاده عل ــل امام نس
ــام  ــر ام ــت- پس ــوده اس ــاز ب ــی از حج محل
ــاکن  ــی )س ــادات کلج ــادق )ع(، س ــر ص جعف
ــی(، ــی عریض ــزاده عل ــل امام ــان از نس اورام

ــزاده  ــل امام ــره داغ )از نس ــه ق ــادات تکی  س
ــن امــام موســی کاظــم ع(،  ســادات  حمــزه ب
ــماعیل  ــید اس ــزاده س ــل امام ــه )از نس بزرنج
ع(. کاظــم  موســی  امــام  بــن  محــدث 
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 دبیرخاهن جشنواره                
 

شــاخص ارزیابــی آثــار بخــش تذهیــب ســی امین جشــنواره 
مطابقــت  میــزان  دانشــجویان،  عتــرت  و  قــرآن  سراســری 
اســت. اســالمی  و  ایرانــی  هنرهــای  موازیــن  بــا  آن هــا 
اســتاد بهــرام مهربــان کردســتانی داور بخش تذهیب این جشــنواره 
ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع، تأکیــد کــرد: بیشــتر آثــاری کــه 
ویژگی هــای دنبالــه روی از هنرهــای ســنتی ایرانــی و فــرم و طــرح 
ــد. ــرار گرفتن ــن بخــش موردتوجــه ق ــول را داشــتند، در ای قابل قب

ــه  ــدک، ب ــداد ان ــن بخــش علیرغــم تع ــار ای ــد اســت آث وی معتق
ــزود: به جــز  لحــاظ کیفــی وضعیــت نســبتًا مناســبی داشــتند و اف
برخــی آثــار بخــش قــاب کــه دارای ایراداتــی بودنــد، ســایر آثــار 
و به ویــژه آن هایــی کــه حائــز عنــوان شــدند بــه فرم هــا و 
طرح هــای مورداســتفاده در هنــر اســالمی و ایرانــی وفــادار بودنــد.

ــی  ــا، موضوع ــویق آن ه ــه و تش ــن عرص ــاالن ای ــه فع ــه ب توج
اســت کــه داور رشــته تذهیــب جشــنواره آن را در ارتقــای کمــی و 
ــار در جشــنواره های آینــده، اثرگــذار ارزیابــی کــرد و در  کیفــی آث
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 می کنــد 
و قریــب بــه 14 ســال نیــز ســابقه تدریــس تذهیــب و نگارگــری 
ــون  ــه دارد. وی تاکن ــی را در کارنام ــی ایران ــی نقاش و به طورکل
ــت  ــوان نخس ــک عن ــوری و ی ــوان کش ــب 6 عن ــه کس ــق ب موف
جهانــی در ســال 2014 در مســابقات جهانــی الجزایــر شــده اســت.

تطابق با موازین هنر اسالمی و ایرانی 
شاخص بخش تذهیب است

از  دعــوت 
ن  ا حب نظــر صا
و  هنــر  عرصــه 
ســوژه هایی  ارائــه 
ضــرورت  کــه 
از  باشــد،  جامعــه 
ارتقــای  ملزومــات 
بخــش  کیفیــت 
نقاشــی و طراحــی 
جشــنواره سراســری 
عتــرت  و  قــرآن 
ــت. ــجویان اس دانش
فردیــن  اســتاد 
ایوبــی  صــادق 
ــی  ــته نقاش داور رش

و  بررســی  بــرای  کار  مــالک  جشــنواره  طــراح  و 
ارزیابــی آثــار ایــن بخــش را خودآگاهــی تاریخــی 
ــی و  ــی عمل ــر، مبان ــخ هن ــگ، تاری ــه فرهن ــبت ب نس
ــا  ــد در رابطــه ب ــر، فردیــت خــالق هنرمن تکنیکــی هن
ســوژه های مطرح شــده در جشــنواره عنــوان کــرد.
ــوزه  ــران در ح ــر ای ــر معاص ــا هن ــار ب ــه آث وی مقایس
طراحــی و نقاشــی و تحقــق ارزش هــای فرهنگــی 
شــاخصه های  دیگــر  از  را  اســالمی  و  ایرانــی 
خوانــد. جشــنواره  بــه  ارسال شــده  آثــار  ارزیابــی 
داور رشــته نقاشــی و طراحــی ســی امین جشــنواره 
ــت  ــجویان، محدودی ــرت دانش ــرآن و عت ــری ق سراس
موضوعــات جشــنواره را یــک نقــص دانســت و معتقــد 

ــش  ــر بخ ــت اگ اس
نظــر  در  نیــز  آزاد 
می شــد،  گرفتــه 
بــه  می توانســت 
کیفیــت  بهبــود 
ــد. ــک کن ــار کم آث

فردیــن صادق ایوبــی، 
آثــار  کیفیــت 
در  را  دوره  ایــن 
قیــاس بــا ســایر 
ی  ه ها ر ا جشــنو
یی  نشــجو ا د
عنــوان  باالتــر 
گفــت:  و  کــرد 
آثــاری کــه حائــز 
تکنیکــی  توانایی هــای  دارای  شــدند،  عنــوان 
بودنــد. ابعــاد  و  ارائــه  نحــوه  اجــرا،  در 

مذهبــی  ســوژه های  کردســتان  هنرمنــد  ایــن 
کلیشــه  بــه  مبــدل  جشــنواره ها  این گونــه  در 
ــه  ــد ب ــر بای ــت هن ــد اس ــه معتق ــت، درحالی ک دانس
ذاتــی حرکــت کنــد. و  نســبی  اســتقالل  ســمت 

نقــاش  چــون  فعالیت هایــی  و  عناوینــی  وی 
نقاشــان  دوســاالنه  نمایشــگاه  ســومین  برگزیــده 
ــان  ــی نقاش ــنواره جهان ــی جش ــاش انتخاب ــران، نق ای
دنیــا در ســال 1997 هندوســتان و برپایــی بیــش 
)به صــورت  خارجــی  و  داخلــی  نمایشــگاه   39 از 
ــود دارد. ــری خ ــه هن ــی( را در کارنام ــردی و گروه ف

فردین صادق ایوبی:
دعوت از صاحب نظران برای دوره های آینده مدنظر قرار گیرد

وایربشماثواباالهىربایكسانىهكايمانآوردهاندوعملصالحانجاممىدهندبهتراست،اماجزصاربانآنرارديافتنمىکنند
)سورهقصص/آهي80(

وچونهبرشدوامكلخويشرسيدهباوحكمتودانشعطاكرديمونيكوكارانراچنينپاداشمىدهيم
)سورهقصص/آهي14(

بــه  و  جــاری  ســال  مــاه  شــهریور   9 کردســتان  دانشــگاه  ُکرددانــش؛  گــزارش  بــه 
اســت. کشــور  عتــرت  و  قــرآن  دانشــجویی  جشــنواره  ســی امین  میزبــان  روز   3 مــدت 

در ایــن جشــنواره کــه در تــاالر مولــوی و تــاالر فردوســی دانشــگاه کردســتان برگــزار می شــود، بیــش از 980 نفــر از 
دانشــجویان برتــر مســابقات مراحــل دانشــگاهی و منطقــه ای در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد. دانشــجویان قرآنــی 
ــه  ــا هــم ب در شــش بخــش شــفاهی، کتبــی، پژوهــش، ادبــی، هنــری و فنــاوری و در قالــب 32 رشــته مختلــف ب
رقابــت پرداختنــد کــه از ایــن تعــداد 593 نفــر را بــرادران  و 385 نفــر را خواهــران تشــکیل داده اســت؛ کــه البتــه ایــن 
آمــار تعــداد شــرکت کننــدگان اســت کــه از ایــن تعــداد بیــش از 350 نفــر در ایــام جشــنواره حضــور خواهنــد داشــت.
بــه لحــاظ تعــداد کل دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن جشــنواره، دانشــگاه های منطقــه ســه بــا 212 نفــر دانشــجو 
ــده را داشــتند. ــن شــرکت کنن ــب بیشــترین و کمتری ــه ترتی ــر دانشــجو ب ــا 187 نف ــک ب ــه ی و دانشــگاه های منطق

دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان بــا 41 نفــر، دانشــگاه فردوســی مشــهد و دانشــگاه گیــالن هرکــدام بــا 
دانشــجو   27 بــا  تهــران  دانشــگاه  و  دانشــجو   29 بــا  همــدان   ســینای  بوعلــی  دانشــگاه  دانشــجو،   35
بــه ترتیــب بیشــترین تعــداد شــرکت کننــده را )از مناطــق چنــج گانــه( بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عتــرت  و  قــرآن  سراســری  جشــنواره  امیــن  ســی  میزبــان  کردســتان  دانشــگاه  از 
کرده انــد. شــرکت  جشــنواره  در  دانشــگاه  ایــن  از  دانشــجو   24 نیــز  کشــور  دانشــجویی 

ــا 71  ــاوری ب ــش فن ــرکت 445 و بخ ــا ش ــفاهی ب ــش ش ــنواره، بخ ــن جش ــود در ای ــش موج ــش بخ ــن ش در بی
ــن  ــت. از بی ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــده را ب ــرکت کنن ــداد ش ــن تع ــترین و کمتری ــب بیش ــه ترتی ــجو ب دانش
ــا 146 نفــر  رشــته های موجــود ســی امیــن جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویی کشــور,  رشــته اذان ب
ــده اســت. ــدون شــرکت کنن ــاب ب ــد و بررســی کت ــرآن و نق ــی ق ــا نمای ــب و دو رشــته پوی ــداد داوطل بیشــترین تع

عــالوه بــر بخــش کتبــی و شــفاهی کــه در ایــام برگــزاری جشــنواره برگــزار خواهــد شــد، آثــار و تولیــدات دانشــجویی 
در زمینــه قــرآن و عتــرت در ســایر بخش هــای ادبــی، پژوهشــی، فنــاوری و هنــری بــه دبیرخانه این جشــنواره ارســال 
شــده کــه بــا بررســی کمیتــه داوران نتایج آن اعــالم و دانشــجویان برتر هر رشــته در مراســم افتتاحیه تقدیر می شــوند.

سی مین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور از نگاه آمار

خبرگزاری دانشگاه های کردستان گزارش کرد
دانشگاه کردستان میزبان دانشجویان قرآنی کشور
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و  قــرآن  سراســری  جشــنواره  ســی امین  داوری  مرحلــه  در 
ــدند. ــاب ش ــس انتخ ــش عک ــر بخ ــار برت ــجویان، آث ــرت دانش عت

ــکاس  ــزده ع ــالی از پان ــر ارس ــل اث ــنواره، چه ــه از جش ــن مرحل در ای
ــلیمی  ــراد س ــعود م ــتاد مس ــط اس ــح توس ــوره فت ــت س ــا موضوعی ب
ــه همــراه  ــا ســوم( ب ــر )اول ت ــار برت ــرار گرفــت و آث ــی ق مــورد ارزیاب
آثــار برگزیــده انتخــاب شــد. مــراد ســلیمی کارشــناس ارشــد 
ــه  ــی از جمل ــنواره های عکاس ــن دوره جش ــه داوری چندی ــی ک عکاس
ــی کار  ــابقات عکاس ــوان(، مس ــینمای ج ــن س ــار )انجم ــنواره ژی جش
ــده  ــر عه ــاد و... را ب ــگیری از اعتی ــابقات پیش ــور، مس ــش کش و دان
داشــته اســت، گفــت: شــاخص های ارزیابــی آثــار در وهلــه اول 
ــی،  ــاظ تکنیک ــه لح ــپس ب ــوع و س ــا موض ــس ب ــودن عک ــط ب مرتب
ــه  ــز ک ــاخص نی ــن ش ــت. آخری ــوده اس ــذاری ب ــدی و اثرگ ترکیب بن
ــد  ــی هنرمن ــیوه عکاس ــرد، ش ــرار می گی ــه ق ــر موردتوج ــواًل کمت معم
ــت. ــرکت کننده اس ــر ش ــالی ه ــار ارس ــه آث ــه مجموع ــه ب ــا توج ب

 مــراد ســلیمی کیفیــت عکس هــای ارســالی را بــا توجــه بــه 
در  آن هــا،  تنــوع  و  آثــار  کــم  تعــداد  محــدود،  اطالع رســانی 
ــتر  ــح بیش ــوره فت ــوع س ــزود: موض ــت و اف ــطی دانس ــطح متوس س
مرتبــط بــا بخــش شــعر، داســتان، گرافیــک، خوشنویســی و... 
بــودن هنــر عکاســی، هنرمنــدان  واقعــی  دلیــل  بــه  و  اســت 
نتوانســته اند تــوان واقعــی خــود را ارائــه کننــد. داوری بــه روش 
حــذف آثــار ضعیــف انجــام گرفــت به این ترتیــب کــه از بیــن 
چندیــن اثــر، اثــر بهتــر باقــی می مانــد و آثــار باقی مانــده بــا 
می شــود. امتیازبنــدی  رتبه بنــدی،  ویژگی هــای  بــه  توجــه 

ــر  ــز آموزشــی چــون دانشــگاه بهت ــرای مراک ــزود: ب ــان اف  وی در پای
اســت بخــش مســابقات به صــورت تخصصی تــر برگــزار شــود؛ 
اطالع رســانی شــفاف جشــنواره و جوایــز نفیــس نیــز می توانــد 
ــد. ــار بیفزای ــت آث ــه کیفی ــدگان ب ــرکت کنن ــزه در ش ــاد انگی ــا ایج ب

اثــر   10 برتــر،  آثــار  بــر  عــالوه  اســت  شــایان ذکر 
برگــزاری  ایــام  در  هنــری  آثــار  نمایشــگاه  در  نیــز  برگزیــده 
شــد. خواهــد  داده  نمایــش  شــهریور(   11 تــا   9( جشــنواره 

ستاد اجرایی سی مین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشورعکس های جشنواره سی ام داوری شد آمار شرکت کنندگان رشته های مختلف در بخشهای شش گانه
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کمیته روابط عمومی و سالن:کمیته نمایشگاه:
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کردســتان نــه تنهــا در حوزه میــراث فرهنگــی دارای 
ــه در  ــت ک ــردی اس ــه ف ــر ب ــتعدادهای منحص اس
ــی شــماری دارد  ــز جاذبه هــای ب ــی نی حــوزه مذهب
کــه تاکنــون ایــن جاذبه هــا بــه خوبــی شناســایی و 
ــی  ــتان های غرب ــتان از اس ــده اند. کردس ــی ش معرف
ــع  ــال زاگــرس مرکــزی واق ــران و در سلســله جب ای
شــده اســت و دارای ۱۰ شهرســتان، ۲۹ شــهر، ۳۱ 
بخــش، ۸۶ دهســتان و بیش از ۱۷۰۰ روســتا اســت.
کردســتان از نظــر داشــتن جاذبه هــای گردشــگری 
ــتان های  ــی از اس ــی یک ــی و طبیع ــم از تاریخ اع
شــاخص کشــور اســت و از لحــاظ گردشــگری 
مذهبــی هــم پتانســیل الزم را دارد ولــی متاســفانه 
ــه  ــه آن پرداخت ــی ب ــورت مطلوب ــه ص ــون ب تاکن
نشــده و بخوبــی بــه مــردم و گردشــگران معرفــی 
نشــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه کردســتان 
دارای اماکــن مذهبــی فراوانــی اســت کــه می تواند 
ــران زیــادی را در  زمینــه جــذب گردشــگران و زائ
طــول ســال فراهــم کنــد ولــی جــای بســی تأســف 
اســت کــه مســئوالن مــا زیــاد بــه منافع حاصــل از 

ــته اند. ــی نداش ــوع گردشــگری توجه ــن ن ای
ــگری  ــه گردش ــد ک ــم واقف ان ــن مه ــگان برای هم
یکــی از بهتریــن راه هــای برقــراری ارتبــاط افــراد 
بــا مذاهــب و فرهنگ هــای مناطــق مختلــف 
اســت وبازدیــد از بناهــای تاریخــی و مذهبــی 
هــم وســیله ای بــرای تحقــق هرچــه بیشــتر ایــن 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــئله ب مس
جــزو  کردســتان  مذهبــی  اماکــن  از  تعــدادی 
ــامی  ــران اس ــی ای ــی و فرهنگ ــمند تاریخ آثارارزش
ــه ثبــت  هســتند کــه درفهرســت آثــار ملــی هــم ب
رســیده اند و نمونــه آن مســجد جامــع ســنندج 
)داراالحســان(، مســجد دومنــاره ســقز و غیره اســت.

مسجد جامع سنندج
مســجد جامــع ســنندج )معــروف بــه داراالحســان( 
ســنندج  شــهر  مســاجد  مهم تریــن  از  یکــی 
محســوب می شــود کــه دارای ۲ هــزار و ۳۶۲ متــر 
ــر  ــع زی ــر مرب ــزار و ۸۶۲ مت ــاحت و ه ــع مس مرب
ــن مســجد  ــود در ای ــعار موج ــر اش ــا ب بناســت، بن
کــه بــه وســیله میــرزا صــادق اصفهانــی متخلــص 
بــه ناطــق و میــرزا فتــح اهلل خــرم ســنندجی 
متخلــص بــه خــرم ســروده شــده، ســاخت مســجد 
در ســال های ۱۲۲۷ ه. ق تــا ۱۲۲۸ ه. ق انجــام 
گرفتــه اســت. از خصوصیــات عمــده مســجد جامــع 
ــگ،  ــت رن ــای هف ــه دکوره ــوان ب ــنندج می ت س
آجرهــای لعــاب کاری شــده بــه جــای ســنگ کــف 
ــر  پــوش و نوشــتن دو ســوم از یــک جــزء قــرآن ب

ــرد. ــاره ک ــجد اش ــای مس روی کتیبه ه

بخــش عمــده ایــن بنــا بــه آمــوزش اختصــاص 
داشــته و ســه ضلــع حیــاط بنــا مدرســه اســت 
آن هــا  در  آمــوزش  بــرای  دوازده حجــره  و 
تعبیــه شــده اســت. پنــج حجــره در ضلــع 
ــار  ــی، چه ــوم دین ــاب عل ــرای ط ــمالی ب ش
حجــره در ضلــع شــرقی و ســه حجــره در 
ــود دارد.  ــه وج ــاط مدرس ــی حی ــع جنوب ضل
ــای  ــق ایوانچه ه ــا از طری ــن حجره ه ــام ای تم
ــه  ــرار دارد ب ــا ق ــه در پشــت آن ه کوچکــی ک
حیــاط )صحــن( راه می یابنــد و در طرفیــن 
ــی  ــره چین ــا گ ــره ب ــا دو پنج ــل حجره ه مدخ
ــور  ــرای تنظیــم ن هندســی تعبیــه شــده کــه ب

ــت. ــرارت اس و ح
مسجد دومناره سقز

ــان  ــه می ــع در محل ــقز واق ــاره س ــجد دو من مس
قلعــه ســقز و در دامنــه یگانــه تپــه تاریخــی 

ــع در  ــه و در واق ــن قلع ــی ناری داخــل شــهر، یعن
ــی و  ــام خمین ــان ام ــم شــهر، در خیاب ــت قدی باف
ــن  ــت. ای ــده اس ــع ش ــقز واق ــینیه س ــت حس پش
مســجد در محیطــی آزاد ســاخته شــده و از هــر 
ــک  ــه ی ــمال ب ــرف ش ــت، از ط ــاز اس ــرف ب ط
کوچــه ســه متــری محــدود بــه تپــه قلعــه قدیــم 
ــام و از طــرف جنــوب  ــان ام ــن قلعــه و خیاب ناری

ــه راه دارد. ــاز حوضخان ــه ب ــه محوط ب
در جهــت غــرب بــه یــک گــذرگاه چهــار متــری 
ــک  ــه ی ــک کوچ ــه ی ــز ب ــرق نی ــرف ش و از ط
ــال  ــجد در س ــن مس ــت. ای ــدود اس ــری مح مت
۱۳۸۰ بــا شــماره ثبتــی ۲۶۰۰، جــزء آثــار ملــی 
ــن  ــی ای ــید. ورودی اصل ــت رس ــه ثب ــور ب کش
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــع غرب ــجد، در ضل مس
ــت گــره  ــا باف ــن در ورودی، ســر در آجــری ب ای
کــه  دارد  رنــگ  زرد  کاشــی  و  آجــر  چینــی 

ــت. ــه اس ــرف دوره زندی مع
بعــد از در ورودی، یــک داالن ارتباطــی بــرای 
رســیدن بــه شبســتان مســجد قــرار داردکــه ابعــاد 
ایــن داالن ارتباطــی، حــدود ۳ در ۳/۵ متــر اســت 
ــوان  ــه می ت ــیله ۹ پل ــه وس ــن داالن ب ــه از همی ک
ــن  ــای ای ــید. پله ه ــجد رس ــام مس ــت ب ــه پش ب
راه ارتباطــی، بدیــن صــورت ســاخته شــده اند 
ــرده و  ــتفاده ک ــه اس ــه پل ــرای لب ــی ب ــه از چوب ک
ــی  ــه چوب ــن لب ــت ای ــا پش ــاخت پله ه ــرای س ب
ــام و  ــت خ ــه، خش ــنگ های الش ــیله س ــه وس را ب

ــد. ــر کرده ان ــدودکاه گل پ ان

امامزاده هاجره خاتون )س(
بــر اســاس روایــات موجــود، ایــن امامــزاده، خواهــر 
ــه  امــام رضــا )ع( اســت کــه در ســفر آن بزرگــوار ب
خراســان، در کردســـتان رحلــت فرمــود و درمحلــه 
قدیمــی ســر تپولــه ســنندج بــه خاک ســپرده شــده 
اســت. در مجــاور ایــن امامــزاده، مســجد و آرامــگاه 
ــن  ــرار دارد. ای ــز ق ــنندج نی ــزرگان س ــایخ و ب مش
امامــزاده در خیابــان صــاح الدیــن ایوبــی در میــدان 

ــع اســت. انقــاب واق
امامزاده پیرعمر )ع(

ــن امامــزاده گفتــه شــده وی  ــاب شــجره ای در ب
ــام  ــت و ن ــی )ع( اس ــرت عل ــل حض ــر بافص پس
نموده انــد  را ســید عبدالصمــد ذکــر  ایشــان 
تســنن  اهــل  بــاد  در  مدفنــش  چــون  و 
ــن  ــد. ای ــر می خوانن ــاده او را پیرعم ــاق افت اتف
ــای  ــره ومســجد اســت. بن ــامل مقب ــه ش مجموع

ــان اردالن  ــلیمان خ ــان س ــره در زم ــی مقب اصل
ــده  ــاخته ش ــری س ــری قم ــال ۱۰۴۰ هج در س
ــام  ــان ام ــی خیاب ــع جنوب ــه در ضل ــن بقع و ای
خمینــی )ره( در مجــاورت قلعــه حکومتــی ســنه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــم ق دژ قدی
امامزاده پیرمحمد )ع(

ــه »  ــهور ب ــی )ع( مش ــن یحی ــد ب ــزاده محم امام
پیرمحمــد« فرزنــد امامــزاده پیرعمر )ع( اســت. او از 
اولیــن ســاداتی اســت کــه در ایــن منطقــه ســکونت 
ــارگاه و  ــن ب ــد ای ــاختمان جدی ــرد. س ــار ک اختی
ــهر  ــاط ش ــام نق ــکل آن از تم ــی ش ــد مخروط گنب
دیــده می شــود. ایــن بقعــه در میــدان نبــوت شــهر 
ســنندج، بــاالی تپــه ای در گورســتان قدیمــی 

ــع شــده اســت. ــد واق پیرمحم
قرآن تاریخی نگل

قــرآن نــگل یکــی از جاذبه هــای گردشــگری 
ــه  ــتایی ب ــه در روس ــت ک ــتان اس ــتان کردس اس
همیــن نــام از توابــع بخــش »کاتــرزان« ســنندج 
کــه در ۶۵ کیلومتــری غــرب ســنندج و در مســیر 
جــاده ســنندج - مریــوان واقــع شــده اســت. ایــن 
قــرآن بــه خــط کوفــی اســت کــه بیــش از ۱۰۰۰ 
ــات  ــول صفح ــذرد و ط ــت آن می گ ــال از کتاب س
آن ۴۰ ســانتی متر و عــرض آن ۳۵ ســانتی متر 
نوشــته  ســطر   ۱۴ صفحــه  هــر  در  و  اســت 
حیرت انگیــز  و  مقــدس  اثــر  ایــن  شده اســت. 
ــه  ــگل را ب ــتا و مســجد ن ــری، روس ــی و هن مذهب

ــت. ــرده اس ــل ک ــروف تبدی ــوزه ای مع م

امامزاده سید جالل الدین )ع( - باباگرگر
امــام  نــوادگان  از  امامــزاده ســید جال الدیــن 
ســجاد )علیه الســام( اســت. بقعــه زیبــا و تاریخــی 
ایــن امامــزاده در خــارج از روســتای متروکــه 
ــهر  ــری شــمال شــرقی ش ــر در ۳۸ کیلومت باباگرگ
ــت.  ــده اس ــع ش ــور واق ــیه رود ش ــروه و در حاش ق
ــده،  ــکیل ش ــش تش ــد بخ ــزاده از چن ــره امام مقب
اتــاق اصلــی و گنبــدی شــکل آن در بخــش جنوبــی 
و اتاق هــای دیگــر در ضلــع شــرقی جــای دارد. 
ــی در  ــار طبیع ــانی از آث ــی جوش ــمه آب معدن چش
کنــار ایــن امامــزاده واقــع شــده اســت کــه منجــر 
ــه  ــه منطق ــگر ب ــادی گردش ــداد زی ــذب تع ــه ج ب
شــده اســت. ایــن چشــمه آب معدنــی کــه ترکیبــی 
ــیاری از  ــان بس ــرای درم ــت ب ــرد و آب اس از گوگ

ــت. ــد اس ــتی مفی ــا پوس بیماری ه
امامزاده ابراهیم و اسماعیل )ع(

علــی  امــام  نــوادگان  از  بزرگــوار  امــام  ایــن 
بن الحســین ســجاد )ع( ایــن پــدر و پســر از 
بــزرگان ســادات جبــل بودنــد کــه از دینــور 
بــه کردســتان مهاجــرت کردنــد و ســپس در 
ســید  و  کردنــد  اختیــار  ســکونت  اســفندآباد 
ــیدابراهیم  ــا ۶۵۵ و س ــال ۶۵۰ ی ــماعیل در س اس

در ســال ۶۷۵ ه.ق وفــات یافتــه اســت.
امامزاده جعفر )ع( - شهر دلبران

ــران در  ــهر دلب ــدای ش ــزاده در ابت ــن امام ــه ای بقع
فاصلــه ۲۴ کیلومتــری شــهر قــروه واقع شــده اســت. 
نســب شــریف امامــزاده جعفــر بــا پنــج واســطه بــه 

ــود. ــی می ش ــن )ع( منته ــام زین العابدی ام
امامزاده زین العابدین )ع(

بقعــه ایــن امــام زاده مقابــل ایــوان شــمالی 
ــون )س(  ــارا خات ــر و س ــزادگان هاج ــه امام بقع
در گلــزار شــهدای شــهر قــروه واقــع شــده 
ــام  ــوادگان ام ــن از ن ــزاده زین العابدی اســت. امام

می باشــند. )ع(  کاظــم  موســی 
امامزاده عقیل )ع(

ــری شــهر بیجــار، در  ــزاده در ۷۰ کیلومت ــن امام ای
شــهر حســن آباد 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.
امامزادگان عبداهلل، اسماعیل و محـمد )ع(

ــن  ــی ب ــام موس ــوادگان ام ــزادگان از ن ــن امام ای
متبرکــه  بقعــه  ایــن  می باشــند.  )ع(  جعفــر 
در دهســتان پیرتــاج واقــع در ۶۵ کیلومتــری 

شهرســتان بیجــار واقــع شــده اســت.
امامزاده حمزه عرب )ع(

امامــزاده حمــزه عــرب از نــوادگان امــام موســی بن 
ــن  ــزاده در مرتفع تری ــن امام ــت. ای ــر )ع( اس جعف
ــوه  ــام ک ــای شهرســتان بیجــار بن ــه ای از کوه ه قل
ــن آباد  ــتای حس ــع در روس ــرب )ع( واق ــزه ع حم

حومــه واقــع شــده اســت.
امامزاده صاحبه خاتون )س(

امــا  امامــزاده صاحبــه خاتــون )س( خواهــر   
رضــا)ع( در ۲۷ کیلومتــری شــهر بیجــار در تپــه ای 
نزدیــک روســتای دهبنــه واقــع شــده اســت کــه 
کار  هیئت امنــا  همــکاری  بــا   ۱۳۶۲ ســال  از 
بازســازی ایــن مــکان متبرکــه آغــاز شــده اســت.
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