مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی):
در ايــن فـــضاي آلــوده مـــاديات ،شايســته اســت در
دريــاي بــي کـــران معنويــت قـــرآن کريــم شــنا کــرد،
تــا از پليديهــاي دنيــا پــاک شــد و ايــن ،جــز بــا
انــس مــدام بــا ايــن کتــاب آســماني ممکــن نيســت.
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با حضور پرشور دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور

سیامین جشنواره سراسری قرآن و عترت در کردستان آغاز به کار کرد

ایــن جشــنواره بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و دانشــگاه کردســتان در  6بخــش
شــفاهی ،کتبــی ،ادبــی ،هنــری ،پژوهشــی
و فنــاوری در حــال برگــزاری اســت.
 9تــا  11شــهریورماه ســال جــاری،
دانشــگاه کردســتان میزبــان بیــش از 400
نفــر از راهیافتــگان بــه مرحلــه نهایــی ایــن
جشــنواره اســت کــه در دو بخــش کتبــی
و شــفاهی باهــم بــه رقابــت میپردازنــد.
در آییــن افتتاحیــه ایــن جشــنواره ،نماینــده
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم،
مدیرکل ارشــاد اســامی استان کردســتان ،رییس
دانشــگاه کردســتان و معــاون آموزشــی دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد ســنندج حضــور داشــتند.
در ابتــدای مراســم پیــام نماینــده ولیفقیــه
در کردســتان قرائــت شــد و تصاویــری
از اقدامــات ســتاد اجرایــی جشــنواره در
دانشــگاه کردســتان بــرای برگــزاری هرچــه
باشــکوه ایــن جشــنواره ،پخــش گردیــد.
اجــرای برنامــه دفنــوازی توســط یکــی از
گروههــای مطــرح اســتان کــه بــه مناســبت
دهــه کرامــت در وصــف پیامبــر اعظــم (ص)
و همچنیــن امــام رضــا (ع) اجــرا شــد،
از دیگــر برنامههــای روز افتتاحیــه بــود.
شــایانذکر اســت پــس از انجــام پذیرایــی،
مســابقات شــفاهی بــرادران و خواهــران بــه
ترتیــب در ســالنهای مولــوی و فردوســی
دانشــگاه کردســتان پیگیــری میشــود.

دکتر اخالقیان:

توسعه جایگاه قرآن در اولویت
برنامههای دولت تدبیر و امید است
رییــس ســیامین دوره جشــنواره سراســری
قــرآن و عتــرت دانشــجویان ،توســعه و تقویــت
جایــگاه قــرآن کریــم در ســطح دانشــگاههای
کشــور را جــزو مهمتریــن برنامههــای
دولتهــا در جمهــوری اســامی ایــران
بهویــژه دولــت تدبیــر و امیــد ذکــر کــرد.
رییــس ســیامین دوره جشــنواره سراســری
قــرآن و عتــرت دانشــگاه کردســتان در آییــن
افتتــاح ســیامین جشــنواره سراســری قــرآن
و عتــرت دانشــجویان کــه در تــاالر مولــودی
دانشــگاه کردســتان برگــزار شــد ،بــا بیــان اینکــه
خدمــت و خادمــی قــرآن کریــم مایــه افتخــار
بــرای تمامــی مســلمانان اســت ،گفــت :دیــن
مبیــن اســام دیــن تــوازن و تعــادل اســت کــه
هــم بــه بعــد مــادی و هــم معنــوی زندگــی
انســان توجــه داشــته و بــرای آن برنامــه دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارائــه برنامــه بــرای دو
بعــد مــادی و معنــوی زندگــی بشــر کار بســیار
ســختی اســت ،عنــوان کــرد :ارائــه چنیــن
برنامــهای از تــوان انســان بــه دلیــل عــدم
اطــاع از دنیــای اخــروی و آگاهــی انــدک
در خصــوص دنیــای مــادی خــارج اســت.
وی اظهــار داشــت :عمــده اطالعــات بشــر در
بعــد طبیعــت و مــادی پیشــرفت کــرده و ســایر
جنبههــا را شــامل نمیشــود و عــاوه بــر

ایــن اختالفــات فراوانــی هــم در برداشــتها
از مســائل و موضوعــات مختلــف وجــود دارد.
رییــس دانشــگاه کردســتان بــا اشــاره بــه
اینکــه خداونــد متعــال برنامــه هدایــت زندگــی
را از طریــق مکانیــزم پیامبــران بــرای بشــریت
فرســتاده اســت ،بیــان کــرد :پــروردگار
جامعتریــن و کاملتریــن برنامــه زندگــی انســان
را هــم از طریــق پیامبــر اکــرم (ص) بــر بشــریت
نــازل کــرده و ایــن بزرگتریــن پیــام و هدیــه
خداونــد متعــال
بــه انسانهاســت.
اخالقیــان بــا
بیــان اینکــه نبــی
مکــرم اســام
(ص) همــواره
را
مســلمانان
بــه عمــل بــه
قــرآن و قرائــت
آیــات نورانــی
کالماهلل و پیــروی
از برنامههــای
قرآنــی ســفارش
کردنــد ،ادامــه داد :امــام خمینــی (ره)
فرمودنــد اگــر مســلمین حــول قــرآن اتحــاد
داشــتند دچــار خفــت و ذلــت نمیشــدند.
وی اســتقالل ،آزادی و عــزت مســلمانان را در گرو
عمــل بــه قــرآن و فرمایشــات رســولاهلل خوانــد و
افــزود :در ســایه قــرآن و تبعیــت از آیــات نورانــی
آن تمــدن بــزرگ اســامی در دنیــا پایهگــذاری

شــده اســت .جــای بســی تأســف اســت امــروز
برخــی از مســلمانان در کشــورهای اســامی قرآن
کریــم را محــدود بــه زمــان خاصــی میداننــد کــه
چنیــن اعتقــادی بــا اعجــاز قرآن ســازگار نیســت.
رییــس ســیامین دوره جشــنواره سراســری
قــرآن و عتــرت دانشــگاه کردســتان افــزود:
توســعه و تقویــت جایــگاه قــرآن کریــم در جامعــه
اســامیمان از برنامههــای تمامــی دولتهــا در
جمهــوری اســامی ایــران بهویــژه دولــت تدبیــر
و امیــد اســت.
اخالقیــان در
بخــش دیگــری
از ســخنانش
بــه تعــداد
د ا نشــجو یا ن
مشــغول بــه
تحصیــل
در دانشــگاه
کر د ســتا ن
اشــاره کــرد
و گفــت :در
حــال حاضــر
 9هــزار دانشــجو در  148رشــته مقطــع در
ایــن دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل هســتند.
وی تعــداد اعضــای هیئتعلمــی ایــن دانشــگاه
را  300نفــر ذکــر و عنــوان کــرد :دانشــگاه
کردســتان از نظــر وضعیــت آموزشــی و
پژوهشــی نســبت بــه ســایر دانشــگاههای
کشــور از جایــگاه مطلوبــی برخــوردار اســت.
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دبیر سیامین جشنواره سراسری قرآن و عترت:

تقویت وحدت اسالمی از مهمترین دستاوردهای جشنواره قرآن و عترت دانشجویی است
جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت
دانشــجویان بــه همــت معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
یکــی از دانشــگاههای دولتــی هرســاله در
ســطح مراکــز آمــوزش عالــی اســتانهای
مختلــف کشــور برگــزار شــده و میشــود.
دانشــگاه کردســتان بعــد از ســی ســال کــه از عمر
جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان
در کشــورمان ســپری میشــود ،میزبــان بیــش
از  400نفــر از دانشــجویانی   شــده اســت
کــه از مرحلــه منطقــهای بــا کســب باالتریــن
امتیــاز بــه مرحلــه سراســری راه یافتهانــد.
بیســت و نهمیــن دوره ایــن جشــنواره در حالــی از
یکم تا ســوم شــهریورماه ســال گذشــته در اســتان
ایــام برگــزار شــد کــه دانشــجویان دانشــگاه
کردســتان موفــق بــه کســب  2عنــوان دوم و ســوم
در رشــته عکاســی شــدند؛ کــه در دوره ســی ام
(بــا توجــه بــه میزبانــی) 24 ،دانشــجوی دانشــگاه
کردســتان در مرحلــه سراســری حضــور دارنــد.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در
خصــوص برگــزاری ایــن جشــنواره بــا
حجتاالسالموالمســلمین دکتــر محمــود
صفــی زاده معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه کردســتان و دبیــر ایــن جشــنواره
گفتگویــی انجــام دادهایــم کــه در ذیــل میآیــد:
دکتــر صفــی زاده ،حضــور و شــرایط
راه یافتــن دانشــجویان دانشــگاههای
دولتــی بــه جشــنواره سراســری قــرآن
و عتــرت بــه چــه صورتــی اســت؟
آیــا بــا اعــام فراخــوان جشــنواره هــر
دانشــجویی قــادر بــه شــرکت اســت
یــا اینکــه بایــد مراحلــی را بــرای
حضــور در مرحلــه ملــی آن طــی کنــد؟
در ابتــدا بایــد عــرض کنــم ،میزبانــی ســیامین
دوره ایــن جشــنواره موفقیــت و توفیــق
ارزشــمندی بــرای دانشــگاه کردســتان محســوب
میشــود و ایــن مهــم نشــان از پتانســیلهای
بــاالی ایــن دانشــگاه در ســطح کشــور اســت.
جشــنواره قــرآن و عتــرت جــزو مهمتریــن
رویدادهــای فرهنگــی و قرآنــی وزارت علــوم در
طــول ســال اســت و از باالتریــن ســطح مســابقات
قرآنــی در ایــن وزارتخانــه هــم برخــوردار اســت.

ایــن جشــنواره در ســه مرحلــه درون
دانشــگاهی ،منطقــهای و سراســری برگــزار
میشــود و دانشــجویانی کــه در هــر مرحلــه
موفــق بــه کســب بیشــترین امتیــاز میشــوند
بــه مرحلــه بعــدی راه پیــدا میکننــد.
دانشــجویانی از  30اســتان کشــور در ایــن
جشــنواره شــرکت میکننــد کــه ایجــاد
چنیــن فضــای رقابتــی و رفاقتــی فرصــت
مطلوبــی بــرای ایجــاد تعامــل فرهنگــی
میــان شــرکتکنندگان فراهــم میکنــد.
بــه چــه نحــو بعــد از ســی ســال
دانشــگاه کردســتان بهعنــوان میزبانــی
ایــن دوره از جشــنواره انتخــاب شــد؟
نامگــذاری کردســتان بــا عنــوان اســتانی
فرهنگــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری در ســفر
ایشــان بــه اســتان در اردیبهشــت ســال  88بیانگر
پتانســیلها و ظرفیتهــای فرهنگــی ایــن اســتان
بــود کــه از آن موقــع خوشــبختانه ایــن ظرفیتهــا
بیشــتر مــورد توجــه مســئوالن قــرار گرفــت.
عــاوه بــر ایــن مهــم ،ارادت و عالقــه
ویــژه کردســتانیها بــه موضوعــات و
مباحــث قرآنــی ،مســاجد و تکایــا موجــب
شــد وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
دانشــگاه کردســتان را بهعنــوان میزبــان
ایــن دوره از جشــنواره انتخــاب کنــد.
البتــه میزبانــی ســیامین دوره ایــن جشــنواره
نشــان از ایــن نیســت کــه کردســتان ســیامین
اســتان برگزارکننــده ایــن جشــنواره اســت،

کنکاشی در مفهوم واژه «عتـرت»
نگارنــده ایــن ســطور بــر آن اســت بــدون هرگونــه گرایــش
مذهبــی و فقــط از منظــر واژهشناســی و بــا نگــرش بــه زبــان
و ادبیــات عــرب ،کلمــه (عتــرت) را مــورد بررســی قــرار دهــد.
واژه «عتــرت» در زبــان عربــی بــرای معانــی متعــدد آمــده؛
ازجملــه :گــردن بنــد گرانبهــا ،پــارهای از مشــک خالــص و
خوشــبو ،فرزنــدان بالفصــل اعــم از پســر و دختــر ،خویشــاوندان و
اقــارب نزدیــک مــرد ،اهلوعیــال و افــراد خانــواده تحــت تکفــل،
اهلبیــت و کســانی کــه زیــر یــک ســقف زندگــی میکننــد و....
ظاهــراً واژه عتــرت در قــرآن کریــم و نهجالبالغــه نیامــده و رد
پــای ایــن کلمــه را بایــد در احادیــث نبــوی و اشــعار شــاعران
عــرب جســتجو کــرد .آنچــه در قــرآن کریــم آمــده واژه «اهــل»
اســت بــه معنــی عضــوی از اعضــای خانــواده ،یکــی از فرزنــدان
خانــواده و نیز»اهلبیــت» بــه معنــی اهلوعیــال و زن و فرزنــدان
و اعضــای خانــواده کــه همگــی زیــر یــک ســقف زندگــی میکننــد.
تتبــع در زبــان عــرب بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه
بــا تحقیــق و ّ
واژه عتــرت در اصــل بــرای نســل مــرد بــه کار رفتــه و ســپس
بهصــورت مجــاز بــرای اقــوام و بســتگان و افــراد حاشــیهای
شــخص بــه کار رفتــه اســت و گاهــی بــرای دوســتان بســیار
صمیمــی یــک فــرد .درســت ماننــد کلمــه «اهــل» کــه در قــرآن

بلکــه دانشــگاه کردســتان در میــان بیــش
از یکصــد واحــد دانشــگاهی دولتــی در
ســطح کشــور بهعنــوان میزبــان ایــن دوره
از جشــنواره انتخــاب شــده و از ایــن لحــاظ
موفقیتــی بــرای دانشــگاه محســوب میشــود؛
چراکــه ایــن مهــم وجــود ظرفیتهــای الزم
در ایــن واحــد دانشــگاهی را میرســاند.
بــه نظــر شــما برگــزاری ایــن جشــنواره
در زمانــی کــه دانشــجویان در تعطیــات
تابســتانی بــه ســرمی برنــد موجــب عــدم
تحقــق اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره
از جملــه تقویــت و توســعه فضــای
معنــوی در دانشــگاهها نمیشــود؟
بــه ایــن دلیــل کــه ایــن جشــنواره در چنــد مرحله
برگــزار میشــود و مراحــل درون دانشــگاهی و
منطقــهای آن در ایــام تحصیــل دانشــجویان در
دانشــگاهها برگــزار شــده و میشــود میتــوان
شــاهد تحقــق اهــداف تعیینشــده در ایــن
جشــنواره (همچنــان که تاکنــون بودهایم) باشــیم.
قطعــاً اســتقبال دانشــجویان و بازخــورد و
نتیجــه مطلــوب دورههــای گذشــته موجــب
شــده ایــن جشــنواره بهطــور مســتمر ســی
ســال در ســطح دانشــگاههای مختلــف کشــور
برگــزار شــود و همچنــان هــم شــاهد حضــور
و شــرکت پرشــور دانشــجویان در آن باشــیم.
امــا چــون ســطح مســابقات در مرحلــه نهایــی این
جشــنواره باالتــر اســت و بیشــک بــه امکانــات
بیشــتر و خدماترســانی بهتــر هــم نیــاز اســت،

نویسنده :سید اسماعیل حسینی
(محقق ،ادیب و نویسنده)

کریــم بــرای فرزنــد حضــرت نــوح (ع) آمــده وانگهــی پیامبــر اعظــم
(ص) آن را بهصــورت مجــاز بــرای «ســلمان فارســی» بــه کاربــرد
و فرمــود« :ســلمان منــا اهلالبیــت»؛ یعنــی ســلمان از ماســت
و بهمثابــه عضــوی از اعضــای خانــواده مــا محســوب میشــود.
در کتــاب «ترتیــب جمهــرة اللّغــه» تألیــف ابوبکــر محمــد بنالحســن
بــن دریــد ازدی متوفــی بــه ســال  321هـــ .ق از انتشــارات آســتان
قــدس رضــوی ،ذیــل واژه «عتــرت» چنیــن آمــده اســت« :و عتــرة
الرجــل :نســله و ربّمــا جعلــوا اســرته عترتــه ،و هــذا معنــی قــول ابــی
ّ
الل صلّــی ّ
بکــر« :نحــن عتــرة رســول ّ
الل علیــه و سـلّم «؛ یعنــی عترت
مــرد بــه معنــی نســل اوســت .گاهــی اهلوعیــال و نزدیــکان او را نیــز
عتــرت قــرار میدهنــد .ایــن اســت معنــای گفتــه ابوبکــر کــه گفــت «ما
عتــرت پیامبــر هســتیم» کــه منظــور معنــی مجــازی واژه عترت اســت.
در «دائرةالمعــارف فریــد وجــدی» نویســنده نامــدار مصــری ذیــل واژه
عتــرت میخوانیــم« :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 میشــود .ناصرخســرو میگویــد:
پیش خدای نیست شفیعم مگر رسول

تصمیــم گرفتــه شــده در ایــام تعطیالت تابســتانی
مرحلــه سراســری جشــنواره برگــزار شــود.
مرحلــه سراســری این جشــنواره چنــد روز
بــه طــول میانجامــد؟ و چــه برنامههــای
جانبــی بــرای آن تــدارک دیدهایــد؟
روزهــای  10 ،9و  11شــهریورماه دانشــگاه
کردســتان میزبــان ایــن جشــنواره اســت
و بهمنظــور شناســاندن فرهنــگ ،تاریــخ
و ظرفیتهــای اســتان و ایجــاد تعامــل و
تقریــب بیــن مذاهــب اســامی ،برنامههــای
مختلفــی هــم چــون بازدیــد از خانــه کــرد
(مــوزه مردمشناســی) ،مســجد جامــع و پــارک
جنگــی آبیــدر تــدارک دیــده شــده اســت.
از دیگــر برنامههــای جانبــی ایــن جشــنواره
میتــوان بــه محفــل انــس بــا قــرآن کریــم
اشــاره کــرد کــه قاریــان برجســته اســتان
و برگزیــدگان ایــن جشــنواره در رشــته
قرائــت در ایــن محفــل نورانــی  بــه تــاوت
آیاتــی از قــرآن کریــم خواهنــد پرداخــت.
نمایشــگاهی نیــز از آثــار دانشــجویان راهیافتــه بــه
مرحلــه سراســری ایــن جشــنواره و نمایشــگاه و
فروشــگاه صنایعدســتی و ســوغات کردســتان
هــم در حاشــیه ایــن جشــنواره برپــا میشــود.
و سخن آخر؟
شــرکت عمــوم عالقمنــدان بــه فعالیتهــای
قرآنــی در ایــن جشــنواره آزاد اســت و همــه
میتواننــد از ایــن فضــای معنــوی ایجــاد
شــده نهایــت اســتفاده و بهــره را ببرنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــر اســاس برنامهریزیهــای
انجامشــده در اختتامیــه ایــن جشــنواره ســید ضیــاء
هاشــمی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و حجتاالسالموالمســلمین
محمدرضــا حشــمتی معــاون قرآنــی وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی نیــز حضــور پیــدا میکننــد.
بــا توجــه بــه اینکــه معاونــت فرهنگــی اجتماعــی
دانشــگاه کردســتان بــا همــکاری همــه بخشهــای
دانشــگاه تمــام تــاش خــود را در برگــزاری هرچــه
باشــکوهتر ایــن جشــنواره بــزرگ انجــام داده اســت،
امیدواریــم کــه تالشهــای اعضــای کمیتههــای
چهاردهگانــه بــه بهتریــن نحو ممکــن مــورد رضایت
پــروردگار و در شــأن منزلــت قــرآن کریــم باشــد.

دارم شفیع پیش رسول آل عترتش
از میــان شــعرا و ادبــای ُکــرد ،نخســتین فــردی کــه واژه عتــرت
را بــه کار بــرده (مولــوی ُکــرد) اســتّ .
عبدالرحیــم
«علمــه ســید
ّ
حســینی تایجــوزی» متخلــص بــه «معــدوم» و مشــهور بــه
«مولــوی ُکــرد» کــه در کتــاب «عقیــده مرضّ یــه» در اصــول عقایــد
بــه زبــان ُکــردی (لهجــه ســنندجی) آن را بــه نظــم کشــیده،
واژه عتــرت را بــا اســتناد بــه احادیــث نبــوی بهکاربــرده 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 میدهنــد که
دارای وجاهــت و برتــری باشــند ماننــد آل یعقــوب ،آل محمــد ،و ...یعنــی
مضافالیــه بایــد دارای مقــام و منزلــت و وجاهــت باشــد .کلمــه آل را
بــرای افــراد دونپایــه و دارای مشــاغل پســت بــه کار نمیبرنــد .مولــوی
ُکــرد در نظــم اشــعار کتــاب «عقیــده مرضیــه» اینچنیــن 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!
یعنــی هــر انســان حــق جــو نــه افــراد یاغــی و متخلــف ،بــرای
اثبــات پاکــی و مقــام شــامخ نوههــای پیامبــر ،جــز آیــه تطهیــر بــه
دنبــال دلیــل دیگــری نمیگــردد و شــما اگــر آدم بــاذوق و صاحــب
انصــاف هســتید ،حدیــث «انــی تــارک فیکــم» برایــت کافــی اســت.

ادامه در شامره بعد

اجرای گروه دف نوازی

منایشگاه آثار هرنی جشنواره سی ام
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دنتفگ منزهى تو  ،ما را جز آنچه [خود] هب ما آموختهاى چيه دانشى نيست تويى داانى حكيم

تاالر فردوسی دانشگاه کردستان(سالن بانوان)

حضور مسئولین استان و دانشگاه در آیین گشایش جشنواره سی ام

(سوره احزاب /آهي)2

شهریور1394

شامره دوم

تاالر مولوی دانشگاه کردستان(سالن آقایان)

بوستان مرکزی دانشکده علوم انسانی و اجتامعی

پذیرایی از مهامنان در فضای مجزای  2تاالر

خوشامد و گزارش دبیر جشنواره

شهریور1394

معبود شما تنها آن خدا يى است هك جز او معبودى نيست و دانش او همه چيز را رد رب گرفته است

( سوره شعراء  /آهی)20

شامره دوم

باتجربهترین شرکتکننده جشنواره
قرآن و عترت دانشجویان

یکــی از بانــوان شــرکتکننده در ســیامین دوره جشــنواره
سراســری قــرآن و عتــرت عنوان کــرد :تاکنون در هشــت دوره
جشــنواره سراســری قــرآن و عترت دانشــجویان شــرکت کردم.
فهیمــه گلپایگانــی اهــل اســتان ســمنان و دانشــجوی
مقطــع دکتــری علــوم قــرآن و حدیــث کــه در رشــته ترتیــل
ســیامین دوره جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجویان
شــرکت کــرده اســت ،در گفتگــو بــا خبرنــگار ثقلیــن گفــت:
از مقطــع راهنمایــی فعالیــت خــود را بــرای فراگیــری
قــرآن کریــم آغــاز کــردم .در ابتــدا بــا فراگیــری قرائــت
تحقیــق انــس بــا قــرآن را آغــاز نمــودم و عــاوه بــر قرائــت
تحقیــق ،در زمینــه حفــظ و ترتیــل هــم فعالیــت داشــتهام.
وی بهتریــن نــوع ترتیــل را ترتیــل مصــری خوانــد و
بیــان کــرد :در ترتیــل ســه بخــش وقــف و ابتــدا ،تجویــد،
صــوت و لحــن حائــز اهمیتانــد و بــر اســاس ایــن
بخشهــا بهتریــن شــیوه ترتیــل انتخــاب میشــود.
گلپایگانــی تاکنــون در هشــت دوره از ایــن جشــنواره
شــرکت کــرده و مقامهایــی ازجملــه مقــام دوم
رشــته ترتیــل بیســت و نهمیــن دوره ایــن جشــنواره
بــه میزبانــی ایــام را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
باوجوداینکــه وی حافــظ کل قــرآن کریم نیز هســت ،در رشــته
حفــظ ایــن دوره از جشــنواره شــرکت نــدارد کــه در توضیــح
علــت آن گفــت :بــه دلیــل برگــزاری آزمــون جامــع و از آنجــا
کــه شــرکت در رشــته حفــظ نیــاز بــه تمریــن و مــرور دارد در
ایــن دوره زمــان کافــی در اختیــار نداشــتم؛ امــا بــا توجــه بــه
اینکــه در دو دوره آینــده این جشــنواره هم شــرایط شــرکت را
دارم ،حتمـاً خــود را بــرای دورههــای آتــی هــم آمــاده میکنم.

ثقلـین ویژه نامه سی مین جشـنواره
سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور
مدیر مسئول:

فردین اخالقیان

رسدبیر:

محمود صفی زاده

مدیر اجرایی:

هوشیار رشیعتی

خربنگار:

چنور صادقی ،کیوان قاسمی

عکاس:

ارسین کنعانی ،ئاوات صمدی

تایپ و امور اداری:
صفحه آرا:

سمیه خدامرادی
آریان نرصالهی

با همکاری ستاد اجرایی جشنواره
WWW.QURAN-STUDENT.IR
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دبیر سیامین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی کشور:

شرکتکننده حاضر در جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور:

دبیــر ســیامین جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویی
کشــور ،بــا تأکیــد بــر ضــرورت پیــروی از قــرآن کریــم ،اســاس
نجــات انســان را عمــل بــه ایــن کالم الهــی عنــوان کــرد.
حجتاالســام محمــود صفــی زاده در مراســم افتتاحیــه ســیامین
جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان ،چگونگــی رویکــرد
نســبت بــه ایــن کالم الهــی را یــک مســئله مهــم ارزیابــی کــرد
و در ایــن راســتا  3مرحلــه قرائــت ،ترتیــل و تدبــر و تمســک را یــادآور
شــد و گفــت :آنچــه در گام نخســت مــورد نظــر اســت ،همــان تعلیــم
و تعلــم ،تــاوت ،فراگیــری و انــس بــا قــرآن کریــم خواهــد بــود.
وی قرائــت قــرآن را موجــب زنــده شــدن دلهــا و اطمینــان قلــب ،عنــوان
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
بــه باطــن ایــن کالم الهــی در ایــن مرحلــه مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
دبیــر ســیامین جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویی
کشــور بــا بیــان اینکــه در طــول تاریــخ ،جوامــع اســامی از افــراد
ظاهرگــرا بــه قــرآن لطمــات زیــادی دیدهانــد ،بیشــترین مشــکالت
کنونــی جهــان اســام را نیــز متأثــر از ایــن مســئله قلمــداد کــرد.
حجتاالســام صفــی زاده ،رویکــرد ســوم بــه قــرآن را ثمــره و نتیجــه دو
رویکــرد قبلــی ،یعنــی مرحلــه تمســک عنــوان کــرد و افــزود :قــرآن بهعنــوان
کتــاب کامــل عمــل ،بایــد در زندگــی انســانها نمــود داشــته باشــد.

یکــی از شــرکتکنندگان حاضــر در جشــنواره سراســری قــرآن و
عتــرت دانشــجویان ،نبــود اختــاف فاحــش میــان رقبــا و همفکــری
میــان آنهــا را از نقــاط برجســته و قــوت جشــنواره ارزیابــی کــرد.
حســین جــوان از شــرکتکنندگان اهــل اســتان قــم اســت کــه بــرای ســومین
بــار در ایــن مســابقات حضــور یافته و پیــشاز ایــن در جشــنوارههای اصفهان
و قــم نیــز شــرکت کــرده و حائــز عنــوان شــده اســت .وی بــا بیــان اینکــه
بهصــورت تخصصــی طی  7ســال گذشــته بــه کار در رشــته ترتیل میپــردازد،
معتقــد اســت ایــن رشــته بــه دلیــل ویژگیهایــی چــون مخاطــب پســندی
و قابلفهــم بــودن بــرای عامــه مــردم از جاذبــه زیــادی برخــوردار اســت.
ایــن شــرکتکننده ،رشــته قرائت(صــوت و لحــن) را متفــاوت و قابلاجــرا تنهــا
توســط عــدهای خــاص دانســت و افــزود :ســرعت تــاوت در قســمت قرائــت
کمتــر اســت؛ امــا در بخــش ترتیــل شــتاب بیشــتری در دســتور کار قــرار دارد.
وی تصریــح کــرد :الحــان و نغمــات در ترتیــل متنوعتــر اســت و آیــات
بیشــتری خوانــده میشــود کــه ایــن امــر موجــب آشــنایی و همراهــی بیشــتر
مخاطبــان یعنــی همــان انــس بــا قــرآن کــه هــدف نهایی اســت ،خواهــد بود.
جــوان ،ســطح یکســان و همفکــری میــان دانشــجویان را از نقــاط قــوت و
البتــه فاصلــه زیــاد بیــن محــل اســکان تــا محــل برگــزاری جشــنواره و نیــز
اختالفزمانــی بیــن مراحــل مختلــف ایــن مســابقه از ســطح دانشــگاهی تــا
ســطح کشــوری را ازجملــه معــدود ایــرادات کلــی ایــن جشــنواره ذکــر کــرد.

اساس نجات انسان ،عمل به قرآن کریم است

انس با قرآن کریم مهمترین عامل در پیشرفت
تحصیلیام بوده است
شــرکت کننــده روشــندل ســیامین
جشــنواره سراســری قــرآن و
عتــرت ،انــس بــا قــرآن کریــم
را مهمتریــن عامــل پیشــرفت
علمــی و تحصیلــی خــود ذکــر کــرد.
همــا خانجانــی اهــل شهرســتان
نهاونــد اســتان همــدان اســت
کــه درحــال حاضــر در مقطــع
کارشناســی ارشــد رشــته زبــان
و ادبیــات عــرب در دانشــگاه رازی کرمانشــاه مشــغول بــه تحصیــل
اســت .خانجانــی متولــد ســال  74و نابینــای مطلــق اســت کــه از ســن 9
ســالگی شــروع بــه فراگیــری آیــات نورانــی قــرآن کریــم کــرده اســت.
وی کــه در رشــته ترتیــل در ســیامین جشــنواره سراســری قــرآن
و عتــرت دانشــجویان شــرکت کــرده اســت ،در گفتگــو بــا خبرنــگار
مــا اظهــار داشــت کــه تاکنــون در شــش دوره ایــن جشــنواره
شــرکت کــرده و توانســته حائــز چندیــن رتبــه برتــر هــم شــود.
وی بــا بیــان اینکــه حافــظ  10جــزء قــرآن کریــم نیــز هســت،
عنــوان کــرد :در مســابقات و جشــنوارههای مختلــف قرآنــی در
ســطح کشــور شــرکت کــردم و داری  32رتبــه اول تــا ســوم هســتم.
وی مهمتریــن رمــز موفقیــت خــود را انــس بــا قــرآن کریــم خوانــد
و بیــان کــرد :از زمانــی کــه فراگیــری و حفــظ قــرآن را آغــاز کــردم،
عــاوه بــر اینکــه آرامــش روحــی و روانــی فراوانــی نصیبــم شــده،
در عرصــه تحصیلــی هــم موفقیتهــای زیــادی بــه دســت آوردم.

نزدیکی سطح دانشجویان از نقاط قوت جشنواره است

رضایت از برگزاری مسابقات در روز نخست

نحــوه و کیفیــت برگــزاری جشــنواره ســی ام از دیــد بســیاری از شــرکت
کننــدگان مناســب اســت .علیرضــا مــکاری خوراســگانی در گفتگــو بــا
خبرنــگار ثقلیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای دومیــن بــار اســت کــه در
ایــن مســابقات حضــور مییابــد ،اظهــار کــرد :در دوره قبــل مســابقات
بــه میزبانــی اســتان ایــام کــه طــی روزهــای اول تــا ســوم شــهریورماه
(ســال قبــل) برگــزار شــدهبود نیــز در ایــن مســابقات حضــور داشــتم.
وی ســابقه فعالیــت خــود در رشــته قرائــت تحقیــق را  10ســال
ذکــر کــرد و در توضیــح ویژگیهــای ایــن نــوع از قرائــت گفــت:
قرائــت تحقیــق در قیــاس بــا ترتیــل از ســرعت کمتــری برخــوردار
اســت و البتــه تنــوع لحنــی بیشــتری نســبت بــه ترتیــل دارد.
ایــن شــرکتکننده قرائــت تحقیــق را دارای چهــار بخــش تجویــد ،وقــف و
ابتــدا ،صــوت و لحن ذکر کــرد و گفت :نــوع برگزاری این مســابقات تاکنون
در حــد ایــدهآل بــوده اســت و امیدواریــم بــه همین وضعیــت هم ادامــه یابد.

رئیس کمیته داوران جشنواره سیام:

استفاده از تیم داوری توانمند ،نقطه قوت جشنواره سیام است
رئیــس کمیتــه داوران ســیامین جشــنواره
سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویی کشــور
معتقــد اســت وجــود گــروه داوری توانمنــد و
متنــوع از نقــاط قــوت این دوره از جشــنواره اســت.
دکتــر روح ا ...محمدعلــی نــژاد در گفتگــو
بــا خبرنــگار ثقلیــن بــا بیــان اینکــه ســطح
شــرکتکنندگان در ایــن دوره خــوب بــوده
اســت ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر مســابقات
رشــته اصلــی یعنــی تحقیــق قرائــت برگــزار
میشــود کــه انتظــار داریــم برگزیــدگان ایــن
بخــش نفــرات توانمنــد و خوبــی باشــند.
وی تفــاوت جشــنواره ســیام بــا دورههــای
گذشــته را چنــدان محســوس ندانســت و
گفــت :البتــه جشــنواره بــه لحــاظ کمــی بــا
اســتقبال خوبــی مواجــه بــوده اســت ،بهویــژه
در ایــن مســابقات پراکندگــی خوبــی در میــان

دانشــجویان دانشــگاههای مختلــف کشــور وجــود
داشــته اســت.
رئیــس کمیتــه داوران سـیامین جشــنواره قــرآن و
عتــرت دانشــجویان کشــور با بیــان اینکه توانســتیم
تعــداد زیــادی از دانشــجویان دانشــگاههای مختلــف
در سراســر ایــران را بــه ایــن جشــنواره جــذب کنیم،
تصریــح کــرد :ایــن امــر نویدبخــش گســترش ایــن
موضــوع و افزایــش تعــداد دانشــجویان در دورههــای
آینــده خواهــد بود.
علــی نــژاد ،اهتمــام دانشــگاه کردســتان در
برگــزاری مطلــوب رقابتهــای ایــن دوره و
نیــز اســتفاده از تیــم داوری توانمنــد و متنــوع
را از نقــاط برجســته جشــنواره ایــن دوره
عنــوان کــرد و افــزود :تــاش شــده اســت تــا
از ظرفیــت داوری سراســر کشــور در ایــن دوره
از مســابقات اســتفاده شــود.

