مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی):
بــا قــرآن بايــد مثــل آينــه مواجــه شــد؛
پاکيــزه ،بــراق و بــىزنــگار؛ تــا قــرآن در دل
مــا منعکــس شــود .قــرآن بايــد در جــان مــا
انعــکاس پيــدا کنــد .ايــن ،هميشــه و بــراى
همــه نيســت؛ براى کســانى اســت که دلشــان
را بــا صفــاى باطــن و نفــس پاکيــزه کننــد.

شهریور -1394شامره سوم
در صورت فراهم شدن شرایط

برگزیده جشنواره سیام:

افتتاحیه وزین ،عامل جلب توجهات
به جشنواره قرآنی است
دارنــده عنــوان نخســت رشــته حفــظ  10جــزء در
جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان ،بــر
ضــرورت برگــزاری مراســم افتتاحیــه مناســب و درخــور
شــأن ایــن مســابقات در دورههــای آینــده تأکیــد کــرد.
حمیــد جهانشــاهلو از دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان برای
نخســتین بــار در رشــته حفــظ شــرکت کرده اســت ،امــا در
ســالها و دورههــای گذشــته جشــنواره ،رشــتههای قرائــت
و ترتیــل را هــم تجربه کــرده؛ ضمن آنکه در جشــنوارههای
قرآنــی غیردانشــجویی نیــز (مســابقات اوقــاف ،تبلیغــات
اســامی و ارشــاد) نیــز حضــوری فعالــی داشــته اســت.
او ویژگــی اصلــی رشــته حفــظ قــرآن را مــرور و تکــرار زیاد
کالم الهــی دانســت و آن را موجــب انــس بیشــتر بــا قــرآن
ارزیابــی کــرد و گفــت :برخــی مشــکالت جزئــی در روز اول
برگــزاری وجــود داشــت کــه بهتدریــج برطــرف شــد ،امــا
ســایر مســائل مانند اســکان مناســب و جلوگیری از اســراف
در پذیرایــی بــه شــکلی نســبت ًا مطلــوب ،رعایــت شــد.
برگزیــده س ـیامین جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت
دانشــجویان ،وجــود هیئــتداوران توانمنــد و متخصــص،
برنامهریــزی پیــش از برگــزاری جشــنواره و برخــورداری
از ســایتی فعــال را از دیگــر نقــاط قــوت جشــنواره ایــن
دوره عنــوان کــرد و افــزود :البتــه مراســم افتتاحیــه تــا
حــدود زیــادی خشــک و کــم رونــق بــود کــه امیــدوارم
بــرای دورههــای آینــده ،برنامههــای متنوعتــری بــه
ایــن منظــور پیشبینــی شــود ،چراکــه معقتــدم یــک
افتتاحیــه درخــور و بــاارزش ،میتوانــد عامــل مهمــی
بــرای ســوق دادن بیشــتر توجهــات بــه جشــنواره باشــد.

نفرات برتر جشنواره زیر چتر بنیاد نخبگان قرار میگیرند

رئیــس اداره دینــی و قرآنــی وزارت علــوم
از پیگیــری طرحــی خبــر داد کــه طبــق آن
برنــدگان نهایــی مرحلــه ملــی جشــنواره قــرآن
و عتــرت دانشــجویان بهعنــوان نخبــه بــه
بنیــاد نخبــگان کشــور معرفــی خواهنــد شــد.
دکتــر رشــید جعفرپــور بــا اشــاره بــه وجــود
یــک شــورای سیاســتگذاری در وزارت علــوم
بــرای برگــزاری جشــنوارهها و نیــز انتخــاب
دانشــگاههای میزبــان ،بــه بیــان دالیــل
انتخــاب دانشــگاه کردســتان بــرای میزبانــی
جشــنواره ســیام پرداخــت و گفــت :بــا توجــه
بــه شــاخصهایی کــه در اســتان کردســتان از
قبیــل فرهنگــی بــودن و تنــوع اقــوام و مذاهــب
وجــود داشــت ،تصمیــم بــر ایــن گرفتــه شــد در
ســالی کــه مزیــن بــه شــعار همدلــی و همزبانــی
دولــت و ملــت اســت ،برگــزاری ایــن جشــنواره
بتوانــد بــه شــکل واقعــی و عینــی ایــن شــعار
را در میــان اقــوام مختلــف عملیاتــی ســازد.
وی بــا یــادآوری برگــزاری جشــنواره در ســطوح
دانشــگاهی و نیــز در ســطح منطقــهای در 5
دانشــگاه کشــور ،حضــور اکثریــت منتخبــان
مناطــق در مرحلــه سراســری بــه میزبانــی
دانشــگاه کردســتان را نشــان از اســتقبال
مطلــوب آنهــا ارزیابــی کــرد و گفــت :تاکنــون
طبــق بررســیهایی کــه انجــام دادهایــم،
کیفیــت برگــزاری مطلــوب بــوده اســت و

رتبه نخست رشته حفظ کل قرآن کریم:

در چهاردهسالگی موفق به حفظ کل قرآن کریم شدم

رتبــه نخســت رشــته حفــظ کل قــرآن کریــم
در ســیامین دوره جشــنواره کشــوری قــرآن
و عتــرت عنــوان کــرد :طــی  9مــاه و در ســن
 14ســالگی موفــق بــه حفــظ کل قــرآن شــدم.
بــه گــزارش ثقلیــن ،طاهــره نایبــی موحــدی
دانشــجوی کارشناســی ارشــد رشــته علــوم
قــرآن و حدیــث دانشــگاه مذاهــب اســامی
تهــران در ســیامین دوره جشــنواره کشــوری
قرشــآن و عتــرت در رشــته حفــظ کل
قــرآن موفــق بــه کســب رتبــه اول شــد.
وی ضمــن ابــراز خوشــحالی از ایــن موفقیــت
گفــت :از کودکــی بــا حضــور در محافــل انــس
بــا قــرآن بــه فراگیــری آیــات قرآنــی عالقهمنــد
شــدم و همیــن مســئله موجــب شــد که در ســن 12
ســالگی در کالسهــای آمــوزش تــاوت تحقیــق

شــرکت کنــم و در ســن  14ســالگی هــم در طــی
مــدت  9مــاه موفــق بــه حفــظ کل قــرآن شــدم.
وی کــه در نهمیــن دوره جشــنواره کشــوری قرآن و
عتــرت هــم رتبــه نخســت رشــته حفــظ کل قــرآن
را کســب کــرده اســت ،تاکنــون  40رتبــه کشــوری
و اســتانی را در مســابقات و جشــنوارههای مختلفــی
کســب و در هفــت دوره جشــنواره سراســری
قــرآن و عتــرت هــم شــرکت داشــته اســت.
نایبــی موحــدی کــه رتبــه نخســت جشــنواره ملــی
قــران و عتــرت در رشــته ترتیــل را هــم در کارنامــه
درخشــان فعالیتهــای قرآنــی خــود دارد ،بیــان
کــرد :امســال در رشــته حفــظ کل قــرآن کریــم
نســبت بــه دورههــای گذشــته جشــنواره شــاهد
حضــور کمــی و بهویــژه کیفــی شــرکتکنندگان
بــودم و ایــن مایــه خوشــحالی اســت.
وی کــه در مقطــع کارشناســی در رشــته محیــط
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تحصیلکــرده،
افــزود :هرچــه دارم از دولــت قــرآن اســت؛ چراکــه
انــس بــا قــرآن تأثیــر بســزایی در آرامــش روحــی
و روانــی انســان دارد و موجــب پیشــرفت و تعالــی
در عرصههــای مختلــف زندگــی میشــود.
نایبــی موحــدی در خصــوص علــت تغییــر رشــته
بــه علــوم قــرآن و حدیــث اظهــار داشــت :حافظــان
قــرآن کریــم میبایســت در کنــار حفــظ ،بــه درک
و فهــم و تدبــر آیــات هــم توجــه داشــته باشــند.

امیدواریــم ایــن وضعیــت تــا پایــان جشــنواره
نیــز بــه همیــن شــکل تــداوم داشــته باشــد.
رئیــس اداره دینــی و قرآنــی وزارت علــوم
در خصــوص تالشهــای ایــن وزارتخانــه
بــرای شــرکت مســئوالن کشــوری در
جشــنواره ســیام ،از حضــور دکتــر هاشــمی
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر علــوم و
حجتاالسالموالمســلمین محمدرضــا حشــمتی،

معــاون قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی در ایــن جشــنواره خبــر داد.
دکتــر جعفرپــور در پاســخ بــه ســؤالی پیرامــون
چرایــی برگــزاری مرحلــه سراســری جشــنواره
در ایــام تعطیــات دانشــگاه ،بــه برگــزاری آن در
طــول دوران تحصیلــی طــی ســالهای گذشــته
اذعــان کــرد؛ امــا درعینحــال گفــت :بــه دلیــل
آنکــه ایــن مســئله نیازمنــد هماهنگــی همــه
دانشــگاههای دخیــل در موضــوع اســت ،فاصلــه
زمانــی بیــن مراحــل جشــنواره بــه وجــود آمــد؛
امــا قصــد داریــم دوبــاره در آینــده بــه روال ســابق
بازگردیــم .ضمــن آنکــه بــا توجــه بــه برگــزاری
مســابقات در چهــار مرحلــه و خســتهکننده بــودن
آن ،کاهــش ایــن مراحل در دســتور کار قــرار دارد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه فرآینــد دشــوار و
چندمرحلـهای مســابقات تــا تعییــن نفــرات برتــر
نهایــی ،اظهــار کــرد :تــاش داریــم از طریــق
پیگیــری موضــوع در شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی ،افــراد برتــر ســطح ملــی را بــه بنیــاد
نخبــگان کشــور معرفــی کنیــم تــا زیــر چتــر
ایــن نهــاد قــرار بگیرنــد ،البتــه در دولــت قبــل
ایــن اقــدام بــرای نفــرات برتــر بخــش شــفاهی،
یعنــی ترتیــل و قرائــت و حفــظ لحــاظ شــد و
مــا قصــد داریــم ایــن روال را در چهــار بخــش
دیگــر هــم عملیاتــی کنیــم تــا کیفیــت نهایــی
جشــنواره نیــز بــه لحــاظ محتــوا ارتقــا یابــد.

در قالب برنامههای فرهنگی جشنواره سیام

محفل انس با قرآن کریم در مسجد جامع سنندج برگزار شد

محفــل انــس بــا قــرآن کریــم در
دومیــن روز از برگــزاری ســیامین دوره
جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت
دانشــجویان کشــور بــا حضــور جمعــی
از شــرکتکنندگان در مســجد جامــع
ســنندج (داراالحســان) برگــزار شــد.
مدیــر کمیتــه فرهنگــی و فوقبرنامــه
ســیامین دوره جشــنواره سراســری قــرآن
و عتــرت در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا در
خصــوص ایــن محفــل قرآنــی گفــت :در
ایــن محفــل معنــوی ســه قــاری برجســته
اســتان کردســتان شــامل ســید عبــاس
حســینی ،جبــار زندســلیمی و فــؤاد مولــودی

آیاتــی از قــرآن مجیــد را قرائــت کردنــد.
ســید محمدجــواد حســینی صــدر اظهــار
داشــت :ضمــن اجــرای گروه تواشــیح اســتان
کردســتان ایــن محفــل نورانــی ،ماموســتا
حســینی امامجمعــه موقــت ســنندج هــم
بــا حضــور در جمــع حفاظ ،قــراء و مجــاوران
قــرآن از حضــور و شــرکت دانشــجویان در
مســابقات قــرآن و عتــرت و همچنیــن
در ایــن محفــل انــس قدردانــی کــرد.
در پایــان ایــن محفــل قرآنــی هــم نمــاز
مغــرب و عشــا بــه امامــت حجتاالســام
ســیدمحمد حســینی شــاهرودی نماینــده
ولیفقیــه در اســتان کردســتان اقامــه گردید.
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رپوردگارا هب من دانش عطا كن و مرا هب صالحان ملحق فرماى

شامره سوم

پیشنهادی برای ارتقای کیفیت جشنواره قرآن و عترت

شــرکتکننده جشــنواره سراســری قــرآن
و عتــرت دانشــجویان ،برگــزاری کارگاه
آموزشــی قبــل از انجــام رقابتهــا را یــک
اقــدام مفیــد و ســازنده ارزیابــی میکنــد.
صالــح اخترشــناس از دانشــجویانی
اســت کــه روز گذشــته در بخــش حفــظ
 10جــزء قــرآن کریــم مســابقه داده و
ســابقه حضــور در جشــنواره بیســت و
نهــم بــه میزبانــی ایــام را نیــز دارد.
ایــن شــرکتکننده کــه از دانشــگاه فردوســی،

میهمــان دانشــگاه کردســتان اســت ،در
توضیــح رشــته خــود گفــت :بهطورکلــی
بخــش حفــظ اهمیــت زیــادی دارد ،چراکــه
هرانــدازه میــزان و حجــم محفوظــات
افزایــش یابــد ،بــه خاطــر ســپردن آنهــا نیــز
دشــوار میشــود و البتــه جنبــه مثبــت ایــن
موضــوع ،انــس بیشــتر بــا قــرآن کریــم اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســابقه او از
ســوره بقــره آغــاز و بــه ســوره توبــه ختــم
شــد ،ویژگــی مطلــوب ایــن دوره کــه در
جشــنواره ســال گذشــته وجــود نداشــت را
اطالعرســانی مناســب ،ب ـهروز بــودن ســایت
و ســامانه فعــال پیامکــی میدانــد و معتقــد
اســت جزئیــات خوبــی از ایــن طریــق در
اختیــار شــرکتکنندگان قــرار گرفــت.
اخترشــناس کیفیــت برگــزاری ایــن دوره را
در قیــاس بــا جشــنواره ســالهای گذشــته
باالتــر ارزیابــی کــرد و بــرای ارتقــای
کیفیــت در دورههــای آینــده پیشــنهاد
داد :میتــوان قبــل از مســابقه بــرای
همــه رشــتهها بهطــور مجــزا کارگاههــای
آموزشــی برگــزار شــود تــا آخریــن نــکات و
قوانیــن یکبــار دیگــر و بهطــور مســاوی
بــه همــه شــرکتکنندگان ارائــه شــود.

پس از دو دور آزمون

برگزیدگان بخش کتبی جشنواره سیام مشخص شدند

هیئــتداوران مســابقات سراســری قــرآن
و عتــرت دانشــجویان کشــور ،اســامی
برگزیــدگان نهایــی بخــش کتبــی کــه
بهصــورت مشــترک میــان بانــوان و
آقایــان برگــزار شــد را اعــام کــرد.
در رشــته ترجمــه و مفــردات قرآنــی،
محمدرضــا ابراهیمیــان از دانشــگاه زنجــان،
فاطمــه خالقــی از دانشــگاه فردوســی
مشــهد و پیمــان فیــروزی از دانشــگاه
سیســتان و بلوچســتان اول تــا ســوم شــدند.
همچنیــن در رشــته مفاهیــم قرآنــی ،فرزانــه
محمدپــور از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان،
زهــره محمــود دهنــوی از دانشــگاه صبــح
صــادق و عــارف پیشـهور از دانشــگاه بیرجنــد،
رتبههــای برتــر را از آن خــود کردنــد.
در رشــته دیــدگاه و ســیره معصومیــن،
علیمحمــد صالحــی از دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان ،محمدمهــدی ســعادت یــار از
دانشــگاه شــیراز و ســبحان معتمــدی

جویبــاری از دانشــگاه دامغــان ،ســه عنــوان
برتــر را کســب کردنــد؛ ضمــن آنکــه در رشــته
آشــنایی بــا احادیــث و ادعیــه ،مینــا محمــدی
از دانشــگاه زنجــان ،علیرضــا چکشــیان از
دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران و ســیدعلی
میرافضلــی از دانشــگاه صنعتــی شــریف تهران
موفــق بــه کســب عناویــن اول تا ســوم شــدند.
ســرانجام در رشــته احــکام ،ســحر کمانگــر
از دانشــگاه گیــان ،ســیدمجید حســینی
از دانشــگاه زنجــان و النــاز شــکری
از دانشــگاه بوعلــی ســینای همــدان،
عناویــن نخســت را بــه دســت آوردنــد.
در بخــش کتبــی  117شــرکتکننده آقــا و
خانــم حضــور داشــتند کــه مســابقات رشــته
ترجمــه و مفــردات قرآنــی بــا حضــور  21نفــر،
مفاهیــم قرآنــی بــا شــرکت  19نفر ،دیــدگاه و
ســیره معصومیــن بــا حضــور  34نفر ،آشــنایی
بــا احادیــث و ادعیــه بــا شــرکت  20نفــر و
نیــز احــکام بــا حضــور  23نفــر برگــزار شــد.

(سوره فراقن  /آهي )26

2

نمایشگاه آثار هنری سیامین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

نمایشــگاه آثــار برگزیــدگان ســیامین جشــنواره
قــرآن و عتــرت که بــا اســتفاده از معماری اســامی
برپــا شــد ،مــورد اســتقبال عمــوم دانشــجویان و
شــرکتکنندگان در ایــن جشــنواره قــرار گرفــت.
بــه گــزارش ثقلیــن ،نمایشــگاه آثــار خوشنویســی،
معــرق ،عکــس و تذهیــب برگزیــدگان این رشــتهها
در سـیامین جشــنواره قــرآن و عترت دانشــجویان
توســط گروهــی از دانشــجویان رشــته شهرســازی
دانشــگاه کردســتان طراحــی و اجــرا شــده اســت.
میــاد مــرادی یکــی از اعضــای ایــن گــروه در
گفتگــو بــا خبرنــگار مــا بــا بیــان اینکــه طراحــی
ایــن نمایشــگاه  15تــا  17روز طــول کشــید،
گفــت :طــی  31روز ایــن نمایشــگاه بــا همــکاری
پنــج نفــر دیگــر از دانشــجویان اجــرا و برپــا شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه رنگهــای ســبز و آبــی
حالتــی عرفانــی دارنــد ،بــا اســتفاده از نورپــردازی
و رنــگ ســعی کردیــم تــا ایــن حــس را در
نمایشــگاه ایجــاد کنیــم و عــاوه بــر آن از معمــاری
اســامی هــم بــرای طراحــی بهــره بردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه نخســتین
تجربــه کاری آنهــا نبــوده اســت ،عنــوان
کــرد :در جشــنوارههای متعــددی در دانشــگاه
کار طراحــی دکــور را بــا همــکاری دیگــر
دانشــجویان رشــته شهرســازی انجــام دادیــم.
خانــم دیــاری آریــان دیگــر طــراح ایــن نمایشــگاه
بــه خبرنــگار مــا گفــت :بــرای طراحــی دکــور
نمایشــگاه از نمادهــای اســامی برگرفتــه از
مســجد جامــع ســنندج ،عنصــر آب و آیینــه کــه
نشــان از زاللــی و پاکــی در معمــاری اســامی
اســت ،اســتفاده نمودیــم .در قســمتی از نمایشــگاه

منتهــی بــه تــاالر مولــوی ،تســبیحی بــه رنــگ
آبــی کــه نمــاد ذکــر و عبــادت پــروردگار اســت،
قــرار داده شــده و قســمت باالیــی نمایشــگاه هــم
بــه شــکل محــراب مســاجد از ســایر بخشهــای
نمایشــگاه جــدا و آثــار اســاتید مطرح خوشنویســی
در ایــن قســمت بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
ایــن دانشــجوی شهرســازی دانشــگاه کردســتان
بــا اشــاره بــه اینکــه در معمــاری اســامی دایــره
نشــان از وحــدت و اتحــاد مســلمانان اســت ،اظهــار
داشــت :قــرآن کریــم را در مرکــز دایــرهای کــه
نشــان از وحــدت مســلمانان دنیــا اســت ،قــرار
دادیــم و نــور ســبزرنگی هــم بــر این کتــاب مقدس
بــه نشــان نــزول کالم خداونــد تعبیــه کردیــم.
آریــان افــزود :روی قســمتی از ســتونهای ورودی
بــه نمایشــگاه هــم بــا اســتفاده از رنگروغــن
طــرح هندســه اســامی و قســمت دیگــر ســتون
هــم طــرح پنجرههــای مســجد جامــع کار شــده
اســت .پنجرههــای راهــروی منتهــی بــه تــاالر
مولــوی و نمایشــگاه هــم بهوســیله طــرح ویتــرای
نقاشــی شــده و ســه تابلــوی اعالنــات موجــود
در ایــن مســیر هــم بهوســیله روش کاشــی
شکســته و موزاییــک کلمــات اســم (اعظــم)
خداونــد ،قــرآن و محمــد طراحــی شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت جــواد ددهجانــی عضــو
هیئــت علمی(گرافیــک) دانشــگاه کردســتان
سرپرســتی کمیتــه نمایشــگاه ســیامین
جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجویان را بــر
عهــده داشــت کــه بــا همــکاری دانشــجویان
دیگــری چــون نگیــن صلواتــی ،فریبــا ســعیدی،
مهســا محمــودی و الهــام محمــدی اجــرا گردیــد.

برگزیدگان بخش شفاهی بانوان جشنواره سیام معرفی شدند

اســامی نفــرات برتــر بخــش شــفاهی بانــوان کــه
طــی دو روز در ســیامین دوره جشــنواره سراســری
قــرآن و عتــرت دانشــجویان در دانشــگاه کردســتان
بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد ،مشــخص شــد.
در رشــته ترتیــل فهیمــه گلپایگانــی از دانشــگاه
مازنــدران رتبــه نخســت ،فرزانــه کاللــی از دانشــگاه
فردوســی مشــهد رتبــه دوم و نــدا مــرادی از دانشــگاه
شــهید بهشــتی رتبــه ســوم را کســب کردنــد.
در رشــته تــاوت تحقیــق نســا منبوهی از دانشــگاه شــهید
چمــران اهــواز رتبــه اول ،مریــم هاشــمی از دانشــگاه
بینالمللــی امــام رضــا (ع) رتبــه دوم و زهــرا حســین پور از
دانشــگاه شــیراز رتبــه ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
در رشــته حفــظ  5جــزء نیــز بــه ترتیــب زهــرا یوســفی از
دانشــگاه امــام صــادق (ع) ،ســعیده نصیــری فرد از شــهید
مدنــی آذربایجان و فاطمــه مرادی از دانشــگاه امام خمینی
(ره) قزویــن رتبههــای اول تــا ســوم را از آن خــود کردنــد.

فائــز ســادات قریشــی نســب از دانشــگاه یــزد ،فاطمــه
اســماعیلی از دانشــگاه امــام صــادق (ع) و فاطمــه خالقی از
دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه ترتیــب رتبههــای اول تــا
ســوم رشــته حفــظ  10جزء قــرآن کریــم را کســب کردند.
در رشــته حفــظ  20جــزء قــرآن کریــم نرگــس
خوشــبخت از دانشــگاه اصفهــان رتبــه اول ،مهدیــه
شــمس از دانشــگاه یــزد رتبــه دوم و فاطمــه بدیعــی از
دانشــگاه کاشــان رتبــه ســوم را بــه دســت آوردنــد؛ و در
رشــته حفــظ کل رتبــه اول را طاهــره نایبــی موحــدی از
دانشــگاه مذاهــب اســامی ،رتبــه دوم را ملیحــه طالبیــان
از دانشــگاه کاشــان و رتبــه ســوم را نیــز زهــرا قربانــی از
دانشــگاه معــارف قــرآن و عتــرت اصفهــان کســب کردند.
در رشــته مداحــی نیــز زهــرا کولیونــد از دانشــگاه شــاهد
رتبــه اول ،مریــم اســکندری از دانشــگاه خوارزمــی
رتبــه دوم و ملیحــه مشــرفی از دانشــگاه فردوســی
مشــهد رتبــه ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
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آرامش مهمترین نیاز یک قاری قرآن است

در روز دوم جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

نفرات برتر رشتههای شفاهی
برادران معرفی شدند

برگزیــدگان نهایــی مســابقات سراســری قــرآن
و عتــرت دانشــجویان کشــور در رده آقایــان
و در رشــتههای شــفاهی مشــخص شــدند.
بــه گــزارش ثقلیــن ،بخشهــای شــفاهی شــامل
رشــتههای ترتیــل ،قرائــت ،حفــظ  5جــزء 10 ،جــزء20 ،
جــزء و حفــظ کل بــود کــه پــس از دو روز رقابت ســنگین
و فشــرده ،امــروز برگزیــدگان مشــخص و معرفــی شــدند.
بــر ایــن اســاس در رشــته ترتیــل پســران کــه
 15نفــر در آن حضــور داشــتند ،مجیــد فقیــه از
دانشــگاه قــرآن و عتــرت اصفهــان ،رتبــه نخســت
را کســب کــرد و محمدمهــدی میرجلیلــی و
ســیدمیالد صالحــی ،هــر دو از دانشــگاه امــام صــادق
بــرادران ،عناویــن دوم و ســوم را بــه دســت آوردنــد.
در رشــته قرائــت (تــاوت تحقیــق) نیــز کــه 15
نفــر شــرکت کــرده بودنــد ،ســعید حاجیــان از
پژوهشــکده نهجالبالغــه رتبــه نخســت را بــه دســت
آورد و امیــد حســینی نــژاد از فردوســی مشــهد
و علــی محمدپــور از مؤسســه عالــی راه دانــش
بابــل در جایگا ههــای دوم و ســوم قــرار گرفتنــد.
در رشــته حفــظ  5جــزء کــه بــا حضــور  15نفــر
برگــزار شــد ،محمــد ســتمار از دانشــگاه گیــان ،اول
شــد و میــاد احمدونــد از دانشــگاه رازی و ســعید
یوســفی از دانشــگاه خوارزمــی بــه ترتیــب عناویــن
دوم و ســوم ایــن رشــته را از آن خــود کردنــد.
حمیــد جهانشــاهلو از دانشــگاه شــهیدباهنر کرمــان ،رضــا
باقــری از دانشــگاه محقــق اردبیلــی و مصطفــی مــرادی
هــم از دانشــگاه شــهید بهشــتی ،برگزیــدگان رشــته
حفــظ  10جــزء در میــان  15شــرکتکننده شــدند.
در رشــته حفــظ  20جــزء نیــز کــه بــا حضــور 13
شــرکتکننده برگــزار شــد ،جــال رضایــی از دانشــگاه
علــوم اســامی رضــوی مشــهد ،محمدرضــا رضایــی از
دانشــگاه قــم و امیرحســین عطــارزاده از دانشــگاه امــام
صــادق بــه ترتیــب در جایــگاه اول تــا ســوم قــرار گرفتنــد.
در رشــته حفــظ کل هــم کــه بــا حضــور  18حافــظ قــرآن
مجیــد برگــزار شــد ،موســی معتمــدی از دانشــگاه قــم
رتبــه اول را از آن خــود کــرد و رضــا نــژاد تبریــزی بــه
همــراه فرهــاد رشــوندی بــه ترتیــب از دانشــگاه قــرآن
و حدیــث قــم و دانشــگاه ارومیــه دوم و ســوم شــدند.
امــا در رشــتههای اذان و مداحــی کــه شــرکتکنندگان
پیشازایــن آثــار خــود را بــه جشــنواره ارســال کــرده
بودنــد ،مــورد داوری قــرار گرفتنــد؛ کــه طــی آن رشــته
اذان مصطفــی فــاح از دانشــگاه خوارزمــی ،ســامان
مترصــدی از دانشــگاه گیــان و احســان رمــزی از
دانشــگاه خراســان رضــوی (بــه ترتیــب) ســه رتبــه برتــر
را بــه خــود اختصــاص دادنــد .در بخــش مداحــی نیــز
کــه بــا حضــور  82نفــر برگــزار شــد ،محمــد قربانــی از
دانشــگاه صنعتــی شــریف ،حســین عبدلــی از دانشــگاه
مالیــر و ســیدمرتضی حســینی از دانشــگاه معــارف قــرآن
اصفهــان بــه ترتیــب حائــز رتبههــای اول تــا ســوم شــدند.
در ســیامین جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــگاههای
سراســر کشــور ،بیــش از  400دانشــجوی دختــر و
پســر برتــر مســابقات مراحــل دانشــگاهی و منطقــهای
در  6بخــش شــفاهی ،کتبــی ،پژوهــش ،ادبــی ،هنــری
و فنــاوری و در قالــب  32رشــته شــرکت کردنــد.
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شامره سوم

دارنــده عنــوان
رشــته
دوم
تــاوت تحقیــق
در جشــنواره
سر ا ســر ی
قــرآن و عتــرت
د ا نشــجو یا ن ،
را
آرامــش
مهمتریــن نیــاز
یــک قــاری
دانســت و از
وجــود آن در
ایــن دوره ،ابــراز
رضایــت کــرد.
امیــد حســینی نــژاد کــه در مقطــع کارشناســی ارشــد
علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه فردوســی مشــهد تحصیــل
میکنــد و چهارمیــن حضــور خــود در ایــن مســابقات را
پشــت ســر میگــذارد ،تاکنــون عناوینــی چــون رتبــه
نخســت مســابقات دانشآمــوزی ،رقابتهــای اوقــاف
و ســازمان تبلیغــات اســامی کشــور و مقــام چهــارم
مســابقات بینالمللــی مراکــش را بــه دســت آورده اســت.
ایــن برگزیــده جشــنواره ســیام از ســطح بــاالی رقابتهــا
ابــراز شــگفتی کــرده و گفــت :از مجمــوع  15شــرکتکننده

ادامه از شامره قبل

ایــن بخــش 13 ،نفــر
قــاری توانمنــد و بــا
رتبههایــی بــاال حضــور
داشــتند کــه همیــن
موضــوع کار را بــرای
مــن دشــوار کــرده
بــود؛ بهگونــهای کــه
تنهــا بــا برنامهریــزی
دقیــق امــکان موفقیــت
در ایــن مســابقات
داشــت.
وجــود
نــژاد،
حســینی
نظــم و کیفیــت
برگــزاری جشــنواره،
خدماتدهــی و میهماننــوازی دانشــگاه کردســتان را
ســتود و افــزود :بــا توجــه بــه تجربیــات فراوانــی کــه کســب
کــردهام ،معتقــدم آرامــش مهمتریــن نیــاز یــک قــاری
اســت کــه خوشــبختانه در ایــن دوره شــاهد آن بودیــم.
وی تصریــح کــرد :اگــر متصدیــان جشــنوارهها،
خــود قــاری و حافــظ قــرآن باشــند ،بهتــر میتواننــد
شــرکتکنندگان و اینکــه آنهــا بــه چــه فاکتورهایــی نیــاز
دارنــد را درک کننــد و بهطورقطــع ایــن مســئله ،یــک
امتیــاز بــرای جشــنواره و مجریــان آن بــه شــمار مــیرود.

کنکـاشی در مفهوم واژه «عتـرت»

ایــن شــعر مولــوی ُکــرد اشــاره اســت بــه حدیثــی از پیامبــر
گرامی اســام کــه در آن واژه عترت به کار رفته اســت .اینکه
آیــا ســند ایــن حدیــث قــوی اســت یــا ضعیــف؟ مــا کاری به
ایــن موضــوع نداریــم؛ زیــرا همانگونــه کــه در مقدمــه ایــن
مبحــث گفتــم کار مــا فقــط واژهشناســی و بیــان مفهــوم آن
در زبــان و ادبیــات عــرب اســت و آنچــه بهعنــوان احادیــث
منســوب بــه پیامبــر گرامــی اســام اســت ،در ذات خــود
هرچــه باشــد بخشــی از زبــان و ادبیــات عــرب بهحســاب
میآیــد؛ خــواه ســخن پیامبــر باشــد یــا هرکســی دیگــر.
حدیث این است:
«ان ّــی تــارک فیکــم مــا ان
تمســکتم بــه لــن تضلّــوا
ّ
بعــدی ،احدهمــا اعظــم مــن
اآلخــر :کتــاب ّ
الل حبــل
ممــدود مــن الســماء الــی
االرض و عترتــی اهلبیتــی
و لــن یتفرقــا حتــی یــردا
علــی الحــوض فانظــروا
ّ
کیــف تخلفونــی فیهمــا»
یعنــی مــن پــس از خــودم
چیــزی از خــود بــه
یــادگار خواهــم گذاشــت کــه اگــر بــدان چنــگ بزنیــد
و آن را دســتاویز خودتــان قــرار دهیــد ،هرگــز گمــراه
نخواهیــد شــد .یــادگار مــن در میــان شــما دو چیــز
اســت؛ هــر یکــی بزرگتــر از دیگــری؛ یکــی قــرآن
اســت بهمثابــه ریســمانی آویختــه شــده از امتــداد
آســمان تــا زمیــن و دیگــری عتــرت اهلبیــت و زن و
فرزندانــم .ایــن دو هرگــز از یکدیگــر جــدا نمیشــوند
تــا اینکــه در حــوض کوثــر بــر مــن وارد میشــوند؛
خــوب دقــت کنیــد و مواظــب باشــید چگونــه در ایــن دو
جانشــین مــن میشــوید و جــای مــرا خواهیــد گرفــت.
ّ
«مــا عبدالکریــم مــدرس» از علمــای برجســته
مرحــوم
ُکــرد کــه شــرحی بــر منظومــه «العقیــدة المرضّ یــه»
مولــوی ُکــرد نوشــته ،در شــرح خــود حدیــث مذکــور را

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

از کتــاب معــروف «التــاج الجامــع لــا صــول مــن احادیــث
الّرســول» تألیــف و گــردآوری «منصــور علــی ناصــف» از
علمــای مصــری نقــل کــرده و گفتــه کــه ســند آن ضعیــف
نیســت .در اغلــب کتــب حدیــث بجــای «کتــاب ّ
الل و
عترتــی» »،کتــاب ّ
الل و ُســ ّنتی» ذکــر شــده کــه ایــن
روایــت نــزد علمــای علــم حدیــث پســندیدهتر اســت.
در یــک جمعبنــدی کلــی بــه ایــن نتیجــه میرســیم
کــه همــه فرهنــگ لغــات عربــی واژه عتــرت را بــه معنــی
نســل و فرزنــد معنــی کردهانــد از بــاال بــه پائیــن تــا برســد
بــه ذریّــه و ارقــاب و خویشــاوندان خــاص یــک فــرد.
کلمــه عتــرت در متــون
عربــی اعــم از نظــم و نثــر
کمتــر دیــده میشــود و
در عــوض واژگان اهلبیــت
و آل بهوفــور در متــون
آمــده اســت .بــرای مثــال
ترکیــب اضافــی اهلبیــت
یــا اهلالبیــت ســه بــار در
قــرآن کریــم ســورههای
قصــص (آیــه) 12و هــود (آیــه
 )73و احــزاب (آیــه )33
آمــده و در نهجالبالغــه نیــز  12بــار بــه کار رفتــه کــه
اغلــب مطابــق بــا همــان معنــی لغــوی ذکــر شــده اســت.
اینکــه چــرا واژه عتــرت کمتــر در ادبیــات عــرب بــه کار
رفتــه ،جــای ســؤال دارد .کوتاهســخن اینکــه هریــک از
واژگان عتــرت ،اهــل ،اهلبیــت ،و آل دارای یــک معنــی
لغــوی و یــک معنــی اصطالحــی هســتند .البتــه معنــی لغوی
هریــک از ایــن واژگان گســتردهتر اســت و افــراد بســیاری را
دربرمــی گیــرد؛ امــا معنــی اصطالحــی مصادیــق را محدودتر
میکنــد .لــذا واژگان موردنظــر مــا نیــز همانگونــه کــه در
ابتــدای ایــن مبحــث اشــاره شــد ،هــم در معنــی لغــوی
بــه کار رفتهانــد و هــم در معنــی اصطالحــی آن؛ بــه
همیــن دلیــل اســت کــه دامنــه هــر یــک از آنهــا دچــار
محدودیــت شــده و فقــط افــراد خاصــی را شــامل میشــوند.

میدان کوهنورد سنندج

شهریور1394

شامره سوم

ات نگوديي كتاب [آسمانى] تنها رب دو طايفه شيپ از ما انزل شده و ما از آموختن آانن بىخبر بوديم

(سوره حمد /آهي)6

6

هیئت داوران بخش بانوان

سی امین جشنواره رسارسی قرآن و عرتت دانشجویان کشور

محفل انس با قرآن کریم

صحن قدیم مسجد جامع شهر سنندج(داراالحسان)

بازدید رشکت کنندگان از پارک جنگلی آبیدر

از رسی برنامه های جنبی سی امین جشنواره رسارسی
قرآن و عرتت دانشجویان کشور

هیئت داوران بخش برادران

سی امین جشنواره رسارسی قرآن و عرتت دانشجویان کشور

جمعی از بانوان رشکت کننده

در بخش شفاهی جشنواره /تاالر فردوسی دانشگاه کردستان

7

قطعا رد اين [هنرنمايى] عبرتى است ولى رتشيبشان ايمانآورنده دنتسين

(سوره بقره /آهي)26

شهریور1394

شامره سوم

بازدید دانشجویان رشکت کننده در جشنواره

از بخش های مختلف مسجد تاریخی داراالحسان

قرائت آیاتی از قرآن مجید

توسط قاریان ممتاز استان کردستان در مسجد جامع سنندج

برگزاری مراسم دعای توسل

یادمان شهدای گمنام دانشگاه کردستان(شب دوم جشنواره)

منایی از منایشگاه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره
سالن جنبی تاالر مولوی دانشگاه کردستان

بازدید رشکت کنندگان جشنواره سی ام

از خانه کرد(موزه مردم شناسی) در روز دوم

شهریور1394

بگو علم [آن] فقط شيپ خدا ست و من صراف هشدا ر دهندهاى آش كارم

شامره سوم

نتایج داوری بخش های فناوری ،پژوهشی ،ادبی و هنری سی امین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان
رشته نماهنگ و كليپ
نام ونام خانوادگی

رشته فيلمنامه نویسی

ردیف

رتبه

2

رتبه دوم

احمد عرب گوئیني

3

رتبه سوم

محمدهادی اسماعیل بیک

مرکز آموزش عالي کار ساری

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

1

رتبه اول

معصومه عیوضي

دانشگاه گیالن

2

رتبه دوم

پویا ساکي

دانشگاه فارابي تهران

1

دانشگاه

ردیف

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1

رتبه اول

علیرضا سمیعي شهرکي

دانشگاه صنعتي شیراز

2

رتبه دوم

شیرین زارع پور

دانشگاه معارف اسالمي قم

3

رتبه سوم

مصطفي ستاری

دانشگاه صنعتي سجاد مشهد

رتبه اول ـ هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول ندانست

رشته نمایشنامه
ردیف

3

رتبه نخست رشته عکاسی خواستار شد:

مسئوالن دانشگاه نسبت به رشته عکاسی
توجه ویژهای داشته باشند

رشته مقاله و پژوهشها

رتبه سوم ـ هیأت داوران هیچ اثری را حائز رتبه سوم نشناخت

ردیف

رتبه

1

رتبه اول

2

رتبه دوم

3

رتبه سوم

رشته وبالگ
ردیف

( سوره أنبیا  /آهی)21

8

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

1

رتبه اول

وبالگ الحان تالوت ـ ابوالفضل قاسم زاده

دانشگاه فردوسي مشهد

2

رتبه دوم

وبالگ ترنم بصیرت ـ زهرا بویاغي

دانشگاه تهران

3

رتبه سوم

وبالگ آموزش تخصصي قرآن ـ علي بوعذار

دانشگاه شهید چمران اهواز

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

1

رتبه اول

زهرا منصوری

هنر اصفهان

2

رتبه دوم

مرتضي بهمن زاده

هنر اصفهان

3

رتبه سوم

صفورا محمدی

هنر اصفهان

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

ردیف

1

رتبه اول

مهدی ستاریان

هنر تهران

2

رتبه دوم

زهرا رسولي برادهي

مازندران

1

3

رتبه سوم

سمانه شبانه زازاده

هنر اصفهان

نام ونام خانوادگی

زهرا محققیان(نشانه شناسي الیهای آیات قرآن
کریم با توجه به روابط درون متني و بینامتني)

دانشگاه
دانشگاه اصفهان

معصومه شیردل(تاریخ گذاری سورۀ مطففین)

دانشگاه الزهرا (س)

عصمت حضرت موسي (ع) در مواجهه با حضرت

دانشگاه معارف اسالمي

حمیدرضا نادری قهفرخي(بررسي تفسیری
هارون (ع))

رشته نرم افزار

رشته معرق
ردیف

ردیف

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

1

رتبه اول

حامد حسین زاده

دانشگاه ایوانکي

2

رتبه دوم

جواد دین محمدی

دانشگاه هنر اصفهان

3

رتبه سوم

احسان شاکری

دانشگاه ایالم

رشته طراحی پوستر

رشته تذهيب
ردیف

رتبه اول

رقیه با وفا

2

رتبه دوم

مهدی اعطاسي

3

رتبه سوم

4

رشته داستان
هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول تا سوم نشناخت

رتبه

نام ونام خانوادگی

مشترک

دانشگاه
هنر
هنر اصفهان

نرگس فقیهي رناني

شاهد تهران

نسرین باوفا

هنر

رشته خوشنویسی
ردیف

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

1

رتبه اول

اصغر شریفي

فرهنگ و معارف اسالمي قم

1

اول

ساناز حسن زاده

صنعتي اصفهان

2

رتبه دوم

سید مرتضي جعفری

مازندران

2

دوم

فرزانه سیاوشي

اصفهان

3

رتبه سوم

عارف امر ا ...زاده

شهید باهنر کرمان

ردیف

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

1

رتبه اول

مرضیه صادقي

هنر اصفهان

2

رتبه دوم

مریم شریفي

بو علي سینا

3

رتبه سوم

نسرین آئیني

بو علي سینا

ردیف

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

1

رتبه اول

طیبه عزیزی

دانشگاه کردستان

2

رتبه دوم

حسین احمد پور

شهید باهنر کرمان

3

رتبه سوم

نگین صلواتي

دانشگاه کردستان

رشته تلخيص كتاب
ردیف

هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه سوم نشناخت

3

رشته نقاشی و طراحی

رشته شعر
ردیف

رتبه

1

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

رتبه اول ـ هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول ندانست

2

رتبه دوم

خانم فرحناز حمزه

دانشگاه فردوسي مشهد

3

رتبه سوم

خانم روزا رودیني

دانشگاه شهید باهنر کرمان

ردیف

رتبه

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

2

رتبه دوم

3

رتبه سوم

رشته عکاسی

رشته فيلم كوتاه
رتبه اول ـ هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول ندانست

1

مرتضي فروتن تنها (فیلم کوتاه آشنای غریب)
سعید ارغیاني(فیلم کوتاه دگر عضوها را نماند
قرار)

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

فردین اخالقیان

رسدبیر:

محمود صفی زاده

مدیر اجرایی:
خربنگار:

هوشیار رشیعتی
چنور صادقی ،کیوان قاسمی

عکاس:

ارسین کنعانی

تایپ و امور اداری:
صفحه آرا:

سمیه خدامرادی
آریان نرصالهی

با همکاری ستاد اجرایی جشنواره
WWW.QURAN-STUDENT30. ir

دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه حکیم سبزواری

رتبــه نخســت رشــته عکاســی در ســیامین جشــنواره
سراســری قــرآن و عتــرت از مســئوالن دانشــگاه خواســت
توجــه ویــژهای نســبت بــه رشــته عکاســی داشــته باشــند.
طیبــه عزیــزی دانشــجوی مقطــع کارشناســی مدیریــت بازرگانــی
دانشــگاه کردســتان کــه در ســیامین جشــنواره سراســری قــرآن و
عتــرت موفــق شــده در رشــته عکاســی رتبــه نخســت را از آن خــود
کنــد ،در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت کــه تاکنــون در هیــچ دوره
آمــوزش عکاســی شــرکت نکــرده اســت و روشهــای مطلــوب عکاســی
را از خواهــرش کــه در ایــن رشــته تحصیلکــرده ،فراگرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع عکاســی جشــنواره امســال ســوره
فتــح بــود ،اظهــار داشــت :اثــری کــه بــرای جشــنواره ارســال و
بهعنــوان اثــر برتــر برگزیــده شــد را در ســفر کاروان راهیــان نــور
دانشــجویی امســال در مناطــق عملیاتــی جنــوب کشــور گرفتــم.
وی کــه در بیســت و نهمیــن دوره جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت
دانشــجویان (بــه میزبانــی ایــام) نیــز رتبــه ســوم رشــته عکاســی را کســب
کــرده اســت ،بیــان کــرد :دانشــجویان در زمینــه عکاســی اســتعدادهای
فراوانــی دارنــد و فقــط نیــاز بــه توجــه بیشــتری از ســوی مســئوالن دانشــگاه
دارنــد کــه امیدواریــم بــا توجــه بــه پتانســیلهایی کــه در رشــته وجــود دارد،
در ســالهای آتــی هــم شــاهد درخشــش دانشــجویان در ایــن رشــته باشــیم.
همچنیــن نگیــن صلواتــی دیگــر دانشــجوی دانشــگاه کردســتان در جشــنواره
سـیام رتبه ســوم بخش عکاســی را کســب کرده که وی نیز در بیست و نهمین
دوره جشــنواره در ایــام رتبــه دوم ایــن بخــش را بــه خــود اختصــاص داده بود.
کســب  4عنــوان برتــر توســط  2دانشــجو در دو دوره متوالــی
جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان کشــور در
رشــته عکاســی ،از اتفاقــات جالبتوجــه ایــن جشــنواره اســت.

سیامین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت
دانشجویان؛ ارتقای کمی و کیفی

داوران بخــش بانــوان ســیامین دوره جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان
معتقدنــد کــه ایــن دوره از جشــنواره نســبت بــه دورههــای گذشــته هــم بــه
لحــاظ تعــداد شــرکتکنندگان و هــم بــه لحــاظ کیفیــت ،ارتقــا پیــدا کردهاســت.
بــه گــزارش ثقلیــن ،مائــده ادیــب زاده ،اعظــم الونــدی ،پرویــن امیرآبــادی ،حوریــه
عقبایــی و راضیــه جمالــی کــه داوری بخــش بانــوان در رشــتههای حفــظ ،قرائــت
ترتیــل و تــاوت تحقیــق در ایــن دوره از جشــنواره را بــر عهــده داشــتند ،از مدیریــت
مطلــوب مســئوالن دانشــگاه کردســتان در برگــزاری ایــن جشــنواره قدردانــی کردنــد.
راضیــه جمالــی بــه خبرنــگار مــا گفــت :یکــی از نقــاط قــوت ایــن جشــنواره
انتخــاب دانشــگاه کردســتان بهعنــوان میزبــان بــود؛ چراکــه ایــن اقــدام
گام مؤثــری در تقویــت همدلــی و اتحــاد بیــن مذاهــب اســامی اســت.
وی عنــوان کــرد :بــر اســاس تجربــه شــخصی ،معتقــدم کــه ســطح کیفــی
ایــن جشــنواره نســبت بــه دورههــای قبــل بســیار ارتقــا پیــدا کــرده اســت
و بانــوان دانشــجو بــا آمادگــی بیشــتری در ایــن دوره شــرکت کردنــد.
اعظــم الونــدی نیــز در ادامــه بیــان کــرد :تعــداد غایبیــن در حــد یــک یــا دو نفــر در هــر رشــته بود
و خوشــبختانه اکثــر شــرکتکنندگان در موعــد مقــرر حضــور پیــدا کردنــد .حضــور تعداد زیــادی از
بانــوان دانشــجو در ایــن جشــنواره نشــان از عالقــه آنهــا بــه فراگیری بهتــر قرآن کریــم و ترغیب
ســایر دانشــجویان بــه حضــور در ایــن عرصــه اســت و ایــن مهم مایــه افتخار و خوشــحالی اســت.

تابلوی قرآنی نفیس منقش به آیه الکرسی

از هدایای دانشگاه کردستان به برگزیدگان جشنواره سی ام

