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دوشنبه 30 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/30
شیراز

 اجراي 35 طرح عمرانی در دانشگاه شیراز: افتتاح تاالر اجتماعات بخش شیمی و فیزیک

در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه شیراز و جمعی از
اعضاي هیات رییسه، اساتید و دانشجویان، تاالر
اجتماعات بخش شیمی و فیزیک دانشگاه شیراز به بهره

برداري رسید.
دکتر محمدحسین ستایش، معاون اداري و مالی دانشگاه
شیراز در آیین گشایش اظهار داشت : آمفی تئاتر بخش
شیمی و فیزیک دانشگاه با اعتبار 17 و نیم میلیارد ریال

و در مدت زمان 8ماه ساخته شده است. 
وي افزود : این طرح داراي 250متر مربع زیربناست و

گنجایش 150نفر را دارد. 
دکتر ستایش خاطر نشان کرد : سال 98 و 99 سال

شکوفایی طرح هاي عمرانی در دانشگاه شیراز است. 
معاون برنامه ریزي و توسعه دانشگاه شیراز بیان کرد : به عنوان نمونه، تابستان امسال کلنگ ساخت مهدکودك و پیش دبستانی

دانشگاه شیراز به زمین زده شد و ان شاء اهللا مهرماه 99به بهره برداري می رسد. 
وي ادامه داد : 3خوابگاه خیرساز نیز در دانشگاه شیراز در حال ساخت است. 

معاون اداري مالی به مسائل بودجه هم اشاره و خاطرنشان کرد : با پیگیري هاي شبانه روزي مسئوالن دانشگاه، تالش شده تا با توجه
به محدودیت هاي موجود، بودجه مناسبی براي سال آینده دانشگاه شیراز اختصاص یابد. 

دکتر ستایش گفت : با مدیریت صحیح، کار و تالش شبانه روزي، پاکدستی و امید به آینده می توان تحوالت بزرگ در دانشگاه و
کشور ایجاد کرد.

دکتر حمید نادگران، رییس دانشگاه شیراز هم در این مراسم اظهار داشت : 35 پروژه عمرانی در دانشگاه شیراز در حال اجراست که
عمده آن مربوط به خوابگاه هاي دانشجویی است. وي افزود : فرسودگی و قدمت خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه شیراز سبب شده

است که توجه ویژه اي به آنها شود.
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دکتر ذوالقدر، رییس پارك علم و فناوري فارس هم در این مراسم به بیان مطالبی درخصوص دانشگاه هاي نسل سوم و انقالب چهارم
صنعتی پرداخت. 

وي با اشاره به نمونه هاي موفق دنیا در حوزه کارآفرینی و نوآوري، به ضرورت توجه به اکوسیستم کارآفرینی اشاره کرد. 
دکتر ذوالقدر گفت :در پارك علم و فناوري فارس، امکانات و تسهیالت مناسب در اختیار صاحبان ایده و دانشگاهیان قرار می گیرد. 

وي اظهار امیدواري کرد با تالش و کوشش و همکاري مسئوالن، ناحیه علم و فناوري در منطقه جهان پارس دانشگاه شیراز راه اندازي
شود. 

جهت مشاهده فیلم معرفی طرح هاي عمرانی اینجا راکلیک کنید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/30
شیراز

 دانشگاه شیراز در صدر آمار قراردادهاي صنعتی دانشگاه هاي کشور

براساس جدیدترین آمارها 20 دانشگاه در مجموع 6
هزار و 853 قرارداد ارتباط با صنعت و جامعه را در
دست اجرا دارند که دانشگاه تهران، صنعتی شریف و

دانشگاه شیراز داراي بیشترین قرارداد هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، ارتباط میان صنعت و جامعه
موضوعی است که در سال هاي اخیر مورد توجه قرار
گرفته است؛ آمارهاي موجود در خصوص قراردادهاي
ارتباط صنایع و دستگاه هاي اجرایی با دانشگاه ها و

مراکز پژوهشی کشور حاکی از رشد آن هاست. 
موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یک راهبرد
اساسی در بهبود شیوه هاي آموزش و تحقیقات در

http://khabar.shirazu.ac.ir/data/news/att/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%2098-1.m4v
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دانشگاه ها و مدیریت سازمانی و فعالیت هاي صنعتی
می تواند نقش موثري در توسعه همه جانبه کشور داشته باشد. از مزایا و دستاورهاي ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت می توان به
بهبود فناوري هاي مورد استفاده در صنایع، خلق درآمد براي دانشگاه و محققین، بهبود نگرش جامعه در خصوص توانایی دانشگاه ها

در طرح هاي اقتصادي و توسعه اشاره کرد.
براساس گفته هاي مدیر کل ارتباط با صنعت تعداد قراردادهاي ارتباط با صنعت در جامعه در یکسال گذشته (سال 97) بیش از 8
هزار قرارداد بوده است؛ از سوي دیگر مبلغ قراردادهاي ارتباط با صنعت جامعه از سال 92 از 335 میلیارد تومان در سیر رشد قرار

گرفته تا اینکه در سال گذشته (97) به 1953 میلیارد تومان افزایش یافته است. 
در جداول زیر به تعداد قراردادهاي ارتباط با صنعت و جامعه اشاره شده است.

این آمار جدیدترین داده هایی است که آذرماه سال جاري توسط معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم (دفتر ارتباط با صنعت و
جامعه) تهیه و گردآوري شده است.

......جدول1......
به استناد داده هاي موجود در جدول باال 20دانشگاه با یکدیگر مقایسه شده اند که در این میان دانشگاه هاي تهران با 1273 قرارداد،
دانشگاه صنعتی شریف با 892 قرارداد و دانشگاه شیراز با 855 قرارداد در شاخص تعداد قرار دادهاي ارتباط با صنعت و جامعه در صدر

جدول قرار دارند و رتبه هاي نخست تا سوم را به خود اختصاص داده اند. 
نکته مهم این است که اعداد مندرج در جدول تعداد قراردادهاي در حال اجرا را نشان می دهد و پژوهشگاه مواد و انرژي با 84
قرارداد، دانشگاه تبریز با 83 قرارداد و دانشگاه خلیج فارس با 75 قرارداد در قسمت پایینی قرار دارند و کمترین تعداد قرارداد را به

خود اختصاص داده اند؛ تعداد کل قراردادهاي در حال اجرا 6 هزار و 853 مورد است.
جدول زیر تعداد قراردادهاي ارتباط با صنعت و جامعه خاتمه یافته را نشان می دهد.

.......جدول2....
تعداد قراردادهاي خاتمه یافته در سال 97 دانشگاه ها عددي برابر است با هزار و 418 قرارداد، که دانشگاه هاي صنعتی اصفهان با

232 قرارداد، دانشگاه صنعتی شریف با 200 قرارداد و دانشگاه تهران با 134 قرارداد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.
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یکشنبه 29 دي 1398
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/29
شیراز

 کسب بورسیه MMAF توسط دانشجوي دانشگاه شیراز

آقاي مصطفی رخشانی نژاد ، دانشجوي دکتري رشته
بهداشت و بیماري هاي آبزیان دانشگاه شیراز موفق شد
Mama Magda Aquaculture Fund بورسیه

را از دانشگاه گنت کشور بلژیک را کسب کند.
دانشکده دامپزشکی دانشگاه گنت براي 3 سال متوالی
است که رتبه اول بهترین دانشکده هاي دامپزشکی دنیا

را طبق رده بندي شانگهاي داراست.
گذراندن فرصت مطالعاتی و دریافت مدرك مشترك (Joint Degree) ، در قالب این بورسیه ، به دانشجوي دانشگاه شیراز تعلق می

گیرد.
Prof. همچنین پایان نامه دکتري مشترك، با راهنمایی دکتر سیاوش سلطانیان ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز و

Nauwynck از برجسته ترین اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه گنت انجام می شود.
دکتر سیاوش سلطانیان، سرپرست بخش آبزیان دانشگاه شیراز گفت : این مهم در راستاي گسترش همکاري هاي بین المللی دانشگاه

شیراز صورت می گیرد.
وي افزود : Mama Magda Aquaculture Fund (MMAF) به پژوهشگران جوان از دانشگاه هاي شریک دانشگاه گنت کشور
بلژیک که تفاهم نامه همکاري با آن دانشگاه دارند اجازه می دهد تا به مدت 6 ماه با دریافت کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه گنت به

تحصیل و پژوهش در زمینه هاي مرتبط با آبزیان بپردازند.
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ادامه داد : یکی از ویژگی هاي بارز این طرح اعطاي مدرك مشترك دانشگاه گنت کشور

بلژیک و دانشگاه مبدا پس از پایان این دوره و فارغ التحصیلی می باشد. 
دکتر سیاوش سلطانیان تاکید کرد : دانشگاه شیراز، تنها دانشگاه منتخب ایران و یکی از 12 دانشگاه دنیاست که دانشجویان آن از

شرایط الزم جهت استفاده از MMAF برخوردار می باشند.
گفتنی است کمیته مدیریت کننده MMAF متشکل است از تعدادي از برجسته ترین اساتید دانشگاه گنت و سایر نقاط دنیا که به

بررسی تقاضاهاي دریافتی و بررسی صالحیت براي اعطاي بورسیه می پردازند.

شنبه 28 دي 1398
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/28
شیراز

 نشست ارزیابی برنامه ي همکاري با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در دانشگاه شیراز

نشست ارزیابی برنامه ي همکاري با متخصصان و
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، در دانشگاه شیراز
برگزار شد. در این نشست که از سوي مرکز تعامالت
بین المللی علم و فناوري ترتیب یافت، جمعی از
محققین، کارآفرینان و مسووالن مرکز تعامالت بین
المللی علم و فناوري و همچنین رئیس بنیاد ملی
نخبگان فارس، رئیس پارك علم و فناوري فارس، رئیس
مرکز شتاب دهنده ي کوانتم دانشگاه شیراز و... حضور
یافتند و به نقد و بررسی برنامه ها و مدل هاي همکاري

با مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوري پرداختند.
گفتنی است، مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوري در

سال 1396 از تجمیع معاونت امور بین الملل و تبادل فناوري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و دفتر امور بین الملل بنیاد
ملی نخبگان تشکیل گردید.

پس از ابالغ ''سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوري اسالمی ایران'' به معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري از سوي شوراي
عالی انقالب فرهنگی در سال 1397 براي اجرا، این مرکز مسئولیت اجرایی سازي سند نام برده را به عهده گرفت. 

گسترش همکاري و تعامالت فعال و سازنده با دیگر کشورها و نهادهاي علمی و فناوري بین المللی و متخصصان و اندیشمندان خارج
از کشور باهدف دستیابی به پیشتازي اقتصاد دانش بنیان ماموریت اصلی این مرکز به شمار می رود.

سه شنبه 24 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/24
شیراز

 اعطاي کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه شیراز از موقوفه دکتر حاج

محمدحسن کاظمی شیرازي

دکتر علی رضائی ، مدیر دفتر استعدادهاي درخشان
دانشگاه شیراز، از اعطاي کمک هزینه تحصیلی به 31
نفر از دانشجویان مستعد دانشگاه شیراز در مقاطع
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی خبر

داد.
وي افزود : بر اساس تفاهم نامه بین دانشگاه شیراز و
موقوفه حاج محمدحسن کاظمی شیرازي و بنا بر مفاد
وقف نامه، هر سال حدود یک میلیارد ریال در قالب
کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد در پنج
رشته حقوق، فیزیک، شیمی، مهندسی عمران و معمار

پرداخت می گردد. 
میزان پرداختی کمک هزینه تحصیلی به هریک از دانشجویان مقطع کارشناسی، مبلغ دو میلیون ریال، کارشناسی ارشد، دو میلیون و
پانصد هزار ریال و دانشجویان مقطع دکتري، سه میلیون و پانصد هزار ریال است که از ابتداي مهرماه سال 1398 به حساب

دانشجویان مشمول واریز شده است. 
دکتر رضایی ابراز امیدواري کرد : در آینده از ظرفیت خیرین و واقفین عزیز در راستاي حمایت و پشتیبانی از دانشجویان ممتاز و

استعداد درخشان دانشگاه بیشتر استفاده می شود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/24
شیراز

 رشد تعداد دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه شیراز

دکتر علی رضایی مدیر دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شیراز
از افزایش تعداد دانشجویان استعداد درخشان این دانشگاه در
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سال 98 خبر داد.
وي اظهار داشت: بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان سنجش
آموزش کشور، در سال تحصیلی 99-98 تعداد 39 نفر
ازدانشجویان دانشگاه شیرازموفق به کسب عنوان استعداد

درخشان گردیدند.
به گفته ي دکتر رضایی، دانشجوي استعداد درخشان به
دانشجویی اطالق می گردد که مجموع نمرات اکتسابی آنها در
آزمون سراسري حداقل 2 و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات

در گروه آزمایشی مربوطه بیشتر باشد.
مدیر دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد
: دانشجویان استعداد درخشان می توانند از آیین نامه تسهیالت
آموزشی و پژوهشی و رفاهی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

استفاده نمایید.
وي افزود : امکان تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی در مقطع
کارشناسی، گذراندن برخی دروس عمومی ، پایه ،اصلی و
تخصصی زیر نظر استاد مربوط و بدون حضور در کالس ، دریافت
کمک هزینه خرید کتاب ، کمک هزینه شرکت در کارگاه ها و
کالس هاي آموزشی، امکان استفاده از خوابگاه مناسب ، اعطاي
کمک هزینه خرید لپ تاپ و جوایز نقدي به تناسب رتبه کسب

شده در آزمون سراسري و دریافت وام تحصیلی چندین برابر ؛ از مهمترین این تسهیالت به شمار می رود.
شایان ذکر است مطابق روال هر سال، از دانشجویان استعداد هاي درخشان در اسفندماه سال جاري در مراسمی تقدیر به عمل خواهد

آمد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/24
شیراز
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 برگزاري همایش معرفی آکادمی تخصصی هتلداري

همایش معرفی آکادمی تخصصی هتلداري مرکز آموزش
هاي آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز با هدف تشریح
برنامه ها و معرفی آن با حضور جمعی از اساتید و
دانشجویان و فعاالن جوزه گردشگري و هتلداري در

پردیس بین الملل دانشگاه شیراز برگزار شد.
در ابتداي این همایش، دکتر پیام شجاعی ،رئیس
پردیس بین الملل دانشگاه شیراز به تشریح جایگاه
صنعت گردشگري و هتلداري در دنیا پرداخت و تشکیل
این آکادمی در مرکز آموزش هاي آزاد و تخصصی

دانشگاه شیراز را اقدامی مطلوب برشمرد.
وي افزود :رویکرد این مرکز براي ورود به برگزاري دوره

هاي مهارتی تخصصی با رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار است.
دکتر شجاعیگفت: آکادمی هتلداري می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه این صنعت و ارتقاي سطح دانش و مهارت

فعاالن ایفا نماید.
دکتر مسلم باقري رئیس بخش گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز هم نقاط مورد توجه در توسعه گردشگري استان را برشمرد و با
بیان اینکه آموزش نیروي انسانی عامل موثر در توسعه گردشگري است، نقش مراکز آموزشی در انتقال درست مفاهیم کاربردي به

جامعه را توصیف کرد.
وي با اشاره به محورهاي کلی آموزش نیروي انسانی در صنعت گردشگري و هتلداري به تشریح هر محور پرداخت.

خانم دهقانی رئیس کمسیون گردشگري و زیارت شوراي اسالمی شیراز هم در این همایش اظهار داشت: آموزش نیروي انسانی، یکی
از ضعف هاي بزرگ صنعت گردشگري و هتلداري کشور به شمار می رود.

وي افزود: خوشبختانه مرکز آموزش هاي آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز دوره هاي مناسبی تدوین و اجرا نموده و امید است این
آموزش ها و ارتقاي بهره وري نیروي انسانی که در هر سازمان و نهادي به عنوان مهمترین مسئله مطرح شده، بیش از پیش مورد

توجه قرار گیرد.
آقاي سیادتان رئیس جامعه هتلداران استان فارس، نبود آموزش کافی و تجربه فعالین این صنعت را از موارد ضعف صنعت هتلداري بر
شمرد و گفت: مراکز دانشگاهی با آموزش حرفه اي می توانند در بعد تربیت نیروي انسانی نقش مهمی ایفا نمایند که مرکز آموزش
هاي آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز در این زمینه با تشکیل این آکادمی اقدام مهمی صورت داده و از سوي جامعه هتلداران فارس نیز

هر گونه حمایت و همکاري خواهد داشت.
سپس آقاي فخري رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي فارس با اشاره به عدم آگاهی مدیران و نبود
آموزش کافی بین فعالین گردشگري ، این عامل را به عنوان عامل اصلی عدم پیشرفت استان در زمینه گردشگري بیان و اضافه کرد :
آموزش باید از سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و بر اساس نیاز صنعت شکل گیرد و مرکز آموزش هاي آزاد و تخصصی دانشگاه
شیراز در این زمینه بسیار موثر عمل نموده است و تشکیل آکادمی تخصصی هتلداري گامی موثر در توسعه توانمندي هاي فعالین

صنعت می باشد. 
وي اضافه کرد: این انجمن نیز حمایت خود را از برنامه هاي آموزشی اثربخش اعالم داشته و در این راستا همکاري الزم انجام خواهیم

داد.
آقاي مقدسی معاون مرکز آموزش هاي آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز هم به تشکیل آکادمی هاي تخصصی، از جمله هتلداري، به
عنوان اولین اقدام بلندمدت و جدي مرکز در پرورش افراد براي صنعت اشاره نمود. وي افزود: عدم کفایت زیر ساخت هاي بخش
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گردشگري و صنایع وابسته کشور تنها دلیل ضعف عملکرد بین المللی نیست، بلکه مشکل عمده مربوط به مسائل اجرایی و مدیریتی
است. 

وي همچنین فقدان ارتباط مناسب و هدفمند، نبود مدیریت یکپارچه، موازي کاري زیاد، فقدان برنامه استراتژیک و عملیاتی، فقدان
نیروي انسانی کارآزموده و متخصص در صنعت ، ناهماهنگی بین سازمان ها و ارگان ها و نبود مدیریت واحد را از جمله مشکالت

استان در موضوع گردشگري برشمرد.
آقاي مقدسی در ادامه به نقش دوره هاي در اشتغال و کارآفرینی اشاره کرد و گفت : مرکز آموزش هاي آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

تمام توان خود را براي اجراي دوره هایی با هدف کارآفرینی و ایجاد شغل قرار خواهد داد.
سخنران پایانی این همایش آقاي پریور، مدیر اجرایی آکادمی هتلداري مرکز آموزش هاي آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بود که برنامه

هاي درسی دوره سه ساله این آکادمی را تشریح نمود و به پرسش هاي حاضرین پاسخ داد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/24
شیراز

 آیین گرامیداشت شهداي سقوط هواپیما در دانشگاه شیراز

آیین گرامیداشت شهداي سقوط هواپیماي اوکراینی به
ویژه دانش آموختگان دانشگاه شیراز، در مسجد جامع

این دانشگاه برگزار شد.
این مراسم با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان
دانشگاه و به همت انجمن اسالمی دانشگاه شیراز،
انجمن فرهنگ و سیاست، انجمن وفاق و توسعه، بسیج
دانشجویی، جامعه اسالمی، مجمع آرمان دانشجویی،
جمعیت دختران مسلمان و تشکل یادواره شهداي

دانشگاه شیراز، به صورت مشترك ترتیب یافت.
دکترمسعود حسین چاري، رئیس دانشکده علوم تربیتی
و روان شناسی دانشگاه شیراز در این آیین اظهار داشت:

مهمترین سرمایه یک حاکمیت، اعتماد ملت اوست که در حال حاضر به اشتباه، سهو و تقصیر خدشه دار شده است.
وي بیان کرد: اینکه دانشجویان با هر فکر و سلیقه گرد هم آمده اند تا براي عزیزانی از دست رفته گرامیداشتی بگیرند، نشان از همدلی

دارد.
استاد دانشگاه شیراز اظهار داشت: پیام بارز این جلسه، ایجاد ارزش هاي فرافکري و فراجناحی است که همه را با هر فکر و سلیقه کنار

هم می نشاند تا باهم اشک بریزند.
دکترحسین چاري گفت: مردم نشان دادند ارزش هایی متعالی هنوز برایشان اهمیت دارد که حاضرند همه آنچه در دل دارند، نادیده

بگیرند.
رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز ادامه داد: گرد هم آمدیم تا اگر بتوانیم اندکی آب سرد باشیم بر داغ دل
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کسانی که دل هایشان زیر بار غصه عزیزانشان است و فرصتی است تا به خودمان یادآوري کنیم بعد از آنکه از دنیا رفتیم از ما چه می
گویند و چگونه باید از این دنیا برویم؟

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز اضافه کرد: در سخت ترین شرایط دل ایران و دل جهانی براي از دست رفتگان این حادثه عظیم می
سوزد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جامعه از ما انتظار مسوولیت پذیري اجتماعی دارد، گفت: مسوولیت اجتماعی یکی از دالیل اصلی امام
علی (ع) براي پذیرفتن خالفت بود و از اهل دانش و علم نیز چنین انتظار می رود.

دکتر حسین چاري تاکید کرد: شرایط ُپر التهاب امروز را همه درك می کنند اما یک اشتباه کوچک و بی دقتی در تصمیم گیري،
ملتی را به داغ می نشاند، نباید در تحلیل، تصمیم و سخنانمان چنین اشتباهاتی را مرتکب شویم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/24
شیراز

 استادان دانشگاه شیراز به موضوع حافظ و مسئله ي ترجمه پذیري غزلیات او پرداختند

نشستی حافظانه با موضوع «حافظ و مسئله ي ترجمه
پذیري غزلیات، با تکیه بر ترجمه هاي آلمانی» با
همکاري مرکز پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شیراز برگزار شد. این نشست که سیصدوسی
امین نشست حافظانه ي مرکز حافظ شناسی-کرسی
پژوهشی حافظ است، روز یکشنبه 22دي ماه 1398، در

سالن غزل مجموعه ي تاالر حافظ، برگزار شد.
در این مراسم که جمعی از دانشگاهیان و اهالی فرهنگ
و ادب استان فارس حضور داشتند، نخست دکتر فریده

پورگیو، استاد بازنشسته ي ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز، به ترجمه ي اشعار حافظ در پیچ وخم زمان پرداخت و تعدادي از ترجمه
هاي انگلیسی حافظ را معرفی و نقد کرد. وي در جمع بندي کالم خود، گفت: بررسی مقایسه اي ترجمه هاي انگلیسی چندمترجم در
قرون گذشته و نیز در قرن بیستم نشان می دهد، مترجمان قدیمی با زبان و ادبیات فارسی آشنا بوده و بسیاري از آنان، در ترجمه ي
اشعار حافظ سعی در حفظ فرم و محتوا (از نظر قافیه و انتخاب واژگان مناسب در زبان مقصد) داشته اند. اما مترجمان قرن بیستم که
اکثرا خود نیز شاعر هستند، ولی با زبان فارسی به ندرت آشنایی دارند، براساس ترجمه هاي قبلی یا با کمک افراد آشنا به زبان فارسی،
ترجمه هایی نوشته اند که بیش تر برداشتی شخصی از شعر حافظ به شمار می رود. ایشان با بیان اینکه نمی توان اینگونه برداشت ها
را نادیده گرفت، توضیح داد: در دنیاي نقد کنونی و با استفاده از نظریه ي پذیرش ادبی (Reception Theory) نیاز هست که به
بررسی برداشت هاي گوناگون در جوامع و دوره هاي مختلف از اشعار حافظ بپردازیم. دکتر پورگیو در خاتمه، به مرکز حافظ شناسی

پیشنهاد داد که این مقوله را مورد توجه قرار داده و در آینده اي نزدیک بدان بپردازد.
در ادامه ي این نشست، دکتر حسن نکوروح، استاد بازنشسته ي ادبیات آلمانی دانشگاه شیراز به تاثیرپذیري گوته از حافظ و سعدي و
ترجمه ي برخی اشعار این دو شاعر ایرانی در دیوان شرقی-غربی گوته پرداخت. او با بیان این مقدمه که در ترجمه، به ویژه ترجمه ي
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شعر، همیشه با دوگانگی یا بیگانگی سروکار داریم، گفت: هرچه وابستگی به سنت هاي ملی بیش تر باشد، دوگانگی یا بیگانگی یادشده
بیش تر نمایان می شود. چنانکه درباره ي شعر حافظ، به بیش ترین وجه، ظهور می کند. به گفته ي دکتر نکوروح، گوته از گلستان و
بوستان سعدي ترجمه هایی انجام داده است، اما آورده هاي شاعر آلمانی از گلستان و بوستان، اغلب تنها با اندکی تغییر نقل شده،
درحالیکه درمورد غزل هاي حافظ برعکس، تغییرات به حدي است که یافتن منبع الهام شاعر، غالبًا دشوار و گاه حتی ناممکن می

نماید.
ایشان ضمن بیان مشابهت هایی در دیوان شرقی-غربی گوته با دیوان حافظ و گلستان و بوستان سعدي، گفت: گوته به طور ویژه از دو
نظر، به همتاي ایرانی اش وامدار می ماند، یکی قالب سونت که آن را برابر غزل دانسته اند و دیگر، طنزي که پشت لحن جدي شعر

پنهان شده است. 
وي افزود: درباره ي طنز غربی که شاعر آلمانی هم به آن نظر داشته، بیش از هر چیز دوپهلوبودنش را به عنوان مشخصه ي بارز آن
بیان کرده اند، سخنی که درباره ي طنز رندانه ي حافظ هم در موارد بسیاري صادق است. منتها وجوه دیگري هم به آن اضافه می

شود که کار توضیح و توصیف را بسیار پیچیده می کند. 
Ironie استاد ادبیات آلمانی با اشاره به اوضاع سیاسی اجتماعی عصر حافظ و سعدي، بیان داشت: طنز گوته، طنزي آشکار از نوع
است که نه فقط در اشعار گوته، بلکه نزد شاعران و نویسندگان دیگر غربی نیز همزمان با طنز دیگري همراه است و در زبان هاي
اروپایی Humor نامیده می شود. وي افزود: این نوع اخیر طنز که نمونه ي بارز آن را در گلستان سعدي بسیار می بینیم، طنزي
است شادمانه (که همین هم نه فقط شادمانگی شعر و نثر گلستان را موجب شده، بلکه روشنی و شفافیت کالم او) که از اوضاع و
احوال اجتماعی دوران زندگی اش که با دوران سلطنت اتابکان فارس مصادف بوده، سرچشمه می گیرد. ایشان ادامه داد: در مقابل،
طنز حافظ که خود به رندي از آن تعبیر می کند، طنزي است پنهان و پیچیده که نه فقط گوته با آن مشکل داشته، بلکه خواننده ي
فارسی نیز از دیرباز از دریافتش ناتوان بوده و اغلب به آن به گونه ي کالمی مقدس نگریسته اند، که در مکتب خانه ها نیز به همین
عنوان در کنار کتاب مقدس آسمانی بدون دریافتی می خوانده اند و نیز وسیله اي بوده براي تفأل ، که آنگاه نیز اغلب تنها به درك

کلماتی دل خوش می کرده که به گمان خود، پیام مدنظرشان را در آن می یافتند.
دکتر نکوروح با اشاره به بخش هایی از کتاب نظریه ي رنگ هاي گوته که اثري است علمی-عرفانی و گوته در آن از خلقت عالم به
انسان می رسد، در مقایسه با شعر حافظ تأکید داشت: باید گفت که گوته با دید نوتر خود که از جهان مدرن (مدرن نسبت به دنیاي
حافظ) برگرفته با شیوه اي مناسب آن شعر را پیش برده تا بر دنیاي سنتی عصر حافظ چیره گردد. دنیایی که شعر همتاي محبوبش
به کمک شیوه ي بی مانندش با ابیات گسسته و مستقل از هم، ممنوعیت عشق را در آن عالم ایستا در ساختار خود به نمایش گذاشته

است. ازین رو می توان شعر گوته را از دیدگاه معرفت شناسی گامی به جلو دانست.
در برگزاري این نشست، اداره ي کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس نیز همکاري داشت.

یکشنبه 22 دي 1398
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شیراز

 مراسم گرامیداشت سردارسپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهداي مقاومت

مراسم گرامیداشت سردارسپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی و دیگر شهداي مقاومت، در هفتمین روز
شهادتشان، در مسجد جامع دانشگاه شیراز برگزار شد.
این مراسم که به همت مدیریت روابط عمومی و
مدیریت حوزه ي ریاست دانشگاه شیراز برگزار گردید، با
حضور جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

شیراز و مسئوالن استان فارس ترتیب یافت.
در این مراسم، ضمن تالوت آیات شریف قرآن و
شعرخوانی دکتر محمد مرادي (عضو هیات علمی
دانشگاه شیراز)، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا
(س) و شهادت سرداران سرافراز اسالم، آیت اهللا دژکام

امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس سخنرانی کرد.
ایشان ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانی و جانباختگان حادثه هواپیماي اوکراین گفت: امروز وظایفی به دوش همه ماست و باید با

بازنگري و شناخت عمیق و دقیق ابعاد مسئله تالش کنیم که این وظایف را درست انجام دهیم.
وي با بیان اینکه شهدا با رفتن و نثار خونشان به بازماندگان تلنگر زده اند که کارشان را درست انجام دهند، افزود: امروز نیازمند کار

زینبی از سوي همه فرهیختگان و دلسوزان جامعه هستیم.
آیت اهللا دژکام با یادآوري اینکه 150 سال است که عالقه داریم ایران نقش متناسب خودش را در جامعه جهانی ایفا کند، گفت: طی
150 سال گذشته قیام ها و نهضت هاي مختلفی در کشور براي یافتن جایگاه شایسته ایران راه اندازي شده است و آخرین آزمایش
هاي خودمان را نسبت به جامعه جهانی انجام دادیم. به عنوان مثال در قضیه برجام ما راست می گفتیم که اگر مذاکره جواب می دهد

ما اهل مذاکره هستیم و با همه کسانی که مدعی تمدن و پیشرفت هاي انسانی هستند، مذاکره کردیم.

دانشگاه و حوزه مروج رحمت و وحدت باشند

ایشان با بیان اینکه اگر بخواهیم مقاومت کنیم، باید شرایط را براي دیگران تبیین کنیم، تاکید کرد: این رسالت بر عهده اساتید
دانشگاه ها و حوزه ها است. امروز با مسائل متعددي درگیر هستیم و حال و هواي جامعه و کشورمان نیاز به مراقبت ویژه اي دارد و
لحظه به لحظه مسئله ها نو می شود و در این فضا باید به این فکر باشیم که چه کارهایی را باید خودمان انجام دهیم تا بتوانیم در

مسیر مقاومت موفق باشیم.
اِر ُرَحَماُء بَیَنُهْم...؛ و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر (و) با اُء َعَلی الُْکفَّ آیت اهللا دژکام به آیه آخر سوره فتح «... َوالَِّذیَن َمَعُه أَِشدَّ
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همدیگر مهربانند...»، اشاره کرد و گفت: در این آیه دو ویژگی را مشاهده می کنیم که باید بین خودمان مهربان و براي دشمنان سخت
گیر باشیم.

او با یادآوري اینکه مقام معظم رهبري در سخنرانی اخیر فرمودند نقشه دشمن و راه مبارزه با او را بشناسید، گفت: این کار بسیار
سنگینی است؛ اما یک طرف قضیه است و از طرف دیگر باید در درون مجموعه کشور با یکدیگر با رحمت و محبت بتوانیم رفتار کنیم.

الزمه ي رحمت، عدالت و صداقت است

آیت اهللا دژکام الزمه ي داشتن رحمت در میان جامعه را عدالت و صداقت دانست و گفت: در یک برهه آخرالزمانی قرار داریم و باید
شفافیت داشته باشیم. فضاي جهانی این گونه شده و وقتی اینطور است چه کسی می تواند بگوید درون جامعه ما رحمت است پس

اگر با همدیگر راست باشیم می توانیم ادامه دهیم و اگر راست نباشیم نمی توانیم ادامه دهیم.
وي با تأکید بر اینکه صداقت و عدالت زمینه ساز رحمت بین مومنان است و باید این ها را تبلیغ کنیم، گفت: گمان نکنیم بدون اینها
به رحمت می رسیم. بعد از رحمت، وحدت هم ایجاد می شود پس همه ما یک جبهه بیشتر نیستیم در مقابل کسانی که به طور کلی

هویت و دینداري ما را نمی پسندند و با آن ها باید شدید باشیم و اگر می خواهیم در مقابل آن ها بایستیم باید فضا را براي عدالت،
صداقت و رحمت بین خودمان آماده کنیم.

دانشگاه و حوزه مروج رحمت و وحدت باشند
آیت اهللا دژکام با اشاره به سخنان امام راحل (ره) مبنی بر اینکه حوزه و دانشگاه دو بال شوند تا این انقالب جلو برود، گفت: این نقش

تاریخی به عهده دانشگاهیان و حوزویان است و باید این دو بال بتوانند دعوت به رحمت، وحدت، عدالت و صداقت را در جامعه رواج
دهند.

وي با بیان اینکه امروز جامعه فرهیخته ما باید در این زمینه قدم جلو بگذارد و امیدوارم در این فضا نقش آفرینی کند، گفت: هیچکس
از هیچ جریان خاص سیاسی طوري صحبت نکند که آن جریان دیگري در این امر شریک نیست همه ما درگیر هستیم و این مسئله

همگانی ماست و رهبر فرمودند حواستان به بزرگی مسئله باشد.
امام جمعه شیراز خطاب به دانشگاهیان و حوزویان گفت: به همان نسبتی که سر کالس براي ارائه درس وظیفه دارید امروز براي

تفهیم این درس هاي بزرگ انقالبی و تاریخی براي ایرانیان وظیفه دارید و این وظیفه را به همدیگر یادآور شویم و سعی کنیم براي
اداي این وظیفه به هم کمک کنیم و دست همدیگر را بگیریم.

شهید سلیمانی عامل وحدت 
وي بیان کرد: شهید سلیمانی آمد تا یک بار دیگر ما بتوانیم دستان همدیگر را بگیریم و این کار شاید صداي دیگرانی را هم بلند می
کرد اما در آن غوغاي رقابت هاي جهانی به گوش نمی رسید و عظمت شهید سلیمانی این بود که این فریادها را به گوش ما رساند و

این انقالب با آن همه زحمت هایی که کشیده شده است آبیاري شد تا به اهدافش بزرگش برسد.
نماینده ولی فقیه در استان فارس همچنین تاکید کرد: این کشور باید با عدالت، علم و اخالق اداره شود تا بتواند توانمندي و فرهنگ

خود را به رخ جهانیان بکشاند.
مرثیه خوانی و عزاداراي حاضران، حسن ختام این مراسم بود.
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 نشست مشترك هیأت رئیسه دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شیراز، اعضاي هیأت
رئیسه این دانشگاه، طی نشستی با مسئوالن دانشگاه

علوم پزشکی شیراز دیدار و گفت وگو کردند. 
در این نشست، دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه
شیراز ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت
زهرا (س)، شهادت سردار سپهبد «حاج قاسم
سلیمانی»، جان باختن هموطنان در حوادث کرمان و
سقوط هواپیماي مسافربري اوکراین، انتصاب دکتر
لطیفی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم
پزشکی تبریک گفت و بر لزوم همکاري هاي دانشگاهی
تأکید کرد. او گفت: باید هر دو دانشگاه با هم تعامل

داشته باشند؛ زیرا رشته هاي علمی دانشگاه ها از هم جداشدنی نیست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دانشگاه هاي بزرگ کشور است
که در سطح بین الملل نیز می درخشد و این موضوع نشان دهنده ي تالش و درایت مسئوالن این دانشگاه است.

ایشان ابراز امیدواري کرد تا با تعامل اعضاي هیات علمی رشته هاي مشترك مهندسی و علوم پزشکی و اجرایی شدن تفاهم نامه ها،
زمینه اي براي ایجاد انگیزه و ارتقاي سطح علمی دانشجویان فراهم شود.

پیش روي به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم، سرمایه گذاري هر دو دانشگاه پیرامون موضوعاتی چون: تولید تجهیزات پزشکی،
جذب سرمایه و کمک نیک اندیشان در اجراي برنامه هاي مشترك بین دو دانشگاه، تبادل استاد و اعضاي هیات علمی با هدف
همکاري بین دو دانشگاه، خدمات رسانی شرکت هاي دانش بنیان از سوي اعضاي هیات علمی هر دو دانشگاه، همکاري مرکز مشاوره
دانشگاه شیراز در ارایه مشاوره هاي دانشجویی، همکاري در تسهیل پذیرش و روند بستري دانشجویان در مراکز درمانی، ایجاد رشته
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هاي مرتبط با تجهیزات پزشکی در دانشگاه و اجراي پایان نامه هاي مشترك از دیگر موضوعات مطرح شده از سوي اعضاي هیات
رییسه دانشگاه شیراز بود.

دکتر مهرزاد لطفی، سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی نیز، ضمن عرض تسلیت در پی ایام فاطمیه و حوادث پیش آمده، به
مسئوالن دانشگاه شیراز خیر مقدم گفت و دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز را مجموعه اي یکپارچه خواند. ایشان وحدت دانشگاه
ها در مسیر تحقق اهداف کاربردي را تالش در راستاي دستیابی به اهداف دانست و تاکید کرد: این مجموعه بستر تولید علم، آموزش و

خدمت به مردم است.
دکتر لطفی، استفاده مشترك از امکانات نرم افزاري و سخت افزاري را تالش براي رسیدن به هدف دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم
خواند و گفت: الزم است با ایجاد دبیرخانه اي براي پیگیري شیوه نامه هاي مرتبط بین دو دانشگاه و برگزاري نشست هاي فصلی،

براي عملیاتی کردن تفاهم نامه هاي بین دو دانشگاه تالش کنیم.
او با تاکید بر اینکه باید تولید ثروت و فعالیت هاي فن آورانه از دانشگاه هاي مادر انجام شود، افزود: دانشگاه هاي مادر الگوي دیگر
دانشگاه ها هستند و با اعالم آمادگی براي همکاري در زمینه هاي مختلف مانند اشتراك امکانات آموزشی، درمانی، پژوهشی و

دانشجویی می توان به یک هدف مشترك و نتایج مطلوب رسید.
ایجاد اندیشکده و اتاق فکر بین دو دانشگاه از دیگر پیشنهادات مطرح شده از سوي سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز دراین

نشست بود.
در پی پیشنهاد ایجاد دبیرخانه ي مشترك بین دو دانشگاه، از سوي سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر نادگران، رییس
دانشگاه شیراز، دکتر افشاري فرد معاون آموزشی دانشگاه و قائم مقام رییس دانشگاه شیراز را به عنوان مسئول دبیرخانه پیشنهادي از
سوي این دانشگاه معرفی کرد تا با هم اندیشی دکتر کشفی، مشاور عالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مسئول دبیرخانه

مشترك، نخستین نشست فصلی براي پیگیري شیوه نامه ها و تفاهم نامه هاي مطرح شده را برگزار کنند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حمید مقامی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اعضاي
هیئت رئیسه ي این دانشگاه، ازجمله دکتر کوروش عزیزي، معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر نصراهللا عرفانی، معاون بین الملل، دکتر
یونس قاسمی، معاون تحقیقات و فناوري، دکتر عبدالرسول همتی معاون بهداشت، دکتر محسن مقدمی، سرپرست معاونت آموزشی،

دکتر مهرداد شریفی، معاون غذا و دارو، دکتر علی اکبري معاون درمان از دیگر سخنرانان این نشست بودند.
جهت مشاهده عکس هاي بیشتر مرتبط با خبر به آرشیو تصاویر دانشگاه شیراز مراجعه فرمایید.

جمعه 20 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/20
شیراز

http://gallery.shirazu.ac.ir/FileViewPage.aspx?id=1b8bb568-8ab7-40d4-8375-d2224b7b7c0f
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 گزارش تفصیلی بزرگداشت یاد وخاطره شهید حاج قاسم سلیمانی توسط معاونت فرهنگی دانشکده

ادبیات وعلوم انسانی

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی با همکاري معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده
الهیات و معارف اسالمی، به پاس مقام واالي سردار
آسمانی حاج قاسم سلیمانی مراسمی با حضور استادان،
کارمندان و دانشجویان در 15 دي ماه 1398 در تاالر
شهیدي این دانشکده برگزار کرد. در این نشست،
استادان ادب و عرفان با سخنان و اشعار خود مقام واالي

این شهید را گرامی داشتند.
در ابتداي این نشست دکتر موسی عربی، معاون

دانشجویی فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دلنوشته اي در رثاي سردار حاج قاسم سلیمانی خواند و بر ضرورت نقش
دانشگاهیان در معرفی ابعاد وجودي قهرمانانی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد. در ادامه آقاي دکتر کاکایی، استاد دانشگاه
شیراز به تحلیل ابعاد شخصیتی این سردار بزرگ پرداخت و با اشاره به حدیث شریف: «من اخلص هللا اربعین صباحا جرت ینابیع
الحکمۀ من قلبه علی لسانه» راز محبوبیت آن شهید واال مقام را در مجاهدت خالصانه چهل ساله بیان کرد و گفت این موضوع باعث

شد تا چشمه هاي حکمت از دل او بر زبانش جاري شود و همین قلب نورانی اش، باعث دلنشین شدن خنده هاي سردار شد.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به ویژگی هاي منحصر به فرد سردار سلیمانی در مقایسه با رهبران آزاده جهان از ویتنام گرفته تا
آمریکاي التین افرادي مانند چگوارا، ویژگی بارز سردار سلیمانی را در شهادت او توسط شقی ترین انسان ها و با دستور مستقیم
دانست که این مساله، بزرگی حاج قاسم سلیمانی را می رساند؛ نه بزرگی ترورکنندگان. ایشان تشیع جنازه باشکوه سردار سلیمانی را

بزرگ ترین انتقام از تروریستهاي این حادثه دانست.
دکتر کاکایی با اشاره به بخشی از خطبه جهاد امام علی (ع) که می فرمایند: «فإّن الجهاد باب من أبواب الجنۀ فتحه اهللا لخاصۀ
اولیائه» (جهاد دري است از درهاي بهشت که خداوند آن را براي بندگان خاصش باز کرده است) گفت سردار سلیمانی چهل سال این

در را کوبید و منتظر پرواز بود.
این استاد دانشگاه به بازتاب جهانی این خبر در روزنامه هاي متعبر بین المللی نیز اشاره کرد و گفت: چهره هایی مانند محمود دولت
آبادي، شفیعی کدکنی و... همگی با اشعار و دل نوشته هایی به تمجید این سردار بزرگ پرداختند. وي درنهایت با اشعاري که در رثاي

سردار سلیمانی سروده بود، سخنان خود را پایان داد.
دنیا چو بحر و ماها در موج غرقه گشتیم

رفتی و آرمیدي خوش دل کنار ساحل
چون برق رفتی آن سو اي عاشق شهادت

ما ناتوان بماندیم چون ناقه پاي در گل
......

دکتر کافی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، از شاعران ادبیات پایداري، از دیگر سخنرانان این جلسه بود که به بیان خاطره اي از
سردار شهید سلیمانی درخصوص سینماي جنگ و دفاع مقدس پرداخت و سپس قطعه شعري که در رثاي سردار سلیمانی سروده بود

را خواند:
طوفان مرد''

مرحبا سپاهی مرد شرزه شیرکرمانی
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داو برد دیو اوژن قاسم سلیمانی
اي «جبال بارز» را خود نمونه اي بارز
در خروش رودارود با شکوه وطغیانی

دکتر کالنتري، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و عضو مجلس خبرگان رهبري از دیگران سخنرانان این جلسه، به بیان سخنانی در
برکات شهادت این سردار بزرگ پرداخت. این استاد دانشگاه با بیان این نکته که درست است که آمریکاي جنایتکار و جبهه کفر و
استکبار باالخره انتقام گرفت، گفت: قطعا از این پس روح و پیام و آرمان هاي ایشان بیش از پیش و پررنگ تر، موثر واقع خواهد شد.
وي شهادت ایشان را به شهادت آیت اهللا بهشتی و یاران شبیه دانست که نقطه عطف و روشنی در استمرار روند مقاومت و جهاد وایثار

به شمار می رود.
عضو مجلس خبرگان رهبري در بخشی دیگر از سخنانشان به منش و اخالق و جلوه هاي رفتاري این سردار آسمانی و همچنین از
مهرورزي و مهر عمیقی که نسبت به اقشار مختلف مردم داشت، اشاره کرد و با بیان سخنانی از زبان سردار سلیمانی، والیتمداري و

عالقه شدید ایشان به مقام معظم رهبري را از ویژگی هاي بارز شهید حاج قاسم سلیمانی دانست.
در ادامه دکتر فضل اهللا میرقادري، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز نیز شعري را در مقام شهید و شهادت به زبان عربی خواند.

همچنین دکتر مرادي، معاون فرهنگی دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی، از شاعران جوان نیز با سرودن اشعاري در رثاي این شهید
بزرگ پایان بخش این مراسم بود.

این راه راِه نور است، بی شک ادامه دارد
این شعر، شعِر خون است، صدها چکامه دارد

این سجده ي حضور است؟ یا جمعه ي ظهور است؟
''سردار'' بر سِر دار، قصد اقامه دارد

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/20
شیراز

 تسلیت به مناسبت سانحه سقوط هواپیماي مسافربري اوکراین

به نام خدا

إنّا ِهللاّ َو إنّا إلَْیِه راِجُعون

خبر دلخراش و اندوه بار جان باختن جمعی از هم
میهنان عزیز، در سانحه ي سقوط هواپیماي مسافربري

اوکراین، همگان را به سوگ نشاند. با کمال تأسف،
اسامی تعدادي از دانشجویان و دانش آموختگان عزیز



1/26/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 23/50

دانشگاه هاي کشور، از جمله دو تن از دانش آموختگان
دانشگاه شیراز، خانم حدیث حیات داوودي و خانم

مرضیه فروتن نیز در میان جان باختگان دیده می شود
که بر ماتم جامعه ي دانشگاهی کشور می افزاید.

ضمن ابراز همدردي، سوگمندانه، درگذشت این عزیزان
را به یکایک ملت شریف ایران، به ویژه خانواده هاي
داغدار و جامعه ي دانشگاهی کشور، تسلیت عرض

نموده، براي آن درگذشتگان علو درجات و رحمت و
مغفرت الهی و براي بازماندگان، اجر، صبر و آرامش، از

درگاه خداوند منان خواستار است.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز

چهارشنبه 18 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/18
شیراز

 دعوت از دانشگاهیان براي شرکت در مراسم بزرگداشت شهید سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/18
شیراز

 بازدید رئیس دادگستري استان فارس از دانشگاه شیراز

رئیس کل دادگسترس استان فارس در حاشیه دیدار از استارت آپ ها
در دانشگاه شیراز خبر داد: 

تشکیل اورژانس اقتصادي با هدف رسیدگی سریع به مشکالت
واحدهاي تولیدي استان

در راستاي حمایت از تولید ملی رئیس کل دادگستري استان فارس در
رأس اعضاي ستاد پیگیري اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی استان

فارس از استارت آپ هاي دانشگاه شیراز دیدار کرد .
به گزارش ورابط عمومی دادگستري استان فارس حجت االسالم

والمسلمین سید کاظم موسوي ضمن آشنایی با روند فعالیت هاي خالقانه این شرکت ها در نشست مشترکی با اعضاي این ستاد و
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صاحبان طرح ها و ایده هاي خالقانه ، مشکالت و موانع موجود در مسیر توسعه و فعالیت هاي اقتصادي این شرکت ها را بررسی و در
همین خصوص دستوراتی صادر کرد.

نمانیده عالی قوه قضائیه در استان فارس در این نشست صمیمانه ضمن تسلیت شهادت سردار سرفراز سپاه اسالم شهید سپهبد قاسم
سلیمانی و همرزمانش توسط نیروهاي مستکبر آمریکایی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبري (مد ظله العالی) در بیانیه گام دوم
انقالب بر اعتماد ویژه به جوانان و استفاده از ظرفیت هاي خالقانه آنان تأکید بسیار داشته اند گفت: در همین راستا ریاست معظم قوه
قضائیه نیز بارها با هدف رفع موانع پیش روي این شرکت ها جلسات متعددي را برگزار و تأکید داشته اند تا در استانها نیز در قالب

دستور العمل هاي مدون ستاد پیگیري اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی از ایده هاي خالقانه حمایت شود.
وي با اشاره به کالم امیر المؤمنین علی (ع) که می فرمایند: الِعلُم ُسلطاٌن َمن َوجَدُه صاَل بِِه َو َمن لَم یَِجدُه صیَل َعَلیه '' دانش،
سلطنت و قدرت است، هر که آن را بیابد با آن یورش برد و پیروز شود، و هر که آن را نیابد بر او یورش برند و مغلوب گردد'' گفت:
توسعه هر چه بیشتر علمی و پیوند علم با صنعت بخصوص در دانشگاه درجه اول و سطح باالیی همچون دانشگاه شیراز که در سطح

دنیا مطرح است باید در اولویت قرارگیرد و در همین راستا مجموعه قضایی استان آماده هر گونه همکاري و حمایت است.
رئیس شوراي قضایی استان فارس در ادامه تصریح کرد: هر کس امروز دغدغه عزت و اقتدار کشور و اسالم را دارد باید با تالش

مضاعف و همت جهادي مسیر حمایت از ایده اي خالقانه را هموار سازد.
رئیس ستاد پیگیري اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی استان فارس در این نشست از تدوین طرح اورژانس اقتصادي در راستاي
حمایت از تولید کنندگان و جلوگیري از تعطیلی واحد هاي تولیدي و صنعتی خبر داد و افزود: متأسفانه در موارد متعددي پس از بروز
مشکالت در روند تولید در واحد هاي صنعتی زمان طرح موضوع و نحوه پیگیري توسط ادارات و سازمان هاي متولی به قدر طوالنی
است که منجر به ریشه دار شدن مشکالت و یا توقف کامل چرخه تولید می گردد که در همین راستا و در قالب این طرح مجموعه
قضایی استان با تشکیل کار گروه ویژه فارغ از تشریفات اداري دست و پا گیر، رسیدگی عاجل به مشکالت واحد هاي تولیدي را در

دستور کار قرار داده و و از گسترش و تعطیلی واحد هاي تولیدي مشکل دار جلوگیري خواهند کرد.
وي در جمع دانشجویان خالق و ایده پرداز استارت آپی دانشگاه شیراز بر ثبت سریع شرکت هاي استارت آپی در کمترین زمان ممکن
تأکید کرد و از مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان فارس خواست تا در راستاي حمایت و حفظ مالکیت معنوي این تالشگران، روند

ثبت قانونی این شرکت ها را تسهیل نماید.
گفتنی است در این دیدار رئیس کل دادگستري استان فارس با نحوه خدمت و ایده هاي خالقانه 8 شرکت استارت آپی آشنا شد و با

مجریان طرح ها و صاحبان ایده ها به گفتگو پرداخت .

سه شنبه 17 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/17
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شیراز

 حضور دانشگاهیان دانشگاه شیراز در مراسم تشییع شهید عالیمقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و

شهداي مقاومت

در پی حادثه تروریستی اخیر و شهادت سردار سپهبد
حاج قاسم سلیمانی، سردار بزرگ ابومهدي المهندس و
دیگر همراهانشان، جمعی از دانشگاهیان دانشگاه شیراز،
ازجمله حجت االسالم و المسلمین نیري، نماینده مقام
معظم رهبري در دانشگاه، دکتر حمید نادگران، رئیس
دانشگاه شیراز، دکتر مسعود حسینچاري، رئیس
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و
همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی در دوران دفاع مقدس
و جمعی از کارکنان و دانشجویان دانشگاه شیراز براي
شرکت در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدا به
شهر کرمان سفر کرده و در بدرقه ي تاریخی شهید
سرافراز حاج قاسم سلیمانی و شهداي مقاومت شرکت

کردند.
همزمان با مراسم بزرگ و تاریخی بدرقه ي شهدا در شهر کرمان، در شیراز نیز جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه
شیراز، با حضور در حرم مطهر احمدبن موسی (ع) یاد و خاطره ي شهداي مقاومت را گرامی داشته و باري دیگر با آرمان هاي واالي

امام و شهدا، عهد و میثاق بستند.

دوشنبه 16 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/16
شیراز

 ویژه برنامه هاي دانشگاه شیراز، به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان
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مراسم یادمان شهید عالی مقام سردار سپهبد حاج قاسم
سلیمانی، در دانشگاه شیراز نیز همزمان با برنامه هاي

سراسر کشور، برگزار شد. 
ازجمله ي این مراسم ها، مراسمی باعنوان «بزرگداشت
شهید سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی» بود که روز
یکشنبه، ساعت 11، به همت معاونت فرهنگی دانشکده
ها ي الهیات و معارف اسالمی و ادبیات و علوم انسانی،
در سالن شهیدي این دانشکده، با حضور جمعی از
دانشگاهیان برگزار شد. تالوت قرآن، سخنرانی دکتر

کالنتري و دکتر کاکایی، شعرخوانی هاي دکتر کافی و دکتر مرادي در رثاي سرداران شهید، از ویژه برنامه هاي این مراسم بود.
همچنین مراسمی باعنوان «بزرگداشت سرداران شجاع اسالم»، بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع دانشگاه شیراز، با حضور اقشار
مختلف مردم، اعم از مسئوالن، اساتید، کارکنان، دانشجویان و شهروندان استان فارس برگزار شد. در این مراسم نیز، ضمن قرائت قرآن
مجید، حجت االسالم و المسلمین نیري، نماینده ي مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز، دکتر ربیعی، عضو هیأت علمی دانشگاه
شیراز و سردار بوعلی جانشین فرمانده ي سپاه فجر استان فارس، به سخنرانی پرداختند. مرثیه سرایی آقایان شهبازي و زارع نیز حسن

ختام این برنامه بود.
روز دوشنبه نیز، مراسم گرامیداشتی به همت مدیریت دانشکده ي علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه، با حضور جمعی از دانشگاهیان
ازجمله هیأت رئیسه ي دانشگاه برگزار شد. در این مراسم نیز، دکتر مسعود حسینچاري، رئیس دانشکده ي علوم تربیتی و روان
شناسی و همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دوران دفاع مقدس، به سخنرانی و نقل خاطراتی از این سردار سرافراز پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین نیري هم از دیگر سخنرانان این مراسم بود. در پایان این مراسم نیز، ضمن مرثیه خوانی و سوگواري براي

شهداي تروریستی حادثه ي اخیر، دانشگاهیان، باري دیگر با آرمان هاي واالي امام و شهدا عهد و میثاق بستند.
همینطور در روزهاي یکشنبه و دوشنبه، جمعی از داشگاهیان دانشگاه شیراز اعم از استادان، کارکنان و دانشجویان براي شرکت در

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدا به صورت جمعی به تهران و کرمان سفر کردند.

گفتنی است، روز شنبه (21 دي ماه 1398) نیز مراسم گرامیداشت یاد و خاطره ي شهید عالی مقام سردار سپهبد حاج قاسم
سلیمانی، به همت مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز، در مسجد جامع دانشگاه شیراز، ساعت 14 تا 15:30 برگزار می گردد.

براي مشاهده تصاویر این برنامه ها اینجا را کلیک کنید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/16
شیراز

 دعوت از دانشگاهیان براي شرکت در مراسم سراسري بزرگداشت شهید سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی

http://gallery.shirazu.ac.ir/default.aspx
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/16
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شیراز

 سوگ سروده هاي چند تن از اعضاي علمی دانشگاه شیراز در رثاي سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

این راه راِه نور است، بی شک ادامه دارد
این شعر، شعِر خون است، صدها چکامه دارد

این سجده ي حضور است؟ یا جمعه ي ظهور است؟
''سردار'' بر سِر دار، قصد اقامه دارد

اي منکِر قیامت، بگشاي چشم و بنگر
این جسِم پاره، ُمهر از ''نَجَمع_عظامه'' دارد

انگشتِر ''سلیمان'' حاشا به دست دیوان
هدهد رسیده اینک از غیب نامه دارد

بغضم شکفت، گفتم: ''قاسم'' پرید، افسوس
دردا به ما که ماندیم، قاسم ادامه دارد...

ایحسب االنسان الن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوي بنانه
دکتر محمد مرادي (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز)

''طوفان مرد''
مرحبا سپاهی مرد شرزه شیرکرمانی

داو برد دیو اوژن قاسم سلیمانی
اي «جبال بارز» را خود نمونه اي بارز
در خروش رودارود با شکوه و طغیانی
حبذا یل ناورد اي حماسه طوفان-مرد

ازتو می شود آرام این کران طوفانی
جنگ اگرکه خون افشان دست از آن نمی شویی

خصم اگر چه رویین تن روي از آن نگردانی
تیغ مالک اشتر، زهد مالک دینار

اول صف پیکار، آخر مسلمانی!
اي دل مسلمانان درپناه نامت گرم
خاطر بداندیشان از تو در پریشانی

هار اگرسگ داعش بر جگر نهی داغش
فیل فحل تکفیري گردنش بپیچانی

تا تویی در این میدان، سرشکسته اسراییل
در امان بود جوالن تا تو گرم جوالنی

گرز و برز و بازو نیست گوهرمصاف امروز
عصر عصر تدبیر است، آنچنان که می دانی

خدعه می کنی با خصم در ذکاوتی پیدا
عجز دشمنان اینجاست: نقشه هاي پنهانی
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حرز جانت از حافظ مصرعی بلند آمد
در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی

دکتر غالمرضا کافی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز)

«رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل
از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل»

در جنت شهادت پرواز کردي آسان
اما فراقت اي یار بر ما چه گشته مشکل

دنیا چو بحر و ماها در موج غرقه گشتیم
رفتی و آرمیدي خوش دل کنار ساحل

چون برق رفتی آن سو اي عاشق شهادت
ما ناتوان بماندیم چون ناقه پاي در گل

سلطاِن دل! سلیمان! دیدي تو اشک ما را
بستی به روز باران با شوق و شور محمل

شد جبهه ي نبردت گه کربالي ایران
گه بت شکن شدي تو چونان خلیل به بابل

بودي تو شیر اسالم کز خوف تو نخفتند
نی گرگ هاي خون خوار نی روبهان باطل
گفتا علی: «جهاداست دروازه اي به جنت»

گشتی کالم او را با جان و دل تو مقبل
مزد تو گشته اکنون از آسماْن شهادت

ما بسته بال گشتیم از پر زدن چه حاصل
دادي چه درس زیبا اي پیر جبهه ها تو:

«دنیا فریب باشد با بهره هاي عاجل»
قاسم! چو گشته ذاکر آن قاسِم سلیمان

شو مّتعظ چو هدهد نی همچو موِر غافل

حجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم کاکائی (استاد الهیات دانشگاه شیراز)

یکشنبه 15 دي 1398
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/15
شیراز

 لغو کلیه امتحانات دانشگاه شیراز در روز دوشنبه 16 دي ماه 1398

به آگاهی می رساند به منظور شرکت دانشجویان در
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سردار سپهبد حاج
قاسم سلیمانی، امتحانات دروس عمومی (اندیشه
اسالمی یک، انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی) و
همچنین امتحانات تخصصی روز دوشنبه 16 دي ماه لغو
گردید. گفتنی است تاریخ برگزاري امتحانات دروس
عمومی مذکور در روز جمعه 20 دي ماه در همان محل
و همان ساعت قبلی است و امتحانات تخصصی با
هماهنگی اساتید محترم و آموزش دانشکده ها صورت

می پذیرد. 
امتحانات روز سه شنبه به قوت خود باقی است و

مسوولیت عدم حضور در امتحانات روز سه شنبه بر عهده دانشجو است.
همچنین تاکید می گردد روز دوشنبه دانشگاه تعطیل نخواهد بود و صرفا امتحانات لغو شده است. 

جمعه 13 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/13
شیراز
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 تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

به نام خدا
بسم رب الشهداء والصدیقین

شهادت مظلومانه ي فرمانده ي سرافراز و مجاهد خستگی ناپذیر، سردار
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، به ویژه مجاهد بزرگ

ابومهدي المهندس، باري دیگر جهان اسالم را به سوگ نشاند.
بی شک شهادت، پاداش عمري مجاهدت و جان فشانی و استجابت دعاي
آن شهید نام آور است که نمونه ي برجسته اي از تربیت شدگان اسالم و

مکتب امام خمینی (ره) بود. آن مجاهد عزیز، به قافله ي عاشقان پیوست و یاد و نام نیکش بر جریده ي عالم ثبت گردید.
مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه و پاسداشت خدمات کم نظیر دالور سرافراز ایران،
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سوگمندانه، شهادت این عزیزان را به محضر مقام معظم رهبري، خانواده ي مکرم ایشان و یکایک

ملت عزیز ایران، تبریک و تسلیت عرض می نماید و علو درجات این شهداي گرانقدر را از درگاه خداوند منان خواستار است.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز 

چهارشنبه 11 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/11
شیراز

 برگزاري نشست بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی دادگاه میکونوس

دانشکده حقوق و علوم سیاسی با حمایت حوزه هنري
سازمان تبلیغات اسالمی استان فارس در نشستی با
عنوان ''بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی دادگاه
میکونوس'' با حضور متهم اصلی این دادگاه و راوي
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خاطرات وي به نقد کتاب ''نقاشی قهوه خانه'' اثر
برگزیده جایزه ادبی جالل آل احمد در سال 1398،

پرداخت . 
کتاب نقاشی قهوه خانه، نخستین اثر ایرانی به شمار می
رود که درقالب تاریخ شفاهی از دید متهم اصلی واقعه
میکونوس و روال دادرسی و دادگاه این حادثه نگاشته و
منتشر شده است. این حادثه بعنوان یک پرونده حقوقی
نیز مورد استفاده دانشجویان براي شناخت از روند

دادرسی و نظام قضایی آلمان قرار گرفت.
در بیست و ششم شهریور سال 1371 تیمی تروریستی
وارد رستوران میکونوس در آلمان شدند و 9 نفر را که
غالبا عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودند، هدف

قرار دادند. در این عملیات تروریستی چهار نفر از جمله رهبر حزب کشته شدند .
این رویداد از جنجالی ترین پرونده هاي تاریخ قضایی آلمان محسوب می شود. در این دادگاه کاظم دارابی، دانشجو و تاجر ایرانی مقیم
آلمان به عنوان متهم اصلی این پرونده محاکمه شد. دادگاه میکونوس، دارابی را پس از سه سال و نیم که روند این دادگاه ادامه داشت،

محکوم به حبس ابد کرد .
ایران، مسوولیت حادثه میکونوس را نپذیرفت اما این مساله باعث ایجاد بحرانی میان ایران و کشورهاي اروپایی شد. کاظم دارابی در

نهایت پس از 15 سال در بیستم آذر سال 1386 بی گناه شناخته شد و پس از آزادي بالفاصله از آلمان اخراج شد .
در این نشست رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ضمن بررسی این حادثه ، تاریخ شفاهی را بخش عمده اي از
منابع علوم سیاسی و حقوق خواند و گفت: بررسی ماجراي میکونوس یکی از رویدادهاي مهم در عرصه روابط بین الملل ایران و یکی از

مهمترین پرونده هاي حقوقی است .
دکترابراهیم عباسی افزود: در عین حال، ماجراي میکونوس در داخل کشور طنین کمی داشته اما در خارج بسیار به آن پرداخته اند و

پایان نامه هاي متنوعی نیز در پیوند با این موضوع نگاشته شده است .
وي، با بیان اینکه آنچه در دادگاه میکونوس روي داد، به سردستگی امروز گروه هاي مخالف (اپوزیسیون) خارج از کشور بود، بیان
داشت: این گروه ها همچنان علیه وحدت ملی اقدام می کنند و بدون حضور هیچ شخصیت برجسته اي، سعی در ایجاد هجمه علیه

ایران دارند .
نویسنده کتاب ''نقاشی قهوه خانه'' نیز در این نشست اظهار داشت: دارابی، به عنوان مهم ترین و اصلی ترین مظنون این پرونده در

سال 1386 از زندان رها شد، او درواقع آزاد نشد، بلکه از نظر آلمان همچنان محکوم به شمار می رود .
آقاي محسن کاظمی با بیان اینکه ایران تا زمان انتشار این کتاب در قبال این واقعه سکوت کرده بود، افزود: کتاب ''نقاشی قهوه خانه''

براي نخستین بار در بهمن 1397 روانه بازار شد و هدفش رفع خشونت از جهان و حل مشکالت از طریق گفت و گو است .
این نویسنده، مهمترین پرسش را در این پژوهش، بررسی نسبت جمهوري اسالمی ایران با واقعه میکونوس خواند و قضاوت در باره این

اتفاق را بر عهده خوانندگان دانست .
وي اضافه کرد: جریان اپوزیسیون به دادگاه میکونوس وارد شد و کوشید پاي ایران را به این ماجرا باز کند و با آنکه اپوزیسیون در

درون خود مناقشاتی دارند، میکونوس از نادرترین موضوع هایی است که همگی در باره آن وفاق دارند .
آقاي کاظمی، سردسته سازماندهی این گروه هاي برانداز را سازمان مجاهدین خلق اعالم و بیان کرد: این سازمان با در اختیار گرفتن

رسانه هاي غربی حتی تا امروز در باره این حادثه تروریستی علیه ایران فضاسازي می کند .
وي ادامه داد: آنها ابوالحسن بنی صدر را وارد دادگاه میکونوس کردند و او شهادت داد نظام جمهوري اسالمی جنایتکار است، بنی صدر

از فردي به نام ابوالقاسم مصباحی نام برد که داراي پرونده هاي تخلف مالی بسیار و از کشور فرار کرده است . 
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نویسنده کتاب ''نقاشی قهوه خانه'' اظهار داشت: با حضور مصباحی در دادگاه، ایران به صورت کامل وارد این مساله شد با این حال،
حق تبرئه خود از اتهامات از ایران سلب شد .

کاظمی عنوان کرد: بسیاري از موضوع هاي محرمانه دادگاه میکونوس، در روزنامه هاي آلمانی مطرح و این حرکت به صورتی کامال
سازمان یافته هدایت می شد و در نهایت حکم دادگاه در قالب 400 صفحه که یک سال و نیم نگارش آن به طول انجامید، علیه ایران

صادر شد .
وي گفت: میکونوس تنها چهار نفر را به قتل نرساند، بلکه یکی از قربانیان این حادثه کاظم دارابی بود اما او نه با گلوله، بلکه با کلمات

و فعالیت هاي رسانه اي ترور شد .
کاظم دارابی که یکی از میهمانان این نشست بود نیز اظهار داشت: 15 سال و 64 روز بدون اثبات جرم و به دلیل مسائل سیاسی که
ضد انقالب و معارضین نظام مطرح کرده بودند، در زندان ماندم، در حالیکه به عنوان یک ایرانی در آلمان مشغول تحصیل بودم، مرا به
عنوان عضویت در سپاه قدس، عضویت در وزارت اطالعات، عضویت در حزب اهللا لبنان و بسیج دانشجویی متهم و بر این اساس، حکم

بازداشتم را صادر کردند .
وي افزود: دادگاه میکونوس به صورت یک طرفه قضاوت کرد و با محکومیت شخص من، خواستار محکومیت نظام جمهوري اسالمی
بود و با آنکه سیستم قضایی آلمان بسیار با دقت است و به همین سبب ُکند است، نتوانست در مورد پرونده میکونوس با قضاوت

صحیح تصمیم گیري کند .
در این مراسم دکتر داود ضامنی معاون فرهنگی حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی کل کشور نیز گزارشی از دفتر مقاومت و

پایداري سازمان ، بخش تاریخ شفاهی ، کتابخانه و چگونگی امکان ارتباط دانشگاه شیراز با این معاونت ارائه نمود . 
در پایان نیز دانشجویان به طرح پرسش هاي خود پرداختند .

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/11
شیراز

 حضور هیأت رئیسه دانشگاه یزد در دانشگاه شیراز

نشست مشترك هیأت رئیسه دانشگاه شیراز با هیأت
رئیسه دانشگاه یزد در سالن کنفرانس دفتر ریاست

دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این دیدار طرفین، درخصوص گسترش همکاري ها و

انتقال تجارب بحث و تبادل نظر کردند. 
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز در این
نشست گفت: در دو سال گذشته رویکردهاي اساسی در
دانشگاه شیراز مد نظر قرارگرفته و بر همین اساس دو
سند مجزا براي تحول و ارتقا فعالیت هاي آموزشی و

پژوهشی تدوین شده است. 
وي ادامه داد: این اسناد به صورت عملیاتی تنظیم شده
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و کامًال کاربردي است.
رئیس دانشگاه شیراز تصریح کرد:در حوزه فعالیت هاي فرهنگی و دانشجویی نیز اگرچه اقدامات مؤثري در دانشگاه شیراز صورت

گرفته ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
توجه به بحث سرمایه گذاري و کمک هاي خّیرین آموزش عالی ، دیگر موضوعی بود که دکتر نادگران در نشست مشترك با هیأت
رئیسه دانشگاه یزد به تشریح آن پرداخت و اظهار داشت: در معاونت اداري و مالی دانشگاه شیراز ، بستر مناسبی براي جذب سرمایه

گزاري هاي خارج از دانشگاه فراهم شده و به دنبال آن هستیم که وابستگی به بودجه نفت کاهش یابد. 
رئیس دانشگاه شیراز گفت: درحوزه پژوهشی نیز تالش شده که دانشگاه از پوسته قدیمی خود خارج شود و به سمت دانشگاه هاي

نسل سوم و چهارم گام بردارد.
وي خاطر نشان کرد: هم اکنون ارتباط دانشگاه شیراز با پارك علم و فناوري فارس و بنیاد نخبگان استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد
و هماهنگی هاي الزم صورت گرفته تا محیط دانشگاه به عرصه علم و عمل تبدیل شود و دانشجو مهارت هاي الزم را فراگیرد و به

سمت نوآوري و فراگیري حرکت نماید.
دکتر قاسم لقمانی ، رئیس دانشگاه یزد نیز در این نشست اظهار داشت: این نخستین تجربه نشست مشترك بین هیأت رئیسه دانشگاه
شیراز و یزد به شمار می رود و امید آن است که دانشگاه یزد ، به عنوان یک دانشگاه جوان، بتواند از تجربیات مفید و ارزشمند دانشگاه

با سابقه ي شیراز بهره ببرد. 
وي افزود: تحریم هاي ظالمانه علیه کشورمان فضایی ایجاد کرده که از ظرفیت هاي فراوان دانشگاه ها هر چه بیشتر استفاده شود و

تجربه نشان داده هر جا به دانشگاه ها اعتماد شده پاسخ مناسبی دریافت شده است. 
رئیس دانشگاه یزد گفت: در زمینه بودجه هاي دولتی وضعیت خوبی نداریم و به دنبال آن هستیم که از تجربیات دانشگاه شیراز براي

جذب سرمایه گزاري استفاده کنیم. 
در ادامه این نشست معاونان و مدیران دو دانشگاه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات در حوزه هاي تخصصی پرداختند.

همچنین هیأت رئیسه دانشگاه یزد از شتاب دهند کوانتوم دانشگاه شیراز بازدید کرد. در این بازدید ، دکتر سهراب پور، رئیس شتاب
دهنده کوانتوم به بیان توانمندي ها و ظرفیت هاي این مجموعه پرداخت.

یکشنبه 8 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/08
شیراز

 برگزاري همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کار هاي نوپا در رونق تولید
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نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کار هاي نوپا در رونق تولید در پردیس بین الملل دانشگاه شیراز برگزار شد.
دکتر ابوالقاسم ابراهیمی دبیر علمی این همایش گفت: ، جمعی از اساتید، دانشجویان و فعاالن حوزه مدیریت، کارآفرینی و تولید، در

این گردهمایی علمی، به آسیب شناسی و ارائه راهکار هاي موثر براي تقویت کسب و کار هاي نوپا (استارتاپ ها) پرداختند.
وي افزود: در این همایش زمینه آشنایی دانشجویان و صاحبان کسب و کار هاي نوپا با خدمات حمایتی نهاد هاي دولتی و بخش

خصوصی از ایده هاي خالقانه فراهم شد.
دکتر ابراهیمی ادامه داد: شرکت هاي دانش بنیان و فعاالن عرصه کسب و کار ، تجربیات خود را در زمینه فعالیت هاي فناورانه و

استارتاپی و چالش ها و راهکار هاي علمی و عملی براي موفقیت در این عرصه ، به دانشجویان ارائه کردند.
استاد بخش مدیریت دانشگاه شیراز ، توانمندسازي استارتاپ ها را مهمترین حلقه از زنجیره کسب و کار اعالم و خاطر نشان کرد:

کسب و کار هاي نوپا زمینه ایجاد فرصت هاي شغلی و ثروت آفرینی را در جامعه فراهم می کند.
دکتر ابراهیمی افزود: آخرین پژوهش ها و یافته هاي علمی در زمینه شیوه هاي صحیح مدیریتی براي توسعه محصوالت و خدمات
کسب و کار هاي نوپا در قالب حدود 100 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که 62 مقاله براي ارائه در این همایش یک روزه

انتخاب شد.
وي، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت مالی و حسابداري، بازاریابی و مدیریت منابع انسانی را از محور هاي اصلی این همایش برشمرد.
مدیر امورفناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در این همایش گفت: آمار استارتاپ هاي شکست خورده در دنیا زیاد است و

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
دکتر سید فخرالدین افضلی افزود: روندي یکپارچه در جهان در خصوص شکست استارتاپ ها وجود دارد که باید با رویکرد و

راهکارهاي درست از ایجاد این شکست ها و کاهش آن جلوگیري کرد.
وي آسیب شناسی در حوزه استارتاپ را مهم دانست و گفت: مطالعات مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد نشان می دهد که 75 درصد

کسب و کارهاي نوپا که کارشان را بدون تجربه قبلی آغاز کرده ناکام مانده اند.
دکتر افضلی عنوان کرد: سند تحول ارتباط دانشگاه با صنعت را وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري به تمام دانشگاه ها و پارك هاي علم و

فناوري ابالغ کرده و براساس آن آموزش در دانشگاه ها باید به سمت کارآفرینی بعنوان یک الزام پیش برود.

وي گفت: ایجاد درس استارتاپ در کمیته آموزشی و برنامه ریزي دانشگاه شیراز مطرح و مصوب شده است.
مدیر امورفناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز از لزوم ایجاد کارورزي در استارتاپ ها سخن گفت و افزود: استارتاپ ها باید
کارآموز بپذیرند و از به سرقت رفتن ایده هراسی نداشته باشند زیرا براساس قانون ثبت مالکیت فکري و معنوي این موضوع نمی تواند

مشکلی ایجاد کند و براي جلب حمایت باید ایده مطرح و عرضه شود.
دکتر افضلی ادامه داد: ترمیم ایده ها نیز امر مهمی ست که باید مورد توجه شرکت هاي استارتاپی قرار گیرد تا به رشد آنها کمک

کند.
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز نیز در این همایش اظهار داشت: فرهنگ سازي در حوزه استارتاپ ها امر

مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود.
دکتر سید علی اکبر صفوي افزود: تعامل و همکاري در بین استارتاپ ها و فعالین این حوزه نیز از دیگر مواردي است که مورد اهمیت

قرار دارد و باید در بکارگیري افراد کسانی انتخاب شوند که پایه تیم را مستحکم سازند.
وي ادامه داد: افرادي باید در این حوزه بیایند که در پی شکست، ناامید و ناتوان نشوند و دوباره راهی دیگر با خطایی کمتر را پیگیري

کنند.
دکتر صفوي اظهار داشت: موضوع پژوهش هنوز در سطح دانشگاه هاي ایران و استان فارس درست دیده نشده است و این یکی از

چالش هاي اصلی این حوزه است.
مدیر کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان فارس هم در این همایش گفت: اغلب شرکت هاي استارتاپی در ابتداي فعالیت از توان

مالی کافی برخوردار نیستند و الزم است از این شرکت ها حمایت صورت گیرد.
مهندس مهرداد سهرابی افزود: اخیرا تفاهم نامه اي در تهران منعقد شده که براساس آن استارتاپ ها می توانند در منزل فعالیت خود
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را دنبال کنند که امیدواریم این موضوع در شیراز و استان فارس نیز محقق شود تا دغدغه مهمی از فعاالن این بخش رفع شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات استان فارس گفت:فارس بعد از استان تهران بیشترین تعداد ثبت نامی در تارنماي ایران نو آفرین
را داشته و از شرکت هایی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اند درخواست دارم با هدف استفاده از بسته هاي حمایتی سریعا

نسبت به این کار اقدام کنند.
مشاور معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در همایش مدیریت نوین و کسب و کارهاي نوپا در رونق

تولید،گفت: تصور اولیه از اینترنت در حوالی سال 2000 میالدي مانند ظرفی واحد بود که همه اطالعات در آن وجود دارد.
دکتر سجاد همایونی افزود: در این دیدگاه نگرانی وجود داشت که انسان زیر این حجم اطالعات مدفون خواهد شد.

وي ادامه داد: در آن زمان برنده اصلی بازي قدرت در فضاي مجازي شرکت گوگل بود که اسم رمز خود را جست و جو گذاشت و به
مرور زمان رقابت در حوزه استارتاپ ها شکل گرفت.

مشاور معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: براساس تخمین موسسات بین المللی،در هر سال حدود 30
درصد به حجم اطالعات در فضاي اینترنت افزوده خواهد شد و این آمار از سال 2023 به بعد نیز افزایش می یابد.

وي اضافه کرد: تخمین زده می شود که در سال 2020میالدي هر کاربر بطور متوسط در هر ثانیه یک ممیز 7 دهم اطالعات در فضاي
مجازي تولید خواهد کرد.

وي گفت: در دوره کنونی شاهد این موضوع هستیم که هوش مصنوعی در بسیاري از ابعاد زندگی افراد رخنه کرده و نقش آن روز به
روز پررنگ تر خواهد شد.

دکترهمایونی با بیان اینکه استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کارهاي استارتاپی روز به روز در حال فزونی است گفت: پیش بینی
می شود که در سال 2030 میالدي 15 ممیز 7 تریلیون دالر تولید ناخالص هوش مصنوعی در جهان باشد که 10 درصد آن سهم

کشورهاي توسعه یافته در آسیا است و تنها دو درصد آن نصیب خاورمیانه خواهد شد.
وي با بیان اینکه عربستان و امارات در حوزه هوش مصنوعی در خاورمیانه سرآمد هستند، افزود: این کشورها بیش از کشور ما به

اهمیت هوش مصنوعی پی برده اند.
وي هوش مصنوعی را براي استارتاپ ها اولویت دانست و گفت: اگر استارتاپ ها به سمت استفاده از هوش مصنوعی نروند قطعا در

آینده نزدیک با شکست مواجه خواهند شد.
دکتر همایونی، شیراز را در حوزه هوش مصنوعی سرآمد کشور عنوان کرد و گفت: استان فارس و شیراز 4 و نیم میلیون کاربر اینترنت
دارد و این خطه در حوزه پزشکی ،گردشگري و کشاورزي نیز بصورت سنتی سرآمد ایران است و به جز این ظرفیت ها ، استان فارس
فارغ التحصیالن و هیات علمی خبره و کارآزموده اي در حوزه هوش مصنوعی و فناوري دارد که باید از این پتانسیل ها حداکثر

استفاده برده شود.
مشاور معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات چالش هاي حوزه هوش مصنوعی را برشمرد و گفت: فرهنگ سازي
الزم در بین مدیران بخش دولتی و غیر دولتی درباره هوش مصنوعی و الزامات این بخش وجود ندارد و این قشر هنوز به اهمیت این

موضوع پی نبرده اند.
وي بر اینکه شرکت هاي خصوصی و استارتاپ ها باید از هوش مصنوعی بهره ببرند تاکید کرد و اظهار داشت: شهرداري ها نیز باید
اطالعات و دیتاهاي خود را در اختیار استارتاپ ها قرار دهند و زمانی که این امر محقق شود بسیاري از مشکالت استارتاپ ها برطرف

خواهد شد و در این حوزه پیشرفت حاصل می شود.
دکترهمایونی به مهاجرت نخبگان اشاره کرد و گفت: اگر فکري براي این مشکل مهم اندیشیده نشود این موضوع به مرور زمان باعث

عقب ماندگی ایران خواهد شد.
وي ادامه داد: بسیاري از کشورهاي دنیا از جمله چین اکنون براي جذب متخصصین هوش مصنوعی وارد عمل شده اند و این درحالی

است که ما فارغ التحصیالن بسیاري در این حوزه داریم که باید از خروج آنها از کشور جلوگیري کنیم.
او با بیان اینکه در حال حاضر شبکه هاي اجتماعی داخلی ما نمی توانند با نمونه هاي مشابه خارجی رقابت کنند زیرا دیر به صحنه
رقابت وارد شدند،اضافه کرد: در حوزه هوش مصنوعی نیز اگر هم اکنون با قدرت وارد نشویم در آینده همین مشکل بوجود خواهد آمد
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که توان رقابت با مدل هاي خارجی را نخواهیم داشت.
وي گفت: استارتاپ ها نباید از بازارهاي کشورهاي همسایه نظیر افغانستان،عمان و تاجیکستان غافل شوند و باید دامنه فعالیت خود را

در این کشورها نیز توسعه دهند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/08
شیراز

 همایش ملی «مصوبات شوراي اسالمی شهر و روستا در آراي دیوان عدالت اداري» در دانشگاه شیراز

نخستین همایش ملی «مصوبات شوراي اسالمی شهر و
روستا در آراي دیوان عدالت اداري» در تاالر حکمت

دانشگاه شیراز برگزار شد.
این همایش با همکاري و حمایت شوراي اسالمی و
شهرداري شیراز، دیوان عدالت اداري و کانون وکالي

دادگستري فارس ترتیب یافت.
دکتر سیدمجتبی واعظی، دبیر علمی همایش گفت:
آراي دیوان در خصوص عوارض مربوطه به شغل، عوارض
ناظر به خدمات ، مصوبات غیرمالی شورا، مصوبات
شوراي اسالمی روستا، حدود قاعده گذاري شوراي شهر،
تصمیمات شوراي شهر نسبت به شهردار، عوارض مربوط
به موسسات پولی و بانکی ، مبانی وضع عوارض در آراي
دیوان عدالت اداري و موارد خاص در آراي دیوان عدالت

اداري نسبت به شوراي اسالمی شهر ؛ ازمحورهاي همایش به شمار می رود.
وي افزود: این همایش در تالش است تا با بررسی و تحلیل حقوقی موارد ابطال مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداري، راهکارهاي

علمی و عملی به منظور کاهش موارد ابطال مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداري، ارائه نماید.
دکتر واعظی، با بیان اینکه متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی بیش از 20 مقاله را به دبیرخانه همایش ارائه کرده اند ، خاطر نشان
کرد : مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا به صورت مستقیم با حقوق شهروندان در ارتباط است و هدف از برگزاري این همایش

نگاهی علمی بر نحوه فعالیت شورا ها، نظارت دیوان عدالت اداري، آسیب شناسی و تبیین قانون گذاري هاي بعدي در شورا هاست.
معاون دیوان عدالت اداري کشور هم در این همایش بر احقاق حقوق شهروندان و رسیدگی به دادخواست هاي آن ها تاکید کرد و
گفت: دیوان عدالت اداري با راه اندازي دفاتر استانی، در مراکز استان ها مدت زمان رسیدگی به شکایت هاي مردمی را در شعبه هاي

بدوي تا 7 ماه و در شعبه هاي تجدید نظر تا 5 ماه کاهش داده است.
آقاي موالبیگی گفت: شهروندان می توانند براي رسیدگی به شکایات نسبت به ماموران، واحد ها یا آیین نامه ها و احقاق حقوق شان

به این دفاتر مراجعه کنند.
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شنبه 7 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/07
شیراز

 اجراي 35 طرح عمرانی در دانشگاه شیراز

دکتر نادگران ، رئیس دانشگاه شیراز به همراه اعضاي
هیات رئیسه دانشگاه از مهمترین طرح هاي عمرانی این

دانشگاه بازدید کرد.
ساختمان بخش هاي ریاضی و آمار،زیست شناسی و
علوم زمین ، مهدکودك و پیش دبستانی دانشگاه ،
دانشکده فناوري هاي نوین، پژوهشکده انرژي ، یادمان
شهداي گمنام دانشگاه، تعمیرات بلوك A خوابگاه
پسرانه شهید مفتح، خوابگاه دخترانه امامت و خوابگاه
متاهلی شهداي شماره 2 ؛ از پروژه هایی بود که دکتر
نادگران از آنها بازدید کرد و از نزذیک درجریان پیشرفت

امور قرار گرفت.
مهندس اکرمی ، مدیرکل طرح هاي عمرانی دانشگاه شیراز در این بازدي از اجراي 35 طرح عمرانی زیر نظر این مدیریت خبر داد و

گفت:علیرغم محدودیت هاي بودجه اي، این پروژه ها از 5 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وي ادامه داد: طرح هاي عمرانی دانشگاه شیراز در زمینه هاي مختلف دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی ، آموزشی و ... در حال اجراست.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/07
شیراز

 هویت و گردشگري درگذر تاریخ

در ادامه سلسله سخنرانی هاي پروژه هویت ایرانیان،
نشست «هویت و گردشگري درگذر تاریخ» با سخنرانی
دکتر علی بامداد و خانم شهرزاد اسدي، در تاالر حکمت

دانشگاه شیراز برگزارشد.
این سخنرانی با همکاري معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه شیراز، کمیته گردشگري و هویت پروژه هویت
ایرانیان، مرکز تبیین اندیشه هاي حضرت آیت اهللا
خامنه اي و انجمن علمی بخش جهانگردي و هتلداري

دانشگاه شیراز ترتیب یافت.
در ابتداي این نشست خانم دکتر معاون استاد بخش
جهانگردي و هتلداري دانشگاه شیراز، هویت را امري

سیال و نسبی تعریف کرد و یکی از اصلی ترین حوزه هاي ساخت هویت افراد را گردشگري دانست.
وي تاکید کرد: در مطالعات گردشگري هویت از اهمیت اساسی برخوردار است.

در ادامه این نشست دکتر علی بامداد سخنرانی خود را با عنوان «سبک شناسی معماري ایرانی در شکل گیري ویژگی هاي هویتی
شهر شیراز» آغاز کرد.

دکتر بامداد ویژگی هاي هویتی شهر شیراز در ادوار تاریخی را شامل 4 ویژگی تاریخی، ادبی، مذهبی و اقلیمی برشمرد.
وي در ادامه به سبک شناسی معماري و معرفی بناهاي شهر شیراز با ذکر ویژگی هاي هویتی در دوره هاي تیموري، صفوي، زندیه و

قاجاریه پرداخت. 
دومین سخنران این نشست خانم شهرزاد اسدي بود که درخصوص «هویت ایرانیان و گردشگري در طول تاریخ» به ایراد سخنرانی

پرداخت.
مدرس دانشگاه شیراز، به معرفی و تحلیل هنجارها، عقاید، ارزش ها و رفتارهاي ایرانیان براساس سفرنامه هاي غربی اشاره کرد و

گفت: انگیزه گردشگري(سفرنامه نویسی) تعبیر و تفسیر هویت مردم است که بر مبناي شرایط محیطی شکل می گیرد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/07
شیراز
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 حضور انجمن علمی گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز در نمایشگاه بین المللی گردشگري پارس

انجمن علمی گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز ، با
اهداف تحکیم پیوندهاي نظام آموزش عالی با بخش
هاي مختلف جامعه و افزایش تعامالت میان دانشگاه و
صنعت؛ همچنین تقویت فرهنگ گردشگري در جامعه با
همکاري معاونت فرهنگی و دانشجویی و روابط عمومی
دانشگاه شیراز، در یازدهمین نمایشگاه بین المللی
گردشگري پارس همچون سال هاي گذشته حضوري

فعال داشت.
یازدهمین نمایشگاه گردشگري و دوازدهمین نمایشگاه
صنایع دستی پارس آذرماه امسال، با حضور ارزیابان
شوراي جهانی صنایع دستی و فعاالن این حوزه، در
محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی فارس در شیراز

به مدت چهار روز برگزار گردید و 2 ارزیاب شوراي صنایع دستی جهان نیزدر نمایشگاه حضور داشتند. 
جایگاه انجمن علمی گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز در سالن حافظ واقع شده بود. در این دوره، غرفه انجمن علمی پذیراي
بازدیدکنندگانی از حوزه دانشگاه و صنعت ، از جمله دکتر حسین اربابی، معاون اسبق سرمایه گذاري میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگري کشور و رئیس کانون جهانگردي و اتومبیل رانی جمهوري اسالمی ایران ، آقاي مصطفی فاطمی، مدیر کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگري استان یزد، دکتر جواد تشخوریان، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شیراز، دکتر پرویز رستم زاده
معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، مهندس موید محسن نژاد، معاونت محترم میراث
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان فارس، به همراه اساتید بخش گردشگري و هتلداري ، سایر دانشگاهیان و نمایندگان برخی

از شرکت ها و موسسات فعال در حوزه گردشگري، مراکز و موسسات آموزشی و راهنمایان تور بود.
در طول برگزاري نمایشگاه جلساتی با مسئوالن و فعاالن این صنعت توسط استاد مشاور و انجمن علمی گردشگري و هتلداري برگزار

شد.
در این جلسات بر نقش و اهمیت دانشگاه به عنوان قطب علمی در صنعت گردشگري تاکید و تصمیماتی درباره همکاري هاي آتی اخذ

گردید.
در ادامه نمایشگاه با کوشش انجمن علمی گردشگري و هتلداري و تشکل میراث جاویدان پارس بوم و با همکاري اداره کل میراث
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان فارس، شرکت نمایشگاه هاي بین المللی و انجمن علمی بخش جغرافیاي دانشگاه شیراز
کارگاه آموزشی« قطب نما، جهت یابی در طبیعت، نقشه خوانی و جی پی اس» با حضور جمع کثیري از دانشجویان و دانش

آموختگان گردشگري و جغرافیا و سایر عالقه مندان برگزارگردید.

چهارشنبه 4 دي 1398
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/04
شیراز

 همایش «چگونه دانشجوي نمونه کشوري شویم؟»

همایش «چگونه دانشجوي نمونه کشوري شویم؟» به
همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با همکاري

بنیاد ملی نخبگان فارس برگزار شد. 
در این همایش که دانشجویان دانشگاه هاي استان
فارس و به ویژه تعدادي از دانشجویان ممتاز دانشگاه
شیراز حضور داشتند، آیین نامه ي بیست و هشتمین
جشنواره دانشجوي نمونه کشوري سال 1398، توسط
نمایندگان هیأت داوران مرحله دانشگاهی جشنواره،

آقاي سیدمحمدباقر پورحقیقی زاده (معاون مدیر امورپژوهش و فناوري دانشگاه شیراز و نماینده هیأت داوران بخش پژوهشی) و خانم
مهندس حمیده سیاح پور (رئیس اداره فعالیت هاي فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز و نماینده هیأت داوران بخش فرهنگی) معرفی و

تبیین شد.
پس از آن افتخارآفرینان دانشگاه شیراز: آقاي دکتر رضا حق بخش (پسا دکتري بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه شیراز، دانشجوي نمونه
کشوري سال 95، برنده ي پنجاه و پنجمین سال جایزه البرز و برنده جایزه ملی ایثار در سال 96)، آقاي دکتر حسین میهمی
(دانشجوي نمونه دانشگاه شیراز در سال هاي 96 و 97، برنده ي پنجاه و ششمین سال جایزه البرز در سال 97، سردبیر و ویراستار
چندین مجله معتبر بین المللی و مدیر مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازي بنیاد نخبگان فارس)، آقاي مهندس سینا جنگجو
(دانشجوي نمونه کشوري سال 96، مؤلف دو کتاب علمی، برگزیده ي جشنواره هاي ملی حرکت و برگزیده ي یازدهمین جشنواره
سراسري نشریات دانشجویی تیتر 11) و آقاي حامد علی زاده (دانشجوي نمونه دانشگاه شیراز در سال 97، برنده ي پنجاه و ششمین
سال جایزه البرز در سال 97، برگزیده جشنواره ملی حرکت و برگزیده ي یازدهمین جشنواره سراسري نشریات دانشجویی تیتر 11) با

دانشجویان به گفت و گو پرداختند. 
در ادامه، آقاي دکتر حبیب شریف (رئیس بنیاد نخبگان فارس) به ایراد سخنانی پرداخته و جهت ادامه همکاري و برگزاري چنین

برنامه هاي مفید و هدفمند مشترك، اظهار خرسندي کرد.
پس از آن خانم حسینی (نماینده بنیاد نخبگان فارس) در خصوص نحوه ي قرارگرفتن دانشجویان و دانش آموختگان تحت حمایت
بنیاد ملی نخبگان و استفاده از تسهیالت بنیاد اعم از: تسهیالت نظام وظیفه و پروژه جایگزین خدمت، جایزه پسا دکتري شهید

چمران، جایزه شهید احدي (ورود به مقطع دکتري بدون کنکور) و تسهیالت حمایت از اختراعات برتر مطالبی را بیان کرد.
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سه شنبه 3 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/03
شیراز

 برگزاري نخستین همایش ملی «مصوبات شوراي اسالمی شهر و روستا در آراي دیوان عدالت اداري» در

دانشگاه شیراز

دکتر سیدمجتبی واعظی، دبیر علمی نخستین همایش ملی
«مصوبات شوراي اسالمی شهر و روستا در آراي دیوان عدالت
اداري» خبر داد: همایش ملی«مصوبات شوراي اسالمی شهر و
روستا در آراي دیوان عدالت اداري» با همکاري و حمایت
شوراي اسالمی و شهرداري شیراز، دیوان عدالت اداري و کانون
وکالي دادگستري فارس در روز پنجشنبه مورخ 5 دي ماه
1398 از ساعت 8:30 در تاالر حکمت دانشگاه شیراز برگزار
می¬گردد و برنامه¬هاي همایش شامل مراسم افتتاحیه،
سخنرانی علمی برخی اساتید و قضات دیوان عدالت اداري و

ارائه ي مقاالت است.
ایشان افزود: این همایش در تالش است تا با بررسی و تحلیل
حقوقی موارد ابطال مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداري،
راهکارهاي علمی و عملی به منظور کاهش موارد ابطال مصوبات

شوراها در دیوان عدالت اداري، ارائه نماید.
دکتر واعظی درخصوص شیوه ي برنامه ریزي این همایش نیز
گفت: این همایش از سوي دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز به شوراي پژوهشی دانشگاه ارائه و در تاریخ 22
تیرماه سال جاري به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه رسید و با
همکاري انجمن علمی حقوق اساسی ایران و انجمن ایرانی
حقوق اداري، کمیته ي علمی همایش، از میان اساتید مطرح
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حقوق عمومی کشور تشکیل و محورهاي همایش تعیین گردیده است. 
عضو هیات علمی دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز گفت: موضوع این همایش از این جهت حایز اهمیت است که
شوراهاي اسالمی شهر و روستا، نقش بسیار مهمی در اداره کشور و وضع مقررات شهري دارند. مصوبات این شوراها که به صورت
مستقیم با حقوق شهروندان در ارتباط است، بایستی به گونه¬اي تنظیم شود که مطابق با قوانین و مقررات جاري کشور و اصول
حقوقی و در راستاي حفظ حقوق اشخاص باشد. مطابق قانون اساسی، دیوان عدالت اداري مرجع تظلم خواهی مردم از نهادهاي دولتی

و عمومی است و در صورتی که مصوبات شوراي اسالمی شهر و روستا بر خالف قوانین و مقررات باشد، می¬تواند آن را ابطال نماید. 
به گفته ي ایشان، این همایش در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم (ISC) به ثبت رسیده و مقاالت همایش نیز در این پایگاه نمایه

خواهد شد.

دوشنبه 2 دي 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/02
شیراز

 برگزاري کارگاه اسطوره شناسی و نشست تخصصی «بازنمود اسطوره در شاهنامه ي فردوسی»

کارگاه اسطوره شناسی (با تأکید بر اساطیر ایران) و
نشست تخصصی «بازنمود اسطوره در شاهنامه ي
فردوسی»، با سخنرانی پروفسور ژاله آموزگار، به همت
مرکز پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز،

برگزار شد. 
در این برنامه ها که با حضور جمعی از اساتید،
دانشجویان و دوستداران حوزه ي اسطوره شناسی
ترتیب یافت؛ نخست دکتر زهرا ریاحی زمین، مدیر مرکز
پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، به
معرفی و بیان فعالیت هاي این مرکز پرداخت و در ادامه،
دکتر ژاله آموزگار، استاد بازنشسته ي فرهنگ و زبان

هاي باستان دانشگاه تهران، سخنرانی کرد. شاهنامه خوانی دکتر رضایی دشت ارژنه، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و پخش فیلمی
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از شاهنامه فردوسی از دیگر برنامه هاي این نشست بود.
گفتنی ست، دکتر ژاله آموزگار، به گفته ي بسیاري از ایران پژوهان و محققان حوزه ي باستان شناسی، پیشاهنگ مطالعات ایران
باستان به ویژه بازشناسی متون پهلوي و اساطیر ایرانی و ادبیات زردشتی بوده و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان ره گشاي محققان و

پژوهشگران مطالعات ایران باستان و اسطوره شناسی است. ایشان هم اکنون عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/10/02
شیراز

 گفتگو با دکتر «موسی عربی» عضو هیات علمی دانشگاه شیراز به مناسبت روز جهانی زبان عربی

قرن ها پیش می گفتند اگر عرب زبانی بخواهد قواعد
زبان عربی را بداند باید نزد اندیشمندان ایرانی برود؛
تدوین و نگارش قواعد زبان عربی هنري بوده است که به
لطف بزرگانی چون سیبویه و «عبداهللا بن خفیف» که
هر دو از سرزمین فارس بوده اند محقق شده است. در
طول قرن هاي گذشته عشق به زبان عربی در میان
پارسی زبانان، نه از سر کم لطفی به زبان فارسی بلکه در
ستایش هر دوي این زبان ها بوده است. این مهم تا
جایی اهمیت بررسی دارد که به نظر می رسد ایرانیانی
که به زبان عربی تسلط دارند در پالودن واژگان عربی در
مکالمات روزمره شان بیشترین حساسیت را دارند. در

حقیقت آن ها با تسلطی که به هر دو زبان عربی و فارسی دارند می توانند گوهر هر یک از این زبان ها را بیش از هر کس دیگري
شناسایی و در جاي خود از آن استفاده کنند.

18 دسامبر مصادف با روز جهانی زبان عربی است. به همین بهانه گفت وگویی با دکتر «موسی عربی» عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
داشته ام که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:

با توجه به این که زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل است، تا چه میزان گرایش مردمی در سطح جهان براي آموختن
آن وجود دارد؟

از چند منظر می توان به این سوال پاسخ داد اول اینکه آمار سخنگویان به این زبان که نزدیک به نیم میلیارد نفر است جواب روشنی
به این سوال است و گروه دیگر زبان آموزانی هستند که با انگیزه هاي مختلف حتی در کشورهاي غیر اسالمی به آموختن زبان عربی
گرایش پیدا کرده اند در این خصوص می توان به کشورهایی مانند آمریکا، چین وکشورهاي اروپایی نیز اشاره کرد به عنوان مثال یک
پژوهش که توسط موسسه آمریکایی MLA انجام شده است نشان می دهد بعد از حادثه 11 سبتامبر این گرایش رو به افزایش بوده
است و تا سال 2009 در مقایسه با سایر زبانها 46 درصد افزایش داشته است و تعداد زبان آموزان در سال 1998 که 5500 دانشجو
بوده در سال 2002 به 10845 نفر و در سال 2009 به 35000 نفر افزایش پیدا کرده است البته این آمار رسمی است و غیر از افرادي

است که به صورت خودخوان به یادگیري زبان و در کالسهاي خصوصی به یادگیري این زبان می پردازند.
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یک نمونه دیگر از کشورهایی که یادگیري زبان عربی در آن شاهد گسترش است کشور چین است. یادگیري زبان عربی در این کشور
با انگیزه هاي اقتصادي صورت می گیرد. یک وقتی روزنامه شرق االوسط در خصوص حجم معادالت تجاري چین که به 110 میلیارد
دالر می رسید وتاثیر آن بر ضرورت آموزش زبان عربی از سوي چینی ها گزارشی تهیه کرده بود تاثیر مستقیمی بین این دو مساله
وجود دارد که البته این حجم از مبادالت تجاري افزایش پیدا کرده و پیش بینی می شود تا سال 2025 به 300 میلیارد دالر نیز برسد

که قطعا باعث اقبال بیشتر نسبت به زبان عربی در کشور چین خواهد شد.
گذشته از عوامل سیاسی و اقتصادي که می تواند بر گرایش به زبان عربی تاثیر گذار باشد و آمارها نیز به خوبی این مساله را روشن
می کنند نباید فراموش کنیم که زبان عربی زبان قرآن و اسالم به عنوان یک دین جهانشمول است . شما ببینید قرآن کریم که اساسا
باعث ماندگاري و زنده نگه داشتن زبان عربی شد وجدان و روان مردم را مورد خطاب قرار می دهد پیام قرآن یک پیام جهانی است
رحمه للعالمین است برخی از خطابها با یا ایها الناس شروع می شود . دین اسالم به اذعان موسسات پژوهشی غربی به سرعت در حال
فراگیر شدن است . اسالم هم اکنون با 24 درصد جمعیت، بعد از مسیحیت در رده دوم قرار دارد که تحقیقات نشان می دهد تا میانه
هاي قرن اول از هزاره سوم در صدر قرار می گیرد. بدون شک چنین اقبال روز افزون به اسالم، گرایش رو به رشد به زبان عربی را در

پی خواهد داشت. 
در نهایت می توان گفت تا زمانی که تحوالت جهانی با مسائل جهان اسالم و جهان عرب گره خورده است زبان عربی به عنوان یک

زبان زنده و کاربردي مورد نیاز و اقبال در عرصه هاي مختلف است.
میزان استقبال براي فراگیري این زبان در کشور ایران چقدر است؟

استقبال از زبان عربی در ایران با ورود اسالم رشد چشمگیري داشت این استقبال به گونه اي بود که ایرانیان اهل علم و ادب نه تنها
این زبان را آموختند بلکه در این خصوص پیشرو و پیشقدم نیز بوده اند تا جایی که در برخی از علوم عربی وادبی صاحب نظر شده اند
و اهل زبان به آثار آنان استناد می کنند. نمونه بارز آن که همه آن را می شناسند سیبویه است که دانشمندان عرب زبان در خصوص
کتاب او گفته اند : اگر کسی بخواهد بعد از الکتاب سیبویه کتابی بنویسد با شرم کند؛ بدین معنا که کسی نمی تواند مانند او اثري
بیاورد وشخصیتهاي دیگري مانند عبدالقاهر جرجانی، صاحب بن عباد که منصب وزارت هم داشته است از نمونه هاي بارز این عرصه

هستند. 
در دوران معاصر به ویژه بعد از انقالب اسالمی ایران می بینیم که تنها درسی که در قانون اساسی بر ضرورت آموزش آن تاکید می
شود همین زبان عربی است که در اصل 16 قانون اساسی به آن اشاره شده است. در کنار حوزه هاي علمیه که از دیرباز زبان عربی را
جزء دروس اصلی خود قرار داده اند تمامی دانشگاههاي ایران در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجو می پذیرند در کنار دانشگاهها
موسسات آموزشی آزاد و کانونهاي زبان بیش از پیش به آموزش زبان عربی در این دوره ها می پردازند. جالب است بدانید که در
همین دوران و در همین فارس ما شاعرانی داریم که به دو زبان فارسی و عربی شعر می گویند در این خصوص می توان به دکتر
سیدفضل اهللا میرقادري استاد تمام دانشگاه شیراز اشاره کرد یا در دانشگاه اصفهان دکتر خاقانی استاد تمام دانشگاه اصفهان نیز
اشعاري به زبان عربی دارد این شاعران غیر از شاعران اهوازي هستند که زبان مادري شان عربی است. صحبت در خصوص هموطنان

عرب زبانی که در جنوب ایران و برخی از شهرهاي ایران ساکن هستند نیز جاي خود را دارد.
به عنوان کسی که سال ها مدرس و استاد این زبان بوده اید، آیا با این گفته موافقید که سال هاست در ایران یک بی رغبتی براي

فراگیري زبان عربی وجود دارد؟
بهتر است بجاي اینکه بگوییم بی رغبتی وجود دارد بگوییم ما در عرصه آموزش عربی با چالشهایی مواجه هستیم که باعث ایجاد

دشواریهایی بر سر راه زبان آموز گشته است که می تواند باعث بی رغبتی بشود اما به شکلی فراگیر.
اگر بخواهم به مهمترین اسباب این چالشها اشاره کنیم یکی روش و شیوه آموزش در مدارس و آموزشگاهها و دیگري نگاههاي سیاسی

وفرهنگی به زبان عربی که احیانا با تبلیغات مغرضانه صورت می گیرد می باشد. 
درخصوص روش آموزش ما نیاز به یک تحول اساسی در به کارگیري معلمان و مدرسان خبره و عالقمند به این حوزه داریم واز سوي
دیگر به تولید محتواي کتبی که باعث انگیزه بیشتري در زبان آموزش شود. در خصوص مدرسین زبان عربی در سطح مدارس
متاسفانه دانشگاه فرهنگیان به دالیلی که جاي بحث آن اینجا نیست نتوانسته است انگونه که باید مدرس عالقمند و خبره در این
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زمینه را تحویل جامعه بدهد و دانشجویان خبره وعالقمند و متخصصی هم که از دانشگاههاي برتر در مقاطع مختلف فارغ التحصیل
می شوند فرصت حضور در مدارس را کمتر می یابند که امیدوار هستیم یک فکر اساسی در این خصوص در تصمیم گیري هاي کالن
صورت بگیرد. البته دانشگاه شیراز اخیرا گرایش آموزش زبان عربی را تاسیس کرده است که به بررسی این چالشها و تحلیل کتب

درسی در قالب مقاالت و پایان نامه ها بپرداز و امیدوار هستیم جامعه و مسووالن از این دستاوردهاي پژوهشی استفاده کنند.
چالشی دیگري که در آموزش زبان عربی در کشورمان با آن مواجه هستیم نوع رویکردي است که به زبان عربی وجود دارد. به طور
کلی می توان گفت دو نگاه به زبان عربی در کشور ما وجود دارد یک رویکرد بر اساس اینکه زبان عربی زبان اسالم است که این نگاه
غالب است و از ابتداي ورود اسالم به ایران چنین رویکرد غالبی باعث شده است تا آثار زیادي به این زبان خلق شود و استقبال
گسترده اي صورت بگیرد. نگاه دیگر نگاهی نژادي و قومی است که این زبان را خاص یک قوم می داند و بر این اساس نزاعات عرب و
عجم که در سده هاي گذشته بی سابقه نبوده است و شکل گیري جریاناتی چون نهضت شعوبیه را در پی داشته است شعله ور می
شود. چنین رویکردي باعث شده است تا ما نتوانیم آنگونه که باید از ظرفیتهاي زبان عربی در حوزه هاي مختلف اقتصادي و سیاسی و
فرهنگی بهره ببریم کاري که کشورهاي غیر مسلمان مانند چنین که توضیح آن رفت در عرصه اقتصادي انجام می دهند و با استفاده

از این زبان در تعامالت اقتصادي خود با جهان عرب به خوبی بهره جسته اند.
اگر به حوزه هایی که قبال وجود داشته است و همچنین ظرفیتهاي جدیدي که در حوزه هاي اقتصادي و فرهنگی در ارتباط با کشوره
هاي عربی ایجاده شده است نگاهی بنیدازیم خواهیم دید که صحبت از بیرغبتی به یادگیري زبان عربی در وضعیت کنونی حرف دقیق

و واقع بینانه اي نیست. 
بنده به واسطه ارتباطی که با موسسات بیرون از دانشگاه که متولی آموزش زبان عربی هستند دارم و نظر به فعال تر شده حوزه هایی
چون توریسم درمانی واستقبال کشورهاي عربی از درمان در ایران مخصوصا در شهر شیراز و همچنین آمد و شد تجار ایرانی و
کشورهاي عربی که ناگزیر از یادگیري زبان عربی هستند شاهد این هستیم که حتی بسیاري از افراد که به زبان عربی به عنوان زبان
دین نگاه نمی کنند پیگیر هستند که زبان عربی را بیاموزند و مراجعات زیادي در خصوص چگونگی یادگیري این زبان نیز وجود دارد.

اگر با کارکرد دینی و فرهنگی بخواهیم به تمایل زبان آموزان نگاهی داشته باشیم که مساله بسیار متفاوت است و رغبت درونی در
بسیاري از افراد وجود دارد در کنار سفرهاي زیارتی به مدینه منوره و مکه مکرمه در سالهاي اخیر جنبش خودجوش پیاده روي اربعین
را شاهد هستیم که قبال به دالیل سیاسی و امنیتی ایران وعراق میسر نبوده است اما با تحوالت چند سال اخیر زمینه اي فراهم شده
است تا گروه عظیمی از ایرانیان در این راهمپیمایی شرکت می کنند که بستري مناسب براي گفتگو و ارتباط با سایر زائرین از
کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي عربی ایجاد کرده است و همین مساله باعث شده است تا یک رغبت روبه رشدي را براي یادگیري

زبان عربی شاهد باشیم.
عالوه بر انگیزه هاي دینی و حتی علمی که از ابتداي ورود اسالم به ایران وجود داشته است و مساله امروز و فردا نیست، تحوالت
سیاسی و تالش غرب براي کوتاه کردن دست ایران از بازارهاي دور دست باعث شده است که ضرورت توجه و استفاده از ظرفیتهاي
تبادالت تجاري و اقتصادي با کشورهاي عربی بیش از پیش خود را نشان دهد که این مساله باعث ترغیب به آموزش زبان عربی با

اهداف تجاري می شود.

به باور شما چه چیزي باعث می شود که ادبیات عرب از یک چنین غنایی برخوردار باشد؟ به عنوان مثال بنده به عنوان کسی که در
حال فراگیري زبان عربی هستم گاه از بالغت و شیداوارگی اشعار نزار قبانی در تحیر می مانم. این اعجاز کالمی چه نسبتی با ساختار

زبان عربی دارد؟
اینکه یک اثر هنري به طور کلی و شاهکارهاي ادبیات عربی به طور خاص چگونه در مخاطب خود کشش ایجاد می کند به عوامل
مختلفی بستگی دارد که در نقد ادبی و بالغت مورد تحلیل قرار می گیرد. تاثیر ساختار زبان بر معنا و جذب مخاطب از همان ابتداي
نزول قرآن کریم مورد توجه ادبا و بالغیان قرار گرفت که سعی کردند با تتبع در اعجاز ادبی قرآن کریم به این سوال پاسخ دهند. یکی
از شخصیتهاي مبرز در این عرصه عبدالقاهر جرجانی است که در دو اثر دالئل االعجاز و اسرار البالغه پیوسته سعی داشته است اعجاز
قرآن را به طور ویژه با استنادات زبانی وساختاري و شواهد شعري مورد تحلیل قرار دهد. در آثار عبدالقاهر جرجانی مباحث ساختاري
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مانند تقدیم و تاخیر، حصر، معرفه ونکره ، جمالت انشائی و خبري و... به ارتباط این ساختارها با معانی مورد نظر قرآن کریم می
پردازد که طرح آن مستلزم پرداختن به مسائل تخصصی و تفصیلی است که در این فرصت، مجال آن نیست.

ناگفته نماند که در کنار این ساختار زبانی، مباحثی که از سوي ادیب ، به تصویر کشیده می شود بسیار مهم است. به عنوان مثال
همین نزار قبانی که از او نام بردید دو مرحله زندگی دارد یک مرحله از زندگی او که دوره زن و شراب معروف است و در این دوره
بیشتر غزلهاي عاشقانه می سراید و در دوره دیگر که تحت تاثیر مسائل جهان عرب از جمله شکست جهان عرب از اسرائیل قرار می
گیرد وفلسطین مورد اشغال قرار می گیرد رویکرد جدیدي در سروده هاي خود در پیش می گیرد و زبان شعر را در نقد موضع گیري
ضعیف سیاستمداران و احزاب و گروهاي عرب در مقابل اسرائیل به کار می گیرد قطعا پرداختن به چنین مسائلی آن هم در شرایطی

که جهان عرب منفعالنه برخورد می کند یک خیز و جهشی در مخاطب ایجاد می کند و باعث انقالب درونی خواننده می شود.
آیا نص قرآن هم تأثیري بر شاعران عرب یک قرن اخیر گذاشته است؟ منظورم شاعرانی است که بیشتر در دنیاي مدرن تحول فکري

خود را به عرصه ادبیات وارد کرده اند؛ شاعرانی مانند محمود درویش و دیگران.
قرآن کریم از همان آغاز در خصوص شعر وشاعري صراحتا مواضع خود را بیان می کند و حتی یکی از سوره ها در قرآن بنام شعراء
نامگذاري شده است. بیشتر مباحث نقدي وبالغی که باعث پویایی محافل ادبی شد متاثر از اعجاز ادبی قرآن بوده است که اشاراه اي به
آن شد. نظر به اینکه قرآن به عرصه هاي مختلف اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و ... می پرداز پیوسته از جهت معنایی الهام بخش
شاعران بوده است. شاعرانی که به عنوان مصلحان اجتماعی و مبارزان سیاسی پرچم مقابله با ظلم و ستم و تحقق عدالت را برافراشته
اند، قرآن را که پر است از داستان پیامبران و قهرمانانی که در مقابل ظلم سرخم فرود نیاورده اند به عنوان منبعی غنی والهام بخش
مورد استفاده قرار می دهند لذا می بینم شاعران مبارزي چون محمود درویش، احمد مطر، شابی و... اشعارشان الهام گرفته از قرآن

است.
به عنوان مثال محمود درویش در یکی از قصاید خود تحت عنوان «أنا یوسف یا أبی » می گوید: 

أنت سمیتنی یوسفا / وهم اوقعونی فی الجب / واتهموا الذئب/ والدئب أرحم من إخوتی. 
محمود درویش در این شعر از یوسف که یک داستان قرآنی است استفاده می کند و او را رمز و نماد پناهندگان فلسطینی می داند که
برادران او که نماد برخی از حکام عرب هستند سعی دارند برادران فلسطینی خود را بفروشند و گرگ را متهم کنند در اینجا محمود
درویش گرگ را از برداران خود رحیم تر می داند کاري که برادران او با یوسف کردند گرگ نکرد همین گونه کاري که برخی

سردمداران عرب با برادران فلسطینی خود کردند رژیم صهیونیستی با آنها نکرد.
این تاثیرگذاري گاه به شکل مستقیم و استفاده صریح از آیات خود را نشان می دهد به عنوان مثال احمدمطر شاعر طنز پرداز عراقی

که اشعار تند و تیزي در نقد اوضاع سیاسی و استبداد حکام عرب دارد مستقیما از قرآن الهام می گیرد و می گوید: 
قرأت فی القرآن: / تّبت یدا أبی لهب/ فأعلنت وسائل اإلذعان / أن السکوت من ذهب/ أحببت فقري ولم أزل أتلو/ وتّب / ما أغنى عنه

ماله وماکسب / فصودرت حنجرتی / بجرم قّلۀ األدب / وصودر القرآن/ ألنه... حّرضنی على الشغب
احمد مطر در این ابیات به بازسازي شخصیت ابولهب در قرآن دست می زند و او را نماد حکام مستبدي می داند که سعی دارند با مال

و موقعیت خود مهر سکوت بر لب منتقدان بزنند و مبارزان با ظلم را بی ادب بنامند.

آیا نزول قرآن تاثیري بر سازمان یافتگی و انسجام زبان عربی داشته است؟ اگر این چنین است به چه صورت.
اولین تاثیري که قرآن بر زبان عربی با لهجه هاي گونان گذاشت جمع کردن تمامی لهجه ها در قالب لهجه قریش است. این وحدت
زبانی باعث شد تا مسلمانان همگی حول یک لهجه به اتحاد زبانی و به تبع آن به اتحاد فکري ، فرهنگی واجتماعی برسند. البته ناگفته

نماند که در قرآن از لهجه هاي مختلف وجود دارد اما لهجه غالب قرآن همان لهجه قریش است. 
اما از جهت ساختاري باید گفت یکی از مباحثی که در اعجاز ادبی و زبانی قرآن مطرح است نظریه نظم است که توسط عبدالقاهر
جرجانی که بحث آن گذشت مورد تحلیل قرار گرفت. تا قبل از نزول قرآن چنین مباحث گسترده اي در خصوص نظم و ساختار کالم
آن هم در حد اعجاآمیز مطرح نشده بود. اشعار جاهلی که قبل از اسالم سروده شده است به صورت بخشهاي جدا از هم مورد تحلیل
ناقدان قرار می گرفت. عبد القاهر جرجانی در نظریه نظم قرآنی سعی دارد با تحلیلهاي بالغی و نحوي که انجام می دهد بیان کند که
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خداوند متعال چگونه با قرار دادن هر کلمه در جاي مناسب خود در ساختاري منظم با رعایت تقدیم و تاخیر و حصر و تعریف وتنکیر
و... موثرترین و دقیق ترین پیام را به مخاطب خود انتقال بدهد به گونه اي که با جابجایی یک کلمه در جمله اي حتی با برداشتن یک
ال و یا گذاشتن بی مورد ال بر روي یک کلمه معنا دستخوش تغییر می شود و بالغت اولیه خود را باز نمی یابد. از همین رو می بینم
که علم بالغت که بعد از نزول قرآن تدوین می یابد مخصوص بخش معانی آن، بر اصول و قواعدي استوار است که از ساختار کال بر

اساس متقتصاي حال سخن به میان می آورد.
به عنوان پرسش آخر مایل هستم کمی هم در مورد ارتباط موسیقی عرب با مباحث زبانشناسی از شما بپرسم. موسیقی رایج در جهان
عرب چه نسبتی با کالم زبان عربی دارد؟ منظورم این است که نظام زبانی چه چیزي در مورد مقام هاي موسیقی عرب به ما می

گوید؟
آواشناسان معاصر براي آوا که جایگاه اساسی در موسیقی دارد، نقشی کلیدي در تعریف زبان قائل هستند و برا این نظر هستند که
زبان پدیدهاي است که از اجتماع صوتها به وجود میآید، یعنی صداها، سازنده زبان هستند نه حروف زیرا زبانی را نمیشناسیم که از

آواها ساخته نشده باشد، مگر زبانهاي معدودي هستند که براي ثبت آواهاي آنها دستگاه نوشتاري ویژهیی پدید آمده است.
در زبان عربی، آواها با توجه مخرج و صفات وخصائص منحصر به فردي که دارد باعث شده است تا نسبت به سایر زبانها موسیقی

منحصر به فرد خود را داشته باشد.
عقاد در این خصوص می گوید: دستگاه صوتی انسان وسیلهاي موسیقیایی کامل است که هیچ قومی مانند قوم عرب به بهترین شکل
آن را مورد استفاده قرار نداده است واین بدان خاطر است که عربها از تمامی مخارج صوتی در تقسیم بندي حروف بهره جستهاند و
اینگونه نیست که برخی از این مخارج را مهمل بگذارند و برخی دیگر را مانند سخنگویان به زبانهاي دیگر مانند آلمانی، سامی و

طورانی با سبکی یا سنگینی بیشتر مورد استفاده قرار دهند. 
عالوه بر مخارج حروف که در زبان عربی به طور کامل مورد استفاده قرار گرفته است ویژگی وصفاتی که حروف عربی دارد باعث شده

است تا موسیقی کلمات زبان عربی را جلوه اي خاص ببخشد که نمونه بارز آن در تالوتهاي قاریان معروف قرآن شاهد هستیم.
عالوه بر موسیقی حروف، در شعر موسیقی قافیه در شعر عربی را می بینیم که از عناصر اصلی آن به کار می رود و می توان گفت که
این مساله بیشتر خاص زبان عربی است شفیعی کدکنی این مساله را تایید می کند و با استناد به قول بستانی می گوید: قافیه اساس
شعر عربی و یکی از عناصر اصلی آن به شمار میرود، بستانی در این خصوص میگوید: «در زبان عربی، شعر بدون قافیه تناسب ندارد
زیرا زبانی است قالبی و آهنگین و الزم است که قیاس و آهنگ در آن رعایت شود و قوافیاي که در آن وجود دارد نظیرش را در دیگر
زبانها نمیتوان یافت بنابراین شایسته نیست که بی چنین زینتی ظاهر شود. اگر اروپاییان به همین اکتفا میکنند که در شعرهایشان
همچون رجزهاي عربی هر دو بیت قافیهاي را انتخاب کنند و یا گاه پس از مدتی ناگزیر به تکرار همان دو شوند و اگر ایشان میکوشند
شعر را از قافیه عریان کنند عذر ایشان اینست که زبانشان چنین خلق شده و به حدي است که اگرچه بکوشد دو قافیه را نمیتواند سه
تا کند و حال آنکه یک شاعر عرب چنین نیست زیرا بسیاري از انواع قافیه ها همچون باران در دست و پاي او میریزد و اگر این باران
گاهی از ریزش فرو میایستد از این رهگذر خواهد بود که شاعر ضعیف بوده است و یا به علت اینست که قصیده را در یک قافیه خیلی

طوالنی کرده است.
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