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کرونا، ویروسی اجتماعی
آرزو کوهگرد

کنــش،  چــه  حــال  بــه  تــا  کــه  کرده ایــد  فکــر  ایــن  بــه 
انــدازه ی  بــه  حکومت هــا  ســوی  از  تصمیمــی  و  واکنــش 
باورهــا،  از  بســیاری  روی  بــر  تــا  داشــته  قــدرت  کرونــا 

 خّط بطالن بکشد؟

دقیقــا هیــچ چیــز به جــز کرونــا قدرتمنــد نبــوده تا دســت رّد 
مطمئــن  نشــانه ای  و  بزنــد  تعاریــف  از  بســیاری  ســینه ی  بــر 
 بــرای خواســت و اراده ی یگانــه قــادر مطلــق در جهــان باشــد.

همزمان با جوالن های بی پایان اَبَرقدرت ها و دســت درازی های بیش از 
حّد به قلمروی طبیعت و ســایر جانداران، کرونا مناســب ترین زمان را 
 برای معطوف کردن توّجه بشــریت به انســانّیِت فراموش شده، برگزید.

علوِم برخاســته از تفســیرهای صاحب نظــران که عمــده از فرزندان 
لیبرالیســم و ســرمایه داری، محســوب می شوند به نســخه ای محدود 
می شــود که بتواند گامــی در جهت رفاه و منفعت انســان باشــد اما 
کرونا، زیر ماســک ابرقهرمان هــای هالیوودی به گونــه ای وارد میدان 
شــد تا برای بشــر محبوس در چرخه ی باطل عصر صنعت و تکنولوژی 
 ناجــی باشــد و او را دســت به دامان علــوم انســانی و اجتماعی کند.

ناگزیرمــان کــرد تا طبق میــل و خواســته ی او بــرای زندگی تالش 
کنیــم و تمامــی برنامه هــا بــا شــیوع این ویــروس رو بــه کاهش 
و تغییــرات بــزرگ باشــد پــس ناچاریــم تــا بــا عینــک کرونا در 
 مناســبات و رفتارهــای اجتماعی بــه بازنگری های اساســی بپردازیم. 

کرونــا مانند بازیگــری که با علوم انســانی و اجتماعی بــرای باالترین 
دســتمزد، توافق کرده، برترین نقش را در حیطه ی نظریات اندیشمندان 
علوم انســانی، ایفا می کند.او با روشــی خالقانه و زیرکانه، مشــغول به 
عملیاتــی کردن پایه ای ترین مبانی در مباحث جامعه شــناختی شــده 

و انســان ها موجوداتی شــده اند که اگر پیش  از کرونــا، صرفاً خروج از 
خانــه و حضور در معابر عمومی را فعالیت اجتماعی می دانســتند، پس 
از کرونــا، عدم حضور در جامعه را به منزله ی نداشــتن هویّت اجتماعی 
به شــمار می آورنــد تا حّدی که تلقــی بی هویّتی از جانب خودشــان، 
 منجر به پرخاشگری و گوشــه گیری در محیط خانه و خانواده می شود.

از طرفــی انســان معاصــر بــا ایــن ویــروس با توجــه به شــرایط 
دارد،  وجــود  جهــان  در  کــه  متزلــزل  اقتصــادی  و   معیشــتی 
ُمهر بزرگــی بر یافته های علــوم اجتماعی می زند و نشــان می دهد که 
کنش ها، واکنش ها و پیامد کوچکترین رفتار مانند   تنفس که یک عمل 
حیاتی محسوب می شود در صورت بی توجهی و مسئولیتی بر سایر عناصر 
 جامعه، عملکرد نهادها و تغییر سرنوشــت نظام اجتماعی، موثر می باشد.

 در هرحال  این ویروس مرموز متولّد ۲۰۲۰ میالدی با قدرت می تازد تا 
ثابت کند، حوزه ی اثرگذاری اش، محدود به زمره ی علوم پزشکی و زیستی 
نیســت بلکه تضمین می دهد با حضور در تمامی ابعاد زندگی انســان ، 
 دیدگاه ها و زیرساخت ها برای نظام اجتماعی، دچار دگرگونی خواهند شد.

 آنچــه را کــه تابحــال اندیشــمندان اجتماعــی بــرای حقانّیت آن 
تــالش کرده  و زیر ســایه ی اســتبداد قدرت های پولی جهــان نادیده 
 گرفتــه شــده را کرونــا با تمــام وجــود، تاییــد و تکمیــل می کند؛

جامعه ی انســانی همچــون زنجیره ای به هم پیوســته، تأثیرات متقابل 
و مســیری هدفمنــد را دنبــال می کند...هر کشــور،جزئی از کّل واحد 
اســت که یکپارچگی و انســجام نهان و آشــکارش از شــرق آســیا تا 
قــاّره ی آمریکا ماننــد دومینو به یکدیگــر وابســته اند.به همین دلیل، 
بیراه نیســت اگــر خالصه ی نظریات اندیشــمندان علــوم اجتماعی را 
 در ســخنی نغز از فرمانروای ســخن، سعدی شــیرازی خالصه کنیم؛

             چو عضوی به در آورد روزگار
                                  دگر عضوها را نماند قرار
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هــای  روز  ایــن  احــواالت  بــه  نگاهــی 
آمریــکا  در  آینــده  مــاه  ســه  و  ایــران 
چهل و ششــمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در ســه ماه آینده در حالی برگزار خواهد شــد که 
غرب گرایان در ایــران در حال امید واهی به خود 
دادن در نشستن دموکرات در کاخ سفید هستند و 
در منطقه بن ســلمان و نتانیاهو منتظر ادامه روند 
وضع اقتصادی موجود در ایران هســتند در آمریکا 
اما وضع فــرق میکند دموکرات ها با معرفی بایدن 
شروع کرده اند و به ظاهر خواهان روابط مسالمت 
آمیز بــا ایران هســتند و جمهــوری خواهان که 
اکثریت آنان فشــار حداکثری ترامپ علیه ایران را 
موفقیت آمیز میدانند همچنان پر قدرت در جایگاه 
خود ایســتاده اند ولی آنچه که امروز ما بیشــتر از 
همیشــه به آن نیاز داریم امید واهی نیست آگاهی 
اســت از ســال ۲۰۱۶ تا کنون بیشــترین تحریم 
ها علیــه ایران را همین دموکــرات های در ظاهر 
دوســت علیه ایران اعمال کرده اند و ترامپ را در 
حالی در مســائل مربوط به ایران نا موفق میدانند 
که توان دفاع ملی و موشــکی آنچه که باید نشده 
است جمهوری خواهان هم که تکلیفشان از همان 
اول معلوم بوده اســت فشار همه جانبه علیه ایران 
با دالر های ســعودی در منطقه آنچه که مســلم 
اســت همان رهنمود های مقام معظم رهبری در 
تمامی این ســال های برجامی و ما قبل آن است 
این جنتلمن ها همان  تروریست های فرودگاه بغدادند

برای ایران بایدن یا ترامپ
راضیه زارعی

شهید محراب
دهه ۶۰ زمانه جوالن منافقان در تاریخ مجاهدت های یاران جمهوری اسالمی محسوب میشود و 
زمانی که در برابر انقالبب اسالمی و امام خمینی )ره(خود را ناتوان دیدند دست به ترور یاران امام زدند.

هرکســی وارد منزل ایشان میشد چه عالم و چه شــخیت های سیاسی و اداری و حتی 
افراد معمولی امکان نداشــت که حاج آقا باال دســت و بنشــینند. در اتاق کوچکشان که 
محل مطالعه،اســتراحت و پذیرایی از مهمان بود همیشه نزدیک به درب جای مخصوص 
داشتند که آنجا مینشستند و به متکایی تکیه می دادند.پذیرفتن دعوت اعیان و ثروتمندان 
برای ایشــان بسیار مشکل و ناراحت کننده بود اما در عوض با طبقه ضعیف ،کشاورزان و 
کســبه جز و کارگران ســاده رفت و آمد داشتند و خیلی زود دعوت آنان را میپذیرفتند .

 حضرت آیت اهلل اشــرفی اصفهانی )رضوان اهلل تعالی علیه ( چهارمین شــهید محراب ،از 
چهــره هایی بودند که بطور قطع و یقین اگر در عصر خودشــان بــی نظیر نبودند،الاقل 
کــم نظیــر بودند. اگــر بخواهیــم پیرامون خصویــات اخالقــی ،مقام علمــی ،میزان 
تقوا،پارســایی و دیگر صفات برجسته ایشان ببررسی نماییم ،مجال چنین کاری نیست .

بســیاری از بزرگان که پس از شــهادت ایشــان با انان برخورد میکردم ، افســوس می 
خوردنــد کــه چرا این شــخصیت ارزنــده را در زمان حیاتــش نشــناختیم و یا کمتر 
شــناختیم ، ایشــان یکی از چهره های گمنام روحانیت بودند که مــردم جامعه او را به 
خوبی نمیشــناختند. حاج اقا حدود چهل ســال داشــتند که به درجه اجتهاد رسیدند. 
در روز شــهادت بعد از ســخنران قل از خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اشرفی اصفهانی 
جهــت قرائــت خطبه های نماز به جایــگاه رفتند ،عده ای از مردم کــه صف اول و دوم 
را تشــکیل داده بودنــد بــه احترام حاج آقا بلند شــدند که در همین لحظــه جوانی با 
لباس بســیجی از صف ســوم یا چهارم خودش را به ســرعت به حاج آقا رساند، حاج آقا 
در حال بلند شــدن بودند که منافقین ســیاه دل به بهانه مصافحه کنار ایشــان نشست 
و بالفاصلــه دســت خودش را به گــردن حاج آقا انداخــت ، و یکباره انفجــار رخ داد...
برخاســت. هــوا  بــه  مــردم  زاری  و  شــیون  و  مسلســل  رگبــار  صــدای 

فــورا به طــرف حــاج آقــا اشــرفی اصفهانــی رفتــم و دیدم کــه پای چپ شــان 
بــه کلــی قطــع شــده و از نصفه ی پــای راســت که مانــده ،خــون ماننــد فواره 
بــه اطــراف میپاشــد، و صــدای حســین )ع( ،حســین)ع( حــاج آقــا بلنــد شــد.
شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی )رضوان اهلل تعالی علیه ( چهارمین شهید محراب فرمودند:

اگــر من هیچ خدمتی به اســالم نکــردم ،اینکه در کرمانشــاه ماندم و علــی رغم تمام 
شــکنجه های روحی و کارشــکنی ها و غــرض ورزی هــا، مرجعیت امــام )ره( را در 
ایــن منطقه تثبیــت نمودم، ایــن بزرگترین خدمتی اســت که من به اســالم کردم .
 و بارهــا مــی فرمودند که تقویت امام تضعیف کفر اســت و تضعیف امــام ،تقویت کفر.

 آیــت اهلل اشــرفی در زمانــی کــه بــه نمایندگی امــام خمینــی )ره( در کرمانشــاه 
مشــغول بودنــد، دو مرتبه مورد ســوء قصــد قرار گرفتنــد، منافقان کــور دل پس از 
دو بــار عملیات ناموفق در ســومین اقــدام در روز جمعه ۲3 مهرمــاه ۱3۶۱ هنگامی 
کــه آیــت اهلل اشــرفی اصفهانی خطبــه اول  نمــاز جمعه را آغــاز کردند، بــا انفجار 
نارنجکــی در حالــی که به حالت ســجده بر زمین افتاده بودند به شــهادت رســاندند.

 روحشان شاد و یادشان گرامی

فاطمه اسدی مومنی
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آن کس که غمت را خرید عشرت عالم فروخت
سخن را کوتاه کنم در آغاز این بار دلمان که هیچ قلممان هم یاری گر ما نیست. حرف بزنیم یا نزنیم تفاوتی در حال دلمان نمی کند، خراب تر از خراب است. این روز 

ها دائما امســال و پارســال را مقایســه می کنیم. بحث نان و تورم نیســت این بار حرف، حرفه دلمان اســت از ســفری می گویم که امسال از آن محرومیم بله ما دیوانه وار در 

مســیری قدم می زدیم که پای دل تاول زنان در آن می رفت عمود به عمود موکب به موکب عشــق بازی می کردیم. با معشــوق شــوق وصال حســین گرمای طاقت فرسا را 

محو می کرد.در این میان یکی نان می پخت که نان تنها دارایی اش بود یکی به زور اتاقک اســکان می داد در حالی که خانه اش بود یکی هم، ســایه می شــد بر چهره آفتاب 

زده ات خب تنها فعل عمل او بود دیگری هم دکتر بود فارق از میز صندلی معلم هم بود درس آزادگی دیکته می کرد. زمانی موضوع انشــا خواهد شــد کرونا که بود چه کرد ؟

این روز ها که حال دل دنیا هم از همیشه خراب تر است. این خاندان مرهم دلهامان بود گرچه امسال سنت الهی بر این است تا راه وصال زمینی بسته بماند حسین و یارانش دریای 

بیکرانند کشتی نجات این خانواده همیشه بر موج روزگار آرام بوده است بر دل های نا آرام مردمان و این مسافر است که باید تعیین کند تا چه اندازه از ظرفیت رحمت واسعه بهره مند باشد 

میان ما که نرفته ایم و رفته ها شاید تفاوتی ست در آغاز ودر نهایت نیست .....



ما از چگونه انســان هایی بــرای دخترانمان الگو می ســازیم؟ در 
نگاه اســالم الگو کیســت؟ معنای الگوِی تراِز اســالم چیســت؟

الگوی تراز "شــاخص" اســت، نه شــخص. شــاخص مجموعــه ای از 
معیارهاســت که می توان از آن به عنوان ابزار ســنجش اســتفاده کرد. 
الگــوی انســان مجموعه ای از معیارها و ویژگی هاســت که با اســتفاده 
از آن می تــوان مشــخص کرد چه کســانی الگو هســتند یا نیســتند.

از؛  اســت  عبــارت  اســالم  تــراز  انســان  الگــوی  ویژگی هــای 
مســلمان باشــد، ایمــان و عمــل صالــح داشــته باشــد. همچنین، 
ایمــان بــدون عمــل صالــح و بالعکــس در اســالم بی معناســت. 
انسان با ایمان کسی است که، فرائض و واجبات را انجام دهد و محرمات را 
ترک کند. و ویژگی های دیگری مثل عقل، صبر، حسن خلق، جهاد، تبری 
و تولی و... را دارا باشــد. جمع این ها الگوی انسان تراز در اسالم می شود.

امام رضا )علیه  السالم( در تعریف "ایمان" فرمودند: ایمان یعنی انجام فرایض و 
ترک محرمات. کسی که این دو ویژگی را نداشته باشد از دایره ی ایمان خارج است.

ویژگی های زن تراِز اسالم چیست؟
جمعــی از ویژگی هــا مثل عفــت، حیــا، نقش هــای اختصاصی مثل 
دختری، همســری، مادری و... اســت. انســانی که جمــع ویژگی های 
انســاِن تراز را داشــته باشــد الگو به حســاب می آید. حال الگو مصداق 
شــخصی پیــدا می کند و بایــد گفت زنی هــم که جمــع ویژگی های 
انســان و زن تراز را داشته باشد الگوی زن مســلمان به حساب می آید.

به زبان ساده تر می توان گفت، شخصی مثل حضرت زهرا )سالم  اهلل علیها( 
که مسلمان، مومن، مجاهد، صبور، عالم، عاقل، با حیا و... هستند، الگوی زن 
مسلمان اند. و هر شخص دیگری که جمع این ویژگی ها را داشته باشد الگوست. 
هر چه قدر این ویژگی ها در او بیشتر باشد به الگوِی تراز نزدیک تر است.
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مثاًل شهدا یا علمای الهی ما، همه از این جهت که دارای ویژگی های انساِن 
تراِز اسالم هستند، الگو هستند. یا بسیاری از بانوان مومن و مجاهد تاریخ، 
از آسیه و حضرت مریم تا زمان حاضر و زنانی مانند بانو امین و.... اما این زنان 
بزرگ چون در رسانه باطل غالب، جایی ندارند شناخته و معرفی نمی شوند.

فاطمه زهرا )ســالم اهلل علیهــا( بهترین نمونه، ترســیم چهره ی زنان 
برجسته اسالم است؛ چون شخصیت و زندگی ایشان خود نشان دهنده ی 
تفکر اســالم درباره ی زن اســت و در راس تمام زنان برجســته ی عالم 
در طول تاریخ، فاطمه  زهرا )ســالم اهلل علیها( دختر پیامبر اســت و لذا 
اگر مــا بخواهیم در این باره کار و بحث کنیم، کار زیادی الزم اســت.

تربیت زنان بر اساس الگوی اسالمی
اگــر جامعــه ی اســالمی بتواند زنــان را بــا الگوی اســالمی تربیت 
کنــد؛ یعنی الگــوی زهرایی، الگــوی زینبــی، زنان بــزرگ، زنان با 
عظمــت، زنانی که می تواننــد دنیا و تاریخی را تحــت تاثیر خود قرار 
دهنــد، آن وقت زن بــه مقام شــامخ حقیقی خود نائل آمده اســت.

الگوی غربی
الگوی غربی امروز، برخاسته از الگوی باستانی رومی و یونانی آنهاست. آن روز 
هم اینطور بود که زن وسیله ای برای تکلیف و التذاذ مرد بود و همه چیز تحت 
الشعاع این بود، امروز هم این را می خواهند؛ حرف اصلی غربیها این است.

غیــر مســلمان زنــان مســلمان و  و  مــردان  الگــوی همــه ی 
آن زن نمونــه ای کــه حیاطــش بــا همــه ی کوتاهــی عمــر او در 
عیــن جوانــی، الگویــی برای همــه مردان و زنــان غیــور و مومن و 
مســلمانان و حتــی مــردم غیر مســلمانی که بــا مقــام آن بزرگوار 
آشــنا باشــند، اســت و ما باید از زندگانی آن بزرگــوار درس بگیریم.

چند درجهگرا

الگوی زن
شیما ترخانی

الگوی زن
شیما ترخانی
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دلتنگ اساتید
از کودکی در گوشــمان خواندندکه درس را بــرای نمره نخوان. نمره نه 
به کارتان می آیــد، نه حاصل عملی دارد. نزدیک بــه امتحانات که می 
شــد. معلم ســازش را کوک می کرد کــه دلبندانم همیــن االن خرد 
،خرد درس بخوانید که خدایی نکرده جمع نشــود برای شــب امتحان 
. درس خواندن شــب امتحانی فقط از ســر تکلیف اســت و این درس 
 خواندن، فردای امتحان هیچ چیز درکیســه علم تــان باقی نمی گذارد. 
گذشت و گذشت با هزار و یک امید از سد کنکور کله ملق زدیم و شدیم 
دانشجو جماعت، کارت دانشــجوییمان هم شد نشان میتی کومانمان.  
روزگارمــان خوش بود؛ در باغ علم چرخ می زدیم و بر لب جویبار هایش 
 گذر عمر را تماشــا مــی کردیم که  صدای بلندگو بــاغ از جا پراندمان

دینــگ دینــگ دینــگ دانشــجویان عزیــز جویــای علم بــه علت 
 کرونــا هــر چه ســریع تر بــه ســمت درب خــروج حرکــت کنید. 
دلمان خوش بود که عصر تکنولوژی اســت. که دوباره از بلندگو ندا آمد 
دلتان خوش نباشد درست اســت که دانشگاه حضوری،  ثبت نام کرده اید اما 
خبری از کالس آنالین نیست. کالس ها به صورت آفالین در اختیارتان قرار می 
گیرد. باز هم به دلیل مثبت نگر بودنمان گفتیم روی رخ یار) کنایه از استاد 
/خواســتیم از آرایه های ادبی هم استفاده ای کرده باشیم که بفهمید ما کم الکی 
نیستیم( که آنالین و آفالین ندارد فدای سرشان همین هم برای علم آموزی 
مان کافی اســت. یک دفعه یکی از اســاتید بلندگو را به دست گرفت و 
گفت: دلبندانم روی رخ یار بهانه اســت پس نیازی به دیدن استاد ندارید این 
ظرف علم شما هم به درد نمی خورد ما هم آن را شکستیم به قول شاعر همین 
که یار ظرف شــما را بشکند خودش گویای عشق و وفا است) اگر با من نبودش 
هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی(در همین راستا به جای کالس یک ساعت 
و نیمــه و توضیحات علمی طوالنی که که نیاز دارید برای شــما پاورپوینت با 
صدای اســتاد، زمان جمع و جور آماده کردیم؛ بروید تماشا کنید و لذت ببرید. 
اندکی که گذشت از  بلندگو صدای هل دادن آمد. استاد دیگرمان بود که 
با ۱۲3 صدایش را امتحان می کرد و با چند فوت صحبت خود را شروع 
کرد؛ دانشجویان عزیز این ها همه بهانه است. من کالس یک ساعت و نیم 
را تنها و تنها در یک صوت ۱۰ دقیقه ای به شــما تقدیم می کنم)با این 
ســخن دیگر کوزه علممان خاکشــیر شد(  باشد که در آخر ترم رستگار شوید. 
ما هــم کیفمان را روی کولمال انداختیم و بدو بدو به ســمت خروجی 
 بــاغ علم روان شــدیم، از ترس اینکه یک وقت چیزی بدهکار نشــویم. 
ترم تمام شد. امتحان استاد ۱۰ دقیقه ای را با یک منبع ۱۰۰۰صفحه ای با دعا 
به درگاه خداوندگار پاس کردیم و امتحان استاد پاورپوینتییمان را هم دادیم. 
 امــا زیــر بــار خــرج شــهریه ورودی بــاغ علــم کمرمــان تا شــد. 

ترم جدید نواهایی از این سو و آن سوی باغ به گوش می رسید. می گفتند 
انگار تکنولوژی به باغ علم ما هم ســر رســیده و قرار است روی رخ یار 
)همان اســتاد خودمان( را باالخره به چشــم ببینیم. اول قلک پس اندازمان 
را شکســتیم. اینترنت را شارژ شارژ کردیم. پهنای باند مان را هم گفتیم 
اندازه پهنای عشقمان به علم باال ببرند. دستی به سر و روی خود کشیدیم 
تا باالخره لیلی مان را زیارت کنیم. می پرسید چه شد لیلی جان از نت 
دانشگاه استفاده می کرد که پهنای باندش گنجایش  عظمت و زیبایی او 
را نداشت.)نه اینکــه منظورمان این باشد که خدایی نکرده سرعت اینترنت دانشگاه 
ضعیف اســت و یک ســری از اساتید از نت دانشــگاه برای کالس استفاده می کنند نه 
زبانمان الل ما لیلی را با ســرعت ضعیف هم دوســت داریم اصال( این شد که کلمه 
بعدی لیلی جان را ۱۰دقیقه بعد می شنیدیم و فرصتی بود تا بر روی هر 
 کلمه تامل کنیم.ســالم....... می کنم...... خدمت....... شــما دانشجویان....... عزیز 
ما خیال خوش داشتیم که خطر های منزل لیلی دگر تمام گشته اما خیال 
باطل بود و این آموزش آنالین تازه پله اول )در ره منزل لیلی که خطر هاست در 
آن/شرط اول قدم آن است که مجنون باشی( چاره ای نبود باید مجنونانه ادامه می  
دادیم. لیلی بعدیمان که آمد، کل زمان کالس را ما به جای درس، داشتیم 
همراه با استاد قسمت های مختلف نرم افزار آنالین را یاد می گرفتیم.)نه 
اینکه فکر کنید اساتید کار با سیستم را درست بلد نبودند ها نه می خواستند ما با نرم 
افزار آنالین بیشتر مانوس شویم( استاد هم می گفت یادگیری نرم افزار آنالین 
 در کنار شــما لطفی دیگر دارد. ما همچنان مجنونانــه ادامه می دادیم.

امــا مجنون یکــی بود و دیگر هیچ، این شــد که ســایر دانشــجویان 
کــه جنبــه ی عشــق لیلی را نداشــتند، شــاید هــم ادبیات شــان 
 ضعیف بود و شــعر لیلــی و مجنون را درســت متوجه نشــده بودند،

خونشــان به جوش آمد که چرا اساتید کار با سیستم را بلد نیستند،چرا 
پشــتیبانی نیســت که از آن کمک بگیرند، چرا رســیدگی و نظارتی بر 
محتوای اســاتید نیســت، ولمان کنیــد اصاًل،علم نخواســتیم. ما هم 
چشــممان گرد شــده بود که ای عجب از این  آدم ها هم گیر می آید، 
اصاًل عشــق سرشــان نمی شــود. ) باور کنید پیدا می شــود( این شــد که 
لیلی ها  یک به یک دلشــان شکســت و ما را از دیــدن رخ یار، محروم 
 کردند. کالس ها شــد همان اســتاد پاورپوینتی و اســتاد ده دقیقه ای. 
ما همچنان چه هزینه ها که نکردیم.چه کمرها ها که زیر بار این هزینه ها تا  
 شد، تا رخ یار را ببیند اما چیزی که آیدمان شد صوت ۱۰ دقیقه ای استاد بود. 
مثل اینکه لیلی به ما هیچ میلی نداشت، اشتباهی دستش خورده و ظرف 
علم ما را شکسته و ما را مجنون کوی خود کرده بود.)ما هم اکلی خوش، سریع 
مجنون شدیم( تا سرگردان به دنبال قطره ای از علم  این سو آن سو بدویم
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دومین جلسه توجیهی اساتید 

برای استفاده از سامانه

این روز ها  که آموزِش دانشــگاه مجازی شده است. دانشگاه آن  نشاط 
ســابق را ندارد به ســراغ یکی از اعضای شــورای الکترونیکی و آموزش 
الکترونیک دانشگاه رفتیم تا برخی سواالت و دغدغه های روز دانشجویان 
را از ایشــان بپرســیم، قبل از این که به سراغ مشروح پاسخ های ایشان 
برویم الزم اســت که بگوییم این وقت مصاحبه را به سختی توانستیم از 
ایشــان بگیریم و به لحاظ این که عینا مشــغلۀ کاری ایشان را مشاهده 
 کردیم انصافا به ایشــان که به ما دیر وقــت مصاحبه دادند، حق دادیم.

در مقدمه ایشون توضیحاتی بصورت مقدماتی مطرح کردند : » سال ۲۰۱۲ 
، ۲۰۱3 بود که بانک جهانی کار پیش بینی کرده بود که در رأس مشاغل 
دنیا در ســال ۲۰۱9 مشــاغل مرتبط با مفاهیم کامپیوتر و سرورها قرار 
می گیرنــد البته اون موقع کرونایــی در کار نبود در حالی که هم اکنون 
معضل کرونا همۀ امور را به سمت کامپیوتر سوق داد چون راهکار دیگری 
نبود باالخره بشــر نمی توانست آموزش و مشاغل و امور دیگر را رها کند 
بدین جهت برای آموزش الکترونیک محصوالتی هم تولید شده و چندین 
سال هم هست که مورد استفاده قرار گرفته و در داخل کشور هم شاهدیم 
که بعضی دانشگاه ها نیز بســتر آموزش الکترونیک را داشتند اما شاید 
در رسالت دانشگاه شهید اشــرفی اصفهانی تنها آموزش حضوری بوده.

تــا اینکه ترم قبل با شــیوع کرونا مواجه شــدیم و دانشــگاه ناچاراً به 
َســمت آمــوزش الکترونیک رفــت و مجبور بود عرصــه های مختلفی 
را برای پاســخگویی به نیاز دانشــجویان معرفی کند ازجمله تشــکیل 
گروه های درســی در بســتر پیام رســان ها به منظور پرســش و پاسخ 
کالســی و یا خرید ســامانه ای جداگانه برای آزمون ها و یا شاهد بودیم 
که برای بخش تدریس به ســراغ سایت آپارات رفت و به طورکلی با این 
روش ترم قبلــی ضمن تفکیک فرآینِد آموزش، ترم را به پایان رســاند 
و چــون ۱۰۰ درصــد ظرفیت دانشــگاه را در آن موقع نمی توانســتند 

بــه صورت آنالیــن آموزش دهند تنها برای 3۰ درصــد کالس ها ) یعنی 
تمامی کارشناســی ارشــد و دکتری و ۱۰ الی ۱5 درصد کارشناسی ها ( 
تواســتند به صــورت آنالین آموزش را ارائه بدهند. )کــه در آن موقع این 
کالس های آنالین در ســرور های خصوصی و کرایه شــده انجام گرفت(

ترم پیش به لحاظ اینکه اساتید و دانشجویان درگیر زمان بخصوصی نبودند 
و هر موقع می توانستند درس را بارگذاری کنند و دانشجویان هم استفاده 
کنند شــاید به لحاظ آسودگی ُحسن به حســاب می آمد و دیگر مقررات 
آیین نامه اِی تعداد غیبت ها اصال مطرح نبود، این ترم در جلســات متعدد 
بررسی شد و به این جمع بندی رسیدند که تمام کالس ها عیناً برگزار شود 
منتها به شــکل الکترونیک از این جهت نیاز به یک سامانۀ یکپارچه بود تا 
دانشجویان سردرگم نشوند. اما تابستان فرصتی بود برای ساخت این فضای 
آموزشی، سامانه ای که فرآیند آموزش در آن متمرکز شود و دانشجویان و 
اساتید همۀ نیاز های آموزشی خود را ِمن جمله آزمون ، تدریس ، حضور و 
غیاب ، ارسال فایِل درسی و ارسال تکلیف بتوانند در این سامانه پاسخ دهند 
به طوری که از تابســتان تا هفتۀ گذشــته 37 جلسه با مسئولین مختلف 
صرفا برای بحث مدیریت آموزش الکترونیک در دانشــگاه تشــکیل شده .

طی جلســات متعدد، محصــوالِت کالس های آنالینی هــم چون ادوب 
کانکت – بیگ بلو باتن – اسکایپ آنالیز شد و با توجه به نیاز های درسی 
دانشــگاه، ادوب کانکــت را انتخاب کردیم و در کنــار آن بیگ بلو باتن و 
اســکایپ را نیز قرار دادیم که درصورت نیاز به ســمیناری بخصوص و یا 
موارد دیگر سیســتم آموزشی را به سرعت تغییر دهیم . ترم قبلی از بیگ 
بلو باتن استفاده می کردیم اما در بخش مدیریت میکروفون توسط اساتید 
نواقصی داشت از این جهت تصمیم گرفتیم از ادوب کانکت استفاده بشود. 
ما حتی برای اینکه ادوب کانکت به راحتی در دسترس باشد پروتکل های 
امنیتی SSL را قرار دادیم که دانشجویان و اساتید با مرورگرها نیز بتوانند 
وارد شــوند، البته الزمه که اشــاره کنم به لحاظ محدودیت خوِد سیستم 

مصاحبه ای با عضو فنی شورای آموزش الکترونیک 
سید محمد ابراهیم خدائی
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ادوب کانکــت قابلیــت share desktop در مرورگر نیســت و الزمه 
حتما برای این مورد از اپلیکیشــن یا نرم افزار ادوب کانکت استفاده شود.

از تصمیمــاِت دیگــِر جلســات، این بــود کــه از ســامانه های کرایه ای 
اســتفاده نکنیــم و درعوض دانشــگاه ســامانه ای را خریــداری و آماده 
ســازی بکند که بــرای بحث تغییرات و شــخصی ســازی های احتمالی 
دچار مشــکل نشــویم و محــدود به بــازۀ زمانــی خاصی نباشــیم که 
بــرای این امر دانشــگاه چنــد صد میلیــون تومانی هزینه کرده اســت.

شــورای آموزش الکترونیک دانشگاه یک ســامانۀ بدون مشکل و درعین 
حال با کاربری آســان نیاز داشت که پیش از این استفاده شده باشد و هم 
چنین در کد نویســی بدون مشکل باشــد به همین منظور سامانۀ ریالین 
که محصول شــرکت آرمان پردازان اســت را تهیه کردیم و اتـــفاقا یک 
شــرکت اصفهانی هم هســت که انصافا محصول فوق العاده ای می باشد. 
دانشجویان الزم اســت توجه داشته باشند که خطا هایی که درمورد صدا 
و تصویر اســت به ریالین بر نمی گردد بلکه به مواردی که در ادامه مطرح 
می کنم مربوط اســت و عموما در ادوب کانکت با آنها مواجه می شــویم .«

* در سامانۀ ریالین مشکالتی در دروس دانشجو شاهدیم چه توضیحی در این 
باره دارید؟ عضو شــورای آموزش الکترونیک اینگونه پاسخ دادند : »با توجه 
به اینکه برنامۀ کالســی و انتخاب واحد در سامانۀ سما انجام می گیرد الزم 
بود که این اطالعاِت کالس هاِی دانشجویان، به صورت اتوماتیک وارد سامانۀ 
ریالین شوند که این امر مستلزم حضور برنامه نویسان این دو سامانه در کنار 
هم بود )با توجه به اینکه زبان برنامه نویسی هردو ویندوز بود و با دیتا بیس

SQLLبودند ( این امر شــدنی بود منتها در این بازۀ سه ماهه اصاًل امکان 
پذیر نبود )و این امر زمان بری بود( بدین جهت شورا تصمیم گرفت که از 
راهکار دیگری اســتفاده شود از این رو اطالعات را به صورت فایل اکسل از 
سامانۀ ســما خروجی گرفتیم و بصورت دستی کالس های دانشجویان را 
وارد ســامانۀ ریالین کردیم که در این بین قاعدتاً امکان بروز اشتباه هست 
)احیانا درسی اضافه تر از سامانۀ سما یا کم تر از سامانۀ سما برای دانشجو 
تعریف شده باشد( و با توجه به بررسی هایی که انجام شد مرجع رسیدگی 
به این ایرادها را کارشناسان گروه معرفی کردیم تا در درجۀ اول و تا جایی 
که در حیطۀ دسترسیشــان هست این ایرادات احتمالی را برطرف کنند و 
یا اگر ایرادات، فنی هســتند به ما گزارش دهند و نواقص را برطرف کنیم.

الزم اســت که این توضیح را بدهم که دانشــگاه شــهید اشرفی اصفهانی 
نســبت به دانشــگاه های دیگر حتی به نسبت دانشــگاه های بزرگ که 
سالیان درازی بســتر آموزش الکترونیک را داشتند امروز یک سر و گردن 
باالتر اســت و این ، به موجب عملکرد خوبی اســت که داشــتیم ،امسال 
شــاهد بودیم که در لحظه حدود 5۰۰۰ کاربر از ســامانۀ دانشگاه استفاده 
می کنند که این تعداد شــامل اساتید و دانشــجویان می باشد و به خودِی 
خود موفقیتی در حوزۀ IT به حســاب می آید به عالوه اینکه در برابر این 
توســعۀ سریع و البته هوشمندانه مشکالتی را هم شاهدیم که به بار می آید 
و تیم مجری که دانشــگاه باشــد به این ایرادات قطعا رسیدگی می کند.«

قطــع  ازجملــه  مشــکالت  ایــن  رفــع  بــرای  تدابیــری  چــه  دکتــر  آقــای   *
ضبــط  فایــل  دائمــی  یــا  موقتــی  شــدن  پــاک   ، صــدا  شــدن  وصــل  و 
؟  گرفتــه  انجــام  اســاتید  بــرای  چــت  قســمت  نشــدن  نمایــان  یــا   ، شــده 
» ابتدا الزمه توضیحی درمورد فایل های ضبط شــده ای که می گویید پاک 

شــده بدهم ، در این باره ممکن است به لحاظ این که درسی ادغام شده و 
یا لینِک درس جابه جا شده فایل های ضبط شده نیز از دسترس خارج شده 
باشــند که با تدابیری از جمله کپی کردن لینک فایِل ضبط شــده توسط 
استاد و بارگذاری آن در درس جدیدی که تعریف شده قابل حل است منتها 
الزم به ایجاد آگاهی برای اســاتید در این موارد هست و تا به حال اینگونه 
نبوده که ما فایل آموزشــی را بی جهت از دسترس خارج کرده باشیم علی 
رغم این که امکان حذف فایل های ضبط شده وجود دارد که پس از بررسی 
هــای الزم و موجه بودن دلیل، فایل حذف می شــود کــه تاکنون موردی 
نداشتیم. البته با توجه به اشکاالتی که خوِد ادوب کانکت دارد احتمال دارد 
که فایلی ضبط نشــود اما این اشکاالت ِمن جمله اشکال در صدای استاد و 
یا مواردی که گفتید زمانی پیش می آید که استاد در عین حال که تدریس 
می کند مثال دسکتاپ خودش را در لحظه به اشتراک می گذارد و پهنای 
باند به آســتانۀ خودش می رســد این درحالی اســت که اگر استاد بجای 
به اشتراک گذاشتن دســکتاپ خودش فایلی را که می خواهد نشان بدهد 
)برای نمونه فایل pdf( را بارگذاری کند با این قطعی مواجه نمی شویم و 
در این موارد با رعایت این مورد ترافیِک به وجود آمده به کالس های دیگر 
نیز که در همان لحظه در حال برگزاری هستند سرایت نمی کند البته برای 
اشــتراک صفحه در ساعات خلوت سرور های دانشگاه توانایی الزم را بدون 
اینکه با مشــکلی مواجه شویم دارند منتها این امر نیاز به فرهنگ سازی و 
آموزش دارد که اتفاقا همین امروز ]۲8 مهر[ دومین جلســۀ آموزشــی را 
برای اساتید برگزار می کنیم و هم چنین سرورها را چندین برابر گسترش 
دادیم و در عین حال با تقویت آنتن، پهنای باند را خیلی قوی تر از گذشته 
کردیم به طوری که اختالالت را به حداقل رســاندیم. ســامانه در این ترم 
در روزهای یکشنبه ]ســاعات اداری[ و صبح دوشنبه شلوغ ترین ترافیک 
را دارد که عــالوه بر تدریس آنالین عده ای هــم در این برهه کالس های 
از قبل ضبط شــده را مشــاهده می کنند که البته برای کاهش ترافیک در 
شــورای آموزش الکترونیک تصویب شــده که امکان مراجعه به فایل های 
کالس هــای آفالین تنها در بازۀ 8 شــب الی 8 صبح امکان پذیر باشــد.

موضــوع دیگری که احتمال مــی دهیم برای ادوب کانکــت رخ بدهد و 
البته تاکنون پیش نیامده این اســت که بنا به محتواهای زیادی که از اوِل 
ترم در ادوب کانکِت اســتاد ذخیره گشــته، این امــکان وجود دارد که در 
اواخر ترم با خطای به اصطالح صفحۀ ســیاه ادوب کانکت مواجه شــویم 
)کــه البته ممکن هم هســت این اتفاق رخ ندهد و ما زمــان دقیق آن را 
نمی دانیم( که البته بررســی های فنِی الزم انجام شــده و هیچ راهی جز 
پــاک کــردن کالس و تعریف مجدد کالس نداریم )به این مورد شــرکت 
ادوبــی نیز اذعان کرده( انشــاا... با تدابیری که دانشــگاه بــرای آن زمان 
اتخــاذ خواهد کرد این مشــکِل احتمالــی را هم برطــرف خواهیم کرد

* آیــا امــکان دانلــود فایــل هــای ضبــط شــده هســت؟هم اکنــون به نحو 
رایــج امکان دانلود نیســت اما قابلیتی هســت تحت عنــوان آفالینر که 
بــرای ادوب کانکــت و فایل های ضبطــی می توان اســتفاده کرد منتها 
الزم اســت همزمــان با اجــرای فایِل ضبط شــده، رندر گرفته شــود .

در انتها ایشــان افزودند :»ما اشکاالت موجود را می دانیم و رصد می کنیم 
و دانشجویان و اســاتید مطمئن باشند که در کنار آنها هستیم و در زمان 
مناســب تصمیمات فنی مناســب اتخاذ خواهدشــد تا با ایجاد سامانه و 
محیطی امن و راحت به هدف آموزشــی در دوران کرونا دســت یابیم. «
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چند درجه گرا 

تریبون شما!

چند درجهگرا

سالم 
این شماره دوم نشریه چند درجه گرا است. این نشریه متعلق به شماست؛

 پس ما منتظر، مطالب شما در قالب:
1.نظرات،انتقادات و پیشنهادات شما نسبت به نشریه و مطالب آن.

2.مشکالت دانشکده ای و دانشگاهی و صنفی تان.
3.مطالبی  که برای چاپ در نشریه برایمان  ارسال کنید.

هستیم...


