
اسالوی ژيژک، فيلسوف و نظريه پرداز مشهور اسلوونيايی، 
در آخرين کتاب منتشرشده اش، »پاندمی! کوويد ـ 19 جهان را 
تکان می دهد«، نکته ای را مطرح می کند که بسيار تأمل برانگيز 
اســت. او بر اين مسئله تأکيد دارد که بعد از شيوع کرونا، ديگر 

جهان مثل سابق نخواهد بود:
مســئله اين است که حتی اگر سرانجام زندگی ظاهراً حالتی 
طبيعــی به خود بگيــرد، اين حالت طبيعی به همان شــکلی 
نخواهد بود که پيش از شــيوع کرونا تجربه کرده بوديم. اموری 
که به عنوان بخشــی از زندگی خود به آن ها عادت کرده بوديم، 
ديگــر بديهی نخواهد بود و ما بايد بياموزيم که زندگی بســيار 
شکننده تری را تجربه خواهيم کرد که تهديد هايی دائمی در آن 
وجود دارند. ما ناچاريم که موضع کلی خود را نسبت به زندگی 
و نسبت به هستی مان، به عنوان موجودات زنده ای در ميان ساير 

.]Zizek, 2020[ شکل های زندگی، تغيير دهيم

ويــروس کرونا، به رغــم تمامی خطرات، تلفــات، مصائب و 
مشکالتی که تاکنون به جهان تحميل کرده، درسی بزرگ به ما 
داده است: »امور جهان پيوسته يکسان نخواهد بود و ما هميشه 
بايد برای تغييرات کوچک و بزرگ زندگی آماده باشــيم.« اين 
»آمادگی« و »پذيرش« سبب خواهد شد انعطاف پذيرتر باشيم 
و راحت تر و ســريع تر بتوانيم با »شــرايط جديد« کنار بياييم. 
عالوه بر اين، مواجهة منطقی و دور از احساس با چنين مسائلی 
سبب خواهد شد زودتر به راه حل های مفيد و مؤثر دست يابيم. 
در چنيــن مواقعی، »مقاومت در مقابــل تغيير«، نه تنها ثمری 

نخواهد داشت، بلکه به فرصت سوزی می انجامد.
از ســوی ديگر، گرچه هر تغييری مثبت و سازنده نيست، اما 
برخی تغييرات چه مثبت و چه منفی، اجباری هســتند و بر ما 
تحميل می شــوند. ما ناچاريم برای ادامة مسير و بقای فردی و 
اجتماعی ايــن تغييرات را بپذيريم و باور کنيم تا بتوانيم آيندة 
خود را به آن شکلی که می خواهيم، بسازيم. نوآم چامسکی، 
زبان شناس و نظريه پرداز آمريکايی، معتقد است: »احتمااًل روی 
مثبت ويروس کرونا اين است که اين بيماری ممکن است مردم 
را به انديشه دربارة اينکه چه جهانی را می خواهند، سوق دهد« 

]فرجی، 1399[.
يورگن هابرماس، فيلســوف و جامعه شــناس آلمانی نيز 
می گويد: »هيچ گاه تا به امروز ما چنين آگاهی ای نسبت به جهل 
و اجبارمان در شرايط زندگی تحت شرايط نامعلوم نداشته ايم« 

]همان[.
در مواجهه با شــيوع کرونا، هر کشــوری که زودتر شيوع و 
خطرات آن را باور کرد و پذيرفت، نتيجة بهتری عايدش شد. اين 
موضوع در بخش ســازمانی و فردی هم صادق بود و هست. اما 
»پذيرش« و »باور« آن به تنهايی کافی نيست، بلکه »اقدامات« 
مؤثر، منطقی و با برنامه نيز الزم است تا بتوان با هجوم سهمگين 

و بی وقفة اين ويروس مبارزه کرد.
در اين ميان، يکی از بخش هايی که به  شدت از شيوع جهانی 
بيمــاری کرونا تأثير پذيرفت، بی شــک »آمــوزش« و به ويژه، 
»آموزش زبان« بود. آموزش زبان به عنوان يکی از شاخه های علوم 

نخواهد داشت، بلکه به فرصت سوزی می انجامد.

من از تغییر 
استقبال می کنم، 
پس هستم!

 سخن
سردبیر

|  رشد آموزش زبان های خارجی | دورۀ سی و پنجم |  شمارۀ ۱ |  پاييز ۱۳۹۹  2



»معلم مجازی« و »دانش آموز مجازی« و در يک کالم، »روابط 
مجازی« و »زندگی مجازی« باشيم. از اين رو، ضمن استفاده از 
فايده های فناوری های نوين، همواره بايد نگران و مراقب مضرات 
آن ها نيز باشــيم و نگذاريم که دنيای نيمه ماشينی کنونی، به 

دنيايی کاماًل ماشينی مبدل شود.
اما بروز مســائل و نيازهای جديد در آموزش زبان، ما را هم 
واداشــت تا از اين شــماره، به تدريج تغييراتی در ســاختار و 
محتوای نشرية رشد آموزش زبان های خارجی به وجود آوريم. 
اين تغييرات عالوه بر اضافه کردن ســرفصل های جديد، شامل 
اصالحاتی در سرفصل های پيشين نيز هست. ضمنًا تالش شده 
است تا حد امکان، سه معيار »ايجاز«، »سادگی« و »تازگی« در 
مقاله های مجله رعايت شود و مطالب آن »کاربردی« و مبتنی بر 
»نياز« مخاطب باشد. در گرافيک و صفحه آرايی آن نيز تغييراتی 
صورت گرفت تا محتــوا و تصوير هم خوانی و هماهنگی الزم را 
داشته باشند. البته ما در ابتدای راهی دراز و سخت هستيم و به 
همراهی و هم ياری مخاطبان و همکاران نيازمنديم. از اين رو، از 
معلمان، استادان، پژوهشگران و صاحب نظران دعوت می شود، با 
مقاله ها، پيشنهادها و انتقادهای احتمالی خود ما را در اين مسير 

ياری و همراهی کنند.
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انسانی و يکی از درس هايی که به شدت بر ارتباطات و تعامالت 
انسانی متکی اســت، بيش از درس های علوم پايه از شيوع اين 
بيماری متضرر شد. در چنين شرايطی، استفادة صحيح، آگاهانه 
و حداکثری از امکانات آموزش مجازی و ديجيتال تا حد زيادی 
می  توانســت راهکاری مناسب برای حل مشکل باشد. اما شيوع 
ناگهانی و ســريع اين ويروس غافلگيرکننده بود و کشــورهايی 
که بســتر، امکانات، تجهيزات و دانش و شناخت الزم را در اين 
حوزه نداشــتند، نتوانستند از اين فناوری به خوبی سود جويند. 
هم اکنون و پس از گذشت چند ماه از شيوع بيماری و استمرار 
آن در ماه هــای آينده، ضــرورت دارد که همگی ما از هر حيث 
خودمان را برای آموزش از راه دور و مجازی بيش از پيش آماده 

کنيم.
امــا اين تمام ماجرا نيســت. هم اکنون چند دهه اســت که 
جامعه شناسان، فيلســوفان و نظريه پردازان رسانه، نگران تأثير 
عميق، جامع و ويران کنندة فضای مجازی بر زندگی ما هستند؛ 
به طوری که آنان پيش بينی کرده اند که در آيندة نزديک، فضای 
مجازی بــه تدريج جايگزين فضای واقعی می شــود. اما ظاهراً 
شيوع ويروس کرونا به اين فرايند سرعت بخشيده و سبب شده 
اســت، لحظه به لحظه تعامالت رو در رو، بی واسطه و انسانی ما 
کاهش يابد؛ چرا که ظاهراً بهای روابط نزديک و انســانی، مرگ 
است! در چنين شرايطی، فعاًل تنها راه حل موجود، پناه بردن به 
فضای مجازی و امکانات آن اســت؛ راه حلی که روز به روز بيشتر 
به ما تحميل می شود و بيم آن می رود که در آينده ای نه چندان 
دور،  عالوه  بر »آموزش مجازی«، شــاهد ظهور پديده ای به نام 
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