
تغيير،  تحول، نوآوري، آفرینش، بازآفریني، نوســازي و ... واژه هاي 
آشناي این سال ها در نظام آموزش  وپرورش اند؛ واژه هایي كه ترجمان 
تحول خواهي و معماري و مهندسي نظام تعليم وتربيت متناسب با 

نيازها، ظرفيت هاي جدید و تحوالت نوپدید در جهان امروزند.
ما از تغيير ناگزیریم؛ اگر فصل ها فرمان مي دهند تا  دیگرگونه»لباس« 
بپوشــيم و »رفتارها« را دیگرگونه كنيم، تغييرات اجتماعي، تغيير 
ذائقه ها، تحول در ســبك زندگي و شــتاب خيركنندة فناوري نيز 
ما را وامي دارند تا غذاي اندیشــه و جان این نسل را با بهر ه گيري از 

فراورده ها، آزموده ها، اندوخته ها و نيازهاي نو فراهم آوریم. 
معلوم اســت كه همگان تغيير را برنمي تابند یا دســت كم همه 
تغيير را باور ندارند. در تغيير كتب درســي، دشــوارترین چالش 
فرارو، توجه به تنوع و تكثر ذائقه ها، گشودن چتر تغيير روي همة 
اقوام ایراني، همة ســالیق و عالیق و حوزه هاي گونه گون فكري، 
فرهنگي و اعتقادي اســت. جز ایــن، محدودیت صفحات كتاب، 
محدودیت زمان تدریس، محدودیت در آموزش معلمان و چندین 
و چند محدودیــت دیگر كار را دشــوارتر و نفس گيرتر مي كند. 
شكل گيري كتاب درسي خود فرایند پيچيده و توان گير و زمان بر 
دیگري است كه رهاورد تالش جمعي صاحب نظران، اندیشه وران 
و معلمان كارآشــنا و تجربه اندوخته اســت. كتاب درسي با تكيه 
بر اســناد باالدســتي چون ســند ملي آموزش وپرورش، برنامة 
درســي ملي، برنامة دوره و برنامة ویژة هر كتاب درســي تدوین 
و تأليف مي شــود. به حق مي توان گفت در كتاب درســي نه تنها 
صاحب نظران رشــته تأثير ژرف دارند كه دبيــران، عالقه مندان 
از رشــته هاي دیگر و حتي خانواده ها و گاه خــود دانش آموزان 
نقش آفرین و مؤثرند. پس كتاب درســي را مي توان نوعي »توليد 
ملي« دانست كه بسيار بســيار كسان، پيدا و پنهان در خلق آن 
دســتي و حضوري دارند؛ كســاني كه عالم و عاشــق دانستن و 
نوآفریــدن و تحول اند. به  هرحال، تغيير ـ البته تغيير بایســته و 

شایســته و بالنده ـ رســم آنان اســت كه ماندن و یكنواختي را 
برنمي تابنــد و در پي خلق جهان تازه و كشــف راه هاي تازه اند و 
تنها عالمان عاشــق چنين مي دانند و مي توانند و به قول موالنا: 

»عشق آموخت مرا شكل دگر خندیدن.«
شناساندن كتاب درسي و فراتر از آن برنامة درسي و پيوستارهاي 
آن، هماره محوري ترین موضوع و مســئله مجلة رشد آموزش زبان 
و ادب فارســي بوده است. در گذاري حتي شتاب زده معلوم خواهد 
شــد كه نویســندگان مقاالت و نقد و نظرها، همــكاران و دبيران 
فرهيخته اي هســتند كه عالمانه، سخته و سنجيده و ژرف اندیشانه 
متن كتاب را تبيين، تحليل، نقد و ارزیابي مي كنند و محصول دانش  
و تجربة خود را كه از كالس و تدریس سربرمي آورد، سخاوتمندانه 

به سفرة مجله خودشان مي بخشند.
سال گذشته در تجربه اي موفق، در ویژه نامة پایيز، كتاب پایة دهم 
و مقدمات تأليف پایة یازدهم مطرح و مورد اقبال و اســتقبال واقع 
شد. اكنون نيز این شماره به همان شيوه، به پایة یازدهم و دوازدهم 

اختصاص یافته است.
در تدوین و سامان یابي این شماره، گروه زبان و ادبيات  فارسي دفتر 
تأليف و دبيرخانه راهبري زبان و ادبيات فارسي كشور )اراك(، یاریگر 
و همــدل و همراه صميمي مجله بوده اند كــه خاضعانه و فروتنانه 
سپاسگزار و قدردان پویة عالمانه و همسویگي مهربانانه شان هستيم 
و همچنان چشم داریم عنایت و هدایت شما فرهيختگان دانشور را، 

كه بي مدد و لطف شما هرگز توفيق زیارت مقصد نخواهيم داشت.
چندین مقاله هم از مقاالت نقد و تحليل كتب درسي پایة یازدهم 
از دبيران فرهيخته آذربایجان شــرقي و غربي است كه از همدلي و 

همراهي آنان و دیگر استان ها صميمانه قدرداني مي شود.
و صــد البته، همه این راه را بي چراغ روشــن و فروغ حضرت حق 

هيچ كس ره نورد و ره سپر نخواهد بود.
كه: »بي عنایات خدا هيچيم هيچ«!

محمدرضا سنگري
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