
در سـال  جـاری، در محـدودة موضوع مجلـة ما، یک کتـاب جدید التألیف و یک 
کتـاب بـا تغییر کلی بـه چرخة آمـوزش خواهند آمد.

کتـاب جدیدالتألیـف، »کتـاب فلسـفة سـال یازدهـم« اسـت که وعـدة تجدید 
تألیـف آن قباًل داده شـده بـود و اکنون، پس از تغییر کتاب »منطق« سـال دهم، 
امسـال بـه چرخـة آمـوزش وارد می شـود. نکاتـی چند دربـارة این کتـاب مطرح 

می شـود کـه الزم اسـت دبیـران محتـرم این درس بـه آن ها توجـه کنند:
اواًل: سـاختار کتـاب به طـور کلـی تغییـر کـرده اسـت. کتـاب قبلـی بـر تاریـخ 
فلسـفة یونـان متمرکـز بـود و پس از بحث دربارة اصل فلسـفه، به سـه فیلسـوف 

بـزرگ یونـان، یعنـی سـقراط، افالطـون و ارسـطو می پرداخت.
در کتـاب جدیـد، پـس از بحـث دربـارة حقیقت فلسـفه، یکی از مسـائل اصلی 

فلسـفه، یعنـی معرفت شناسـی، مورد بحـث قـرار می گیرد.
ثانیـًا : کتـاب سـه بخـش مجـزا دارد هـر بخـش چنـد درس دارد. بخـش اول 
دربـارة حقیقـت فلسـفه اسـت و تقسـیم بندی جدیـدی از مباحث فلسـفی ارائه 
کرده که عبارت اسـت از: اول فلسـفة اولٰی که خود به دو شـاخة »وجودشناسـی« 
و »معرفت شناسـی« تقسـیم شـده اسـت. دوم فلسـفه های مضاف که شاخه های 
فرعی تـر فلسـفه بـه حسـاب می آینـد: از قبیـل فلسـفة اخـالق، فلسـفة علـم و 

فلسـفة هنر.
در بخـش دوم کتـاب، شـاخة معرفت شناسـی فلسـفه، مـورد بحث قـرار گرفته 
اسـت، آن هـم بـا رویکـرد مقایسـه ای. یعنـی کوشـش شـده، هر چنـد به صورت 
فشـرده، دیدگاه هـای مختلـف در حـوزة معرفت شناسـی ارائه و دیـدگاه جامع تر، 

بیشـتر تبیین شود.
بخـش سـوم کتـاب دربارة یکـی از فلسـفه های مضـاف، یعنی »انسان شناسـی 

فلسـفی« است.
در این بخش نیز برخی از مسـئله های فلسـفی دربارة انسـان طرح شـده اسـت 

و دیدگاه هـای مختلف توضیح داده شـده اند.
ثالثـًا، رویکـرد اصلـی در ایـن کتـاب، طـرح دیدگاه هـای مختلـف فالسـفه و 
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مقایسـه و ارزیابـی آن هـا از ناحیـة دانش آمـوزان اسـت. بنابراین،  الزم اسـت 
دبیـران محتـرم فعالیت هـای هـر درس را بـه نحـو مطلـوب پی گیـری کنند 
و در صحنـة کالس انجـام دهنـد تـا امـکان عملی شـدن این رویکـرد فراهم 

شود.
رابعـًا، چـون بخش هـای دوم و سـوم با این نحـوة طراحی محتـوا، در کتاب 
قبلـی نبوده انـد،  الزم اسـت همـکاران عزیـز قبـل از تدریس هـر درس،  آن ها 
را به طـور دقیـق مطالعـه کنند، اهـداف درس را برای خود مشـخص سـازند، 
سـیر محتوایـی درس را در ذهـن مـرور کنند، انتظـارات تعیین شـده در هر 
فعالیـت را در نظـر بگیرنـد و خالصه بـر محتوای هر درس اشـراف پیدا کنند 
تـا ان شـاءاهلل تدریـس ایـن کتـاب به صـورت مطلـوب اتفـاق ببیفتـد و حقی 

ازدانش آمـوزان ضایع نشـود.
کتـاب دیگـری کـه تغییـر کلـی کـرده، »کتـاب دیـن و زندگـی« سـال 

اسـت. دوازدهـم« 
شـاکلة اصلـی ایـن کتـاب همـان کتـاب پیش دانشـگاهی اسـت کـه ناظر 
بـر تدریـس دو سـاعت در هفتـه بـرای رشـته های علوم تجربـی، ریاضـی، 
رشـتة  بـرای  سـاعت  چهـار  تدریـس  و  دانـش  و  کار  و  فنی وحرفـه ای، 
علوم انسـانی، بـه دو کتـاب تبدیـل شـده اسـت. محـور اصالحـات و تغییرات 
کتاب، نظرخواهی گسـترده ای بوده که گروه درسـی با مشـارکت بسـیاری از 

دبیـران عملیاتـی کرده اسـت.
انتظـار مـا از هـر دو دسـتة دبیـران محتـرم یعنـی دبیـران درس فلسـفه و 
دبیـران درس دیـن و زندگـی ایـن اسـت کـه تدریسـتان را بـا نگاه نقـادی و 
کشـف مشـکالت کتـاب تنظیم کنیـد و نظرات خـود را در طـول تدریس در 
اختیـار مـا قرار دهیـد تا هم مجلـه بتواند بررسـی منصفانـه ای روی کتاب ها 
انجـام دهـد و هـم گروه درسـی بتواند کتـاب کامل تر و معتبرتـری در اختیار 

همـکاران و دانش آمـوزان قـرار دهد.
سردبیر
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