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دانش آموزان عزیز 
سالم بر شما 

کتابی که پیش رو دارید در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست که شامل سه درس 
است، دربارۀ ماهیت فلسفه و مباحث آن سخن می گوید و بخش دوم به سه فیلسوف بزرگ 
یونانی )سقراط، افالطون و ارسطو( و فلسفه بعد از ارسطو اختصاص دارد. اّولین درس بخش 
دوم پیرامون محاکمۀ سقراط تنظیم شده است. سقراط که شاید بزرگ ترین و محبوب ترین 
چهرۀ فلسفی تاریخ به حساب آید، به جهت اندیشه های واالی خود قربانی جهل و تعّصب قوم 
خود گردید. حکایت سقراط و محاکمۀ مظلومانۀ او، پیام دردمندانۀ یک حکیم را به گوش تاریخ 
طنین انداز می کند و بدین سبب هر متفکری در مواجهه با سقراط، با او انس می گیرد و گویی 
در درون خود با او زندگی می کند؛ به همین جهت ما نیز داستان سقراط را که در حقیقت آغاز 
تفّکر فلسفی است، در آغاز بخش دوم قرار داده ایم. درس سقراط براساس گزارش افالطون 
از محاکمۀ وی که در آثار افالطون » آپولوجی١« یا »  دفاعیه« نامیده شده، تنظیم شده است. 
پس از سقراط نوبت به افالطون می رسد که شاگرد بزرگ سقراط است. بحث هایی که از 
افالطون برگزیده شده است، شما را با سیر تفّکر این فیلسوف آشنا می کند. افالطون در همۀ 
گفت وگوهای خود، عقاید خود را از زبان استاد فرزانه اش، یعنی سقراط، بیان می کند و همواره 

قهرمان ماجراهای فلسفی او سقراط است. 
بعد از افالطون نوبت به شاگرد برجستۀ او یعنی ارسطو می رسد. از ارسطو نیز بحث هایی 
انتخاب شده است تا زمینۀ آشنایی با تفّکر فلسفی او فراهم شود. در بخش آخر کتاب مختصری 

از آرای فالسفۀ بعد از ارسطو )کلبیان، رواقیان، اپیکوریان و نوافالطونیان( مطرح می گردد. 
گفتنی است که در این کتاب، مقصود، دفاع از آرای فیلسوفانی که نام بردیم نیست، بلکه 
هدف اصلی، آشنایی شما با مباحث فلسفی است و به همین جهت قسمتی از آرای آنان انتخاب 

شده تا در جریان گوشه ای از تفّکر فیلسوفان یاد شده قرار گیرید. 
لذا، از شما می خواهیم در طول سال تحصیلی به نکات زیر توجه کنید: 

١  آموزش درس باید در فضایی فّعال، پویا و با مشارکت و همکاری شما اتّفاق بیفتد. 

١ . Apologie



فّعالیت و مشارکت شما در کالس سبب فهم و شناسایی می شود. به همین جهت در 
متن هر درس تعدادی فّعالیت پیش بینی شده که به صورت گروهی یا انفرادی انجام 
می شود و نتایج آن به دبیر ارائه می گردد. بخشی از نمرۀ مستمر به انجام این فّعالیت ها 

اختصاص دارد. 

2  تمرین های پایان درس را با دقت کافی و با بهره مندی از توانایی خود انجام دهید. 

همچنین از دوستان خود برای طراحی تمرین های دیگر کمک بگیرید تا در اثر انجام 
پیوستۀ تمرین ها توانایی الزم در این درس را به دست آورید. 

3  فّعالیت هایی که در هر درس با عنوان هایی مانند »بررسی، تأمل، نمونه یابی، تکمیل 

و تطبیق و …« آمده، باید هم زمان با تدریس، توسط شما دانش آموزان انجام شود. 
زیرا این فّعالیت ها قسمتی از درس محسوب می شوند و درس بدون این فّعالیت ها 

کامل نیست. 

4  آن دسته از فّعالیت های داخل کادر رنگی در درون متن که با عالمت ستاره مشخص 

شده اند، فقط برای فّعالیت کالسی است و نباید از آنها در ارزشیابی پایانی و آزمون های 
ورودی دانشگاه ها سؤال طرح شود، البته در ارزشیابی مستمر تأثیر دارند. 

5  ارزشیابی شما دارای دو بخش »مستمر« و »پایانی« است. ارزشیابی مستمر که دارای 

اهّمیت خاصی است، شامل موارد زیر است: 
     الف( توانایی پاسخ به سؤال های دبیر از درس 
     ب( توانایی در انجام فّعالیت های داخل درس

     ج( توانایی در انجام تمرین های پایان هر درس
     د( مشارکت در کار گروهی و فّعالیت های داخل کالس

     هـ( انجام کارهای فوق العاده مانند تحقیق، ارائۀ مقاله و کنفرانس
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