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 چکیده
ورزی منظور تقویت اندیشهبه «داستان راستان»استفاده از کتاب  هدف پژوهش حاضر بررسی امکان

ذاری کدگ»تحلیل محتوای کیفی در چهار مرحله  برای دستیابی به این هدف، از روش .استکودکان 
دست ای بههطورکلی، یافته. بهه استاستفاده شد «کشف انتزاع»و  «بندیمقوله»، «بندیگروه»، «باز

 عنوان یک محتوا برای تقویتتواند بهکه کتاب داستان راستان می دهدمیپژوهش حاضر نشان آمده از 
گیرد. ازطرفی باتوجه به اینکه برنامه فلسفه برای کودکان بورزی کودکان مورد توجه قرار اندیشه

فلسفی  مضامینتوان شود، میورزی کودکان شناخته میهای مهم تقویت اندیشهعنوان یکی از برنامهبه
با ادبیات  ی، محتوایی، پیوند فلسفهفرایندفلسفه )کتاب داستان راستان را با تمامی رویکردهای برنامه 

توان ها میفرهنگ( برای کودکان مطابقت داد. همچنین باتوجه به موضوع داستان توجه بهو 
اهی گها جو کرد. این ویژگیوها جسترا در آن )فلسفه برای کودکان( فبکی های داستانیویژگی
ری گیداستان راستان وجود دارند. درپایان چنین نتیجههای تر در داستانتر و گاهی کمرنگپرنگ

ها، همچون معصومیت، حکمت و علم لدنی آموزان با مبانی اصلی این داستانآشنایی دانش شود کهمی
 ،ـ آموزان گره خورده استهای معارف اسلامی در کتب درسی دانشکه با آموزش ـ )ع( ائمه اطهار

ای بومی هدر کمک گرفتن از داستان جدید ایا توسط خواننده، زمینههتواند ضمن فهم بهتر داستانمی
 .فراهم کندورزی کودکان اندیشه برای تقویت

، شهید امامان ، حکمتورزی، برنامه فلسفه برای کودکانداستان راستان، اندیشه: کلیدی گانواژ

  .مطهری
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  مسئله بیان

خواهان  هک نخست این است که فلسفه را به کسانیتوان آموزش داد. دیدگاه فلسفه را به دو صورت می
. است دبه افرا عبارت از آموزش چگونه اندیشیدن نیزدیدگاه دوم  .انتقال دهیم ،گرفتن آن هستندیاد

ی زش، درواقع آموبه میان نیایدچگونه اندیشیدن صحبتی از در آن  اما ،اگر ما از آموزش سخن بگوییم
ایم و عمل تنها افکار و عقاید دیگر متفکران را به حافظه سپردهدر این حالت ؛ زیرا صورت نگرفته است

رف شود و منجر به اندیشیدن ژاندیشیدن اتفاق نیفتاده است. تنها زمانی آموزش از این حالت خارج می
 شود. آموزش باید چیزی فراتر از به خاطر سپردن و به یادکه چگونه اندیشیدن آموزش داده  خواهد شد

از آنکه بر  کید بیشأتکیه و ت ،آوردن باشد. نکته بنیادی در آموزش فلسفه این است که در این قلمرو
 .(8 ص ،1311 زاده،نقیب)درستی اندیشه باشد، بر درست اندیشیدن است 

ای آموزشی است که هدفش پرورش قدرت تفکر و استدلال در کودکان برنامه 1فلسفه برای کودکان»
د، نه . اصطلاح فلسفه در این کاربراست برآمدههایی متفکر، آگاه و هدفمند است و درصدد تربیت انسان

ورزی است. کننده به جنبه دیگر فلسفه، یعنی مهارت فلسفهبلکه اشاره ،فلسفی یمعنای عقاید و آرابه
توان یم ،«رودعبادت به شمار می ،تفکرنیز شده و در اسلام سفارش جاکه در قرآن کریم به تفکر ازآن

 علوی، و آبادیهاشم صادقی)به بررسی نسبت فلسفه برای کودکان با تعلیم و تربیت اسلامی پرداخت 
فکر ت ،تعالی دهدجهت رشد و  تواند انسان را از هر. در تعلیم و تربیت اسلامی آنچه می(51 ص ،1313

دی از اختیار منشرط ضروری بهره ،توان به اصلاح و تربیت نفس پرداخت. درواقع تفکراست. با تفکر می
ه تفکر پرداخته درستی بشود که انسان قبل از آن بهگیری وقتی میسر میگیری است و تصمیمو تصمیم

عنوان فلسفه برای کودکان به. این مهم، همان چیزی است که در (382 ص ،1316 مطهری،)باشد 
 شود.یک هدف واسط درجهت اهداف اصلی این برنامه معرفی می

 بانیشع جعفرآبادی، کلاته جاویدی اکبری،)در فلسفه برای کودکان چهار رویکرد مختلف وجود دارد 
 : (3ـ5 صص تقوی، و ورکی

ه منجر به داند کفعالیت میعنوان نوعی فلسفه را بهاین رویکرد،  :(روشی) یفرایند رویکرد (الف

ند. اهمیت اهشود. پیروان این رویکرد چگونگی تحقق این فعالیت را فلسفه نامیدشناسایی و فهم امور می
روش قابل این له وسیروش فلسفیدن در فلسفه برای کودکان تا به آنجاست که برخی معتقدند فلسفه به

صیف دهد، تویا موضوعی که مورد مطالعه قرار میمحتوا  باهای فلسفه ویژگیدرواقع شناسایی است. 
 ص ،1113 ،فیناکچیارو) خواهد شدکند، توصیف بلکه توسط رویکرد یا روشی که استفاده می ،شودنمی

                                                            
1- Philosophy for Children 
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 فرایندل منظور تسهیبرانگیز، بهملأ. این رویکرد بر فعالیت فلسفی و طرح محتوای داستانی ت(622
فزاینده  هایداشت، روشی که در آن پرسش تأکیدروش فلسفیدن  کید دارد. لیپمن برأفلسفیدن ت

 ،2000 موریس،)شود الات بیشتر منجر میؤال فقط به سؤس شوند که پاسخ به هرنحوی مطرح میبه
 .(261 ص

 أکیدتتاریخ فلسفه و محتوای فلسفه در قالب داستان  ارائه بر این رویکرد :محتوایی رویکرد( ب

 تنها برای کودکان که برایچرا که باتوجه به اهمیت محتوای فلسفی باید گفت این محتوا نه .دارد
فاده منظور استسازی و قابل فهم کردن این محتوا، بهبرخی بزرگسالان نیز قابل فهم نیست. ساده

 2اثر وایت «ترهافلسفه برای کوچک» ،1اثر مگی «داستان فلسفه»توان در کودکان از این متون را می
عنوان رویکردی محتوامحور در فلسفه برای کودکان دانست. این رویکرد ، به3اثر گردر «دنیای سوفی» و

ب های موجود در مکاتپراکنده و طرح دیدگاه های فلسفی بعضاًتلاش دارد تا با بهره بردن از اندیشه
 ک کند.ی فیلسوفان کمهافلسفی به تشکیل معرفتی منسجم ازطریق آشنایی کودکان با اندیشه

به  صرفاً مراجعه ،در پیوند بین فلسفه و ادبیات :ادبیات و فلسفه پیوند بر مبتنی رویکرد( پ

های های بزرگ فلسفی همچون اندیشههای فلسفی کافی نیست؛ چرا که بسیاری از اندیشهکتاب
رویکرد معتقدند از همان زمان طور الزامی از متون فلسفی استخراج نشده است. پیروان این به سقراط

ت و توان تمایزی بین ادبیادرنتیجه نمی .سقراط، تداخل ادبیات و فلسفه یک امر بدیهی بوده است
های تانخصوص در داسبه ؛توان مضامین فلسفی یافتفلسفه قائل شد. بدین سبب در ادبیات هم می

دارد که داستان ادبی در بیشتر اظهار می (1381)فلسفی که از ناخودآگاه نویسنده برآمده است. فرزانفر 
 تر باشد.تر و عامتواند قابل شمولخیزد و میمواقع از ناخودآگاه نویسنده برمی

تان بر فرهنگ وابستگی محتوای داساین رویکرد  :متون فرهنگی زمینه بر مبتنی رویکرد( ث

چنین  دارد. فلاسفه متعددی تأکیدهایی از فرهنگ بومی انتخاب و بازنویسی داستان و فلسفی و طرح
گیرد. فریقایی از آن سرچشمه میآوجود دارد که تفکر « ناب»فریقایی آاند که یک فرهنگ استدلال کرده

های فرهنگی، خصوصیات عام اند که در میان تفاوتگونه استدلال کردهاین 2دیگران نیز مانند ویردو
 ص ،1381 ، گامز و کارل)د نسازکه امکان انتقال و ارتباط تفکر را فراهم میفرهنگی نیز وجود دارند 

های خاص فرهنگی باعث شد تا وجود جنبه .یک محصول فرهنگی است ،اساس اندیشه. براین(182

                                                            
1- Maggie 

2- White 

3- Gaarder  

4- weirdo 
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شورها در سایر ک ،مریکا طراحی شده بودآهای اولیه که توسط لیپمن و همکاران او در استفاده از داستان
اده استف ،است که با نقد محتوای داستانی لیپمن 1ازجمله این منتقدان یسپرسن .رو شودبا انتقاداتی روبه

 داند.از آن را برای سایر جوامع مناسب نمی
هایی است که نویسنده آگاهانه و باتوجه به هدفی که برنامه درسی فلسفه برای کودکان شامل داستان

های پردازد. محتوای اکثر داستانش تعیین شده و مشخص و محدود است، به نوشتن آن میاز پی کاملاً
برنامه فلسفه برای کودکان در قالب ترجمه و همگی برمبنای مبانی و اصول فرهنگ غربی است. 

ه برای سازی فلسفتواند در بومیمی ،محتوایی که برگرفته از منابع بومی باشدشک که بیدرحالی
 رآمده،بسازی آن درصدد بومیباید بنابراین مجریان این طرح در ایران  کند.کمک شایانی کودکان 

ها نهفته است، از متون کهن استخراج کرده اسلامی در آنـ هایی را که مضامین فلسفه ایرانی داستان
. ازآنجاکه در این برنامه، (81 ص ،1312 الاسلامی،نظام و وندموسی ،مرادی)ها را بازسازی کنند و آن

آید، برای اجرای هرچه بهتر آن، در دست داشتن شمار میآموزشی به یترین محتوامهم «داستان»
مان ضروری است. طبق آراء پژوهشگران حوزه کودک، منابع بومی و متناسب با آداب و فرهنگ سرزمین

لحاظ موضوع و محتوا با روحیات و تجربیات کودک هایی برای کودکان مناسب هستند که بهداستان
 ص ،1315 یوسفی،) داشته باشدهای کودک مطابقت و سطح زبانی و ادبی آن با توانایی بودهمتناسب 

11). 
های ملی های فبک )فلسفه برای کودکان( متناسب با فرهنگ و ارزشامکان تغییر و بازنویسی داستان

ثیرگذاری این أای مناسب برای انتقال و تتواند وسیلهو حتی می و اسلامی جامعه ایران وجود دارد
اند. برای مثال هایی برداشتهراستا گام. برخی از محققان دراین(25 ص ،1385 رمضانی،)ها باشد ارزش

اند باتوجه به فرهنگ اسلامی برآمده از قرآن، سعی کرده (1311)نسب و اخلاقی کشانی، رستمی
 أاند خلسعی کرده (1312)د. ماهروزاده و تجری نرویکردی بازتولیدی در معرفی فبک بومی داشته باش

های بومی مناسب برای برنامه درسی فلسفه برای کودکان را با استفاده موجود دررابطه با نبود داستان
های این کتاب را برای استفاده در برنامه درسی فلسفه برای پر کنند و داستاناز کتاب گلستان سعدی 

عنوان های شاهنامه را بهتوانسته داستاننیز  (1312)حمیدی و همچنین دانند. کودکان مناسب می
 منابعی مناسب برای استفاده در برنامه درسی فلسفه برای کودکان معرفی کند.

 پیش روی برنامه درسی فبک در ایران،های روشی وارد شده، یکی از چالشباتوجه به نقدهای مبنایی و 
سس برنامه ؤعنوان مبه 2لیپمن هایی که توسطغیربومی و غیراسلامی بودن محتواست؛ زیرا داستان

                                                            
1- Yespersen 

2- Lipman 
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 رو همانطور که اشاره شد منابع غنیازاین .فلسفه برای کودکان استفاده شده، مختص جامعه خود اوست
ان این های لیپمن باشد که از میتواند جایگزین مناسبی برای داستانادبیات کهن ایرانی میاسلامی و 

از  ایکتاب مجموعهاینهای موجود است. یکی از ارزشمندترین کتاب «داستان راستان»آثار، کتاب 
مل دو جلد شاشده است. کتاب  نوشته اسلام در دینی بزرگان زندگی های کوتاه است که دربارهداستان

های کتاب، کتب احادیث، تواریخ داستان گنجانده شده است. منابع داستان 15است که در هر جلد آن 
  اندصورت حکایت و داستان براساس واقعیت بیان شدهبهبا زبانی ساده و مفید هستند که و سیره 

نوان عداستانی ایران به . کتاب داستان راستان نثری روان دارد که در ادبیات(11 ص ،1323 مطهری،)
آموز مورد استفاده تمامی سنین قرار گرفته است. داستان به دلیل هایی اخلاقی و پندکتابی با داستان

مایه فلسفه نتواند با زبانی آسان، مفاهیم عمیق فلسفی و اخلاقی را به کوکان منتقل کند، بُاینکه می
همین الگو توانسته کودکان را با مفاهیم عمیق و  برای کودکان است و کتاب داستان راستان نیز با

دلیری  ،دوستی، همدردی، تعاون و همکاری، آزادگی، جوانمردی، شهادتمتعالی همچون ایمان، نوع
نبال ددر این پژوهش بهآشنا کند.  ،ـ اسلامی از ارزش بالایی برخوردارند ـ که در فرهنگ ایرانیـ و... 

ورزی هتقویت اندیش برایاستفاده از کتاب داستان راستان  امکانا ال هستیم که آیؤپاسخ به این س
 د؟وجود دار کودکان

 

 پژوهش روش
ها، نحوه از نوع تحلیل محتواست. در تحلیل محتوای کیفی، به نوع و شکل واژه و کیفی ،این پژوهش

 موضوع است. ،پژوهش شود. واحد تحلیل در اینها در جمله، سبک بیان و... توجه میگرفتن آن قرار
ندی، بکدگذاری باز، گروه :عبارتند از که شودتحلیل محتوای کیفی در چهار مرحله اصلی انجام می

اساس، ابتدا مفاهیمی مانند فلسفه برای . براین(2008 ،2کینگاش و 1الو)بندی و کشف انتزاع مقوله
یق راستان باتوجه به اهداف تحقکودکان، رویکردهای آن و... تحلیل مفهومی شده، سپس کتاب داستان 

های تربیتی این کتاب برای تقویت یا آموزش مورد تحلیل محتوا قرار گرفته و درنهایت آموزه
ا درابتدا کدهای اولیه استخراج شد، سپس بترتیب اینبه ورزی به کودکان استنتاج شده است.اندیشه

ی دوباره سازدر آخر با ترکیب و خلاصه ه ودبه کدهای ثانویه رسی ،سازی کدهای اولیهترکیب و خلاصه
 دست آمدند.به کدهای اصلی ،کدهای ثانویه

 

                                                            
1- Elos 

2- Kyngash 
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  پژوهش هاییافته
 ورزانه برای کودکانعنوان محتوای بومی اندیشهکتاب داستان راستان به

 با اییهقصه. دارد دیرینه ایپیشینه ما فرهنگ در کتبیصورت به چه و شفاهی صورتبه چه ،قصه
 بعدها. ودنویسنده ب تخیل که ساخته بودند مسائلی با درگیر که زمینی هایآدم یا فرازمینی قهرمانان

 روایت آن در تأثیرگذار و مشهور هایشخصیت واقعی سرگذشت که گرفت شکل هاییداستان کمکم
 به نیدی کتب و احادیث میان در وبیشکم هم مذهبی پراکنده و کوتاه هایحکایت میاندراین. شدمی

 آوریجمع به نسبت مطهری شهید کهـ  1331 سال تا دینی تاریخی هایحکایت این. خوردمی چشم
 همانطور مطهریشهید . داشت وجود پراکنده صورتبه اخبار و حدیث کتب میان در ،ـ کرد اقدام هاآن
 این آوریجمع کرد، احساس را کتابی چنین خالی جای کههمین گوید،می کتاب مقدمه در خود که

 صورتبه را هاآن دادن، پرورش با و در دستور کار قرار داد اخبار و احادیث لایلابه از را هاحکایت
 .آورددر اخلاقی تأثیرگذار هایشخصیت و دین بزرگان زندگی از کوتاه هاییداستان

هری درواقع مط .استهای بشری مقتضای طبیعت و روحیه های کتاب داستان راستان درحقیقتقصه
ای پرورش دهد که بدون آنکه چیزی بر اصل موضوع افزوده شود، گونهتوانسته احادیث و اخبار را به

تر طبوعها مارتباط بهتری با متن برقرار کنند و داستان هستند،کودکان و نوجوانان  خواننده که عموماً
گوید: خصوص میگذارد. او دراینگیری آزاد میدر نتیجهرا  خواننده، تر باشند. ازطرفی مطهریو شنیدنی

ای مگر آنکه در متن داستان جمله گونه توضیحی داده نشده،در این کتاب ازلحاظ نتیجه داستان هیچ»
 الامکانتیح عنوانی که روی داستان گذاشته شده سعی شده برای کرده. حتیبوده که نتیجه را بیان می

 تا دهش این بدان جهت بوده که خواسته .اشاره نکندکه به نتیجه داستان  انتخاب شود کهعنوانی 
. درواقع مطهری خواننده (188 ص ،1331 مطهری،)« گذاشته شودعهده خود خواننده رگیری بنتیجه

دارد تا کودک و نوجوان خواننده، ضمن ورزی درخصوص پیام حکایت و داستان خود وا میرا به اندیشه
و تعلیمات اسلامی، با تصور خود در متن داستان، به یک تجربه عینی دست یابد و  آشنایی با معارف

 اندازه بگیرد. ،هاهای اشاره شده در داستانبتواند خود را، یا محیط و جامعه خود را با مقیاس
 

 های کتاب داستان راستان: ویژگی

د از آن تکلف نوشته تا تمامی سنین بتوانننویسنده کتاب را با نثری روان و بی :روان و ساده نثر ـ1

 . مند شوندبهره
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ها را از میان کتب تاریخی و مذهبی کهن و مطهری داستان :معتبر بومی منابع از استفاده ـ2

ها را با دقت مطالعه کرده و سعی داشته معتبر انتخاب کرده و زمانی که داستانی در چند منبع آمده، آن
  درآورد.ها را به زبان ساده آن

های واقعی است که هریک حقایقی کتاب شامل داستان :اخلاقی و اجتماعی حقایق وجود ـ3

 کند.صورت پندآموز بیان میاخلاقی و اجتماعی را به

 هدررابطه با نتیج کتاب این همانطور که اشاره شد در :مستقیم نتیجه بدون هایداستان ـ4

 است. شده گذاشته خواننده عهدهرب گیرینتیجهنشده و  داده توضیحی گونههیچ داستان

 هایتحکای این خواسته مطهری چون ها شامل تعالیم اسلامی هستند.داستان :اسلامی تعالیم ـ5

 ،طرح نشوندم اخلاقی بیانیه یک صورتبه و دنباش داشته مخاطب برای بیشتری کشش دینی کوتاه
 دهانرورپ ایگونهبه را هاآن ،داستان روح و اصل نزدن هم بر برای تلاش ضمن داستان، قالب از بااستفاده

حال ها درعینیعنی نثر این حکایت د؛نباش داشته مخاطب برای حکایت به نسبت بیشتری جذابیت که
 .است نزدیک امروز بازنویسی بهکه بسیار به متن اصلی وفادار مانده، 

ری توجه بیشت ،شوددر روح تعلیمات اسلامی به عوام که شامل کودکان نیز می :عوام مناسب ـ6

 شود.و اصلاح جامعه متصل به عوام دانسته می شده

ها کاملا متناسب با آداب، سنن و فرهنگ داستان :ایرانی فرهنگ با متناسب هایداستان ـ7

 ایرانی است.

 گونه دارند.حکایتی ندارند، بلکه ساختاری داستانها جنبه بیانی و داستان :داستانی ساختار ـ8

لاقی، پرورش قدرت فکر، پرورش رشد اخ ،ویژه برنامه فلسفه برای کودکانترین خصیصه فلسفه بهمهم
اید هم کتاب و نوشته ب» گوید:ایجاد توانایی استنباط و تحلیل است. مطهری می فردی وفردی و میان

و قوه فکری او را برانگیزد. آن  واداشتهکردن را از دوش خواننده بردارد و هم او را به تفکر  زحمت فکر
دی ح ها و عبارات است. از این نظر تافکری که باید از دوش خواننده برداشته شود، فکر در معنی جمله

فکری که باید کوشش شده که عبارات روان و مفهوم باشد. و اما آن  ،دادهکه وقت و فرصت اجازه می
فکر در نتیجه است. هر چیزی تا خود خواننده درباره آن فکر نکند و از  ،عهده خواننده گذاشته شودبه

کند و در عملش اثر در دلش نفوذ نمی ،دشوفکر خود چیزی بر آن نیفزاید، با روحش آمیخته نمی
است که  ایاید، همانا نتیجهتواند بر مطلب بیفزبخشد. البته آن فکری که خواننده از خودش مینمی

طور که خود نویسنده کتاب . همان(10 ص ،1331 مطهری،)« گرفتاز مقدمات توان طور طبیعی میبه
تکلف دارد که این ویژگی سبب داستان راستان اذعان دارد، کتاب داستان راستان نثری روان و بی
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 ریابند.دخوبی را به های آنداستانپیام و  کردهاین کتاب را مطالعه بتوانند راحتی شود کودکان بهمی
 فراوان نویسنده بر تفکر خواننده و تشویق او به فکر کردن در مورد نتیجه داستان، دقیقاً  تأکیدازطرفی 

 شده است.  تأکیدهمان چیزی است که در برنامه فلسفه برای کودکان به آن 
ودکان در کنار ک ترتیب کهاین. بهقرار بگیرد تواند مورد استفادهصورت گروهی نیز میاین کتاب حتی به
گیری کنند و پس از آن های آن نتیجهای راجع به داستانطور جداگانههریک به ،هم آن را بخوانند

ها را بدون داستان بیشتر بسیار،نویسنده کتاب با هوشمندی  .نتایج آن را با یکدیگر به اشتراک بگذارند
پردازد. بها در آنای بتواند با توانایی تفکر خاص خود به تفکر خواننده گیری رها کرده تا هرنتیجه

تان توان مضامین فلسفی کتاب داسال که تا چه اندازه میؤتر به این سپاسخ دقیقارائه ازطرفی برای 
توان این کتاب را باتوجه به رویکردهایی که در مورد راستان را از دیدگاه فبک بررسی کرد، می

 که در ادامه به آن مورد بررسی قرار دادهای فلسفه برای کودکان در صفحات قبل اشاره شد، داستان
 .خواهیم پرداخت

 چگونگی پیشرفت .خود داستان اهمیت خاصی ندارد ،ی(فرایندهمانطور که اشاره شد در رویکرد اول )
از این  .کند ها دنبالاستانروند داستان مهم است و کودک باید بتواند روند تفکر فلسفی را در این نوع د

، «اوضاع کواکب»های داستان مثال زد کهتوان های متعددی در کتاب داستان راستان مینمونه ،نوع
 م.پردازیها میدر ادامه بیشتر به این داستان .هاستاز جمله آن «شاه و حکیم» و« اسکندر و دیوژن»

دن کند و کودک باید بتواند با خوانمحتوا نقش مهمی ایفا می ،هایی با رویکرد دوم )محتوایی(در داستان
با خصایل اخلاقی و انسانی مانند صداقت، احترام،  عنوان مثالبه .های خود بیفزایدها بر دانستهآن

، «انپیر و کودک»هایی مانند دوستی، جوانمردی، محبت و نیکی، تلاش، قانون و... آشنا شود. داستان
 گیرند. در کتاب داستان راستان در این زمره قرار می «گرانی ارزاق» و« پند آموزگار»

جاکه باید بتوان از متون ادبی استفاده کرد و ازآن ،)پیوند فلسفه با ادبیات( رویکرد سومهای با در داستان
خراج ها از کتب تاریخی و احادیث استتمام این نوشته ،طبق گفته خود نویسنده کتاب داستان راستان

 یید کرد.أتوان توجه نویسنده به این رویکرد را نیز تمی ،شده
 ،گیرد که برای انتخاب داستان مناسباین نکته مورد توجه قرار می ،)توجه به فرهنگ( در رویکرد چهارم

کودکان  توجه کرد. فرهنگ ،ها استفاده کنندخواهند از این داستانباید به فرهنگ بومی کودکانی که می
استان از های کتاب داستان رنی بر مبانی اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی است که تمام داستانایرانی مبت

 بهره برده است. ،ها یا هر دو قسمت نام برده شدهیکی از این قسمت
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ا توان اینگونه استنباط کرد که مضامین فلسفی کتاب داستان راستان رهای فوق میبا استناد به بررسی
های ز داستاناهایی اینک به نمونه رویکردهای برنامه فلسفه برای کودکان بررسی کرد.توان با تمام می

 .خواهد شداشاره  کتاب داستان راستان برای استفاده در برنامه درسی فلسفه برای کودکان
 

 «اوضاع کواکب» نمونه مثالی از متن داستان :1 جدول
 اوضاع کواکب عنوان 

شرح 
 داستان

، با آنکه از راویان حدیث بود، به نجوم احکامی و تأثیر اوضاع «زرارة بن اعین»، برادر «اعینعبدالملک بن »
کرد. هر ها مراجعه میدر این باب جمع کرده بود و به آن بسیاریهای راسخ داشت. کتاب یاعتقاد ،کواکب

رفت های نجومی میببه سراغ کتا نخست، انجام دهدخواست خواست بگیرد و هر کاری که میتصمیمی که می
 .دنکنپرداخت تا ببیند اوضاع کواکب چه حکم میو به محاسبه می

که در همه کارها به نجوم طوریبه .این کار برایش عادت شده و نوعی وسواس در او ایجاد کرده بود تدریجاً
ن و اگر ای افزایدمیروز بر وسواسش روزبه ،کرد که این کار امور زندگی او را فلج کردهمیکرد. حس مراجعه می

ها ترتیب اثر بدهد، نظم طالع نیک و بد و امثال این ،هاوضع ادامه پیدا کند و به سعد و نحس روزها و ساعت
ال دید و همیشه به احواعتنایی نمیازطرفی در خود توانایی مخالفت و بیاما خورد. م میهبر کلی اش بهزندگی

 ،دردنکو هیچ درباره این چیزها فکر نمی کردهبه خدا توکل  رفته،دنبال کار خود  ،این امور اعتنا بهمردمی که بی
 .بردرشک می

 :ض کرددر میان گذاشت. عر)ع( این مرد روزی حال خود را با امام صادق 

  .«انم از آن دست بردارمتوام و دست و پایم بسته شده و نمیمن به این علم مبتلا شده»
  د:با تعجب از او پرسی )ع( امام صادق

  «؟کنیتو به این چیزها معتقدی و عمل می»

  بلی یا ابن رسول اللّهـ 

  ن.ها را آتش بزدهم: برو تمام آن کتابمن به تو فرمان میـ 

 .ها را آتش زد و خود را راحت کردفرمان امام به قلبش نیرو بخشید، رفت و تمام آن

آفرین شود که آن علم برایش مشکلهای علم آنقدر غرق میمردی است که در یکی از شاخه بارهداستان در ملأت
 شود.می

رویکرد 
 یندیافر

 :الات را مطرح کردؤتوان این سبرای استفاده از این داستان در کلاس درس می

 شود؟آموزیم علم محسوب میآیا هر چه می
 های علم مفیدند؟آیا تمام شاخه
 عنوان علم شناخته شود چیست؟چیزی بهملاک اینکه 

 کند؟چه چیزی علم مفید و غیرمفید را از هم متمایز می
 غیرمفید را دارد؟ چه کسی شایستگی تشخیص علم مفید و
 توان یافت؟آیا میان علم با عمل و زندگی نسبتی می

 تواند به عمل تبدیل شود؟چه علمی می
 زندگی پیاده کرد؟توان علم را در چگونه و به چه میزان می
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سنین  استفاده برای یتها قابلزیرا این داستان؛ شودیند پرسش و پاسخ باعث ایجاد تفکر در ذهن کودک میافر
 . را دارندکودکی 

رویکرد 
 محتوایی

مامی امور پردازد. انسان باید در تیعنی مقابله با افراط و تفریط می ،این داستان به یکی از مسائل انسانی و عقلی
 زندگی خویش حد تعادل را حفظ کند.

رویکرد 
ه پیوند فلسف

 با ادبیات

متن داستان از یکی از متون دینی مسلمانان انتخاب شده است. در رویکرد پیوند فلسفه با ادبیات، از متون ادبی 
 شود.بومی استفاده می

رویکرد 
توجه به 

 فرهنگ

یت بسا بنا به محدودو چهالات نیست ؤپاسخگوی همه سکند که همیشه عقل این داستان به این مهم اشاره می
گری هدایت دهی وخود به برخی زوایا، بر شک و تردید یا ناکارآمدی بیفزاید یا نتواند نقش ملاک نداشتن و اشراف

درواقع عقل در قرآن و اسلام با معنای عقل در فلسفه غرب که عقل خودبنیادِ  .کندبا تکیه بر خود ایفا  خود را صرفاً
 کند.ضرورت نیاز به عقل در پرتو وحی اشاره میمتفاوت است. در این داستان به ،جایگزین وحی است

 
 

 «پیرمرد و کودکان»داستان نمونه مثالی از متن   :2 جدول

عنوان 
 داستان

 پیرمرد و کودکان

شرح 
 داستان

ه ک )ع( و امام حسین )ع( دانست. امام حسنرا نمی انجام آناما طرز صحیح  ؛بود گرفتن پیرمردی مشغول وضو
 .تعلیم مسائل و ارشاد جاهل واجب است ؛در آن هنگام طفل بودند، وضو گرفتن پیرمرد را دیدند. جای تردید نبود

ت، گذشته وضوی تو صحیح نیس گفتندمیبه او  اما اگر مستقیماً .دادندمیباید وضوی صحیح را به پیرمرد یاد  پس
علاوه از کجا که او ه. بماندجا میبرایش بهشود، برای همیشه خاطره تلخی از اینکه موجب رنجش خاطر او می
 ؟وقت زیر بار نرودیکباره روی دنده لجبازی نیفتد و هیچ نکرده،این تذکر را برای خود تحقیر تلقی 

این  پیرمرد هکطور غیرمستقیم او را متذکر کنند. درابتدا با یکدیگر به مباحثه پرداختند طفل اندیشیدند تا به این دو
 وضوی من از وضوی»گفت:  یدیگر .«تر استوضوی من از وضوی تو کامل»شنید. یکی گفت: می مباحثه را
کند. طبق  حکمیتها بین آنبعد توافق کردند که در حضور پیرمرد هر دو وضو بگیرند و پیرمرد  .«تر استتو کامل

وضوی صحیح و کاملی گرفتند. پیرمرد تازه متوجه شد که وضوی  ،چشم پیرمرد یجلوو هر دو  کردهقرار عمل 
ه و هوش شائببیتأثیر محبت تحت مقصود اصلی دو طفل را دریافت و سخت  ،فراستصحیح چگونه است و به

 :گفتپس ها قرار گرفت. و فطانت آن

حکم محبتی که بر امت دانم. بهنمی وضوی شما صحیح و کامل است. من پیرمرد نادان هنوز وضو ساختن را»
 .«متشکرم. مرا متنبه ساختید ،جد خود دارید

دهد و دو کودک در تلاشند تا روش درستی را برای پیرمردی است که امری را به اشتباه انجام می بارهداستان در ملأت
 انتخاب کنند.او کمک کردن به 

رویکرد 
 یندیافر

یر های زتوان از پرسشمی ،آموزانبرای استفاده از این داستان در کلاس درس و فعال کردن قوه تفکر در دانش
 استفاده کرد:

 های آن چیست؟احترام به چه معناست و ملاک
 ؟خیراحترامی است یا مصداق بی ،نقد سازندهو آیا تذکر مصلحانه یک خطا یا نهی از یک منکر 

 برای چه کسانی باید احترام قائل شد؟
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 تذکر داد؟ها آنو به هر روشی به مکان  را باید در هراشخاص آیا راه و روش غلط انجام کاری توسط 
 هایی برای تذکر به افراد وجود دارد؟چه روش

 همیشه بزرگترها بیشتر از کودکان به امور و مسائل اشراف دارند؟ آیا

رویکرد 
 محتوایی

داستان درارتباط با خصیصه دوستی، کمک به همنوع، توجه به گفته حق، درس گرفتن از کلام یا عمل حق، اقرار 
 به دیگران است. به اشتباه، انعطاف در اصلاح عمل اشتباه خود و یاددهی راه و روش درست انجام دادن امور

کنند با رعایت اصل احترام و محبت به بزرگتر، او را در کار خویش کمک کرده در این داستان کودکان سعی می
 و راه درست انجام کار را به او بیاموزند.

رویکرد 
ه پیوند فلسف

 با ادبیات

. در این رویکرد از ادبیات بومی بهره گرفته است داستان حاضر از یکی از متون دینی مسلمانان انتخاب شده
 .شودمی
 

رویکرد 
توجه به 

 فرهنگ

ــلاح باور یا عمل و نه رویکرد  ــحیح یا اص لزوم امر به معروف و نهی از منکر، آموزش احکام رفتاری و عملی ص
 مل معتقدگذارد و به پلورالیســم در فهم و عفردگرایانه غربی که هرکســی را در تشــخیص و عمل خود آزاد می

 گذارد.وا میاو است و کار هرکس را به خود 

 
 

 «گرانی ارزاق» نمونه مثالی از متن داستان : 3 جدول

 گرانی ارزاق عنوان

شرح 
 داستان

 هک کسآن. بود شده مستولی مردم همه بر وحشت و نگرانی. رفتمی بالا مدینه در روزروزبه نان و گندم نرخ
. کند فظح را آن بود مواظب ،بود کرده تهیه که کسآن و کند تهیه که بود تلاش در ،بود نکرده تهیه را سال آذوقه

 .تهیه کنند بازار از روزروزبه را خود آذوقه بودند مجبور تنگدستی واسطهبه که بودند هم مردمی میان این در
 :پرسید ،خود خانه خرج وکیل «معتب» از )ع( صادق امام

 «داریم؟ گندم خانه در امسال ما»
 .داریم ذخیره گندم ،کند کفایت را ماه چندین که قدریبه! اللّه رسول ابن یا بلی ـ
 .بفروش و بگذار مردم اختیار در و ببر بازار به را هاآن ـ
 نخواهد رمیس ما برای گندم خریدن دیگر ،بفروشیم را هااین اگر .است نایاب مدینه در گندم! اللّه رسول ابن یا ـ

 .شد
 .بفروش و بگذار مردم اختیار در را همه ؛گفتم که است همین ـ

 .داد گزارش را نتیجه و فروخت را هاکرد، گندم اطاعت را امام دستور معتب
 اضرح حال در که نانی با نباید من خانه نان. بخر بازار از روزروزبه مرا خانه نان ،این از بعد: »داد دستور او به امام
 من. باشد وج از نیمی و گندماز  نیمی این از بعد باید من خانه نان. باشد داشته تفاوت ،کنندمی مصرف مردم توده

 تا کنمینم را کار این اماکنم؛  اداره وجه بهترین به گندم نان با را خود خانه سال تا آخر که دارم توانایی بحمداللّه
 کرده رعایت ار وضعیت معیشتی خود با عموم مردم()ایجاد تعادل بین  معیشت گیریاندازه لهئمس الهی پیشگاه در

 .«باشم

را  )ع( گرفته و برخورد امام صادق ای را فرااین داستان دررابطه با زمانی است که گرانی و کمبود آذوقه جامعه ملأت
 دهد.دررابطه با این مطلب نشان می
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رویکرد 
 یفرایند

 آموزان پرسید:این سؤالات را از دانشتوان پس از بازگویی این داستان در کلاس درس، می
 احتکار چیست؟

 ارتباط احتکار با قحطی چیست؟
 شویم؟میکالایی موقع دچار کمبود درارتباط با چه

 باید کرد؟چه  ،کالادر هنگام کمبود 
مان و برای نیازرا داشتیم، باید آن را بیش از کالا مواجه شدند و ما آن کالایی آیا اگر زمانی افراد اطراف ما با کمبود 

 منفعت خودمان ذخیره کنیم؟

رویکرد 
 محتوایی

 د.شوامری ناپسند در جامعه بشری تلقی می ،دوستی اشاره دارد. احتکاراین داستان به احتکار و انسان
باشد؛ اما ما به نفع خود و به سود  کالایی وجود داشتهدهد که در اطراف ما کمبود عمل احتکار زمانی رخ می

 ست.دوستی ادور از چشم دیگر افراد پنهان کرده و از آن سود ببریم. این امر برخلاف انسانشخصی خود آن را به

رویکرد 
ه پیوند فلسف

 با ادبیات

رفته گ داستان حاضر از یکی از متون دینی مسلمانان انتخاب شده است. در این رویکرد از ادبیات بومی بهره
 شود.می

رویکرد 
توجه به 

 فرهنگ

دوستی و قناعت در ذهن خوانندگان است. باید به این نکته نیز توجه کرد که پیشوای داستان در پی ایجاد تفکر نوع
 کند.یم تأکیددوستی عنوان الگویی برای پیروانش، خود را از این احتکار برحذر داشته و به نوعمسلمانان به

 
 

 «اسکندر و دیوژن»نمونه مثالی از متن داستان  :4 جدول

 اسکندر و دیوژن عنوان 

شرح 
 داستان

 از شد، خابانت ایران به لشکرکشی در یونان کل پیشوای و فرمانده عنوانبه مقدونی، پادشاه اسکندر، کههمین
 رس به کورینت در که یونانی، معروف حکیم ،«(دیوژن) دیوگنس» اما ؛آمدند او نزد تبریک برای طبقات همه
 شعار) ودب یونان کلبی حکمای از که دیوژن. رفت او دیدار به شخصاً اسکندر. نکرد او به توجهی کمترین ،بردمی
 فراوانی عجم کرد حس چون. بود کشیده دراز آفتاب دربرابر ،(بود طمع قطع و آزادمنشی ،استغناء ،قناعت دسته این
 اما ؛کرد خیره آمدمی پیش شکوه و جلال با که اسکندر به را خود چشمان و برخاست کمی آیند،می او طرف به

. کرد حفظ را اعتناییبی و استغناء شعار و نگذاشت آمدمی او سراغبه که عادی مرد یک و اسکندر میان فرقی هیچ
 من. ندارم شتربی تقاضا یک: »گفت دیوژن .«بگو داری تقاضایی من از اگر: »گفت سپس .کرد سلام او به اسکندر

 نظر در سخن این« !بایست ترطرف آن کمی .ایگرفته را آفتاب یجلو اکنون تو .کردممی استفاده آفتاب از
 تفادهاس فرصتی چنین از که است ابلهی مرد عجب گفتند خود با. آمد ابلهانه و حقیر بسیار اسکندر همراهان

. رفت روف اندیشه در سخت دید، حقیر دیوژن نفس استغناء و طبع مناعت دربرابر را خود که اسکندر اما. کندنمی
 ،نبودم دراسکن اگر راستیبه: »گفت ،کردندمی ریشخند را فیلسوف که خود همراهان به افتاد، راه به آنکه از پس
 .«باشم دیوژن خواستمی دلم

 داستان درارتباط با نوع برخورد انسانی با یکی از قدرتمندان تاریخ است. ملأت

رویکرد 
 یفرایند

 :است به قرار ذیل ،توان مطرح کردالاتی که برای این داستان میؤس
 قدرت چیست؟
 طمع چیست؟
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 ارتباط بین طمع و قناعت چیست؟
 انسان قدرتمند کیست؟

 باشد؟ باید رفتار انسان با افراد قدرتمند چطور
 های مختلف درمقابل افراد قدرتمند متفاوت است؟آیا رفتار انسان

 دنیادوستی به چه معناست؟
 چه چیزهایی در این دنیا اهمیت دارند؟

رویکرد 
 محتوایی

 چیز در این دنیا جاودانه نیست.ها اشاره دارد و اینکه هیچدر این داستان به طمع، قدرت و قناعت انسان

رویکرد 
ه پیوند فلسف

 با ادبیات

ست. در این رویکرد از ادبیات بومی بهره گرفته داستان حاضر از یکی از متون دینی مسلمانان انتخاب شده ا
 شود.می
 
 

رویکرد 
توجه به 

 فرهنگ

بوده است.  تأکیدورزی دنیوی همیشه مورد در فرهنگ مسلمانان و ایرانیان، قناعت و دوری از طمع و حرص
 ست.اواعمال و نیات  ،ازطرفی آنچه که در مورد هر انسان اهمیت دارد

 
 

 «شاه و حکیم»نمونه مثالی از متن داستان  : 5 جدول
 شاه و حکیم عنوان 

شرح 
 داستان

 یدنشد و استقبال به طبقات تمام معمول، طبق شد،می وارد که شهری هر به خراسان سفر در «شاه ناصرالدین»
 طبقات مومع نیز سبزوار در. شد سبزوار وارد اینکه تا. کردندمی مشایعت را او نیز شهر آن از حرکت موقع .رفتندمی
 ،حکیم ،کرد امتناع او دیدن و استقبال از نشینیگوشه و انزوا بهانهبه که کسی تنها. کردند دیدن و استقبال او از

 در دبو گرفته نظر در شاه که شخصیتی تنها ازقضا. بود «سبزواری ملاهادی» حاج معروف، عارف و فیلسوف
 ابطل، کرده پیدا ایران همه در عمومی شهرت تدریجاً که بود مرد همین ببیند، نزدیک از را او خراسان مسافرت

 .بود داده تشکیل سبزوار در عظیمی علمیه حوزه و بودند شتافته محضرش به کشور اطراف از
 .برود حکیم دیدن به خودش گرفت تصمیم بود، شده خسته تملق و کرنش ،استقبال آن همه از که شاه
 حکیم به ار جریان .«شناسدمی را حکیم ،شاه ولی: »گفت شاه .«شناسدنمی وزیر و شاه ،حکیم: »گفتند شاه به

 محقر ایهخان. رفت حکیم خانه به پیشخدمت یک اتفاق به فقط شاه ،ظهر روز یک و شد وقت تعیین. دادند اطلاع
 تدریس ،علم نعمت شکر :دارد شکری نعمتی هر: »گفت هاصحبت ضمن شاه. بود ساده بسیار لوازمی و اسباب با
 بنابراین .است حوائج انجام البته هم نعمت سلطنت شکر و است دستگیری و اعانت ،مال نعمت شکر .است ارشاد و

 .«کنم پیدا را آن انجام توفیق تا بخواهید چیزی من از شما دارم میل من
 .خواهمنمی هم چیزی ندارم، حاجتی من -
 .باشد معاف مالیات از زمین آن دهم دستور بدهید اجازه دارید، زراعتی زمین یک شما امشنیده -
 با آن اساس. شود وصول چقدر شهری هر از که است )محفوظ و حراست شده( مضبوط دولت مالیات دفتر -

 هندخوا زیادتر دیگران از را مبلغ همان ،نگیرند مالیات من از شهر این در اگر. خوردنمی همه ب جزئی تغییرات
 معاف یا من به دادن تخفیف که نشوند راضی شاه. شود تکمیل ،شود وصول سبزوار از باید که مجموعی تا گرفت،
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 مال و جان حافظ دارد وظیفه که دولت علاوههب. شود زنانبیوه و یتیمان بر تحمیلی سبب مالیات، از من شدن
 .دهیممی را مالیات این خودمان رغبت، و رضا با ما. شود تأمین باید این هزینه و دارد هم هزینه باشد، مردم
 بفرمایید دستور .بخورم شما روز هر غذای همان از و کنم صرف غذا شما خدمت در امروز دارم میل: »گفت شاه

 «.بیاورند را شما ناهار
 چند آن روی بر که چوبین طبقی .آوردند فورا .«بیاورید مرا غذای: »کرد فریاد ،کند حرکت جا از آنکه بدون حکیم
 اهش به حکیم. گذاشتند حکیم و شاه یجلو ،شدمی دیده نمک مقداری و دوغ ظرف یک ،قاشق چند ،نان قرص
 هب دید اما ،خورد قاشق یک شاه .«است خودم دسترنج ،آن کاریجفت و زراعت .است حلال نان که بخور: »گفت
 به را هانان آن از مقداری که خواست اجازه حکیم از. نیست خوردن قابل او نظر از و ندارد عادت غذایی چنین

 ترک را کیمح خانه حیرت و بهت دنیا یک با شاه لحظه چند از پس. ببرد خود همراه تبرّکاً  و تیمّناً و ببندد دستمال
 کرد.

 ن شاه با یکی از حکیمان عصر خویش است.یبا دیدار ناصرالد رابطهداستان در عصر قاجار و در تأمل

رویکرد 
 یفرایند

 آموزان مطرح کرد:توان برای این داستان در جمع دانشسؤالاتی که می
 عدالت به چه معناست؟

 آیا عدالت فقط برای مجازات ظالمان است؟
 کند؟کسی عدالت را رعایت میچه

 عزت نفس به چه معناست؟
 کند؟چه کسی عدالت را اجرا می

 آیا توجه به مال و جاه دنیا پسندیده است؟
 زیستی چیست؟ساده

 گویند؟زیست میبه چه کسی ساده
 اولویت احترام با چه کسی است؟ اهل تقوا یا شاهان؟

 آیا همرنگ جماعت شدن در هر شرایطی صحیح است؟

رویکرد 
 محتوایی

 .گیردقرار میتقدیر مورد ای زیستی است که در هر جامعهاین داستان درارتباط با عدالت و ساده
با ا ام ؛تواند از عهده آن برآیدکه هرکسی میهستند زیستی اموری پندارند عدالت و سادهمیگاهی اوقات افراد 

 کردند، نیست.شوند که این امور به آن سادگی که تصور میمطالعه داستان متوجه می

رویکرد 
ه پیوند فلسف

 با ادبیات

ته این رویکرد از ادبیات بومی بهره گرف داستان حاضر از یکی از متون تاریخی و دینی ایران انتخاب شده است. در
 شود.می
 

رویکرد 
توجه به 

 فرهنگ

توجهی به مال و جاه دنیوی، همرنگ جماعت نشدن و عزت زیستی، بیعدالت، ساده ،در فرهنگ جوامع مختلف
 همم یکی از دلایلهمواره ها هستند. دنبال رسیدن به آنبه هاو انسان شدهنفس داشتن از مسائل مهم تلقی 

 رسیدن به عدالت بوده است. ،های بشریبسیاری از جنبش
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 گیرینتیجه و بحث
عنوان منبعی برای تقویت بررسی امکان استفاده از کتاب داستان راستان به ،هدف پژوهش حاضر

عنوان د بهتوانپژوهش نشان داد که کتاب داستان راستان میهای بوده است. یافته کودکان ورزیاندیشه
توان مضامین فلسفی کتاب را میورزی مورد توجه قرار گیرد. همچنین یک محتوا برای تقویت اندیشه

ها تا حد زیادی با رویکردهای برنامه فلسفه برای کودکان بررسی کرد. ازطرفی باتوجه به موضوع داستان
اهی تر و گها پرنگجو کرد. گاهی این ویژگیوها جستهای فبکی را در آنهای داستانتوان ویژگیمی

ها، آموزان با مبانی اصلی این داستانهای داستان راستان وجود دارند. آشنایی دانشتر در داستانکمرنگ
های معارف اسلامی در کتب که با آموزشـ )ع( همچون معصومیت، حکمت و علم لدنی ائمه اطهار 

ها توسط خواننده، زمینه جدیدی انتواند ضمن فهم بهتر داستمی ،ـ آموزان گره خوردهدرسی دانش
هایی وهش. البته پژبهره گرفتورزی کودکان کمک به اندیشه برایهای بومی باشد که بتوان از داستان

نامه هایی نظیر گلستان سعدی، شاهدر این عرصه در سطح نظام تربیتی کشور صورت گرفته و کتاب
  کان معرفی شده است.و... برای استفاده در برنامه درسی فلسفه برای کود

منابع دیگری همچون بوستان و گلستان سعدی، کلیله و دمنه و شاهنامه فردوسی را  پژوهشگران نیز
ن منابع اند؛ اما متن ایاستفاده در برنامه فلسفه برای کودکان معرفی کرده ، برایبومی منابععنوان به

 تنهایی از پس خواندن و درکاست و کوکان بهثقیل اند، های بسیار دور نگاشته شدهکه در زمانازآنجا
ب نام و نسبت به سایر کتدارد که کتاب داستان راستان متنی روان و ساده درصورتی .آیندبرنمی هاآن

 .استروزتر به ،شده برده
های کتاب داستان راستان از غنایی ادبی و مضمونی ارزشمند برخوردار هستند، با نظر به اینکه داستان

ان برداری قرار گیرند. این کتاب مناسب کودکتوانند در برنامه درسی فلسفه برای کودکان مورد بهرهمی
های زیرا دارای نثری روان، گیرا و بدون تکلف و البته کوتاه است. البته در داستان ؛و نوجوانان است

ازطرفی . شونداصلاح محدودی برخی واژگان برای کودکان و نوجوانان ناآشناست که باید در بازنویسی 
ها، با فرهنگ جامعه ما ایرانی بودن آنـ  های موجود در این کتاب، باتوجه به ماهیت اسلامیداستان

 تناسب دارد.
تان های کتاب داستان راسباتوجه به مراتب فوق، پیشنهاد مشخص مقاله حاضر این است که از داستان

کر و تف» باعنوان دوره ابتدایی، و مثلاًدر صوص خهای مختلف تحصیلی، بههای درسی دورهدر کتاب
برنامه های فوقها را در برنامهتوان این داستانثر صورت گیرد. همچنین میؤاستفاده مفید و م ،«پژوهش

 موزشیآهای شوند، مانند کارگاهموزش و پرورش برگزار میآورزی در و غیررسمی که باهدف اندیشه
ک کتاب عنوان یبه کتاب داستان راستان مستقیماً ازآنجاکهو... استفاده کرد. البته باید توجه داشت 
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 ،آموزان نیستند، لازم است کارشناسان طراحی آموزشیدانش صرفاًدرسی نوشته نشده و جامعه هدف آن 
 بازطراحی آموزاندانشهای ویژگیها را مناسب با و آن دادهها را از نظر آموزشی سر و سامان این داستان

  )و بنابراین محدودیت تحقیق حاضر( قلمداد کرد. توان محدودیت این کتابکنند. این مورد را می
 

 : منابع
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