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چکیده
توجّه به فرهنگ شهروندی و آموزش آن ،رویکردی نوین است که بیشتر کشورهای توسعه یافته
به آن پرداختهاند و نتایج موثر آن در رفاه ،پیشرفت وتوسعهی جامعه ،باعث شده کشورهای در
حال توسعه نیز ضرورت آن را درک کنند و زمینهی آموزش و تحقّق آن را فراهم آورند .هدف
از این پژوهش که به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده ،تعیین میزان حضور مضامین مرتبط با
آموزش فرهنگ شهروندی و فرهنگ قانونمداری در جایگاه یکی از مؤلفههای اساسی آن-در
محتوای داستانها و حکایتهای فارسی و تحلیل و نقد آن است .جامعهی آماری این تحقیق،
داستانها و حکایتهای کتاب فارسی بخوانیم دورهی ابتدایی آموزش و پرورش سال-1393
 1394است .واحد زمینه ،متن کتابهای یاد شده و واحد تحلیل (ثبت) ،مفاهیم مرتبط با آموزش
فرهنگ شهروندی قانونمداری در نظرگرفته شدهاست .نتایج به دست آمده از تحقیق ،حاکی از
این است که از کلّ  72داستان وحکایت ثبت شده ،فقط  17مورد دارای شاخصهای مرتبط با
قانونمداری بوده؛ اغلب این داستانها نیز به پایههای دوم و سوم اختصاص دارد که دانشآموزان
از توانایی و مهارت خوانداری کمتری برخوردارند .همچنین بررسی میزان فراوانی شاخصها
نشان میدهد فراوانی شاخصها از یک تعادل نسبی برخوردار نیستند؛ به طوری که شاخص
رعایت حقوق شهروندان ،دارای  %53و پایبندی به هنجارها ،ارزشها و قوانین و مقرّرات ،دارای
 %5.9فراوانی است .همچنین  %67از مضامین مطرح شده در شاخصها دارای بار منفی آموزشی
و در جهت تضعیف فرهنگ قانونمداری بوده که این موضوع با اهداف نظام آموزش و پرورش
کشور ،مغایرت دارد و لزوم بازنگری و اعمال اصالحاتی در خصوص محتوای این کتابها را به
شدّت ،ضرورت میبخشد.
واژههای کلیدی :کتابهای فارسی بخوانیم دوره ابتدایی ،داستان ،حکایت ،فرهنگ شهروندی ،فرهنگ
قانونمداری.
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 .1مقدمه
فرهنگ شهروندی مفهومی جدید است که در قرن بیست و یکم ،اهمّیّتی ویژه یافتهاست؛
تا آنجا که میتوان آن را از جدیدترین مفاهیم دنیای مدرن تلقی کرد .دو مقوله فرهنگ
و شهروندی ،هر دو از مفاهیم پیچیده و بحثبرانگیزی هستند که توجه متفکّران بسیاری
را به خود جلب کردهاند؛ علّت امر این است که شهروندی و فرهنگ آن ،از پویاترین
مفاهیم اجتماعی و فرهنگی دنیای امروز محسوب میشوند و اساس جامعهی شهروندی
بر فرهنگ حاکم بر آن شکل گرفتهاست .از سوی دیگر ،فرهنگ شهروندی به شهروندان
اجازهی دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را میدهد و موجب میشود آنان بر بهتر شدن
زندگی خود و مردم ،تأثیر بگذارند.
از این رو آموزش شهروندی و فرهنگ آن را برای زندگی در عصر حاضر ،نیازی
ضروری است؛ ولی سوالی که پیش می آید این است که چگونه و در چه سنّی و با چه
محتوایی میتوان این آموزههای فرهنگی را که در برگیرندهی ارزشهای مطلوب برای
ایجاد جامعهی ایدهآل هستند ،آموزش داد و چه کسان و یا نهادهایی در اجرای این امر
مهم ،نقش اساسی دارند؟
به نظر فالکس ،امروزه مطلوبترین روشهای آموزش فرهنگ شهروندی از سوی
کارشناسان و از طریق رسانههای جمعی همچون خانواده و آموزش و پرورش ،به اقشار
گوناگون جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان ،ارائه میشود( .فالکس)14 :1381،
بنابرابن از آنجا که ساختار شخصیّتی و رفتاری انسان در دوران کودکی و نوجوانی بنیان
گذاشته میشود ،میتوان این دوران را در شکلگیری شخصیّت انسان ،دورانی طالیی و
ارزشمند در نظر گرفت .در این دوران طالیی «کودکان در ضمن داستانها و افسانهها با
حقایق و تجارب زندگی آشنا میشوند :شادی و غم ،امیدواری و نومیدی ،محرومیّت،
ستم و ستمکار ،عدالت و عادل ،علم و عالم و خالصه همهی رنگهای زندگی را تجربه
میکنند و با آنها آشنا میشوند .هر داستان دارای تفکّر ،نتیجه ،خیال ،روش و زبان خاصّی
است و هریک از اینها در تکوین شخصیّت کودک ،تأثیر میگذارد و همین خصایص
است که استفاده از داستان را در آموزش و پرورش ،ضروری مینماید( ».شعارینژاد،
 )4 :1386بنابراین ،نظام آموزش و پرورش در جایگاه یکی از نظامهای مهم که مسئول ّیت
آموزش نسل آیندهی هر کشوری را عهدهدار است و قلب نظام آموزشی کشور محسوب

بررسی و نقد مؤلفههای فرهنگ شهروندی در داستانها و حکایتهای کتاب فارسی

3

میشود ،به مؤلفههای مرتبط با فرهنگ شهروندی به ویژه مؤلفهی قانونمداری،
پرداختهاست و در این راه ،دبیرخانهی شورای عالی آموزش و پرورش ،بیان میدارد« :به
طور کلی در نظام آموزشی ایران ،جریان تربیت رسمی و عمومی بر اساس کرامت و
حقوق متقابل انسانی شکل میگیرد و این امر ،یکی از معیارهایی است که به عنوان
راهنمای عمل مربیان و کارگزاران تربیت رسمی و عمومی مورد توجه است .در این زمینه
باید گفت رابطهی حقوقی ،رابطهای متقابل است؛ یعنی وقتی حقی برای کسی لحاظ
میشود ،دیگران در برابر این حق ،مسئولیتی دارند و بالعکس( ».دبیرخانهی شورای عالی
آموزش و پرورش )116 :1389 ،به این ترتیب« ،نظام آموزشی با ایجاد حقوق و
مسئوولیتهای متقابل برای معلمان و دانشآموزان و ملزم ساختن آنان به رعایت آن،
کودکان را آماده میسازد تا در جامعهی بزرگتر نیز نسبت به شخصیت و حقوق دیگران
حساس باشند و به دیدهی احترام و رعایت بدان بنگرند( ».همان)93 :
بر اساس مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش ( ،)1377برخی از اهداف کلی
تربیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران به این شرح است:
 .1پرورش روحیه ی نظم در روابط فردی و اجتماعی؛  .2پرورش سعهی صدر و تحمل
آرای دیگران در برخورد اندیشهها؛  .3تقویت روحیهی گذشت ،فداکاری و ایثار ،در روابط
اجتماعی؛  .4پرورش روحیه ی امر به معروف و نهی از منکر ،به عنوان وظیفهای همگانی؛
 .5پرورش روحیه ی احترام به قانون و التزام به رعایت آن؛  .6پرورش روحیهی احترام به
شخصیت افراد و مراعات حقوق مادی و معنوی آنان؛  .7پرورش روحیهی مسئوولیتپذیری
و مشارکت در فعالیتهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی( .عابدی)81 :1392 ،
دبیرخانهی شورای عالی انقالب فرهنگی نیز در زمینهی شاخصهای عملیاتی
دربارهی قانونگرایی ،موارد اعتماد و التزام به حاکمیت ضوابط بر روابط ،عمل به تعهدات
قانونی ،رعایت حقوق شهروندی ،پایبندی حکومت به قانون و حقوق اشخاص را مورد
تاکید قرار میدهد( .شورای عالی انقالب فرهنگی)10:1389 ،
در واقع میتوان گفت« :مدارس به کمک کتابهای درسی  -به ویژه کتاب فارسی
که یکی از اصلیترین کتابهای آن محسوب میشود -مهمترین و پرکاربردترین ابزار
آموزشی هستند که نقش اساسی در تربیت و آموزش فرهنگ شهروندی دانشآموزان
جامعه دارند؛ زیرا در حیطهی ادبیات فارسی ،نویسندگان و شاعران زیادی ،اندیشهها و
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عواطف سازنده و خلّاق خود را در اثنای شعر یا نوشتهی خود بیان کردهاند .به عبارت
دیگر ،حیطهی ادبیات ،جایگاه خوبی برای بیان مسایل اجتماعی ،تاریخی ،اخالقی ،تعلیمی
و ...بودهاست و هریک از قالبهای ادبی آن ،نقش بسزایی در روند رو به رشد آگاهی
فکری و اجتماعی دارد( ».بخشیپور)5 :1389 ،
با توجّه به این موضوع که نقش فرهنگی-اجتماعی آموزش و پرورش ،در شکلگیری
الگوهای رفتاری نسل آینده (دانشآموزان) در مقایسه با سایر سازمانها و نهادها ،بسیار
حیاتی است این سوالها مطرح میشوند:
 .1چه میزان از داستانها و حکایات کتابهای فارسی دورهی ابتدایی ،دارای مضامینی
مرتبط با مؤلفه های فرهنگ شهروندی است و نسبت فراوانی داستانها و حکایتهای
دارای اینگونه مضامین چگونه است؟
 .2میزان فراوانی شاخصهای مرتبط با قانونمداری در هریک از پایههای تحصیلی در
داستانها و حکایتهای کتابهای فارسی دورهی ابتدایی ،چگونه است؟
 .3آیا شاخصهای مطرح شده در داستانها و حکایتها ،در جهت تقویت فرهنگ
قانونمداری به کار گرفته شدهاند یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسشها ،داستانها و حکایتهای کتابهای فارسی بخوانیم
دورهی ابتدایی با این رویکرد بررسی گردید و سپس به تحلیل میزان فراوانی مؤلفههای
فرهنگ شهروندی و شاخصهای مرتبط با مؤلفهی قانونمداری و همچنین میزان نقش
آنها در تضعیف و یا تقویتکنندگی فرهنگ قانونمداری در دو قالب داستان و حکایت،
پرداخته شد.
 .1-1مبانی نظری
تعاریف ،تعابیر و توضیحات بسیاری دربارهی فرهنگ ،شهروند ،فرهنگ شهروندی و
قانونمداری به چشم میخورد و هر صاحبنظر و پژوهشگری بر حسب بینش و نگرش
خود ،تعریف خاصّی از آن ارائه داده است .از این رو ،یکپارچه کردن و همه را به نحوی
در یک تعریف جامع و مانع درآوردن ،نه ممکن است و نه مقدور؛ به همین منظور ،در
این پژوهش ،پژوهشگر دامنهی بحث خود را به ارائهی تعاریف و مفاهیمی محدود کرده
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که بیشترین قرابت و نقاط اشتراک را در عناصر مرتبط با مؤلفهها و شاخصهای مورد
تحلیل در این تحقیق داشتهاند و محقّقان اساس کار خود را بر مبنای آنها استوار کردهاند.
در ارتباط با معنای لغوی و مفهومی فرهنگ میتوان گفت« ،صورت باستانی فرهنگ،
در متن بازمانده از اوستا و نوشتههای فارسی باستان ،یافت نشده؛ امّا صورت پهلوی آن،

فرهنگ است؛ به طوری که گمان میرود از پسوند "فر" ،به معنی پیش و ریشهی
باستانی"ثنگ" ،به معنای "کشیدن" باشد .واژهی فارسی هنگ به معنای قصد و آهنگ،
هنجیدن و هیختن و انجیدن به معنای بیرون کشیدن و برآوردن است( ».آشوری:1380 ،
« )25آنتونی گیدنز» فرهنگ را عبارت از ارزشهایی میداند که اعضای یک گروه معیّن،
دارند؛ هنجارهایی که از آن پیروی میکنند و کاالهای ما ّدی که تولید میکنند .ارزشها،
آرمانهای انتزاعی هستند؛ حال آنکه هنجارها ،اصول و قواعد معیّنی هستند که از مردم
انتظار میرود آنها را رعایت کنند .هنجارها نشاندهندهی بایدها و نبایدها در زندگی
اجتماعی هستند( .گیدنز« )36 :1380،هرسکویتس» نیز در تعریف فرهنگ میگوید:
«فرهنگ اساساً بنایی است که بیانگر تمامی باورها ،رفتارها ،دانشها ،ارزشها و
خواستههایی است که شیوهی زندگی هر ملت را باز مینماید( ».آشوری )50 :1380 ،در
نهایت ،کمیتهی برنامهریزی بخش فرهنگ و هنر دولت جمهوری اسالمی ایران نیز در
اوّلین برنامهی پنجسالهی خود ،فرهنگ را «کلیّت در همتافتهی باورها ،ارزشها ،دانشها،
هنرها ،فنون ،آداب و اعمال جامعه و مشخصکنندهی ساخت و تحوّل کیفیت زندگی»
تعریف کردهاست( .صالحی امیری )38 :1388 ،واژهی شهروند ،در ادبیات فارسی از کلمه
«شهر» و پسوند «وند» تشکیل شدهاست .در ادبیات اجتماعی و سیاسی جامعهی ما ،کلمهی
شهروند ،واژهای جدید است و در واقع ،در جامعهی ایرانی تا قبل از مشروطیت ،به جای
کلمهی مذکور ،از واژهی رعیت استفاده میشدهاست .بعد از مشروطیت نیز مردم از منظر
حقوق ،تبعهی دولت فرض میشدند و از این نظر ،مردم باید تابع دولت متبوع خود
باشند .به بیان دیگر ،در این دوره ،از کلمهی تبعه یا تابع ،به جای شهروند استفاده
میشدهاست .به همین خاطر است که در فرهنگهای فارسی ،شهروند هم میتواند معنای
شهرنشین و هم اهل یک مملکت و جامعهی سیاسی را داشته باشد .مفهوم امروزی کلمهی
شهروند به معنای ساکن یا اهل شهر نیست؛ بلکه اساسیترین بار معنایی آن این است که
فرد در ادارهی امور عمومی شهر ،دخالت و مشارکت دارد( ».فرمهینی)5 :1389 ،
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بر این اساس میتوان گفت« :فرهنگ شهروندی ،فرایندی است که از طریق بهرهگیری

از مجموعه قوانین و عرفهای اجتماعی "که ساکنان شهرها و مدیران اجرایی ،باید آنها
را برای هماهنگی و یک زندگی بدون تنش ،اجرا کنند" منجر به توسعهی همهجانبه و

پایدار شهر شده و نوعی امکان برای گذار از موقعیت نامناسب کنونی به موقعیت مناسب
همراه با رشدی آرام برای نسلهای آینده فراهم مینماید( ».کوشا )14 :1387 ،و از نظر
«هاشمیانفر» ،فرهنگ شهروندی به معنای «اصول حاکم بر رفتار شهروندان و در
بردارندهی مجموعهای از ارزشها ،نگرشها و قوانین مشترک بنیادی است که احساس
مسئولیت و تعهد ،احترام به قوانین و مقررات شهر و همچنین مشارکت در تمامی
عرصههای سیاسی ،اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی را به دنبال دارد( ».هاشمیانفر:1391،

 )121با توجّه به مفاهیم و تعاریف یادشده ،آنچه از مفهوم فرهنگ شهروندی استنباط
میشود و این تحقیق ،حول محور آن پیش میرود ،اینگونه قابل بیان است :فرهنگ
شهروندی ،مجموعهای از باورها ،دانشها ،ارزشها ،دین ،هنر ،قانون ،اخالقیات ،آداب و
رسوم ،عادات ،رفتارها و گسترهای از رفتارها و عادات فردی و اجتماعی مختلف است
که به صورت ارتباط متقابل بین شهروندان و نهادهای رسمی و غیررسمی ،برقرار است
و این ارتباط و تعامل هم بیانگر حقوق شهروندی و هم بیانگر وظایف و تکالیف
شهروندی است.
از سوی دیگر ،در تعریف عملیاتی و منظور از فرهنگ شهروندی در این پژوهش،
میتوان گفت فرهنگ شهروندی فرایندی است که از طریق بهرهگیری از مجموعه قوانین
و عرفهای اجتماعی از قبیل قانونمداری ،مشارکت اجتماعیجویی ،مسئوولیتپذیری
اجتماعی ،انتقادگری و انتقادپذیری و ...در جامعه از سوی شهروندان ،به ظهور میرسد
و به توسعهی همهجانبه و پایدار شهر منجر میشود .در این فرهنگ ،فرد (دانشآموز) نه
تنها به حقوق خود ،بلکه به وظایف خویش نیز آگاه میشود و تکلیفمدار میگردد .در
نهایت ،میتوان گفت «منظور از آموزش فرهنگ شهروندی ،رشد و پرورش دادن
ظرفیّتهای افراد و گروهها برای مشارکت و تصمیمگیری و عمل آگاهانه و مسئووالنه
در زندگی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،حقوق انسانی ،رشد مستمر و
همهجانبه ،اخالق و ارزشها ،صلح و مسالمتجویی ،برابری اجتماعی و حرمت نهادن
به تفاوتها است( ».لطفآبادی)14 :1385 ،
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در ارتباط با معنای لغوی و مفهوم قانون و قانونمداری میتوان گفت «واژهی «قانون»،
معرّب واژهی یونانی «کانون» ( )canonاست و «کانون» ،به معنای خطکش یا قاعده است.
قانون ،امری است کلّی که بر جزییات ،منطبق میگردد و احکام جزییات از آن شناخته

میشود( ».لغتنامه دهخدا ،ج :29مدخل قانون) به تعبیر دیگر« ،قانون یعنی "خطکش"،

تعیین مرزهای مجاز هرکس در جامعه و وسیلهی داوری دربارهی کسانی که این مرزها
را زیر پا میگذارند( ».حقپناه )254 :1377 ،و «قانونمداری نیز فرایند بسط شعور
شهروندی برای وصول به اهداف کالن زندگی اجتماعی است که امکان استفادهی بیشتر
از امکانات و استعدادها را فراهم ساخته و زمینهی پیشرفت و ترقی را میسر میسازد».
(فتحی و اجارگاه)18 :1388 ،
 .2 -1پیشینه تحقیق
تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینهی فرهنگ شهروندی صورت گرفتهاست؛ در ادامه ،به
برخی از آنها که نزدیک به موضوع این پژوهش است ،به اجمال اشاره میگردد:
در پژوهشی با عنوان «نقش شهروندی بر اساس کتابهای علوم اجتماعی دوره
دبیرستان» (بهمنپور ،)1388 ،پژوهشگر به این نتیجه رسیدهاست که میزان فراوانی مفهوم
شهروندی در این کتابها به ترتیب در زمینهی شهروندی سیاسی%38/88 ،؛ شهروندی
مدنی%30 ،؛ شهروندی اجتماعی %17/42 ،و شهروندی فرهنگی %9/35 ،و شهروندی
مشارکتی %9 ،بودهاست؛ به عبارت دیگر ،کمترین میزان فراوانی ،به شهروندی مشارکتی
ی
و فرهنگی مربوط است که باید به آنها توجّه شود .وی در ارتباط با نقش شهروند ِ
منفعل و یا فعّال نیز به این نتیجه رسیدهاست که شهروندی انفعالی (فقط حق وجود
داشتن) % 89/16 ،و شهروندی فعّال (توانایی تأثیرگذاری بر سیاست) ،فقط  %10/84است
که نشان میدهد این کتابها به دنبال شهروندی منفعل هستند .همچنین علی خلیلی
( )1390در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان آموزش شهروندی در برنامهی درسی آشکار
آموزش و پرورش» به این نتیجه رسید که آموزههای شهروندی موجود در کتب آموزشی،
بیشتر تکلیفمحور هستند تا حقمحور و همچنین آموزههای ناسازگار با شهروندی نیز
در برنامهی درسی وجود دارند.
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همچنین در تحقیقی با عنوان «تحلیل جایگاه مؤلفههای تربیت شهروندی در محتوای
برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه» (جمالی تازهکند ،)1392 ،میزان توجّه به
مؤلفههای تربیت شهروندی یعنی دانش ،مهارت و نگرشهای شهروندی ،بررسی
شدهاست؛ پژوهشگر ثابت میکند از کل واحدهای ضبط شده 248 ،واحد ،به دانش
شهروندی؛  99واحد ،به مهارت شهروندی و  103واحد ،به نگرش شهروندی اختصاص
دارد و به این نتیجه میرسد که کتابهای درسی علوم اجتماعی دورهی متوسطه به یک
نسبت ،به مؤلفههای شهروندی نپرداختهاند و بازنگری برای توجه بیشتر به مولفههای
کمتر مورد توجه قرارگرفته ،ضروری است .در تحقیقی دیگر ،با عنوان «تدوین مؤلفههای
فرهنگ شهروندی در حیطهی ارزشها و هنجارها برای دانش آموزان» (شریفی)1388 ،
پژوهشگر بیان میکند که حوزهی ارزشها ،دارای  17زیرمؤلفه است که ترجیح مصالح
جمعی بر مصالح فردی با  ،0/77بیشترین ضریب و مؤلفهی حفظ محیط زیست با 0/4
بار عاملی ،کمترین مقدار را به خود اختصاص داده و در حوزهی هنجارها نیز بیشترین
بار عاملی ،مربوط به مؤلفهی قدرت حلّ تعارض در مواجهه با دیگران و توانایی اظهار
نظر در میان جمع ،با  0/72و کمترین نیز مربوط به مؤلفهی مسئوولیّتپذیری است که
بار عاملی آن  0/3است .در این پژوهش ،محققان به این نتیجه رسیدهاند که وظیفهی
نظامهای آموزشی آن است که با طراحی مداخالت آموزشی به هنگام ،زمینهی تجهیز
دانشآموزان را به مهارتهای مرتبط با مولفههای ارزشی وهنجاری ،فراهم نماید.
در مقالهای تحت عنوان «بررسی میزان اثربخشی مؤلفههای ارزشهای شهروندی در
برنامهی درسی دورهی ابتدایی» (صباغی ،)1392 ،نویسنده بیان میکند که بیشترین میزان
اثربخشی در برنامهی درسی دورهی ابتدایی ،به مسئوولیتپذیری و کمترین آن به نظم
شخصی و احترام به حقوق دیگران مربوط است .در تحقیقی دیگر تحت عنوان «نقش
برنامههای درسی علوم اجتماعی دورهی متوسطهی سال تحصیلی  1389در پرورش
مهارت شهروندی» (طالبزاده ،)1389 ،میزان تأثیرگذاری محتوای کتابهای علوم
اجتماعی در ارائهی مهارتهای تربیت شهروندی ،بررسی شدهاست .نتایج تحقیق حاکی
از این است که بیشتر شاخصهای مربوط به مهارت شهروندی ،در برنامههای درسی،
مورد توجّه نبودهاست؛ از این رو ،لزوم بازنگری و اعمال اصالحاتی در خصوص محتوای
این کتابها ،احساس میشود .همچنین در تحقیقی با عنوان «بررسی میزان استفاده از
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مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دورهی راهنمایی»
(هاشمی ،)1389 ،به بررسی و تحلیل مؤلفههای شهروندی مرتبط با حقوق ،تکالیف،
عدالت و برابری ،مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی ،پرداخته شده و پژوهشگر به
این نتیجه رسیده که این مفاهیم در کتابهای یاد شده ،در سطح متوسط مطرح گردیده و
کمتر از حد انتظار بودهاند.
با توجه به پژوهشهای یادشده و دیگر تحقیقات از این دست ،منوجه میشویم،
اگرچه پژوهشهای چندی در ارتباط با فرهنگ شهروندی و کتابهای درسی صورت
گرفته ،دربارهی داستانها و حکایتهای کتاب فارسی دورهی ابتدایی و نقش آنها در
آموزش فرهنگ شهروندی به ویژه در زمینه قانونمداری با توجه به شاخصهای .1
پایبندی به تعهّدات قانونی و قول و قرارها؛  .2اعتقاد به حاکمیت قانون و عدم اقدام
خودسرانه؛  .3رعایت حقوق شهروندان؛  .4پایبندی به هنجارها ،ارزشها و قوانین و
مقرّرات؛  .5اعتماد و نداشتن سوء ظن به دیگران ،به طور خاص ،پژوهشی صورت
نپذیرفته و کتابهای فارسی دورهی ابتدایی تاکنون از این زاویه ،به صورت مستقل و به
روش تحلیل محتوا ،مورد نقد و بررسی قرار نگرفتهاند.
 .3-1روش تحقیق

ازآنجا که مؤلفهی قانونمداری -در جایگاه یکی از مؤلفههای فرهنگ شهروندی -موضوع
بحث این مقاله است ،در این پژوهش برای تعیین میزان وجود شاخصهای مربوط به این
مؤلفه ،ابتدا مبانی نظری و تجربی تحقیق و نیز اهداف تربیت اجتماعی در مصوّبات سال
 1377شورای عالی آموزش و همچنین شاخصهای عملیاتی مطرح شده در مصوّبات
دبیرخانهی شورای عالی انقالب فرهنگی  1389و اهداف مطرح شده از سوی دبیرخانهی
شورای عالی آموزش و پرورش کشور در سال  ،1389سند تحول راهبردی نظام تربیت
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران در افق چشمانداز وزارت آموزش و پرورش و
سند چشمانداز توسعهی بیست سالهی جمهوری اسالمی ایران ،ایران  1404مصوب

 ،1382بررسی و فهریستی متشکّل از شاخصهای فرهنگ شهروندی مرتبط با
قانونمداری ،تهیه گردید و تحلیل محتوای داستانها و حکایتهای کتاب فارسی ابتدایی
برای جستوجوی جمالت و مضامین مرتبط با آن ،بر اساس این فهرست ،صورت
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پذیرفت .شایستهی یادآوری است در این تحقیق ،برای تعیین شاخصهای مؤلفهی
فرهنگ قانونمداری از میان شاخصهای مطرح شده در مبانی نظری ،اهداف تربیت
اجتماعی مصوبات و  ،...تنها شاخصهای مشترک ،انتخاب و به صورت یک سیاهه ،آماده
شد .شاخصهای بیان شده در این فهرست عبارتند از .1 :پایبندی به تعهّدات قانونی و
قول و قرارها؛  .2اعتقاد به حاکمیّت قانون و عدم اقدام خودسرانه؛  .3رعایت حقوق
شهروندان؛  .4پایبندی به هنجارها ،ارزشها و قوانین و مقررات؛  .5اعتماد به دیگران و
نداشتن سوء ظن .همچنین چگونگی تأثیر این شاخصها در ارتباط با مؤلفه قانونمداری،
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پس از تعیین چگونگی تأثیر (منفی و یا مثبت) آنها
بر قانونمداری ،در دوحیطهی تقویت و یا تضعیفکنندهی فرهنگ قانونمداری ،طبقهبندی
گردیدند.
باید یادآور شد متون کتابهای درسی مورد مطالعه ،دارای دو مؤلفه یا قالب است
که شامل  .1داستان؛  .2حکایت هستند که در این تحقیق ،منظور از داستان ،متنهای ارائه
شده در هر درس است که با عنوان «بخوانیم و بیندیشم» در کتاب فارسی بخوانیم دورهی

ابتدایی مشخص شدهاند و منظور از حکایت نیز قسمتهایی از کتابهای فارسی بخوانیم
دورهی ابتدایی است که با عنوان «حکایت» بیان شدهاند؛ همچنین منظور از «تحلیل
محتوا» ،بررسی برای پیبردن به این نکته است که آیا این متون ،دارای بار آموزشی برای
ارتقای فرهنگ شهروندی هستند یا خیر؟ و به نظر نویسندگان این مقاله و تنی چند از
صاحبنظران ،فرض بر این است که داستان از طریق رویدادها و وقایع و مضامین مستتر
در داستان و حکایات ،به دنبال آموزش قانونمداری به دانشآموزان است.
از این رو ،روش تحقیق این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و بر اساس جامعهی آماری
است .جامعهی آماری این تحقیق نیز شامل تمام داستانها و حکایتهای کتابهای درسی
فارسی بخوانیم ،پایههای دوم تا ششم ابتدایی (شامل پایههای دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم و
ششم) ،در سال تحصیلی  1393-1394است که از سوی دفتر برنامهریزی و تألیف
کتابهای درسی ،تالیف و چاپ شده و با توجّه به ماهیّت موضوع تحقیق و به دلیل
محدودیّت جامعهی آماری ،کل جامعهی آماری ،به عنوان نمونهی آماری تحقیق ،در نظر
گرفته شده است .در این مقاله ،روش انتخاب محتوای مورد بررسی در هریک ازکتابها

بدین صورت است که بر اساس عملیات برش ،محتوای پنج پایهی کتابهای فارسی
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بخوانیم دورهی ابتدایی ،به چهار بخش متن ،تصویر ،پرسش و فعالیّت ،تقسیم شده و از
میان این بخشها ،فقط بخش متن ،انتخاب و از بخش متن نیز تنها قسمت حکایات و
داستانها مشخص شده ،استخراج گردیده و مورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار گرفتهاست.
ابزار گردآوری اطالعات ،شامل یادداشت ،در روش اسنادی و فهرست ،در تحلیل محتوا
است و دادههای تحقیق با بهرهگیری از آمار توصیفی ،تحلیل شدهاند.
 .2بحث و بررسی
برای اینکه نمایی از چگونگی آموزش فرهنگ شهروندی و قانونمداری در داستانها و
حکایتهای کتاب های فارسی دوره ابتدایی آشکار گردد ،الزم است ابتدا میزان فراوانی
هر یک از موارد مورد سوال – که در ادامه بیان میشود -معلوم و سپس به تجزیه و

تحلیل دادهها پرداخته شود.
اوّلین پرسش این پژوهش بر این موضوع تأکید دارد که چه میزان از داستانها و
حکایتهای کتابهای فارسی دوره ابتدایی دارای مضامینی مرتبط با مؤلفههای فرهنگ
شهروندی است و نسبت فراوانی داستانها و حکایتهای دارای اینگونه مضامین چگونه
است؟
بر اساس بررسی انجام شده ،جدول شماره ،1به دست آمد که بیانگر میزان و نسبت
فراوانی داستانها و حکایتهای ثبت شدهی مرتبط با مؤلفههای فرهنگ شهروندی است.
جدول شماره  :1فراوانی واحدهای ثبت شدهی مرتبط با مؤلفههای فرهنگ شهروندی در داستانها
و حکایتها
ردیف

مولفه

فراوانی کل دارای مولفه شهروندی

بدون مولفه شهروندی

1

داستان

49

37

12

2

حکایت

23

9

14

3

کل داستان و حکایت

72

46

26

همانگونه که در جدول شماره 1مشاهده میشود ،از مجموع  72واحد ثبت شدهی
داستانها و حکایتهای مندرج در کتابهای فارسی بخوانیم 46 ،واحد ثبت شده ،دارای
مؤلفهها و شاخصهای مرتبط با فرهنگ شهروندی هستند .به طور کلی ،میتوان گفت از
مجموع  %100واحدهای ثبت شده داستان و حکایت ،فقط  %64آنها دارای مضامین
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آموزش فرهنگ شهروندی هستند و بقیه ( )%36مربوط به آموزش مفاهیم و موضوعات
دیگری هستند .همچنین این جدول نشان میدهد از  46واحد ثبت شده مربوط به
داستانها وحکایت های دارای مضامین مرتبط با شهروندی موجود در کتابهای فارسی
دوره ابتدایی 37 ،واحد ،مربوط به قالب داستان و  9واحد مربوط به قالب حکایت است؛
این امر نشان میدهد مؤلفان کتابهای فارسی بخوانیم ،به درج داستانها بیش از
حکایتها توجه داشتهاند.
دومین پرسش این تحقیق در باره میزان فراوانی مؤلفهی قانونمداری در هریک از
پایههای تحصیلی و نیز چگونگی توزیع شاخصهای آن ،در داستانها و حکایتهای
کتابهای فارسی دورهی ابتدایی است که چگونگی میزان حضور ،به تفکیک پایههای
تحصیلی ،در جدول شماره  2و  3ارائه شدهاست.
جدول :2توزیع فراوانی شاخصهای مؤلفهی قانونمداری در داستانها و حکایتها برحسب سال
تحصیلی
ردیف

مؤلفه

1

قانونمداری

5

2

درصد

29

مجموع

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

2

5

2

3

17

12

29

12

18

100

جدول شماره 2نشان میدهد در کتابهای پنج پایهی دوره ی ابتدایی (دوم ،سوم ،چهارم،
پنجم و ششم) در مجموع از  17واحد ثبت شدهی مرتبط با شاخصهای مؤلفهی قانونمداری،
بیشترین فراوانی با  5واحد ثبت شده مربوط به هریک از پایههای دوم و چهارم ابتدایی و
کمترین آن با  2واحد ثبت شده ،مربوط به پایههای سوم و پنجم ابتدایی هستند.
جدول  :3توزیع فراوانی شاخصهای مؤلفه قانونمداری در داستانها و حکایتها

شاخص

ردیف

فراوانی درصد

1

پایبندی به تعهدات قانونی و قول و قرارها

3

17/7

2

اعتقاد به حاکمیت قانون و عدم اقدام خودسرانه

2

11/8

3

رعایت حقوق شهروندان

9

53

4

پایبندی به هنجارها ،ارزشها و قوانین و مقررات

1

5/9

5

اعتماد به دیگران و نداشتن سوء ظن

2

11/6

6

جمع

17

100

13
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بررسی جدول شماره  3نشان میدهد در کتابهای پنج پایهی دورهی ابتدایی (دوم،
سوم ،چهارم ،پنجم و ششم) در مجموع از  17واحد ثبت شده در زمینهی شاخصهای
مؤلفهی قانونمداری ،بیش ترین فراوانی واحد ثبت شده با  9واحد ،به شاخص رعایت
حقوق شهروندان ،مربوط است و کمترین آن به شاخص پایبندی به هنجارها ،ارزشها
و قوانین و مقرّرات ( 1واحد) پیوند مییابد؛ همچنین شاخص مربوط به اعتماد به دیگران
و نداشتن سوء ظن و شاخص اعتقاد به حاکمیّت قانون و عدم اقدام خودسرانه نیز 2
واحد است .جدول شماره  4نیز نشان میدهد از  %100واحدهای ثبت شده ،شاخص
رعایت حقوق شهروندان با  ،%59حداکثر درصد واحد ثبت شده و شاخص پایبندی به
هنجارها ،ارزشها و قوانین و مقرّرات ،با  %1و شاخص اعتماد به دیگران و نداشتن سوء
ظن و شاخص اعتقاد به حاکمیت قانون و عدم اقدام خودسرانه هریک با  ،%2کمترین
واحدهای ثبت شده را به خود اختصاص دادهاند.
آخرین و مهمترین پرسش این تحقیق که هدف اصلی این پژوهش را دربرمیگیرد
این است که آیا همهی شاخصهای مطرح شده در داستانها و حکایتها ،در راه تقویت
فرهنگ قانونمداری ،ایفای نقش میکنند یا خیر؟
جدول  :4نسبت فراوانی تضعیفکننده و یا تقویتکنندهی فرهنگ قانونمداری

ردیف

مولفهی قانونمداری

فراوانی

درصد

1

شاخصهای تقویتکننده فرهنگ قانونمداری

6

35/3

2

شاخصهای تضعیفکنندهی فرهنگ قانونمداری

11

64/7

3

کل

17

100

برای پاسخ به این سوال ،جدول شماره  ،4نشان میدهد که از مجموع  17واحد ثبت
شده مرتبط با شاخصهای قانونمداری در داستانها وحکایتهای مندرج در کتابهای
فارسی بخوانیم 6 ،واحد ثبت شده شاخصهای تقویتکننده قانونمداری هستند و 11
واحد ثبت شده ،شاخصهای تضعیفکنندهی آن و در کل از مجموع  %100واحدهای
ثبت شده شاخصهای قانونمداری در داستانها و حکایتها ،حدود  %35آنها دارای
نقش مثبت و در جهت تقویت آموزش فرهنگ قانونمداری هستند و بقیه (حدود ،)%65
نقشی منفی دارند و در جهت تضعیف قانونمداری عمل میکنند.
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در جدول شماره  ،5میزان فراوانی هریک از شاخصها بر حسب تضعیف و یا
تقویتکنندگی آنها ،به تفکیک مشخص شدهاست.
جدول  :5میزان فراوانی تضعیف و یا تقویتکنندگی فرهنگ قانونمداری به تفکیک شاخص
ردیف

شاخص

 1پایبندی به تعهدات
قانونی و قول و

فراوانی

فراوانی

جمع

درصد

درصد

شاخصهای

شاخصهای

شاخصهای

شاخصهای

تقویتکننده

تضعیفکننده

تقویتکننده

تضعیفکننده

2

1

67

33

3

جمع

100

قرارها
2

اعتقاد به حاکمیت
قانون و عدم اقدام
خودسرانه

1

1

2

50

50

100

3

رعایت حقوق
شهروندان

3

6

9

33/3

66/6

100

4

پایبندی به

0

1

1

0

100

100

هنجارها ،ارزشها
و قوانین و مقررات
5

اعتماد به دیگران و
نداشتن سوء ظن

0

2

2

0

100

100

بررسی جدول شماره  5نشان میدهد از میان شاخصهای فرهنگ قانونمداری،
شاخص رعایت حقوق شهروندان با  9واحد فراوانی ،حدود  %53کل این شاخصها را
به خود اختصاص دادهاست که متأسفانه  %66/6آن دارای بار منفی آموزشی است .همچنین
جدول یادشده نشان میدهد آموزشهای مربوط به موارد ثبت شده در شاخصهای
پایبندی به هنجارها ،ارزشها و قوانین و مقرّرات و نیز اعتماد به دیگران و نداشتن سوء
ظن ،کامالً منفی هستند.
 .4نتیجهگیری
محتوای کتابهای درسی در جایگاه الگویی رسمی ،برای آموزش فرهنگ شهروندی به
ویژه در زمینهی فرهنگ قانونمداری و پرورش مطلوبِ شهروندی ،وسیله و ابزاری بسیار
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مناسب هستند که در ردههای سنی حسّاسی در اختیار دانشآموزان قرار میگیرند با توجّه
به این اهمیت ،به تجزیه وتحلیل محتوای کتابهای فارسی دورهی ابتدایی ،اقدام گردید؛
نتایج به دست آمده ،در ادامه ارائه میگردد:
یافتههای این تحقیق نشان میدهد  %64از محتوای داستانها و حکایتهای کتاب
فارسی بخوانیم پنج پایهی دورهی ابتدایی (دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم) ،دارای
شاخصهای مربوط به مولفههای فرهنگ شهروندی هستند و  %36دیگر ،به آموزش
مفاهیم و موضوعات دیگری مربوطند .همچنین از  %100داستانها و حکایتهای دارای
مولفههای آموزش فرهنگ شهروندی ،میزان  %80/5به داستانها و  %19/5دیگر به
حکایتها مربوط است .از این یافته میتوان نتیجه گرفت ،تأکید محتوای کتابهای
فارسی بخوانیم بر داستانها بیشتر از حکایتها است .از سوی دیگر ،از  %100داستانها
و حکایتهای حاوی مؤلفهی قانونمداری ،پایههای تحصیلی دوم و چهارم ،هریک با
 ،%29بیشترین و پس از آنها ،پایههای ششم و پنجم به ترتیب با  18و ،%12کمترین
شاخصِ مرتبط با مؤلفه قانونمداری را دارند؛ این امر نشان میدهد با اینکه در پایههای
تحصیلی باالتر (پنجم و ششم) ،دانشآموزان از توانایی و مهارت خوانداری بیشتری
برخوردارند و مولّفانِ تدوین و تألیف کتابهای درسی ،در انتخاب داستانها و
حکایتهای مرتبط با آموزش فرهنگ شهروندی ،آزادی بیشتری دارند ،به این فرصت،
توجه الزم را نکردهاند؛ تا جایی که در این پایهها ،شاهد ضعف در آموزش مؤلفههای
شهروندی ،به ویژه در زمینهی قانونمداری هستیم.
همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از کلّ  72داستان وحکایت ثبت
شده ،تنها  17مورد ،دارای شاخصهای مربوط به مؤلفههای قانونمداری بودهاست (یعنی
حدود  )%23که نسبت به حجم و ظرفیّت باالی کتابها و ضرورت آموزش قانونمداری،
بسیار کم مینماید و نشانگر توجّه بیشتر داستانها و حکایتهای کتابها به آموزش
مؤلفههای دیگر شهروندی و یا مواردی غیر از فرهنگ شهروندی است .همچنین توجه
به شاخصهای مربوط به هریک از مقولههای شهروندی نشان میدهد که حتی برخی از
شاخصهای شهروندی ،مورد توجه کتابهای درسی قرار نگرفتهاست .این نتایج با
مطالعهی نیره صباغی ( )1392همسو است که معتقد است در برنامهی درسی دورهی
ابتدایی ،بیشترین میزان اثربخشی ،به مسئوولیتپذیری مربوط است و کمترین آن ،به
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نظم شخصی و احترام به حقوق دیگران .البته باید اشاره کرد که این نتایج ،مختص نظام
آموزشی ما نیست؛ بلکه مطالعات گوناگونی که در کشورهای مختلف صورت گرفته و
در آنها نظامهای آموزشی و برنامههای رسمی درسی ،مورد تحلیل قرار گرفته،
نشاندهندهی نتایج همسو با یافتههای تحقیق حاضر است.
بررسی میزان فراوانی نسبی شاخصهای قانونمداری ،بیانگر این است که بیشترین
فراوانی به شاخص رعایت حقوق شهروندان ،با  %53فراوانی و کمترین آن به شاخص
پایبندی به هنجارها ،ارزشها و قوانین و مقرّرات ،با  %5/9فراوانی ،مربوط است .این
ارقام نشان میدهند میزان فراوانی شاخصهای مؤلفهی قانونمداری نه تنها از یک تعادل
نسبی برخوردار نیستند ،بلکه اشکال دیگری که وجود دارد این است که با توجّه به
یافتههای این تحقیق ،مضامین مطرح شده دربارهی شاخص رعایت حقوق شهروندان،
بیشتر دارای بار منفی آموزشی هستند؛ به این معنا که حدود  %67از مضامین مرتبط با
این شاخص ،در جهت تضعیف آموزش فرهنگ قانونمداری است که اگر این میزان
فراوانی منفی را از این شاخص کسر کنیم ،میزان فراوانی این شاخص به  %16/6تنزّل
مییابد که رقم بسیار اندکی است .این نتایج با مطالعهی علی خلیلی ( )1390همسو است؛
وی در پژوهش خود دربارهی میزان آموزش شهروندی در برنامهی آشکار درسی آموزش
و پرورش ،به این نتیجه رسید که آموزههای شهروندی موجود در کتب آموزشی ،بیشتر
تکلیفمحور هستند تا حقمحور؛ همچنین در برنامهی درسی ،آموزههای ناسازگار با
شهروندی نیز وجود دارد.
با توجه به این نتایج ،متوجه میشویم مسئووالن و مولّفان دستاندرکار تهیّه و تدوین
کتب فارسی بخوانیم به شاخصهای پیدا و نهان مؤلفهی قانونمداری و مفاهیم و مضامین
مرتبط با آن ،اشراف کافی ندارند .میتوان چنین استنتاج کرد که اگرچه محتوای برخی از
داستانها و حکایتهای فارسی بخوانیم دارای مضامین آموزشی مرتبط با فرهنگ
شهروندی هستند ،نوع آموزش آنها به جای تقویت فرهنگ شهروندی ،خواسته و یا
ناخواسته ،بیشتر در جهت تضعیف آن عمل میکند .این موضوع با اهداف نظام آموزش
و پرورش کشور و مقاصد اصلی طراحان و نویسندگان این کتابهای درسی مغایرت
دارد .به عبارت دیگر ،نتیجه این تحقیق بیانگر این است که آموزش و پرورش ،در زمینهی
آموزش قانونمداری ،اهتمامی ویژه و کارآمد ندارد و آموزههای شهروندی مرتبط با
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قانونمداری منعکس شده در برنامهی درسی آموزش و پرورش ایران ،عمدت ًا منفی است
و آنچه از خالل این تحقیق درک شده آن است که آموزههای موجود در کتب درسی،
بیش از آنکه بر آموزش قانونمداری و درگیر کردن ذهن دانشآموز با مسایل مختلف
مورد نیاز برای جامعهپذیری تأکید کند ،بر روحیهی تکلیفگرایی و مسوولیتپذیری
پرداخته است .از این رو ،شاید بتوان گفت رفتارهایی چون بیتوجهی به حقوق دیگران
و نداشتن اعتماد به دیگران که جزو شاخصهای مهم قانونمداری است ،در ردههای سنی
باالتر از این مشکل ناشی میشود .در نهایت میتوان گفت از آنجا که تربیت شهروندی
به ویژه آموزش قانونمداری بر رفاه ،پیشرفت و توسعهی جامعه ،تاثیر بسیاری دارد و
نظام آموزش و پرورش از طریق برنامه و کتابهای درسی ،در تحقق این اهداف ،نقشی
اساسی ایفا میکند؛ لزوم بازنگری و اعمال اصالحاتی در خصوص محتوای این کتابها
احساس میشود.
پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق
 .1پیشنهاد میشود با توجّه به اهمیت کتاب فارسی بخوانیم در آموزش مهارتهای
گوناگون به دانشآموزان و از سوی دیگر توسعهی شهرها و نیاز به آموزشهای مرتبط با
شهروندی ،سهم  64درصدی داستانها و حکایتها دربارهی آموزش فرهنگ شهروندی،
افزایش یابد .از آنجا که قانون مداری نیز یکی از اصول اساسی در تعامالت شهروندان
است و در واقع ،عامل بهبود مستمر جامعه و کیفیت زندگی محسوب میشود ،الزم است
سهم بسیار کم آن با انتخاب داستانها و حکایتهای بیشتری در این زمینه  -به ویژه در
پایه سوم ،پنجم و ششم  -افزایش یابد.
 .2با توجّه به آنکه در پایهی تحصیلی پنجم وششم ،دانشآموزان به بسیاری از
مهارتهای خوانداری دست یافتهاند و محدودیّتهای مطالعاتیآنها به حداقل ممکن
رسیدهاست ،به مسووالن ،مؤلفان و نویسندگان کتابهای فارسی بخوانیم پیشنهاد میشود،
داستانها و حکایتهایی را انتخاب کنند که از نظر مضمون ،با آموزش فرهنگ
قانونمداری ،بیشترین ارتباط را دارند تا از این طریق سهم این دوپایه که در حال حاضر،
ل سهم است ،ارتقا یابد.
حدّاق ِ

18

مجلهي مطالعات ادبيات كودك /سال  ،9شمارهي  ،1بهار و تابستان ( 1397پياپی )17

 .3پیشنهاد میشود مسئوالن تهیه و تدوین داستان و حکایتهای کتاب فارسی
بخوانیم با توجه بیشتر به شاخصهای مرتبط با مؤلفههای فرهنگ شهروندی مندرج در
اهداف آموزشی مصوبات دبیرخانهی شورای عالی آموزش و پرورش ،سند چشمانداز
تحوّل راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی و سند راهبردی شاخصهای شهروندی
ریاست جمهوری و دبیرخانهی شورای عالی انقالب فرهنگی ،به انتخاب داستانها و
حکایتها ،اقدام کنند.
 .4پیشنهاد میگردد به علت موجز ،صریح و واضح بودنِ پیام حکایتها و همچنین
جذّابیت و سهولت به خاطر سپاری ،تعداد بیشتری از حکایتهای مرتبط با فرهنگ
قانونمداری ،انتخاب و در متون فارسی بخوانیم گنجانده شود.
 .5پیشنهاد میشود بر اساس بخش تحلیل داستانها و حکایتهای این تحقیق ،برخی
از داستانها و حکایتهایی که نقش منفی آموزشی دارند ،حذف و به جای آنها داستانها
و حکایتهایی با مضامین مثبت آموزشی ،درج شود.
 .6در کتابهای مورد مطالعه به برخی از شاخصهای مرتبط با مؤلفهی قانونمداری،
بسیار کم توجّه شدهاست؛ از این رو به دفتر تألیف و برنامهریزی پیشنهاد میشود تا ضمن
بازنگری ،به این شاخصها نیز توجّه گردد.
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