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  چکیده
 و برای کودکان ویژهبه چسبو زبانی دل نوع تلفیق هنر و ادبیات ترینجذاب از یکی گریو روایتگویی قصه

همواره مورد توجه شاعران، نویسندگان و خصوصا متولیان تعلیم است که به عنوان یک ابزار کارآمد،  نوجوانان
های سیاسی و نظامی و های جهان، وجود تنشو تربیت واقع شده است. در حال حاضر نیز که یکی از دغدغه
 با صلح ایجاد در مهمی نقش تواندمحور می... در سرتاسر کره زمین است؛ بدون شک این فعالیت ارتباط

 ملت در ارتباط با هم داشته داخلی یک هایقومیت و هافرهنگایجاد تعامل بین  و المللیبین لفمخت هایفرهنگ
نمودی ویژه  ،در ایران که کشوری متشکل از صداهای گوناگون فرهنگی و قومیتی است ویژه به مسأله این. باشد
 گفتگوی زیرا ؛هستند برخوردار شایان اهمیتی از دوزبانه هایگوییقصه گویی و خصوصاًقصهدر این میان، . دارد
 هایقومیت میان صلح بسترساز تواندمی است، قومیت هر اجتماعی و فرهنگی هایویژگی نمود که زبان دو

 نظریه کاربست با کوشدمی، قرار داردکیفی  هایتحقیق رده مقاله که دردرون یک کشور باشد. این  گوناگون
سو از یک دوزبانه هایگوییقصه چگونه دهد که نشان روسی شناسزبان و فیلسوف باختین، دیالوجیزم میخاییل

و از سوی دیگر چگونه تعامل صدای متن، صدای  کنندمی گفتگو هم با دیگر زبانی دادن قرار خطاب مورد با
 برای ژرف رهاوردهاییو باشد  داشته توجهی شایان کمکی صلح، ایجاد در تواندگو و صدای مخاطب، میقصه

 . آورد ارمغان به گراییتربیت چندفرهنگیو  تعلیم همچنین و محورتربیت صلحو تعلیم  قلمروی
  

 .باختین، دیالوجیزم محور،صلح تربیتوتعلیم دوزبانه، گوییقصهها: کلیدواژه
 

  مقدمه. 1

بشری با او همراه بوده  ها به عنوان یک مشکل همیشگیخوردن صلح در بیرون و درون انسانها و برهمافروزیجنگ
تری نیز به خود گرفته است. فردریک مایر که باور دارد تر و خطرناکهایی متفاوتی معاصر شکلویژه در زمانهو به

بار عصر جدید، یکی از کند؛ در تشریح اوضاع خشونتی تمدن را تهدید میجنگ بیش از هر نیروی دیگری توسعه
ی شوروی و داند. چه در آلمان نازی، چه در روسیهمی« انسان ـ توده»ر را ظهور ی صد سال اخیهای برجستهویژگی

که خود بداند، از تمدن بیزار است و هرج و مرج هایی از تمدن ما نیز یک انسان ـ توده بدون اینحتی در قسمت
ـ توده اگرچه از مبانی تمدن بهره برروحی را بر قوانین تمدن ترجیح می ده است، اما در تعصب مستغرق دهد. این انسان 

گذراند. از نظر مایلر سه روش عمده جهت حل مشکالت جهانی به ویژه خشونت ای را میاست و زندگانی نسنجیده
داند زیرا به آرامی و به صورت سیری ترین عامل میوجود دارد؛ انقالب، جنگ و تربیت که در این میان، تربیت را مهم

پروری نقشی بنیادین داشته تواند در ایجاد صلحبنابراین تعلیم و تربیت می (1350ردریک،فک. )ر.افتد. تکاملی مؤثر می
شود، دفاع از صلح نیز باید در ذهن انسان ساخته ساخته می در ذهن انسان باشد و به باور یونسکو بدانسان که جنگ

های کودکی شروع کرد و به آغازین سال شکی نیست که برای ساختن چنین صلحی باید از (139: 1394) یزدانی،شود.
های چنین تربیتی استفاده از محور تمرکز کرد. یکی از شیوهصورت مداوم آن را ادامه داد و بر تعلیم و تربیت صلح



 1399دی  -همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسیدهمین /      430

 گوییقصه هایکند تا قابلیتگویی است و این مقاله تالش میابزارهای غیرمستقیم و در عین حال جذاب نظیر قصه
محور را نشان دهد. اما ضرورت دارد قبل از پرداختن به بحث صلح وتربیتتعلیم ایجاد و فرهنگی درتبادل دوزبانه

 اصلی برخی از مبانی این پژوهش تعریف گردد. 
 

 ـ مبانی پژوهش2
 تبادل فرهنگی 1ـ2

سنن زندگی به دنبال ها پیوسته در مسائلی چون علم و دانش، معارف دینی، اخالق، زبان و آداب و در طول تاریخ ملت
ها بوده است. در تر از مبادالت اقتصادی و دادوستد کاال میان ملتاند و این مسئله همواره مهمتبادل فرهنگی پرداخته

ها خصوصیات برجسته ی آن ملتهای ملی کشورهاست که در سایهتبادل فرهنگی هدف بارور کردن و تکامل فرهنگ
کوشی، شجاعت و... را از ی سختشناسی، ادب و احترام، وجدان کاری، روحیهو مثبت نظیر: نظم و انظباط، وقت

گیرند و این مسئله روندی ضروری برای حیات فرهنگی در سرتاسر جهان است. نخستین گام در مسیر یکدیگر فرامی
ی فرهنگی است. طلبانه و نژادپرستانههای تفرقتحقق گفتگوی تمدنی و تبادل فرهنگی یک اقدام جهانی علیه نگرش

 ( 31: 1388)اسالمی،
 

 تعلیم و تربیت  2ـ2
هایی گوناگونی با آن همراه است که دهای زیادی وجودی دارد و همچنین رویکرمحور تعریفتعلیم و تربیت صلح

 ها عبارت است از: برخی از آن
 و نیز میان جوامع مختلف ـ صلح به عنوان عدم جنگ و جلوگیری از بروز خشونت و تعارض در درون یک جامعه     
 ـ صلح به عنوان ایجاد تعادلی پویا میان عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی     
 صلح به معنای تعاملی فاقد خشونت میان فرهنگ های مختلف  ـ     
 (1382)ر.ک. بخشی و اویسی، ـ صلح به معنی تمرکزی همه جانبه بر وجوه درونی و بیرونی انسان      
محور جلوگیری و کاهش خشونت است. توان چنین گفت که هدف تعلیم و تربیت صلحدریک نگاهی کلی می    

دهد های گوناگون نشان میها به شیوهزاترین مانع فرهنگ صلح است. خشونت خود را در میان فرهنگخشونت، مسأله
و تربیت جهانی، تعلیم و تربیت رشد پایدار،  های گوناگون آن، قلمروهای گوناگونی همچون تعلیمو برای بررسی شکل

 (5: 2008)کستر،  گرایی و ... به وجود آمده است.تعلیم و تربیت چندفرهنگی
 

 قصه گویی 3ـ2

های ناب و غیرقابل شود که منجر به گفتن قصه گردد ولی در اصطالح، لحظهگویی در لغت به فعالیتی گفته میقصه
توانمندی چون لحن  و ابزار(body language) های وجودی، زبان اندامگیری از قابلیتگو با بهرهتکراری است که قصه

های قصه را با تمام وجود درک کند و در کند تا مخاطب بتواند حوادث و شخصیتو کالم، در ذهن شنونده خلق می
 (13: 1390)خانجانی،کند. اش میی مشترک و آفرینش هنرمندانه، همراهیاین تجربه

 

 باختین 4ـ2
محسوب  بیستم قرن پردازاننظریه ترینبزرگ از یکی (Mikhail Mikhailovich Bakhtin) باختین میخائیلویچ میخائیل

 عمیقی ثیرأت و شد شناخته دنیا نقاط سپس سایر و امریکا و غربی اروپای توسط شصت دهه هایسال در شود. ویمی
 نزد ویژه به ایکامال ناشناخته یچهره ایران نیز اگرچه باختین است. در داشته اخیر هایدهه ادبی مطالعات بر

 متفکر این است. نظریات نشده شناخته ایران در خوبی به روسی بزرگ متفکر این هنوز حال، این با. نیست پژوهشگران
 هنری و ادبی نقد ویژه در به انسانیعلوم هایحوزه از برخی در نظیریکم عمق و اصالت دارای بیستم بزرگ قرن

 بسیاری در پژوهشگر این. بود خواهد ایجامعه فرهنگی هر یحافظه در شکاف موجب هاآن نشناختن کهچنان است؛
 بسنده مطالبی بنابر ضرورت ما تنها به اما (398ـ399: 1387) نامورمطلق،است. بوده هنری تأثیرگذار و فرهنگی جریانات از
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چندصدایی )دیالوجیزم  و ی گفتگومندیاز این رو نظریه. باشد مرتبط این مقالة موضوع با مستقیم به طور نمودیم که
  باشد.نوشتار می موضوع این تریناساسی و ترینباختین( مهم

 

 دیالوجیزم 5ـ2
 (Dialogism) دیالوجیزم یا گفتگومندی همان جا،این در بحث مورد موضوع به با توجه باختین هاینظریه ترینمهم از 
 ویژگی چندصدایی کهچنان. دارد وجود تنگاتنگ ایرابطه چندصدایی و گفتگومندی میان. چندصدایی است و

 حضور حق صداها تمام کهچنان. است متن یک در صداها مساوی توزیع معنای به چندصدایی. است گفتگومندی
 را باختین محققان از بسیاری که است شده عجین باختین افکار و آراء با چنان چندصدایی و دیالوجیزم باشند، داشته

 (399)همان:شناسند.می باختین با را هانظریه این و هانظریه این با
دوزبانه را  گوییی دیالوجیزم باختین، نقش قصهکوشد با استفاده از نظریهچه بیان شد، این مقاله میبا توجه به آن   

هایی ی دیالوجیزم باختین از چه ویژگیدر تبادل فرهنگی و در نتیجه ایجاد صلح بررسی کند. بدین معنا که نظریه
 تواند ما را به هدف اشاره شده رهنمون کند.برخوردار است که می

  
 تحقیق روش ـ3

 بر پژوهشگر که معنی این به است؛ فکری و تاملی نوع از کیفی، و ایخانهکتاب روش به پژوهش این تحقیق روش
 .است کرده تکیه پژوهش مورد هایپدیده ارزیابی یا کشیدن تصویر به برای خود، تشخیص قوه و توانایی

 

 تحقیق پیشینه ـ4
 ارزشمندی هایپژوهش های مختلف و نظریات متفاوت تاکنونتعلیم و تربیت صلح محور با تکیه بر مولفه با رابطه در

 )مهرمحمدی،« هنرمحور تربیت و تعلیم با محورصلح وتربیت تعلیم مساوقت»های مقاله :نظیر .است گرفتهصورت 
بررسی »(، 1387قادری، مصطفی و همکاران، «) محور در فلسفه کانت.ی درسی صلحتبیین برنامه»(، 1398محمود،

سرایی داستان» ( و1396و بابک شمشیری،  میر، محمد«)گرایی دینی و عرفانی محور مبنی بر کثرتتربیت دینی صلح
 مستقالً  که تحقیقی اما تاکنون (2014انجارواتی، ارنا: )«به معنای آموزش صلح: گفتگوی بین فرهنگی در جنوب تایلند.

 ندارد؛ وجود باشد، پرداخته محوروتربیت صلحدوزبانه درتبادل فرهنگی و ایجاد تعلیم گوییهای قصهقابلیتبه بررسی 
 .دارد عهده بر را آن حاضر یمقاله که کاری

 

 ـ بحث اصلی 5
چون موسیقی، محور، هنر و ادبیات است. قلمروهای مختلف هنرو ادبیات همهای تعلیم و تربیت صلحیکی از پایگاه

ای آثاری برجستهتوان به اند. برای نمونه مینمایشنامه، شعر، فیلم و ... همواره رسالت خود را در این مورد انجام داده
، کودک، سرباز، ساداکو و هزار درنای کاغذی، جنگ و صلحچون: ی ادبیات بزرگسال و هم ادبیات کودک هم در حوزه

پروری در ماهیت عاطفی آن نهفته است توان گفت که قدرت هنر و ادبیات برای صلحاشاره کرد. به جرأت می دریا و...
گذارند و به ما عد عاطفی، بلکه از بعد شناختی نیز رهاوردهایی ژرف بر جای میبدین معنی که این دو  نه تنها از ب

شود ما شناختی سبب میی زیباییی برآمده از تجربهادهند. این شناخت و عاطفههای فراشناختی میامکان آگاهی
س همدلی کنیم و میل به کند تا با دیگری احساهمواره به دیگری توجه کنیم و به او پاسخ دهیم و  به ما کمک می

انگیزاند. یکی از تلفیق های هنر پروری را در ما برمیتعهد برای پایان دادن به جنگ و انجام کنشی در جهت صلح
گویی گویی است. بر اساس نگاه کستر قصهی مهم مؤثر افتد، هنر قصهتواند در این مقولهای ویژه میگونهوادبیات که به

های یابند که تجربهگویی این موقعیت را میها است. افراد درگیر در قصهها و نزاعحل چالش دستگاهی برای تغییر و
کنند.  ها را درونیهایی تازه بیافرینند و آنشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، یکدیگر را تأیید کنند و امکانزیسته

ی کند اگر همهرقرار است. در این پیوند کستر اظهار میگویی همواره میان فرد و جامعه پیوندهایی بدر فرآیند قصه
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تواند به عنوان تکنیکی برای استخراج گویی صلح میآمیز را داشته باشند، تمرین قصهجوامع عناصری از رفتارهای صلح
کنیم و هایی را مطرح کند تا پرسشآمیز باشد. این موضوع کمک میای صلحهای صلح و همچنین دیدن آیندهداستان
گویی گویی به آشتی برسیم. تحقیقاتی صورت گرفته که تأثیرگذاری قصهها گفتگو کنیم و از راه قصهحلی راهدرباره

در تحقیقش بر  (Anjarwati)برای نمونه آنجارواتی  (2008)ر.ک. کستر،پروری در عمل نشان داده است.را بر ایجاد صلح
صلح تمرکز کرده است. هدف تحقیق او دیالوگ بینافرهنگی  یادگیری برای ایوسیله عنوان به گوییقصه از استفاده

تایلند بوده  شرقی جنوب در مذهبی و نژادی هایدرگیری جریان در ماالیی ـ مسلمان و تایلندی ـ بودایی میان جوانان
 ه است.گویی صلح به تبدیل شدن فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح کمک کرددهد قصهاست. این تحقیق نشان می

گر انسان است؛ به این معنی که هر موقعیتی و هر عینی انسان معتقد است که جهان همواره دعوت در این بین، باختین  
ایم که به این فراخوان جهان پاسخ جایی زندهخواند و ما تا آنرا به عمل و تعامل و به گفتگو با خود فرا می

از نظر باختین انسان همواره در حال درک موقعیت و پاسخ دادن به آن از طریق عمل است؛  (93: 2011)روملو،بدهیم.
ای را بروز دهد و در هر اعمال تازه های تازه از خوداثر قرارگرفتن در موقعیت بر تا او همواره شودعملی که باعث می

عنوان سازنده موقعیت انسان هستند، یک چیز در میان چیزهایی که به با این دید، موقعیت مشارکت فعال داشته باشد. 
است که نزد باختین، شناخت و ادراک ما از جهان محدود به این موقعیت  "انسان دیگر"ای دارد و آن جایگاه ویژه

تر شدن به ادراک غنی باید با دیگری وارد گفتگو شد و نگاه او را به است. لذا برای گسترش شناخت خود و نزدیک
فه کرد؛ چرا که حقیقتا هیچ چیز در انسان خالی از حضور دیگری نیست و ما از بدو تولد وارد دنیایی نگاه خود اضا

ها، قوانین، رفتارها وعلومی است که ساخته دیگران است. حتی کارآمدترین ابزار ادراک و ایم که سرشار از سنتشده
ضور دیگران، در سخن ما به دو صورت نمود شناخت و ارتباط انسان، یعنی زبان نیز محصول دیگری است و این ح

های معنایی و اصطالحات فرهنگی. از سویی دیگر ها و ساختار زبانی و از طرف دیگر داللتدارد؛ از یک طرف واژه
محور است. به عبارتی هر سخن همیشه دارای مخاطب است و خاصیت سخن انسان این است که همواره مخاطب

گویی انتظارات مخاطب. لذا با بررسی نظرات و در واقع نوعی پاسخ است در جهت پیش هیچ سخنی صرفاً گفتار نیست
-میخائیل باختین درباره حضور دیگری در یک متن و با در نظر گرفتن دو مفهوم کلیدی وی در این نظرات ـ تک

د. به عبارتی دیگر و گفتگوگرایی ـ خواهیم دید که در هر متنی کشمکشی میان این دو مفهوم وجود دار گرایگویی
های بارز این از جمله مصداق (9ـ15 :1393نامورمطلق ،. ک.ر) شاهد تنش میان صدای خود و صدای دیگری هستیم.

های چند صدایی )صدای ترین نمونهگویی یکی از گفتگوییگویی است. قصهچندصدایی در تلفیق هنر و ادبیات، قصه
های دوزبانه گوییبراساس نظریه دیالوجیزم باختین است و در این میان قصهگو، صدای مخاطب و...( متن، صدای قصه

تواند از این های خود میکه در بطن خود صدای زبان و صدای فرهنگ را هم بدنبال دارند با استفاده از ظرفیت
امروز است، نقش  محور که نیاز جامعه انسانیچندصدایی در راستای تبادل فرهنگی و به تبع آن تعلیم و تربیت صلح

 موثری داشته باشند. 
ها، ها و اعتقادات آداب و سنن، احساسات و گرایشای از ارزشبراساس تعاریف ارائه شده، فرهنگ کلیت پیوسته   

شناسان فرهنگ دهنده شخصیت و اخالق هر قوم وملتی است. جامعهها و عناصرسازنده و شکلها، بینشافکار، اندیشه
دانند که فرهنگ مشترکی شناسان در تعریف جامعه، آن را گروهی متشکل میعه می دانند و فرهنگرا تمدن هر جام

های درونی خود که متأثر از پویایی وخالقیت آن است، باعث بروز تغییرات دارند. هر فرهنگ به لحاظ وجود ویژگی
: 1388)ر.ک.اسالمی،...را به همراه دارد.  شود و پیامدهایی نظیر تبادل، تعامل، تهاجم وفرهنگی در جوامع انسانی می

 آموزش مناطق روسأی و گروهی هایرسانه کارکنان دیدار در ای نیزرهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه (11ـ33
در تبادل فرهنگی، هدف بارور کردن و کامل »فرمایند: در بیان اصطالح تبادل فرهنگی می 21/5/71در تاریخ  پرورش و

فرهنگ ملی است. در تبادل فرهنگی ملت گیرنده فرهنگ، چیزهای مطبوع و دلنشین و خوب و مورد عالقه را کردن 
کوش و دارای روح خطرکردن هستند، اگر این ها ملتی سختبیند اروپاییگیرد. فرض کنید ملت ایران وقتی میمی



 433   /   محوروتربیت صلحدوزبانه درتبادل فرهنگی و ایجاد تعلیم گویینقش قصه 

بیند رود به اقصی نقاط شرق آسیا و میی میکه ملت ما وقتها یاد بگیرند، خیلی خوب است. یا اینصفات را از آن
شناس، دارای نظم وانضباط، دارای محبت بین خود و دارای کار، مشتاق به کار، وقتمردمی آنجا هستند دارای وجدان

گویی دو زبانه حال باید دید نقش قصه «حسن ادب واحترام، این خصوصیات را از آن ها بگیرد، خیلی خوب است.
 گی و تعلیم وتربیت صلح محور تا کجا وچگونه است. در تبادل فرهن

 حظ هیچ با که دهدمی انسانی ارتباطات به جانی. است هاشنیده و هاگفته پیوند در شفاهی روایت لذت گویی،قصه    
بخشی حاصل همان کشمکشی است که از طریق گفتگو واین جان (9:1394رو،مونته)نیست.  مقایسه قابل دیگری زبانی

 از است عبارت گوییبینیم که قصهگویی میآید. در تعریف دیگری از قصهچندصدایی بودن این هنر به وجود میو 
 کارگردانی و اجرا زنده صورتبه شنوندگان یا شنونده برابر در را آن شخص که نثر به یا شعر به هاداستان نقل فن یا هنر
 مختلف اقوام رسوم و آداب و هاسنت و معنوی اخالقی، هایارزش انتقال و بشر آرزوهای بیان راه بهترین و کندمی
متن است که بر اساس  فرهنگ و ها از طریق صدای زبان وهمین انتقال ارزش و (58: 1375حجازی،)رود.می شماربه

در  گردد وگو خود میگو  با مخاطب و مخاطب با قصه و قصهی دیالوجیزم باختین باعث تعامل قصه و قصهنظریه
گویی نماید.درحقیقت قصههای مختلف وحدت و دوستی برقرار میها و ملیتهای دوزبانه مابین قومیتگوییقصه

کند چون سندی برای تأیید حقانیت خود استفاده میگو از آن همقدرت گفتگوی سخن دیگری است. سخنی که قصه
گویی در اصل سخن دیگری را بازتاب گو در قصهتا مخاطب را با خود همراه سازد. براساس دیدگاه باختین قصه

کند تا مخاطب ها را زنده میبخشد و آنای میها هویت تازهکند. یعنی به شخصیتپردازی میدهد اما آن را سبکمی
شود. لذا گو وقصه همراه میدر سرتاسر قصه بتواند همزادپنداری کند؛ آنگاه با صدای درونی و ذهنی خود با قصه

  (9ـ15: 1393)ر.ک. نامورمطلق،ترین هنرهای انسانی برشمرد.توان با اطمینان یکی از گفتگوییگویی را میقصه
یابد. دهد، به روی درخشان دیگری نیز دست میاین هنر ارزشمند زمانی که ترکیبی از دو زبان را در خود جای می    

های متفاوت، طبقات در جهانی که مرزهای جغرافیایی، ملیتهای دو زبانه برای کودکان و نوجوانان گوییدر واقع قصه
های شخصیتی و هویت آنان را های خاص، ویژگیهای قومی با ساختن چهارچوباجتماعی، نژاد، طایفه و وابستگی

یک  کند. به این ترتیب که صدایها را ناخودآگاه وارد گفتگو با دیگران میزنند، آنای دور و نزدیک رقم میدر آینده
افکند. به عقیده گو و صدای خودشان به عنوان مخاطب طنین میفرهنگ و یک زبان دیگر در صدای متن و صدای قصه

ای وارد ای را در صداهای دیگران بشنود و این صداها را به گونهباختین در میان این همه صدا مخاطب باید هر واژه
شدن این صداهای زبانی که غیر از زبان مادری است و به تبع آن  وارد (12ـ15)همان:صدای خود کند که نابود نشوند. 

وارد شدن صدای فرهنگی غیر از فرهنگ غالب مخاطب و شنیده شدن آن توسط شنونده، باعث انتقال معانی، مفاهیم، 
و قومیتی  شود و از ترکیب این صداها، مخاطب برای هویتی دیگر، ملیتی دیگر، طایفهها، آداب و... زبان دوم میارزش

افتد و به تبع آن ی ارزشمند تبادل فرهنگی اتفاق میشود و پدیدهغیر از خود در هر جای دنیا ارزش واحترام قائل می
آموزند که نباید فقط به خود، که شود و میهای کودکان و نوجوانان کاشته میمحور در دلبذرهای تعلیم وتربیت صلح

نگرد و ساختار ها میگرایانه به دنیا و انسانگاه فارغ از هر نوع نگاه نژادپرستانه و قومباید به دیگران هم گوش داد. آن
 بندد.تر به آن پرداخته شد، رخت برمیانسان ـ توده که پش

که هر قصه متعلق به هر نقطه جغرافیایی ویژگی فرهنگی خود را داراست اما بینیم با وجود ایناز طرفی دیگر می  
ای یک کشور مشترک است. های بومی و منطقههای مختلف و حتی قصههای ملل و فرهنگی از قصهمضمون بسیار

های زندگی و مخاطبین نوجوان وقتی در آغاز مراحل رشد لذا مخاطبین کودک وقتی از آغازین سال (41: 1372)هیرن،
حساس حقارت و ... دنیا را از کوشی در برابر انفس ، سختیابی، پرورش عزتنوجوانی و دوران پراهمیت هویت

ها را به رسمیت بیند، حق برابری انسانهای دوزبانه، فراملیتی و فراقومیتی میگوییطریق صداهای انعکاس یافته در قصه
های فرهنگی گاه است که تهاجمکنند و آنشناسد و به جای درمقابل هم ایستادن، درکنارهم بودن را جایگزین میمی

بندد ای و ملیتی رخت برمیهای قومی و منطقهپردازیسازی و لطیفهدهد. جکها میها و تبادلتعامل جای خود را به
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کند، کودک و نوجوان ما از لر و در کشوری مثل ایران که چندفرهنگی و چندقومیتی در مناطق مختلف خودنمایی می
های دوزبانه در سراسر و زمانی که  قصه کند و نه فخرفروشیبودن وترک بودن و کرد بودن نه احساس حقارت می

ها و کند چرا که او از طریق شنیدن صدای زباندنیا پخش شوند، هیچ کودک و نوجوانی خود را نژاد برتر فرض نمی
هایی، بیند و از طریق تبادل فرهنگی در چنین قصههای دیگر، خود و دیگران را در جهان بشری یکسان میفرهنگ

شود که به قول شیج اجل ای میگاه دنیا مدینه فاضلهبافد و آنشق و محبت را در وجودشان به هم میهای نامرئی عنخ
 سعدی :

 (60: 1373)سعدی،چو عضوی بدرد آورد روزگار               دگر عضوها را نماند قرار
های دیگر نباید تنها از کند که هنگام کندوکاو فرهنگخود باختین نیز در بحث از دیالوگ و فرهنگ چنین بحث می

دید خارجی خشنود باشیم. اینها مقدمات هستند. بلکه باید ای از حقایق یا حتی بازسازی یک زاویهآوری مجموعهجمع
فهمی »داند؛ بلکه معتقد است باید به ای دیالوجیک اقدام کنیم. باختین همدلی با فرهنگ دیگر را نیز ناکافی میگونهبه

کو با حفظ نظرگاه و هویت وهای گفتیعنی هر یک از طرف (70: 1990)مورسون و امرسون، ید. از دیگری رس« خالق
گو از دیگری آن چیزی را بیاموزد که خود توانایی آموختنش به خویش را ندارد وی خویش در جریان گفتویژه

توانیم صلح را هم در برون و است که میبدین معنی که ما با گشوده بودن به یادگیری از یکدیگر  (.121: 1396)ایزدپناه، 
مندی است گویان بینشهم درون ایجاد کنیم. در این میان، موضوعی که از اهمیتی شایان برخوردار است، تربیت قصه

سازی کرده باشد و در فرآیند های گوناگون را درون خود درونیها در فرهنگکه خود نیز آزادی و برابری انسان
مراتبی به یک زبان و فرهنگ را القا نکنند. گویی، ناخواسته، نگاه جبری و سلسهخاب لحن و سبک قصهگویی با انتقصه

گو باید بتواند در هر دو زبان و فرهنگ سکنی گزیند و همزمان از آن دور شود. یعنی از یکی به دیگری یعنی قصه
دهد و پنهان ناخودآگاه که خود را در زبان بروز میهای ها رفت و برگشت کند؛ و مراقب ایدئولوژینوسان و میان آن

ها ی زبانی همهگویانی تمرکز کنیم که رابطهگذارد باشند. بنابراین بیش از همه باید بر پرورش قصهبر کودکان تأثیر می
گو بسیار ن قصهاُبژه بدانند. و باید آگاه بود که کودکان از ما به عنوا-سوژه و نه سوژه-ی سوژهها را رابطهو فرهنگ
 گیرند. الگو می

 

 ـ پیشنهاد6
ی قصه نیستند. بلکه ی تعاملی است. در این رویکرد، کودکان، تنها شنوندهگویی دوزبانهپیشنهاد این مقاله، اجرای قصه

ی یگانهتوانند صدای شود که میای سخنگو که از توانایی تفکر و بیان سخن برخوردارند نگاه میها به عنوان سوژهبه آن
ای درون دیالوگ به زایش ها وارد دیالوگ شوند و هر واژهگو و صداهای فرهنگخود را ابراز کنند و با صدای قصه

آورند. پیشنهاد دیگر مقاله ها که از جنس هنر هستند، صلح درون را به ارمغان میای تازه منجر شود. این زایشایده
های مختلف است. در کشور ما گویی، متشکل از کودکانی با فرهنگی قصهپروری تشکیل حلقهبرای ایجاد صلح

کودکانی از کشورهای دیگر، همچون کودکان افغانستانی نیز حضور دارند. حضور این کودکان در کنار کودکان ایرانی 
کان شکل مداری و دوست داشتن دیگری را در کودگویی روح صلحهای قصهها در این حلقههای آنو استفاده از قصه

های های دو زبانه )و حتی چندزبانه( با حضور کودکان فرهنگگویهای قصهی ایجاد حلقهدهد. امید است که جرقهمی
 مختلف در مدارس ما حالت رسمی به خود گیرد .

 

 گیریـ نتیجه7
در تبادل فرهنگی و در گویی دوزبانه های قصهی دیالوجیزم باختین، قابلیتدر این مقاله کوشیدیم با کاربست نظریه

های معرفت، ی عرصهی دیالوجیسم باختین تحولی ژرف در همهمحور را بررسی کنیم. نظریهنتیجه تعلیم و تربیت صلح
ی باختین، اهمیت دیدن دیگری و جدا به ویژه ادبیات، اخالق و تعلیم و تربیت به وجود آورد. با روی کار آمدن نظریه

تراز با ما دارد و وزن و همزافزون یافت. به بیان دیگر، در نگاه باختین، دیگری نیز صدایی همنبودن او از ما اهمیتی رو
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یابیم. دستیابی به صلح اعم از صلح درون و کنش با یکدیگر هستیم که معنا میهر دوی ما در مقام دو آگاهی، در برهم
های دیالوجیک ن با او است. در این بده بستانبرون، مشروط به دیدن زاویه دید دیگری و برهمکش زاویه دید خودما

گویی های صلح، دیالوگ و فهم برخاسته از آن است. قصهترین مؤلفهشود. بنابراین یکی از مهماست که فهم آشکار می
ی چنین دیالوگ ی فرهنگ آن نیز هست، زمینههای دوزبانه به دلیل درگیر کردن دو زبان که نمایندهگوییبه ویژه قصه

 .کندو فهمی را فراهم می
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