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 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان   - اختصاص •

  E-Collaborative for Civic Education   اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام

 .سازمان تهیه کننده انجام شود

این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره  -  غیر تجاری •

 .برداری نخواهد شد

اگر می  خواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید، شما می  توانید حاصل کار را تنها  -  اشتراک •

 تحت مجوز

  E-Collaborative for Civic Education  منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت، این

  تغییرات را باید با

    E-Collaborative for Civic Education  به اشتراک گذارید. 

 

 

 



 :تاریخی-جامعه شناختی-تقسیم بندی انسان شناختی•

 عقل نوشتاری -عقل شفاهی  •

 شیوه  و دستگاه فهم: عقل•

 خواندن-نوشتن-دیدن/ گفتن -شنیدن•

 چیرگی گفتار حتا دیرزمانی پس از فراگیری نوشتار•

 گفتار شکل بنیادین زبان•

 -آواهایی که تمایز معنایی ایجاد می کنند  -گفتار از واج ها •
 تشکیل شده نه حروف

Orality and 

Literacy 

by Walter J. Ong 



فضا مقّید می کند، اندیشه را    ساختار تازه می بخشد و گویش ها را به گویش معیار /نوشتار، کلمه به مکان *  –

 تقلیل می دهد به

–grapholect 

A grapholect is a transdialectal language formed by deep commitment to writing 

Writing gives a grapholect a power far exceeding that of any purely oral dialect  

(  نحو)زبان وقتی نوشتاری می شود دائره ی واژگانی اش چندین برابر می گردد و امکان پیدایش دستور زبان –

     .پدید می آید

تحلیلی است، یعنی مواد آن را می توان به  -از جمله در فرهنگ های ابتدائی گفتاری  -هر اندیشه ای  *•

ولی بررسی استوار بر تبیین، طبقه بندی و توالی هر پدیده یا حقیقت . اجزائی از هم جدا تقسیم و تفکیک کرد

در فرهنگ های گفتاری، مردمی که هنوز نوشتن نمی دانند . بیان شده بدون نوشتن و خواندن ممکن نیست
   .نمی دانند« پژوهش»حکمت و فرزانگی می اموزند ولی 



 فرایند یادگیری در فرهنگ شفاهی•

•Apprenticeship  

 انتقال سینه به سینه ی دانش ها و مهارت ها•

  .«کلمه-آوا»است، در فرهنگ گفتار « کلمه-تصویر»حافظه ی فرد در فرهنگ نوشتاری  *•

 پاراداریم هرگونه گفتار -بالغت، هنر سخنوری  *•

 Performance  نمایش-سخن وری نه تنها به مثابه ی بیان کلمات که به مثابه ی نوعی اجرا•

 تمایز سخن وری و نوشتار. در قدیم هیچ گاه از روی متن سخنرانی نمی کردند•



 ادبیات ویژه ی فرهنگ نوشتاربنیاد است•

 در فرهنگ گفتاربنیاد، گفتار بنیاد ارتباط زبانی است•

 .سبک شناسی سخن در فرهنگ گفتاربنیاد متمایز از فرهنگ نوشتاربنیاد است•

/  «یا ایها النبی اذا طلّقتم النساء فطلقوا لعدتهن»)خطاب فرد با صیغه ی جمع  -عاطفه بدون عطف « واو»•
    شکل های گوناگون خطاب( «یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین»

  الگوهای روایت شناختی متفاوت•

 سیاسی نامتمرکز است-فرهنگ گفتاربنیاد از نظر نظم اجتماعی•

  قانون-فرهنگ نوشتاری. مکانی فراگیر  دارد-فرهنگ نوشتاری نظم یک سان ساز و از نظر زمانی•



 تمدنی جزیرة العرب-فضای فرهنگی•

  دستگاه واژگانی و رمزگانی ابتدائی: گستره ی زبانی•

 است« منطق»فقدان دستور زبان که نیازمند پیدایش •

 اختالف شدید گویش ها و فقدان گویش رسمی همه گیر•



  قدرت کلمه•

  اسم و ُمسّمی -عدم تمایز میان داّل و مدلول •
 

 انتقال ماهّیت یک چیز به لفظ آن -باورهای جادویی به قدرت کلمات •

  - علّم آدم االسماء•

  فقال اْن هذا ااّل سحٌر ُیؤَثر•

  اسم اعظم•

  ذبح حیوانات•

 بسم هللا الرحمن الرحیم•



 آفرینش-هستی-کلمه•

وجودی که در آن کلمات و  -کالم هللا  -قرآن •

 آیات خدا تجسد یافته است

وحی قرآنی اشاره به خود جهان است نه •
 معرفت آن

قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن انّما »•

  «فیکون

  فقلنا لهم کونوا قردًة خاسئین•



 سازوکارهای گفتار شفاهی•

  تکنیک های یادآوری -تکرار-فراموشی•

 مفروض گرفتن مخاطب واقعی و حاضر•

 عناصر تداوم•

  بیان قصه ها به شکل های متفاوت و با ارجاع به حافظه ی مخاطب•
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