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 حقوق معنوی

 

 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. 

 

 

 



سنت شفاهی و 
 حقیقت

 «باستانشفاهی در ایران سّنت »

زبان و گفتار داده ای ایزدی است ولی نگارش صنعت و  *

 اختراعی بشری

نامیدن هر شیئ هستی بخشی به آن است و نوشتن آن  *

 زندانی کردن اش

 در ایران ایزد موکل بر نگارش نداشتیم *

 تدوین اوستا و شباهت آن به تدوین قرآن *

 انگیزه ی تدوین اوستا مقابله با کتاب های مقدس دیگر *

مشخصات سبک شناختی کتاب های عمده ی پهلوی و  *

 مشابهت با قرآن

متون زرتشتی یا )تاریخ نویسی بر اساس کتاب مقدس  *

 (قرآن



 

 بازگرداندن نوشتار به گفتار •

 کاربرِد آيينی متن•

 فراسوی تأويل•

 و رتلّ القرآن ترتيالا •

 

 َعلَى   النَّاسِ  َعلَى لَِتْقَرأَهُ  َفَرْقَناهُ  َوقُْرآًنا•
ْلَناهُ  ُمْكث    َتْنِزیاًل  َوَنزَّ



 قرآنعلم قرائِت •

 هفت قرائت -چهارده روایت •

-اعراب گذاری -خواندن •

 خوش نویسی 

 هنر تجوید•

 حفظ قرآن•

خواندن قرآن در عباداتی مانند •

 نماز

قرآن خوانی به مثابه ی رمزی •

برای همبستگی در درون جامعه ی 
 مؤمنان

قرآن حاضر در زندگی مسلمان از •
 سوره ی فاتحه -گهواره تا گور 

 

 



 

 رابطه ی مؤمن و متن مقّدس•

آیا مسلمانانی که عربی نمی دانند یا با تفسیر آشنا نیستند ولی قرآن •

را روزمّره می خوانند یا از آن استفاده می کنند از قرآن چیزی 

درنمی یابند؟ آیا فهم قرآن محدود و منحصر به فهم متِن قرآن 

است؟ فهم قرآن آیا در انحصار دانشوران است و مردم عادی از 
  آن بی بهره اند؟



 فراسوی تأويل باطنی و تفسير ظاهری: شاعرانه-زيبايی شناختی-رمزی-درک آيينی•

•Non-discursive Understanding of the Meaning as a part of the experience of 
overt encounter with the text 

 دريافت فولکلوريک قرآن•

•Folk Appropriation of the Text 

•Functional Meaning of the scriptural texts  

  در حيات دينی و دريافت متن« احساسات»نه « حس»نقش •



 چرخش زبان شناختی•

•Linguistic Turn 

  بازاندیشی در رابطه ی میان•

 گزاره و فاکت -کلمات و اشیاء  -زبان و جهان •
 ریچارد رورتی -پست مدرن ها  -ساختارگرایان  -ویتگنشتاین •



 متافيزيک حضور•

 Logocentrism لوگوس محوری •

 کلمه، عقل، منطق، تقارن: لوگوس•

  در آغاز لوگوس بود، و لوگوس نزد خدا بود»: انجيل يوحنا•

 «از  او همه چيز ساخته شد. او در آغاز با خدا بود. و لوگوس خدا بود•

 (افالطون)برتری دادن گفتار بر نوشتار •

(  کالم شفاهی، ندای عقل يا ندای االهی)لوگوس : لوگوس محوری •

 خاستگاه حقيقت است



–Johnny Appleseed 

هیچ . هیچ مدلولی وجود ندارد که از دال مستقل باشد

گستره ی معناشناختی نیست که از نشانه های داّل جداشدنی 

  .باشد

از نظام دالّ ها گریزی نیست و مدلول های مستقّل وجود 

 ندارند



تقدم گفتار بر نوشتار به دلیل حضور •

  آوامحوری -گوینده

  -نوشتار /واسازی دوگانه ها از جمله گفتار•

 معنا/واژه -غیاب /حضور
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