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پدیده ی وحیفهم پذیری   

 مهدی خلجی: تهیه کننده



 

 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. 

 

 

 



 وحی؛ آوای شگفِت آشنا•

خدا چگونه می تواند با انسان سخن بگوید و •

  «برساند»گزاره هایی را به او 

   میان انسان و خدارسانش -ارتباطمعضل •

•Communication 



  ساختار ذهنیت اسطوره ای

 نبّوت و کهانت: جزیرة العرب

 

 

  

عالم  -خدا-خدایان

 غیب

 انسان

 ُنبّوت
   خبردهندگان از غیب؛ پیش گویان-کاهنان



وحی؛ مشترک در کهانت، جادو، 

 شعر و ُنبّوت
فرشته سخنی را در نهان به . سخنی در نهان استاعالم : وحی

 (العربلسان . )وحی، رسانشی پرسرعت است. و فقط به اوپیامبرمی گوید 

میانجی وحی در کهانت، شیطان، در شعر جّن و 

 در نبّوت فرشته است



چون از اشراف نیست نمی تواند : تحقیر پیامبر

ارتباط برقرار کند و الجرم آن چه « للاّ »با 

می گوید شعر و جادوست و حاصل ارتباط با 

 جنّ 

 نیروهای فروپایه ی غیبی
 

 و ال بقول کاهٍن قلیالً ما تذّکرون. و ما هو بشاعٍر قلیالً تؤمنون. اّنه لَقول رسوٍل کریم

 

 ارتباط وحی با معجزه



 للاّ 

 محّمد جبرئیل

 تنزیل

کالم-وحی  



 کلمه، معضل تکلّم خدا

و کلّم للّا موسی 

 تکلیماً 
اّنما المسیُح عیسی بن مریَم رسوُل للّاِ و کلمته 

 القاها الی مریم و روٌح منه
و جعل کلمة اللذین کفرا السفلی و کلمة 

 للّا هی العلیا



 ایده های رایج در خاورمیانه ی باستان

 بابلی-اساطیر آشوری

Nabu سال پیش از  ۲۰۰۰ -خدای فرزانگی و نوشتار و فرزند مردوک

 میالد

 سرنوشت بشر را بر لوح می نویسد و از پیش تقدیر می کند

 دارنده ی لوح محفوظ و اُّم الکتاب است

 کتابی که از آسمانی می آید و ازلی و نامخلوق است

 کتاب آسمانی

 کتاب مکنون

 لوح محفوظ

 اُّم الکتاب



  نظریه ی تثلیث، اوصاف االهی•

روح -پسر

 القدس

 علم-حیات

 -حیات 

 قدرت

 قدرت-علم

 اراده -کلمه -قرآن اراده -کلمه  -عیسی  -پسر 

 اراد هللاّ  -کلّم هللا 

 از نخستین مناقشه های کالمی در اسالم: تکلم و اراده ی خدا

 جدل بر سر صفات در نیمه ی نخست سده ی هشتم میالدی



خلق تورات، تجسد، 

 خلق قرآن

و تورات زمینی (  الواح محفوظ)تورات آسمانی : مناقشه بر سر خلق تورات

 (الواح)
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