


 :         سیر بحث 
 

 رفع تحریفات -1                    

 پاسخ به سواالت جدید -2                    

 تبلیػ شریعت به کمک وحی        -3                    

 خلقت انسان         تجدید رسالت        ختم نبوت         دوران ؼیبت و ظهور

 فرق امام با نبی تبلیؽی                                                              

 ارسال رسول         تجدید شرایع      دوران امامت               پایان تاریخ بشر           

 تؽییر نیاز بشر ریشه تجدید شریعت                                

 (امة وسط)نوع مخاطب+ چگونگی ختم ناظر به نوع پاسخگویی به نیاز                                     

 نیاز بشر به پیام الهی     

 

 انتفاء دیگری= کمال یکی : برهان لطؾ        رابطه عقل و وحی     معارض 

  تؽییر چهره دیگری = کمال یکی : مکمل                                                 



 :ختم نبوت 

 چیستی ؟  -1

 ارکان     پایان عصر نبوتطی همه مراحلی که الزم      

 جاودانگی اسالم: تداوم وحی اسالمی                       است یک دین طی کند

 ختم هدایت      االن امام معصوم ؼایب داریم≠ ختم نبوت                                  

 وحی به معنای خاص جاری است+                                                               

 انقطاع فیض معنوی نسبت به انسان≠ انقطاع ماهیت الهی برای ارشاد و هدایت                         

 

 چرایی ؟  -2

 در حد بی نیازی نسبت به نبی تبلیؽیبه خاطر بلوغ فکری جامعه از جهت       

 یکجا گرفتن برنامه تکاملی                                                     

 حفظ کتاب از تحریؾ و مبارزه با تحریؾ                                                    

 کامل تر شدن شریعت خاتم در سیر تدریجی نبوت                                                   

 قدرت اجتهاد و استخراج احکام از منابع دین                                                 

 توانایی مقام ترویج و تبلیػ و امر به معروؾ و نهی از منکر                                              



 چگونگی ؟ -3

 دخالت عقل در دینعوامل تحرک دین        

 خارجیه بودن≠ حقیقیه بودن : وضع خاص تقنین اسالمی پس از ختم نبوت         

 ...  اخذ ، حفظ ، ترویج ، ابالغ و: جامعیت و همه جانبه بودن                               

 توجه به مصالح و مفاسد واقعی و در نتیجه وجود بحث اهم و مهم                              

 هماهنگی با فطرت                              

 وجود قواعد حاکمه همچون ال ضرر                              

 اختیارات حکومت اسالمی                              

 وجود جنبه های ثابت و متؽیر در زندگی بشر و توجه به آنها                              

              



 :نکاتی در مورد مقاله دکتر سروش 

 

 دؼدؼه ایشان امامت نیست بلکه رهایی دموکراسی است 

اشکال در تبیین رابطه عقل و وحی 

 عدم فهم صحیح دالیل ختم نبوت  : 

 بر خالؾ گفته ایشان دلیل ختم نبوت تکامل عقل استقرایی بشر نیست بلکه توان      اخذ

 نگهداری                                                                                             

 تبلیػ و ترویج                                                                                          

 مجموعه برنامه و قوانین است 

عدم فهم صحیح ضرورت نبوت 

بر خالؾ گفته ایشان اهل بیت چیزی را ابداع نکردند بلکه کشؾ کردند 

 (علیه السالم)عدم توجه به بحث والیت معنوی در بحث امامت و جایگاه امام زمان 


