
  

  

  

  

  

  

  

  هفت نکته در باب

  مقدسو متون کریم مطالعات تطبیقی قرآن 

  سردبیر

  

پیش از  مقدّسکننده پیام متون  ما مسلمانان اسالم را دین خاتم و قرآن کریم را کامل .۱

قًا «: چنین آمده است در قرآن کریم این. دانیم خود می َوَأنَْزلْنَا إِلَیَْك الْکِتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ

و این کتاب را بر تو نازل کردیم، در حالی کـه   ؛یَْن یََدیْهِ مَِن الْکِتَاِب َوُمَھیْمِنًا َعلَیْهِ لَِما بَ 

تصـدیق  ) ۴۸: مائـده (»کند و حافظ و نگاھبان آنھـا اسـت   کتب پیشین را تصدیق می

تورات و انجیل به معنای ھمسویی و ھماھنگی محتوای این کتب آسـمانی اسـت و   

ریم به معنای آن است که قرآن اصـول کتـب آسـمانی پیشـین را     بودن قرآن ک مُھَیمِن

سـایر   مقدّسای میان قرآن و متون  با مطالعه مقایسه. کند حفظ، مراقبت و تکمیل می

شود که قرآن کریم چه مطالبی از متون پیشین را بـه طـور کامـل     ادیان نشان داده می

 .کند و چه مطالبی را تکمیل تصدیق می

ای را  سایر ادیان به دنبال آن اسـت کـه زمینـه    مقدّسآن و متون مطالعات تطبیقی قر .۲

ھای اسالمی را با تأکید بر قرآن کریم به دیگران بشناسـانیم،   ھم آموزه فراھم آورد تا

توانـد در راسـتای    ایـن ھـدف مـی   . ھای سایر ادیان آشنا شویم ھم مستقیماً با آموزه

ـ    نامه ان اروپـا و آمریکـای شـمالی    ای باشد که مقام معظم رھبری خطـاب بـه جوان

. واسطه از دین اسالم بـه دسـت آوریـد    سعی کنید شناختی مستقیم و بی«: اند نوشته

با اسالم از طریق قرآن . اسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسید

 ).www.leader.ir/fa/content/12784(» و زندگی پیامبر بزرگ آن آشنا شوید
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. ادیـان ابراھیمـی موضـوعات مشـترکی وجـود دارد      مقـدّس و متون در قرآن کریم  .۳

به فھم بھتر و معنادارتری از ھـر یـک از ایـن     مقدّسای میان متون  مطالعات مقایسه

اختالفاتی وجـود داشـته    مقدّسحتی در جاھایی که میان متون . کند متون کمک می

تـوان فھـم و    ادیـان، مـی  سایر  مقدّسای و تأمل درباره متون  باشد، با مطالعه مقایسه

 .ای از ھر یک از این متون به دست آورد برداشت تازه

آنان  مقدّسآیات بسیاری از قرآن کریم، به یھودیت و مسیحیت و نیز محتوای متون  .۴

نگاه کنیم  مقدّساگر از این منظر به لزوم مطالعه تطبیقی قرآن و متون . پرداخته است

و فھم بسیاری از آیـات قـرآن کـریم را فـراھم      خواھیم دید که این کار زمینه تفسیر

تواند  می مقدّسرو و بر اساس این منطق مطالعه تطبیقی قرآن و متون  از این. آورد می

 .ھای تفسیر قرآن کریم تلقی شود یکی از ضرورت

تنھا با ادیان وحیانی یھودیت و مسیحیت ارتباط تنگاتنگی دارد، بلکـه   دین اسالم نه  .۵

آیین ھندو، آیین بـودا، آیـین کنفوسـیوس و    : ادیان شرقی، از جملهتوان گفت با  می

تـرین   ادیان مختلـف مھـم   مقدّسمتون . آیین زرتشت نیز از جنبه حِکمی پیوند دارد

میراث معنوی بشر است که از راه وحی یا کشـف و شـھود یـا حکمـت در اختیـار      

سـکوالر کـه در    ھای الحادی و در مواجھه با جریان. جامعه بشری قرار گرفته است

ادیان  مقدّساعتنایی به ادیان در جھان معاصرند، متون  پی به حاشیه راندن دین یا بی

 .توانند معنابخش باشند می

سـایر ادیـان زمینـه بسـیار خـوبی را بـرای        مقـدّس مطالعات تطبیقی قرآن و متـون   .۶

اننـد  تو پیروان ادیان مختلف عـالوه بـر اینکـه مـی    . آورد فراھم می وگوی ادیان گفت

تـری از متـون    شناختی به فھم عمیق ضمن حفظ ھویت دینی خود، از لحاظ معرفت

ای ھمچون جلوگیری از  ھای کارکردگرایانه توانند دغدغه خودی دست پیدا کنند، می

آمیـز،   ، ھمزیسـتی مسـالمت  مقـدّس آمیـز از متـون    ھای افراطی و خشـونت  برداشت

 .ماعی را دنبال کنندکردن آالم بشری، تحقق صلح و عدالت اجت برطرف

تالشـی اسـت از جانـب     مقـدّس مطالعات تطبیقی قرآن و متون و در نھایت، مجله   .۷

ی در ادیان مقدّسفرھیختگان حوزوی و دانشگاھی در زمینه مطالعات قرآنی و متون 

ھـای   ابراھیمی و ادیان شرقی و بستری است برای به ثمر نشـاندن اھـداف و زمینـه   

منتشـر  ) ص(المللـی المصـطفی   یـان در پژوھشـگاه بـین   گفته که پژوھشـکده اد  پیش

  .کند ھا و مقاالت علمی نویسندگان در این حوزه استقبال می خواھد کرد و از دیدگاه


