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تقدیم به علی،
ِقيَن ِاَماًما َة َاْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَّ يَّاِتَنا ُقرَّ َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َاْزَواِجَنا َوُذِرّ

»پـروردگارا! مـا را از همسـران و فرزندانمـان نـور چشـمی بـادا! و مـا را پیشـروی 
پارسایان قرار دها!« )فرقان ۷4(
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پیش گفتار

ایـن اثـر برای همۀ پژوهشـگران و عالقه مندان به رشـته های مطالعـات قرآن و متون 
مقـدس آمـاده شـده اسـت. روش های تفسـیری کتـاب مقـدس در دوران مدرن رشـد 
فراوانـی داشـته اند و سـاالنه چندیـن گردهمایـی بزرگ دربارۀ کاربسـت ایـن روش ها 
و رویکردهای نوین برگزار می شـود و کتاب هایی در این باره با شـمارگان باال انتشـار 
می یابند. اما این روش ها به ندرت در جامعۀ فارسی زبان معرفی شده اند. ترجمۀ  یک 
یا دو کتاب حق مطلب را ادا نمی کند. بسیاری از کتاب ها جامعیت الزم را ندارند و 
معمواًل مطالبشان برای مخاطِب برخاسته از فضای یهودی و مسیحی مناسب تر است. 
گرچه خوانندگان کتاب حاضر بهتر است آشنایی اجمالی با کتاب مقدس یهودیان و 
مسیحیان داشته باشند، الزم نیست جزئیات آن را بدانند. یکی از انگیزه های دیگر 
نگارش این کتاب پرداختن به این پرسش  رایج در مطالعات قرآنی است که تا چه حد 
می توان از روش هایی که در جوامع مسیحی غربی برای فهم متون شکل گرفته است، 
در تفسیر قرآن کریم بهره برد. به همین دلیل هر فصل با امکان و وقوع کاربست هر 
روش در قرآن پژوهی پایان می یابد. از این رو، این اثر به نوعی روش شناسی تطبیقی 
متون مقدس اسـت؛ به این طریق که، بررسـی می شـود تا چه حد روش های تفسیری 
یک متن برای تفسـیر متنی کاماًل متفاوت عملی اسـت. چنان که در فصل نخسـت 
اشـاره می شـود، ازآنجاکـه از منظـر برون دینی شـرایط پیدایش کتاب مقـدس و قرآن 
کریم متفاوت است، روش های به کار رفته در یکی از آنها لزومًا برای دیگری مناسب 
نیسـت. همچنیـن منظـِر ایمانـی متفاوِت یک مسـلمان در برابر قـرآن کریم و کتاب 


