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هـاي مشـترکی در موضـوعات     متون مقدس هر دو دین شـامل پیـام  . ستنداسالم و مسیحیت از ادیان ابراهیمی ه
قرآن کریم پیروان این ادیـان را  . و به لحاظ تاریخی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند اند اعتقادي، اخالقی و اجتماعی

حیت را گذار مسـی  بنیان Üحضرت عیسی ،مسلمانان 1.به تعامل با یکدیگر در توحید و خداپرستی فراخوانده است
  .مسلمانان را به ایمان به انبیاي پیشین و کتب آنان موظف کرده است ،و قرآن کریم ،دانند از انبیاي الهی می

زیرا نقب زدن به اعماق دل  ؛اعتقادي و عبادي آنها کاري بسیار دشوار است  ةشناخت ادیان و تعیین محدود
ت دینی خود را حفظ کرده و در مـواردي بـه آنهـا    اقوامی که هزاران سال است در مناطق مختلف زمین اعتقادا

  .ممکن استنااند، کاري تقریباً  بخشیده اي  شکال تازهاَ
 در پـی مفیـد و مثبتـی   دستاوردهاي آنها  ۀشناخت درست ادیان، مطالعدر راه  هاي فراوان با وجود دشواري

ها را به یک سو نهـیم   داوري یشکه در مطالعات خویش پ آیند به دست میزمانی  دستاوردهااین . خواهد داشت
، و هایی که مبناي آنها تنها احساسـات تنـد بـوده اسـت     بسا داوري چه. هاي بین ادیان را طبیعی بدانیم و تفاوت

توان نقاط مشترك  صدر می ۀآري، با کمی سع. اند شدههاي دینی  عمق و حقیقت آموزهدرنتیجه، مانع شناسایی 
  .فراوانی در ادیان پیدا کرد

ما نقاط مشترك بیشتري دارند، تا حدودي آسان است؛ به این معنا کـه   خود ادیانی که با دینِ ۀبته مطالعال
  .خود آگاه شوند ۀاي از ادیان مجموع توانند تا اندازه پیروان ادیان ابراهیمی یا غیرابراهیمی می

در کنـار هـم زنـدگی     ،عی خـاص اند و جز در مقاط دیوار یکدیگر بوده دیواربه ۀهمسای ،مسلمانان و مسیحیان
النهرین و شـمال افریقـا    هاي وسیعی از مصر، شام، بین هنگامی که نور اسالم بر بخش. اند آمیزي داشته مسالمت

تابید، مسیحیان این مناطق تحت حاکمیت مسـلمانان قـرار گرفتنـد و زنـدگی آرامـی را بـا مسـلمانان تجربـه         
  .اند کرده

رویـارویی بـا    ،یـا بـه عبـارت دیگـر مسـلمانان و مسـیحیان       ،و مسیحیتهاي مشترك اسالم  یکی از دغدغه
  .گسترش الحاد در جهان امروز است

گوینـد   کسانی مـی . تردید در دین خودي است ،آن ۀو نتیج ،ادیان کاري خطرناك ۀمطالعپندارند  میبرخی 
از ادیـان بـر وسـعت و عمـق      ادیان باشد؛ زیرا آگـاهی  ۀتواند دلیل موجهی براي پرهیز از مطالع این دغدغه نمی

تجربـه نشـان داده اسـت کـه     . دسـاز   دین خود بیشتر واقف می هاي افزاید و وي را به قوت بینی انسان می جهان
  .اند همچنان به اصول دین خویش پایبند و وفادار بوده ولی اند، ادیان اشتغال داشته ۀها به مطالع سال ،افرادي

تأکیـد   و هـا  اشتراكآشکارتر شدن رود،  اسالم و مسیحیت انتظار می ۀلعترین نتایجی که از مطا یکی از مهم
ایـن  . یـافتنی اسـت   مدارا در گفتار و کردار دسـت  از راهمهم هدف این . ن دو دین استایآفرین  بر نقاط وحدت

 آمـاج از دو سـو  مزبور روش  .به کیش دیگر ، و گرویدنشیوه نه التقاط دینی است و نه دست کشیدن از کیشی
  :گیرد مله قرار میح

ند و به طور طبیعی با وحدت پیروان آنها نیز مخالفت ا زیرا آنان اصوالً با دین مخالف ؛از سوي غیرمتدینان. 1
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نگرند و هرگونه تعامـل بـا پیـروان ادیـان      شور و احساس می ۀاز سوي متدینانی که به دین تنها از دریچ. 2
  .پندارند دین خود می دیگر را تهدیدي براي از دست دادن

خورنـد   میتأسف دیگر بر پیروان ادیان  ،بسیاري از پیروان ادیان تنها دین خود را کامل و حقیقی دانسته 
  .آورند آمیز با آنان روي می هاي خشونت و در مواردي به تحقیر، تکفیر و درگیري

 ،ایـن واقعیـت تلـخ   . ع بشري اسـت هاي جوام درگیري و نزاع پیروان ادیان در گوشه و کنار جهان از واقعیت
کننـد و   آمیز پیروان ادیان را پیشنهاد مـی  دلسوزان جوامع همزیستی مسالمت. کند عصر کنونی را نیز تهدید می
بـه  . هاي دینی نبایـد موجـب درگیـري و نـزاع شـود      گویند اختالف آنان می. کوشند براي کاهش این تهدید می

  .پیروان ادیان از عقاید یکدیگر استنادرست شناخت ها  آنان منشأ بیشتر این درگیري ةعقید
تبشـیري اسـت و    ،ایـن آیـین  . از واقعیات جهان امـروز اسـت   ش،با پیروان فراوان ،»مسیحیت«آیینی به نام 

هـاي تبشـیري مسـیحیت بـر جهـان اسـالم و        بخشی از فعالیـت . ندوشک میآن براي نشر و گسترش  شپیروان
  .مسلمانان متمرکز است

این کلیسا در مقایسه با دو . مسیحی است ۀترین جامع بزرگ ،با حدود یک میلیارد پیرو» کاتولیککلیساي «
اي از یـک دیـن    فرقـه  ةازآنجاکه سخن گفـتن دربـار  . داردمسیحی ارتدکس و پروتستان قدمت بیشتري  ۀجامع

  .یحیت استاصل مس ، دربارةبدون سخن گفتن از اصل آن دین ممکن نیست؛ بخشی از مباحث این مجموعه
از سوي دیگر، به دلیل اشتراکات فراوان کلیساي کاتولیک با کلیساي ارتدکس، بررسی کلیساي کاتولیک در 

  .حقیقت بررسی بخشی از کلیساي ارتدکس نیز هست
چنـدانی نـدارد،    ةفاید ،هاي رقیب بدون اشاره به فرقه ،یک فرقه ةافزون بر این، از آنجا که سخن گفتن دربار

حـوادث پـنج قـرن اخیـر      ةالفت شدید کلیساي کاتولیک با کلیساي پروتستان، هنگام بحـث دربـار  به دلیل مخ
  . شود هایی از تاریخ پرماجراي کلیساي پروتستان نیز اشاره میکلیساي کاتولیک، به بخش

  :کند این مجموعه موضوعات زیر را بررسی می
قدس، کلیسـا، کلیسـاي کاتولیـک، پـدران     گذار مسیحیت، رسوالن، پولس، کتاب م مسیحیت، بنیان ۀپیشین

هـا، هفـت آیـین مقـدس، روزه، صـدقات و قبلـه، دعـا و زیـارت، اعیـاد و           کلیسا، شوراهاي کلیسایی، اعتقادنامه
یادبودها، روحانیت و رهبري کلیساي کاتولیک، تثلیث، گنـاه و توبـه در کلیسـاي کاتولیـک، اخـالق مسـیحی،       

آور، عرفـان و   اتولیـک، عرفـان و رهبانیـت، عارفـان و راهبـان نـام      مسیحی، هنـر و کلیسـاي ک   ۀحکمت و فلسف
هاي صلیبی، کلیساي کاتولیک و تفتیش عقاید، کلیساي  هاي رهبانی، جنگ و خشونت در مسیحت، جنگ نظام

 .شناسی کاتولیک و اصالحات، سکوالریسم و مدرنیسم، تبشیر، آخرت
، فهرسـت شـوراهاي جهـانی   ، تـاب مقـدس  هـاي ک  فهرست بخش :داردپیوست  همچنین ششمجموعه این 

  .فهرست اصطالحات، فهرست اشتباهاتی که از سوي پیوس نهم محکوم شد، ها فهرست ناپاپ، ها فهرست پاپ
سـالم  الاج حجـ  ،، به همت برادران عزیـز Äآموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀاین اثر در گروه ادیان مؤسس

امیـد اسـت   . جانب تهیه شده اسـت  زیر نظر این) دام عزهما(ده زا جواد باغبانی و عباس رسول انوالمسلمین آقای
هـاي بعـدي اصـالح     هاي این اثر را به اطالع گروه ادیان مؤسسه برسانند تـا در چـاپ   خوانندگان محترم کاستی

  .شود
آموزشـی و   ۀریاست محتـرم مؤسسـ   ،èاهللا مصباح یزدي حضرت آیت ۀدر اینجا الزم است از الطاف کریمان



سسـه، جنـاب   ؤمقـام م  قـائم  ،االسالم والمسلمین استاد محمود رجبی و حضرت حجت Äخمینی پژوهشی امام
معاونـت محتـرم پژوهشـی مؤسسـه، جنـاب       ،ریـا  االسالم والمسلمین آقاي دکتر محمدناصـر سـقاي بـی    حجت
مدیر محترم گروه ادیـان، همچنـین مـدیریت تـدوین      ،االسالم والمسلمین آقاي دکتر محمدعلی شمالی حجت
  .اند، صمیمانه تشکر کنیم ن و سایر عزیزانی که ما را در این راه یاري کردهمتو

االسالم والمسلمین آقاي دکتر احمد احمدي، ریاست محترم سازمان  همچنین از بذل محبت حضرت حجت
و همکارانشان و سـایر عزیزانـی کـه بـراي نشـر ایـن اثـر        ) سمت(ها  مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 .اند، سپاسگزاریم شیدهکو
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