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راد، محسنيان مهدی دكتر
مقدس كتاب درسه هنجارها
قم، : قران( و انجيل )تورات،
دانشگاهاديانومذاهب،1392

جستجوی  در  حاضر  پژوهش 
اگر  که  است  سؤال  این  پاسخ 
به گونه ای فرضی، سه تن از پیروان 
هم زبان،  ابراهیمی  دین  سه  معاصر 
در یک ارتباط میان فردی سه سویه 
)مثاًل در مالقات های هر بعد از ظهر 
بوستان  یک  نیمکت های  روی  بر 
کشور  یک  از  نقطه ای  در  شهری 
از  و  کامپیوتر  پای  یا  فارسی زبان 
طریق یکی از اتاق های گفت وگوی 
اینترنت( بخواهند درباره مشابهت ها و 
تفاوت های »بایدها و نبایدهای« کتب 
چه  به  کنند،  گفت وگو  خود  مقدس 
دستاوردهایی خواهند رسید. به عبارت 
میان  از  معمولی  دیگر، سه شهروند 
مؤمنان این سه دین، از طریق قرائت 
برای  آن  نقل  و  آسمانی خود  کتاب 
یکدیگر، با چه هنجارها و یا بایدها و 

نبایدهای مشابه و متفاوتی مواجه خواهند شد؟ هنجارها در کنار باورها 
و ارزش ها یکی از سه جزء اصلی هر فرهنگ غیرمادی است و به دو 
 .)p.63ferrante,2008( دسته »نوشته« و »نانوشته« تقسیم می شود
به نظر می رسد که تورات، انجیل و قرآن، از کهن ترین و ماندگارترین 
کتب حاوی »هنجارهای نوشته« در میراث انسان معاصر است، اما 
این میراث در بستری مطالعه می شود که اجزائی که می تواند نماینده 
همان مفهوم شناخته شده حوزه علوم ارتباطات، یعنی »زمینه ارتباط« 
را تشکیل دهد. محتوا و ساختار زمینه ارتباط، گاه آن قدر پر سابقه و 
دیرینه است که اندیشمندانی همچون جووت، آن را »زمینه تاریخی 
ـ اجتماعی« نامیده اند )Jowett,1992,p.264(. در واقع، آن سه نفر 
گفت وگوکننده فرضی ما، اگر چه از زبان مشترک استفاده می کنند، 
و به دلیل تفاوت دین، خواهی ـ نخواهی در سه زمینه تاریخی-

اجتماعی تا حدودی متفاوت با حافظه های جمعی مختلف قرار دارند. 
به عنوان مثال، اگر این سه نفر فرضی در ترکیه باشند، نمی توانند 
از زمینه تاریخی اجتماعی که به صورت حافظه جمعی در باب قتل 
عام های هم کیشان خود دارند، رها باشند. به همین دلیل فصل اول 
اثر حاضر، نگاهی بسیار مختصر به بستر شکل دهنده زمینه ارتباطی 

قرائت کنندگان معاصر سه کتاب مقدس دارد.

كهنترينهنجارسهكتابمقدس
به  کوه سینا  در  پیش  دویست سال  و  هزار  آن چه حدود سه 
صورت الواح ده فرمان، بر موسی )ع( نازل شد، کهن ترین هنجارهای 
کتب مقدس سه دین ابراهیمی است. ماجرایی که گزارش آن عالوه 
بر تورات )باب 20 کتاب شموت( در قرآن )آیه 145، سوره 7( نیز آمده 

است. تورات می گوید حضرت موسی 
)ع( از سوی خداوند موسی )ع( از سوی 
خداوند مأمور شد که بنی اسرائیل را از 
دست فرعونیان نجات دهد و با خود 
به سرزمین پربرکتی ببرد که خداوند 
موسی  است.  کرده  عطا  قوم  این  به 
مقاومت فرعون را با معجزه های خود 
همین  مسیر  در  و  شکست  هم  در 
مهاجرت بود که الواح ده فرمان بر او 
ظاهر شد، همان الواحی که در قرآن 
کریم، سوره اعراف، آیة 145 آمده است 
بر موسی در هر موردی  الواح  که در 
پندی و بر هر چیز تفصیلی نگاشتیم. اما 
آنچه از آن »هر چیز« در تورات آمده، 
فقط ده فرمان به شرح زیر آمده است: 
1. برای خود خدایی جز من نگیرید؛ 2. 
به بت سجده نکنید؛ 3. نام خدا را به 
باطل نبرید؛ 4. شنبه را گرامی بدارید؛ 5. 
پدر و مادر را احترام کنید؛6. کسی را به 
قتل نرسانید؛ 7. زنا نکنید؛ 8. بر همسایه 
همسایه  بر   .9 ندهید؛  دروغ  شهادت 
اموال و  به  شهادت دروغ ندهید؛ 10. 
ناموس همسایه طمع نورزید. می توان مشابه اکثر هنجارهای موجود 
در ده فرمان را در هر سه کتاب مقدس نیز دید. به عنوان مثال خداوند 
از طریق تورات، می گوید: برای خود بت نسازید )01/001/026/03(، 
در انجیل گفته است: از بت پرستان نباشید ]07/008/021/32[ و در 
بتان را خدایان خود نگیرید ]01/074/006/33[.  قرآن آمده است: 
تورات می گوید قتل نکنید )02/005/009/01(، انجیل همین سخن 
قرآن   .]02/011/002/25[ نکنید  قتل  می گوید  و  می کند  تکرار  را 
نیز پیام می دهد که یکدیگر را نکشید ]01/085/002/33[. تورات 
می گوید زنا نکن )02/013/020/02(، انجیل نیز تکرار می کند که 
نباشید  زناکار  که  می خواهد  قرآن  و   ]02/019/019/06[ مکن  زنا 
بگذار  احترام  مادرت  و  پدر  به  تورات می گوید   ]08/005/005/33[
و  پدر  به  می کند؛  تکرار  را  همین  نیز  انجیل   ،)01/016/005/05(
مادرت احترام بگذار ]06/019/010/07[ و قرآن نیز مشابه آن را مطرح 

می نماید؛ با پدر و مادر با احترام سخن بگویید ]05/023/017/33[.
دارد که کتب  نیز وجود  مواردی  نبایدها،  و  باید  این  میان  در 
مثال،  به عنوان  می کنند.  نقل  قبلی  کتاب  از  مأخذ،  ذکر  با  مذکور 
موضوع تعطیل شنبه در دو کتاب مقدس دیگر نیز آمده است. در 
از اعمال قوم  بیان رنجش های خود  به  قرآن هنگامی که خداوند 
از  اما  دارد،  اشاره  این موضوع  به  نیز  انجیل  اعراف(.  )163/ سوره 
پیروانش می خواهد که اجازه ندهند یهودیان دربارة کار کردن در روز 
البته تورات  ایراد بگیرند )04/016/002/17(.  آنان  از  مقدس شنبه 
ادونای  فرمان  به  کرده، می گوید:  پاسداری  این هنجار  از  به شدت 
روز  در   )01/023/016/02( کنید  کامل  استراحت  را  شنبه  ]خدا[ 
شنبه غذا نپزید )03/023/016/02(، در هر جایی که باشید در روز 

بررسیكتاِب
هنجارهادرسهكتابمقدس

)تورات،انجيلوقرآن(
هاجرخاتون قدمی جویباری
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شبات آتش روشن نکنید )01/003/035/02(، در روز 
شبات چارپایت هیچ کاری نکند )07/010/020/02(، 
هرکس را که در روز شبات کار کند حتماًٌ به حکم 
آیا   .)03/015/031/02( بکشید  را  او  شرع،  دادگاه 

می توان خواسته ها و فرمان هایی را که در سه کتاب مقدس آمده، آن 
گونه که در مباحث جامعه شناسی مطرح شده، »هنجار« نامید؟ اما در 
خالل پژوهش حاضر، این نکته آشکار شد که آنچه ما در جستجوی 
آن هستیم، به سه دلیل، فاقد خصلت های عام »هنجار« در مباحث 
جامعه شناسی است: نخست آنکه خاستگاه یا محور آن چه می خواهیم 
هنجارها در سه کتب مقدس بنامیم، الزاماً اجتماع و حاصل اکثریت 
یا میانگین جمعیت نیست؛ آن چنانکه در قرآن، آیه 100 سوره 5 
آمده است: »]ای پیامبر[ بگو هرگز ناپاک و پاک مساوی نیستند، 
اگرچه کثرت ]جمعیت[ ناپاک ها، موجب خشنودی شما شود. دوم، در 
نگاه جامعه شناختی، رابطه ای تنگاتنگ میان ارزش ها و هنجارها وجود 
دارد. گفته شده که ارزش ها نماینده خوب و بد و هنجارها نماینده باید 
و نباید هستند. پس مشابه دو روی سکه اند. هنجار می گوید رفتار 
چگونه باشد و ارزش، مبنای قضاوت درباره آن رفتار است. البته برخی 
نیز ارزش ها را زیر بنای هنجارها می دانند، آن چنانکه برون داد چنین 
پدیده ای را در برخی جوامع اسالمی می توان دید که بسیاری از مردان 
مسلمان در ارزش بودن طال تردید ندارند )جهت گیری مثبت به آن 
دارند( اما انگشتر طال به دست نمی کنند )از این نظر، جهت گیری 
منفی نسبت به آن دارند(. کتب آسمانی، مملو از خوب ها و بدهاست. 
نماد بارز آن، مثال »خمر« در آیة 15 سوره 47 قرآن است که از 
رودهایی در بهشت سخن رفته که در آن باده ای جاری است که برای 
نوشندگان لذتی است و در آیه 219 سوره 2، نوشیدن شراب گناهی 
بزرگ محسوب شده است. تلفیق این دو آیه نشان می دهد که در 
کتب مقدس، در مواردی نه تنها ارزش، آن سوی سکه هنجار نیست، 
بلکه مغایر هنجارهاست. به عبارت دیگر، خمر در آیه 15 سوره 47، 
جزو توصیف هایی است که برای بهشت آمده و کاماًل ارزش مثبت 
است و از آن سو، در آیه 219 سوره 2 و یا در آیه 90 سوره 5 شراب 
]نوشیدن[ پلید، گناه. از اعمال شیطانی و به صورت هنجار منفی 
مطرح شده است. سوم آنکه می دانیم از دیدگاه  جامعه شناسی، از 
تجمع ارزش ها و هنجارهای یک جامعهـ  در هر مقطع از زمانـ  نظام 
هنجاری آن مقطع حاصل می شود. بنابراین جامعه شناسی می تواند 
این موضوع را امری طبیعی بداند که نظام هنجاری پانصد سال پیش 
ایران )نظام الف( با نظام هنجاری امروز )نظام ب( آن متفاوت باشد و 
به همین ترتیب این دو نظام با مثاًل دو نظام مشابه هندوستان تفاوت 
به صورت هنجار  آن چه  در کتب مقدس،  درحالی که  باشد؛  داشته 
مطرح شده، تابع زمان و مکان نیست. به این ترتیب و بنا به سه 
دلیل فوق، تصمیم گرفته شد که به جای استفاده از واژه هنجار، که در 
عنوان طرح تحقیق مصوب آمده بود، بیشتر از اصطالح »بایدـ  نباید« 
استفاده شود که متناسب تر با فضای تحلیلی موجود است. ضمن آنکه 
به منظور اجتناب از اصطالح کمتر شناخته شده »بایدها و نبایدها« در 
ادامه نیز بارها از اصطالح هنجار استفاده شده، که مقصود همان باید 

و نباید مورد بحث در اینجاست.

كنشهایمتقابلمؤمنانسهدينابراهيمی
دین  دومین  ظهور  از  پس  که  می رسد  نظر  به 
ابراهیمی و با شدتی بیشتر پس از حضور دین سوم، 
رهبران مذهبی هر سه دین، نه تنها تمایلی به کنش 
متقابل پیروان دین خود با ادیان دیگر نداشتند، بلکه گاه با تدابیری 
حتی پافشارانه مانع این امر می شدند؛ پدیده ای که یک طرفه کردن 
مسیر آمد و شد بر روی پل توراتـ  انجیلـ  قرآن را تسریع کرد. مثاًل 
هنگامی که مسیحیان قدرت را به دست گرفتند، برای یهودیانی که 
زیر حکومتشان زندگی می کردند، قوانین سختی برقرار کردند. آنچنان 
که در یکی از اسناد مسیحی ـ گزارش شورای چهارم التران مربوط 
به سال 1215 میالدی، قانون 68 آمده است: »در برخی ایالت ها، 
یهودیان و ساراسین ها ]این واژه به معنای صحرانشینان است که 
تا حجاز  به ویژه ساکنان فاصله شام  اعراب و  به تمامی  اروپایی ها 
اطالق می کردند، به کمک لباس های متفاوت با مسیحیان تمیز داده 
می شوند، ولی در ایاالتی دیگر، بی نظمی به درجه ای رسیده است که 
هیچ تمایزی در کار نیست. از این رو، گاهی مسیحیان به اشتباه با 
یهودیان و ساراسین ها معاشرت می کنند. از این رو، به منظور اینکه این 
درهم آمیختگی ویرانگر به سبب اشتباهی از این نوع، بهانه ای برای 
تجاوزات نشود، مقرر می داریم که افراد هر دو جنس ]یعنی یهودیان 
و ساراسین ها[ در هر ایالت مسیحی و در هر زمان با تفاوت لباس از 
مردم دیگر جامعه، متمایز شوند؛ زیرا این را موسی نیز به آنان توصیه 
کرده است. آنان حق ندارند در روزهای عزا و یکشنبة مصیبت، میان 
مردم ظاهر شوند؛ زیرا برخی از ایشان به طوری که ما می فهمیم، در 
آن روزها از پوشیدن جامه های زیباتر شرم نمی کنند و از تفریح کردن 
به هزینه مسیحیان که به یاد مصیبت مقدس، لباس عزا پوشیده اند، 
باکی ندارند. ما باید این اعمال را به شدت ممنوع کنیم تا آنان به خود 
جرئت ندهند که ناگهان به خواری فادی ]اشاره به مسیح که فدیه 
و قربانی گناه شد[ نیشخند بزنند و از آنجا که ما نباید نزد کسی 
که گناهان ما را محو کرد، شرمنده شویم، ما فرمان می دهیم که 
شهریاران سکوالر این نوع افراد جسور را با مجازات مناسب از این 
کار باز دارند تا آنان جرئت نکنند و به کسی که برای ما مصلوب شد، 
به شیوه ای کفر بگویند. قرآن بر جامعه ای نازل شد، که اکثریت را 
ساکنان جامعه شفاهی یا به قول نظریه پرداز ارتباطات، مارشال مک 
لوهان در کهکشان شفاهی می زیستند. دکتر پاکتچی در این مورد 
می گوید آن ها در دور و بر خود یهودیان و مسیحیان را می دیدند که 
ساکن عربستان بودند و با اینکه آنان دارای کتاب بودند و تورات و 
انجیل داشتند، اما میزان آشنایی عرب با عمق فرهنگ اهل کتاب 
یک آشنایی شفاهی بوده نه کتبی؛ یعنی عماًل دسترسی به متون 
مقدس نداشتند و آن ها را نمی خواندند و تنها به صورت حضوری درباره 
مسائل مذهبی صحبت می کردند. وقتی هم تازه مسلمان شدگان شبه 
جزیره عربستان، با فتح سوریه، حکومت اسالمی را بر یک جامعه 
مسیحی آغاز کردند، به شیوه ای معکوس آنچه دو دین ابراهیمی قبلی 
با یکدیگر عمل می نمودند، رفتار کردند. این امر را می توان در پیمان 
ذمه ای دید که مسیحیان سوریه برای خلیفه عمر در فاصله ده ساله 
644ـ634 میالدی تنظیم کردند. به موجب این پیمان نامه، مسیحیان 
سوریه در قبال امان نامه ای که دریافت کردند، متعهد شدند که در 
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شهرهای خویش و اطراف آن دیری و کلیسایی و 
َقلّیه ای و صومعة راهبی احداث نکنند و هر چه از 
این اماکن که ویران شود یا در محله های مسلمانان 
باشد، در شب یا روز از نو نسازند، دروازه های خود را 

برای عابران و مسافران باز نگذارند و هر کس از مسلمانان که از 
شهر آنان عبور کند ]اگر مایل بود[ سه روز میهمان آنان باشد و به 
او غذا دهند. آن ها متعهد شدند که جاسوسی را در کلیساها یا منزل 
خویش پناه ندهند و او را از مسلمانان پنهان نکنند، به کودکان خویش 
قرآن تعلیم ندهند ]![، دین خود را ظاهر نکنند و کسی را به سوی 
آن نخوانند و هیچ یک از بستگان خود را احترام گذارند و هنگامی 
که بخواهند بنشینند، جلو پایشان برخیزند. جلوی سر خود را بتراشند. 
خود را در هیچ چیزی از لباس مانند کاله و عمامه و کفش و موی 
سر به مسلمانان شبیه نکنند، روی انگشتری خویش چیزی به خط 
عربی ننویسند، در هر جا باشند کیفیت لباس خود را نگه دارند و زنار 
بر میان بندند. مانند مسلمانان سخن نگویند و نام های آنان را بر خود 
نگذارند. روی زین اسب سوار نشوند و شمشیر نبندند و هیچ سالحی 
برندارند و با خود حمل نکنند. شراب نفروشند، صلیب ها و کتاب های 
خود را در مسیر مسلمین و بازارهایشان آشکار نکنند، ناقوس های 
خود را در کلیساهای خویش در حضور مسلمانان بلند نکنند و صدای 
تشییع جنازه های خود را بلند نکنند و در مسیر مسلمانان و بازارهایشان 
آتش نیافروزند و مردگان خویش را کنار آنان دفن نکنند، بردگانی را 
که در سهم مسلمانان افتاده، نگیرند، منازل خود را باالتر از منازل 
مسلمانان نسازند. در انتهای ذمه نامه نوشته بودند: »ما این شرایط 
را برای خود و هم کیشان خویش می پذیریم و امان را طبق آن ها 
قبول می کنیم. هرگاه ما با چیزهایی که پذیرفتیم و آن را در ذمة خود 
ضامن شدیم، مخالفت کنیم، ذمه ای برای ما نیست و امور که برای 
دشمنان و مخالفان رواست، برای ما نیز رواست.« خلیفه دوم ضمن 
پذیرش این پیمان نامه، دو مادة دیگر بر آن افزود: یک آنکه هیچ یک 
از اسیران مسلمان را نخرند و دوم اینکه هرکس از آنان مسلمانی را 
عمداً بزند، عهد خود را شکسته باشد. می توان تصور کرد هنگامی که 
مسلمانان بر بیت المقدس سرزمین عجیبی است که در طول تاریخ 
بیشترین کنش متقابل پیروان سه دین ـ چه جذبی و چه دفعی ـ را 
تجربه کرده است. در واقع، آنجا هم حلقه اتصال سه دین ابراهیمی و 
هم منشأ اختالف هزار ساله آن هاست. دایره المعارف فارسی مصاحب 
بیت المقدس را محل استقرار داوود پیامبر و سلیمان نبی می داند و در 
نقل تاریخچه آن می نویسد که در قرن ششم قبل از میالد، به وسیله 
بابلیان اشغال و در قرن 12 قبل از میالد، سرزمین مقدس پیروان 
موسی )ع( شد. بعدها و تا سال 70 میالدی، جایگاه امن مسیحیان بود 
تا آنکه ارتش ضدمسیحیت روم آنجا را فتح و معبد یهودیان را ویران 
کرد و بیت المقدس تبدیل به مرکز بت پرستی رومیان شد. با مسیحی 
شدن امپراتور روم شرقی، اورشلیم تجدید حیات کرد و حتی گفته 
شده که به دستور مادر امپراتور، بسیاری از امکنه مقدس آنجا کشف و 
تعمیر شد. بنابراین هنگامی که در سال 621 میالدی حضرت محمد 
)ص( مبعوث و نزول قرآن آغاز شد، بیت المقدس برای دو دین قبلی 

ابراهیمیـ  یهودیان و مسیحیانـ  گرامی و زیارتگاه بود.

نگاهقرآنبهدوكتابمقدسديگر
مسلمانان با تکیه بر آیات سوم و چهارم سوره آل 
عمران بر این باور بودند که تورات و انجیل نیز از سوی 
خداوند نازل شده است، زیرا در آن آیات آمده بود که 
»این کتاب را در چه حالی که مؤّید آنچه ]از کتاب های آسمانی[ پیش 
از خود می باشد، به حّق بر تو نازل کرد، و تورات و انجیل را پیش از 
آن برای رهنمود مردم فرو فرستاد، و فرقان ]جداکننده حق از باطل[ 
را نازل کرد )آل عمران،4-3(. یا آن که می دیدند که خداوند در آیه 
46 سوره مائده، برای محتوای انجیل و تورات، از صفت نور استفاده 
کرده است )ماسون، 1386، ص 347(، اما از آن سو با تکیه بر آیات 
41-43 سوره مائده، به این نتیجه رسیده بودند که وحیی را که خداوند 
به یهودیان داده بود، آنان پنهان و تحریف کرده اند. در آن آیات آمده 
است: »گروهی از یهودیان... سخنان را از مفهوم اصلی اش تحریف 
می کنند... درحالی که تورات نزد ایشان است و حکم خدا در آن وجود 
دارد. پس از آن هم روی می گردانند و ایمان نمی آورند« و طبق آیه 
171 سوره نساء، به این نتیجه می رسیدند که مسیحیان نیز به کالم 
خدا بی وفایی کرده اند: »ای اهل کتاب، در دین خود غلو نکنید و 
درباره خدا غیر از حق نگویید. مسیح عیسی بن مریم فقط فرستاده خدا 
و کلمه اوست که وی را به مریم القا نمود و روحی از طرف او بود. 
بنابراین، به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید و نگویید: »سه گانه است«؛ 
خودداری کنید که برای شما بهتر است. ]مقصود از تعبیر »سه گانه« 
این سخن است که می گویند خدا دارای یک جوهر، ولی دارای سه 
اقنوم است: اقنوم پدر و اقنوم پسر و اقنوم روح القدس حیات وی است. 
نقل از زمخشری، الکشاف، ذیل آیه[ خدا تنها خدای یگانه است؛ او 

منزه است که فرزندی داشته باشد.

گفتوگویبدونواسطهدربارهكتبمقدس
در ارتباطات میان ملل، گفتگوی میان مردم درباره دین یک 
دیگر که می توانسته یکی از مهم ترین حوزه های »ارتباطات میان 
فرهنگی« باشد، هنوز اتفاق نیفتاده و به جای آن گفت وگوی روحانیون 
ادیان مختلف با یکدیگر انجام شده است. )از نظر آماری، استثناهایی 
چون حضور مؤمنان هم زبان سه دین ابراهیمی در اورشلیم قبل از 
جنگ های صلیبی نمی تواند نقیض این امر عام باشد(. در نتیجه این 
گونه ارتباطات، تابع انگیزه ها و ماهیت عملکرد مبلغان ادیان بوده است. 
می دانیم طبق اصول کلی تبلیغات بازرگانی و تبلیغات مسلکی، هدف 
غایی مبلغ، تعریف و تمجید از کاال و مسلک خود و نفی کاال و مسلک 
دیگری است. اما اینکه چرا توده های مؤمنان ادیان مختلف، برای فهم 
ادیان یکدیگر، نتوانسته اند خود وارد عمل شوند، دالیل مختلفی دارد. 
ممکن است تصور شود دشواری های جابه جایی انسان ها در اعصار 
قبل از انقالب صنعتی عامل مهمی بوده، درحالی که پس از اختراع 
و توسعه ابزارهایی چون تلفن، رادیو، تلویزیون و از این قبیل و حتی 
با وجود ابزارهای نوینی چون اینترنت و ماهواره در دهکده جهانی، 
باز هم این اتفاق به جز برخی استثناها همچون اتاق های گفتگوی 
ادیان در فضای مجازی روی نداده است. به نظر من، عدم هم فهمی 
زبان های مختلف نقش مهمی داشته است. اما این وضع دیری نخواهد 
پایید و ظرف چند دهه آینده، با ورود به »بازار پیام« و با توسعه هوش 
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مصنوعی و کشف روش های ذخیره سازی اطالعات 
انبوه در فضاهای میکروسکوپی و حل مسئله درک 
ارتباطات میان  زبان های مختلف، تحولی در حوزه 
فرهنگی در حوزه دین به وقوع خواهد پیوست. اگر 

در تاریخ، شواهدی از گفت وگو میان مبلغان ادیانـ  نه پیروان ادیانـ  
با یکدیگر ثبت شده، بیشتر شکل یک مسابقه را داشته و هر یک از 
طرفین در تالش حقانیت خود نسبت به سایر ادیان بوده اند. به عنوان 
مثال در قرن 9 میالدی، جلسات گفت وگو میان روحانیون در دربار 
مأمون عباسی برگزار و به دستور خلیفه، متن مناظره تندنویسی و ثبت 
می شده است که حاصل آن، رساله کهن »گجستک ابالیش« است. 
البته به ندرت، گفت وگوهای خودجوشی به وسیله پیروان ادیان انجام 
می شده که فرصت هایی را برای کشف مشابهت هاـ  به جای تمرکز 
پدیده ای  نمونه های چنین  از  است.  فراهم می کرده  ـ  تفاوت ها  بر 
می توان به یادداشت های حدود سال 1766 میالدی حزین الهیجی، 
شاعر و اندیشمند ایرانی اشاره کرد که حاصل گفت وگوهای از سر 
کنجکاوی او برای شناخت ادیان دیگر، غیر تبلیغاتی و فارغ از هدف 
تغییر دین طرف مقابل بوده است. حزین در عصری زندگی می کرده 
که 150 سال قبل، پس از اولین جنگ ایران و عثمانی، حکومت وقت 
بنا به دالیلی، هزاران ایرانی مسیحی هم مرز با عثمانی را حدود 1400 
کیلومتر کوچاند و در کنار پایتخت ساکن کرده است )مصاحب، 1345، 
ص 745(. حزین می نویسد »هنگامی شوق به آگاهی از مسائل و 
حقایق ادیان و ملل مختلف در من پدید آمد، با علمای مسیحی به 
گفت وگو می نشستم. در میان این افراد، کشیشی بود به نام آوانس که 
عربی و فارسی را از او آموختم. او نیز اطالعات بسیار درباره اسالم 

کسب کرد.

توضيحاتیدربارهروشتحقيق
تاکنون مطالعات تطبیقی چندی در باب مقایسه محتوای سه 
کتاب آسمانی؛ قرآن، انجیل و تورات ـ چه عینی گرایانه و بی طرفانه 
و چه سوگیرانه و جانبدارانه ـ انجام شده که در فصل اول به برخی 
از نمونه های آن ها اشاره شد. مطالعه حاضر از چند نظر با طرح های 
مذکور متفاوت است: 1. موضوع را از پشت پنجره فراگرد ارتباط نگاه 
می کند؛ 2. از روش »تحلیل محتوای عمقی( استفاده می کند که در 
عملیات تحلیل، کدگذاری از مسیر »کلیدواژه گذاری« متن دنبال 
می شود؛ 3. از نرم افزار جدید و منحصر به فردی استفاده کرده است 
که سایر محققانی که به تحقیق درباره سه کتاب مقدس اقدام کرده اند، 
آن را در اختیار نداشته اند )یکی از ویژگی های نرم افزار MRP  فراهم 
کردن شرایط برای انجام کدگذاری معکوس از طریق کلیدواژه گذاری، 
ثبت چند کد در یک سلول به منظور کشف تقارن ها و همچنین 
فراهم کردن شرایط برای دستیابی به ضرایب روایی باالتر در تحلیل 
محتواست( در مورد نگاه از پنجره ارتباطات، موضوع در سؤال اصلی 
و ضمناً تخیلی نهفته است که در آغاز فصل اول نیز به آن اشاره شد. 
سؤال این بود که اگر سه انسان معاصر: 1. مسلمان پایبند به قرآن؛ 
2. مسیحی پایبند به انجیل و 3. یهودی پایبند به تورات ـ اما غیر 
روحانی، غیرمحقق و بی تمایل در مراجعه به تفاسیر کتب آسمانی 
بخواهند به صورت شفاهی و با امکان فهم زبان ها فراهم شود ـ به 

یک ارتباط میان فردی سه سویه در باب مشابهت ها 
و تفاوت های »بایدها و نبایدهای« کتب مقدس خود 
بپردازند، بیشترین دستاورد آن ها چه خواهد بود؟ به 
از طریق قرائت  عبارت دیگر مؤمنان این سه دین، 
کتاب آسمانی خود برای یکدیگر، با چه بایدها و نبایدهای مشابه و 
متفاوتی مواجه خواهند شد؟ چنین ارتباط گرانی، همان گروه هستند 
آنان  از  ابوالعافیه،  ابراهیم  و  داشته  وجود  نیز  گذشته  قرون  در  که 
به صورت عامه مردم از مردان و زنان و کودکان و برخی از دانایان 
تعریف کرده که طریقة اول فهم کتب مقدس یعنی فهم معنای سادة 
متن را دنبال می کنند و دین را به شیوه متعارف به دست می آورند. 
آن ها گروهی اند که می توان حدس زد که اکنون در جمعیت یک 
میلیارد و 981 میلیون مسیحی، یک میلیارد و 437 میلیون مسلمان 
و جمعیت 13 میلیون و 439 هزار یهودی جهان معاصر سهم باالیی 
دارند. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است: مسلمانان، یهودیان و 
مسیحیان هم زبان ـ غیرروحانی ـ در نقل حاصل از قرائت کتاب 
آسمانی خود، با چه بایدها و نبایدهای مشابه و متفاوتی مواجه خواهند 
شد؟ این تحقیق بر ترکیبی از دو نظریه متکی است: 1. تعمیم نظریه 
به دو کتاب مقدس دیگر که می گوید:  از قرآن  عالمه طباطبایی 
»قرآن کریم برای تبیین مبانی و تفهیم مفاهیم و داللت بر مدالیل 
خویش از هر چیزی بی نیاز و مستقل است. فهم معانی قرآن از طریق 
تدبر در خود قرآن به دست می آید. عالمه طباطبایی بر این باور است 
که برای آنان که با لغت عرب آشنایی دارند، مشکلی در زمینه فهم 
قرآن وجود ندارد و هیچ گاه دیده نشده که افراد در مفهوم آیات با هم 
اختالف داشته باشند، بلکه تمامی اختالفات مفسران و علماء در زمینه 
فهم و تلقی قرآن یا در عرصه مصادیقی است که مفاهیم لفظی، اعم 
از مفرد و مرکب بر آن منطبق اند و یا در زمینه فهم مدالیل آن هاست. 
عالوه بر این، راه تفسیر به رجوع به روایات تفسیری منحصر نیست و 
روشن شدن معانی و مفاهیم قرآن کریم به طور کلی متوقف بر روایات 
نمی باشد؛ زیرا اگر چنین باشد، دور باطل الزم می آید.1 این نوع نگاه 
را می توان از همان دهه های نخستین اسالم در میان »کبار صحابه« 
یافت که فضای غالب در میان آنان، فضای عدم عالقه به تفسیر بود 
اما به دنبال اولین تحوالت عظیم اسالم و از حدود سال 13 هجری 
قمری، گروهی شکل گرفتند که در کتب تاریخی به طور گسترده ای 
تحت عنوان »صغار صحابه« نامیده شده اند. آن ها به دو دسته تقسیم 
می شدند. دسته ای که همچون کبار صحابه مخالف تفسیر بودند و 
»ُقّراء صحابه« نامیده می شدند و دسته ای که موافق تفسیر بوده و به 
آنان »مفسران صحابه« می گفتند. دکتر احمد پاکتچی درباره »قراء 
صحابه« می نویسد: »منظور از قراء یعنی کسانی که اصرار داشتند بر 
اکتفاء به قرائت قرآن و این که نباید کسی اقدام به تفسیر قرآن بکند و 
این کار را نادرست می دانستند.« مثاًل در بصره، »ابو موسی اشعری« 
از نسل کبار صحابه بود و از شخصیت ها قراء محسوب و صاحب 
مصحف و راوی قرائت بود و شاگردانش به عنوان قراء شهرت داشتند 
و از کسانی است که به شدت با تفسیر مخالف بود. در نقطه مقابل 
آن ها، مفسرین قرار داشتند که معتقد بودند که قرائت قرآن به تنهایی 
کافی و بسنده نیست و قرآنی که خوانده می شود، باید تفسیر هم 
بشود ... شاید امروزه در برخورد با این قضیه ]دریافت های قاریانه از 
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قرآن در مقابل دریافت های مفسرانه از آن[ احساس 
کنیم چه جدل بیهوده ای بوده؛ چرا که هر دو گروه 
می توانسته اند به رشته تخصص خویش بپردازند... اما 
در دوره صغار صحابه، مسئله در حد دو رشته علمی 

دیده نمی شد، بلکه دو گروه بودند که در تقابل با یکدیگر قرار داشتند.2 
بنابراین در پژوهش حاضر، با این نگاه که دریافت قاریانه، یکی از 
راه های فهم سه کتاب مقدس است و با تکیه به تلقی معاصرانی چون 
خانم طاهره صفارزاده که یکی از دو گزینه ما، ترجمه ایشان بوده و 
می نویسد: »تدبر در آیات قرآن مجید به آن توصیه فرموده، ]برای غیر 
چرب زبان ها[ در اثر مطالعه یک ترجمه آسان و قابل فهم و مصون از 
ابهام میسر می شود«،3 کوشش شده که از طریق چنین دریافتی، به 
استخراج گزاره های مستقل به منظور دسته بندی های مضمونی اقدام 
شود؛ 2. پایه نظری در حوزه علوم ارتباطات طرح، یکی از مبانی بسیار 
ساده و اولیه، یعنی بخشی از مدل گونه ارتباطی هارولد السول است 
که می گوید برای شناخت فراگرد ارتباط باید پاسخ پنج سؤال را به 
دست آورد که دو سؤال از پنج سؤال مذکور، »چه می گوید؟« و »با چه 
کسی می گوید؟« است. حال اگر بخواهیم »چه می گوید؟« را در مورد 
سه کتاب مقدس دنبال کنیم، حوزه وسیعی از دسته بندی ها مطرح 
می شود که هر یک می تواند مبتنی بر پایه های نظری خاص خود 
باشد. در طرح حاضر، سؤال عام »چه می گوید؟« به دو سؤال فرعی 
تبدیل شده و بر آن سؤال کلی »با چه کسی می گوید« افزوده شده و 
در نتیجه سه سؤال زیر شکل گرفته است: 1. سه کتاب مقدس چه 
»بایدها و نبایدهایی« را مطرح می کنند؟ 2 . پاداش ها و مجازات ها و 
به عبارتی دیگر، انگیزه یا ضمانت اجرای »بایدها و نبایدهای« آنان 

چیست؟ 3. مخاطب »بایدها و نبایدها« چه کسانی اند؟ 
در این تحقیق،  33 واحد پیام وجود داشت. این واحدها عبارت 
بوده اند از پنج ِسفر یا کتاب بِِرشیت، ِشُموت، وی ایکورا، بمیدبارو 
دیبریم که محتوای کتاب عهد عتیق )مشهور به تورات( را تشکیل 
کتاب  به عالوه  یوحنا،  و  لوقا  مرقس،  مّتی،  انجیل  می دهند. چهار 
اعمال رسوالن، چهارده رسالة پولس، رسالة یعقوب، دو رساله پطرس، 
سه رساله یوحنا، رساله یهودا، و مکاشفه یوحنا که کتاب عهد جدید 
)مشهور به انجیل( را تشکیل می دهد و قرآن. واحد زمینه غیر صریح 
زمینه  باب و در قرآن سوره ها و واحد  انجیل  تورات فصل، در  در 
صریح آیات بود. به این ترتیب واحد کدگزاره های حاوی باید و نباید 

استخراجی از آیات تشکیل داد. 

كلياتدستاوردهایتحقيق
الف. توزیع تعداد گزاره ها در سه کتاب مقدس: پس از پنج نوبت 
بازبینی و در مواردی با وسواسی چندباره در انطباق دوباره برخی گزاره ها 
با آیات، تعداد گزاره ها به 10396 واحد رسید. از این تعداد 4490 گزاره 
)43,2 درصد( از قرآن، 3115 گزاره از تورات )30,6 درصد( و 2791 
گزاره )26,8 درصد( از انجیل استخراج شد. به طور متوسط از هر آیه 
گزاره هنجاری دار، 1,63 گزاره استخراج شده است. از این نظر، قرآن 
و تورات کاماًل مشابه و میانگین هر کدام 1,68، اما انجیل 1,52 است. 
انحراف استاندارد باالی قرآن )1,382( نشانگر آن است که فاصله 
تعداد گزاره های آیات پرگزاره با کم گزاره در قرآن، بیش از دو کتاب 

دیگر است. این پدیده را با جزئیات بیشتر نیز می توان 
تورات،  از  استخراجی  گزاره  تعداد  باالترین  که  دید 
استخراج 10 گزاره از آیة 14 فصل 5 کتاب 5 است، 
باالترین انجیل با 11 گزاره مربوط به آیه 11 فصل 5 
کتاب 12 انجیل می باشد. اما از آیة 24 سوره 9 قرآن تعداد 24 گزاره و 

یا از آیة 31 سورة 24 کتاب مذکور 18 گزاره استخراج شد. 
غور و بررسی مکرر مضامین 10396 گزاره استخراجی، نشان داد 
که نخستین مشابهت پایه و بنیادی سه کتاب مقدس، آن است که 
گزاره های هنجاری هر یک از آن ها را می توان به دو دسته از بایدها 
و نبایدها تقسیم کرد دسته بندی که کار بسیار دشواری بود دالیل این 
دشواری را می توان در توضیحاتی دید که در فصل دوم گزارش حاضر 
از آن ها یاد شد. در آن جا گفته شد که در بسیاری از موارد به وضوح 
و گاه با کمی دقت و تعمق می توان دریافت که بیان هنجارها در سه 
کتاب مقدس، گاه به گونه باید و گاه به شیوه نباید بیان شده است. 
به عنوان مثال در آیه دهم فصل نوزدهم کتاب سوم تورات، »باید« در 
چنین قالبی آمده: »دانه های ریخته شده انگور تاکستانت را برای فقیر 
رها کن« و در آیة نهم فصل نوزده همان کتاب، مفهوم مذکور در 
قالب »نباید« این گونه ارائه شده است: »هنگامی که حاصل زمین را 
درو می کنی، گوشه صحرایت را )برای فقرا( درو نکن« اما گاه به نظر 
می رسد که بیان یک مفهوم که به هر دو قالب باید یا نباید می توانسته 
بیان شود، در نگاه زمینی، یکی از دو قالب ارتباط را سهل تر می کرده 
است. اما در کتاب مقدس از قالبی دیگر انتخاب شده که حتماً در پس 
آن نیتی بوده است. مانند قالب نباید، در گزاره آیه سوم سوره هفتم 
باید می گرفت رمزخوانی آن سهل تر  اگر قالب  قرآن که در ظاهر 
می شد. گزاره مذکور می گوید: »از آنچه از سوی پروردگارتان به سوی 
شما فرستاده شده، به اندک پند نگیرید.« با این توضیح در هر سه 
کتاب، سهم بایدها بیش از نبایدهاست. اما این فاصله در تورات بسیار 
بیشتر )بایدها 72,2 و نبایدها 27,8 درصد( و در قرآن کمتر از دو کتاب 
دیگر است )بایدها 53,1 و نبایدها 46,9 درصد( دسته بندی گزاره ها از 
نظر مضامین گزاره ها در گام اول به 123 مضمون باید و نباید تقسیم 
شد. آنگاه 123 مضمون به 18 و متعاقباً به شش دسته اصلی تقسیم 
گردید: 1. ما و خداوند؛ 2. ما و انسان های مقدس؛ 3. ما و کتاب ها، 
مکان ها و زمان های مقدس؛ 4. ما و خصلت های اعمال شخصی؛ 5. 
ما و کنش های متقابل اجتماعی؛ 6. وظیفه ها و منش ها برای تبلیغ 

دین و ارشاد.
دسته هیجده گانه مضامین همان گونه که در باال گفته شد، 10396 
گزاره استخراجی، در یک دسته بندی هیجده گانه نیز تنظیم شد که در 
ادامه، داخل دسته های شش گانه ای که به آن اشاره شد، نیز جای 
گرفت. 1. ما و معرفت به خدا؛ 2. ما و رابطه با خدا؛ 3. ما و عبادت خدا؛ 
4. ما و اطاعت از خدا؛ 5. ما و شیطان، فرشتگان، و مجازات خداوند 
و جهان دیگر؛ 6. ما و پیامبران؛ 7. ما و کاهنان، حواریون، اولیا و 
قدیسین؛ 8. ما و کتاب های مقدس؛ 9. ما و مکان های مقدس؛ 10. 
ما و زمان های مقدس؛ 11. ما و خصلت های فردی؛ 12. ما و اعمال 
شخصی؛ 13. ما و کنش های متقابل عام؛ 14. ما و کنش  با افراد و 
گروه های خاص؛ 15. وظایف و منش ما در دعوت دیگران به خدا، 
دین و رفتارهای بهنجار؛ 16. وظایف و منش روحانیون در دعوت 
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دیگران به خدا، دین و رفتارهاي بهنجار؛ 17. بایدها 
و نبایدهای خداوند برای وظایف و منش پیامبرانه؛ 
18.  بایدها و نبایدهای خداوند برای وظایف و منش 

کاهنان، حواریون، اولیا و قدیسین.

دستهبندیهشتگانهمخاطبانگزارهها
مخاطب نزدیک به نیمی از گزاره های استخراجی )46 درصد( 
پیامبران بوده اند. اما هنگامی که به نتایج هر یک از سه کتاب توجه 
می کنیم، به یکی از بارزترین تفاوت های سه کتاب مقدس دست 
می یابیم. براساس تشخیص همکاران کدگزار، در انجیل، هیچ یک 
از آیات مبنای استخراج گزاره ها، خطاب به حضرت عیسی )ع( نبوده 
است، درحالی که مخاطب 73,9 درصد گزاره های تورات، حضرت 
موسی )ع( و 55,3 درصد گزاره های قرآن، حضرت محمد )ص( بود. 
در عوض 17,4 درصد گزاره های انجیل، مخاطبی از گروه حواریون 
داشت، همان طورکه کاهنان مخاطب 3,4 درصد گزاره های تورات 
بودند. یکی از دیگر تفاوت های انجیل با دو کتاب مقدس دیگر، آن 
است که بیش از یک چهارم )27,1 درصد( از مخاطبان گزاره های 
هنجاری آن را افراد و گروه های خاص )بدون جهت گیری منفی و یا 
مثبت نسبت به آنان( تشکیل می دهد )اسامی این افراد در فصل 23 
آمده است( درحالی که در دو کتاب مقدس دیگر، چنین پدیده ای دیده 
نشد. در قرآن و انجیل، مخاطبان خاصی دیده شد که نسبت به آنان 
جهت گیری منفی بود )انجیل 1 درصد و قرآن 0,5 درصد( درحالی که 
چنین مخاطبانی در تورات دیده نشد. رتبة اول مخاطبان انجیل با 
تشکیل  مسیحیان  و  یهودیان  ترکیب  درصد،   35,1 برابر  سهمی 
می دهد( از مجموع 10396 گزاره ها هنجاری استخراجی از سه کتاب 
مقدس، برای عدم اجرای 1460 گزاره، مجازات هایی پیش بینی شده 
است. به این ترتیب می توان گفت که همراه با 14 درصد هنجارهای 
سه کتاب، نوعی تنبیه و مجازات نیز آمده و در 86 درصد به مجازات 
اشاره ای نشده است. از این نظر تفاوت عمیقی میان سه کتاب وجود 
دارد آنچنان که سطر جمع جدول 3-11 نشان می دهد 904 گزاره از 
4490 گزاره قرآن )20,1 درصد( همراه با مجازات است، درحالی که 
این نسبت در انجیل و تورات، تقریباً نصف قرآن است )انجیل 10,6 
و تورات 8,4 درصد( است. در مطالعه حاضر مجازات های سه کتاب 
مقدس به 59 کد معرفی شده است. که جزئیات آن در فصل 24 آمده 
است. با استفاده از جدول موجود در آن فصل، با توجه به آنکه شاخص 
درصد حضور مجازات ها در قرآن 96,6، انجیل 76,3 و تورات 62,7 
است، می توان گفت که مجازات ها در قرآن متنوع تر از مجازات های 

انجیل و تورات است. 
پاداشها:از مجموع 10395 گزاره هنجاری استخراجی از سه 
کتاب مقدس، برای تبعیت از 1381 گزاره، پاداش هایی پیش بینی 
شده است بنابراین همراه با 13,3 درصد هنجارهای سه کتاب، نوعی 
پاداش نیز آمده و در 86,7 درصد فاقد پاداش است. همان گونه که 
سهم مجازات در قرآن بیش از دو کتاب مقدس دیگر است، سهم 
پاداش آن نیز با 16,8 درصد، در مقایسه با 15,0 درصد انجیل و 6,7 
درصد تورات بیشتر می باشد. جزئیات این امر در فصل 25 آمده است. 
پاداش های گزاره های هنجاری سه کتاب مقدس، به 36 دسته تقسیم 

و با 36 کد شناسایی شد. بر اساس محاسبات مربوط 
پاداش  از 36  از هر یک  پاداش ها  درصد حضور  به 
شاخص  پنجم،  و  بیست  فصل  جداول  در  منعکس 
درصد حضور پاداش ها در قرآن 94,4، انجیل 83,3 و 
تورات 63,9 می باشد. بنابراین پاداش های قرآن نیز متنوع تر از انجیل 

و تورات است.
بايدهاونبايدهایماومعرفتبهخدا:ما و معرفت به 
خدا، به پنج شاخه به شرح زیر تقسیم شده است )اعداد داخل پرانتز، 
مربوط به کدهای 240 گانه ای است که گزاره ها را عالوه بر مضمون، 
به »باید و نباید« نیز تقسیم کرده است( 1. بایدها و نبایدهای شناخت 
خدا )کد 1 بایدها+ کد 7 نبایدها(؛ 2. بایدها و نبایدهای تفکر در خلقت 
)8+2(؛ 3. روی آوری و دوری از خدا و دین او )3+9( 4-ایمان و یقین 
گمراهی، بی ایمانی و کفر )4+35+58(؛ 5. سایر مصادیق معرفت به 
خدا و دین او )6( اگر سایر مصادیق معرفت به خدا و دین او را در 
نظر نگیریم، هر سه کتاب مقدس، حاوی هر چهار مضمون هنجاری 
»ما و معرفت به خدا« هستند. اگر به سطر جمع جدول شماره 4-1 
)جدول شماره 1 از فصل 4( نگاه کنیم، خواهیم دید که سهم گزاره 
های باید و نباید ما و معرفت به خدا در قرآن 1,7 برابر انجیل و 15,2 
برابر تورات است. از میان سه کتاب مقدس، دو کتاب )قرآن و انجیل( 
حاوی هر پنج مضمون هنجاری »ما و معرفت به خدا« هستند. تورات 
در چهار مورد با آن دو کتاب مشترک و در یک مورد متفاوت است. 
این تفاوت به این دلیل است که در تورات گزاره هنجاری سایر بایدها 
و نبایدهای معرفت به خدا و دین دیده نشد. در بررسی ستون جمع 
جدول مذکور نیز دیده می شود که مقوله »ایمان و یقین-تردید و 
تکذیب خدا، گمراهی و بی ایمانی« با 549 گزاره، باالترین سهم را 
در این دسته دارد )5,3 درصد مجموع گزاره ها( سهم بقیه به ترتیب 
عبارت است از: بایدها و نبایدهای شناخت خدا 1,1 درصد، بایدها و 
نبایدهای روی آوری و دوری از خدا و دین و 1,1 درصد، و بایدها و 
نبایدهای تفکر در خلقت 0,9 درصد و سایر مصادیق معرفت به خدا 
و دین 0,1 درصد است. در مقایسه سه کتاب و در بررسی مقوله های 
پنج گانه تشکیل دهنده ما و معرفت خدا نیز مالحظه می شود که بایدها 
و نبایدهای »ایمان و یقین گمراهی، بی ایمانی و کفر« در قرآن بیش 
از انجیل و به مراتب بیش از تورات قابل رویت است )سهم آن در 
قرآن 1,3 برابر انجیل و 82 برابر تورات است( به بیان دیگر، سهم 
این مضمون در تورات به نحو بسیار چشمگیری کمتر از دو کتاب 
مقدس دیگر است. اما گذشته از این تفاوت های آماری، مشابهت های 
مفهومی قابل توجهی میان این سه کتاب مقدس در حوزه »ما و 
معرفت به خدا« وجود دارد. مثاًل در آیه 35 سوره 5  قرآن می بینیم 
و   )02/035/005/33( جویید«.  تقرب  خدا  »به  می شود:  گفته  که 
مشابه آن را در آیه 8 فصل 4، نامه یعقوب در انجیل می خوانیم: 
»به خدا تقرب جویید.« )01/008/004/25( و در آیه 9 فصل ششم 
از تورات )کتاب برشیت( نیز می بینیم: »از کسانی که به خداوند تقرب 
می جویند باشید )01/009/006/01( به همین ترتیب در آیه 8 سوره 
64 قرآن می خوانیم که »به خدا ایمان آورید.« )01/008/064/33( 
و مشابه آن را در انجیل می بینیم که می گوید »به خدا ایمان آورید.« 
باید،  که  چنان  را  خدا  بزرگی  می گوید  قرآن   .)01/038/007/09(
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بشناسید )01/091/006/33( انجیل نیز سخنی مشابه 
دارد: »خدای خود را بشناسید )01/023/017/01( یا 
او رشد  و در معرفت  بشناسید  بهتر  را  روز خدا  هر 
و نمو کنید )02/010/001/17( تورات نیز می گوید: 

»بدان و قلبت را ]به این امر[ متمایل کن که از آسمان به باال و 
روی زمین به پایین، دیگر خدایی نیست )02/039/004/05(. یا این 
که قرآن توصیه می کند: »از مردمی که می گویند: »به خدا ایمان 
آوردیم« و چون در ]راه[ خدا آزار کشند، آزمایش مردم را مانند عذاب 
خدا قرار می دهند، نباشید )01/016/001/33(. قرآن می گوید هنگامی 
نظاره می کردند،  را  اسرائیل  فرزندان  را در حالی که  که فرعونیان 
غرق کردیم ]به یاد آرید[ )02/050/002/33(. قرآن هشدار می دهد 
ـ از کسانی که دل های سینه هایشان برای اندیشیدن به حق کور 
است، نباشید )01/022,046/33( انجیل نیز سخنی مشابه دارد: »از 
کسانی که نگاه می کنند، ولی چیزی درباره خدا نمی بینند، نباشید.« 
که  کسانی  »از  می شود:  متذکر  نیز  تورات  و   )01/012/004/07(
قلب خود را سخت می کنند تا به گفته های خداوند گوش ندهند، 
نباشید.« )01/011/008/02(. انجیل می گوید از کسانی که به خدا 
ایمان ندارند، نباشید )01/005/001/31( قرآن نیز همین کالم را دارد: 
نباشید.« )02/038/004/33(  ندارند،  ایمان  به خدا  »از کسانی که 
قرآن می خواهد که در ایمان خود، شک کنید )10/005/005/33( 
انجیل نیز توصیه می کند از کسانی که در ایمان دو دل هستند، نباشید 
)01/007/001/25( و انجیل و قرآن هر دو می گویند: کفر نگویید 

)01/020/001/20( و )01/017/073/33(.
بايدهاونبايدهایماوماورابطهباخدا:558 گزاره باید 
و نباید از 10396 گزاره استخراجی از سه کتاب مقدس، )5,4 درصد( 
مربوط به باید و نبایدهای ما و رابطه با خداست. ما و رابطه با خدا، به 
هشت شاخه به شرح زیر تقسیم شده است )اعداد داخل پرانتز، مربوط 
به کدهای 241 گانه ای است که گزاره ها را عالوه بر مضمون، به 
»باید و نباید« نیز تقسیم کرده است( : 1. خشنودی خدا )11(؛ 2. 
دوستی و دشمنی با خدا )12+17+21(؛ 3. بایدها و نبایدهای ترس از 
خدا و غیرخدا )13+22(؛ 4. بایدها و نبایدهای امید، اعتماد و توکل به 
خدا )14+24(؛ 5. شکرگزاری و ناسپاسی از خدا )15+41(؛ 6. دروغ 
بستن بر خدا )18(؛ 7. منافق بودن با خدا و تفرقه در دین او )20+42(؛ 
8. سایر مصادیق بایدها و نبایدها در رابطه ما و خدا )16+25( سهم 
گزاره های ما و رابطه با خدا در قرآن 4,4 برابر تورات و 1,9 برابر انجیل 
است. از میان سه کتاب مقدس، دو کتاب )قرآن و انجیل( حاوی هر 
هشت مضمون هنجاری »ما و رابطه با خدا« هستند. تورات در پنج 
مورد با آن دو کتاب مشترک و در دو مورد متفاوت است. این تفاوت از 
آنجا ناشی می شود که در تورات گزاره هنجاری درباره دروغ بستن بر 
خدا و همچنین منافق بودن با خدا و تفرقه در دین او و سایر مصادیق 

دیده نشد.
بايدهاونبايدهایماوعبادتخدا:973 گزاره باید و 
نباید از 10396 گزاره استخراجی از سه کتاب مقدس، )9,4 درصد( 
مربوط به باید و نبایدهای »ما و عبادت خداوند« است که به هفت 
شاخه به شرح زیر تقسیم شده است )اعداد داخل پرانتز، مربوط به 
کدهای 241 گانه ای است که گزاره ها را عالوه بر مضمون، به »باید 

و نباید« نیز تقسیم کرده است( : 1. عبادت، ستایش 
و پرستش خداـ  شرک و بت پرستی )26+34+36(؛ 2. 
بایدها و نبایدهای سجده، رکوع و نماز )27+37(؛ 3. 
بایدها و نبایدهای روزه )28+38(؛ 4. بایدها و نبایدهای 
حج )29+39(؛ 5. بایدها و نبایدهای دعا، مناجات، سرود و مزامیر 
)30+32(؛ 6. بایدها و نبایدهای قربانی )31+40(؛ 7. سایر مصادیق 
بایدها و نبایدهای ما و عبادت خدا )43+33( سهم گزاره های »ما 
و عبادت خدا« در تورات 2,3 برابر انجیل و 1,1 برابر قرآن است. 
بی توجه به سایر مصادیق ما و رابطه با خدا، جز حج که قرآن است، 
پنج مضمون دیگر در هر سه کتاب مشترک است. سهم گزاره های 

هنجاری مربوط به روزه در هر سه کتاب تقریباً مشابه است.
اما سهم گزاره های قربانی در تورات 78 برابر قرآن و انجیل است. 
همچنین سهم گزاره های نماز در قرآن، 26 برابر انجیل و 13 برابر 
تورات و 2,4 برابر قرآن است. عالوه بر این، سهم گزاره های هنجاری 
عبادت، ستایش و پرستش خداـ  شرک و بت پرستی در قرآن 3,4 برابر 

انجیل و 1,9 برابر تورات است.
بايدهاونبايدهایماواطاعتازخدا:1747 گزاره باید و 
نباید از 10396 گزاره استخراجی از سه کتاب مقدس، )16,8 درصد( 

مربوط به باید و نبایدهای ما و اطاعت از خداست.
نبايدهایماوشيطان،فرشتگان،مجازات بايدهاو  
خداوندوجهانديگر:364 گزاره باید و نباید از 10396 گزاره 
استخراجی از سه کتاب مقدس، )3,5 درصد( مربوط به باید و نبایدهای 
ما و شیطان، فرشتگان، مجازات خداوند و جهان دیگر است )از آنجا 
که در تورات گزاره هنجاری درباره تنبیه و تأدیب از سوی خداوند دیده 
شده ـ مانند تنبیه خداوند و جهان دیگر عنوان شد، و در ادامه برای 

اجتناب از اطاله کالم، ما و جهان دیگر گفته شده است.
بايدهاونبايدهایماوديگرانسانهایمقدس:131 
گزاره باید و نباید از 10396 گزاره استخراجی از سه کتاب مقدس، 
)1,3 درصد( مربوط به باید و نبایدهای ما و دیگر انسان های مقدس 
بایدها و  و...( است. در واقع مضمون  )کاهنان، حواریون، قدیسین 
نبایدهای ما و دیگر انسان های مقدس، یکی از متفاوت ترین حوزه های 
موضوعی سه کتاب مقدس است. سهم بایدها در مجموع گزاره های 
»ما و دیگر انسان های مقدس« در مجموع سه کتاب مقدس کاماًل 

بیش از نبایدهاست.
بايدهاونبايدهایماوكتبمقدس:353 گزاره باید و نباید 
از 10396 گزاره استخراجی از سه کتاب مقدس، )3,4 درصد( مربوط 
به باید و نبایدهای ما و کتب مقدس است که به چهار شاخه تقسیم 
شده است: 1. بایدها و نبایدها در نگاه ما به تورات )کد 96+100(؛ 2. 
بایدها و نبایدها در نگاه ما به انجیل )97+101(؛ 3. بایدها و نبایدها در 
نگاه ما به قرآن )98+102(؛ 4. بایدها و نبایدها در نگاه ما به سایر یا 
جمع کتب مقدس )99+103( سهم گزاره های »ما و کتب مقدس« 
در قرآن 4,5 برابر انجیل و 3,7 برابر تورات است. در هر سه کتاب 
مقدس، می توان گزاره های هنجاری درباره ما و تورات یافت. سهم 
این شاخه از گزاره ها در تورات 5 برابر انجیل و 2,7 برابر قرآن و سهم 
گزاره های مرتبط با ما و انجیل بسیار بیشتر از قرآن است )بدیهی 
است انتظار نمی رود که در تورات بتوان گزاره هنجاری درباره انجیل 
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یافت(. قرآن توجه خاصی به بایدها و نبایدهای ما 
و آن کتاب دارد به گونه ای که 4,8 درصد مجموع 
گزاره های هنجاری آن مربوط به ما و قرآن است. 
این نسبت حدود 4,8  برابر سهم انجیل در انجیل و 3  

برابر تورات در تورات است.
بايدهاونبايدهایماومكانهایمقدس:295 گزاره باید 
و نباید از 10396 گزاره استخراجی از سه کتاب مقدس، )28 درصد( 
مربوط به باید و نبایدهای ما و مکان های مقدس است که به سه 
تقسیم شده است: 1. بایدها و نبایدها در رابطه ما و خانه خدا )کد 
104+107(؛ 2. بایدها و نبایدها در رابطه ما و مسجد، کلیسا و کنیسه 
)105+108( 3.بایدها و نبایدها در رابطه ما و اشیاء و سایر اماکن 
مقدس )106+109( اما می توان گفت که در میان سه کتاب مقدس، 
تورات به مراتب بیش از دو کتاب دیگر به بایدها و نبایدها در رابطه 
ما و مکان های مقدس پرداخته است، به طوری که سهم گزاره های 
این حوزه در آن کتاب 20 برابر قرآن و 7 برابر انجیل است. به همین 
ترتیب سهم بایدها و نبایدهای اشیاء مقدس در تورات جایگاه رفیعی 
دارد، در حالی که سهم این مقوله در دو کتاب دیگر بسیار ناچیز است. 
انجیل به مراتب بیش از دو کتاب دیگر حاوی هنجارهای مرتبط با 

عبادتگاه )کلیسا، مسجد، کنیسه و...( است.
بايدهاونبايدهایماوزمانهایمقدس:301 گزاره باید 
و نباید از 10396 گزاره استخراجی از سه کتاب مقدس، )3,0 درصد( 
مربوط به باید و نبایدهای ما و زمان های مقدس است که به دو 
شاخه تقسیم شده است: 1. بایدها و نبایدها در رابطه ما و ماه های 
حرام )کد 110+112(؛ 2. بایدها و نبایدها در رابطه ما و اعیاد و ایام 
مقدس )111+113( در انجیل کمترین تعداد گزاره هنجاری درباره ما 
و زمان های مقدس می توان یافت، درحالی که تورات حاوی بیشترین 
گزاره های هنجاری درباره ما و زمان های مقدس است. این وضعیت 
آن گونه است که سهم گزاره های زمان های مقدس در تورات  30 

برابر سهم آن در هر یک از دو کتاب مقدس دیگر است.
بايدهاونبايدهایماوخصلتهایفردی:1027 گزاره 
با مفهوم باید و نباید از 10396 گزاره استخراجی از سه کتاب مقدس، 
)9,9 درصد( مربوط به ما و خصلت های فردی است که به بیست و دو 
شاخه به شرح زیر تقسیم شده است: 1. هنجارهای مرتبط با راستگویی 
ـ دروغگویی )کد 125+164(؛ 2. خصلت های مرتبط با درستکاریـ  
فریب و ریا، فساد و دزدی )127+167+170+185(؛ 3. خصلت های 
مرتبط با وفای به عهدـ  خیانت )166+128(؛ 4. خصلت های مرتبط 
با پاک دامنی ـ بی عفتی )124+163+171(؛ 5. خصلت های مرتبط 
با پیروی از هوی نفس )175( 6. خصلت های مرتبط با دنیاطلبی 
ـ  خردگرایی  با  مرتبط  )174+197(؛ 7. خصلت های  دنیاگریزی  ـ 
خردگریزی )133+172(؛ 8. خصلت های مرتبط با عفوـ  انتقام جویی 
ستیزه جویی،  ـ  با صلح جویی  مرتبط  )140-181(؛ 9. خصلت های 
)139+183+182+184+187(؛  خونریزی  و  قتل  ستم،  قساوت، 
10. خصلت های مرتبط با خشم ـ کنترل خشم )137+179(؛ 11. 
با  مرتبط  خصلت های   .12 )138(؛  شادی  با  مرتبط  خصلت های 
عدالت جویی ـ عدالت گریزی )126+165( 13.خصلت های مرتبط 

با اتحاد-تفرقه )141+188(؛ 14. خصلت های مرتبط 
با صبوری )132(؛ 15.خصلت های مرتبط با فروتنی 
با  مرتبط  خصلت های   .16 )134-173(؛  غرور  ـ 
طمع ـ قناعت )177+226(؛ 18. خصلت های مرتبط 
)178(؛ 20.  غفلت  با  مرتبط  )136(؛ 19. خصلت های  با شجاعت 
خصلت های مرتبط با پندپذیری )129(؛ 21. خصلت های مرتبط با 
پاکیـ  ناپاکی روان و باطن )130+168(؛ 22. سایر خصلت های مثبت 

و منفی فردی )208+161(.
با  اعمالشخصی:431 گزاره  ماو نبايدهای بايدهاو
مفهومی باید و نباید از 10396 گزاره استخراجی از سه کتاب مقدس، 

)4,1 درصد( مربوط به ما اعمال شخصی است.
بايدهاونبايدهایماورفتارهایاجتماعیعام:969 
سه  از  استخراجی  گزاره   10396 از  نباید  و  باید  مفهوم  با  گزاره 
کتاب مقدس، )9,3 درصد( مربوط به ما و رفتارهای اجتماعی عام 
است که به دوازده شاخه به شرح زیر تقسیم شده است: 1. بایدها 
و نبایدها در ارتباطات )159+206(؛ 2. بایدها و نبایدها در معاشرت 
با دیگران )157+204(؛ 3. بایدها و نبایدها در احسان و رسیدگی 
نبایدها در محبت و نیکی )158+150(؛  بایدها و  )144+191(؛ 4. 
5. بایدها و نبایدها در بدی نکردن و نفرت نداشتن )190+205(؛ 6. 
بایدها و نبایدها در امانت داری )145+192(؛ 7. بایدها و نبایدها در 
قرض دادن )146+193(؛ 8. بایدها و نبایدها در روابط مالی با دیگران 
)148+195(؛ 9. بایدها و نبایدها در قضاوت و شهادت )149-196(؛ 
10. بایدها و نبایدها در مجازات )151+198(؛ 11. بایدها و نبایدها در 
وصیت و ارث )147+194(؛ 12. سایر بایدها و نبایدهای رفتارهای 

اجتماعی عام )209+162(.

نتيجه
مبانی  فرهنگ،  اصلی هر  قرهنگی، هسته  مطالعات  منظر  از 
معرفتی آن است و برای شناخت تفاوت ها و تشابهات فرهنگی باید 
منابع معرفت آفرین فرهنگ ها را مطالعه کرد. از آنجا که متون دینی 
یکی از اصلی ترین منابع معرفت آفرین در هر فرهنگ است، بررسی 
مقایسه ای هنجارها )بایدها و نبایدها( در متون مقدس هر دین، اولین 
قدم برای کشف ریشه های همکاری ها و منازعات فرهنگی دین بنیاد 

است.
کتاب هنجارها در کتاب مقدس، نخستین پژوهشی است که به 
بررسی و مقایسه وسیع »بایدها و نبایدها« در تورات، انجیل  و قرآن 
پرداخته و در کنار آن رابطه مجازات ها و پاداش ها را نیز دنبال کرده 
است. گفتنی است، این طرح برای نخستین بار با رویکرد کمی و 

کیفی و به کمک نرم افزار mrp انجام شده است. 
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