
 

 

 

 
 

 

 

 در سه کتاب مقدس« مخاطبان در متن»
 *دكتر مهدي محسنيان راد   

 **الدين آشنادكتر حسام   
 27/10/89 تاريخ دريافت:   

 24/3/90 تاريخ پذيرش:   
 

 چکيده
كه است رتباطات شفاهی اعصار منتهی به ا ای به جامانده ازمخاطب واژه

ال پیش ارسطو نیز س 2300تباطی های اردر نوشته اثری از آن را توانحتی می

دن برای شنی« خطابی»هايی از مردم بودند كه به عنوان مخاطب ديد.آنان گروه
 شدند. بعدها و پس از اختراعيک سخنرانی، گفتار يا بحث در يک جا جمع می

نیز با  -های چاپی مقدس از جمله كتاب -ها های آن سوی رسانهها، انسانرسانه
شناخته شدند. مقاله حاضر متمركز بر گونه ديگری از « مخاطب»اصطالح 

 ید. نام "مخاطبان در متن"توان آنان را مخاطبان است كه می

                                                 
 . دانشیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق )ع( *

 . استاديار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق )ع( **
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در مطالعه حاضر، مخاطبان در متن قرآن، انجیل و تورات به دو دسته اصلی 
 هشدآغاز اين سؤال پاسخ   تالش برای دستیابی بهسپسًو شده و فرعی تقسیم 

) حاوی بايدها و نبايدها( در   های هنجاریو فرعی  گزارهكه مخاطبان اصلی 
هايی ها و تفاوتو چه مشابهتچه كسانی هستند هر يک از سه كتاب مقدس 

 ها  وجود دارد؟ میان آن
 -ینتايج جستجوی سواالت مذكور كه به روش تحلیل محتوای مختلط كمّ

ست كه جزئیات آن هاها و تفاوتبرخی مشابهت نشان دهندهانجام شد، كیفی 
درصد مخاطبان  95توان گفت كه ای فشرده میدر مقاله آمده است. اما به گونه

های خاص در متن قرآن را سه دسته، به ترتیب، پیامبر، عامة مردم و افراد و گروه
درصد مخاطبان تورات، دو دسته، پیامبر و يهوديان  93د. ندهمثبت تشكیل می

های انجیل؛چهار دستة مسیحیان، افراد و گروهدرصد  مخاطبان  92هستند و 
 خاص خنثی، حواريون و كاهنان و عامة مردم هستند.

ما "، "ما و خداوند"  در انتها، مخاطبان شش دسته مضامین هنجاری، شامل
ها و وظیفه"، "ها و اعمال شخصیما و خصلت"، "های متقابل اجتماعیو كنش

ما "و  "های مقدسها و زمانها، مكانكتابما و "، "ها برای تبلیغ و ارشادمنش

 .در سه كتاب مقايسه شده است "های مقدسو انسان

 تورات ،انجیل ،قرآن ،مقدس هایكتاب ،مخاطب :ي كليديهاواژه

 

 مقدمه
هنجارها در سه كتاب  "عنوانبا است كه  ایهاين مقاله برگرفته از پژوهش پردامن

م شده و در اصل در جستجوی دستیابی به پاسخ انجا«  )تورات، انجیل و قرآن( مقدس

فرضی، سه نفر فارسی زبان از پیروان معاصر سه دين  ایهاين سوال است كه اگر به گون

ی هاو تفاوت هامشابهت درباره، در يک ارتباط میان فردی سه سويه بخواهند میابراهی

 يی خواهند رسید؟مقدس خود گفتگو كنند، به چه دستاوردهاهای بتادر ك« مخاطبان»
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را از منظری خاص تعريف  1ی فرهنگ و ارتباطات، مخاطبهاهر يک از حوزهدر 

 است به جامانده از ایهواژ 2كنند. مخاطب از منظر ارتباطات گفتاریمیو بررسی 

سال  2300ی ارتباطی هاتوان در نوشتهمیاعصار منتهی به ارتباطات شفاهی كه حتی 

كه قبل از به وجود آمدن  ایهواژ (.Rhys,1946: 6) ديد.ن اثری از آپیش ارسطو نیز 

( و 88:  1385متداول بود )مک كويل ، میيونانی و روی هااترئی جديد، در تهارسانه

را در تجمع عظیم ساالنه معبد چغازنبیل در ايران نیز يافت.  اين واژهچه بسا بتوان 

شد میيا روم باستان انجام  ی يونان وهاتجمعی كه يكهزار سال پیش تر از تجمع

 ایهتاريخچ«مخاطب»ن گفته اتكاء كرد كه  واژه ايهو يا ب .(52: 1384)محسنیان راد، 

به  (Ross & Nightingale, 2008: 4)رسد دارد كه قدمتش به دوران ما قبل تاريخ می

رای يی از مردم بودند كه بهای جديد، گروههاقبل از رسانه هر حال، مخاطبان ادوارِ

و  .(232: 1384)گیل،  اندهشدمیشنیدن يک سخنرانی، گفتار يا بحث در يک جا جمع 

گرفتند و از خصلت دريافت كم و بیش میدر انتهای يک فرآيند خطی ارتباطی قرار 

توان بر تجمع آنان میو  (Shemeat, 2002: 150)شدند میهمزمان  پیام برخوردار 

دنیس (. Sullivan, 1994: 19) را نیز افزود "محصور بودن"و  "عمومی"ی هاخصلت

ويژگی را  10، های قبل از رسانههای مخاطب دورانهامک كويل درتوصیف  مشخصه

كردند و آنان را سازمان میريزی برشمرده، از جمله آنكه از پیش برای مخاطبان برنامه

ت بالقوه يا بالفعل نظار زيرهمواره  دادند، شیوه ارتباط آنان چهره به چهره بوده ومی

 .(309-306: 1382)مک كويل،  اندهمسئولین شهر يا دولت قرار داشت

با اختراع  چاپ درقرن پانزدهم ميیالدی، و بوجيود    3مخاطب در ارتباطات جمعی 

ی جديد، مفهوم مخاطب تعمیم داده شد و كتاب خوانان و روزناميه  هاآمدن اولین رسانه

، 1384)گیيل،   و بینندگان تلويزيون را نیز در برگرفيت  خوانان و بعدها شنوندگان راديو

، صيفت  هاو برای انطباق بیشتر اصطالح كهن، با موجودات مقابل نخستین رسانه ،(232

                                                 
1 audience 
2 verbal communication 
3  mass communication 
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نیز به مخاطب افزوده و مجموعه افراد ناهمجايی تعريف شد كه توجه آنان به  "ناهمجا"

در نخسيتین    .(49: 1370معطيو  باشيد )سياروخانی،     هيا در رسيانه  ایهموضوع يگاني 

عاريه گرفته شده   ایهرا واژ "مخاطب"، اگر چه ويلبر شرام هامطالعات مربوط به رسانه

دانسيت، اميا مخاطيب را نيه بيه عنيوان         2ی عميومی هيا و سخنرانی  1از هنرهای نمايشی

 .(Sola Pool,1973: 116) پیام توصیف كرد "گیرنده بالقوه"، بلكه "بالفعل"گیرنده 

ی هيا ، خصيلت هيا ، بيرای مخاطيب رسيانه   هيا و متكثر شدن آن هاه رسانهبا توسع

كيه   ،استفاده شيد  3"مصر  كننده"از اصطالح   "گیرنده"مثالً به جای  ،شد بیانجديدی 

 ایهكه  به نحو وسیعی دارای مسئولیت گزينش رسيان   4موجودی است فعال و هد  گرا

 ,Littlejohnد. )باشي ميی او  - اطیارتبي  ،نیازهيای  بر اساساست. گزينشی كه مبنای آن 

مقابيل   فعال، هيد  گيرا و گزينشيگر   تحقیقات ديگر نشان داده كه موجود  .(2005 :286

 مجيييزا نیسيييت،   ایه، اگرچيييه موجيييودی مسيييتقل اسيييت، اميييا خيييرد هيييارسيييانه

ی ديگير  هيا بلكه عضوی از اعضای گروهی است كه در تعامل بيا يكيديگر و بيا گيروه    

خاص میو يا مشخص شد كه آنان بیشتر در اطرا  پیا .(Sullivan, 1994: 20باشد  )می

  -است گويدمیگويد، مهمتر از چه كسی میچه  -خاص  ایهشوند تا فرستندمیساخته 

(Beck, 2002: 97). 

  "مخاطيب "ی نيوين ارتبياطی، مفهيوم    هيا ييا فين آوری    5«آی سی تيی »با توسعه 

 فاعيل، مفعيول ميورد توجيه قيرار       به جای توجيه بيه   و با تحوالت جديدی مواجه شد

 & Ross)مطرح شد و ابعادی جسيتجوگرانه يافيت    6"مخاطب شدن"گرفت و اصطالح 

4: 2008Nightingale, )،  مطيرح شيد    8و ارتبياط گیرگزينشيگر   7و اصطالح ارتباط گیر 

                                                 
1 performing  
2 public speaking 
3 user 
4 goal directed 
5 ICT: Information and Communication Technology 
6 being an audience 
7 communicatee 
8 selective communicatee 
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ی جديدی نیز وارد اردبیات اين هابه تدريج گونه شناسی .(31-1 :1384 )محسنیان راد،

؛ از وجيود چهارگونيه مخاطيب سيخن گفيت      1بيورده وييک   :به عنوان مثيال  ،دحوزه ش

 كه ريشه در شنوندگان ييک فرميان از سيوی ييک فرمانيده روميی،        "خطابی"مخاطب 

ی هيا مانند مصر  كنندگان لوح "ایهمراجع"به وسیله جمعی از سربازان دارد. مخاطب 

 و  2ی گفتگيو هيا اننيد اتياق  م "ایهميراود "ی آن اليين ، مخاطيب   هيا فشرده، ييا روزناميه  

نترنتيی. ) ميک كوييل،    اي همانند پاسخ دهندگان بيه ييک پرسشينام    "ثبت نامی"مخاطب 

1380: 57-59) 

شيود؛ او  دريافيت كننيده     ميی در زبان شناسی، اخيص از شينونده تلقيی     3مخاطب

اسيت.   "دوم شخص"های گوينده و به اصطالح دستور زبانی گاه و بی واسطه پیامآخود

گفتار در روان شناسی اجتماعی و ميردم شناسيی ارتباطيات بيه بررسيی سياز و        تحلیل

 .(114-110: 1374)بی يرويش، كارهای مورد خطاب قرار دادن ديگران پرداخته است

در جامعه شناسی فرهنگ كسی اسيت كيه در محافيل هنيری و فرهنگيی       4مخاطب

رود ميی هيای نمايشيی   كنيد ييا بيه دييدار هنر    ميی كند ، از موزه بازدييد  میحضور پیدا 

 (23: 1386 )موشتوری،

اما  نگاه مقاله حاضر به مخاطب، انطباق كامل با هیچ يک از اين رويكردها  

 "مخاطبان در متن" –شود میآن گونه كه در تحلیل روايت بیان  -ندارد، بلكه از يكسو 

ه برای هستند كه نه در اين سو، بلكه درون متن قرار دارند. اين مشابه همان است ك

كند و برای فهم متن بايد میها را مشخص نقش ،جهان روايت گفته شده كه متن است

از سوی  .(24-15 :1384 ،از جهان خارج متن، به جهان درون متن مهاجرت كرد )توالن

بیشتر شبیه  "خطابی"ی چهارگانه بورده ويک، به مخاطب هاديگر در انطباق با دسته

. مثالً در برخی ديدتوان اين امر را در سه كتاب مقدس میاست، آنچنانكه به وضوح 

                                                 
1 Bordewijk & Van Kam. 1986 
2 chat room 
3 adresee 
4 public 
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ی هاشود كه در همان اولین آيه، از طريق نشانهمیی قرآن به وضوح ديده هاسوره

يا ايها المومنون ، يا ايهاالناس، يا ايها الذين امنوا و از اين قبیل، به  :واضحی مانند

گويد؛ میكه  47از سوره  7ه آورد. مانند مخاطب خطابی آيمیروی  "خطابی"مخاطب 

فريسیان و "فصل سوم كتاب ششم انجیل كه  8يا آيه  ،«د...ايهمان آوردايهای كسانی ك» 

اعمالی را كه شايسته توبه باشد، خواهد كه میرا مخاطب قرار داده و از آنان  "صدوقیان

عمالً  . اما در برخی مواقع اگر چه مخاطب به وضوح ذكر شده است، امادهنانجام د

سوره دوم قرآن  27و  26، 25ی هاآيه :مانند ،مخاطب اصلی او نیست و ديگری است

شود كه مخاطب میمشخص  27است، اما در آيه میكه مخاطب خطابی پیامبر گرا

هستند و گويی فرستنده پیام برای اجتناب از هر نوع سوء  "پیمان شكنان"اصلی، 

همانانی كه پیمان »فرمايد: میكند. آنچنانكه مايل است دقیقاً آنان را مشخص میتفاه

گسلند؛ میشكنند؛ و آنچه را خداوند به پیوستنش امر فرموده میخدا را پس از بستن آن 

 ،شودمیتر نیز گاه موضوع پیچیده« كارانندپردازند، آنانند كه زيانمیو در زمین به فساد 

مان اي های كسانی ك» قرآن به وضوح 47از سوره  7مثالً مخاطب خطابی آيه 

شود میكند و شرايط آنچنان ديده می، لحن محتوا تغییر 10است اما در آيه  «د...ايهآورد

مگر در »كه  ،كند كه كفر ورزان نیز بشنوندمیكه گويی فرستنده پیام، صدايش را بلند 

اگر چه انجیل،  20كتاب  5فصل  10يا در آيه « .، تا ببینند فرجام را..اندهزمین نگشت

 یبیوه زنانشود كه مخاطب میمخاطب تیموتاس است، اما در متن آيه به وضوح ديده 

توان موارد مشابه را ديد. در می. در تورات نیز دنبرمیاز مزايای كلیسا بهره كه د نهست

، اگر چه مخاطب اصلی حضرت موسی )ع( است، اما مشخص 2كتاب  22فصل  6آيه 

حق  »شود؛ میاسرائیل است كه به آنان گفته ات بنیاست كه سخن آيه خطاب به قض

 «.بیچاره ات را در مرافعه اش پايمال نكن

ی سه نوع ديگر را نیز به هاآسمانی، گاه خصلت ابهایاز يک ديدگا، مخاطبان كت

گیرند. بسیاری از آنان بر اين باور هستند كه فرستنده پیام در همه جا حاضر و  میخود 

نیز دارند. آنچنانكه خداوند میبر اين باور خود، شواهد محكو است. بر همه چیز ناظر 
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فرمايد كه چه مخاطب به صدای بلند با او سخن گويد میسوره اسراء  148آيه قرآن در 

اگر اراده كند،  "خطابی"شنود. بنابراين اين مخاطب میو چه با صدای آرام، او آن را 

فای ايهآنگونه كه با دعاها و مزامیر ب ،يفا كندرا نیز ا "فرا خطابی"ی هاتواند نقشمی

 زند.مینیز دست  "ایهمراود"نقش 

را بتوان برخورداری از خصلت بالقوه و بالفعل  هاشايد يكی ديگر از تفاوت

كه كمتر در  ایهسه كتاب مقدس دانست. پديد "مخاطبان خطابی"فرامكانی و فرا زمانی 

توان ديد. نكته قابل تعمق ديگر می هارسانهتولیدات ارتباطی عصر پیش و پس از 

شويم كه چگونه از تسبیح میقرآن مواجه در سوره اسراء  44 است كه با آيهمیهنگا

امری كه كامالً مغاير با مفهوم مخاطب در ادبیات ارتباط  ،سخن رفته است هاگويان كوه

یعت وجود ندارد است كه در طب ایهپديد«مخاطب»شود كه میگفته  زيراشناسی است. 

 ستا هاست و در طول تعامالت انسانی ايجاد شد 1"عنصری نا طبیعتی"و 

(Nightingale & Ross , 2003 :1).  توان تصور كرد كه به هنگام مطالعه میبنابراين

ی هاخصلتتوان میی قبلی، هامقولة مخاطب در سه كتاب مقدس، سوای گونه شناسی

 جستجو كرد.  "لهیی اهامخاطب پیام"خاصی را در 

 

 سؤال اصلي تحقيق
 سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از:

ی هنجاری سه كتاب هاگزاره - اعم از اصلی و فرعی - "مخاطبان در متن"

 مقدس چه كسانی هستند؟

 اين سؤال همراه با دو سؤال فرعی به شرح زير است:  

عم از اصلی و ا - "مخاطبان در متن"هايی میان ها و تفاوتچه مشابهت  -1

 سه كتاب مقدس وجود دارد؟در  - فرعی

                                                 
1 unnatural phenomena 
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در سه كتاب  "متن مخاطبان اصلی در"های هنجاری و رابطه موضوعات گزاره -2

 مقدس چیست؟

 

 روش تحقيق
در   1كیفی يا تلفیقی - یمّبرای انجام اين پژوهش از يک روش تحقیق مختلط ك

 روشیم. يگومی 3"ی عمقیتحلیل محتوا"استفاده شده است كه به آن  2تحلیل محتوا

تحقیق تلفیقی يا تركیبی كه به عنوان سومین پارادايم روش شناسی مطرح شده است 

واحد، با هم تركیب  ایهو كیفی در مطالع یمّی كهااست كه طی آن، روش ایهشیو

 نیز همان است كه آدريان« عمقی»مقصود از  4.( , 2004Christensen)شوند می

به آن اشاره كرده و گفته  یمّام مقايسه دو پارادايم تحقیق كیفی و كبه هنگ 5لیدیها

شود، در حالیكه در میاست كه در تحقیق كمی، عمل شمارش موارد وقوع دنبال 

ن عمق ايهاستربرگ درج .(,2002Holiday: 6) شودمیانجام  6«نگاه عمیق»تحقیق كیفی 

ينگونه توضیح داده كه محققان كند و امیرا بر اساس میزان تمركز بر متن مشخص 

متمركز شوند. ساده ترين سطح همان « متن»بر متفاوت كیفی ممكن است در سطوح 

تواند حسب موضوع تحقیق و میدر حالیكه سطوح بعدی  ،باشدمی 7شمارش ساده

در مطالعه حاضر،  يكی از  .(Esterberg, 2002: 172) تر شوداهدا  آن پیچیده

اطب اصلی و واحد ديگر مخاطب فرعی  در هر يک از آيات مخ 8واحدهای كدگذاری

سوای كد گذاری و  -یمّبه شیوه تحلیل محتوای ك -سه كتاب مقدس بود. هر مخاطب 

                                                 
1 mixed methods research 
2 content analysis 
3 Deep Content Analysis 

4
 هستند )ualitativeq(و کیفی  )ativeuantitq(دو گروه دیگر ، تحقیقات کمی  -

5 A. Holiday 
6 deep look 
7
 simple counting 
8 coding unite 
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آماری عیناً به يک سلول اطالعاتی در نرم  1انتقال به كامپیوتر ، خود همچون يک داده

كه حاصل اين تدبیر، بدنه  ،شدمیمنتقل  -ی كیفیهابرای تحلیل - 2افزار ام. آر. پی

 دهد.  میاصلی مقاله حاضر را تشكیل 

از  قرآن دشوارتردر انجام عملیات كدگذاری مخاطبان، مشخص شد كه كدگذاری 

تی وايامقدس جديدتر، هر كدام از كتاب قبلی ر ابهایانجیل و تورات است. زيرا كت

كه   د دارد، مواردی وجوگشت. مثالً در قرآنمیداشتند كه به مخاطبان دين قبلی باز 

محمد  مربوط به پیامبری ديگر، برای حضرت ایهخداوند درحال بازگو كردن واقع

صلی ا)ص( است. در اين موارد دو گزينش پیش رو داشتیم، گزينش اول آنكه مخاطب 

آن كه  ش دومگزينو را پیامبر شنونده واقعه و مخاطب فرعی را سوژه واقعه تعیین كنیم. 

 نیم.، پیامبر ديگر، مخاطب خداوند بوده، او را مخاطب اصلی تلقی كچون در اصل

ن مثال رسد. به عنوامین شد كه گزينش اول منطقی تر به نظر ايمنتج به  هابررسی نمونه

وسی مفرمايد: و آيا خبر میخداوند به حضرت محمد )ص(  "طه" 20سوره  9در آيه 

سی ندا كند كه بر مومیعدتر، خداوند نقل ه بايهبه تو رسیده است؟ .. ودر ادامه در س

گفته شده،  و در ادامه به حضرت موسی )ع( 14و در آيه « ... ای موسی» داده شد كه : 

( د )صمرا پرستش كن و به ياد من نماز برپا دار. در واقع مخاطب اصلی حضرت محم

 وسی م داشته، حضرتمیكرده و نماز برپا میبوده و كسی كه بايد خدا را پرستش 

و  33/020/014/01ی هابوده است. به همین جهت كد مخاطب اصلی گزاره

قرآن، كد حضرت محمد )ص( و برای مخاطب فرعی، كد حضرت  33/020/014/02

 موسی )ع( انتخاب شد.

                                                 
1 data 

و ( و كتاب راهنمای آن كه وييژه تحقیقيات كميی   Multidisciplinary Research Package) MRPار نرم افز . 2

كیفی علوم اجتماعی و علوم انسانی  اسيت از سيوی پژوهشيكده مطالعيات فرهنگيی و اجتمياعی وزارت عليوم،        

 1390تحقیقات و فن آوری  منتشر  شده است: محسنیان راد، 
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 ایهبه گون ،شدمیيی نیز مواجه هااما كار كدگذاری مخاطبان فرعی با سرگردانی

يافت. مثالً قرارداد شد كه میكل تعريف عملیاتی را كه تصمیمات اتخاذ شده، بیشتر ش

د كه به نظر وتوانست يكی از دو كد را بگیرد، كدی انتخاب شمیهر گاه مخاطب فرعی 

كه مخاطب فرعی میرسد در محتوا وزن بیشتری دارد. مثالً در قرآن هنگامی

و زمانی كه  )منكران، مشركان و كافران( 17بودند، كد « )ص(انكاركنندگان پیامبر»

 را ی خاص با جهت گیری منفی(ها)گروه 19بودند كد « )ص(آزاردهندگان پیامبر»

، مشكالتی را در اتخاذ تصمیم صحیح هاكرد. ضمن اينكه برخی همپوشانیمیدريافت 

داوران انتخاب كننده "كرد كه سبب شد در برخی موارد، عمالً كدگذاران نقش میايجاد 

كه يكی از  ایهكدگذاران صد درصد وفادار به كدنامه. پديدرا ايفا كنند، نه  "كد

 ی تحقیق كیفی است.های روشهاويژگی

صطالح مقدس ابتدا الزم است تفاوت ا ی هنجاری كتابهایهابرای كشف گزاره

سه هنجارها در خاستگاه   مقدس روشن شود.  هنجار در جامعه شناسی و كتابهای

میانگین جمعیت نیست. آنچنانكه در اكثريت يا  حاصلالزاماً اجتماع و  مقدس ابكت

 ،ای پیامبر[ بگو هرگز ناپاك و پاك مساوى نیستند»]آمده است:  5سوره  100قرآن، آيه 

ر سه كتاب مقدس، د .«شود ، موجب خشنودی شماهااگرچه كثرت ]جمعیت[ ناپاك

جود ندارد. و هنجارها و هارابطه تنگاتنگی میان ارزشهمواره  شناسی،برخال  جامعه

يی است كه برای بهشت آمده هاتوصیف ء، جز47سوره  15خمر در آيه  به عنوان مثال

 5سوره  90و يا در آيه  2سوره  219و كامالً ارزش مثبت است و از آن سو، در آيه 

مطرح شده به صورت هنجار منفی  وو از اعمال شیطانی ، گناه شراب ]نوشیدن[ پلید

، قائم به بر خال  جامعه شناسی مقدس ابهایدر كتهنجارها اين كه و در نهايت است. 

  .ندزمان و مكان نیست

بود كه بيه   ایهاين مقاله، كدنامه اولی هایی منعكس در جدولهامبنای دسته بندی

 .(320-282: 1390بيه دسيت آميد )محسينیان راد،     « گذاری معكوسكد»روشی به نام  

شد.  ايين  میآن نیز استخراج « كلیدواژه»گزاره،  ن ترتیب كه همزمان با استخراج هرايهب
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كيرد كيه در انتهيا بيه وسيیله      كلید واژه عمالً  نقش واحد كدگذاری دومین را ايفيا ميی  

شيد، بيه   ميی عملیاتی كه قسمتی از آن با نرم افزار ام. آر. پی به صورت خودكيار انجيام   

كد و با  123 اين تعمق بر سپس با  .شد )تعدادی  كه از قبل معلوم نبود( كد تبديل 123

شكل گرفت. در اين ديدگاه محتوای  میدينی، تعاريف مفهو -تكیه به ديدگاهی ارتباطی

شود تا روابط بین فردی  و ارتباطيات  میالهی برای انسانها تلقی  میكتابهای مقدس،  پیا

ی درون و بین گروهی انسانها را در جهت تعالی سامان دهد. اين هميان دييدگاه مرتضي   

 و خيدا  رابطيه  -1 مطهری است كه اهدا  زير را مورد توجه شرايع الهی داسيته اسيت:  

 بيا  انسيان  رابطيه  -3، پرستش روح لحاظ با انسانها اجتماعی رابطه -2، (پرستش) انسان

 منيدی  بهره موضوع در يكديگر با هاانسان رابطه -5، طبیعت با انسان رابطه -4،خودش

 روابيط  -7، اقتصيادی  حقيوق  حوزه در يكديگر با انسانها روابط -6، اموال و طبیعت از

 حيوزه  در يكيديگر  بيا  انسيانها  روابط -8، خانوادگی حقوق حوزه در يكديگر با انسانها

 ،)مطهيری   جنيايی  و جزايی حقوق حوزه در يكديگر با انسانها روابط -9، قضايی حقوق

1358: 124-130). 

تيوان بيه دسيته بنيدی     میر ادامه، تمركز بر محتوای سه متن مقدس نشان داد كه د

 مبسوط تری دست يافت كه مبنای تحلیل حاضر بود:

در متون مقدس چه بايدها و نبايدهايی برای رابطه میان  - ما و خداوند: دسته اول

ميا و   -2،  ما و معرفت به خدا -1شامل:  - انسانها و خداوند در نظر گرفته شده است؟

   ما و جهان ديگر -5 ،ما و اطاعت از خدا -4،  ما و عبادت خدا -3،  رابطه با خدا

در متون مقدس چه بايدها و نبايدهايی برای  -ی مقدس هاما و انسان -دسته دوم

شامل:  - در نظر گرفته شده است؟رابطه میان انسانها و نمايندگان منتسب به  خداوند 

 .ما و كاهنان، حواريون، اولیاء و قديسین -7،  ما و پیامبران -6

در متون مقدس چه  - ی مقدسهاو زمان ها، مكانهاما و كتاب -دسته سوم 

رابطه میان انسانها و اشیاء ، مكانها و زمانهای منتسب به بايدها و نبايدهايی برای 
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ما و  -9، ی مقدسهاما و كتاب -8شامل:  - در نظر گرفته شده است؟خداوند 

  .ی مقدسهاما و زمان -10،  ی مقدسهامكان

و  در متون مقدس چه بايدها - و اعمال شخصی هاما و خصلت -دسته چهارم

 -11شامل:   - انسانها با خودشان در نظر گرفته شده است؟رابطه میان نبايدهايی برای 

  .ل شخصیما و اعما -12،  ی فردیهاما و خصلت

در متون مقدس چه بايدها و  -ابل اجتماعی ی متقهاما و كنش -دسته پنجم 

ده رفته شگانسانها با افراد و گروههای هم كیش در نظر رابطه میان نبايدهايی برای 

ی هاا و كنش با افراد و گروهم -14،  ی متقابل عامهاما و كنش -13شامل:  - است؟

 .خاص

قدس چه ممتون در  - برای تبلیغ دين و ارشاد  هاو منش هاوظیفه  -دسته ششم 

ر نظر های نا هم كیش دهای هم كیش با گروهگروهرابطه میان بايدها و نبايدهايی برای 

ش ما در دعوت ديگران به خدا، دين و ايف و منظو -15شامل:   - گرفته شده است؟

ه خدا، دين و بايف و منش روحانیون در دعوت ديگران ظو -16، رفتارهای بهنجار

 ، ايدها و نبايدهای خداوند برای وظايف و منش پیامبران ب -17،  رفتارهای بهنجار

 ايدهای خداوند برای وظايف و منش كاهنان، حواريون، اولیاء وبايدها و نب -18

 .قديسین

 

 واحد جمع آوري داده
داد مشتمل را شش جلد كتاب تشكیل می 1در اين تحقیق، واحد جمع آوری داده

به عنوان نسخه  ترجمه:يک  - كتاب مقدس فارسی از هر يک از سه ترجمهبر دو 

  - اصلی و ديگری نسخه كمكی

 

                                                 
1 unit of data collection 
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 ز از قرآن، پس از تعمق و مقابله تعدادی ا ایهبرای گزينش ترجم

ه بوند ی فارسی و مشورت با چند تن از صاحبنظران، ترجمه دكتر فوالدهاترجمه

 نتخابا صفارزاده به عنوان ترجمه كمكیدكتر عنوان مرجع اصلی و ترجمه خانم 

، آن ان ايرانفارسی استفاده شد كه انجمن كلیمی ایهدر مورد تورات، از نسخشد. 

 ایهصفح 2290نسخه كمكی نیز قسمتی از مجموعه و را در اختیار ما گذاشت 

 ایهسخندر مورد انجیل، از  بود كه از سوی انتشارات اساطیر منتشر شده است.

 استای اين همان نسخه ،تشر شده استدر لندن من 1901استفاده شد كه در سال 

 به صورت افست آن را تجديد 1987كه  انجمن كتاب مقدس ايران، در سال 

من چاپ كرده است. نسخه كمكی مورد مراجعه نیزعهد جديدی بودكه همان انج

چاپ كرده است. مشخصات كتابشناسی، در  1986كتاب مقدس ايران درسال 

 فهرست منابع آمده است.
 

 تحقيق پيشينه
ی هاجستجو در چند كتابخانه دانشگاهی معتبردر ايران و خارج از كشور، جستجو

موتورهای جستجو در منابع فارسی و انگلیسی، و گفتگو با توسط انجام شده 

مقايسه مخاطبان تورات،  درباره ایهحاكی از آن است كه تا كنون مطالع 1صاحبنطران

 انجام نشده است.  -مورد بحث  به ويژه به روش تحقیق -انجیل و قرآن 

 

   ي تحقيقهايافته
 الف: مخاطبان اصلي سه كتاب مقدس

                                                 

 (Institute for Christian Studiesاز جمله با مسئوالن انستیو مطالعات مسیحیت در تورنتو كانادا ) -1
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ی سه كتاب هارسد كه يكی از مهمترين تفاوتمیبه توضیحات، به نظر  توجهبا 

ی هنجاری هاآنهاست. بطوری كه سه چهارم گزاره "مخاطبان اصلی آيات"مقدس، 

وده است. اين نسبت برای حضرت تورات، مستقیماً خطاب به حضرت موسی)ع( ب

بیش از يک دوم و برای حواريون حضرت عیسی )ع( در  میمحمد )ص( در قرآن ك

در  (ع)خطاب به حضرت عیسی  ایه)هیچ گزار .انجیل نیز نزديک يک ششم بوده است

  .انجیل يافت نشد(

ی هنجاری  هر سه كتاب مقدس، عامه مردم هامخاطب اصلی بخشی از گزاره

اما نسبت آن در قرآن بیش از دو كتاب ديگر است. قرآن به مراتب بیش از دو  هستند،

در قرآن  عامهكتاب ديگر، عامه مردم را مخاطب اصلی هنجاره قرار داده است )سهم 

توان پیروان میدر هر سه كتاب  .حدود دو  برابر انجیل و هفت برابر تورات است(

يافت. )بديهی است از نظر زمان نزول، در را به عنوان مخاطب اصلی میاديان ابراهی

يهوديان و مسیحیان و در  ،توان فقط انتظار مخاطب بودن يهوديان، در انجیلمیتورات، 

دهند میانجیل را تشكیل  انترين مخاطباين گروه فراوان .قرآن، انتظار هر سه را داشت(

به مراتب بیش از انجیل  .)نسبت آن حدود هشت برابر قرآن و دو برابر تورات است(

 گیری خنثی مورد ی خاص را در قالب جهتهادو كتاب ديگر، افراد يا گروه

گیری ی خاص با جهتهاب قرار داده و قرآن بیش از دو كتاب ديگر، افراد يا گروهاخط

در حالیكه مخاطبانی از اين دو دسته در تورات ديده  ،مثبت را مخاطب قرار داده است

 .ندنشد

درصد  95توان تفاوت سه كتاب را در اين مورد اينگونه ديد كه میدر مجموع 

 ی خاص هاسه دسته، پیامبر، عامة مردم و افراد و گروهبه ترتیب مخاطبان قرآن را 

 دو دسته پیامبر  از درصد مخاطبان تورات 93د. ندهمیگیری مثبت تشكیل با جهت

ر دستة مسیحیان، افراد و چها هم از درصد  مخاطبان انجیل 92و يهوديان هستند و 

 گیری خنثی، حواريون و كاهنان و عامة مردم هستند.ی خاص با جهتهاگروه
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هاي هنجاري استخراجي از استنباط درباره مخاطبان اصلي هشتگانه گزاره -1جدول 

 )پشت نمره شده بر اساس فراوانی ستون جمع(سه كتاب مقدس 

 كد موضوع:
 جمع تورات انجیل قرآن

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد ادتعد

 46.0 4787 73.9 2302 0.0 0 55.3 2485 1 (2و 1پیامبران ) كدهای  -1

 پیروان اديان ابراهیمی -2

 (13و  12، 11، 10)كدهای 
2 201 4.5 979 35.1 606 19.5 1786 17.2 

 13.9 1447 3.3 102 12.3 342 22.3 1003 5 (14عامة مردم ) كد  -3

های خاص افراد و گروه -4

با جهت گیری مثبت نسبت 

 (9و  8، 7ها )كدهای به آن

6 777 17.3 37 1.3 0 0.0 814 7.8 

های خاص افراد و گروه -5

با جهت گیری خنثی نسبت 

و  16، 15ها )كدهای به آن

17) 

7 2 0.0 757 27.1 0 0.0 759 7.3 

 كاهنان و حواريون -6

 (4و  3)كدهای  
3 0 0.0 487 17.4 105 3.4 592 5.7 

 روحانیون يهود و -7

 (6و 5)كدهای  كشیشان 
4 0 0.0 161 5.8 0 0.0 161 1.5 

های خاص افراد و گروه -8

با جهت گیری منفی نسبت 

 (19و  18به آنان )كدهای

8 22 0.5 28 1.0 0 0.0 50 0.5 

 100.0 10396 100 3115 100 2791 100 4490  جمع

 

ی هشتگانه مخاطبان اصلی سه كتاب مقدس تبديل به نوزده هاهدست 2در جدول 

دسته شده و در نتیجه جزئیات بیشتری از آنان نشان داده شده است. بر اساس اطالعات 

اين جدول، قرآن كمتر از دو كتاب ديگر، پیروان دين خود را مخاطب اصلی قرار داده 

ل را مسیحیان و يا يک پنجم زيرا در حالیكه بیش از يک چهارم مخاطبان انجی ،است
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دهند، سهم مسلمانان در قرارگیری در جايگاه میمخاطبان تورات را يهوديان تشكیل 

بنی آدم، شان كمتر از دو درصد است. در عوض سهم مخاطب اصلی در كتاب مقدس

و از اين قبیل در قرآن حدود دو برابر انجیل و  هاعموم، خوانندگان، شنوندگان، انسان

يا در حالیكه حدود يک ششم مخاطبان اصلی قرآن، مؤمنان و  ابر تورات است.هفت بر

شود. عالوه بر اين قرآن میپرهیزگاران هستند، چنین خطابی در انجیل و تورات ديده ن

توان قرارگیری انديشمندان در می  –اندك میهرچند با سه –تنها كتابی است كه در آن 

 درصد(.  0.2د )حدو يددرا جايگاه مخاطبان اصلی 

 

هاي هنجاري استخراجي استنباط درباره مخاطبان اصلي نوزده گانه گزاره -2جدول 

 )پشت نمره شده بر اساس فراوانی ستون جمع(از سه كتاب مقدس  

 كد موضوع:
 جمع تورات انجیل قرآن

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 23.9 2485 0.0 0 0.0 0 55.3 2485 2 محمد )ص( -1

موسی )ع( به تنهايی يا  -2

 هارون موسی )ع( +
1 0 0.0 0 0.0 2302 73.9 2302 22.1 

آدم،عموم،خوانندگان، بنی -3

 ...و هاشنوندگان، انسان
14 1003 22.3 342 12.3 102 3.3 1447 13.9 

 8.8 915 19.5 606 8.5 236 1.6 73 10 بنی اسرائیل، يهوديان -4

 7.4 766 0.0 0 0.0 0 17.1 766 7 پرهیزگاران مؤمنان و -5

 7.1 743 0.0 0 26.6 743 0.0 0 11 مسیحیان -6

 شاگردان و حواريون -7

 عیسی )ع( 
3 0 0.0 485 17.4 0 0.0 485 4.7 

 های خاص گروه -8

 )با جهت گیری خنثی(
17 0 0.0 361 12.9 0 0.0 361 3.5 

 3.2 333 0.0 0 11.9 331 0.0 2 15 افراد خاص )بانام( -9

 كشیشان و اسقفان -10

 مسیحی 
6 0 0.0 144 5.2 0 0.0 144 1.4 

 1.0 107 3.4 105 0.1 2 0.0 0 4 هارون و ساير كاهنان -11
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 0.8 78 0.0 0 0.0 0 1.7 78 12 مسلمانان -12

 0.6 65 0.0 0 2.3 65 0.0 0 16 افراد خاص )بی نام( -13

 0.5 50 0.0 0 0.0 0 1.1 50 13 اهل كتاب -14

 های خاص گروه -15

 )با جهت گیری مثبت(
8 4 0.1 37 1.3 0 0.0 41 0.4 

 های خاص گروه -16

 )با جهت گیری منفی(
19 8 0.2 28 1.0 0 0.0 36 0.3 

 0.2 17 0.0 0 0.6 17 0.0 0 5 روحانیون يهودی -17

 0.1 14 0.0 0 0.0 0 0.3 14 18 مشركان و كافران -18

 0.1 7 0.0 0 0.0 0 0.2 7 9 كر و خرداهل تف -19

 100.0 10396 100 3115 100 2791 100 4490  جمع

 

مخاطبین در  شود كه كدام دسته از نوزده دستهمی، به وضوح ديده 2در جدول 

شوند. اين میيكی از دو كتاب  و يا هر دو كتاب وجود دارند، اما در ديگری ديده ن

جیل هفت مورد و تورات پانزده مورد است. از آنجا وضعیت برای قرآن هشت مورد، ان

ی موجود در هر كتاب، خود مركب از چند گونه مخاطب هاكه هر يک از دسته

ی زير، جزئیات مخاطبان هر دسته را در هر كتاب مشخص كرده هافهرست ،باشدمی

 استفاده« كد»است )بجای كلمة دسته، به همان شیوه كه در جدول آمده، از اصطالح 

 شده است(:

 

 فهرست مخاطبان اصلي قرآن:   –الف  -1

 محمد )ص(: محمد، پیامبر -2كد 

مؤمنان و پرهیزگاران: ايمان آورندگان + مؤمنان + الهیون + اهل ايمان +  -7كد 

 زنان و مردان با ايمان + مرد و زن مؤمن
 می خاص )با جهت گیری مثبت(: قوم ابراهیم + فرزندان ابراهیهاگروه -8كد 
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اهل تفكر و خرد: دانشمندان + دانشوران +  اهل تفكر + اهل تعقل+ ديده  -9كد 

 يشیدناندهوران + خردمندان ايمان آورنده + مردم شنوا و آماد
 بنی اسرائیل، يهوديان: فرزندان اسرائیل + بنی اسرائیل + قوم موسی )ع( -10كد 
 + مردان مسلمان مسلمانان: مسلمانان + مسلمانان )زمان پیامبر( -12كد 
 اهل كتاب: اهل كتاب + گروهی از اهل كتاب -13كد 
و: مردم + عامه + هابنی آدم، عموم، خوانندگان، شنوندگان، انسان -14كد 

+ فرزندان آدم + مردمان زمان پیامبر +  هامخاطب عام + مخاطب + خوانندگان + انسان

 جهانیان + بندگان خدا
 ران + مشركان + منكران پیامبرمشركان و كافران: كاف -18كد 
 

 فهرست مخاطبان اصلي انجيل:   –الف  -2

شاگردان و حواريون عیسی )ع(: شاگردان عیسی )ع( +  شاگردان مسیح +    -3كد 

پطرس +   يازده رسول +   همراهان و شاگردان +   پطرس و شاگرد عیسی )ع( +   

ا + آندرياس +   اندرياس و شاگردان عیسی )ع( و مردم +   پطرس، يعقوب و يوحن

 فیلیپس +   يازده رسول +  پطرس +   پولس +  حواريون +   يوحنا +   يوحنای رسول
 رون و ساير كاهنان: كاهن اعظمها-4كد 
كشیشان و اسقفان مسیحی: روحانیون يهود +   فريسان و ماليان يهود +    -6كد 

ريسان و معلمان شريعت +   فريسیان ماليان يهود و فريسیان +   فقهای فريسیان +   ف

 و ماليان يهود
ی خاص )با جهت گیری مثبت(: غالطیانی كه روحانی ترند +   هاگروه -8كد 

غالطیان فراگیرندة كالم خدا +   مقدسین شهر افسس +   مقدسین فیلیپیان +   ايمان 

 آورندگان به مسیح +   ايمان آورندگان به حواريون +   برگزيدگان خدا
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بنی اسرائیل، يهوديان: فريسیان و صدوقیان + يهوديان + كاتبان و فريسیان  -10كد

+ فريسیان + فريسیان و هیروديان + صدوقیان + فريسی كور + مردم يهوديه و اورشلیم 

+ يهوديان ايمان آورده به عیسی + سران قوم يهود +  ها+ چند تن از فرقة فريسی

يهوديان و همه امتها + يهوديان و غیريهوديان +   يهوديان خداپرست + مردم يهود + 

 يهود +  بنی اسرائیل
مسیحیان: مسیحیان +  مسیحی شدگان + خدمتكاران مسیحی + زنان  -11كد 

مسیحی + شوهران مسیحی + مسیحیان يهودی + مسیحیان غیر يهود + ايمانداران به 

س + زنان و شوهران مسیح + مسیحیان قُرِنتُس + مسیحیان غالطیه + مسیحیان اف

مسیحی افس + زنان مسیحی افس + مردان مسیحی افس + فرزندان مسیحی افس +   

پدران و مادران مسیحی افس +   غالمان مسیحی افس +   اربابان مسیحی افس +   

مسیحیان فیلیپی +   مسیحیان كولسی +   زنان مسیحی كولس +   مردان مسیحی كولس 

+   پدران مسیحی كولسی +   خدمتكاران مسیحی كولسی  +   فرزندان مسیحی كولسی

+   مسیحیان تسالونیكی +   مسیحیان آسیای صغیر +   جوانان مسیحی +  مسیحیان 

 آسیای غربی +   مسیحیان محبوب نزد خدا
: عام +   مردم +   مردم  هابنی آدم، عموم، خوانندگان، شنوندگان، انسان -14كد 

+    هاام +   شنوندگان +   خواننده انجیل +   امتو شاگردان +   مخاطب ع

 غیريهوديان +   همه اقوام +   انسان +   غیريهود
افراد خاص )بانام(: مرتا +   زكی) سرپرست باجگیران( +   نیقوويموس  -15كد 

)از بزرگان يهود( +   بیماری شفا يافته +   مُرتا +   حناينا و سینره +   غماالئیل )استاد 

يعت يهود( +   شمعون )جادوگر و جاه طلب( +  كرنلیوس +  باريشوع +   فلیكس شر

)فرماندار( +   پولس +   تیموتاس + تیطوس +   تیطس +   فلیمون +   قايوس +   

 غايوس
افراد خاص )بی نام(: فردی از مشتاقان +   همراه عیسی )ع( +   يک  -16كد 

+   سرپرست كنیسه +   پدر يک پسر بیمار +   +   مرد مفلوج +   يک زن بیمار میجذا
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شفا يافته +   يک زن گناهكار میيک فرد سؤال كننده +   يک عالم مذهبی +   يک جذا

+   يک كور +   يكی از معلمین شريعت +   يک زن +  يک  صاحبخانه +   يكی از 

ران عزيز +   سران يهود +   جوانی ثروتمند +   زنی سامری +   خواجه حبشی +   براد

 و فرزندانش +   بانوی برگزيده خدا میداروغه +   پادشاه اغريپاس +   بانوی گرا
ی خاص )با جهت گیری خنثی(: رؤسای كهنه و مشايخ +   مردم هاگروه -17كد 

اورشلیم +   مردم جلیل +   كاتبان اورشلیم + جماعت اورشلیم +   سپاهیان +   هفتاد 

ال كنندگان +   بزرگان فريسی +   مهمانان مجلس عروسی +   نفر تعیین شده +   سؤ

جمعیتی كه به دنبال مسیح بودند +   فروشندگان +   شاگردان يحیی +   همراهان 

پطرس +   اهالی يهوديه +   غیر يهود +   مردم انطاكیه +   افراد كنیسه +   يونانیان +   

 اول +   قرنتیان +   غالطیان +   عبرانیان مردم آتن +   مردم روم +   رومیان +  قرنتیان
ی خاص )با جهت گیری منفی(: كاتبان و فريسیان رياكار +   هاگروه -19كد 

 باجگیران +   كاهالن و كم كاران +   گناهكاران +   دودالن +   ثروتمندان
 

 فهرست مخاطبان اصلي تورات:   –الف  -3

 رونهاموسی )ع(: موسی )ع( + موسی )ع( و -1كد 
 كاهن+  رون و فرزندانشهارون +هارون و ساير كاهنان:ها-4كد 

 هابنی اسرائیل، يهوديان: بنی اسرائیل + لوی -10كد
 و..عامههابنی آدم، عموم، خوانندگان، شنوندگان، انسان -14كد 

 
 ب: مخاطبان فرعي سه كتاب مقدس

اگر آيه، دارای  در مطالعة حاضر، عالوه بر تعیین مخاطب اصلی، كوشش شد كه

مخاطب فرعی نیز هست، عنوان آن در ستونی ديگر درج شود و كدی متناسب دريافت 

)طه(  كه در آغاز مقاله نیز به آن اشاره  20نمايد. به عنوان مثال، در نهمین آيه سوره 
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فرمايد: و آيا خبر موسی به تو رسیده است؟ .. میشد، خداوند به حضرت محمد )ص( 

ای »كند كه بر موسی ندا داده است كه: میه آتی، خداوند نقل ايهسودر ادامه در 

و در ادامه به حضرت موسی )ع( گفته است، مرا پرستش كن و  14و در آيه «... موسی

به ياد من نماز برپا دار. در اين بخش برداشت ما چنین بوده كه مخاطب اصلی آيه 

كرده و نماز برپا میحضرت محمد )ص( بوده و كسی كه بايد خدا را پرستش 

ی هاداشته، حضرت موسی )ع( است. به همین جهت برای مخاطب فرعی گزارهمی

 مذكور حضرت موسی )ع( اعالم شد.

ی سه كتاب فاقد مخاطب فرعی هادرصد گزاره 41، در حدود 3جدول بر اساس 

درصد  5.6و در تورات درصد  45.3درصد، در قرآن  73.1است. اين نسبت در انجیل 

درصد از مخاطبان  0.8، در حالیكه اندهست.  در انجیل، پیامبران مخاطب فرعی نبودا

 0.5دهند. میتورات را پیامبران ديگر تشكیل مخاطبان فرعی درصد  0.9فرعی قرآن و 

تشكیل  های انجیل و قرآن را فرشتگان و جنهادرصد مخاطبان فرعی گزاره 0.1و 

نشد. عالوه بر اين سهم قابل توجهی  ديدهتورات دهند در حالیكه چنین موردی در می

درصد( به كاهنان يهودی و  9.2ی هنجاری تورات )هااز مخاطبان فرعی گزاره

درصد و در انجیل هیچ است. در  0.4روحانیون اختصاص دارد؛ اين نسبت در قرآن 

 درصد حجم 7.8ی خاص )با جهت گیری مثبت نسبت به آنان( با هاقرآن افراد و گروه

 0.8. اين نسبت در تورات نداقابل توجهی از مخاطبان فرعی را به خود اختصاص داده

درصد مخاطبان فرعی تورات را  82.8درصد و در انجیل هیچ است. از سوی ديگر 

درصد  19.1دهند. اين نسبت در انجیلمیيهوديان( تشكیل  هاپیروان اديان )در رأس آن

درصد )از جمله مسلمانان( است. سهم عامه  7.2ن مسیحیان(  و در قرآ ها)در رأس آن

درصد و در تورات  5.6درصد، در انجیل  25.7مردم به عنوان مخاطب فرعی در قرآن 

و  1.7درصد، در انجیل  3.3هیچ است. مخاطبان فرعی با جهت گیری خنثی در قرآن 

اد و ی قرآن افرهادرصد گزاره 9.5درصد است. هچنین مخاطب فرعی  0.7در تورات 



  

 

 

 
 23/  مخاطبان در متن در سه كتاب مقدس

ی خاص ) با جهت گیری منفی نسبت به آنان( هستند. اين نسبت در تورات هاگروه

 درصد و در انجیل هیچ است. 0.1

 

هاي هنجاري استخراجي از استنباط درباره مخاطبان فرعي نه گانه گزاره -3جدول 

 )پشت نمره شده بر اساس فراوانی ستون جمع(سه كتاب مقدس 

 موضوع:
ك

 د

 جمع اتتور انجیل قرآن

 تعداد
درص

 د
 تعداد

درص

 د
 تعداد

درص

 د
 تعداد

درص

 د

 0 فاقد مخاطب فرعی -1
203

2 
45.3 

204

1 
73.1 173 5.6 4246 40.8 

پیروان اديان مختلف  -2

 (11و  10و 8،9)كدهای 
5 322 7.2 534 19.1 

258

0 
82.8 3436 33.1 

 6 (13عامة مردم ) كد  -3
115

3 
25.7 156 5.6 0 0.0 1309 12.6 

های خاص افراد و گروه -4

با جهت گیری منفی نسبت 

و  18، 17به آنان )كدهای 

19) 

8 428 9.5 0 0.0 4 0.1 432 4.2 

های افراد و گروه  -5

خاص با جهت گیری مثبت 

، 5ها )كدهای نسبت به آن

6 ،7) 

4 348 7.8 0 0.0 24 0.8 372 3.6 

كاهنان و روحانیون )  -6

 (4كد 
3 19 0.4 0 0.0 286 9.2 305 2.9 

های خاص افراد و گروه -7

با جهت گیری خنثی نسبت 

و 12،14،15ها )كدهایبه آن

16) 

7 147 3.3 47 1.7 21 0.7 215 2.1 

 0.6 65 0.9 27 0.0 0 0.8 38 1 (2و1پیامبران)كدهای -8
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 فرشتگان و جن  -9

 (3)كد 
2 3 0.1 13 0.5 0 0.0 16 0.2 

  جمع
449

0 
100 

279

1 
100 

311

5 
100 

1039

6 

100.

0 

بیانگر جزئیات بیشتری از مخاطبان فرعی سه كتاب مقدس است. قرآن  4جدول 

پیامبری غیر  هاپردازند كه مخاطب فرعی گزاره هنجاری آنمیو تورات به نقل وقايعی 

ديده  ایهن دو كتاب مقدس است در حالیكه در انجیل چنین پديدايهاز پیامبر آورند

درصد از  0.1و  0.3درصد( .عالوه بر اين، به ترتیب  0.9و تورات  0.3شود ) قرآنمین

ن نسبت ايهدهند، در حالیكمیمخاطبان انجیل و تورات را  حاكمان و دولتمردان تشكیل 

درصد مخاطبان فرعی قرآن را منكران، مشركان و  5.9در قرآن هیچ است. همچنین 

حالیكه در انجیل و تورات چنین  دهند، درمیدرصد را منافقان تشكیل  0.7كافران و 

 شود.میای ديده نمخاطب فرعی
 
هاي هنجاري استخراجي استنباط درباره مخاطبان فرعي نوزده گانه گزاره -4جدول 

 )پشت نمره شده بر اساس فراوانی ستون جمع(از سه كتاب مقدس 

 كد موضوع:
 جمع تورات انجیل قرآن

 درصد عدادت درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 40.9 4249 5.6 173 73.1 2041 45.3 2035 0 فاقد مخاطب فرعی -1

 26.5 2759 82.8 2580 0.0 1 4.0 178 8 بنی اسرائیل، يهوديان -2

عموم،خوانندگان، آدم،بنی -3

 ها و..شنوندگان، انسان
13 1153 25.7 156 5.6 0 0.0 1309 12.6 

 5.2 540 0.0 0 19.1 533 0.2 7 9 مسیحیان -4

 2.9 305 9.2 286 0.0 0 0.4 19 4 كاهنان و روحانیون يهود -5

 2.7 279 0.0 0 0.0 0 6.2 279 5 مومنان و پرهیزگاران -6

 2.6 266 0.0 0 0.0 0 5.9 266 17 منكران،مشركان و كافران -7

 های خاص گروه -8

 )با جهت گیری منفی(
19 129 2.9 0 0.0 4 0.1 133 1.3 

 1.0 107 0.2 7 1.4 40 1.3 60 16 ی خاص هاگروه -9
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 )با جهت گیری خنثی(

 0.8 81 0.0 0 0.0 0 1.8 81 11 اهل كتاب -10

های مختلف مرتبط قوم -11

 با پیامبران
12 76 1.7 0 0.0 0 0.0 76 0.7 

 های خاص گروه -12

 )با جهت گیری مثبت(
6 49 1.1 0 0.0 24 0.8 73 0.7 

 0.5 56 0.0 0 0.0 0 1.2 56 10 مسلمانان -13

 ساير پیامبران  -14

 )بجز سه پیامبر(
2 14 0.3 0 0.0 27 0.9 41 0.4 

 0.3 33 0.0 0 0.0 0 0.7 33 18 منافقان -15

 0.2 24 0.0 0 0.0 0 0.5 24 1 موسی )ع( -16

 0.2 22 0.4 11 0.0 0 0.2 11 15 افراد خاص )با نام( -17

 0.2 17 0.0 0 0.0 0 0.4 17 7 اهل تفكر و خرد -18

 0.2 16 0.0 0 0.5 13 0.1 3 3 فرشتگان و جن -19

 0.1 10 0.1 3 0.3 7 0.0 0 14 حاكمان و دولتمردان -20

 100.0 10396 100 3115 100 2791 100 4490  جمع

 

مخاطبین فرعی در يكی  توان ديد كه كدام دسته از بیست دستهمینیز  4در جدول 

شوند. اين وضعیت میكتاب وجود دارند، اما در ديگری ديده ناز دو كتاب  و يا هر دو 

ی هابرای قرآن يک مورد، انجیل سیزده مورد و تورات يازده مورد است. در واقع دسته

يی مشابه هامخاطبان فرعی در قرآن به مراتب متنوع تر از انجیل و تورات است. فهرست

 ه است:ی قبلی، برای مخاطبان فرعی نیز تنظیم شدهافهرست

 

 فهرست مخاطبان فرعي قرآن:   –ب  -1

رون+ مردم )موسی و هاموسی )ع(: موسی )ع( + حضرت موسی )ع( و -1كد 

 برادرش( 
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ساير پیامبران )بجز سه پیامبر(: ابراهیم )ع( + ابراهیم )ع( و اسماعیل +  -2كد 

 يعقوب +  نوح )ع( +  الیاس 

 پسرانش رون و ها فرشتگان و جن: جن و انس + -3كد 

 رون برادر موسی )ع(هاكاهنان و روحانیون يهود: -4كد 

مومنان و پرهیزگاران: مومنان + پرهیزگاران + مردان مؤمن + زنان مؤمن +  -5كد

مردان با ايمان + زنان با ايمان + زنان درستكار + مؤمنان صالح + مؤمنان + ايمان 

 +  آورندگان + مؤمنان به كتاب آسمانی + تقوا پیشگان 

ی خاص )با جهت گیری مثبت(: پیروان خدا + بیم دارندگان از هاگروه -6كد    

مان ايهمحشور شدن با پروردگارشان + پند گیرندگان + شكرگزاران + عام )ساحرانی ك

آوردند( + توكل كنندگان به خدا + مؤمنان مهاجر + كسانی كه از عذاب آخرت 

+ هوشیاران + كسانی كه خدا به آنها روزی  ترسند + پرستش كنندگان + نیكوكارانمی

نیكو داده  + پیروان پیامبران + سرمايه داران و فراخ دستان ايمان آورنده + كامیابان + 

زنان و دختران پیامبر + بندگان پاكدل خدا + كوشندگان بهشت + مردان صدقه دهنده + 

 ر زنان صدقه دهنده + نمازگزاران همراه پیامبر + پیروان پیامب

اهل تفكر و خرد: خردمندان + دانشمندان يهود و راهبان + دانايان +  -7كد 

 دانشوران  

بنی اسرائیل، يهوديان: بنی اسرائیل + يهوديان + پیمان شكنان يهود +  -8كد 

يهوديان كافر + يهوديان حسود + قوم موسی )ع( + فرزندان اسرائیل +  سران قوم 

 رون و پسرانشهااز ایهديان مدينه + طايفموسی )ع( + قوم موسی )ع( + يهو
  هامسیحیان: ترسايان + اهل انجیل + نصرانی -9كد 

 مسلمانان: مسلمانان + مردان مسلمان + زنان مسلمان   -10كد

اهل كتاب: يهوديان و ترسايان + اهل كتاب + گروهی از اهل كتاب +  -11كد 

 يهودی و نصاری
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یامبران: قوم نوح )ع( + قوم عاد + قوم لوط + ی مختلف مرتبط با پهاقوم -12كد

 قوم هود + قوم ثمود + قوم ابراهیم + قوم شعیب
و.: انسان + عامه +  هابنی آدم، عموم، خوانندگان، شنوندگان، انسان -13كد 

مردان + مخاطب قرآن + خواننده قرآن + مردم هم عصر نزول قرآن + فرزندان آدم + 

 بر + مخاطب عام + بندگان خدای رحمان + بندگان  جهانیان + مردم زمان پیام

 افراد خاص )با نام(: لقمان + پسر لقمان -15كد 
ی خاص )با جهت گیری خنثی(: حجاج + مردم مكّه و اطرا  هاگروه -16كد 

+ بندگان خدا + میآن + مردم مدين + اهل مدينه و باديه نشینان آن + رهبر جامعة اسال

كه امید  ایه+ زنان از كارافتاد انده( + كسانی كه ازدواج نكردمردم زمان ابراهیم )ع

 زناشويی ندارند + باديه نشینان + قريش + دشمنان صلح گرا  

منكران، مشركان و كافران: كافران + شک كنندگان در قرآن + سرپیچی  -17كد 

 كنندگان از فرمان خدا + منكران خدا + مشركان + دشمن خدا + كافران به كتاب

ات خدا + دروغ شمارندگان آيات خدا + دارندگان كتاب ايهآسمانی + كفرورزان ب

 +بندند میات خدا كفر ورزيدند + كسانی كه به خدا دروغ ايهآسمانی كه ب

آورند + منكران پیامبر و كتاب خدا +  منكران میمان نايهانكاركنندگان پیامبر + كسانی ك

قای الهی +  تكذيب كنندگان آيات خدا +  قیامت + منكران + دروغ انگاران ل

پرستندگان غیر خدا + پیروان جنیان +  منكران آيات خدا +  مشركان +  بت پرستان + 

منحرفین از راه خدا + اسیران كافر +   مشركان پیمان شكن +  كسانی كه برای خدا 

دارند كه خدا و پنمی+ كسانی كه از ياد خدا رويگردانند +  كسانی كه  اندهفرزند گرفت

كنند +  كسی كه در میكنند +  كسانی كه از راه خدا جلوگیری میپیامبرش ياری ن

مسجد الحرام از حق منحر  شود + ايمان نیاورندگان +  ايمان نیاورندگان به آخرت +  

كسانی كه مؤمن نیستند +  تكذيب كنندگان رستاخیز +  مشركان قريش +  

ران اهل كتاب + روی برتابندگان از ابراهیم )ع( + روی باورندارندگان آخرت +  كاف

 گردانان از داستان حضرت مسیح



 

 

 

 

 

 

 

 53فصلنامه علوم اجتماعي شماره  / 28  

 منافقان: منافقان + مردان و زنان منافق -18كد 
ی خاص )با جهت گیری منفی(: فسادگران نفهم +  فسادگران بی هاگروه -19كد 

ن + گناهكاران خرد +  پیمان شكنان +  فسادكنندگان در زمین +  فاسقان +  بیدادگرا

آيد +  مینیرنگ پرداز +  نیرنگ پردازان +  ستمكاران +  آنها كه عذاب بر ايشان 

فرعونیان +  بی پروايان از خدا +  خائنان +  دشمن خويشتن + دشمنان ديگر + 

آزاردهندگان پیامبر +   بیمار دالن +  زورگويان +  ستمگران +  ساحران +  

تهمت زنندگان زنا +  تهمت زنندگان به زنان پاكدامن +  خوشگذرانان +  جهنمیان +  

ناامیدان از لقای خدا +  گناهكاران +  گمراهان +  پیروان هوای نفس +  ناامیدان از 

+  فرعون +  اندهرحمت خدا +  متكبرين +  بندگانی كه بر خود زياده روی روا داشت

 فرعونیان + مردم سباء

 

 انجيل: فهرست مخاطبان فرعي   –ب  -2

فرشتگان و جن: فرشتة كلیسای اسمیرنا +   فرشتة كلیسای پرغامس +   -3كد 

 فرشتة كلیسای طیاتیرا +  فرشتة كلیسای ساردس +  فرشتة كلیسای فیالدلفیه
 بنی اسرائیل، يهوديان: يهوديان -8كد 
مسیحیان: همه مسیحیان +  مسیحیان روحانی تر +  همه فراگیرندگان  -9كد 

م خدا +  همه زنان و شوهران مسیحی +  همه زنان و مردان مسیحی +  مسیحی كال

همه فرزندان مسیحی +  همه پدران و مادران مسیحی +  همه پدران مسیحی +  همه 

 خدمتكاران مسیحی + مردان مسیحی +  زنان مسیحی +  بیوه زنان مسیحی
امه +  مردم +  و..: ع هابنی آدم، عموم، خوانندگان، شنوندگان، انسان -13كد 

 مخاطب عام
 حاكمان و دولتمردان: دولتمندان جهان -14كد 
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ی خاص )با جهت گیری خنثی(: كلیسای افسس +  كلیسای هاگروه -16كد 

پرغامس +  كلیسای طیاطیرا +  كلیسای سارد +  كلیسای فیالدلفیا +  كلیسای الودپكیه 

 +  غالمان ها+ شماسان +  اسقف

 

 طبان فرعي تورات: فهرست مخا  –ب  -3

ساير پیامبران )بجز سه پیامبر(: نوح )ع( +  ابراهیم +   لوط +  اسحاق +   -2كد 

 يهوشوع
 هارون و پسرانش +  كاهنهاكاهنان و روحانیون يهود: -4كد 

  های خاص )با جهت گیری مثبت(: لویهاگروه -6كد 

رائیل +  داوران بنی اسرائیل بنی اسرائیل، يهوديان: اسرائیل + اربابان بنی اس -8كد 

 + زنان بنی اسرائیل

 حاكمان و دولتمردان: پادشاه بنی اسرائیل +  روسای قوم بنی اسرائیل  -14كد 
افراد خاص )با نام(: قابیل + سارا +  غالم ابراهیم )ع( + الوان + پسران  -15كد 

 قهات + اونان +  برادران يوسف + العاذار
 ا جهت گیری خنثی(: قبیله گرشونی ی خاص )بهاگروه -16كد 

 ی خاص )با جهت گیری منفی(: جباران +فرعونهاگروه -19كد 

 

هاي هنجاري و مخاطبان اصلي در سه ج: رابطه موضوعات گزاره

 كتاب مقدس

ی هامقاله حاضر را مبنی بر آنكه رابطه موضوعات گزاره دومپاسخ به سؤال فرعی 

توان در چند میدر سه كتاب مقدس چیست را  "مخاطبان اصلی در متن"هنجاری و 

سطح دنبال كرد. اگر دسته بندی نوزده گانه مخاطبان و دسته بندی يكصد و بیست و 

خانه  2337سه گانه هنجارها را مبنا قرار دهیم، ماتريسی به دست خواهد آمد مركب از 
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ت يافت. بنابراين ی دسيتوان به اطالعات قابل اتكامی، عمالً نهاكه به دلیل وسعت داده

ی هامركب از هشت مضمون گزاره ایهخان 48سطح مورد مطالعه در حد يک ماتريس 

مخاطبان تنظیم شد. اين ماتريس نشان داد كه در قرآن، رتبة از هنجاری و شش دسته 

 99دهد. اما با میاول همة مضامین هنجاری ششگانه را حضرت محمد )ص( تشكیل 

، 22.6ون مذكور با يكديگر يكسان نیست. )كای اسكويردرصد اطمینان سهم شش مضم

و  هاوظیفه»ی هنجاری مربوط به هادرصد گزاره 87(  آنچنانكه مخاطب 5درجه آزادی 

درصد  36پیامبر بوده، در حالیكه فقط مخاطب اصلی« برای تبلیغ دين و ارشاد  هامنش

  .اندهايشان بود "ی متقابل اجتماعیهاما و كنش"ی هاگزاره

. اما  اندهدر تورات نیز رتبة اول همة مضامین ششگانه، حضرت موسی )ع( بود

در هر شش مضمون اصلی تفاوت معنی داری با يكديگر ندارد. )كای  ياد شدهسهم 

به  -درصد( در واقع در تورات  30، سطح اطمینان حدود 5، درجه آزادی 4اسكوير 

ين، در هر شش مضمون تقريباً يكسان سهم توزيع شده برای پیامبر آن د -خال  قرآن 

 (ع)بوده است. )قبالً گفته شد كه در انجیل، گزارة هنجاری با مخاطب حضرت عیسی 

 ديده نشد( جزئیات بیشتر برای هر يک از شش دسته، در زير آمده است.

 

 « ما و خداوند» مخاطبان هنجارهاي  -ج -1

ما و »گانه، هنجارهای  ی هنجاری در دسته بندی ششهابیشترين تعداد گزاره

 56.7( اين مضمون هادرصد كل گزاره 43.5گزاره ) 4519است با فراوانی « خداوند

دهد. به میدرصد تورات را تشكیل   35.3درصد انجیل و  31.2درصد مضامین قرآن، 

ی هادرصد اين گروه از گزاره  50مخاطب اصلی بیش از  ،، پیامبران5موجب جدول 

درصد(. از میان سه كتاب،  54و قرآن  67. ) تورات اندهرآن بودهنجاری تورات و ق

قرآن بیش از دو كتاب ديگر عامة مردم را برای چنین مضمونی انتخاب كرده است ) 

درصد( از آن سو، در حالیكه سهم مسلمانان و اهل  6و تورات  17، انجیل 25قرآن 



  

 

 

 
 31/  مخاطبان در متن در سه كتاب مقدس

ی ما و هاب گزارهدرصد است، در انجیل بیشترين مخاط 5كتاب در قرآن حدود 

درصد مخاطبان اين  26درصد( و يهوديان نیز  34داده ) خداوند را مسیحیان تشكیل 

 .اندهمضمون در تورات بود
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 هاي هنجاري ما و خداوند در سه كتاب مقدس: درصد مخاطبان گزاره5 جدول

 های هنجاری ما و خداوند  موضوع: مخاطبان  گزاره
ك

 د

درص

 د

 در

 قرآن

درص

 د

 در

 نجیلا

 درصد

 در

تورا

 ت

درص

 د

 در

 جمع

 46.6 67.0 0.0 53.6 1 (2و 1پیامبران ) كدهای  -1

 18.8 6.1 15.6 25.3 5 (14عامة مردم ) كد  -2

 15.5 26.3 34.0 4.6 2 (13و  12، 11، 10) كدهای پیروان اديان ابراهیمی -3

های خاص با جهت گیری مثبت نسبت به افراد و گروه -4

 (9و  8، 7ی ها )كدهاآن
6 15.7 1.0 0.0 9.0 

های خاص با جهت گیری خنثی نسبت به افراد و گروه -5

 (17و  16، 15ها )كدهای آن
7 0.1 25.1 0.0 4.9 

 3.8 0.6 18.7 0.0 3 (4و  3كاهنان و حواريون ) كدهای  -6

 1.0 0.0 5.3 0.0 4 (6و5روحانیون يهود و كشیشان)كدهای  -7

ای خاص با جهت گیری منفی نسبت هافراد و گروه  -8

 (19و  18 به آنان )كدهای
8 0.7 0.2 0.0 0.4 

 100 100 100  جمع
100.

0 

 

 « هاي متقابل اجتماعيما و كنش» مخاطبان هنجارهاي  -ج -2

ما و "ی هنجاری در دسته بندی شش گانه، هنجارهای هادومین دسته گزاره

اين  .(هادرصد كل گزاره 14.5ره )گزا 1511است با  "ی متقابل اجتماعیهاكنش

مضامین درصد  16.6انجیل و مضامین درصد  16.1درصد مضامین قرآن،  12.1مضمون 

درصد اين   41مخاطب اصلی  ،، پیامبران 6دهد. به موجب جدول میتورات را تشكیل 



  

 

 

 
 33/  مخاطبان در متن در سه كتاب مقدس

درصد(. از  36و قرآن  83باشند. ) تورات میی هنجاری در سه كتاب هاگروه از گزاره

ان سه كتاب، قرآن بیش از دو كتاب ديگر عامة مردم را برای چنین مضمونی انتخاب می

در انجیل بیشترين مخاطب  .درصد( 2و تورات  9، انجیل 28كرده است ) قرآن 

 .درصد( 48د ) ندهمیی متقابل اجتماعی را مسیحیان تشكیل های ما و كنشهاگزاره

 3است در حالیكه سهم آن در قرآن فقط  درصد 15اين نسبت در تورات، برای يهوديان 

ی هادرصد اين مضمون را افراد و گروه 34باشد. در عوض در قرآن، مخاطب میدرصد 

د، در ندهمیخاص، با جهت گیری مثبت ) مؤمنان، پرهیزگاران و خردمندان( تشكیل 

 و در تورات صفر است.   2حالیكه سهم آن در انجیل 

 

در  هاي متقابل اجتماعيما و كنشهاي هنجاري هدرصد مخاطبان گزار -6جدول 

 سه كتاب مقدس

های های هنجاری ما و كنشموضوع: مخاطبان  گزاره

 متقابل اجتماعی 
 كد

 درصد

 در

 قرآن

 درصد

 در

 انجیل

 درصد

 در

 تورات

 درصد

 در

 جمع

 41.4 83.0 0.0 35.8 1 (2و 1پیامبران ) كدهای  -1

 20.1 14.5 47.7 2.8 2 (13و  12، 11، 10 ) كدهایپیروان اديان ابراهیمی -2

 13.5 2.3 9.4 27.6 5 (14عامة مردم ) كد  -3

های خاص با جهت گیری مثبت نسبت به افراد و گروه -4

 (9و  8، 7ها )كدهای آن
6 33.8 1.6 0.0 12.6 

های خاص با جهت گیری خنثی نسبت به افراد و گروه -5

 (17و  16، 15ها )كدهای آن
7 0.0 28.3 0.0 8.4 

 2.7 0.2 8.9 0.0 3 (4و  3كاهنان و حواريون ) كدهای  -6

 1.1 0.0 3.8 0.0 4 (6و5روحانیون يهود و كشیشان)كدهای  -7

 0.1 0.0 0.4 0.0 8های خاص با جهت گیری منفی نسبت به افراد و گروه  -8
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 (19و  18آنان )كدهای

 100.0 100 100 100  جمع

 « ها و اعمال شخصيما و خصلت» رهاي مخاطبان هنجا -ج -3

ی هنجاری در دسته بندی شش ها، دستة  سوم گزارههابه ترتیب فراوانی گزاره

 است كه از نظر تعداد، با "ها و اعمال شخصیهنجارهای ما و خصلت"گانه، 

باشد. اين می( هادرصد كل گزاره 14گزاره ) 1458تفاوت با دستة دوم، شامل میك

 مضامیندرصد  11.9انجیل و مضامین درصد  22درصد مضامین قرآن،  10.5مضمون 

درصد اين   36، پیامبران مخاطب اصلی 7دهد. به موجب جدول میتورات را تشكیل 

درصد(.  61.1و قرآن  61.6باشند. ) تورات میی هنجاری در سه كتاب هاگروه از گزاره

پیروان دين خود )مسلمانان(  ،ديگراز میان سه كتاب، قرآن به مراتب كمتر از دو كتاب 

درصد( در  32و تورات  38، انجیل 4را برای چنین مضمونی انتخاب كرده است ) قرآن 

ی هادرصد، افراد و گروه 16درصد اين مضمون، عامه و  19عوض در قرآن، مخاطب 

. انجیل تنها باشندمیخاص با جهت گیری مثبت )مؤمنان، پرهیزگاران و خردمندان( 

را از میان  "و اعمال شخصی هاما و خصلت"از مخاطبین مضمون میی است كه سهكتاب

  .درصد( 4روحانیون انتخاب كرده است )

 

در  ها و اعمال شخصيما و خصلتهاي هنجاري درصد مخاطبان گزاره -7ول جد

 سه كتاب مقدس

ها و های هنجاری ما و خصلتموضوع: مخاطبان  گزاره

 اعمال شخصی 
 كد

 درصد

 رد

 قرآن

 درصد

 در

 انجیل

 درصد

 در

 تورات

 درصد

 در

 جمع

 35.5 61.6 0.0 61.1 1 (2و 1پیامبران ) كدهای  -1

 25.5 32.0 38.3 3.8 2 (13و  12، 11، 10) كدهای پیروان اديان ابراهیمی -2

 12.6 5.6 11.7 19.2 5 (14عامة مردم ) كد  -3



  

 

 

 
 35/  مخاطبان در متن در سه كتاب مقدس

ت به های خاص با جهت گیری خنثی نسبافراد و گروه -4

 (17و  16، 15ها )كدهای آن
7 0.0 27.9 0.0 11.7 

 7.5 0.8 17.3 0.0 3 (4و  3كاهنان و حواريون ) كدهای  -5

های خاص با جهت گیری مثبت نسبت به افراد و گروه -6

 (9و  8، 7ها )كدهای آن
6 15.6 0.3 0.0 5.2 

 1.5 0.0 3.6 0.0 4 (6و5روحانیون يهود و كشیشان)كدهای  -7

های خاص با جهت گیری منفی نسبت به افراد و گروه  -8

 (19و  18آنان )كدهای
8 0.2 0.8 0.0 0.4 

 100.0 100 100 100  جمع

 

 « ها براي تبليغ و ارشادها و منشوظيفه»مخاطبان هنجارهاي  -ج -4

ها ها و منشوظیفه"چهارمین دسته در دسته بندی شش گانه، هنجارهای مرتبط با 

اين مضمون  ها(درصد كل گزاره 9.9گزاره. ) 1032است با تعداد  "یغ و ارشادبرای تبل

تورات را  مضامیندرصد  14.6انجیل و  مضامیندرصد  11.3درصد مضامین قرآن،  5.9

درصد اين   57حاكی از آن است كه پیامبران مخاطب اصلی  8دهد. جدول میتشكیل 

كه در قرآن و میشند. از اين نظر سهبامیی هنجاری در سه كتاب هاگروه از گزاره

درصد است. از میان سه كتاب،  79و   87شود، چشمگیر و معادل میه يدتورات د

درصد، از میان افراد و  39معادل میيی را با سههاانجیل بیشترين مخاطب چنین گزاره

 20ی خاص، با جهت گیری خنثی انتخاب كرده است. از سوی ديگر در حالیكه هاگروه

در قرآن، كاهنان ودر انجیل حواريون است و يا در  ایهرصد مخاطبان چنین گزارد

دهند، سهم هر دو مخاطب در قرآن صفر میدرصد را روحانیون تشكیل  18انجیل 

درصد و يهوديان در تورات  12درصد، مسلمانان در قرآن  12است. مسیحیان در انجیل 

  "ها برای تبلیغ و ارشادها و منشوظیفه" های هنجاری مرتبط بادرصد مخاطبان گزاره 1

   دهند.را تشكیل می
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ها  براي تبليغ دين و ها و منشوظيفههاي هنجاري درصد مخاطبان گزاره -8جدول 

 در سه كتاب مقدس ارشاد

ها  ها و منشهای هنجاری وظیفهموضوع: مخاطبان  گزاره

 برای تبلیغ دين و ارشاد
 كد

 درصد

 در

 قرآن

 درصد

 در

 انجیل

 درصد

 در

 تورات

 درصد

 در

 جمع

 57.0 79.1 0.0 86.7 1 (2و 1پیامبران ) كدهای  -1

 14.3 19.8 18.5 0.0 3 (4و  3كاهنان و حواريون ) كدهای  -2

های خاص با جهت گیری خنثی نسبت به افراد و گروه -3

 (17و  16، 15ها )كدهای آن
7 0.0 39.2 0.0 11.9 

 5.3 0.0 17.5 0.0 4 (6و5یشان)كدهای روحانیون يهود و كش -4

 4.7 0.9 12.1 2.3 2 (13و  12، 11، 10) كدهای پیروان اديان ابراهیمی -5

 3.0 0.2 7.0 3.0 5 (14عامة مردم ) كد  -6

های خاص با جهت گیری مثبت نسبت به افراد و گروه -7

 (9و  8، 7ها )كدهای آن
6 8.0 1.6 0.0 2.5 

ای خاص با جهت گیری منفی نسبت به هافراد و گروه  -8

 (19و  18آنان )كدهای
8 0.0 4.1 0.0 1.3 

 100.0 100 100 100  جمع

 

 

 « هاي مقدسها و زمانها، مکانما و كتاب» مخاطبان هنجارهاي -ج -5

ها و ها، مكانما و كتاب"ی شش گانه، هنجارهای هاپنجمین دسته از دسته

 6.6( اين مضمون هادرصد كل گزاره 9.1گزاره. ) 949است با تعداد  "های مقدسزمان

تورات را شامل  مضامیندرصد  18.6انجیل و  مضامیندرصد  2.7درصد مضامین قرآن، 



  

 

 

 
 37/  مخاطبان در متن در سه كتاب مقدس

 هادرصد مخاطبان اين دسته از گزاره 71مخاطب اصلی  ،پیامبران 9شود. طبق جدول می

درصد و انجیل  64، قرآن درصد 83باشند. از اين نظر سهم تورات میدر سه كتاب 

ی خاص هاصفر درصد است. از میان سه كتاب، انجیل بیشترين سهم را به افراد و گروه

 20 .درصد( 32و  37با جهت گیری خنثی و همچنین مسیحیان داده است )به ترتیب 

ياد در انجیل سهم  ،در قرآن، عامة مردم هستنند هادرصد از مخاطبان اين دسته از گزاره

 در تورات هیچ است.   درصد و  16 شده
 

هاي ها و زمانها، مکانما و كتابهاي هنجاري درصد مخاطبان گزاره -9 جدول

 در سه كتاب مقدس مقدس

ها، های هنجاری ما و كتابموضوع: مخاطبان  گزاره

 های مقدس  ها و زمانمكان
 كد

 درصد

 در

 قرآن

 درصد

 در

 انجیل

 درصد

 در

 تورات

 درصد

 در

 جمع

 70.7 83.2 0.0 64.2 1 (2و 1) كدهای پیامبران  -1

 15.3 16.3 32.0 9.1 2 (13و  12، 11، 10) كدهای پیروان اديان ابراهیمی -2

 7.5 0.0 16.0 19.9 5 (14عامة مردم ) كد  -3

های خاص با جهت گیری خنثی نسبت به افراد و گروه -4

 (17و  16، 15ها )كدهای آن
7 0.0 37.3 0.0 3.0 

های خاص با جهت گیری مثبت نسبت به گروه افراد و -5

 (9و  8، 7ها )كدهای آن
6 6.4 0.0 0.0 2.0 

 1.1 0.5 9.3 0.0 3 (4و  3كاهنان و حواريون ) كدهای  -6

 0.3 0.0 4.0 0.0 4 (6و5روحانیون يهود و كشیشان)كدهای  -7

های خاص با جهت گیری منفی نسبت به افراد و گروه  -8

 (19 و 18آنان )كدهای
8 0.3 1.3 0.0 0.2 

 100.0 100 100 100  جمع
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 « هاي مقدسما و انسان»مخاطبان هنجارهاي  -ج -6

 927است با تعداد  "های مقدسما و انسان"آخرين دسته، مربوط به هنجارهای 

درصد  16.8درصد مضامین قرآن،   8.2( اين مضمونهادرصد كل گزاره 8.9گزاره. )

 10جدول ر اساس گیرد. بمیتورات را در بر  مضامیند درص 3 انجیل و مضامین

در سه كتاب  هادرصد مخاطبان اين دسته از گزاره  30مخاطب اصلی  ،پیامبران

درصد و انجیل هیچ است. در  59، قرآن درصد 71باشند. از اين نظر سهم تورات می

ست در حالیكه درصد، بیشترين سهم را به مسیحیان داده ا 37اين مضمون نیز انجیل با 

درصد است. سهم  27و سهم يهوديان در تورات درصد  5سهم مسلمانان در قرآن 

در قرآن چنین  امادرصد است  1درصد، سهم كاهنان در تورات  24حواريون در تورات 

 وجود ندارد.   میسه

 

در سه كتاب  هاي مقدسما و انسانهاي هنجاري درصد مخاطبان گزاره -10جدول 

 مقدس

های های هنجاری ما و انسان: مخاطبان  گزارهموضوع

 مقدس 
 كد

 درصد

 در

 قرآن

 درصد

 در

 انجیل

 درصد

 در

 تورات

 درصد

 در

 جمع

 30.3 70.7 0.0 59.0 1 (2و 1پیامبران ) كدهای  -1

 23.2 27.2 36.7 4.9 2 (13و  12، 11، 10) كدهای پیروان اديان ابراهیمی -2

 12.3 1.1 24.1 0.0 3 (4و  3كاهنان و حواريون ) كدهای  -3

 11.8 1.1 12.4 13.7 5 (14عامة مردم ) كد  -4

های خاص با جهت گیری مثبت نسبت به افراد و گروه -5

 (9و  8، 7ها )كدهای آن
6 21.9 3.0 0.0 10.1 

های خاص با جهت گیری خنثی نسبت به افراد و گروه -6

 (17و  16، 15ها )كدهای آن
7 0.0 19.0 0.0 9.6 



  

 

 

 
 39/  مخاطبان در متن در سه كتاب مقدس

 1.9 0.0 3.8 0.0 4 (6و5روحانیون يهود و كشیشان)كدهای  -7

های خاص با جهت گیری منفی نسبت به افراد و گروه  -8

 (19و  18آنان )كدهای
8 0.5 1.1 0.0 0.8 

 100.0 100 100 100  جمع

 

 

 گيريجمع بندي و نتيجه
كيه حتيی   است به جامانده ازاعصار منتهی بيه ارتباطيات شيفاهی     ایهمخاطب واژ

دييد.آنان  از آن اثيری  سيال پيیش ارسيطو نیيز      2300ی ارتبياطی  هيا توان در نوشيته می

بيرای شينیدن ييک سيخنرانی،      "خطابی"يی از مردم بودند كه به عنوان مخاطب هاگروه

ی هيا ، انسيان ها. بعدها و پس از اختراع رسانهاندهشدمیگفتار يا بحث در يک جا جمع 

« مخاطيب »نیيز بيا اصيطالح     -ی چياپی مقيدس   هيا كتاب از جمله - هاآن سوی رسانه

تيوان آنيان را   ميی مقاله متمركز بر گونه ديگری از مخاطبان است كه اين شناخته شدند. 

 نامید.   "مخاطبان در متن"

در مطالعه حاضر، مخاطبان در متن قرآن، انجیل و تيورات بيه دو دسيته اصيلی و     

هيای  گيزاره اطبيان اصيلی و فرعيی     كه مخ شدهسپس اين سؤال مطرح فرعی تقسیم و 

و چيه   كدامنيد ) حاوی بايدها و نبايدها( در  هير ييک از سيه كتياب مقيدس       هنجاری
 ها  وجود دارد؟ هايی میان آنها و تفاوتمشابهت

سيؤال حياكی از آن اسيت كيه  سيه چهيارم       ايين  جستجو برای دستیابی به پاسخ 

موسی)ع( بوده است. اين نسبت ی هنجاری تورات، مستقیماً خطاب به حضرت هاگزاره

بیش از ييک دوم و بيرای حوارييون حضيرت     میبرای حضرت محمد )ص( در قرآن ك

خطاب به حضرت  ایهعیسی )ع( در انجیل نیز نزديک يک ششم بوده است. )هیچ گزار

  .در انجیل يافت نشد( (ع)عیسی
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 ی هنجاری  هر سه كتياب مقيدس، عاميه ميردم    هامخاطب اصلی بخشی از گزاره

هستند، اما نسبت آن در قرآن بیش از دو كتاب ديگر است. قرآن به مراتيب بيیش از دو   

كتاب ديگر، عامه مردم را مخاطب اصلی هنجاره قرار داده است. ) سهم آنيان در  قيرآن   

تيوان پیيروان   ميی در هر سيه كتياب    .حدود دو  برابر انجیل و هفت برابر تورات است(

خاطب اصلی يافت. )بديهی اسيت از نظير زميان نيزول، در     را به عنوان ممیاديان ابراهی

توان فقط انتظار مخاطب بودن يهوديان، در انجیل يهوديان و مسيیحیان و در  میتورات، 

دهند میقرآن، انتظار هر سه را داشت(  اين گروه فراوان ترين مخاطب انجیل را تشكیل 

( انجیل به مراتيب بيیش از   ) نسبت آن حدود هشت  برابر قرآن و دو برابر تورات است

ب ای خاص را در قالب جهت گیری خنثيی ميورد خطي   هادو كتاب ديگر، افراد يا گروه

ی خاص با جهت گیری مثبيت  هاقرار داده و قرآن بیش از دو كتاب ديگر، افراد يا گروه

 را مخاطب قرار داده است. در حالیكه مخاطبانی از اين دو دسته در تورات ديده نشد.

درصد  95توان تفاوت سه كتاب را در اين مورد اينگونه ديد كه میع در مجمو

ی خاص با هاسه دسته، پیامبر، عامة مردم و افراد و گروهبه ترتیب مخاطبان قرآن را 

درصد مخاطبان تورات، دو دسته، پیامبر و  93د. ندهمیجهت گیری مثبت تشكیل 

ی هاستة مسیحیان، افراد و گروهدرصد  مخاطبان انجیل؛ چهار د 92يهوديان هستند و 

 خاص با جهت گیری خنثی، حواريون و كاهنان و عامة مردم هستند.

ی هيا درصيد گيزاره   59تيوان ايين پدييده را دييد كيه      میدر هر سه كتاب مقدس 

باشيند. بيه   ميی هنجاری سه كتاب، عالوه بر مخاطب اصلی، دارای مخاطب فرعيی نیيز   

ی سه كتاب فاقد مخاطب فرعيی اسيت. ايين    هادرصد گزاره 41عبارت ديگر در حدود 

درصد است.  در انجیيل،   5.6و در تورات  45.3درصد، در قرآن  73.1نسبت در انجیل 

 0.9درصد از مخاطبيان فرعيی قيرآن و     0.8، در حالیكه اندهپیامبران مخاطب فرعی نبود

درصيد   0.1و  0.5دهنيد.  ميی تورات را پیامبران ديگر تشيكیل  از مخاطبان فرعی درصد 

دهنيد در  ميی تشيكیل   هيا ی انجیل و قيرآن را فرشيتگان و جين   هامخاطبان فرعی گزاره

نشد. عالوه بر اين سهم قابل توجهی از مخاطبيان   ديدهحالیكه چنین موردی در تورات 
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درصد( به كاهنان يهودی و روحانیون اختصياص   9.2ی هنجاری تورات )هافرعی گزاره

ی هيا رصد و در انجیل هیچ است. در قرآن افراد و گيروه د 0.4دارد؛ اين نسبت در قرآن 

درصيد حجيم قابيل تيوجهی از      7.8خاص ) با جهت گیری مثبت نسبت بيه آنيان( بيا    

درصيد و در   0.8. ايين نسيبت در تيورات    نيد امخاطبان فرعی را به خود اختصاص داده

يان )در درصد مخاطبان فرعی تورات را پیروان اد 82.8انجیل هیچ است. از سوی ديگر 

 هيا درصيد )در رأس آن  19.1دهند. اين نسبت در انجیلمیيهوديان( تشكیل  هارأس آن

درصد ) از جمله مسلمانان( است. سهم عامه مردم به عنيوان   7.2مسیحیان(  و در قرآن 

درصيد و در تيورات هيیچ اسيت.      5.6درصد، در انجیيل   25.7مخاطب فرعی در قرآن 

و در تيورات   1.7درصيد، در انجیيل    3.3ی در قرآن مخاطبان فرعی با جهت گیری خنث

ی هيا ی قرآن افيراد و گيروه  هادرصد گزاره 9.5درصد است. هچنین مخاطب فرعی  0.7

درصد و  0.1خاص ) با جهت گیری منفی نسبت به آنان( هستند. اين نسبت در تورات 

انجیيل و   درصد از مخاطبان فرعی 0.1و  0.3در انجیل هیچ است. در حالیكه به ترتیب 

 دهند، اين نسبت در قرآن هیچ است.میتورات را  حاكمان و دولتمردان تشكیل 

در قرآن، رتبة اول همة مضامین هنجاری ششگانه را حضرت محمد )ص( تشكیل 

بيا   يياد شيده  سيهم شيش مضيمون    توان گفت كيه  میدرصد اطمینان  99دهد. اما با می

ی هنجياری مربيوط بيه    هيا گيزاره  درصيد  87يكديگر يكسان نیست. آنچنانكه مخاطب 

پیيامبر بيوده، در حالیكيه فقيط مخاطيب       "برای تبلیغ دين و ارشياد  هاو منش هاوظیفه"

. در تيورات  انيد هايشان بود "ی متقابل اجتماعیهاما و كنش"ی هادرصد گزاره 36اصلی

در  يياد شيده  . اما  سيهم  اندهنیز رتبة اول همة مضامین ششگانه، حضرت موسی )ع( بود

بيه   -د. در واقع در تيورات  نتفاوت معنی داری با يكديگر ندار ،هر شش مضمون اصلی

سهم توزيع شده برای پیامبر آن دين، در هر شش مضمون تقريباً يكسيان   -خال  قرآن 

 بوده است.
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