
 ۳۸ـ  ۲۵، ص ۱۳۹۲، بهار ۱۴سال چهارم، شماره دوم، پياپي    __ ________________________________    
1  
  
  
  

  بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن پس از قرون وسطا
  

 Afshar.1347@yahoo.com  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابلبهروز افشار / 
  9/11/1392ـ پذیرش:  10/7/1392دریافت: 

  چکيده
خلـدون، سـید قطـب،     تیمیه، ابن این مقاله درصدد بررسی ماهیت ده فرمان و تبیین ارزش آن از نظر محققانی همچون ابن

در میان ایـن احکـام، ده    .حکم است 613به گفته دانشمندان یهود، تورات مشتمل بر عبداهللا قرطبی و فخررازي است.  ابو
 ریشـه دارد. امین در همـین فـر  یهـود  احکام شـریعت   همۀها محور شریعت یهودند و  رماناهمیتى ویژه دارند. این ف حکم

 اشـاره بـه دو لـوح    ،»الـواح « ازقرآن کریم  تعبیر. شده استپیمان  ها با خدا هم قوم اسرائیل با پذیرفتنِ این فرمان واقع، در
  .اره شده استسوره اعراف به آنها اش 145آیه  از کتاب مقدس است که در ده فرمان شامل

نظر به اهمیتی که ده فرمان در نزد عالمان یهود یافت و اشارات دقیق و لطیفی که قرآن کریم به آن دارد، پـس از قـرون   
 هـاي  خلدون و دیگـران بـا دیـدگاه    تیمیه، ابن وسطا، حکما و متکلمان و محققانی همچون سید قطب، خطیب تبریزي، ابن

  اره پرداختند که تفصیل این بحث در این مقاله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.ب متفاوت، به نقد و بررسی در این

  قرون وسطا. ده فرمان، تورات، قرآن،ها:  واژه کلید
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 مقدمه

گرفتـه شـده و در عبـري    » ده گفتـار «یـا  » ده واژه«، بـه معنـاي   »deka LogoiF«ده فرمان از ریشه یونانی 
گانـه موسـی    یا احکـام ده » Decalogue«به همان معنا است و نیز نام دیگر » aseret ha-dvarim«موسوم به 

و او «کـه   خـروج و تثنیـه   اسـفار این واژه اشاره است بـه آیـاتى در    ).Harrell son, 1962, p. 569است (
  .)4: 10؛ 13: 4؛ تثنیه، 28: 34(خروج، » ها نوشت سخنان عهد، یعنى ده کالم را بر لوح

اسرائیل از مصر، موسى به فرمـان خـدا    بنییهودیان، سه ماه پس از خروج گفته کتاب مقدس  به
بر آنهـا نقـش بسـته بـود. ایـن ده       به کوه سینا رفت و در آنجا، دو لوح را دریافت کرد که ده فرمان

امـا سـایر احکـام تـورات را     ، )22: 5؛ تثنیـه،  18: 31(خـروج،  نوشته شده بود » انگشت خدا«به  ،فرمان
انـد؛ شمارشـى کـه در     هاى مختلفى شماره کرده ده فرمان را به شکل. )24، 9: 31(تثنیه، موسى نوشت 

. تـو را خـدایانِ دیگـر    2 . من هستم خداوند، خداى تو؛1یهودیت، بیشتر پذیرفته شده چنین است: 
. پـدر و مـادرت را   5 دار؛ . روز شبات (شنبه) را گرامـی 4 . نام خدا را به باطل نبر؛3 جز من نباشد؛

. بـه  10 . بر همسایه خود شهادت دروغ نـده؛ 9 . دزدى نکن؛8 . زنا نکن؛7 . قتل نکن؛6 احترام کن؛
یـک فرمـان    ناموس و اموال همسایه خـود طمـع نـورز. مسـیحیت، دو فرمـان نخسـت را معمـوالً       

. در این سامانه، فرمان نهم شهوت جسمانى را ندک و فرمان دهم را به دو فرمان تقسیم می دشمار می
  دارد. کند و فرمان دهم از طمع به اموال دیگران بازمی نع میم

 اسـت.  سـخن گفتـه   کم ،به حضرت موسی ده فرمان،درباره محتواي  ا کهاسالمی قرون وسط تفاسیر
ده دانشمندان مسلمان درباره مـتن   ،رو این از است.است که در تورات بیان شده  وانینیق کنندة تکمیلقرآن 
 ،با ایـن حـال   ند.ردکنیازي به تحقیق تفصیلی احساس ن دي با شریعت اسالم نداشته،که ارتباط زیا فرمان،

از  نـدیم  ابـن ، کثیر ابن، طبري، ابوالحسن الکیسائی، سیوطی، الثعالبی، الحکیم الترمذي چونهمدانشمندانی 
  اند. آن پرداخته ةبه نقد و نظر دربار ،که بنابر اهمیت ده فرمان هایی هستند چهرهمعدود 

داران اعتقاد به برابري دقیق احکام دهگانـه کتـاب    محدث و عارف معروف از طرف ،الحکیم الترمذي
ه بـن   وهـب به نقل از  ،طبريهمچون  »الکلمات العشر« در مبحث ترمذي مقدس و قرآن کریم است. منبـ 

بـا آیـات   فرامین کتـاب مقـدس دقیقـاً     کند که أکید میتپردازد و  کلمات عشره کتاب مقدس میبه تفسیر 
  .)20، ص 4، ج 1992(ترمذي، کند  چند بار تکرار می و این مطلب را قرآن کریم قابل تطبیق هستند،

، خـود  در اثـر معـروف   يدیـدگاهی منحصـر بـه فـرد دارد. و     ابواسحاق الثعالبیادیب و مفسر قرآن 
بـه  چنـدین صـفحه از ایـن کتـاب را      ،تواند باشـد   ترین قصص می که در نوع خود جامع ،قصص االنبیاء

 .)825ق، ص 1411(ثعالبی، اختصاص داد » الواح موسی«موضوع 
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ي ابتـدا بـه نقـل از دانشـمند نحـوي و      ونیز به ده فرمان تورات اشاره صریحی کرده اسـت.   سیوطی
 گوید: اگرچه ده فرمان، مربوط بـه حضـرت موسـی و    در این مورد می بن سالم ابوعبید قاسمشناس  قرآن

همان ده آیه از سـوره انعـام بـوده کـه بـا ایـن عبـارت آغـاز          ولی اولین قسمت از تورات، ،تورات است
  .)116، ص 1ج (سیوطی،  »قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرَّم ربکُم علَیکُم، بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ«شود:  می

همچنین سخن خویش را با نقل نظر بعضی از دانشمندان موافق خود، که اعتقاد دارنـد   سیوطی
آیات سوره انعام شامل همان ده فرمانی است که خداوند در تورات به موسی نوشت، مـورد تأکیـد   

  دهد. قرار می
رح موضوع ده فرمان را با روش متفـاوت و کـامالً متمـایز شـ     ، نویسنده معروف،ینالکیساابوالحسن 

بلنـد شـو،   «کند که چگونه جبرئیل بر موسی فرود آمد و به او گفت:  در کتابش توصیف می يدهد. و می
او همچنـین بـه خواننـدگان ایـن کتـاب      اکنون قبل از تو کسی سوار آن نشد، بر اسب من سوار شو که ت

فـت و در هنگـام   جبرئیل موسی را به مکانی برد که خداوند از قبل با او در آنجا سـخن گ  متذکر شود که
 »شنید کـه خداونـد بـه قلـم گفـت، بنـویس       رسیدن به کوه سینا، صداي حرکت قلم را در میان الواح می

  .)220، ص 1992، کیسانی(
 و خلـدون  ابـن  ،رازيفخـر ، ابوعبـداهللا قرطبـی   چـون هماز قرون وسطی نیز دانشمندان زیـادي  پس 

 هـا به تفصـیل در ایـن مقالـه بـه آن    . پرداختند به موضوع ده فرمان کتاب مقدس ...و قطبسید و تیمیه ابن
  پرداخته شده است.

  ده فرمان در تورات
اسرائیل و خروج آنها از مصر به سوي سرزمین موعـود   داستان موسی و بنی از تورات، خروج سفر

در ایـن کتـاب    ،معروف است» ده فرمان«که به  ،ترین دستورات خدا به موسی کند. مهم را بازگو می
  آمده است:

  گونه سخن گفت: خدا این
  . من خداوند، خداي تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت در مصر آزاد کرد.1
گونه بتی به شـکل آنچـه در آسـمان یـا بـر زمـین یـا در         هیچ خدایان دیگري غیر از من نداشته باش. .2

چون من خداي غیـوري هسـتم و    ؛دریاست درست نکن، در برابر آنها خم نشو و آنها را بندگی نکن
کنم، و بر کسانی که مـرا دوسـت    تا نسل سوم و چهارم مجازات می ،کسانی را که از من نفرت دارند

  کنم. بدارند و از دستوراتم پیروي کنند تا هزار پشت رحمت می
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  گذارد. ت نمیبدون مجازا ،نام مرا بیهوده به زبان نیاور. خدا کسی را که نامش را بیهوده به زبان آورد. 3
 ،روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته، شش روز کار کـن، ولـی در روز هفـتم   . 4

هیچ کاري نکن. نه خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غالمت، نه کنیزت، نـه   ،که سبت خداوند است
در شـش   ،ر آنهاسـت چون خداوند آسمان و زمین و دریا و هرچه را کـه د  ؛ارپایانتهمهمانت، نه چ

  روز آفرید و روز هفتم استراحت کرد. پس او روز سبت را مبارك و مقدس کرد.
  پدر و مادرت را احترام کن تا در سرزمینی که خدا به تو خواهد داد، عمر طوالنی داشته باشی.. 5
  قتل نکن.. 6
  زنا نکن.. 7
  دزدي نکن.. 8
  ات شهادت دروغ نده. همسایه بر ضد. 9

  .)17:1:  20(خروج ات نداشته باش  خر و گاو همسایه ،کنیز ،غالم ،ناموس ،ع به مالچشم طم. 10
اسـرائیل و عبـور آنهـا از     ، اعداد و تثنیه نیز به سرگذشـت بنـی  الویانسه کتاب بعدي تورات یعنی 

یـات احکـام   ئهـا بـه جز   از این کتاب اديپردازد. حجم زی بیابان براي رسیدن به سرزمین موعود می
ده فرمان دوباره تکرار شده است. این کتـاب بـا مـرگ موسـی      ،تثنیه سفردینی اختصاص دارد. در 

  .یابد خاتمه می

 ده فرمان در قرآن

قـرآن اشـاره بـه ده     ،رسد در دو مـورد  ده فرمان باشد. اما به نظر می گردر قرآن آیاتی نیست که کامالً بیان
بـه ده فرمـان   » میثاق«یا » عهد«واژه  با 84ـ83 یک بار در سوره بقره آیات .فرمان موسی در کوه سینا دارد

  اشاره شده است.
یتـامی و  و إِذْ أَخَذْنا میثاقَ بنی إِسرائیلَ ال تَعبدونَ إِالَّ اللَّه و بِالْوالدینِ إِحساناً و ذي الْقُرْبـی و الْ «

لنَّاسِ حقُولُوا ل ینِ وساکالْم          أَنْـتُم و نْکُم یالً مـ إِالَّ قَلـ تُملَّیتَـو آتُـوا الزَّکـاةَ ثُـم الةَ و وا الصـ یمـأَق ناً وس
جز خـداي را نپرسـتید    یاد آورید هنگامی را که از بنی اسرائیل عهد گرفتم که به ؛)83(بقره: »معرِضُونَ

ران، و به زبـان خـوش بـا مـردم سـخن      و نیکی کنید، دربارة پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقی
گویید، و نماز به پاي دارید، و زکات مال خود بدهید، پس شما (طایفۀ یهود) عهد شکسـته و روي  

  جز چند نفر و شمایید که از حکم خدا برگشتید. گردانیدید. به
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فکُونَ دمـاءکُم  و إِذْ أَخَذْنا میثاقَکُم ال « فرماید: می» میثاق«در آیه بعدي با ذکر صریح واژه  بقـره:   »...تَسـ)
؛ و به یاد آرید هنگانی که عهد گرفتیم از شما که خون یکدیگر نریزید، و یکدیگر را از خانـه و دیـار   )84

  باشید. خود نرانید، پس برآن عهد اقرار کرده و گردن نهادید و شما خود بر آن گواه می
خود را بر موسی در کوه سینا آشکار کـرد و   آیات سورة اعراف نیز اشاره دارد به اینکه خداوند

الواح سنگی مکتوب، که حاوي نصایح و دستورالعمل همه چیز است، به او اعطا کرد، ولی محتواي 
همه متن این الواح مشخص نیست. قرآن کریم نیز به برخی از آنها در ایـن سـوره چنـین تصـریح     

أَتْممناها بِعشْرٍ فَتَم میقات ربه أَربعینَ لَیلَۀً و قالَ موسی لأَخیه و واعدنا موسی ثَالثینَ لَیلَۀً و « کند: می
؛ و بـا موسـی سـی شـب     )142(اعـراف:  » قَومی و أَصلح و ال تَتَّبِع سبِیلَ الْمفْسدینَ هارونَ اخْلُفْنی فی

افزودیم تا آنکـه وعـده بـه چهـل شـب       وعده و قرار نهادیم، چون پایان یافت، ده شب دیگر بر آن
هارون گفت: تو اکنون پیشواي قوم و جانشین من باش و راه صالح پیش  تکمیل شد. به برادر خود 

  گیر و پیرو اهل فساد مباش.
»ی وقالَ لَنْ تَران کی أَنْظُرْ إِلَیأَرِن بقالَ ر هبر هکَلَّم نا ویقاتموسی لم ا جاءلَم لِ    و بـنِ انْظُرْ إِلَـی الْجلک

ـ        قاً فَلَمع وسـی صـخَـرَّ م ا و کـد لَـهعلِ ج بـلْجل هبلَّی را تَجی فَلَمتَران فوفَس کانَهتَقَرَّ ما أَفـاقَ قـالَ   فَإِنِ اس
گاه ما آمد و خـدا   هبا هفتاد نفر وعد و چون موسی؛ )143(اعـراف:  » سبحانَک تُبت إِلَیک و أَنَا أَولُ الْمؤْمنینَ

عرض کرد که خدایا خود را به من آشکار بنما که تو را مشاهده کنم. خـدا در پاسـخ    .با وي سخن گفت
تـو نیـز مـرا     ،مرا تا ابد نخواهی دید و لیکن در کوه بنگر اگر کوه به جـاي خـود برقـرار مانـد     :او فرمود

 .هـوش افتـاد   پس آنگاه که نور تجلی خدا بر کوه تابید، کوه را متالشی ساخت و موسی بـی  .خواهی دید
ذات  تنـزه  تو توبه کردم و من اول کسی هستم که بـه تـو و   عرض کرد خدایا، تو منزه و برتري به درگاه

  پاك تو ایمان دارم.
» ی ولَی النَّاسِ بِرِساالتع تُکطَفَیوسی إِنِّی اصرِینَ  قالَ یا مـاک نَ الشَّ کُنْ مـ و تُکی فَخُذْ ما آتَیاعـراف:  » بِکَالم)
ـانی، برگزیـدم و بـه هـم       ؛ خدا فرمود: اي موسی من تو را براي اینکه پیغام)144 صـحبتی   هاي مرا بـه خلـق برس

  جاي آور. خویش انتخاب کردم، پس آنچه که به تو فرستادم کامالً فراگیر و شکر و سپاس الهی را به
» ونْ کُلِّ شَیی الْأَلْواحِ مف نا لَهکَتَب کُلِّ شَییالً لتَفْص ظَۀً وعوم أْخُـذُوا      ءی ک مـرْ قَو أْمـ ةٍ وفَخُذْها بِقُـو ء

و در الواح از هر موضوع براي نصایح و پنـد و هـم تحقیـق     ؛)145(اعراف: » بِأَحسنها سأُرِیکُم دار الْفاسقینَ
ه موسی نوشتیم و دستور دادیم به قوت فراگیر قوم را دستور ده که نیکـوتر مطالـب آن را اخـذ    هر چیز ب

  کنند که پستی مقام و منزلت فاسقان را به زودي به شما نشان خواهیم داد.

۳۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  ها دگاهيدنقد و بررسی 
یی است کـه داللـت   ها نمونه سورة بقره، 84ـ83دند که آیات عتقم رازيو  طبريجمله مفسران مسلمان از

. کنـد  یهـود بـا مسـلمانان مـی    قـوم  آنها و چگونگی برخـورد  هاي  ویژگیو بر اوضاع و احوال یهودیان، 
کند. برخـورد خصـمانه    کید میأاسرائیل در کوه سینا ت نقض میثاق الهی از سوي بنی برهمچنین این آیات 

 یات ایـن مطلـب در  ئجز ین مدعاست.شاهد بر ا در مدینه در طول حیات پیامبر اکرم یهود با پیامبر
  آمده است. 84آیه  سوره بقره

  مفسران مسلمان قرون وسطی، عمومـاً ایـن عقیـده را توسـعه داده و بـر ایـن هسـتند کـه ده فرمـان         
تورات در قرآن کریم نیز آمده است، ولـی کـامالً از جهـات گونـاگون در لفـظ و معنـا یکسـان نیسـتند         

)William, 1930, p. 67اعراف را تا حد زیادي بیانگر تطبیق الواح موسی و سورة  145فسران آیه ). این م
  .)همان( دانند ، میمکرروش زندگی پیامبر ا روش زندگی او با

ترین مفسرانی است کـه بـه تحقیـق دربـارة ده      ، یکی از برجستهابواسحاق ثعالبیادیب و مفسر قرآن 
، خـود  در اثـر معـروف   يدیدگاهی منحصر بـه فـرد دارد. و   فرمان تورات در قرآن کریم پرداخته است و

چنـدین صـفحه از ایـن کتـاب را بـه       ،توانـد باشـد   ترین قصص می که در نوع خود جامع ،االنبیاء قصص
  :نویسد مینمونه عنوان  به .)825ق، ص 1411(ثعالبی،  ه استموضوع الواح موسی اختصاص داد

یک از ایـن نُـه   د و از آن، نُه لوح درست کند. هری را قطع کنخداوند جبرئیل را به بهشت فرستاد تا درخت
لوح دقیقاً متناسب با قدرت بازوي موسی درست شده است. درختی که از آن، الواح درست شـده اسـت   

ند قلمی از نور درست کرد که بلندتر از مسافت واز جنس زمرّد سبز بود. همچنین گفته شده است که خدا
ـپس      میان آسمان و زمین بود و در روز جمعه تورات را بر الواح با دست خود بـراي موسـی نوشـت. س
ـینا   خداوند جبرئیل را به همراهی بسیاري از فرشتگان فرستاد تا الواح را به نزد موسی بیاورند و در کوه س

  ).Hindy , 2006, p. 313-33الواح را براي او باز کنند. (

دهد که خداونـد در الـواح    اختصاص می» العشر الکلمات نسخۀ«همچنین فصلی را با عنوان  ثعالبی
. وي در )180ق، ص 1411(ثعـالبی،  ، بخش عمده تـورات را نوشـت   اش، موسی براي پیامبر برگزیده

خداوند همه آنها را به پیـامبر  اینها، کلمات ده فرمان هستند. «نویسد:  پایان این فصل با صراحت می
ک   «شود:  اسرائیل اعطا کرد و با این فرمان آغاز می در هیجده آیه از سوره بنی محمد بـقَضـی ر و

ک     «فرماید:  ؛ تا آنجا که می)23(اسراء: ...» أَالَّ تَعبدوا إِالَّ إِیاه و بِالْوالدینِ إِحساناً حـی إِلَیـا أَو مـم ک ذلـ
ۀِرکْمنَ الْحم کاین از چیزهایی است که خدایت از روي حکمت به تو وحـی کـرده   )39(اسراء: » ب .

  .)181(همان، ص است 
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کند که با ایـن کلمـات آغـاز     این کلمات را در سه آیه از سورة انعام خالصه می ثعالبیعالوه بر این، 
دینِ إِحسـاناً و ال تَقْتُلُـوا أَوالدکُـم     قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرَّم ربکُم «شود:  می بِالْوالـ ئاً وشَی أَالَّ تُشْرِکُوا بِه کُملَیع

ماهإِی و قُکُمنُ نَرْزالقٍ نَحنْ إِمشـاید   ،گیرد که خداوند با این فرامین به شما سفارش کرد و نتیجه می...» م
قـرآن کـریم تمـام     ثعـالبی . بـه نظـر   )153(انعام: » م بِه لَعلَّکُم تَعقلُونَذلکُم وصاکُ«که تقواي او داشته باشید 

گونـه اسـت. دیگـر اینکـه      چنانکه ده فرمـان ایـن   ،کلیصورت  به البته .بر داردسی را دراحکام دهگانه مو
ه سـوره  نازل شد که دقیقاً در سه آی اسرائیل به محمد تمامی احکام دهگانه موسی در هیجده آیه از بنی

  .(همان) انعام خالصه شده است
بـه شـرح ذیـل     ،بردارنده احکام دهگانه شریعت موسی استاي را که در آیات قرآنی ،در ادامه ثعالبی

  کند: بیان می
  .)23(اسراء: » و قَضی ربک أَالَّ تَعبدوا إِالَّ إِیاه« فرمان اول:
دهما أَو کالهمـا فَـال تَقُـلْ لَهمـا أُف و ال       و بِالْوالدینِ إِحساناً « فرمان دوم: رَ أَحـ بـالْک كنْدلُغَنَّ عبا یإِم

ۀِ و قُـلْ رب ارحمهمـا کَمـ      مـنَ الرَّح الذُّلِّ مـ ناحما جلَه ضاخْف الً کَرِیماً وما قَوقُلْ لَه ما ورْهی  تَنْهیـانبا ر
؛ و خـداي تـو   )24(اسـراء:  » م بِما فی نُفُوسکُم إِنْ تَکُونُوا صالحینَ فَإِنَّه کانَ للْأَوابِینَ غَفُـوراً صغیراً ربکُم أَعلَ

کس را نپرستند و درباره پدر و مادر نیکویی کنید. چنانچه که هر دو یـا یکـی    حکم فرموده که جز او هیچ
خـاطر شـوند مگوییـد و کمتـرین آزار بـه آنهـا        جنیـده اي که رن از آنها پیر و سالخورده شوند، زنهار کلمه

  مرسانید و با ایشان به اکرام و احترام سخن گویید.

کـه   و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران و بگـو پروردگـارا، چنـان   
خداي به آنچـه در   فرما. تو در حق آنها رحمت و مهربانی ،پدر و مادر، مرا از کودکی به مهربانی پروردند

خـدا هـر کـه را بـا نیـت       ،اگر همانا در دل اندیشه صالح داریدهاي شماست از خود شما داناترست،  دل
  ، البته خواهد بخشید.پاك به درگاه او تضرع و توبه کند

ذِّر    «فرمان سوم:  ال تُبـ بِیلِ و نَ السـ ابـ ینَ وک سـالْم و قَّهذَا الْقُرْبی ح آت ذِّرِینَ کـانُوا     و بـیراً إِنَّ الْمذ تَبـ
ک تَ  بـنْ رۀٍ ممحر غاءتاب منْهرِضَنَّ عا تُعإِم کَفُوراً و هرَبطانُ لکانَ الشَّی ینِ وإِخْوانَ الشَّیاط    م وهـا فَقُـلْ لَهـرْج

 کنُقغْلُولَۀً إِلی عم كدلْ یعال تَج وراً وسیالً مقَو     ک بـوراً إِنَّ ر سـحلُومـاً مم د فَتَقْعـ طسطْها کُلَّ الْبسال تَب و
؛ حقوق خویشـاندان و ارحـام خـود    )29(اسراء: » یبسطُ الرِّزقَ لمنْ یشاء و یقْدر إِنَّه کانَ بِعباده خَبِیراً بصیراً

ودشان برسان و هرگز اسراف روا مدار. که مبـذران  را ادا کن و نیز فقیران و رهگذران بیچاره را به حق خ
و مسرفان برادر شیطانند و شیطان است که سخت کفران نعمت پروردگار خود کرد و چنانچـه از ارحـام   

۳۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

دگـارت کـه امیـد آن داري اعـراض     ردسـت آوردن رحمـت پرو   هخاطر ب الحقوق مذکور به و فقیران ذوي
خود دلشاد کن، نه هرگز دسـت خـود محکـم بسـته دار و نـه       کردي، پس با گفتار نرم و آسان آنها را از

بسیار باز گشاده دار که هر کدام کنی، به نکوهش و حسرت خواهی نشست، همانا خداي تـو هـر کـه را    
  خواهد روزي وسیع دهد و هر که خواهد تنگ روزي گرداند که او به بندگان کامالً آگاه و بصیر است.

(اسـراء:  » ا أَوالدکُم خَشْیۀَ إِمالقٍ نَحنُ نَرْزقُهم و إِیاکُم إِنَّ قَتْلَهم کانَ خطْأً کَبِیراًو ال تَقْتُلُو« فرمان چهارم:
زیرا ایـن قتـل فرزنـدان،    ؛ فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید که ما رازق شما و آنها هستیم؛ )31

  بسیار گناه بزرگی است.
و هرگز به عمـل زنـا نزدیـک    ؛ )32(اسراء: » رَبوا الزِّنی إِنَّه کانَ فاحشَۀً و ساء سبِیالًو ال تَقْ« فرمان پنجم:

  نشوید که کاري بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است.
علْنا لولیه سلْطاناً فَـال  و ال تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتی حرَّم اللَّه إِالَّ بِالْحقِّ و منْ قُتلَ مظْلُوماً فَقَد ج« فرمان ششم:

و هرگز نفس محترمـی را کـه خـدا قـتلش را حـرام کـرده،       ؛ )33  (اسراء:» یسرِف فی الْقَتْلِ إِنَّه کانَ منْصوراً
مکشید مگر آنکه بحکم حق، مستحق قتل شود و کسی که خون مظلـومی را بـه نـاحق بریـزد، مـا بـه او       

ریزي اسراف نکند کـه او از جانـب مـا     پس در مقام انتقام از قتل و خون حکومت و تسلط بر قاتل دادیم.
  مؤید و منصور خواهد بود.

هد و ال تَقْرَبوا مالَ الْیتیمِ إِالَّ بِالَّتی هی أَحسنُ حتَّی یبلُغَ أَشُده و أَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْع«فرمان هفتم: 
؛ و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آنکه راه خیر و طریق بهتري منظور )34(اسراء: » کانَ مسؤُالً

دارید تا آنکه به حد بلوغ و رشد برسد و همه به عهد خود باید وفا کنید که البتـه از عهـد و پیمـان    
  سؤال خواهد شد.

ؤُالً     و ال تَقْف ما لَیس لَک بِه علْم إِنَّ السمع و الْب« فرمان نهم: سـم نْـهکـانَ ع ک کُـلُّ أُولئـ الْفُؤاد رَ وص «
  ها همه مسئولند. ؛ و هرگز بر آنچه علم و اطمینان نداري، دنبال مکن که چشم و گوش و دل)36(اسراء: 

ـ   « فرمان دهم: ک   و ال تَمشِ فی الْأَرضِ مرَحاً إِنَّک لَنْ تَخْرِقَ الْأَرض و لَنْ تَبلُـغَ الْجِبـالَ طُ والً کُـلُّ ذلـ
لهـاً آخَـرَ فَتُلْقـی    کانَ سیئُه عنْد ربک مکْرُوهاً ذلک مما أَوحی إِلَیک ربک منَ الْحکْمۀِ و ال تَجعلْ مع اللَّه إِ

زمـین را نتـوانی   هرگز در زمین به کبر و نـاز راه مـرو کـه بـه نیـرو      ؛ )37(اسراء: » فی جهنَّم ملُوماً مدحوراً
هاي بد همه نـزد خـدا ناپسـند     شکافت و به کوه در سر بلندي نخواهی رسید. از این قبیل کارها و اندیشه

خواهد بود. این از چیزهایی است که خدایت از روي حکمت به تو وحی کرده است و بـا خـداي یکتـا    
  د.ی مپرست وگرنه مالمت و مردود به دوزخ خواهی در افتایکسی را به خدا
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آیـات   .دانـد  قابل تطبیق مـی  سوره انعام را با احکام دهگانه موسی 153ـ151آیات  ثعالبیهمچنین 
  کند. فوق را به شرح ذیل بیان می

؛ بگـو اي پیـامبر،   )151(انعـام:  ...» قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرَّم ربکُم علَیکُم أَالَّ تُشْـرِکُوا بِـه شَـیئاً   «فرمان اول: 
وجـه   نچه خدا بر شما حرام کرده همه را به راستی بیان کنم. در مرتبه اول اینکه به خدا بـه هـیچ  آبیایید تا 

  شرك نیاورید.
  ؛ دربارة پدر و مادر احسان کنید.(همان)» ...و بِالْوالدینِ إِحساناً«فرمان دوم: 

اهم و ال تَقْتُلُوا أَوالدکُم م« فرمان سوم: إِیـ و قُکُمنُ نَرْزالقٍ نَح؛ و فرزنـدانتان را از بـیم   (همـان)  ...»نْ إِم
  دهیم. فقر نکشید ما شما و آنها را روزي می

؛ و بـه کارهـاي زشـت آشـکار و     (همان)» ...و ال تَقْرَبوا الْفَواحش ما ظَهرَ منْها و ما بطَنَ« فرمان چهارم:
  نهان نزدیک نشوید.

اکُم بِـه لَعلَّکُـم تَعقلُـونَ    « نجم:فرمان پ صـو کُمقِّ ذلإِالَّ بِالْح اللَّه رَّمی حالَّت ال تَقْتُلُوا النَّفْس و  ؛(همـان) » و
نفسی را که خدا حرام کرده جز به حق به قتل نرسانید، شما را خدا بدان سفارش نموده، شاید کـه تعقـل   

  کنید (تا از روي عقل و فهم کار بندید و سعادت یابید.
و هرگـز بـه   ؛ )152ام: (انعـ » ...و ال تَقْرَبوا مالَ الْیتیمِ إِالَّ بِالَّتی هی أَحسنُ حتَّی یبلُغَ أَشُـده « فرمان ششم:

  مال یتیم نزدیک نشوید تا آنکه به حد رشد و کمال رسد.
ـ ؛ (همان)» ...و أَوفُوا الْکَیلَ و الْمیزانَ بِالْقسط ال نُکَلِّف نَفْساً إِالَّ وسعها«فرمان هفتم:  راسـتی کیـل و وزن    هو ب

  .ایم ف نکردهرا تمام بدهید که ما هیچ کس را جز به قدر و توانایی تکلی
ید به عدالت گراییـد و  ی؛ و هرگاه سخنی گو(همان)» ...إِذا قُلْتُم فَاعدلُوا و لَو کانَ ذا قُرْبی« فرمان هشتم:

  هرچند دربارة خویشاوندان باشد.
ه عهد خدا وفا کنیـد (اوامـر   و ب ؛(همان)» و بِعهد اللَّه أَوفُوا ذلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ« فرمان نهم:

  و نواهی خدا را اطاعت کنید) این است سفارش خدا به شما، شاید که متذکر و هوشمند شوید.
بِیله ذلکُـم    «فرمان دهم:  نْ سـ عـ لَ فَتَفَرَّقَ بِکُمبوا السال تَتَّبِع و وهیماً فَاتَّبِعتَقسی مراطأَنَّ هذا ص و

 بِه اکُمصتَتَّقُونَو لَّکُمهاي دیگر که  و این است راه راست. از آن پیروي کنید و از راه؛ )153(انعام: » لَع
موجب تفرقه شماست جز از راه خدا متابعت نکنید. این است سـفارش خـدا بـه شـما، شـاید کـه       

  پرهیزکار شوید.
با فقـرات مـرتبط در عهـد     ،کریمانعام و اسراء قرآن هاي  اگر محتواي آیات مربوط در سوره ،بنابراین

۳۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

شـباهت زیـادي میـان ده فرمـان کتـاب مقـدس و        :توان گفت می ،عتیق مورد مقایسه و تطبیق قرار گیرد
  فرامین قرآن کریم وجود دارد.

آنها فقیـه   ۀاز قرون وسطی به موضوع ده فرمان کتاب مقدس پرداختند. ازجمل پسدانشمندان زیادي 
ترین فرمان خداوند کـه در عـین حـال اولـین فرمـان از احکـام        مهم« گوید: یم تیمیه ابن حنبلی،و متکلم 

همچنـین اسـم    .همتایی اوست دهگانه تورات (الکلمات العشر) است، ایمان و تصدیق به وحدانیت و بی
ـ  (ابـن » است که حاوي سورة االنعام و معادل آن در قرآن کریم است »الوصایا العشر«دیگر آن،  ، 1997، هتیمی

ی را بـراي  هاي متفـاوت  اولین دانشمند مسلمان است که نام تیمیه ابن :توان گفت عالوه می هب .)296، ص 1ح 
  .(همان)کار برد ه العشر و نیز الوصایا العشر ب جمله الکلمات ده فرمان کتاب مقدس از
ی کـه بـه   الکلمات العشر یا ده فرمان«نویسد:  فقیه و وزیر در حکومت ممالیک می ابوالعباس قلقشندي

و بـه قـول    هـا  موسی نازل شد در حقیقت خالصه تورات است و مثل قرآن شامل اوامـر و دسـتورالعمل  
نکته قابل توجه این اسـت   )465، ص 2، ح 1981، (قلقشندي »تبیان کل شیء و مبین همه مسائل است ،قرآن
مقدس را کـامالً بـا   به صراحت ده فرمان کتاب  ،همچون دیگر عالمان مسلمان قرون وسطی قلقشنديکه 

  داند. آیات قرآنی قابل تطبیق نمی
غیرمسـتقیم بـه احکـام دهگانـه موسـی      وي هرچنـد   .اسـت  تبریـزي خطیب  ،محدث معروف دیگر

بـه موضـوع ده    ،توجهی براي آن قائل است. ایشـان در ضـمن حـدیث ذیـل     اهمیت قابل ، ولیپردازد می
سـؤال   عنوان معجزات حضرت موسی هگانه ب آیات نه درباره یک یهودي از پیامبر« کند: فرمان اشاره می

جمله دستور به رعایت و حفظ روز شـنبه، پاسـخ    از ،پیامبر سؤال را با تفسیر ده فرمان کتاب مقدس .کرد
  .)58، ص 1ج تبریزي، خطیب (داده است 

  نویسد: شناس و فیلسوف می ، مورخ، جامعهخلدون ابن
نبال تعقیب فرعون و لشکریانش از مصر گذشتند، چند مـاجرا اتفـاق   اسرائیل به د بعد از اینکه موسی و بنی

بعد از آن، خداوند معجزاتی به موسـی عطـا    .اول اینکه موسی با خداوند در کوه طور مناجات کرد افتاد:
که شامل ده فرمـان   ،بود الواح شامل دو لوح اسرائیل، الواح بر او نازل شد و به ادعاي بنی ،کرد. دوم اینکه

  باشد: لکلمات العشر به شرح ذیل مییا ا
نیکـی بـه پـدر و مـادر در طـول      ؛ حفظ روز شنبه و کارنکردن در این روز مقدس؛ اقرار به یگانگی خدا

ـتن بـه خانـه     ؛ پرهیـز از شـهادت دروغ  ؛ ترك دزدي؛ پرهیز از زنا؛ خودداري از قتل  ؛زندگی طمـع نداش
فرمـانی   مال همسایه و هر چیزي دیگر. اینها هستند دهطمع نکردن به ؛ طمع نکردن به زن همسایه؛ همسایه

  ).95ـ94 ص ،2 ، ج1984خلدون،  که الواح موسی حاوي آن است (ابن
انعـام، بـا    ةسـور  153تـا   151در تفسـیرش از آیـات    ،قرطبـی ابوعبـداهللا  مذهب،  دانشمند و مفسر مالکی



   ۳۵ پس از قرون وسطا بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن

(قرطبـی،  نامـد   التـواره مـی   ه را مفتـتح شده، آیات این سور ، یهودي مسلماناحباربن  کعباستفاده از سخن 
 ،)153ــ 151(انعـام:   معـانی ایـن آیـات   «گوید:  می عباس ابنهمچنین به نقل از  قرطبی. )131، ص 7 ج ، 2001

نظـر دارنـد. ده    تمام ادیان موجود در عالم بـر آن اتفـاق   .شود بسیار روشن و از آیات محکم محسوب می
  .(همان)» در اصل همین آیات هستند ،فرمانی که به موسی نازل شد

با بیان این مطلب که این آیات نشانگر فرمـان خداونـد بـه پیـامبرش، موسـی اسـت، نتیجـه         قرطبی
هـا را بـه پیـروي از ایـن فـرامین       انسـان  همـۀ گیرد که خداوند به موسی در آن زمـان دسـتور داد تـا     می

رم اهللا      هذه اآلیه امر من اهللا تعالی لنبیه موسی « :فراخواند علیه السالم بان یدعو جمیـع الخلـق الـی مـا حـ
  .)132(همان، ص  »تعالی

میـان   رازيفخـر اي بسـیار جالـب را مطـرح کـرده اسـت.       ، نظریهقرطبییک قرن قبل از  ،رازيفخر
 154سوره انعام داراست و کتابی که به موسی داده شـده و در آیـه بعـدي     )153ـ151( دستوراتی که آیات

دستورات قرآنی جاودانـه هسـتند و مربـوط    « گوید: تفاوت قائل است. او می ،ر شده استسوره انعام ذک
ولی تورات به موسی داده شده و مربوط است بـه زمـان موسـی. از    ، هاست ها در همه زمان به همه انسان

به ارزش جهانی دسـتورات و تعـالیم قـرآن     ،سوره االسراء )39ــ 22( در تفسیر آیات رازيفخر ،این جهت
تعالیم و قوانینی را که در این سوره آمده، در همه ادیـان وجـود دارد و وجـه    «گوید:  می ه،درکید کأکریم ت

ان االحکـام المـذکورة فـی هـذه     « .)171، ص 10ق، ج 1411(فخررازي، » اشتراك همه ادیان را نشان می دهد
  .(همان)» جمیع االدیان و المللاآلیات شرائع واجبۀ الرعایۀ فی 

بـه ایـن موضـوع     گونـه  ایـن  مسـعود  ابـن بـا نقـل حـدیثی از     االمین الشنقیتیمحمد ،دانشمند مغربی
ترین دستور و وصیت پیامبر خدا را بشناسد بایـد ده فرمـان    خواهد آخرین و مهم هر کس می« پردازد: می

. )188، ص 2ق، ج 1389کثیـر،   (ابـن » بیان شده، بخوانـد انعام سوره  153ـ151که در آیات  ،را (الوصایا العشر)
ترین صـحابه پیـامبر اسـالم و     یکی از نزدیک ،بن مسعود عبداهللاین حدیث را با توجه به سخن  الشنقیتی

  .(همان)قراوالن تفسیر قرآن مطرح کرده است  یکی از پیش
ارد، ده فرمـان کتـاب   از زمرة دانشمندان مسلمان معاصر است کـه اعتقـاد د   عبدالحمید صدیقی

 ,peters(موحد مسلمان و سپس به حضرت موسی داده شده است  مقدس، قبالً به حضرت ابراهیم

1990,vol.2, p. 22(.  
کردنـد، تأییـد    این نظر، ایدة یکسانی ادیان و اینکه همه پیامبران از یـک اصـل (توحیـد) پیـروي مـی     

کنـد   کند. همچنین ایشان در توضیح ده فرمان کتاب مقدس، از سوره انعـام قـرآن کـریم اسـتفاده مـی      می
)Siddigui, 1976, p. 530(.  

۳۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ـ  در این سیدمیر احمدعلیمذهب هندي،  دانشمند معاصر شیعی عهـد عتیـق یـادآور    «گویـد:   اره مـی ب
آمـده اسـت.    17- 11: 20کند و نیز در سفر خـروج   به آن اشاره می 84دستوراتی است که سوره بقره آیه 

  .)Mir Ahmad Ali,1964, p. 123-124(» همه مسلمانان مأمور به این فرامین هستند
سـوره انعـام بـه     151ات االصـل، بـا اسـتناد بـه آیـ      سوري محمد شحرورمتفکر آزاداندیش مسلمان، 

 الکتاب و القـرآن و کند. او در کتاب  اش در قرآن اشاره می زمانی کالم خداوند و تجلی جاودانه بودن و بی
فهمـیم کـه آنهـا همـان ده فرمـان       روشنی می اگر ما در این آیات تأمل کنیم به« گوید: می القراءة المعاصرة

  .)65تا، ص  (الشحرور، بی »کتاب مقدس هستند
  گوید: می حیدرآبادنفوذ مسلمان با و فعال سیاسی ،ابوالعالء مودودي سید

کند  ترین اصول و تعالیم دین اسالم را بیان می کاتالوگ دستوراتی که در سوره االسراء آمده است، اساسی
ی بردارنده مسـائل ی بشري را بسازد و این فرامین درخواهد جامعه و زندگ که اسالم براساس این تعالیم می

اندکی پیش از هجرت بر پیـامبر   ،چون حکومت، اجتماع و امور خانواده است که در مکه ها در همه زمینه
اسالم نازل شد و در آغاز این عصر جدید، جامعه و حکومت اسالمی نو پا براساس این اصـول قـانونی،   

  .)136- 130تا، ص  (مودودي، بی اخالقی فرهنگی، اقتصادي و ایدئولوژیک بنیان نهاده شد
    گوید: سوره انعام می ،153ـ151است. این دانشمند در تفسیر آیات سید قطباز آن  آخرین نظریه

تـرین   انداز کامل دین اسالم است. این آیـات مهـم   فهمیم که این آیات چشم می ده فرمانبا تأمل بر روي 
ترین اصول حفظ بنیـان   دانیت خداوند) و نیز اساسیحعنصر حیات بشري و وجدان انسانی را (اعتقاد به و

براي زندگی اجتماعی و تضمین حقوق افراد الزم  که حقیقتاً ،خانواده، جامعه و امنیت متقابل فرد و جامعه
  .)1229، ص 3، ج 1999(سیدقطب، کند  است، بیان می

کنـد و از تحقیـق    می بحثشمولی اسالم  درباره جهان ،این کتاب در سید قطباست که الزم به یادآوري 
سوره انعـام آمـده    153ـ151 که در آیات ،گیرد که این دستورات اساسی و روشن نتیجه می ،این آیات در

الواضحه التی تلخـص   االساسیۀهذه القواعد «اي از ایمان اسالمی و قوانین اجتماعی است.  خالصه ،است
  .)1234(همان، ص  »العقیده االسالمیه و شریعتها االجتماعیه مبدوءه بالتوحید و مختومه بعهد اهللا

  گيري جهينت
  توان گفت: می  از مجموع آنچه گذشت،

پس از قرون وسطا محققان بسیاري به مطالعه و بررسی ده فرمـان در کتـاب مقـدس و قـرآن کـریم      
، عبـداهللا قرطبـی   ابـو  ،خلـدون  ابـن ، تیمیـه  ابـن توان به  پرداخته و سعی در تطبیق آنها داشتند که از آنها می

  اشاره کرد. خطیب تبریزي، قطبسید، علیاحمد  میر سید، عبدالمجید صدیقی، الشنقیتیمحمد امین 



   ۳۷ پس از قرون وسطا بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن

محمـد  ، ابوعبـداهللا قرطبـی  ، خلـدون  ابن، تیمیه ابنتوجهی همچون  در میان این دانشمندان، تعداد قابل
کتـاب   و دیگران از موافقان نظریه برابري ده فرمان احمد علیمیر سید، عبدالمجید صدیقی، امین الشنقیتی

و  خطیـب تبریـزي  ، سید ابوالعالء مودوديو  سید قطب مقدس با قرآن کریم هستند. تعدادي نیز از قبیل
کـه، برخـی دیگـر     درحالی طور ضمنی و غیرصریح با این برابري موافق هستند. ، بهالدین قلقشندي شهاب

میـان دسـتوراتی    است: مخالف دارد. وي معتقد ۀ، نظریکه تعداد آنها بسیار کم است، همچون فخر رازي
سـوره انعـام    154سوره انعام داراست و کتابی که به موسی داده شده و در آیه بعدي  )153ـ151( که آیات

دستورات قرآنی جاودانه هستند و مربوط بـه همـه   « گوید: او می همچنین .تفاوت استم ،شده است بیان
  ».ولی تورات به موسی داده شده و مربوط است به زمان موسی ،هاست ها در همه زمان انسان

   

۳۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  
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