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۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٨٨

رح مسئلهط

بـه (١تهیلـیمشـود، در عبـری بـه شناخته میمزامیر یا زبور داوددر ادبیات اسالمی به چهآن

ای برخـوردار معروف، و در مجموعۀ عهـد عتیـق از جایگـاه ویـژه) »حمد، ستایش«معنای 

های دینی گونـاگون، تجربهمراثی، ادبیات غنایی و پژواک٢دعاها، سرودهای مذهبی،. است

Moyise(ایـن کتـاب را در کـانون الهیـات و زنـدگی معنـوی یهودیـان قـرار داده اسـت   &

Menken, 2004: 1 .(از آغاز مسیحیت هماره نقش کلیدی در حیات تهیلیمعالوه، کتاب به

عـدد و اسـتنادات مت٣های فراوان عیسی مسیح از مزامیر،قولنقل. دینی مسیحیان داشته است

به ایـن ترتیـب، ٤.نویسندگان اناجیل به آن، زمینه تفسیر مزامیر را برای آباء کلیسا فراهم نمود

عهد عتیق استنام عبری مزامیر داود، اولین ک،ְּתִהִּליםتهیلیم، . ١ / הללمشـتقات ریشـۀ .تاب از مجموعه کتوبیِم
hllعبـارت معـروف َهللویـاه. و یکی از معانی آن تسـبیح و سـتایش کـردن اسـتداردایحوزۀ معنایی گسترده /

در مزامیر، از همین ریشه است؛ و شاید عبارت کتاب مقدسهای در ترجمهהללויה
ً
در » سبحان الله«، خصوصا

انتخاب این نام برای مزامیر ناظر به ایـن ). ٥٨٢، ٩٩: ١٣٦٠حییم، (باشد آنمعادل مناسبی برایسنت اسالمی 
זמרاز ریشۀ mizmur/מזמורنام دیگر کتاب ). ٢٠: ٧٢(» دعاهای داود بن َیسی تمام شد«: جمله بوده است

 /zimer،معادل مزامیر در انگلیسی . به معنای خواندن و سراییدن، استpsalms اسـت کـه از ترجمـۀ التینـی
Psalmorum،شدۀ آن ها شکل کوتایPsalmiلفـظ یونـانی واژۀ التینـی نیـز برگرفتـه از. ، اقتباس گردیده است

ψαλμοι ؛ اعمال، ٤٤: ٢٤؛ ٤٢: ٢٠لوقا، (نیز از مزامیر با همین نام یاد شده است عهد جدیداست که در کتاب
. شودتلفظ میψ ،Psلیسی از آن روست که حرف آغازین واژۀ یونانی در ابتدای واژۀ انگPوجود صامت ). ٢٠: ١

/ מזמורو در واقع ترجمـۀ اصـطالح عبـری شود، خوانده می» آوازی است که با ساز زهی«واژۀ یونانی به معنای 
mizmurبه معناست به عبارتی، واژۀ یونانی نیز ترجمه. است)Herzog, 2007: “Psalms”.(

: بار مترّنم به این نغمۀ مزامیر نباشـدای یککم هفتههیچ یهودی یا مسیحی دینداری نیست که دستطور مثال،به. ٢
های راحـت خواباند، نزد آبهای سبز مرا میدر مرتع. خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود«

چون در وادی سایۀ موت نیز راه روم . مایدنهای عدالت هدایتم میبه خاطر نام خود، به راه. ... کندمرا رهبری می
). ٥ـ ١: ٢٣(» ...از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی؛ عصا و چوبدستی تو مرا تسلی خواهد داد

در . مرتبه، از مزامیر گرفته شده است٦٠آمده که حدود دو سوم آن، یعنی عهد عتیققول از نقل٩٣عهد جدیددر . ٣
که کتاب مزامیر فاقـد رغم اینبه. از اهمیت بیشتری برخوردارند١١٨و ١١٠، ٦٩، ٣١، ٢٢، ٢های این میان، باب

گرایی و پرهیز از هر ایمان. عرفانی استـ های کالمیمایهطور چشمگیری حاوی بنمند است، اما بهالهیات نظام
یخته به بیم و امید را تبلور بخشیده و نویسندگان آن تجربیات دینی آم. زندگونه استدالل در سراسر مزامیر موج می

برای اهل کتاب به. اندعنوان ایمان به خدا و هویت ملی در این کتاب منعکس کردهبه
ً
مثابـه کتـاب این کتاب یقینا

تـر ابـراهیم آن را تجربـه شود؛ ایمان به خدایی یکتا که خالق هستی است، ایمانی که پیشایمان و نیایش تلقی می
.آور آن بود و در نهایت با عیسی مسیح شکلی نو یافتسی پیامکرده بود، مو

، هـاآنتوان به قدیس هیالری، آمبروز و جروم اشاره کرد کـه از میـان جز آگوستین، از شارحان مشهور مزامیر می. ٤
گوستین در  ). Rowan, 2004: 17. نک(آثار خود به نحو پرشورتری متأثر از مزامیر بوده است تربیشآ



٨٩/ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خویررسی ترجمهب

رود؛ گـویی مضـامین های دینی یهودیت و مسیحیت به شـمار مـیتهیلیم قدر مشترک آموزه

از ایــن رو، در دو دهــۀ اخیــر، میــزان ١.الهیــاتی آن توانســته جــامع توحیــد و تثلیــث باشــد

هـای جـدی ، موضـوع پژوهشتهیلیمطور خاص از ی عهد جدید از عهد قدیم و بهتأثیرپذیر

٢.در حوزۀ مطالعات تطبیقی ادیان ابراهیمی بوده است

در فرهنگ و ادب اسـالمی قابـل توجـه و از آن در کنـار تـورات و انجیـل » زبور«بسامد

قـدم محسـوب این سـه کتـاب نماینـدگان اصـلی کتـب انبیـاء مت. فراوان نام برده شده است

در قرآن(شوند می
ً
در میان میراث مخطوط در ). ١٠٥: ؛ انبیاء٥٥: ؛ اسراء١٦٣: نساء←مثال

جـای مانـده اسـت و چنـین های متعددی از ترجمۀ مزامیر بـرهای اسالمی، نسخهسرزمین

نماید که توجه عمومی در فرهنگ اسالمی به مزامیر متأثر از جایگاه رفیع آن در میان اهل می

های از اوایل قرن بیستم توجـه برخـی پژوهشـگران را بـه ترجمـهچهآناما . اب بوده استکت

شوند خوانده می٣ِشبه مزامیرهایی است که در اصطالح فنی عربی مزامیر جلب کرده، نسخه

)Kohlberg, 1992: 385.(معموال در دو بند شبه مزامیرها٤)به متن اصلی نخست ) مزموِر

ای ـ اخالقـی تبـدیل ما در ادامه به یک اثر تألیفی ـ جعلی با رویکرد موعظـهوفادار هستند، ا

اشـاره ٥توان به برخی تحقیقـات دیویـد ویشـاُنفاز آثار شاخص در این حوزه می. شوندمی

:کردتوان اشارهمایۀ الهّیون مسیحی قرار گرفته به این موارد میترین موضوعات الهیاتی این کتاب که دستاز مهم. ١
های فراوانی از مزامیر فعالیت خدا هـم ؛ در بخش)١٠٦و ١٠٥، ٧٨های باب(عمل نجات خداوند در تاریخ ) الف

). ١٤٧و ١٤٦؛ ١٣٦؛ ١٣٥؛ ١١٤؛ ٦٦؛ ٦٥؛ ٣٣(در طبیعت و هم در تاریخ تأکید شده است 
که بعدها در کتب انبیـاء ) ١٧؛ ١٠ :١٣٢؛ ٥١؛ ٣٨: ٨٩؛ ٦: ٢٠؛ ٥٠: ١٨؛ ٢: ٢(موضوع وعدۀ سلطنت ماشیح ) ب

). ١٠ـ٩: ٩(، زکریا )٦ـ٢ : ٥(، میکاه )٨ـ١: ٢٣(ارمیا ،)١٠ـ١ : ١١؛ ٧ـ١ : ٩(هم منعکس شده است؛ مانند اشعیا 
ق آن را در عیسی مس

ّ
.)٢٢ـ١٨: ٩؛ لوقا، ٣٠ـ٢٧: ٨؛ مرقس، ٢٠ـ١٣: ١٦متی، .نک(داند یح میعهد جدید تحق

:های صورت گرفته به ترتیب تاریخی عبارتند ازبرخی از پژوهش. ٢
- R.N. Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Vancouver, Regent

College Publishing, 1999;
- S. Moyise, The Old Testament in the New: An Introduction, London, Continuum, 2001;
- J. M. Court, ed., New Testament Writers and the Old Testament: An Introduction,

London, SPCK, 2002;
- S. Moyise & M. J.J. Menken, ed., Psalms in the new Testament, London, T&T Clark,

2004.
3. pseudo-Psalms

به فارسـی طاووس و احوال و آثار اوکتابخانه ابناین کتاب به اهتمام رسول جعفریان و سیدعلی قرایی ذیل عنوان . ٤
راجع به نسخۀ مزامیر در صفحۀ . ترجمه شده است . آمده است٦٠٢در نسخۀ ترجمه، مباحِث

5. David R. Wishanoff



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٩٠

کسفورد، لورنس، ای به بررسی پنج نسخۀ مزامیر در کتابخانهالمثل در مقالهکرد که فی های آ

١.خته و در صدد کشف نسخۀ مادر برآمده استپرینستون و الیدن، پردا

نسـخۀ (های موجود در ایـران مقالۀ حاضر با رویکردی تحلیلی، محتوای یکی از ترجمه
تردیـد مطالعـۀ بی. کنـدبررسی میتهیلیم،را با عنایت به متن اصلی ) کتابخانه نمازی خوی

های پژوهشـی در سـتههای مورد تحقیق ویشـانف یکـی از بایتطبیقی نسخۀ حاضر با نسخه

مزامیرهـابـه کـار رفتـه، مـراد » مزامیر«در این مقاله، هر جا واژۀ . آینده است در متـون شـبِه

.استفاده شده استِتهیلیماسالمی است، و هر جا متن اصلی مزامیر مورد نظر بوده، از نام 

مزامیر در کتابخانهترجمه های ایرانهای عربی مخطوِط

ران نسخ خطی متعددی ذیل عنوان ترجمۀ تورات، اناجیل، زبور داود، های ایدر کتابخانه

بـا مراجعـه . شودبه فارسی و عربی یافت می... چهل سوره از تورات، پنجاه سوره از تورات و

نویسی ایـن متـون دقـت الزم صـورت نگرفتـه به فهارس متعدد مشخص شد که در فهرست

ضـّمن اشـارات متعـددی در خصـوص متمخطـوط در حالی که این بخش از میراث . است
مندان به مطالعـات تطبیقـی اسـت هبرای عالق... شناختی، اصالت ترجمه و های زبانویژگی

با توجه به محتـوای اصـلی ،جادر این. که در عموم فهارس نسخ خطی منعکس نشده است

: شودهای مزامیر داود اکتفا میبحث، تنها به نسخه

: ١٣٧٦صـدرایی خـویی، (ق ٧٠٦، ٧٧ازی، نسخۀ شمارۀ مدرسه نمـمزامیر، خوی. ١

.موجود است٣٨١؛ تصویری از این نسخه نیز در مرکز احیاء میراث در قم به شمارۀ )٥٠-٤٩

قرن ٩٨١مزامیر، تهران ـ کتابخانۀ ملی، نسخۀ شمارۀ . ٢
ً
؛٩، احتماال

؛١١، قرن ١٩٧٣ۀمزامیر، تهران ـ دانشگاه تهران، نسخۀ شمار. ٣

ق؛١٠٦٢، ٥٠٩٦ۀمیر، تهران ـ دانشگاه تهران، نسخۀ شمارمزا. ٤

همزامیر، قم ـ کتابخانۀ آیت. ٥
ّ
ق ١١، اواخـر قـرن ٥/١٢٠٥٨مرعشی، نسـخۀ شـمارۀ الل

).٢٩/٢٢٤: ١٣٩٢درایتی، . نکتربیشبرای اطالعات (

. کانون توجه این مقاله بررسی نسخۀ نخست، یعنی نسخۀ کتابخانه نمازی خوی، است

1. Wishanoff, "An imagined book gets a new text: Psalms of the Muslim David",
Religious Studies Program, Islam and Christian - Muslim Relations, Vol. 22, No. 1,
January 2011, 85- 99.



٩١/ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خویررسی ترجمهب

مزامیر در کتابخانۀ نمازی خوینسخۀ 

ـهبه خـط ثلـث و کتابـت عبد١)برگ٩٥(صفحه ١٩٣نسخۀ نمازی خوی در 
ّ
بـن سـنجر الل

آثـار مقابلـه و تصـحیح در . ق اسـت٧٠٦محرم سال ١٧است؛ تاریخ پایان کتابت یکشنبه 

ایـن «: بـودن نسـخه، چنـین اسـتیادداشت نخست، حاکی از امانتی . دشونسخه دیده می

هآقا محسن خلف مرحوم آقا فتحکتاب از 
ّ
» علی ایروانی امانت اسـتدر رهن حقیر حسنالل

کات و عبارات وقف آن بدین شرح است). ٢ص(
ّ
محمد کتبـروی ... العبد افقر الَوری«: تمل

هالحنفی عامله 
ّ
رر شهر صفر الخیر من شـهور سـنة الل

ُ
. »ق١٠٣٧بلطفه الخفی، ِبَمّنه، فی غ

، و أنـا الواقـف ١٢٣٠سـنة ... قد وقفتها مع شـروط «. »ارینیمن کتب عمر بن محمد الم«

. به ضمیمۀ ُمهر ناخوانا. »األثیم الشریف الحسن ابراهیم
َیّسر:آغاز نسخه ثنیالحسن الکوفیحّدثن: قال. بسِمله، رّب محّمـد بـن عیسـی قـالیقـال حـدَّ

ثن ه قال جمع المأمون٢؟محّمدیالهاشمیالنوفلیحدَّ
ّ
هالرضیـالل

ّ
رجـل یأتِمـــعنهل

رئیسا الیهـود والنصـاری فأخـذ علـیهم العهـد والمیثـاق علـی أن ن علماء المسلمین وِم

ُبور من لغة العبرانّیة إلی العربّیة  ویستعینوا فـي یحّولوا له التوراة واإلنجیل والزَّ بحرٍف
ً
حرفا

ضا عل س بـالتوراة واإلنجیـل ان أعلم الّنوکان ِمـعلیه وآله السالم ـبن موسییذلك بالرِّ

بور والفرقان بذلك، وهـذه زبـور داود ی، وکان فیهم المازنوالزَّ
ً
ـه ـوکان عالما

ّ
صـلوات الل

ه علی محّمد وآله
ّ
ی الل

ّ
لـم یزیـدوا فّسروه ونقلوه إلی لغة العربّیة ـعلیه وصل بحـرٍف

ً
حرفا

ضـا یوبذلوا فولم ینقصوا ، فلّما فرغوا منه عـرض علـی الرِّ
ً
بـن موسـیّیعلـذلك جهدا

ـالمالسَّعلیهـ
َ
.رضیهف

یا معشر الخلق اخلصوا لرّبکم وأنیبوا إلیـه واحـذروا عقوبتـه واشـکروا وإلیـه یرجـع :انجام نسخه

ه وماهو یا معشر الخلق بغافل عما یعمل الظالمون
ّ
. الخلق کل

تی ترجم المأمون ـ رضوان :ترقیمۀ کاتب
ّ
هوهذا آخر الزبور ال

ّ
وافق الفراق مـن نسـخه ...علیه ـ الل

وسبعمأة سـمائک ِبکـرم . فی یوم األحد سابع عشر محرم سنة ِسّت اعتزازک ِبعلّو هم ِبعّز
ّ
الل

ه علیه وعلی آله وصحبه
ّ
.ظهاریک، ِبشرف نبّیک محمد ـ صلی الل

دویسـت عـالم اسـالمی، یهـودی و ) ق١٩٨. د(در ابتدای نسخه ادعا شده کـه مـأمون 

گذاری شده تمام ارجاعات در این مقاله به شمارۀ صفحات است جایی که این نسخه بر اساس صفحه شمارهاز آن. ١
. هابه برگو نه

. ناخوانا. ٢
ً
.است» بن عبد«احتماال
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پیمان گرفت که تورات، انجیل و زبور را به دقت از زبان عبـری هاآناز مسیحی را فراخواند و 

کمک گیرنـد، )ع(الرضاو دستور داد در این امر خطیر از علی بن موسی. به عربی ترجمه کنند

مردمان به تورات، انجیل و فرقان می در ادامه از شخصی به نام مـازنی . باشدزیرا او داناتریِن

بـه حضـرت اإلدعا، در نهایت این ترجمهعلی. جمان نام برده شده استز مترعنوان یکی ابه

ضـا علـ«: انده و ایشان آن را تأیید کردهارائه شد)ع(رضا بـن ّیفلّما فرغوا منه عـرض علـی الرِّ

). ٥ص (» فرضیه،السالمعلیهموسی

بخش ١٥٠خورد، در حالی که ِتهیلیم متضمن مزمور به چشم می١٥٢در نگاه نخست، 

گذاری شـود کـه کاتـب در میانـۀ کـار در شـمارهمشـخص میتـربیشبا بررسـی . باشدمی

بـه هاآنرا از قلم انداخته و همین امر باعث شده در نهایت شمار ٥٣و ٣٨مزمورات، اعداد 

فـی ←٥٢: سـوم مزمـورات دارای عنـوان هسـتند، ماننـداز این میان حدود یک. برسد١٥٢

فـی ←٦٣فـی المـوت و الحیـات؛ ←٦٠فی الرزق؛ ←٥٩ح؛ فی التسبی←٥٤المظالم؛ 

فـی ←٦٩فی القیامـة؛ ←٦٨فی األحکام؛ ←٦٧فی الصبر؛ ←٦٤التسبیح و اإلستغفار؛ 

مـن األرض لـیس لـه «فی غصب األرض ←٧٣فی الفرائض؛ ←٧٢الموت؛ 
ً
َمن أخذ ِشبرا

دته ایاه فی النار
ّ
.فی القصاص←٧٧رزاق؛ فی األ←٧٦فی حفظ اللسان؛ ←٧٥؛ »قل

بازخوانی نسخۀ نمازی خوی

مقایسه با متن اصـلی . ١: تحلیل محتوایی این نسخه در چهار محور به این شرح خواهد بود

. ٣؛ )مرمـوزات اسـدیو سـعد السـعود(منابع متقدم اسالمی یمقایسه با بعض. ٢تهیلیم؛ 

مباحـث .٤ی؛ خـوۀخعصـر نگـارش در نسـِیـ اجتمـاعیمعضالت اخالقـیبازتاب برخ

.یخوۀدر نسخیافتهبازتابیاتیـ الهیکالم

مقایسه محتوایی نسخه نمازی خوی با تهیلیم.١

از . موسوم به ترجمۀ قدیم اسـتفاده شـده اسـتکتاب مقدسدر تهیۀ مقایسۀ زیر، از ترجمۀ 

نسخۀ خوی، روان و ساده است ضرورتی برای ترجمـۀ آن بـه فاآن رسـی جایی که زبان عربِی

. کنیمبه مقایسۀ دو مزمور نخست اکتفا میجاایندر. دیده نشد
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:مزمور اول

نسخۀ خویتهیلیمترجمۀ قدیم

المزمور األول من ذلک فی المسکین و الیتیم

بحـال کسـی کـه بـه مشـورت خوشا.۱

شریران نرود و براه گناهکـاران نایسـتد و 

.در مجلس استهزا کنندگان ننشیند

و در شریعت َیُهَوه است بلکه رغبت ا. ۲

.و روز و شب در شریعت او تفکر میکند

پس مثل درختی نشانده نزد نهرهـای . ۳

ــود را در  ــوه خ ــه می ــود ک ــد ب آب خواه

موســـمش میدهـــد و بـــرگش پژمـــرده 

انجـام کنمیگردد و هر آنچـه میکنـد نیـ

.خواهد بود

ــل . ۴ ــه مث ــتند بلک ــین نیس ــریران چن ش

.کاهند که باد آنرا پراکنده میکند

ــد . ۵ ــریران در داوری نخواهن ــذا ش له

ــت  ــاران در جماع ــه گناهک ــتاد و ن ایس

.عادالن

زیرا َیُهَوه طریق عادالن را میداند ولی . ۶

. خواهد شدکطریق گناهکاران هال

ائین، ولم یجلـس فـی من لم یسلك طریَقطوبی ِل] ۱[
ّ

الخط

.مجالس المستهزئین، ولم یعمل بأعمال المذنبین

فی تالوة ِکّنهولِک] ۲[
ّ
.هارلیل والّنتابی وعبادتی یدرس ال

س ] ۳[ َهـا وتقـدِّ
َ
ُکل

ُ
ْؤِتی أ

ُ
المیاه ت

ّ
ل شجرة علی شط

َ
َکَمث ُه

ُ
ل

َ
َمث

َ
ف

لرّبها
ٌ
.رّبها ناضرة أوراقها، وهي سامعة مطیعة

کـذلك المنـافقون ألن أعمـال المنـافقین تنسـفها لیس] ۴[

یاح .الرِّ

]۵[

ــه یع] ۶[
ّ
الل ــل أّن ــن أج م

َ
ــبیل ــم س ــبیل ل ــافقین وس المن

.المحسنین

:]اضافات نسخۀ خوی[

بنـي إسـرائیل ال ینهـروا المسـاکین، وال یطـردون  یا داود ُمْر

وأعـین  خائفـٍة فـي ُدجـی اللیـل بقلـوٍب الیتیم، ولیقوموا إليَّ

َیِسیُروا ِفـ«باکیٍة،  ْم
َ
َول

َ
یأ

ُ
َعاِقَبـة َکـاَن ـُروا َکْیـَف

ُ
َینظ

َ
ف ْرِض

َ ْ
األ

ِم ِذیَن
َّ
ًةال ـوَّ

ُ
ق ِمـْنُهْم ـدَّ

َ
ش

َ
َکـاُنوا أ ْبِلِهْم

َ
ق َجْمعـا«١»ْن ـُر

َ
ْکث

َ
٢»َوأ

٩: روم. ١
٧٨: قصص. ٢
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م یعلموا أّنـي أنـا 
َ
َول

َ
ُعُروَن، أ

ْ
َیش

َ
ال

ُ
َحْیث ِمْن اُب

َ
َعذ

ْ
ال ُهْم

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

ـا  َعمَّ اِفـٍل
َ
الّرب أعلم غیب السـماوات واألرض، ومـا أنـا ِبغ

اِلُمون
َّ

الظ
ُ

.َیْعَمل

:مزمور دوم

نسخۀ خویمترجمۀ قدیم تهیلی

المزمور الثانی فی الّرب

اند و طوائـف چرا امتها شورش نموده. ۱

در باطل تفکر میکنند؟ 

ــی. ۲ ــر م ــین ب ــاهان زم ــد و پادش خیزن

اند به ضـد با هم مشورت نمودهسروران

.َیُهَوه و به ضد مسیح او

کــه بنــدهای ایشــان را بگســلیم و . ۳

.زنجیرهای ایشان را از خود بیندازیم

ــت او. ۴ ــته اس ــمانها نشس ــر آس ــه ب ک

.َیُهَوه بر ایشان استهزا میکند. میخندد

آنگاه در خشـم خـود بدیشـان تکلـم . ۵

خواهد کرد و به غضب خویش ایشان را 

. آشفته خواهد ساخت

ام بـر و من پادشاه خود را نصب کرده. ۶

.صهیون،کوه مقدس خود

َیُهــَوه بمــن . فرمــان را اعــالم میکــنم. ۷

تو پسر من هستی امروز تو «: گفته است

. را تولید کردم

از من درخواسـت کـن و امتهـا را بـه . ۸

میراث تو خواهم داد و اقصـای زمـین را 

. ملک تو خواهم گردانید

ایشان را بـه عصـای آهنـین خـواهی . ۹

گر آنهـا را خـرد شکست مثل کوزه کـوزه

مـم والشـعوب أحّبـوا ببطـالمایا داود، ِل] ۱[
ُ
تهمخاضت األ

ّ
الّرب وقال الّرب حق .ال تزولیال ُیدفع، وعّزتیلیدفعوا حّق

ار والمشرکون واألعـداء علـی الـّرب وعلـی ] ۲[
ّ

اجتمع الکف

ــَم ــفلی، ِحیس ــه الس
ّ
ــة الل ــاء وکلم ــتهم العلی ــون کلم ه لتک

. واجتمعت السالطین والملوك علی الّرب

یأخمدت الظالمین وأسکنتهم وألبستهم خشـیتیبقدرت] ۳[

.یفعلوا ذلك وما لم أنافسهم إلی الهوی والطغیانفلم 

]۱۰ـ ۴[

:]اضافات نسخۀ خوی[

فـي طلـب یجعلتمونفإّنکم معاشر الخلق إن
ً
الـرزق کهفـا

بُته لکم ُکنـُتیمحّبتـیو إذا کان الغالب علی قلب عبدَسبَّ

بحسـنٍة ذي ُیبِصر به، فإن َهـمَّ
ّ
ال ذي یسمع به وبَصُرُه

ّ
سمعه ال

منعُتهشّجعُته وإن  بسّیئٍة .َهمَّ

لـِبس وجهـك ّیداود انقطع إل
ُ
لـك الـرؤوس، وأ نِکُس

ُ
حّتی أ

.الهیبة
ً
داود لو رأیت المنقلبین إلی حَرم المؤمنین وقد لعنـتهم لعنـا

علـی ُحـرمُهم َمـن  طُت
ّ
، وسل

ً
عظیما

ً
، وأخزیتهم ِخزیا

ً
وبیال

من الحرم
ً
.یفسق بهم انتقاما

في الدُّ ْت رَّ
َ
ِلَمن ق

ً
نیا عینـه وأنـا أسـأله عـن الفتیـل داود عجبا

لحســابه یوالنقیــر والقطمیــر، مــن حاســبته فحــددت نفســ

َمت ف
ُ

جـال یعظ أن یصرع حـرم الرِّ القیامة بلّیته، وَمن أحبَّ

.علی بطن األرض صرعته علی َجمر النار
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.خواهی نمود

! و اآلن ای پادشـاهان تعقـل نماییـد. ۱۰

! جهان متنبه گردیدای داوران 

َیُهَوه را با ترس عبادت کنید و با لـرز . ۱۱

! شادی نمایید

پسر را ببوسید مبادا غضبناک شـود و .۱۲

از طریق هالک شوید زیرا غضـب او بـه 

خوشابحال همـه . اندکی افروخته میشود

.آنانی که بر او توکل دارند

ِج
َ

ش وت قبل أن تعصین١َییا داود، ُکنَت یفلّما عصـیتنیالصَّ

الحکمة من صـدركیعصیتن نوَر علیـك ،َسلبُت فـإن ِتبـُت

.عّوضتك ذلك

من] ۱۱[
ِّ

ییا داود، َعظ
ً
سـن،تعظیمـا کفـل مـا یوقدِّ أ

ً
تقدیسـا

محیط شيٍء
ّ

نیا واآلخرة وأنا بکل .هّمك من أمر الدُّ

]۱۲[

:]اضافات نسخۀ خوی[

الناس ل: قال داود ما أعدَّ یولم یعلمـوا أّنـیمن الَبغییا رّب

.مسیرك وحیاطتك وأنت الشکوریف

شود که این دو مزمور، در کنار اضافات اسالمی، شباهت خود به متن اصلی حظه میمال

از بخش پایـانی مزمـور نخسـت، فقراتـی در سـبک موعظـه و روایـات . اندرا نیز حفظ کرده

کلـی بـا گیرد و از مزمور سوم به بعـد بـهاسالمی افزوده شده است که در مزمور دوم اوج می

از عبارات قرآنی و روایات استیک متن اخالقی ـ اسالمی مو بررسی اولیه، . اجهیم که مملّو

عنوان مزامیر داود شناخته هایی از این متن در متون پیشین نیز بهحکایت از این دارد که بخش

ابداعی و بدیع نیست؛ البتـه میچهآنشده و می
ً
توانـد جـامع که در نسخۀ خوی آمده کامال

.صورت پراکنده مندرج بوده استعنوان در متون متقدم بهتحت این تمامی مطالبی باشد که

منابع متقدم اسالمیبعضی مقایسه با . ٢

سید بـن طـاووس :)ق٦٥٠تألیف حدود (» سعد السعود«نمازی خوی با ۀنسخۀمقایسـ 

پس از ذکر نام هـر ه و را آوردشاکتابخانهکتب موجود دراسامی ٢فهرست،سعد السعوددر 

َرهر کتاب، از 
ُ

زمانی که وی متون مقدس موجود در کتابخانه . آن نقل کرده استمطالب رغ

فقره از نسخۀ زبور موجود در نـزد خـود ١٤برد وشمارد، از زبور داود نیز نام میخود را برمی

:ند که عین عبارت ایشان چنین استکنقل می

.نوای سوزناک: محزون؛ شجی الصوت. ١
حاوی اسامی االبانة. تألیف کرداإلبانة في معرفة أسماء کتب الخزانةرا بعد از سعد السعودسید بن طاووس . ٢

ً
صرفا

.هاآنکتب است، بدون گزارشی از محتوای 
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ثیرة و الذي ننقلـه فصل فیما نذکره من زبور داود کانت نبّوته بعد موسی وجدت النسخ به ک

من نسخة صغیرة قالبها ثمن الورقة الکبیرة و نبدأ بذکر السورة الثانیـة و أولهـا فـي الوجهـة 

).٩٣: ١٣٧٩طاووس، ابن(الثانیة من القائمة الثانیة من الکراس األول

متأسفانه سید بن طاووس به مشخصات دقیق نسخۀ مورد استفاده خود از جمله تاریخ و 

سعد السعودفقرۀ منقول در ١٤در جدول زیر . ای نکرده استاشاره... اتب و محل کتابت، ک

یابی گردیده و محل قرار گرفتن این فقرات در نسخۀ خوی معین شده با نسخۀ خوی مشابهت

. است

ــــعد  س

السعود

۲۱۰۱۷۲

۳

۳۰۳۶ /۳۳١

۳۳١

۷۴۶

۵

۶

۷

۶

۸

۷۱۸

۴

۱۰۰

ـــخۀ  نس

خوی

۲۱۰۷۹۱

۱

۱۹۲۴۲

۷

۱

۲

۳

۵

۳

۷

۳

۷

۳

۸

۴

۰

۵۲

متنی نیز لحاظبهگذاری ـ که در جدول باال منعکس شده ـ عالوه بر اختالف در شماره

ای از آن در جدول زیر اختالف جزئی در لفظ و تعبیر میان این دو نسخه وجود دارد که نمونه

:شودمالحظه می

نسخۀ خوی

المزمور العاشر

سعد السعود

السورة العاشرة

غفلوا عن اآلخـرة فتغـّرکم بهجـة یا أّیها الناس ال ت

نیا  نیا بتماریها،الدُّ فتصرعکم الدُّ

ــبکم  ــي منقل ــرتم ف ــو تفّک ــي إســرائیل ل فــإّنکم بن

ــا  ــددت فیه ــا أع ــة وم ــرتم القیام ــادکم وذک ومع

ضحککم 
َّ

بین لقل
ّ

ولکـّنکم ،ولعظم بکاکمللمعذ

غفلتم عن الموت ونبـذتم عهـدي وراء ظهـورکم، 

ــي حّتـی کــأّنکم 
ّ

لسـتم بمّیتــین، واسـتخففتم بحق

ولستم بمحاسبین 

تغـّرّنکم بهجـة والأّیها الناس التغفلوا عن اآلخرة، 

الدنیا ونضارتها، 

م و معــادکم لــوتفّکرتم فـی منقلـبک! بنـی اسـرائیل
ّ

ـل
َ
فیهـا للعاصـین، ق وذکرتم القیامة ومـا أعـددُت

، و لکــّنکم غفلــتم عــن کثــر بکــاؤکمضــحِکُکم و 

الموت، ونبذتم عهـدی وراء ظهـورکم، واسـتخفتم 

ی، کأّنکم لستم 
ّ

وال ُمحاسبین، بمّیتینبحق

ِعدون فتخلفـون! کم تقولون والتفعلون
َ
وکـم ! وکم ت

ح ف این دو عدد بر اساس نسخهاختال. ١ ، فارس تبریزیان الحسون، در پاورقی این سعد السعودبدلی است که ُمصحِّ
. اثر گزارش کرده است
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) تِعـدون(کم تقولـون وال تفعلـون، وکـم تغـدون 

فتخلفون، وکم تعاهدوني أن ال تعصوني فتنقضـوا 
َّ

ـل
َ

رتم في وحشة القبـر وظلمتـه لق عهودکم، لو فکَّ

نیا کالمکم ر ف،في الدُّ
ُ
؛ذکري اشتغالکمیولکث

نیا إّنما الجمـال جمـال اآلخـرة ، فأّمـا جمـال الـدُّ

أال تتفّکرون في خلق السماوات و ،غّیر وما قلفمت

ر، 
ُ

ــذ َوالنُّ َیـاُت
ْ
مـن اال األرض ومـا أعـددت فـیهّن

ات یسـبحن ویسـرحن وکیف 
ّ
حبست الطیر صـاف

.وأنا الغفور الرحیمیإلی رزق

خشـونة الثـری لو تفّکرتم فـی ! تعاهدون فتنقضون

کالمکـم وکثـر ذکـرکم 
ّ

ل
َ

ق
َ
ووحشة القبر وظلمته، ل

؛لیواشتغالکم 

الکمال کمال اآلخرة و أّما کمال الدنیا فمتغیـر و  إّن

زائل، أالتتفکرون فی خلق السماوات واألرض وما 

الطیر فـی  فیها من اآلیات والنذر و حبسُت أعددُت

السـماء یسـّبحن و یســرحن فـی رزقـی، وأنــا  جـّو

طـاووس، ابن(سبحان خالق النـور فور الرحیم، الغ

۱۳۷۹ :۹۴-۹۵.(

از مرمـوزات اسـدی در مزمـورات داودی: »مرموزات اسـدی«مقایسه نسخۀ نمازی با ـ 

و به زبان فارسـی تـألیف رازی نیالدنجمسدۀ هفتم هجری است که به قلمعرفانی آثار مهم 

برایق،۶٢١ و به سال ، )ترکیۀ امروزیواقع در (کتاب را در شهر ارزنجان مؤلْف. شده است

الدین در حملـۀ مغـول از ایـران بـه نجم.استنگاشته منکوچکآلازشاهبهرامبنداودشاه

کتاب او شامل ده مزمور است که هر مزمور با عبارتی از زبور داود آغـاز . آسیای صغیر رفت

نویسنده دربارۀ . وع آمده استشده و در ادامه، آیاتی از قرآن و احادیث نبوی متناسب با موض

:گویدوجه تسمیۀ کتاب می
ی بـود و چون سخن این ضعیف مبتنی بر مرموزات باشد، خواست تا اسـم مطـابق مسـّم

ساخت، خواست تا با مزمورات زبور داودی مناسـبتی داردحضرت داودی میۀچون تحف

مرموزات اسدی ین مناسباتو نام کتاب بد... ، این مجموعه را بر ده مزمور بنا افتاد]کذا[

).٣٥: ١٣٨١رازی، (نهاده آمددر مزمورات داودی

:در مقدمه نوشته است،اثرشفیعی کدکنی، مصحح
کند در کتاب مزامیـر تـورات کـه زبـور داود هیچ یک از منقوالتی که از زبور داود نقل می

مقولۀ اسرائیلیات که البته از ـبعضی از آنها به صورت احادیث قدسی . است، وجود ندارد

دانم کـه وی بسـیاری از ایـن عبـارات است ـ در کتب حدیث نقل شده و هیچ بعیـد نمـی

تـوان در خـالل مزامیـر البته گاه مضامین آن عبـارات را می. زبوری را خود برساخته باشد

، ۲: ١٣٨١شـفیعی کـدکنی، (رجوع شود به تـورات، کتـاب مزامیـر یـا زبـود داود . یافت

).٢پانوشت 
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با نسخۀ خوی مقایسه و محل قرار مرموزات اسدیجدول زیر ده فقرۀ کوتاه منقول در در

. در نسخۀ اخیر مشخص شده استاهگرفتن آن

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰مرموزات اسدی

۷۹۳۷۸۵ــ۸ـنسخۀ خوی

عصر نگارش در نسخۀ خوی. ٣ بازتاب برخی معضالت اخالقی ـ اجتماعِی

کنده از به همان اندا زه که مزامیر اهل کتاب متضمن دعا و مناجات است، نسخۀ خوی آ

به بیان دیگر، این نسخۀ بیش از . های اخالقی استمطالبی در نهی گناهان و ناهنجاری

نگارش آن که ترجمۀ مزامیر داود باشد، سندی است که معضالت اخالقی ـ اجتماعی عصِر

تدوین. کندآن متن را منعکس می ای این متن، دغدغۀ اصالح جامعه به گونهدر َپِس

به دیگر سخن، نسخۀ . شودغیرمستقیم و در پوشش یک متن مقدس پیشااسالمی دیده می

دارد که در جامعۀ آن روز شیوع های اخالقی ـ شرعی متعددی پرده برمیخوی از ناهنجاری

:نمایندتر میرنگبرخی معضالت پرکه از آن میان،بردندداشته و مؤمنان از آن رنج می

به شّدت نهی شده است؛ » رباخواری«و » ربا«مزمور از ٩کم در دست:ربا) الف

۱۵۲۷۳۰۱۰۷۱۰۹۱۲۱۱۳۴۱۴۰۱۴۵شمارۀ مزامیر

۲۲۱۱۱۲۳۱۱بسامد
ً
د باَرَزِنی بالُمحاربة«: آمده است١٣٤در مزمور مثال

َ
ق

َ
).١٧٣ص (» داود، َمن عامل ِبالّربا ف

خوردن مال غیر، از دیگر موضوعاتی است که در سراسر نسخه بسیار : أکل مال حرام) ب

مزمور با تعابیر گوناگون مورد نکوهش ١٠مرتبه در ١٦کم این عمل دست. نهی شده است

: قرار گرفته است

۹۱۴۲۵۲۸۳۳۶۰۸۸۱۱۲۱۴۲۱۴۹مزامیرۀشمار 

۵۱۱۲۲۱۱۱۱۱بسامد

:استمزمور نهم آمدهدر طور مثال به

الیجمعون المـال مـن الحـرام فیـوردهم النـار، وال أرفـع صـالة آلکلـة ... اسرائیل ُمر بنی! داود

کلة الحرام، اهجر أباک إذا أکل الحرام، وال تواخی أخـاک علـی  قِبل بوجهی علی آ
ُ
الحرام، وال أ

).٢٣ص ... (أکل الحرام 
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از ) زنا(طور خاص روابط نامشروع ی و بهرسد گناهان جنسبه نظر می:گناهان جنسی) ج

هـای مزمـور بـه گونـه٢١کم در شده در این نسخه است که دستترین مسائل مطرحپررنگ

.مختلف گناه شمرده شده است
زمورم

بسامد
۳۸۹۱۷۲۰۳۰۳۲۴۶۴۷۵۰۵۵

۱۱۲۱۱۱۱۴۱۱۱

مزمور

بسامد
۵۷۸۴۱۰۸۱۰۹۱۱۳۱۲۳۱۲۴۱۳۱۱۳۴۱۴۵

۱۲۳۲۱۱۱۱۲۱

همین معصیت است که این ٥٠که، عنوان مزمور جالب آن
ً
:از آن سخن رفته استچنیندقیقا

الزنـا عنـدی أمقـت ! یا داود ناره أن تحرق المغرب، إّن ق ثوب الّزانین بالمشرق لکاَد
ّ
لو عل

).٨٢-٨١ص ... (األشیاء 

:آمده است١٠٨و در مزمور 
ُمر بنی اسرائیل أال یفشـوا بیـنهم الّزنـا فـإّنهم إذا أفشـوا الّزنـا محقـت أرزاقهـم و !یا داود

ألن لم ینتهوا أهل األرض عن علیَّ الّزنـا و الّربـا ألحجـبّنأعمارهم و فنیت قّوتهم، و حّق

).١٤٢ص (دعائهم

در نسخۀ خویمنعکسمباحث کالمی ـ الهیاتی . ٤

کالمـی ـ الهیـاتی اسـت کـه درنسخۀ مزامیر خوی متضمن اشارات مت بـه ذکـر جـااینعدِد

دو مورد از  . شوداکتفا میهاآناجمالِی

یا در قیامتـ  از مسـائل ) زن اوریای ِحتی(ِشَبع موضوع ازدواج داود و َبت:نزاع داود و اور

کـه گزارش تورات در عین این. در تفاسیر یهودی استبلکه،تنها در کالم تطبیقیپردامنه، نه

عباراتی است که برخی مفسران بـه )١١باب سموئیل،دوم(کند میگناه داود را اثبات  ، حاوِی

گنـاهی داود تقطیع جمالت، در پـی اثبـات بیچنینهمکمک تغییر ِاعراب و مرجع ضمیر و 

) ١٣-١: ١٢(سـموئیل و مشابه آن در دوم )٢٦-٢١(در سورۀ ص» تمثیل میش«١.آیندبرمی

.کندسرزنش می)و نه شرعی(سبب خطای اخالقی مستقیم داود را بهرطور غیکم بهدست

،٤٥، ش ٨٩بهـار آسـمان، هفت. »تأویل گناهان انبیـا در تفاسـیر یهـودی قـرون وسـطی«. توفیقی، فاطمه. نک. ١
.٥٨-٢٩ص 
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شـامل عبـاراتی اسـت کـه بـا رویکـرد )٧٢در مزمور (در این رابطه، نسخۀ مورد بحث 

در روز قیامت هنگـامی کـه داود ٧٢مطابق مزمور . گرایانۀ مفسران اسالمی فاصله داردتنزیه

رسـد و او را از منبـر کند، اوریا سر میدمان قرائت میبر منبر انبیاء جلوس، و متنی را برای مر

کـه خداونـد گیرد تا اینافتد و میان ایشان نزاع درمیتاج نبوت از سر داود می. کشدپایین می

: شودبه این جهت، در انتهای این مزمور، داود به توبه دعوت می. دهداو را نجات می
أقول لك اندفع بکتاب... تتلوه علی أهل القیامـة، فـإذا سـمعك أوریـا طلبـك فییا داود، ثمَّ

بجهده فیأخذ بکتفك وأنت علی منبر األنبیاء، فإذا أخذ بکتفك سقط تاج النبّوة عن رأسـك 

وهرب المنبر من تحتك وتلتفـت الوحـوش لمطالبتـك، وأوقفـك وإّیـاه موقـف الخصـوم 

ف و ِجّد
ً
). ١٠٨-١٠٧ص ... (التوبةیواإلنصاف، فال أبرح حّتی أرضیه عنك، فطب نفسا

:گویدبا عبارتی متفاوت، از بخشش داود سخن می١٢٤و سرانجام، مزمور 
کنت أصونك عن الوقف مع أوریا أن أوقفـك معـه موقـف الخصـوم ولـم ییا داوود، أّما إّن

دون أن أوقفك معه حّتی تعلم الخالئق أّن
ً
لترکتـه لـك یأفعل ذلك أبدا ألحٍد

ً
لو ترکت ذنبا

أستوهبك منهأوقیولکّن ).١٦١ص (فك معه ثمَّ

نسخۀ خوی از پیامبر اسالم و امت او :پیشگویی دربارۀ ظهور پیامبر اسالمـ  در سه مزموِر

در مزمور نهـم، ظهـور پیـامر اسـالم پیشـگویی شـده، در مزمـور . سخن به میان آمده است

حضـرت فضـائلاز ١٠٧تعبیـر شـده، و در مزمـور » خیـر أّمـة«شصت از أّمت محمـد بـه 

:به تفصیل سخن رفته است)ص(رسول
األرض أورثها : ِاسمع یا داوود ما أقول«:مزمور نهم ُمر ُسلیمان فلیقله للناس من بعدك إّن

ّمته وهو خالفکم لم تکن صالتهم بالطنابیر وال یقّدسون
ُ
وأ

ً
). ٢٢ص (» باألوتاریمحّمدا

من دون النسـاءألیس قد نهیتکم أن ال تأتوا ...یا داود «:مزمور شصت قـال .الرجال شهوًة

ال أعرف فیإله: داوود ذکرهیقومیهذا ذنٌب
ّ

ه جل
ّ
تکافئ الرجال بالرجـال یه: ؟ قال الل

ّمةییکون ف: والنساء بالنساء، قال
ُ
ّمة محّمد،خیر أ

ُ
). ٩٤-٩٣ص (» أ

هصلی فیه فضائل محّمد(وهفت مزمور صد
ّ
مـن «):علیـه وآلـه وسـلمالل یـا داوود، إّن

ـه ش
ّ
فـي الل یـا ... روط النبّیین أن ال یبغوا وال یأتوا الفاحشة وال یهزلوا، وجمیع أمرهم جـّد

المحمــود ،الرافــع الـذروة، العزیــز البرهــان، العظـیم الحّجــة،داوود، محّمـد المحمــود

هـرالمصطفی، واألمین المرتضی، الصادق الطاهر،
ُ

ِلق من شجرة ط
ُ

ذي خ
ّ
الشـدید ... ، ال

من فروع ... یني، الشدید البأس فیما یسخطنيالبأس فیما ُیرض تدري َمن هو یا داوود؛ فرٌع
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ه علیهما، له بناء إبراهیم و
ّ
ی الل

ّ
ن َکآدم، َم]؟[قبلإبراهیم صل

َ
علیه لعنتي، وسـیخرج فر به ف

یّدعون الرهبانّیة یمحون ِاسمه من کتبهم بمحّمد فقد استمسك باإلیمـان، ... قوٌم فَمن آمَن

بور ولم یفّرق بین شيء مـن وَمن کفَر بالتوراة واإلنجیل والزَّ بي، وَمن آمَن فقد کفَر بمحّمٍد
ً
را

ّ
). ١٣٩-١٣٧ص (» وأنا العزیز الحکیم،کتبي أجزیته الجزاء موف

فقرات منقول از زبور در کتابدر یحمسیتنقد الوهتوان گفته میبه مباحث پیش

:را هم افزودسعد السعود

سیتخذ عیسـی إلهـا مـن لیفة فی األرض و جعلتک مسّبحی و نبّیی و داود اّنی جعلتک خ

المـوتی بـأذنی طـاووس، ابن(دونی من أجل ما مکّنت فیه مـن القـّوة و جعلتـه ُیحیـِی

٩٣: ١٣٧٩ .(

گیرینتیجه

عنوان زبـور های شبه مزامیر، نشان از شیوع و رواج ایـن متـون بـهپراکندگی جغرافیایی نسخه

فـی زبـور داود «از عبارت سید بن طاووس . ر دنیای اسالم داردد) تهیلیم(واقعی  » ...رأیُت

عنـوان زبـور حقیقـی شـناخته ر میان برخی از عالمان مسلمان بهها دآید که این ترجمهبرمی

، نسـخۀ مزامیـر خـوی،شده است؛ این در حالی اسـت کـه بـر اسـاس مطالعـۀ مـوردیمی

صرف
ً
اسـت و ) نـه ترجمـه(سـاختگی و تـألیفی نظر از دو مزمور نخست، یک مـتن کـامال

جهت فراوانی آیات قرآن و روایات، یـک ه به، بلکندارداهل کتاب تهیلیمبا یترین شباهتکم

. متن تعلیمی ـ اخالقی است که به قصد اصـالح مناسـبات اجتمـاعی نگـارش شـده اسـت

از چه زمانی در جهان اسالم 
ً
. شـیوع یافتـه اسـتدانسته نیست که چنین آثار مجعولی دقیقا

های های مشـابه در کتابخانـهطبیعی است که بررسی تطبیقی میان این نسخه و دیگر نسـخه

بایـد. پژوهش مـورد بررسـی کمـک خواهـد کـرددیگر خارج از ایران، به روشن شدن ابعاد 

، متونی سـاختگی نیسـتند، زیـرا »ترجمۀ مزامیر«یادآور شد که همۀ نسخ موجود ذیل عنوان 

اسفار خمسه، مزامیر (های مختلف عهدین های اصیلی از بخشن هست که ترجمهامکان ای

. نیز یافت شود) و اناجیل



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٠٢

است؛ و تربیشبستر مساعدی برای مطالعات تطبیقی که میراث دینی،مطلب پایانی این

:شودهای پژوهشی زیر پیشنهاد میلذا با عنایت به محتوای مقالۀ حاضر، بایسته

ترجمۀ متون مقدس در عصر نهضت های اجتماعی،هبررسی زمین*  سیاسی و فرهنگِی

در عهد مأمونترجمه، و به .طور اخّص

کید بر همکاری امام رضاعلل و انگیزه*  . در ترجمۀ مزامیر نسخۀ خوی)ع(های تأ

.نیادیانویسی و بازشناسی میراث مخطوطلزوم فهرست* 

.های متون مقدسترجمهنی درگزیو معادلسنجش اصالت، نوآوری* 

.های کتاب مقدسهای اسالمی در ترجمهو عوامل افزودهبررسی انگیزه* 

ها و پیامدهای پیدایش متونی نظیر چهل سوره از تورات، مزامیر و اناجیل علل، زمینه* 

.اسالمی

.تأثیر و ردپای این متون در منابع تفسیری و حدیثی* 
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