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قرآن فارسى كهن: تاريخ، تحريرها، تحليل، سيد محمد 
عمادى حائرى، 226ص، 1386ش.

بنابر برخى نقل ها، سلمان فارسى، صحابى بزرگ پيامبر 
به  را  قرآن  از  بخش هايى  كه  بود  كسى  نخستين  (ص)، 
فارسى برگرداند. اين گزارش ها، صرف نظر از صحت و 
سقم آن، نشان از عالقة ديرينة ايرانيان مسلمان به آگاهى 

از مفاهيم قرآنى دارد.
كه  است  هجرى  چهارم  قرن  در  نخستين بار  اما 
مى آيد:  ميان  به  سخن  فارسى  به  قرآن  كامل  ترجمة  از 
ترجمه اى كه به دستور امير سامانى، منصوربن نوح (حك: 
ماوراءالنهر  فقهاى  فتواى  پشتوانة  با  و  350 ـ 366ق)، 
صورت انجام پذيرفت. اين ترجمة كهن فارسى نه تنها 
اولين ترجمة سراسرى قرآن به فارسى بود، بلكه به عنوان 
ترجمة معيار قرآن جايگاهى يافت كه مى توان از آن به 
قرآن فارسى تعبير كرد. بدين گونه بود كه اين ترجمه از 
زمان پيدايش تا دو ـ  سه قرن بعد، مادرِ ترجمه هاى فارسى 

قرآن گرديد.

افزون  نقد  و  تحليل  و  قرآن  ترجمة  نخستين  تعيين 
بر شش تحريِر قديم و جديد كهن ترين ترجمة قرآن به 
فارسى، موضوع كتاب پيش روست. مؤلف براى پژوهش 
بدين منظور  و  برگزيده  را  يوسف  سورة  ترجمة  خود 
ويراستى تازه از شش تحرير (متعلق به قرون چهارم تا 
ششم) ترجمة سورة يوسف از قرآن فارسى كهن عرضه 
كرده است. وى در طى اين اثر، مسائل عمدة متن شناسى 
را به بحث مى گذارد و از آموزه هاى تازه اى در تصحيح 

متون سخن به ميان مى آورد.

ابى حامد  ابوالقاسم بن  شيخ  سلم السماوات، 
نورانى،   عبداهللا  تصحيح  10ـ11)،  (ق  كازرونى 

شصت وشش+466+17ص، 1386ش.

متخلص  كازرونى،  ابوالقاسم  شيخ  سلم السماوات  مؤلف 
نصرالبيان  شيخ  نبيرة  و  ابوحامد  شيخ  فرزند  قاسمى،  به 
از فضال و شعراى قرن دهم هجرى و اوايل قرن يازدهم 
است. وى در كازرون متولد شد و در شيراز رشد و نمو 
يافت. سال تولدش را در سلم السماوات 966 ق ذكر كرده 
حبيب اهللا  مال  همچون  بزرگانى  محضر  در  سالها  است. 
باغنوى مشهور به مال ميرزا جان، افضل الدين محمد تركة 
اصفهانى، مال وجيه الدين سليمان قارى شيرازى و قاضى 
عسكر شاه طهماسب شاگردى كرده و از علم و فضل و 

ذوق آنان بهره مند بوده است.
از:  عبارت اند  كه  است  مانده   جاى  بر  آثارى  او  از 
النجوم  خطاب الغائبين،  اشعار،  ديوان  سلم السماوات، 

الزاهرة در تاريخ منجمان، رساله اى در مبدأ و معاد.
و  چند دانشى  كتاب هاى  گونة  از  سلم السماوات 
دانش نامه نويسى است مشتمل بر هفت مرقوم و هر يك 

در بحثى.


