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زگهواره تا گور دانش بجوی
سيد محمد دبيرسياقی

اين عنوان كه همانند مصراعی است در بحر متقارب مّثمن 
تَن  تَن  «َت  يا  فعول»  فعلون  فعلون  «فعلون  وزِن  بر  مقصور 
َت تَن تَن َت تَن تَن َت تن» و در حكم ترجمه ای است از 
حديث «اُطلِبوا الِعلَم ِمَن الَمهِد الی اللَّحد». حديثی كه حكيم 
ابوالقاسم فردوسی نيز آن را در شاهنامه از زبان پيامبر اسالم 

(ص) دربارۀ خود و علی بن ابی طالب (ع) آورده است:
ـَليَّـم در است كه من شـهر علـمم، ع

درست اين سخن گفِت پيغمبـر است
گواهی دهـم كايـن سخـن راِز اوست

تـو گـويـی دو گـوشم پـر آواِز اوست
آغاز شاهنامه، ابيات 103 و 104

شادروان ميرزا علی اصغر خان حكمت شيرازی در يادداشتهای 
وزارت  تصدی  دوران  به  مربوط  كه  بخشی  در  خود،  روزانۀ 
در  فرهنگ»  «وزارت  مستظرفۀ  صنايع  و  اوقاف  و  معارف 
نوشته اند:  است،  شمسی   1317 تيرماه  تا   1312 سالهای 
حديث  معارف  وزارت  قديم  صاحب منصبان  از   1...... «آقای 
به  مصراعی  قالب  در  را  اللحد"  الی  المهد  ِمَن  العلم  "اُطلبوا 
گهواره  "ز  صورت  به  يعنی  برگردانده اند،  متقارب  بحر  وزن 
تا گور دانش بجوی". و چون موافق برنامه و روش تعليم و 
تربيتی وزارت معارف است دستور داده شد در كتب درسی 
و مواقع مقتضی استفاده شود» (يادداشتهای روزانه با عنوان 

ره انجام حكمت).
پيداست كه پيش از اين تاريخ، جملۀ مورد اشاره يعنی 
شرحی  به  العلم...»  «اُطلبوا  حديث  از  برگردانده  مصراع گونۀ 
هستی  است  نمی توانسته  نوشته اند،  حكمت  شادروان  كه 
داشته باشد. و دليل بر هستی گرفتن آن مصراع گونه توسط 
فاضل ارجمند موصوف اجرا يادداشت مرحوم حكمت آنكه، 
از  پيش  سالها  كه  حكم  و  امثال  كتاب  در  دهخدا  شادروان 
ايام وزارت مرحوم حكمت مواد آن را تهيه و در سال 1311 
شمسی طبع شدۀ آن را در چهار مجلد نشر داده است، همان 

حديث «اُطلبوا العلم ...» را خود ترجمه كرده و نوشته اند:

رجوع  بعد  و  رويد»  دانش  پی  در  گور  تا  گهواره  «از 
ج  حكم،  و  داناترست» (امثال  كه  كس  مثل «آن  به  داده اند 
1، ص 183). بعد ذيل مثل «آن كس كه داناترست بر آرزو 

تواناترست» بيتی از شاهنامۀ فردوسی را نقل كرده اند:
چنين گفت آن كس كه داناترست

بـه هــر آرزو بــر تــوانـاتـرسـت
جمله:  از  كرده اند،  نقل  آن  برای  هم  نظير  مثل  چندين  و 
«دانائی توانائی است»، «دانستن توانستن است». «هل يستوی 
الذين يعلمون و الذين ال يعلمون» (آيۀ 12 سورۀ 39 قرآن 
و  اشاره  مورد  حديث  همان  و  ديگر  نظير  چندين  و  كريم). 
ابيات بسيار از شاعرانی چون فردوسی و سنائی و ناصرخسرو 
و اوحدی و نظامی. مسلماً اگر جملۀ مصراع گونۀ مورد بحث 
ما در زمان گردآوری مواد و تأليف حتی هنگام طبع امثال 
مثل  ذيل  يا  مصراع گونه  همان  ذيل  داشت،  وجود  حكم  و 
«دانائی  مثل  ذيل  مثًال  يا  می آوردند  داناترست»  كس  «آن 
بينايی است» نقل می كردند و يا ذيل مثلها كه با حرف «ز» 
آغاز می شود نظير «ز گيتی هر آن كس كه داناترست» (ج 
مصراعی نااستوار به آن عبارت  2، ص 912). اما اينكه بعداً 
مصراع گونۀ مورد بحث ما افزوده و به صورت بيتی درآورده 

و متداول ساخته اند
چنين گفت پيغمبر راستگوی

ز گهواره تا گور دانش بجوی
از  اول،  مصراع  افزايندۀ  بی اطالعی  از  نشان  آنكه  از  گذشته 
و  دارد،  آن  يابندۀ  و  مصراع گونه  آن  گرفتن  هستی  كيفيت 
صرف نظر از اينكه به مسامحه يا به بی توجهی و بی اطالعی 
«نبی الصادقين»، پيغمبر راستگويان را به «پيغمبر راستگوی» 
نيز  را  پيغمبری  گونه  دو  تناقض  او  مصراع  است،  برگردانده 

می رساند: پيغمبر راستگوی و پيغمبر غيرراستگوی.

مصراع  حذف  برای  يادداشت  اين  بودن  راهگشا  به  اميد  با 
افزوده شده، از نوشته های بعد محققان و شناخته شدن حق 
گويندۀ مصراع گونۀ نخستين و سپاسداری از ثبت كنندۀ آن 
در يادداشتهای روزانۀ خود با دستور استفاده از آن در كتب 
از  تشكر  حكمت،  شادروان  يعنی  مقتضی،  مواقع  و  درسی 
فرهنگی  ارزندۀ  خدمات  و  مكتوب  ميراث  سودمند  مؤسسۀ 

آن را حسن ختام اين مقال قرار می دهد.
1. اين نام بر اثر ريخته شدن جوهر روی آن محو و غير قابل خواندن 

شده بود. با تجسس در منابع ديگر بعداً اعالم خواهد شد.
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از پيروزه تا پير چهل ساله
مجيد منصوري1

در فرهنگ برهان قاطع تركيب «پير چهل ساله» آمده 
و يكي از معاني آن نيز «فيروزه» دانسته شده است: 
«پير چهل ساله: كنايه از عقل است و فرشته را نيز 
گويند و كنايه از آدم صفي هم هست و فيروزه را نيز 

گويند كه نوعي از جواهر باشد.»2
چهل ساله»  «پير  ذيل  نيز  دهخدا  لغتنامۀ  در 
يكي  مترادفات،  مجموعۀ  و  قاطع  برهان  اساس  بر 
است.3  شده  دانسته  «فيروزه»  تركيب  اين  معاني  از 
اين تركيب مستخرج است از اين بيت مخزن االسرار 

نظامي:
طفل چهل روزۀ كـژمـژ زبــان

پير چهل ساله بر او درس خوان4

چهل ساله»  «پير  تعبير  برابر  َمنيري  شرفنامۀ  در 
آدم  نيز  و  عقل  و  مالئكه  «يعني  است:  آمده  چنين 
همين  حاشيۀ  در  كتاب  اين  مصحح  عليه السالم.»5 
فرهنگها  از  بعضي  در  «احتماالً  نوشته اند:  تركيب 
بعد از ”پير چهل ساله“ عباراتي محذوف بوده است 
كه در لغتنامه به نقل از برهان ”پير چهل ساله“ به 
و  پيروزه  ذيل  اينكه  ضمن  آمده،  ”پيروزه“  معني 
فيروزه هيچ اشاره اي به پير چهل ساله، حتي مطلق 

فرهنگ  در  حاشيه).  همان،  (نك:  است»  نشده  پير، 
جهانگيري كه از منابع اصلي برهان قاطع بوده «پير 
سه  از  «كنايه  است:  شده  معني  چنين  چهل ساله» 
چيز است: اول كنايه از عقل باشد. دوم كنايه از ملك 

بود. سوم كنايه از آدم عليه السالم است.»6
مصحح  نظر  از  قسمتي  تركيب،  اين  باب  در 
«فيروزه»  ظاهراً  اينكه  آن  و  است  صحيح  شرفنامه 
ايشان  حدس  اما  ندارد،  چهل ساله»  «پير  به  ربطي 
مبني بر اينكه واژه يا واژه هايي قبل از فيروزه بوده 
درست به نظر نمي رسد! ما بر اين باوريم كه  ظاهراً 
پيدايش معني «فيروزه» براي «پير چهل سالۀ به اين 
هر  فرهنگها،  خطی  نسخه های  در  كه  است  سبب 
واژه بدون فاصله و پس از واژۀ بعدي ذكر مي شده 
«پير  تركيب  آن  از  قاطع  برهان  كه  فرهنگي  در  و 
چهل ساله» را نقل كرده، به احتمال قريب به يقين 
واژۀ بعدي «پيروزه» بوده است (با توجه به اينكه از 
لحاظ ترتيب الفبايي بسيار نزديك به يكديگرند) و 
برهان آن را نيز يكي از معاني تركيب مذكور پنداشته 
و «پيروزه» را بدل به «فيروزه» كرده و جمله را نيز 
اندكي تغيير داده است. بنابراين مي توان نوشتۀ منبع 
مورد استفادۀ برهان تبريزي را چنين بازيابي نمود: 
«پير چهل ساله: كنايه از عقل است و فرشته را نيز 
گويند و كنايه از آدم صفي هم هست پيروزه نوعي 

از جواهر باشد...»
معني  شدن  افزوده  فراوان  احتمال  به  پس 
اشتباه  همين  معلول  چهل ساله»  «پير  به  «فيروزه» 

صاحب برهان است.

1. دانشجوي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران.
قاطع، به اهتمام  محمد حسين بن خلف، برهان  تبريزي،  2. برهان 

محمد معين، تهران، 1376ش، ذيل «پير چهل ساله».
3. دهخدا، علی اكبر، 1377، لغتنامه، تهران، ذيل، «پير چهل ساله».

مسكو،  چاپ  اساس  گنجوی، بر  خمسۀ نظامی  گنجوي،  4. نظامي 
تهران، 1385ش، ص 36.

5. قوام فاروقي، ابراهيم، شرفنامۀ منيري، به تصحيح حكيمه دبيران، 
تهران، 1385ش، ذيل: «پير چهل ساله».

تصحيح  به  جهانگيري،  فرهنگ  ميرجمال الدين،  شيرازي،  انجو   .6
رحيم عفيفي، مشهد، 1375ش، ذيل: «پير چهل ساله».



دورة دوم، سال پنجم، شمارة 41، مهر و آبان 241389

بنِد سفره
علی نويدي مالطی

در ادوار پيشين شكل ظاهري سفره  با آنچه امروز از آن 
مي شناسيم اندكي تفاوت داشته است؛ بدين صورت كه 
بندي بدان متصل بوده، بعد از تعبيۀ خوراكيها در آن، 
بند را مي بستند تا مانع ريخته شدن محتويات آن شوند. 

در متون كهن به اين نكته تصريح شده است. 
ضمِن  و 365)   364 /2) طبري  تفسير  ترجمۀ  در 
اشاره به دعاي پيغمبر در غار به همراه ابوبكر، به اين 
نكته اشاره شده است: «و سفره ای داشتند (= حضرت 
پيغامبر  كه  اشتر  بدان  و  طعام،  از  پر  ابوبكر)  و  رسول 
و  بگسيخت  سفره  بند  و  درآويختند،  بود  نشسته  بر 
آن طعامها بريخت، و در آن ساعت بدان تعجيل هيچ 
ابوبكر  دختر  اسما  و  كردند،  سفره  در  كه  نيافتند  بند 
وقايه ای بر سر داشت و كناره های آن وقايه محكم بود، 
و هر دو كناره وقايه فرو آورد و بر هم تافت محكم، و 
تفسير  نك:  نيز  بياويختند.»  باز  و  كشيد،  اندر  بسفره 

سورآبادی، 942/2 و 943.
عالوه بر اينها، در شعري از جمال الّدين عبدالّرزاق 
تهران،  دستگردي،  وحيد  حسن  (تصحيح  اصفهاني 
سنايي، 1362، ص428) ضمِن هجو طنزآميِز يكي از 
تلويحاً  و  سفره  بنِد  بودن  بسته  به  دوران،  خواجگان 

خّسِت وي تصريح شده است:
اگـر شـلـواربــنــِد مـادِر تــو

چو بنِد سفـرۀ تو بستـه بـودي
نـزادي آن َجلَب تـو غلتبـان را 

جهان از ننِگ نامت رسته بودي
محمد  (تصحيح  بيلقاني  مجير  از  شعري  در  همچنين 
آبادي باويل، تبريز، مؤسسه فرهنگ و تاريخ، 1358ش، 

ص 148) به اين نكته اشاره شده است:
بر سفره هر آنكه خورد حلوا

چون سفره شود رسن بگردن
از بيت يادشده و اين بيت مثنوی نيز برمی آيد كه سفره 

را می آويخته اند:
صوفئی بر ميخ روزی سفره ديد

چـرخ می زد جاَمها را می دريـد
(د 3: 3014)

كه  سفره،  ظاهری  شكل  به  نيز  مثنوی  ديگر  بيت  از  و 
بعد از آويختن در قسمِت بااليی (= سر سفره) ترنجيده 

می شد، می توان پی برد:
بـود كمپيـری نـود سـالـه كـالن

پُر تشنج، روی و رنگـش زعفـران
چـون سر سفـره رخ او تـو به تـو

ليك در وی بود مانده عشِق شوی
(د 6: 1222)

تأملی در يك ضرب المثل ايرانی 

الف را نمی گويم، جانم خالص
وحيد سبزيان پور

مهم ترين  از  و  زبان  عرب  ايرانی  شاعر  ابونواس  اشعار  در 
ناقالن فرهنگ ايرانی به عربی (نك: مدخل «ابونواس» در 

دائرةالمعارف بزرگ اسالمی) آمده است:
َسألُتـهـا ُقبـلَـًة َفـِفـزُت بِـهـا

ِة الَتَعـِب بَعـَد اِمِتـنـاٍع َو ِشـدَّ
بَـتـی َفـُقلـُت بِالـلَـِه يـا ُمَعـذَّ

جودی بِأخری أقضی بِها أَربی
َفابَتَسَمـت ثُـمَّ أرَسلَـت َمَثـًال

يَعـِرُفُه الُعجـُم لَيـَس بِالَكـِذِب
ـَِيـنَّ الَصِبـیَّ واِحـَدًة ال تُـعـط

يَطُلـُب أخـری بِأعَنـِف الَطلَِب
يعنی: بوسه ای از او خواستم و پس از امتناع و سختگيری 
بسيار به آن دست يافتم. گفتم ــ خدا را ــ ای كسی كه 
مرا عذاب می دهی قسمت می دهم بوسه ای ديگر ببخش 
كه  آورد  زبان  بر  مثلی  و  خنديد  گردد.  روا  حاجتم  تا 
 ايرانيها آن را می شناسند و دروغ نيست. به بچه اگر يك 
چيزی خواست (بازيچه ای) نده زيرا با اصرار زياد ديگری 

را می خواهد.
بهزاد كرمانشاهی نيز در قطعه ای با عنوان «مضمونی 

از ابونواس» ابيات مذكور را به نظم فارسی كشيده است:
بـوسـه ای بـخشـيـد مـاه مـن مـرا

از نيازم چـون ديـد در تـاب و تـب
آزمـنـدی كـردم و درخــواسـتــم

بار ديـگـر بـوسـه ای زان لعـل لـب
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خواند بر من خند خندان در جواب
ايـن مثـل كـز پـارسی دارد نسـب

كـودكـی را چـون دهـی بازيچـه ای
مـی كـنـد بـازيـچـۀ ديـگـر طـلـب

ص 193
يك  كه  دريافت  می توان  وضوح  به  باال  اشعار  از 
كه  بوده  شايع  عربها  ميان  در  ايرانی  ضرب المثل 
مضمون آن چنين است: اگر به بچه يك اسباب بازی 
بدهی اسباب بازی ديگری می خواهد. اين مثل ما را به 
ياد داستانی با عنوان «الف را نمی گويم، جانم خالص» 
می اندازد: كودكی مكتبی را هرچه مال به چوب می زد 
كه بگويد الف، نمی گفت. پرسيدندش: مگر يك الف 
گفتن اين همه زحمت دارد كه تحمل چوب می كنی 
و نمی گويی؟ گفت: الف گفتن رنجی ندارد اما از پس 
از  هم  ی...  تا  را  ت  و  را  پ  و  گفت  بايد  را  ب  آن 
ابتدا الف را نمی گويم و جانم خالص (شاملو 1357: 

.(944/10
از  مردی  می كرد،  گريه  بچه ای  گويند:  همچنين 
هزار  گفت  می كنی؟  گريه  چرا  بچه جان  پرسيد:  او 
تومان داشتم آن را گم كردم. مرد كه دلش به حال 
او سوخته بود هزار تومان از جيبش درآورد و به بچه 
داد و گفت: بگير و ديگر گريه نكن. كودک با ديدن 
پول گريه را قطع كرد و با رضايت پول را گرفت ولی 
به  شروع  بلند  صدای  با  ناگهان  لحظه،  چند  از  پس 
گريه كرد. مرد با تعجب پرسيد: ديگر برای چه گريه 
می كنی؟ بچه با گريه گفت: اگر آن هزار تومان را گم 

نكرده بودم اآلن دو هزار تومان داشتم.

منابع
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شعرها، نشر آگه.
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تصحيح بيت محمد عبده در غّرةااللفاظ 
و نزهةااللفاظ

مجيد منصوري
با  مقاله اي  آق قلعه  صفري  علي  آقاي  فاضل  مصحح 
ظهيري  از  اثري  نزهةااللفاظ،  و  «غّرةااللفاظ  عنوان 
سمرقندي و بيتي تازه ياب از محمد عبداه (عبده)» در 
شمارۀ 34 گزارش ميراث (ص35ـ38). نوشته اند. ايشان 
همان گونه كه در عنوان مقالۀ خود متذكر شده اند، بيتي 
تازه ياب از محمد عبده را بر اساس همان كتاب مذكور 
كرده اند.  معرفي  فارسي  ادبيات  و  زبان  دوستداران  به 
كتاب  در  سطرها  اين  نويسندۀ  كه  مطلبي  «مهم ترين 
عبده  محمد  خواجه  از  بيتي  است،  ديده  فيه  نحن  ما 
پنجم  و  چهارم  سدۀ  چيره دست  نويسندۀ  و  اديب  ــ 
هجري ــ مي باشد. در نسخه (ص2) آمده: «و خواجه 
محّمد عبداه كي استاد اين صنعت است مي گويد در 

قصيده:
بَيك بدمستي كلك آن كنم كجا نكند

هـزار تيغ يماني و رمح هژده گـــزي» 
ص 38

آقاي صفري آق قلعه به احتمال بسيار، متن را چنين 
در  اما  كنم...»  آن  كلك  بدمستِي  يك  «به  خوانده اند: 
اين صورت مصراع معني مفيدي نمي يابد و ارتباط دو 
مصراع نيز از ميان مي رود. بنابراين به نظر مي رسد ضبط 
صواب مصرع نخست بايد چنين باشد: «به يك بََدستي 
يك وجبي  قلم  «با  يعني  نكند...»  كجا  كنم  آن  ِكلك 
كاري مي كنم كه هزار شمشير يماني و نيزۀ هژده گزي 
نيز از انجام آن قاصرند». چه، قلم و ِكلك نيز اندازه اي 
در حدود يك بدست دارد. سوزني سمرقندي در بيتي 

بسيار نزديك به بيت محمد عبده چنين گفته است:
از يك بدست ِكلك، مظفر به وقت كار 

بر صد هزار خنجر و تيــر و تبر توئي1

شاه حسيني،  ناصرالدين  تصحيح  به  ديوان،  سمرقندي،  سوزني   .1
تهران، 1338ش، ص353.
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ترجمه اي از روبن سن كروزو
عليرضا دولتشاهی

در ميان كتابهاي انگليسي زبان مجموعۀ ملك، نسخه اي از 
يك ترجمۀ فارسي آوانويسی شده به خط التين، از رمان 
دفتر  در  نسخه  اين  دارد.  وجود  كروزو  سن  روبن  نامدار 
سابق ثبت كتابهاي التين كتابخانۀ ملك به شمارۀ 601 و 
به تاريخ سوم بهمن ماه سال 1331 ش ثبت شده و تاريخ 
انتشار آن 1878 م است. در اين مختصر به اين ترجمه 

خواهيم پرداخت:
روبن سن كروزو رماني است كه سالهاي كودكي مرا به 
خود آكنده است و هنوز نيز دلبستۀ آن هستم. در كتابخانۀ 
و  فارسي  زبان  به  گوناگوني  ترجمه هاي  نيز  شخصي ام 
به  برگرداني  به ويژه  دارد؛  وجود  رمان  اين  از  زبانها  ديگر 
زبان فرانسوي. مي دانيم قديم ترين چاپ سربي از ترجمه 
فارسي اين رمان در سال 1317 خورشيدي منتشر شد. 
مترجِم آن فخر داعي گيالني است؛ ترجمه اي كه توسط 
انتشارات فرهنگ در 47 صفحه انتشار يافت. اما ترجمۀ 
فارسي اين رمان، دست كم يك چاپ سنگي نيز دارد. آن 
ترجمه در قطع خشتي و 120 صفحه انتشار يافته است. 
ترجمه  اين  از  نيست.  معلوم  آن  نشر  تاريخ  متأسفانه  اما 
نيز در مجموعۀ ملك دو نسخه وجود دارد: نسخۀ شمارۀ 

6547 و نسخۀ شمارۀ 8314. 1
سال  در  كه  رمان  اين  ترجمه  شدۀ  آوانويس  نسخۀ 
1878م توسط Allen .H William منتشر شده است، در 
حقيقت ترجمه اي است به قلم شير محمد كابلي. اين ترجمه 
بر اساس برگردان اردوي اين رمان انجام گرفته كه آن نيز 
در سال 1826م در شهر بنارس منتشر شده است. ترجمه 
نظر  مورد  يادداشت  اين  در  كه  رمان  اين  شده  آوانويسي 
ما است، ويراستۀ Tolbort.H.W.T است كه دانش آموختۀ 
حقوق بوده است. او چند سالي را در هندوستان گذرانده و 
در دفتر Bangal Civil Servies به كار پرداخته بود. او بر 
اين ترجمه مقدمۀ مبسوطي در سي و شش صفحه نوشت. 
بخش  در  است:  يافته  سامان  بخش  دو  در  مقدمه  اين 
نخست وي داستان آغاز و انجام ترجمه و ويرايش كتاب 
را باز مي گويد. در اين بخش او همچنين به مسائل آوايي 
زبان فارسي، و اينكه لهجۀ مترجم كه زادۀ كابل است و با 

زبان معيار فارسي تفاوت دارد پرداخته است. بخش دوم 
در حقيقت به بيان سير آوانويسي زبانهاي شرقي به خط 
اطالعات  حاوي  بخش  اين  است.  يافته  اختصاص  التين 

مفيدي براي عالقه مندان است.
از نخستين بخش مقدمه در مي يابيم كه شير محمد 
كابلي چند سالي به عنوان منشي در خدمت تالبرت بوده 
به  اردو  زبان  از  رمان  اين  برگردان  در  محمد  شير  است. 
زبان فارسي، از ياري و كمك يك هندي به نام امجد علي، 
كه در دفتر دولت در شهر جنگ به منشي گري اشتغال 
داشت بهره مند بوده است. اين دو تن، شير علي و امجد 
علي، ترجمۀ آوانويسي شدۀ خود را براي تالبرت به لندن 
امر  در  تالبرت  يعني  ترجمه  اين  ويراستار  كردند.  ارسال 
تصحيح آوانويسي متن از ياري و كمك دو فارسي زبان 
ساكن لندن بهره برده است. اين دوتن عبارت اند از: ميرزا 

مهدي خان و سيد شهاب.
از نكاتي كه در مقدمۀ طوالني اين برگردان به چشم 
 Muhammadan مي خورد مي توان به استفاده از تركيب
Countries به جاي تركيب «سرزمينهاي اسالمي»، و نيز 
 Two استفاده از صفت محمدي به جاي مسلمان،(مثًال در

gentlemen Muhammadan)، اشاره كرد.
نگارنده تا كنون هيچ اشاره اي به اين ترجمه آوانويسي 
شده از رمان روبن سن كروزو در هيچ يك از منابع فارسي 
نديده است. سنت آوانويسي در برگردان متون بازمانده از 
شده  شناخته  و  رايج  سنتي  اسالم،  از  پيش  ايران  دوران 
در آن حوزه است. اما ترجمۀ آوانويسي شده از يك زبان 

مدرن به زبان فارسي كم نظير، اگر نه بي نظير، است.
 نگارنده هيچ ترجمۀ آوانويسي شده ديگري را به زبان 
فارسي نمي شناسد. اما اين سخن، بي شك به معناي نبود 
اين دست ترجمه ها نيست. چرا كه آگاهي انسان هر چه 

گسترده باشد، باز هم محدود است.

1. بر اساس فهرست مرحوم مشار مي دانيم از اين رمان دست كم 
ترجمه اي به تركي نيز وجود دارد. و نيز مي دانيم كه در مجموعه 
كتابخانۀ آستان رضوي ترجمه اي عربي نيز از اين رمان يافت 
مي شود. ترجمه اي كه در سال 1835م به نام قصۀ روبن كروزي 
در مالطه در 252 صفحه و به صورت مصور انتشار يافته است. 
كتابخانۀ  بستۀ  مخزن  در   13450 ثبت  شمارۀ  با  ترجمه  اين 

مركزي آستان قدس مشهد وجود دارد.


