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 چکیده

نماید که  های بلند گاهی چنان دشوار می ترجمۀ منظومه
دارد که تنها به برگردان  برخی از مترجمان را بر آن می

های  کنند. در این ترجمه از آنها بسنده ابیاتی گزینشی 
، باید شروطی رعایت شوند که تخلف از «گرانه گزینش»

آنها ممکن است موجب شود که ترجمه، حتی با وجود 
مایه و  دقت در برگردان کلمات شعر اصلی، از جان

شعر دور افتد و در بدترین حالت، برگردان   غرض اصلی
ر آن است تا ضمن محرّفی از آن باشد. مقالۀ حاضر ب

ای از ترجمۀ فارسی بندهایی از  بررسی نقادانۀ نمونه
سرودۀ آلفرد لرد  یادبود ای. اچ. اچ.منظومۀ بلند به 

گرانۀ شعر را  تنیسون، شروط الزم ترجمۀ گزینش
و « زبانی»های  اند از حفظ زمینه برشمارد، که عبارت

ها در  شعر اصلی. عدم توجه به این دربایست« زمانی»
مایه و  رجمۀ مورد نظر موجب شده است که جانت

غرض شعر یکسره متفاوت با آنچه هست به نظر آید، 
که تعلیقات مترجم نیز به جبران این مشکل   چنان آن

کمترین کمکی نکرده است. در پایان، ترجمۀ فارسی 
شود که در آن،  دیگری از همین بندهای شعر ذکر می

روط مذکور، بر های دیگری که، در کنار ش دربایست
گرانۀ  برای امکان ترجمۀ گزینش« شرط کافی»روی هم، 

توان گفت  شوند، رعایت شده است؛ می شعر شمرده می
مایه و غرض شعر،  که این ترجمۀ منظوم، عالوه بر جان

شناختی شعر را نیز، تا  های صوری و زیبایی جنبه
 ای، منتقل کرده است. اندازه

 و زمینۀ زبانی ،انهگر ترجمۀ گزینش ها: کلیدواژه
  .شناختی های زیبایی جنبه ،زمانی
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Abstract 
The translation of long poems tends to be 

such a demanding job that some 

translators may content themselves with 

the rendering of a selection of the poems’ 

lines. Such “excerpt” translations need to 

meet certain conditions without which 

they are either far removed or diverted 

from the true themes and purposes of the 

originals, despite the fact that they may be 

apparently faithful to the literal meanings 

of the words. Having examined an 

example of Persian translation of a few 

stanzas from In Memoriam A. H. H., a 

long poem by Alfred Lord Tennyson, The 

present paper is going to enumerate the 

necessary conditions for the sound excerpt 

translation of poems: the adherence to the 

“linguistic” and “temporal” contexts of the 

original poem. The disregard for these 

conditions in the Persian translation has 

caused it to be a far cry from what the 

poem really is about, and none of the 

translator’s comments has compensated 

for the loss either. Finally, there comes 

another Persian translation of the same 

stanzas which has met, along with the 

aforesaid conditions, other requirements 

that constitute collectively “the sufficient 

condition” for a successful excerpt 

translation of a long poem; this versified 

translation seems to convey, to some 

extent, the formal aesthetic aspects of the 

original too. 
 

 

Keywords: excerpt translation, Linguistic 

& Temporal context, Aesthetic aspects.  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Assistant Professor, Islamic Azad University. 

2. B. A. in English Literature, Shahid Beheshti 

University. 



 39 پور/ صالح طباطبایی مجید فتاحی، ها گرانۀ شعر: شروط و دربایست ترجمۀ گزینش

 

 مقدمه

ای برای بحث  از دیدگاه نظری، مجال گسترده

ترجمۀ شعر وجود دارد.  پذیری دربارۀ امکان

شعر  های اصلی توان دربارۀ امکان حفظ مؤلفه می

در ترجمۀ آن بحث کرد، یا در پی یافتن پاسخ این 

پرسش مهم برآمد که آیا ممکن است که ترجمۀ 

کم، اثری  یک شعر نیز، به نوبۀ خود، شعر یا، دست

اند  موضوعات از مسائل خطیری . این 7ادبی باشد

توان به  ی دربارۀ ترجمۀ شعر میپرداز که در نظریه

از ترجمۀ شعر  که  ها پرداخت. البته هنگامیآن

 ای سخن رود، فرض بر آن است که چنین ترجمه

هر  -اجماالً پیام اصلی شعر را منتقل کرده است

های مرتبط به  چند که ای بسا در انتقال همۀ پیام

های وابسته به فرم( موفق نبوده  متن )از جمله، پیام

توان و نباید چنین برگردانی را  وگرنه نمی -باشد

گردانی که حتی نتواند مفاهیم خواند. بر« ترجمه»

اجمال،  واژگان و جمالت متن اصلی را، هرچند به

انتقال دهد، اصالً ترجمه نیست، چه رسد به آنکه 

رو، همۀ این مباحث باشد. از این« ادبی»ای  ترجمه

از شعر « مقبول»ای  نظری فرع بر وجود ترجمه

توان به پیروی از  است. اما ترجمۀ مقبول را می

بازتولید »چنین تعریف کرد:  2ایدایوجین ن

)به نقل از  .«نهادۀ طبیعی زبان مبدأ ترین برابر نزدیک

 (46: 7557 ،4نیومارک

ای مقبول از  حال به فرض داشتن ترجمه

توان دو پرسش مهم دیگر را پیش  یک شعر، می

کشید: آیا برگردان ابیاتی گزینشی از آن شعر 

آیا به  اجماالً کاری رواست؟ و اگر روا باشد،

 هیچ قید و شرطی مقیّد نیست؟ 

دادن به آن دو  مقالۀ حاضر در پی پاسخ

جای پرداختن به   پرسش مهم است، ولی به

مباحث نظری محض در باب ترجمۀ شعر بر آن 

تر،  تر و سرراست شده است که به روشی روشن

ای از برگردان فارسی  به واسطۀ نقد و بررسی نمونه

های انگلیسی  از منظومهای از یکی  گرانه گزینش

مهم به این دو پرسش پاسخ گوید. بدین ترتیب، 

رسد که در هر  نوشتار حاضر به این نتیجه می

کم، باید دو  گرانۀ مقبولی، دست ترجمۀ گزینش

های زبانی و زمانی  شرط الزم، یعنی حفظ زمینه

ای  همه، چنین ترجمه شعر، فراهم آمده باشد. با این

ۀ زیبایی صوری شعر و ممکن است نتواند هم

گسترۀ کامل مفاهیمی را که در شعر به بیان درآمده 

 هابیافریند. به دیگر سخن، این کمال باز و  است تمام

دو شرط الزم، و نه کافی، برای ترجمۀ 

گرانۀ شعرند؛ شروط دیگری نیز باید  گزینش

های  رعایت شوند، از جمله حفظ و انتقال مؤلفه

های صوری اثر ادبی،  زیبایی ویژه وابسته به فرم، به

 گرانۀ شعر مقبول طبع افتد. تا ترجمۀ گزینش

 

 پیشینه پژوهش

گرانۀ  پیشینۀ تحقیق و بررسی نظری ترجمۀ گزینش

شعر چندان دراز نیست. تا جایی که پیداست تنها 

که از آثار  هگران گزینش  بررسی نظری ترجمه

 االصل،  د آمده است به نویسندۀ هندیـوم پدیـمنظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ک.: در این باره مثالً ن.. 7

Gérard Genette. Palimpsests: Literature in the 

Second Degree, p. 215ff.   

2. Eugene A. Nida (1914-2011)  

3. Newmark  
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گردد. وی در کتاب ، برمی3پراتیما د. شاستری

، پس از ذکر (2072) ابعاد بنیادین ترجمهخود، 

ای از منظومۀ بلند  گرانه ترجمۀ هندی گزینش

اثر مارگارت اتوود و بررسی تحلیلی  صدای سایه

گیرد که ترجمۀ شعر  (، نتیجه می93-94آن )

پردازانه  تواند از قبیل ترجمۀ سخن نمی

(paraphrase) اللفظی باشد، بلکه  یا ترجمۀ تحت

گری  نیازمند چیزی است که آن را فراآفرینش

(transcreation) خواند که به رأی او، نوعی از  می

بازآفرینی متن است که در آن، لطایف و ظرایف 

شناختی و شاعرانۀ آن  های زیبایی متن اصلی و جنبه

منتقل شود تا خواندن ترجمۀ شعر همچون 

 (99) .بخش باشد ای لذت خواندن خود شعر تجربه

خ گفته پاس اما شاستری آشکارا به دو پرسش پیش

ترجمۀ »های  دهد. در واقع، او دربارۀ دربایست نمی

گوید و شروط الزم  شعر سخنی نمی« گرانۀ گزینش

ای را  و کافی برای پدیدآوردن چنین ترجمه

توان ادعا کرد که  شمارد. در مجموع، می برنمی

هنوز جا دارد دربارۀ ابعاد نظری ترجمۀ 

گرانۀ شعر به بررسی پرداخت، و، در واقع،  گزینش

این مقاله کوشیده است که همین هدف را پی 

جوید. نکته دیگری که از بررسی این پیشینه 

شود این است که وی از اصطالح  حاصل می

Excerpt Translation  برای توصیف ترجمۀ

گرانۀ بهره برده است. چون این اصطالح  گزینش

نیز بسیار  Selectiveبه لحاظ مفهومی با صفت 

حفظ انسجام در دنبال کردن  قرابت دارد، به خاطر

 ایم.   پژوهش در این زمینه، اصطالح وی را برگزیده

 

 شناسی روش

است تا با ارزیابی   در نوشتار حاضر کوشش شده

به یادبود دو قطعه از منظومۀ بلند  9برگردان فارسیِ

-7852) 6، شاهکار آلفرد لرد تنیسونای. اچ. اچ.

آن را  های این برگردان را که (، کاستی7805

گرانۀ نارسایی درآورده  همچون ترجمۀ گزینش

است برشمارد و از این راه به الزاماتی برسد که 

گرانۀ  رعایت آنها شرط الزم هر ترجمۀ گزینش

مقبولی است. در این بررسی ارزیابانه کوشش شده 

جز توجه به دقایق کالمی و معنایی  است که به 

این در  هاشعر انگلیسی و چگونگی بازتاب آن

اجتماعی پیدایش  -ترجمۀ فارسی، زمینۀ تاریخی

آن شعر نیز در نظر گرفته شود، چه در جای خود 

سره فارغ از  توان، یک اثبات رسیده است که نمی به 

های تاریخی و اجتماعی پیدایش اثری ادبی،  زمینه 

ترجمۀ درست و دقیقی از  فهم و در نتیجه، به به

رو، از این (.772-775: 7454، 1)کارول .آن پرداخت

های  بخش آغازین این نوشتار به بررسی زمینه

( این شعر 8یابی پیدایش )یا به طور خالصه، زمینه

اختصاص یافته است. سپس برگردان فارسی شعر 

گاه، با  تفصیل، ارزیابی شده است. آن آورده و، به

 هایی کلی در  گیری مطالب مذکور، نتیجه بندی  جمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
4. Shastri, Pratima D 

ای  در  . این برگردان فارسی از آقای دکتر  حسین الهی قمشه9
ای، حسین و بهشتی  انتشار یافته است: الهی قمشه مأخذ ذیل

دفتر سوم، تهران: انتشارات روزنه، کیمیا، شیرازی، سید احمد، 
  . 43-42، صص 7482چاپ دوم، 

6. Alfred Lord Tennyson   

7. Carroll   

8. Contextualization   
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گرانه  خصوص دو شرط الزم برای ترجمۀ گزینش

ای از دیگر شروطی  ارائه شده است. در پایان، پاره

توانند ترجمۀ  که در کنار دو شرط الزم مذکور می

گرانۀ مقبولی از شعر پدید آورند، و نمونۀ  گزینش

های  ای از همین بخش احتمالی چنین ترجمه

 منظومۀ تنیسون ذکر شده است. 

 

 بررسی زمینۀ پیدایش اثر

آلفرد لرد تنیسون شاعر نامور عصر ویکتوریایی و 

( انگلستان بود. 7890-7852الشعرای دربار ) ملک

اند و شاعران  هایش فاخر و موسیقایی سروده

ظرایف زبانی او  اند به  انگلیسی چندانی نتوانسته

ند از ارین آثارش عبارتت دست یابند. برخی از مهم

دو ، «77اولیس» ،«70شادخواران» ،«5بانویِ شالوت»

و مجموعه  ،«72عمارت الکسلی»نام  داستان بلند به 

نام  اشعار بلندی دربارۀ افسانۀ آرتوری به 

ترین رویدادهای زندگی  . از مهم74های شاه چکامه

تنیسون مرگ ناگهانی دوست دوران تحصیل و 

بود. او یکی از  73تور هنری هَلماش آر ندیم دائمی

به   عنوان  اش را به های غنایی ترین منظومه معروف
در سوگ این دوست نزدیک  79.یادبود ای. اچ. اچ 

بر اثر  7844درسش در کیمبریج، که در  و هم

 .ریزی مغزی در وین درگذشته بود، سرود خون

ویژگی مهم این منظومۀ بلند، ( 751: 2072 ،76)بلک

به انجام  7835قطعه )کانتو( در  744که در 

، آن است که تنیسون آن را در قالب 71رسید

ای غنایی، و نه همچون سوگواره یا مرثیۀ  سروده

نظم کشید.  سال به  صرف، طی بیش از شانزده 

نظران این اثر را شاهکار تنیسون  بسیاری از صاحب

های انگلیسی سدۀ  و یکی از برترین منظومه

 اند. نوزدهم برشمرده

تأمالت شاعر در سوگ دوست نزدیکش 

در این منظومۀ بلند سررشتۀ سخنش را به 

های  ترین دغدغه ترین و ژرف بسیاری از مهم

کشانیده  زیسته او و عصری که در آن می  فکری

« 78راه جان»است. عنوان نخستینِ این منظومه 

دهد   و همین نشان می (202: 7585 ،75)ریکس بود

ای سلوک روحی و  چه اندازهکه این شعر تا 

فکری تنیسون را دربارۀ مسائل فلسفی، علمی و 

تنیسون نماید.  اجتماعی عصر ویکتوریایی بازمی

های این منظومه آشکارا به  در برخی از قطعه

 سراید: گراید و مثالً چنین می شک و نومیدی می 

 گردم، گشایم و کورمال می دستان افلیج ایمان را می

 خوانم آورم، و می ک گرد میو خاک و خاشا

 ،انگارم  که او را خداوندگار همگان می درگاه آنکس  به 

 .20تر بندم  به آن امید بزرگ و اندک امیدی می

های  او حتی در برخی دیگر از قطعه

 که خواهیم دید، گاه این شک را  اش، چنان منظومه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. The Lady of Shalott   

10. The Lotos-Eaters   

11. Ulysses  

12. Locksley Hall  

13. Idylls of the King  

14. Arthur Henry Hallam  

15. In Memoriam A. H. H.  

16. Black 

پس از اتمام 7835ظومه در این من (prologue)درآمد . پیش71
. انتشار منظومه بدون (751: 2072)بلک، سروده شد  شعر ۀبقی
. )ریکس، به وقوع پیوست 7890در اواخر مه  اش سراینده منا

7585 :207) 
18. “The Way of the Soul”  
19. Ricks  
20. I stretch lame hands of faith, and grope, And 
gather dust and chaff, and call To what I feel is 
Lord of all, And faintly trust the larger hope.  
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ون کودکی گریان بر ایمان ید و گاه چستا می

ناک است. این همان شکاکیتی است که خویش بیم

های بارز عصر تنیسون  توان آن را از ویژگی می

برشمرد. در آن روزگار، تعارض خطیر میان ایمان 

مسیحی و علم نوینی که پیوسته در حال پیشرفت 

بود شدت گرفت. مثالً عصر تنیسون عرصۀ 

بود، « تکامل انواع»بر سر مسئله مناقشات فراوانی 

منشأ (، 7805-7882که با انتشار اثر چارلز داروین )
(، که فرایند تکامل انواع را از طریق 7895) انواع

مد در تنازع آانتخاب طبیعی و حفظ نژادهای کار

کرد، به اوج رسید. تنیسون در برخی  بقا وصف می

هایش، از جمله در منظومۀ موردنظر،  از سروده

های آشکاری از تأثیرپذیری از این مباحث  شانهن

نمایش نهاده است. با آنکه منظومۀ  جنجالی را به 

حدود ده سال پیش از انتشار یادبود ای. اچ. اچ.  به

ها  ای از بخش کتاب داروین تکمیل شد، در پاره

شناسان آن روزگار  آراء برخی از زیست  آشکارا به

« نظریۀ داروینی»تری  یافته که بعداً در قالب سازمان

  (940: 2000 ،27)سکورد .خوانده شد اشاراتی دارد

اش، که آن را در  درآمد منظومه اما در پیش

آن افزود،  پایان کار و پس از اتمام بقیۀ شعر به 

گویی، پس از التیام زخم فراق دوست محبوبش، 

گردد.  یابد و به ایمان بازمی ای می امید دوباره

ز آشتی نهایی میان ایمان، که آن جا است که ا همان

تعریف « 22کردن آنچه نتوان اثبات کرد باور»را 

(، که آن را تعبیری، عقل )یا به 24کند و دانش می

، 23داند فروغی در دل تاریکی از سوی خدا می

نوایی این دو با هم امید  و به هم گوید سخن می

 .29بندد می

 برگردان فارسی

ردان فارسی شاهکار نیاز به گفتن ندارد که برگ

ای برای  منظوم تنیسون را باید ارمغان ارزنده

زبان دانست، ولی  دوستان فارسی بسیاری از ادب

ترجمۀ دقیق و روان این منظومۀ بلند کاری چنان 

فرساست که کمتر مترجمی زحمت   دشوار و توان

رو، تا زمانی که خرد. از این آن را به جان می

ترجمۀ همۀ این کوشی حاضر به  مترجم سخت

منظومه نشود، چه بسا بر این گمان رویم که 

زبانان برگردان  بهترین شیوۀ معرفی آن به فارسی

های درخشانی از آن به فارسی است. این  بخش

ای است که نه تنها ممکن است در  شیوه

خصوص این منظومه، بلکه در مورد بسیاری از 

د. آثار ادبی مفصّل و مطوّل نیز به کار بسته شو

ای  قمشه برگردان فارسی آقای دکتر حسین الهی

 56و  93های  هایی از قطعه نیز فقط شامل بخش

است. مترجم  یادبود ای. اچ. اچ.  بهمنظومۀ 

ها،  محترم، عالوه بر برگردان فارسی این بخش

صورت پانوشت به ترجمۀ   توضیحاتی را نیز به

خود افزوده است. در اینجا، نخست، ترجمۀ او 

 آوریم: این منظومه می 93ز بخشی از قطعۀ را ا

 من چیستم؟»

 من خود چیستم؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21. Secord  

22. By faith, and faith alone, embrace, Believing 

where we cannot prove. 
23. knowledge   

24. We have but faith: we cannot know; For 

knowledge is of things we see And yet we trust it 

comes from thee, A beam in darkness: let it grow.  

25. Let knowledge grow from more to more, But 

more of reverence in us dwell; That mind and soul, 

according well, May make one music as before. 

 



 39 پور/ صالح طباطبایی مجید فتاحی، ها گرانۀ شعر: شروط و دربایست ترجمۀ گزینش

 

 ندک کودکی که در شب گریه می

 کند کودکی که در تاریکی برای نور گریه می

ای و  شهقم )الهی .«و هیچ زبانی جز گریه ندارد

 (42: 7482بهشتی شیرازی، 

درنگ مترجم در ذیل این برگردان فارسی  بی

در پانوشت همان صفحه این توضیحات را 

 افزوده است:

  گریه رمز نیاز و عرض اشتیاق است...و این» 

یه و زاری که در ادب همه عرض نیاز و گر

بینیم همه نشان عاشقی و  عرفانی پارسی می

ها و  وصال آن کسی است که نور آسمان شوق به 

 زمین است:

 دواست درمان گریه بر هر درد بی

 چشم گریان چشمه فیض خداست  

 تا نگـرید ابر کـی خـندد چـمن

 تا نگــرید طـفل کـی نـوشد لبن  

  برق عـقل ما برای گــریه است

 تا بگـرید نیستی از شوق هست                         

جا( همان، 26مثنوی)  

اما برگردان فارسی مترجم محترم از بخشی  

 این منظومه چنین است: 56از قطعۀ 

 حیران و سرگردان در وادی شک و یقین

 دست در کردار اما پاک و یک

 آهنگ عمر را به پایان بُرد.

از یقین عامۀ گمان در شک صادقان بیش  بی

او با شک و  از نور ایمان نشان توان دید مردمان

اما نخواست کورانه در امری  ریب پیکار کرد

با  و از این پیکار توانی تازه یافت داوری کند

 رو شد های پرابهام روبه انگیز اندیشه اشباح وهم

و سرانجام در خود  و آنها را به خاک نشاند

متعال که  و آن قادر تر یافت ایمانی قوی

در تمامی شب با او  آفریدگار روز و شب است

بلکه  که او را تنها در نور نباید جُست از آن بود

جا،  )هماندر تاریکی نیز از او نشان توان گرفت. 

آنگاه مترجم این توضیحات را در ( 43-44

 پانوشت آورده است:

نکتۀ بدیعی است که بر خاطر تنیسون »

« ل الظلمات والنورجاع»کس که  گذشته است: آن

گمان در  است و مدبّراللیل و النهار است بی

مجعول و مخلوق خویش حضور دارد، از آنکه 

تعبیر صدرالمتألهین حیثیت تعلیلیه داخل در  به 

اشیاء است یعنی علت در معلول خویش داخل 

-از این . افتد... است که اگر نباشد معلول فرومی

ظلمت نیز که در نور، در  خدا را چنان ،رو

که در یقین، در شک نیز  توان یافت و چنان می

 (43 :جا )همان .«توان شناخت... می

 

 ارزیابی برگردان فارسی

توان از دو منظر  طور کلی، ترجمۀ شعر را می  به

بررسی و ارزیابی کرد: شکل )صورت( و محتوا. 

توان چنین  در بررسی صوریِ برگردان شعر می

یا ناقص   املنکاتی را در نظر گرفت: ک

)گزینشی( بودن ترجمه، رعایت یا عدم رعایت 

 لی در ترجمه، حفظـرودۀ اصـات سـب ابیـترتی

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موالنا  مثنوی معنویهر سه بیت را به  ای استاد الهی قمشه .26

درمان  گریه بر هر درد بی)» منسوب کرده است. اما بیت نخست

 مثنوی معنویاز «( گریان چشمۀ فیض خداستدواست/ چشم 

)و حتی از الحاقات آن( نیست، هر چند که بیت دوم از دفتر 

( و بیت سوم از دفتر چهارم )بیت 743پنجم )بیت شمارۀ 

  اند. ( آن کتاب نقل شده4427
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تعداد ابیات شعر اصلی در ترجمه یا عدم حفظ آن، 

ندی های سجاو استفاده از نشانه  استفاده یا عدم

و کار رفته است  در منظومۀ اصلی به متناظر با آنچه 

منظوم بودن یا نبودن ترجمه. اما در بررسی 

محتوایی ترجمۀ شعر به مسائل خطیری چون دقت 

در برگردان معانی واژگان شعر )پایبندی به داللت 

(، انتقال دقیق مفاهیم ضمنی شعر و  21ظواهر الفاظ

ابیات( و  28یمراعات سیاق آن )حفظ داللت ضمن

شعر توجه  40یا مقصود اصلی 25مایه  انتقال جان

پیروی از این رسم،  شود. در اینجا نیز، به   می

های فارسی این دو قطعه از منظومه تنیسون  ترجمه

به لحاظ صوری و از نظر محتوایی، به صورت 

 جداگانه، بررسی و ارزیابی خواهند شد.

 

 31ترجمۀ فارسی قطعۀ  -

منظومۀ  93برگردان فارسی قطعۀ از نظر صوری، 

 از ای برگردانی بیش تنیسون در ترجمۀ استاد قمشه

گرانه است، بدین معنا که تنها  اندازه گزینش

منظومه برگزیده شده و  93آخرین بند از قطعۀ 

طور کامل نقل و ترجمه نشده   حتی آن بند نیز به

با مراجعه به اصل شعر  ک. پیوست مقاله(. )ن .است

چنین »شود که در این ترجمه، عبارت  میآشکار 

از آغاز بیت نخست این بند « است رؤیای من

حذف شده است؛ دلیل چنین حذفی نیز کمابیش 

این عبارت به آرزوی شاعر در بند  .روشن است

پیشین اشاره دارد، و از آنجا که مترجم نخواسته 

به ترجمۀ بند پیشین بپردازد، این بخش را از آغاز 

این بند حذف کرده است. جالب بیت نخست 

 اینجاست که حتی در این ترجمه، برگردان واژۀ

but   در بیت نخست این بند نیز از قلم افتاده

است تا کمترین نشانی از پیوند این بند با بند 

 So runs my dream: but“)پیشین دیده نشود. 

what am I?”) . نکتۀ مرتبط به این مطلب عنوانی

ای این بخش از منظومه است که مترجم بر

با توجه به آنکه در « من چیستم؟»برگزیده است: 

شعر اصلی چنین عنوانی وجود ندارد، رسم 

معمول آن است که نخستین بیت شعر را همچون 

عنوان برگزینند، ولی چون مترجم بیت نخست را 

صورت ناقص نقل و ترجمه کرده است، عنوان  به 

که در  را، چنانآید زی نظر ناقص می شعر نیز به 

بخش بررسی محتوایی این ترجمه خواهد آمد، 

نیست تا بتوان « چیستی من»این شعر دربارۀ 

 را برای آن برگزید. « من چیستم؟»عنوان 

ترجمۀ فارسی از نظر محتوا نیز اما این      

که از توضیحات  خور توجه نقادانه است. چناندر

ه آید، ب اش برمی مترجم فارسی در ذیل ترجمه

است   ای «گریه»رأی او، مضمون اصلی شعر اوالً 

، و ثانیاً «رمز نیاز و عرض اشتیاق است»که 

چیستی آدمی یا نفس ناطقه است که همانا 

است. سپس این نکته « خواستن و عشق داشتن»

این همه عرض نیاز و گریه و »افزاید که  را می

بینیم همه  زاری که در ادب عرفانی پارسی می

است که کسی  وصال آن  ی و شوق به نشان عاشق

اش  و در تأیید گفته «ها و زمین است نور آسمان

  مثنوی معنویه به ابیاتی از ـت کـده اسـبر آن ش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
27. denotation   

28. connotation   

29. theme   

30. purpose   
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 درمان گریه بر هر درد بی»جوید که  استناد 

، «چشم گریان چشمه فیض خداست... دواست/

آمده است، این  26نوشت  که در پا هرچند، چنان

نیست. اما چنین  مثنوی معنویبیت اصالً از 

نماید که پیوند این بند با بند پیشین خوانندۀ  می

شعر را به مضمون دیگری، ناهماهنگ با مضمونی 

سازد.  که مترجم در نظر داشته است، رهنمون می

پیشین از محدودیت معرفت  های سون در بندتنی

، 47گوید آدمی در شناخت اسرار هستی سخن می

های  کند که با همه ناتوانی ولی اظهار امیدواری می

بشر در فهم این اسرار، نیکویی و خیر سرانجام 

که بهاران پس از خزان  چنان فرابرسد، هم

رسد. آنگاه، در بند مورد نظر، که آخرین بند  فرامی

گوید: این رؤیا و آرزوی من  ین قطعه است، میا

ام؟ همچون طفلی که  است، اما اکنون من چگونه

در تاریکی رها شده است و برای روشنایی 

گرید و زبانی جز گریه و زاری ندارد. این  می

سخن نشان از آن دارد که ایمان شاعر )که همانا 

روشنایی است( آرامش و  امیدش برای رسیدن به

طری به او نبخشیده است، زیرا در جمعیت خا

گرید و زبانی جز  تلخی می آرزوی روشنایی به

زاری ندارد. این کمابیش همان برداشتی است که 

از سوی برخی دیگر از شارحان تنیسون نیز ابراز 

اش با  که الیزابت پیت در نوشته شده است، چنان

یادبود ای.  امید دینی و شک در منظومۀ به »عنوان 

دربارۀ این قطعه و بند مورد « . از تنیسوناچ. اچ

در این بندهای شعر، تنیسون این »نویسد:  نظر می

کشد که حتی اگر امیدهای  مطلب را پیش می

دانند، به ثمر بنشینند و  آدمیان، که هیچ نمی

امیدها بسی دورند. روشن   برآورده شوند، این

است که ایمان شاعر هیچ آرامش نزدیکی برایش 

دارد که  یاورده است. تنیسون اظهار میفراهم ن

که  چنان ایمانش تنها امیدی است، ولی او، آن

هست، در مقیاس کیهانی، جز اندکی چه ارزشی 

رسد که استفاده از  نظر می تواند داشته باشد؟ به می

جا و تکرار آن  استعاره شیون و زاری طفل در این

ها تأکید  از سوی شاعر بر بیهودگی این کوشش

 (. 29/5/2073، 42)پیت .«ورزد می

نماید که  بنا بر آنچه گذشت، چنین می

گرانه و توضیحات مترجم از  ترجمۀ گزینش

اجتماعی  -مضمون اصلی شعر و زمینۀ تاریخی

پیدایش آن فاصله گرفته و مضمونی عرفانی 

نماید که  برای این شعر برساخته است: چنین می

ان نش»ای است که  این شعر نه دربارۀ گریه

است و نه دربارۀ « وصال  عاشقی و شوق به

رأی  چیستی آدمی یا نفس ناطقه است که، به 

خواستن و »مترجم و شارح شعر، همانا 

مثنوی است. آن ابیاتی هم که از « داشتن عشق

در شرح این شعر آورده شده است  معنوی

 . 44تناسب چندانی با مضمون آن ندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مندی آفرینش و اینکه فرجام جهان نیکی  . مثالً دربارۀ غایت47

و خیر است، نه بدی و شر و دربارۀ اینکه خداوند جهان را 

دارد  گوید و سپس اظهار می سراسر کامل آفریده است سخن می

که معرفت آدمی راهی برای اثبات اینها ندارد، بلکه باید امید 

ک.: متن کامل این قطعه در . داشت که چنین خواهد شد )ن

که در آغاز این نوشتار  طور کلی، تنیسون، چنان پیوست(. به 

 داند. می« چه نتوان اثبات کرد باورکردن آن»آمد، ایمان را 
32. Piette  

، در مثنوی معنویجای آن ابیات از  بود که به  حتی شاید بهتر می. 44

 دیوان شمساز  مصراع نخست این بیت  تأیید مضمون این شعر به

از چه  /همچو مادر بر بچه لرزیم بر ایمان خویش»شد که  استناد می

  (2410، غزل دیوان شمس«. )سر ایمان شده سربه لرزد آن ظریفِ
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 36ترجمۀ فارسی قطعۀ  -

های این ترجمه بدین  از نظر صوری، ویژگی

 قرار است: 

« گرانه گزینش»اندازه  از  ترجمه باز بیش .7

ا که بند پایانی این قطعه که پیوند است، بدین معن

که خواهیم دید،  آشکاری با بقیۀ بندها دارد، چنان

 اصالً نقل و ترجمه نشده است.

تعداد ابیات در ترجمه بر طبق شعر  .2

است: دوازده بیت انگلیسی   اصلی حفظ نشده

نقل شده، ولی این ابیات به شانزده سطر فارسی 

ب ابیات در این اند. همچنین ترتی برگردانده شده

. ترجمه، مطابق با شعر اصلی، حفظ نشده است

سطر نهم ترجمه )و از این پیکار، توانی تازه  مثالً

و نخواست کورانه در »یافت( پس از عبارت 

آنکه در شعر اصلی   آمده، حال« امری داوری کند

پیش  (”and gather’d strength“)سطر مذکور 

 از عبارت اخیر آمده است. 

طور  های سجاوندی تقریباً به  نهنشا .4

جز دو مورد  اند )به کامل از ترجمه رخت بربسته

استفاده بجا از نقطه و یک مورد کاربرد نابجای 

رو، شعر اصلی و این ترجمه از ویرگول(؛ از این

های سجاوندی تناظری با هم  نظر کاربرد نشانه

 ندارند. 

 ترجمه منظوم یا موزون نیست. .3

حتوایی، این ترجمه دارای اما از نظر م

 ند از:اترین آنها عبارت خصوصیاتی است که مهم

در برگردان مفاهیم برخی واژگان شعر  .7

از دقت چندانی برخوردار نیست. مثالً در بندی 

 Perplext in faith, but pure in“ که با مطلع

deeds” شود، دو بیت پایانی آن چنین  آغاز می

در شک صادقان  گمان بی»ترجمه شده است: 

بیش از یقین عامۀ مردمان از نور ایمان نشان 

، ولی در اصل انگلیسی کمترین نشانی «توان دید

دیده « یقین عامۀ مردم»از عبارتی متناظر با 

شود؛ آنچه این عبارت در برابرش آورده  نمی

معنای نیمی از آن  ، بهhalf the creedsشده است 

قع، شاعر عقاید دینی )مسیحی(، است. در وا

باور کن که در شک صادقانه ایمان »گوید:  می

عقاید تا در نیمی از آن  بیشتری هست

شاعر شک صادقانه را بر یقین، از آنِ  .«)مسیحی(

هر کسی و از هر نوعی که باشد، ترجیح نداده 

است، بلکه چنین شکی را از نیمی از آن عقاید 

رو که در برتر دانسته، از آن دینی )مسیحی( 

تری از ایمان  ین شکی نشان صادقانه روشنچن

 creeds دیده است. باید توجه داشت که واژۀ

همراه  theکه با حرف تعریف  ویژه هنگامی به

 . 43شود، به عقاید رسمی کلیسا اشاره دارد

که پیشتر آمد، مترجم در برگردان  چنان .2

فارسی خود بر آن نبوده است که بند آخر از 

بینیم که  رجمه کند، ولی میرا نقل و ت 56قطعۀ 

آنکه  ناگزیر ترجمۀ بیت اول این بند پایانی را، بی

است:  متن انگلیسی آن را آورده باشد، ذکر کرده

«. گرفتبلکه در تاریکی نیز از او نشان توان »

  But in the“ۀـمـرجـۀ تـزلـه منـله  بـن جمـای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34. The Creed: a formal statement of belief spoken 

in certain Christian churches (Longman Dictionary 

of Contemporary English); an authoritative, 

formulated statement of the chief articles of 

Christian belief, as the Apostles' Creed, the Nicene 

Creed, or the Athanasian Creed (Random House 

Webster's Unabridged Dictionary).  
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darkness and the cloud”  است که همان بیت

نخست از بند آخر است که مترجم قصد نداشته 

 آن را نقل و ترجمه کند. 

نکتۀ مهم دیگری که در این ترجمۀ  .4

گرانه از آن غفلت شده اشارات آشکار و  گزینش

نهان شعر تنیسون به سنت کیش مسیحی است. 

یقین عامۀ »به « عقاید مسیحی»مترجم با تغییر 

ت، و نیز با حذف آخرین که گذش ، چنان«مردم

بند این قطعه که تلمیحات آشکاری به سِفر 

خروج از کتاب مقدس دارد )این تلمیحات در 

اند(،  همین مقاله توضیح داده شده 30پانوشت 

گویی کوشیده است این شعر را در سیاقی 

که از  فلسفی جای دهد، چنان -عرفانی

توضیحاتش دربارۀ این قطعه و از استنادش به 

آید. اما، در  روشنی برمی صدرای شیرازی بهمال

های مهم  ای از دغدغه واقع، این قطعه به پاره

عصر ویکتوریایی، از جمله شک و تردید در 

تر از  عقاید دینی مسیحی و برداشت آزاداندیشانه

وهوایی  کتاب مقدس، نظر دارد، ولی چنین حال

ای رخت بربسته  سره از ترجمۀ استاد قمشه یک

توان این ترجمه را کمابیش  رو، میایناست. از 

اجتماعی و سیاق اصلی  -بیگانه با زمینه تاریخی

 شعر دانست.  

 

 هابحث و بررسی یافته

رسد که این ترجمه برگردانی گزینشی  به نظر می

است و به سیاق ابیات و معانی ضمنی واژگان 

چندان پایبند نبوده است؛ در عین حال، به لحاظ 

لحاظ رعایت تعداد ابیات،  صوری )مثالً به

های سجاوندی و جز اینها( نیز از شعر  نشانه

ای را در  اصلی فاصله گرفته است. چنین ترجمه

سطح داللت معنایی )انتقال معانی الفاظ، حفظ 

توان برگردان  مفاهیم ضمنی و سیاق شعر( نمی

رو، دقیقی از شعر تنیسون به شمار آورد؛ از این

ای آزاد از آن  ن را ترجمهشاید وسوسه شویم که آ

شعر برشماریم، ولی باید توجه داشت که ترجمۀ 

متن اصلی را، هر چند نه « روح»آزاد بنا دارد که 

در قالب تنگ معانی واژگان و عبارات متن اصلی، 

تفصیل  که به منتقل سازد. اما در این ترجمه، چنان

گذشت، روح متن نیز تا حدی دستخوش استحاله 

زدوده  اش یایۀ شکاکانۀ ویکتوریایم گشته و جان

و، به جایش، روحی بیگانه )رازورزانه یا 

مآبانه؟( به درونش دمیده شده است. در   فلسفی

عین حال، مترجم آشکارا کوشیده، هرچند نه به 

اش به  بخش، که در ترجمه ای رضایت شیوه

واژگان شعر اصلی پایبند بماند و از آن فاصله 

ز درست نیست که این نگیرد. بنا بر این، با

برگردان را نوعی ترجمۀ تقریرگونه یا 

بپنداریم. جان کالم اینکه برگردان  49پردازانه سخن

اللفظی  ای کمابیش تحت ای ترجمه استاد قمشه

مایۀ شعر  ولی نه چندان دقیق یا وفادار به جان

تنیسون است. با این همه، وجود شرح کمابیش 

توانست  ید میمفصّل ابیات در ذیل هر قطعه شا

ها نیز  مزیت این ترجمه باشد، ولی در این شرح

مترجم بیشتر به بررسی تطبیقی این اشعار، در 

مقایسه با اشعار مولوی یا با فلسفه و عرفان 

که گذشت، در مواردی،  و، چنان  اسالمی، پرداخته

 است.  سره دور شده از روح اصلی شعر یک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
35. paraphrase  
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شاید از خود بپرسیم که چه چیزی موجب 

های  کاری شده است که مترجمی آشنا با ریزه

که  زبان و ادبیات انگلیسی نتوانسته باشد، چنان

باید، از عهدۀ ترجمه چنین شعری برآید. شاید 

گری  جواب کوتاه این سؤال این باشد: گزینش

ری گ گزینش« حد»راستی  بیش از حد. اما به

که بخش کوتاهی از درون  کجاست؟ هنگامی

شعر )یا اثر ادبی( بلندی بریده و برگزیده شود، 

و بیرون از سیاق یا زمینۀ معنایی خود و نیز 

اجتماعی پیدایش آن  -توجه به بستر تاریخی بی

ترجمه شود، احتمال آنکه مترجم، خواسته یا 

های خود را بر آن متن تحمیل  ناخواسته، گرایش

این، دو شرط مهمی که ریابد. بناب زونی میکند ف

گرانه شعر )یا هر اثر ادبی(  در ترجمۀ گزینش

باید رعایت شوند یکی حفظ سیاق اثر و دیگری 

اجتماعی پیدایش  -جه دقیق به زمینۀ تاریخیتو

آن اثرند. شاید بتوان این دو اصل را با هم چنین 

 های زبانی و زمانی اثر.  خالصه کرد: حفظ زمینه

ه هنگام بحث دربارۀ ترجمۀ فارسی ب

های مذکور از منظومۀ تنیسون به  قطعه

زمینۀ »توجهی به   کم هایی از مخاطرات  نمونه

اجمال گفتیم که   شعر اشاره کردیم و به« زبانی

گری در ترجمه به  چگونه ممکن است گزینش

انقطاع متن از سیاقش و، در بدترین حالت، به 

. آنچه از آن کمتر برگردان محرّف آن بینجامد

مباالتی مترجمان در  سخن گفتیم پیامدهای بی

اجتماعی یا  همان  -خصوص بستر تاریخی

پیدایش شعر )یا هر اثر ادبی « زمینۀ زمانی»

دیگر( است. نباید از این ادعا در شگفت شد که 

مراتب  چنین پیامدهایی ممکن است به

گرفتن زمینۀ زبانی  تر از عواقب نادیده سهمگین

های معروفی که این نکته را  عر باشند. از مثالش

سازد بخشی از منظومۀ  خوبی روشن می به

است که در  46اثر مارک اکنساید های خیال لذت

به کار رفته است.  ”plastic arm“آن تعبیر

پیدایش شعر مانند « زمینۀ زمانی»توجهی به  بی

دست »آن است که مترجمی این تعبیر را به 

بسی نابخردانه است داند، ولی برگر« پالستیکی

ای که در آن  به ماده که گمان کنیم آن منظومه

 معاصرانشزمان هنوز وجود نداشت، و شاعر و 

 -41دانستند اشاره کرده باشد آن هیچ نمی ۀدربار

« چاالک»در این شعر به معنای  ”plastic“واژۀ 

 .48های نفتی )پالستیک( است نه یکی از فراورده

توجهی به   ظومۀ تنیسون نیز کمدر برگردان من

که  عصرانش، چنان های فکری شاعر و هم دغدغه

دیدیم، مترجم را به تحمیل مضامین متفاوت و 

 حتی گاه متغایری که به احتمال زیاد، هرگز مورد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شاعر و 7127-7110) Mark Akenside. مارک اکنساید 46

 The Pleasures of های خیال لذتظومۀ پزشک انگلیسی. من

the Imagination  (7133از مهم ) شود. ترین آثارش شمرده می  

. نباید فراموش کرد که گاهی در شعری یا، به طور کلی، در 41

رود که به زمان و دورۀ  عمد از چیزهایی سخن می اثری ادبی به

. این ای که آن نوشته از آن حکایت دارد متعلق نیستند تاریخی

را که ممکن است با اهداف  (anachronism)هنگامی ه ب تا

های طنزآمیز، در اثر گنجانده  مختلفی، از جمله ایجاد موقعیت

شود باید تا حد ممکن در ترجمۀ چنین آثاری حفظ کرد زیرا  

  مورد نظر نویسنده اثر بوده است.

 .ک.:  . در این باره ن48
Beardsley, Monroe (1970). The Possibility of 

Criticism, pp. 19-20. 
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نظر سرایندۀ منظومه نبوده واداشته است. این 

توان از ارزیابی این  درس گرانبهایی است که می

جا که آن را، تا آنترجمه فراگرفت و امیدوار بود 

 که ممکن باشد، به کار بست.   

 

 گیرییجهتبحث و ن

سنج در اینجا  ممکن است که خوانندۀ نکته

د که آنچه تا به حال گفته شده، دربارۀ بپرس

گرانه بوده است،  های این ترجمۀ گزینش کاستی

ای  های گزیده ولی چگونه ممکن است که بخش

درستی ترجمه  از همین منظومۀ تنیسون را به

توان  ای را می گرانه کرد؟ آیا چنین ترجمۀ گزینش

درستی، به انجام رساند؟  به روشی دیگر، ولی به

توان از این  لحاظ نظری، می که به  باید گفت

ساخت. اما « خوبی»گرانۀ  شعر برگردان گزینش

باید توجه داشت که دو شرطی که در باال ذکر 

های زبانی و زمانی اثر،  شدند، یعنی حفظ زمینه

، برای ترجمۀ «کافی»، و نه «الزم»شروط 

هایی از یک منظومه )یا اثر  بخش« گزینشیِ»

یت چنین ترجمۀ اند، ولی موفق ادبی(

کنند. به دیگر  ای را ضمانت نمی گرانه گزینش

ای  برای آنکه چنین ترجمه« شرط کافی»سخن، 

که بتوان آن را نیز،  از کار درآید، چندان« موفق»

جز  نوبۀ خود، اثری هنری به شمار آورد، به  به

مندی از  های زبانی و زمانی اثر، بهره حفظ زمینه

صوری و ذوق ادبی  های حد مطلوبی از زیبایی

است. مثالً در زیر ترجمۀ فارسی منظومی )در 

و  93های  های قطعه قالب مثنوی( از همین بخش

و، در آن، کوشش شده است که  45آورده 56

-های تاریخی عالوه بر حفظ سیاق کالم و زمینه

های  ای از مؤلفه اجتماعی پیدایش منظومه، پاره

ن نیز شناختی آن در ترجمۀ فارسی آ زیبایی

بازتاب متناظری پیدا کند، هرچند که داوری 

 اش دربارۀ موفقیت آن بر عهدۀ خوانندگان فرزانه

 خواهد بود:

 93برگردان منظومی از دو بند آخر قطعه  -

 دانیم از این اسرار؟ هیچ! هان! چه می

 بود و هیچ "نیکی"لیک امّیدم به 

 عاقبت آید، سرانجامی رسد؛

 هر خزانی را بهارانی رسد

 ین بُوَد رؤیای من: اما من اینک چیستم؟ا

 نیستمشب؛ جز این کنون من  طفل گریانی به 

 گرید برای نور هر شب زار زار می که آن

 30زبان شیون و زاری ندارد هیچ یار جز

از این منظومه شامل چهار بند  93بند       

که  پاره( است، ولی، چنان چهاربیتی )یا چهاره

ای، فقط  قمشه الهی دیدیم، در ترجمۀ استاد

فارسی برگردانده شده،  واپسین بند این قطعه به 

حال آنکه در برگردان منظومی که در باال آمد 

دو بند پایانی این قطعه به فارسی برگردانده 

شده است تا سیاق کالم حفظ شود )دو بند 

در پیوست همین مقاله آمده  93پایانی قطعۀ 

 است(.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تر،  . این ترجمۀ منظوم از صالح طباطبایی است، و پیش45

( منتشر شده آستانه) Thresholdنامۀ  هایی از آن در فصل بخش

 است )ن.ک.: مآخذ در پایان همین مقاله(.

اللفظی این بخش چنین است )قس.  کمابیش تحت ۀترجم. 30

 (: مقالهشعر انگلیسی در پیوست همین 
 دانیم؛ نمی هان! ما هیچ
 توانم امیدوار باشم که نیکی  ولی من می
 اما سرانجام، همگان را فراخواهد رسید،   -بسی دیر -سرانجام

 و هر خزانی بهاران خواهد گشت.
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 56برگردان منظومی از چهار بند پایانی قطعۀ  -

 د اوـردار آمـک ص بهـسرگشته در ایمان ولی خال

 رجام اوم ساز شد فـرد آهنگ خود، هچون ساز ک

 گمان های صادق، بی افزون بَوَد ایمان در این شک

 انـم داران نـش دیـا در کیـه ی از آن گفتهـاز نیم

 جنگید با شک و گمان و از آن ستیزه جان گرفت

 تـهای شگف ا داوریـرت را نبست بـبصیم ـچش

انگیز را از بام اندیشه به  اشباح خوف

 دلیر.چنین چون شهسواران  زیرآورد و آمد این

 لـروی دلیـنی ه ـک بـوار آنـد استـاو شان ـایم

 های دیجورش گذشت در پیشگاه آن جلیل شب

 ام راـم شـه هـگ م صبحـآن ایزدی کو آفرید ه

 راـس نـه آن روشـها بـنـم تـوده او مقیـا نبـام

 بلکه توانی جُستنش هم در شب و هم در  ظُلَم

 دم به سان که موسی جست او در شب به سینا دمآن

 ی برساختندـرهش از زر بتـوم گمـه قـآن دم ک

 32دـداختنـچه دران از آن 37غرید آسمان هر چند

که پیداست، در این ترجمۀ منظوم،  چنان

برگردان آخرین بند این قطعه، که در ترجمۀ 

ای نیامده، نیز گنجانیده شده  قمشه استاد الهی

را در پیوست همین  56است )متن کامل قطعۀ 

 ه ببینید(.مقال

 

 پیوست

 56و  93های  )شامل متن انگلیسی بندهایی از قطعه

 (یادبود ای. اچ. اچ. به از منظومۀ 

 93دو بند پایانی قطعۀ  -
Behold, we know not anything;  

I can but trust that good shall fall  

At last—far off—at last, to all,  

And every winter change to spring  

 

So runs my dream: but what am I?  

An infant crying in the night:  

An infant crying for the light:  

And with no language but a cry.  
 56بندهای قطعۀ  -

Perplext in faith, but pure in deeds,  
At last he beat his music out.  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کتاب مقدس. در اینجا تنیسون مطالب دو باب از سِفر خروج 37

را در هم آمیخته است: در باب نوزدهم از سِفر خروج ماجرای 

و واقع »اسرائیل با خداوند بر پای کوه سینا آمده است:  مالقات بنی

وقت طلوع فجر که رعد و برق و ابر غلیظی  شد که در روز سیّم به

از کرنایی بسیار بلند که تمامی قوم در اردوگاه بر کوه پدید آمد و آو

از شنیدن آن بر خود لرزیدند و موسی قوم را برای مالقات خداوند 

)ترجمۀ فارسی « از اردوگاه بیرون آورد، و در پایین کوه ایستادند.

ودوم از سِفر خروج،  (. اما در باب سی773: 7518 کتاب مقدس،

سی در بازگشت از کوه سینا و اسرائیل پس از تأخیر مو ماجرای بنی

دست هارون، که در غیبت موسی رهبری  ساختن گوسالۀ زرین به 

و چون قوم دیدند که موسی در »قوم را برعهده داشت، آمده است: 

بازگشت از کوه تأخیر کرد، نزد هارون جمع شدند و او را گفتند 

است، که پید ( چنان749)همان: «. مان خدایان بساز... که برخیز برای

  اند. در تلمیح تنیسون این دو ماجرا با هم ترکیب شده

اللفظی این بخش چنین است )قس.  ترجمۀ کمابیش تحت .32

 شعر انگلیسی در پیوست همین مقاله(:
 او، حیران در ایمان ولی خالص در اعمال، 

 ساز کرد. را خویش سرانجام، آهنگِ
 باور کن که در شک صادقانه ایمان بیشتری هست

 .عقاید دینی در نیمی از آنتا 
 

 گرفت، نیرو  )از آن ستیزه( کرد و هایش ستیزه  او با شک
 ، و نخواست که چشم بصیرت خود را کور سازد

 رویارو شد اندیشه هراسناک با اشباح
 فرا آمدد: بدین سان، سرانجام ینشان  ها را فرو و آن
 

 از آن خویش سازد؛ را تا ایمان استوارتری
 او بود آن قدرت متعال همراه گاهان،در آن شبان و

 آفریند همو که تاریکی و نور را می
 .مقیم نیستدر نور  تنها ولی
  

 بلکه در میان تاریکی و ابر نیز، 
 های سینا، قله سان که بر فراز کهن  آن
 اسرائیل خدایانشان را از طال ساختند هنگام که بنی آن

 غرید. هرچند که نفیر کرنای آسمان چنان سهمگین می
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There lives more faith in honest doubt,  

Believe me, than in half the creeds.  

 

He fought his doubts and gather'd strength,  

He would not make his judgment blind,  

He faced the specters of the mind  

And laid them: thus he came at length  
 
To find a stronger faith his own;  

And Power was with him in the night,  

Which makes the darkness and the light,  

And dwells not in the light alone,  

 

But in the darkness and the cloud,  

As over Sinaï's peaks of old,  

While Israel made their gods of gold,  

Altho' the trumpet blew so loud.  
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