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 12/07/2017                               م. اسحاق نگارگر

 تعلیل در شعر انگلیسی ُحسندو نمونه از 
 

 لتاین ع کند و می زیبا ابداع خیالی و برای یک امر طبیعی علت آن شاعر های ادبی است که در حسن تعلیل یکی از صنعت

ب آ به همین دلیل چوب در است و آب از چوب کمتر طبیعت کثافت مثال در ابتکاری است. به طور خیالی بی اندازه زیبا و

 دده درخت را آب پرورش می درخت به دست می آید و وب ازچ دیگر جهت بر روی آب شنا می کند اما از غرق نمی شود و

استفاده  حادثه  این دو شاعر از سازد. را زبون نمی انسان نیز پرورده  خود شود. شک میدرخت خ دندهرورش آب آن را پ راگ و

 :گوید خیالی نموده می

 

 می نَبََرد دانی چیست؟ چوب را آب فرو

 رورده  خویشفرو بردن پ ز شرمش آید

 

ه فارسی ترجمه  آن ب مثال انگلیسی توجه بفرمایید. مسؤولیت به این دو گویند؛ حاال حسن تعلیل می بدیعی را این گونه صنعت

 .عهده  من است دری بر
 

Dawn 

An angel, robed in spotless white, 

Bent down and kissed the sleeping night. 

Night woke to blush; the sprite was gone. 

Men saw the blush and called it Dawn. 

(Paul Laurence Dumber 1872 to 1906) 
 

 دهسپی

 د به بَر؛ی لکه  سپیـه  بـه جامتـفرش

 .ادـمهر نه شب بوسه  ز خبر ر د وخمی

 دشرم قرمز ش ز د وخواب شب بپری ز

 .ده نامش دادآندم سپی و دید مردم ب
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کرابرت ه  "این جا  دوم: در اما مثال و به اصطالح  همان گُل یا سرخ یا سوری وجود نداشت اما باغ ها گُل مدعی است که در "ر 

بدین ترتیب سرخ باقی  خجالت سرخ شد و از رنگش خجالت شد و گرفتار دید و سینه  زیبای سافوی مرا سفید البشما گُ  ما و

 :گذرانیم نظر می ماند. نخست انگلیسی آن را از

 

How Roses came red 

Roses at first were white, 

Till they could not agree 

Whether my Sappho’s breast 

Or they more white should be. 

** * ** 

But, being vanquished quite, 

A blush their cheeks be spread, 

Since which (believe the rest) 

The roses first came red. 

(Robert Herrick 1591 to 1674) 

 

  .عهده  من است ترجمه  این یکی نیز بر مسؤولیت

 

 شد؟ خگل سوری چه گونه سر

 رخ نَُرستدر چمن ها گُالب س   ود نُُخستـــوری سپید بــس گل

 ددست گزی د ورخ پری رنگش از   دــن دیــوی مــسافمین  ـیـر  سـب

 حسادت سوخت سخت در آتش   روختـه اش افــخجالت قیاف از

 ان اکنونیَود عرنگ شرمش بُ    ره اش بشد گُلگونــرم چهـالج

 

 نگارگر 199۶اپریل 1۶تاریخ ترجمه: 

 

 

  

 


