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 علی عبداللهی
 
آغ از   يو آموزش   يشيات اروپا از دوران قاجار با ترجمة متون نمايان با ادبيرانياما  ييآشنا
در کنار داليل بسياری از جمله نياز به تجدد و نوسازی در تمام ابع اد و ارک ان جامع ه     . شد

 ةترجم  در آن  يکي از داليل  يالفنون و حضور معلمان خارجس داريتأسشايد در آن دوره  
دانشجويان ايراني اعزامي  بازگشتالبته  .به زبان فارسي باشد یهنرمتون و سپس  يمتون علم
 یداري  بب ود. وق وا انب مب مش رو ه و     دخي ل  ار يبسروند ن يادادن به  شتابدر به خارج 

جامعه  یدر ساختارها يدگرگون تعدد و لزومم یهاس چاپخانهيروزنامه و تأس پان  چايرانيا
سندگان  روشنفکران و شاعران ما را به خ ارج  ينو نگاه ؛يان ادبيدر بدگرگوني آن  يپو در 

ر يات غرب ت أ  ياز ادب ي. شاعران ما اگرچه در آغاز  فبط از نظر موضوعبرگرداند از مرزها
 يساز دگرگ ون نهيآ ارشان بدمند و زم ات اروپا را بهيتوانستند روح ادبرفته  رفتهاما   گرفتند

اين دگرگ وني  ش کل و ش مايل ج دی و      جيوشيما ينشوند که با  يشعر فارسساختاری در 
از رهگ رر  و ب ود  واسطه يا بي اپات ارويبا ادبروشنفکران ما  يي. آشنابنيادين به خود گرفت

ب ود   یاپراکن ده  یهاق ترجمهيا از  ري  گرفتيشکل م يبه زبان اصل يآ ار خارج ةمطالع
ش تر  يب شعر ترجمةدر آن زمان  گفتني است که شد. يآن زمان منتشر م يکه در مجمت ادب

 منثور بود.ها هم  ترجمهاغلب گرفت و ياز زبان فرانسه انجام م
  رشيد ياسمي  وحي د دس تگردی و... در   ميرزا بهار  ايرجالشعرای  ملکشاعراني همانند 

ه ايي مث ل    دانشکده  ايرانشهر و ارمغان يا روزنام ه از قبيل مجمتي  ها و مسابباتي که اقتراح
  ش اعران  کردند و در اين ميان دادند با شور و شوق شرکت مي روزنامة اقدام و... ترتيب مي

آفريدن د.   فارس ي ای با الهام از مضامين الفونتن  شيللر و ديگران به زبان  آ ار ارزنده ايراني 
الشعرای به ار اس ت ک ه     از ملک“ کن مگو چيست کار برو کار مي”يکي از اين آ ار شعر 

. ايرج ميرزا نيز در اين ميان  چ ه از  2شاعر آن را با الهام از حکايتي از الفونتن سروده است

                                                           
 ا از فريدريش شيللر به همين قلم.های ايرج ميرز اقتباسجستاری بلند در باب  ةشد کوتاه  1
 )اقتراح(. 506-505  ص 9مجلة دانشکده سرک.   2
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ترين شاعراني بود که در اي ن زمين ه آ  ار     نظر کميّت و چه از نظر کيفيت يکي از برجسته
“ شاه و ج ام ”با اقتباس از شعری از ويليام شکسپير   وی “زهره و منوچهر” .3ای آفريد ارزنده

برگرفته از يک ش اعر آلم اني ديگ ر     “ قلب مادر”شيللر  از هر دو با الهام “ هدية عاشق”و 
پرداز فرانس وی   از الفونتن  شاعر قصه“ دو صياد”و “ کمغ و روباه”  “شير و موش”های  قصه

  جملگي از شعرهايي هستند که با الهام  4تویتولس حکايت منثوری به قلمو “ شراب”و قطعة 
 .اند از ادبيات اروپا شکل گرفته

دانست  زبان ترکي را در آذربايج ان   های عربي و فرانسوی را خوب مي زبانميرزا  ايرج 
در زمرة ش اعراني ب ود   وی . بنابراين 5آشنايي داشتمختصرآموخته بود و با زبان روسي نيز 

زبان فرانسه ب ا ش اعران فرانس وی ي ا ب ا      آشنايي با طه از  ريق واس توانست بي که خود مي
گويا ايرج ها الهام بگيرد.  به فرانسه مأنوس شود و از آن ی ديگرها ترجمة آ ار شاعران زبان

در شعر بلک ه در  فبط با فرهنگ غرب نه وی مدتي نيز در فرانسه زيسته بود و تأ ير آشنايي 
 کلم ه  ايرج را شاعری مدرن به معن ای ام روزی  برخي  چه  اگر. 6سلوک وی نيز آشکار بود

در اي رج   داشت ک ه  دور نظر از اين نکته را  بايدنولي   -که داوری درستي است- دانند نمي
سال داشت و ذهن و زبانش در دورة قب ل از آن   34نزديکزمان امضای فرمان مشرو يت  

خ ود   بيس ت س ال ش اعری    ي  پس از آن دورهکه  یهمه در آ ار با اين .شکل گرفته بود
 .7بينيم را به وضوح ميوی  و تحول فکریانبمب مشرو ه   ردپای سروده است

انجام نگرفته است. فبط شعر  يايرج از ادبيات اروپا پژوهش کاملسي دربارة شعرهای اقتبا
در . 8اند و آن را با متن اصلي مبابله کردهاند  دهوی را به تفصيل بررسي“ زهره و منوچهر”بلند 

 وی فبط به ذکر نام شيللر و نام ش عر پژوهشگران “ هدية عاشق”و “ شاه و جام” مثنویمورد 
دانسته نيست که نام اين آن متون  خمل از هم  باز. ولي 9اند   آن هم به اشتباه   اشاره کرده 

رفتار او ب ا    ايرج چه ميزان از مضمون را در شعرش آوردهو   هستآ ار در زبان اصلي چه 
محببان از چه منابعي بهره برده است.  ها در اين اقتباسايرج و اصوالً است اصلي چگونه  شعر

                                                           

 .79-85/ ايرج و نخبة آ ارش  صص .ک  ر3

 .414  ص 2از صبا تا نيما  جلد  .ک  ر4

 )مبدمه( 30  ديوان ايرج  ص 5

 .31  همان  ص 6

   همان.7

   همان.8

 .414ص    همان و از صبا تا نيما 9



 59///// شیللر« غواص»بازسرایی ایرج میرزا از چکامه 

 

بس نده  پرداز فرانس وی    افسانهنام ذکر در مورد اقتباس ايرج از شعرهای الفونتن نيز فبط به 
دان يم ک ه روزنام ة     اند و همچنان جای تحبيبي جامع در اين زمينه خاليست. فبط م ي  کرده

را در “ هدي ة عاش ق  ”ش عر  ايرج اقتراحي برگزار کرد و  1305پ تهران در سال چا“ اقدام”
. ش عرهای وحي د   10و اتفاقاً جايزة مجله را هم از آن خ ود ک رد   پاسخ به همان اقتراح سرود

دستگردی  رشيد ياسمي و ايرج هر سه در آن روزنامه منتشر شد. شعر ياس مي هف ت بي ت    
ب ه   يکي دلداده با دل دار  ن از/  ”عيلن فعولن با مطلع است در بحر هزج بر وزن مفاعيلن مفا

بيت است ب ر هم ين وزن ب ا     14شعر وحيد دستگردی “. شد دوش با دوش دشت اندر همي
و سرانجام شعر ايرج که “. شراب از ساغر حرمان چشيده شنيدم عاشبي هجران کشيده/”مطلع 

 عاشبي محنت بسيار کشيد/”طلع با م ن فاعمتن فعمتن فعمتن فعلن بر وزو نوزده بيت است 
در روان ي و  در قي اس ب ا ش اعران ديگ ر      برتری شعر ايرج “. تا لب دجله به معشوقه رسيد

ش عرها وج ود دارد    در شمارِ ابي ات   ي کهاما با اختمفآشکار است  سادگي بيان به وضوح 
تر چه حد ب ه مض مون اص لي وف ادار    هر يک تا کجا و روشن نيست کداميک از اين سه و 

شايد بشود با  اين را .اند وفادارتر بوده به متن اصليرود ياسمي و دستگردی  اند. گمان مي بوده
ص احبنظران در  اب راز ک رد ک ه     ايرج از اقتباس ادبيبرداشت و نيز  ها استناد به شمار بيت
ضمن ين گفتار  در انگارنده اند و  کرده شبه خوبي بيان  “ زهره و منوچهر”بررسي شعرهای 

ش عرهای  بررس ي  در نگارن ده  گفتن ي اس ت ک ه     دارد.چنين قصدی  “شاه و جام”ررسي ب
اين شعر دانيم اصل  نمينيافت و ها  در ميان آنرا “ هدية عاشق” به آلماني  11فريدريش شيللر
 “ش اه و ج ام  ”در اينجا مفصمً به بررسي شعر  .ی ديگرشيللر است يا شاعر به راستي سرودة

 چه ميزان از شيللر متأ ر بوده است.تا ايرج  تا روشن شودپردازيم  ميشيللر  “غواص”و  ايرج
و اي رج  درگرش ت  شمسي(  1184ميمدی   1805پيش )سده فريدريش شيللر حدود دو 

س اله و   120 زم اني  (. پيداست ک ه هم ين فاص له   1304سال پيش )اواخر اسفند  80حدود 
س بک  تف اوت  در بيان سرودند   و مي زيستند ای که اين دو در آن مي تفاوت زمانه و جامعه

 .کند کفايت مي سرايش و جايگاه اين دو در ادبيات آلمان و ايران
 و“ 12توفان و هج وم ”دانند. وی در دوران  کمسيک مي یشاعردر زبان آلماني  شيللر را 

                                                           

 .120و همچنين افکار و آ ار ايرج  ص  156ايرج  ص  شهر شهر  10

 .79-85  ايرج و نخبة آ ارش  ص 11

12- Gedichte und Ballade, Friedrichuon Schiller auch! Schiller in Gutenberg 2000! 



 یکم و شصت ه/ شمارمشش و //////فصلنامه مترجم/ سال بیست60

او در آغ از   13روح دورانس رود.   زيست و مي آلمان ميادبيات “ کمسيک”گيری شعر شکل
پرداخت و جامعة آن روز آلمان به آن نياز داش ت    مضاميني که به آن ميدر  کار شاعری و

دارد. از سوی ديگر ش يللر گ رايش    14به دوران مشرو يت در ايران اتي شباهت بسياراز جه
مسيک آلم ان را  های ادب ک گوته پايه يتا بتواند به همراه 15زيادی به اسا ير يونان داشت

دوران کمسيک خود را پشت سر گراش ته  از آن  ها پيش  قرنادبيات فارسي  ولي ريزد.  پي
چنين رويکردی نداشتند و ني ازی ه م ب ه آن    از بنياد  دوران مشرو ه بود و شاعران ايراني 

همخواني  ها و اشعارش گرانة شيللر در نمايشنامه . مضامين انبمبي و عصيانکردند احساس نمي
وی جزو اولين کساني  است  جهت نيست که بي  های دوران مشرو ه داشت زيادی با تم م
ب ه وج ه   مخا ب ايران ي  در اين ميان    اما 16هايش به فارسي ترجمه شده است که نمايشنامه

 .لي نشان دادای و نمادين آ ارش کمتر اقبا اسطوره
بيت ي   بند سه 27)چکامه( سروده که شامل   18خود را در قالب باالد 17“غواص”شيللر شعر 

و در  19مصراا( است. ظاهراً وی اين ش عر را ب ه پييش نهاد گوت ه س روده      162بيت و  81)
 جه ان زي رين    کشيش يسوعي در کت اب  “آتانا زيوس کيرشر”ای از  سرودن آن از افسانه

رود تا ج امي   مي فرو خاروبديسدر گرداب  پسچه نيکولوافسانه  . در آن 20الهام گرفته است
 ياورد.را که شاه به درون آن انداخته بيرون ب

ب ار   که ي ک دهد که جام را به وی خواهد داد. اما نيکولو  وعده مي شاه در ازای اين کار
دهد ت ا ج ام را از دل    بيشتر  تن به خطر مي دشاه و به اميد دريافت پاداشبه تشويق پاديگر 

بخش د    شود. شيللر در شعر خود همين حکايت را عمق م ي  گرداب درآورد  در آن غرق مي
. شآورد ای در بيان نمادين موض وعي اخمق ي در م ي    چکامههيات و سرانجام به پرورد  مي

ش ود دلي ری    خمصة حکايت شيللر در شعر ياد شده از اين قرار است: پادشاهي ب ر آن م ي  

                                                           

13  Sturm und Drang   نيز ترجمه نام اين نهضت را  غيان و فشار/  غيان و هجوم   غيان و توفان
 اند. کرده

14  Zeitgeist کند. که هگل از آن مراد مي به مفهومي 

   شيللر برای معاصران  يادداشت مترجم.15

   همان.16
17

 . Der Taucher 
18

 . Ballade 
   شيللر و آ ار او در ايران.19

20[  Mandus subterraneus ] فرهنگ و آ ار. .رک 
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دارد جام  افکند و اعمم مي شهسواران خود را بيازمايد. جامي زرين در گرداب خاروبديس مي
ا از گرداب بيرون آورد. پيشنهادش نخست با سکوت سرد از آن کسي خواهد بود که آن ر

  ناگهان جواني نوآموز در ف ن  کند ش ميتکرارکه شود. پس از سه بار  رو مي ههمراهان روب
افکند و به لب ة پرتگ اه    گرارد. شنل از دوش خود به سويي مي داری پادشاه پا پيش مي سمح

در  آي د   بي رون م ي  ز آزمون سخت پادشاه ادست و پيروز  به سرانجام   جامشود.  نزديک مي
 ش وب زند و از مبارزة وحش تناک خ ود ب ا عناص ر دريا     همهمة امواج برابر پادشاه زانو مي

را از ب اده  ج وان  کند. دختر پادشاه به پاس دليری جوان به فرمان پ درش ج ام    حکايت مي
بتوان د از  ديگر  باران و ترديد دارد که جو يستشنود نپادشاه هنوز خگويا کند. اما  لبريز مي

ين خواهد با درخواست دوب ارة چن    و ميکنان از ا اين آزمون سربلند بيرون بيايد. دختر  البه
نيست. دوباره همين  هاحرفاين اما شاه گوشش بدهکار   خشم خدايان را برنيانگيزد  ييتباضا

بر افزون ا بياورد  به سممت جام رجوان بار  دهد اگر اين کند و وعده مي خواسته را مطرح مي
دهد. دختر ضمن اعتراف به عشق خود به  ميوی جام زرين گوهرنشان  دختر خود را هم به 

رود و جوان به نيروی عشق  اميد و دليری بار ديگر به دل گرداب غو  ه   پسر  از هوش مي
گردد. شيللر بدون هيچ تمهي دی )اع م از تمهي د مک اني و      زند ولي ديگر هرگز باز نمي مي
ر ب ه  آورد و پادشاه را هنگام ش کا  ماني و سببي  نظير آنچه ايرج ميرزا در مطلع شعرش ميز

 آن يانکيست در ميان ش ما ”کند:  ای دراماتيک آغاز مي گونه کشاند( شعر را به لب رود مي
(. غممي از خيل س پاهيان )بن د   3کند )تا بند  پادشاه اين خواسته را سه بار تکرار مي...“. کو

 هيبت  بيت( شاعر 12) 9تا  5شود. در بندهای  آيد و داو لب اين کار مي بيرون ميچهارم( 
به بعد تا آخ ر بن د    10کند. از بند  دريا و شرح آمدن جوان به فرمان خداوند را توصيف مي

نش ينان   ياب د ک ه ب ر س احل       شعر يکسره به بيان حالت تعليق و انتظاری اختصاص م ي 14
الی سطرها هست. در اواخ ر   دريا و سهمناکي آن هم در البهفرماست. در ضمن وصف  حکم
ش ود. جمعي ت فري اد     ها  پي دا م ي   از دل موجدست  به جام  ناگهان سر و کلة جوان 14بند 
دهد و دختر پادشاه به فرمان پدر جام جوان  پسر جام را به پادشاه مي“ او زنده است!”زنند:  مي

ب ا آرزوی دوام عم ر ش اه و بب ای      16(. بن د  15 کن د )بن د   را به افتخارش پر از باده م ي 
حکايت دريا و س همناکي گ ردابش را از زب ان    بازهم شود. در اينجا  اش شروا مي پادشاهي
آي د و   پادشاه به ح رف م ي   23حکايت جوان ادامه دارد. در بند  22شنويم. تا بند  جوان مي

نيده او را از اي ن ک ار من ع    کند. دختر که صدای پدر را ش   اش را تکرار مي دوباره خواسته
پاداش ج وان    بار (. ولي اين25افکند )بند  (  پادشاه دوباره جام را در آب مي24کند )بند  مي
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اش  کنان از پدر تباضای انصراف از خواس ته  کند که البه را ازدواج با همان دختری تعيين مي
پيش کش  آوردن  دست ی بهجوان با ياری نيروهای آسماني و برا 26کند. در بند  را مطرح مي

رون د ام ا    آين د و م ي   م ي به کرانه های توفنده  زند. موج گرانبهای پادشاه به آب ميزنده و 
 (.  27)بند  آورند يچکدام جوان را با خود نميه

  موضوعي که ب ه   سری و خودخواهي پادشاهان و حکمرانان شيللر عموه بر نمايش خيره
. او ب ر آن  21ای عميبي هم در اين چکامه نظ ر دارد  طوره  به معنای اس وافر داشت ةآن عمق

دهن د     ور که دليران را پاداش مي است که آدمي نبايد خشم خدايان را برانگيزد. آنان همان
از انگي زی ش اه    گرارند. اما از سوی ديگر اگر چه خشم باکان را نيز از کيفر در امان نمي بي
ور  انگيزی ج وان  از ج واني و عش ق او ماي ه     خشم  غايت کفرآميز او نشان دارد باکي به بي

)ب ا ي ک هج ای    “ يامبي ک ”است. از نظر وزني  شعر شيللر ترکيبي است از ابياتي با اوزان 
مخا ب )با دو هجای کوتاه و يک هجای بلند( که “ آناپستيک”کوتاه و يک هجای بلند( و 

ه ای ش عر  ام واج     خص يت شنود. احساسات ش در آهنگ بسيار زندة آن  صدای امواج را مي
 .22اند گر و زنده های زير دريا به شدت تداعي ها و غول خروشان  وحشت

ترجمة منثور به فارسي موج ود   ساختار زباني پيچيده و فاخری دارد و از آن دو“ غواص”
شمس ي   1297ال بهار به س 23. هنری در مجلة دانشکدةرضا .سرا نخست منثور  ةترجم است:

در کت اب  “ ابوالباس م فيض ي  ”نتشر کرده است. و ترجمة منثور دوم را م“ غواص”با عنوان 
. 24فبط برای همين ا ر و به درخواست م للفش ب ه انج ام رس انده اس ت      افکار و آ ار ايرج

بي ان  نث ر  را به “ باالد”فبط حکايت نند و ک ها  سبک ا ر را بيان نمي هيچکدام از اين ترجمه
ای  ف احش ي ا جاافت ادگي عم ده     ترجمة نخس ت  اش تباه   درويژه  دارند. اما در هر دو به مي
. با توجه به زمان ترجمة اين دو  به احتمال زي اد  اي رج از ترجم ة نخس ت اله ام      بينيم نمي

 پيش از درگرشت ايرج منتشر شد. هفت سالي  گردانرباين گرفته است. چون 
 داس تان  زيم. خمص ة پردا عر ايرج ميرزا ميبرای مبايسة بهتر اين دو  اکنون به تحليل ش

ست: پادش اهي در راه ش کار ب ا خ دم و ح شو م خ ود کن ار رودی        مثنوی ايرج از اين قرار
اندازد که جام  ميي  زند. کيفيت فضای آنجا او را ناگهان به اين فکر مي سهمناک خيمه مي
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 ب در بياورد اآن را از دلِ گردکه  شدکسي ببخخود را به درونش پرت کند و قول بدهد به 
نيز دوستي و ارادت سپاهيانش را    شاههمراهانسرگرمي خود و اسباب کردن  فراهمتا ضمن 

آورد و به  رود  جام را مي زند و به دل آب فرو مي بيازمايد. جواني از آن ميان  دل به دريا مي
گويد. ش اه   باز ميمفصمً دهد. سپس حکايت سهمناکي گرداب و صعوبت کارش را  شاه مي

ه ای عش ق در دل    دهد برای جوان باده آماده کند. در اين ميان  جوانه ستور ميبه دخترش د
اهد شادی خو نمينه فبط  قضا و قود رگويي پايد   ديری نمي بختياریزند. اما اين  جوان سر مي

اش را مکرر کن د.   دارد خواسته درنگ شاه را وا مي بيبلکه   رام گيرداين باده بپايد و جوان آ
م  دختر پادشاه نيز از آنِ وی ش ود.  بر جاافزون   جوانکاميابي در صورت است  قراربار  اين

گيرد. دختر که  درنگ تصميم خودش را مي بي  هاشنيدن اين وعده از زبان ش جوان به محض
خواه د   از شاه م ي   ستاووجود   فبط به خا ر پدرش موافبت جوان با پيشنهادد دان نيک مي

اس ت و ن ای   خسته داند  ميچون ره در دلِ گرداب معاف بدارد. دوبازدن  جوان را از شيرجه
 ةب ه خواس ت   ولي شاه خود را ملزم ب ه پاس خگويي  آمدن از اعماق آب را نخواهد داشت. بر

ص برانه ت ن ب ه آب     لب از لب بگشايد  جوان بي تا بيايدديگر داند و از  رفي  نمي دخترش
 شود. ميوی دشاه و عشق دختر قرباني سبکسری پاجوان . سرانجام نيز ه استردسپ

نغز بزمي و رزمي در های  بسياری از حکايتقالب   شعر ايرج ميرزا در قالب مثنوی است
شروا قصه و تمهيد ش اعر اس ت.   نخست  سطر دارد. بيت  192بيت و  96فارسي. شعر زبان 

آمدن شاه و همراه انش را ب ر کن ار رود س همگين بي ان       توصيف فرود 7تا  2وی از بيت 
ان درز ش اعر   واگوی زند. دو بيت بعد   کند. در يک بيت  ناگهان شاه خيالي به سرش مي مي

ارند و با زندگي مردم بازی انگ   امور محال را سهل ميگيادشاهان جملاينکه پمبني بر است؛ 
  کن د و در بي ت بع د    پرت م ي کنند. در بيت يازده  شاه  جام را به کفِ رودِ سهمگين  مي
از ترس ای  از ميان همراهان  تنابنده. شبياورد  به او خواهد دادرا در سي جامگويد اگر ک مي

(  14شود )بيت  ب انجام اين کار مي لاوجواني دسرانجام دهد. اما  نمي پاسخبه فراخوان وی 
دس ت ب ه محض ر     به جامو ( 20بينيم که از آب در آمده )تا بيت  در بخش بعدی جوان را مي

ز بي ت پ س از آن  ا   54(   ي  21دوام عمر پادش اه )از بي ت   زوی آررود. پس از  شاه مي
ه ا را   های خ ود ب ا قه ر آب    هنگام آوردن جام و جدالسهمناکي گرداب  مشاهدات خود 

  گويد جام را پيش وی بياورد و از باده د و به دخترش ميورز د. شاه بر او رأفت ميگوي ميزبا
دس ت  آن شود و به تفسير  ميروند ماجرا رد بيت(. در سه بيت بعد شاعر وا 2کند )سيرابش 

ت ش رب   گيرد  اما گ ويي قض ا و ق در    آمده را از سر مي سر زند. جوان با اين جام عمر به مي
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ش اه دوب اره ج ام را ب ه      ن هم از دست دختری خ وبرو! ريزد  آ مرگ او را به کام وی مي
کن د.   آن از کف گرداب مي وردنآدوبارة بار دخترِ خود را پاداش  ايناما   افکند گرداب مي
ش ود و پ س از آن دل ب ه دري ا      ميباز  شاعر[ از اين پيشنهاد گل از گل جوان]بنا بر نظر 

  با ديدن پاکبازی جوان دادهتن به خا ر او به اين خطر جوان فبط زند. دختر که دريافته  مي
رود از  بيم آن م ي  زيرااش بردارد   رحم کند و دست از خواستة تازهتاو  خواهد بر از پدر مي

بيت( خواس تة او را وص ف    6نيايد. شاعر بعد از آن )در بيرون شدت خستگي زنده از آب 
درنگ ب ه دل گ رداب ش يرجه     جوان بيو ( 95  و  94 دهد )بيت جوابي نميهيچ کند. شاه  مي
 .«االتِهِآه مِنو العشقِ و  حصبوری تهي/ عشق کند جام» يابد: پايان مي اينگونهايرج  زند. شعر مي

 ام ا   رود نم ي  آش کارا س خن    چه در شعر ايرج از برنگشتن جوان از کام گ رداب اگر
شربت م رگ از ک ف    /نچه جوان سر کشيدباده نبود آ»در بيت  تمهيدات پيش از آن مثمً

ای ايرج مي رزا  ک ه    بندی کليشه د. پايانشو ما را به همين برداشت رهنمون مي« دختر چشيد
های کلي شاعر در جای جای ش عر   حکم گرفته شده؛ 25عبدالرحمان جاميمصراا آخر آن از 

ای که دخت ر ب ه    تفسير او از جام بادهسرانجام عشق و نفس و داوری او در باب پادشاهان و 
 26که بسيار وامدار ش يوة پيش ينيان  دارد سخن ايرج  رز و  نگرهدهد  همگي نشان از  وی مي

که از آن دست بينيم  ميانديشي و نوجويي  و باريک بيني ژرفنشاني از کمتر است و در آن 
. بين يم  ميهای آن را  هوننمدر شعر نوآوران بعد از ايرج تدريج  بهاست  و  در شعر شيللر نهفته

هنگ ام  . 27توان شاعری م درن دانس ت    ور که پيشتر گفته آمد  ايرج ميرزا را نمي اما همان
. ام ا  28سه چهار سالي به مرگ ايرج نمانده ب ود    بيش ازيوشيجنيما « خانوادة سرباز» انتشار

و   اوس ت  راس ت کند  زبان ساده و سر اهميت ميآنچه کار ايرج را پرها   صرف نظر از اين
 شعر خارجي  ب دون  ةکردن درونماي امثال و اصطمحات ايراني و بومياز وی  ةماهران ةاستفاد

ی به مضمون در شعر ايرج چن ان  اين وفادار. ماجرا اصلا دگرگوني کلي در يزيرپاگراشتن 
منه ای  توان ادعا کرد اگر کس ي بخواه د ش عری را م وزون ترجم ه کن د         که مي است

ندارد. نگاهي که جز اختيار کردن چنين نگاهي  ای چارهدر اين ا ر  های مستبيم شاعر  داوری
با عال و فآفرينشگر برخوردی   شاعرانهخمقيت گيری از  بهرهمبهوت شعر اصلي نيست و با 
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دست تواند  ميبيني ايرج و بهار  با مهارت و باريک. البته کمتر کسي گيرد مي پيش در موضوا
با شرکت در اقتراح ياده ش ده و م وارد   عصرانش  بسياری از هم چنانکه ند زی بين کاربه چن

 .زمينه نيافتند اينتوفيبي در ديگر  
های ترجمه ب ه   ر داشت محدوديتهايي نبايد از نظر دو نکتة ديگری که در چنين اقتباس

فارسي از اي ن   های ترديد  در نمونه های ترجمه در موارد خاص است. بي  ور اعم و نارسايي
 قال ب ش عر  از ب روز عين ي   های سبکي شعر تبلور نيافته است. نه  خصلت شعر  در هيچکدام

تي به متن اصلي شباهبازآفريده   زبانِنه بازآفريني شده  و  شعر اصليلحن نه و   هستخبری 
  ب ه  خاريبدسبيان  درالمثل  که في بينيم  همان متن شيللر را ميای  ه اسطورهوو نه وجبرد   مي

ان اص لي  در زب  ک ه  در م تن اص لي   دوپهلو های  و کاربرد عبارترفته  کار به جای گرداب
ل چن ان  کامقادر به دريافت   زبانهر که فبط اهل بگرريم  .کنند را ايفاد مي پنهان هایمعنا

ف ر   . اگ ر  کاست در ترجم ه آورد  و کم و بعيد است بشود تمام آن را بي هستند ييمعناها
ت وفيری در  باز ه م    بهره برده باشدشيللر فرانسة اين شعر  ةترجمايرج ميرزا از بگيريم که 

 .آيد به وجود نمي قضيه
س خت   وجه ي ادب ي    ةو چيرگي شاعر در اين گون  پردازی وی خا ر درام شعر شيللر به

دارد که وامدار سنت درام در يونان باستان و آلمانِ آن روزگار است. ش يللر ب ه    دراماتيک
به س خن درآين د و خ ود کمت ر وارد ا  ر      روی و يکراست  يکدهد  ها اجازه مي شخصيت

بر شعر دارد و همة ب ار ا  ر را ب ه    حال آنکه ايرج ميرزا نگاهي مسلط و دانای کل  شود. مي
نويس ي   ی دانای ک ل در داس تان  اورايراداتي که بر همانند درست  کشد. وش ميتنهايي بر د

ای شعر  از  رفي از روح زمان ة   ها و کنش اسطوره غياب اسطورهباری  . کنند وارد ميمدرن 
کل ي     ور  ب ه فارسي و کهن های شعر    محدوديتسو از ديگرو گيرد  ايرج ميرزا نشأت مي

اندازه به عش ق و   دهد. پرداختن بي از شعر را نشان ميايرج  تعريف و توقع خوانندگان ايراني
ای برآمده از نگاه تغزلي شاعر ايران ي   گونه به  تأکيد بيشتر بر اين سوية معنايي در شعر ايرج

س ت. ب ه س خن ديگ ر  اي رج مي رزا       اط نيرتبا پسند ايراني بي به ذائبة تغزلبه امور و است 
در شعر خ ودش را ب ه    “عينيت بيروني” به و “اجتماعي رما”به   يا توجه “سفارش اجتماعي”

 :کاهد فروميهمان چند سطر اندرز در باب پادشاه 
 هل شمارند امور مُحالس  پادشهان را همه اين است حال”

 “درازی کنند. جا دست تا همه  با سر و جان همه بازی کنند
ر نبب بزند و به شعر  منشي های پنهان ا  تواند به اليه خواهد يا نمي گويي شاعر هنوز نمي
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نگ اه   يِرا دارد نه به چنان پختگ  چنين رويکردی زيرا نه دعوی   چندمعنايي و نمادين بدهد
 رسيده است که شيللر از آن بهره برده بود.اجتماعي در ادبيات 

ن د ک ه   ق دری ش بيه هم   ا و شيللر بهسرودة ايرج ميرز“ غواص”و “ شاه و جام”شعرهای 
ب ه  تصادفي دانست. از آنجا که شيللر از افس انة آ.ک.  امری ها را صرفاً  نتوان شباهت آ نمي

و شرق نوشته   بعي د نيس ت حت ي    استفاده کرده و اين نويسنده آ اری در مورد چين وفور 
ه ای آن را در اس رارالتوحيد و    حکايتي که نظي ره  اصلي حکايت در شرق بوده باشد. ةريش

نه م   ةعبدالرحمان جامي  شاعر بزرگ س د ری از نورالدين بينيم  و نيز در شع الطير مي منطق
ه.ق.( اقتب اس ک رده و در   255-160) از جاحظ بصریحکايت را هجری که خود وی گويا 

 ةنوبهاران خليف” است؛ شعری با اين مطلع در سبحه االابرار:بوده آن  خود وامدار سرودن شعر
 “بغداد/بزم عشرت به  رف دجله نهاد.

 
 «غواص» ترجمه منثور
 

 هنری رضا. س.به قلم: 
 

ت کند در اين گرداب فرو رود؟ من ي ک ج ام   ئها يا غممان کسي که جر ن شواليهکيست از ميا”
که اين دهانة سياه آن را پايين ربود  کسي که مجدداً ج ام را ب ه م ن       همين اندازم  م را پايين مي
 “ز آن او خواهد بود.تواند آن را برای خود نگاهدارد  جام  م ا نشان دهد مي

سنگ سخت و سراشيبي که در فضای مشرف ب ر   پادشاه اين کلمات را ادا کرد و از باالی تخته
 کشيد انداخت. پايان معلق بود جام را در گرداب هولناکي که گويي وحشيانه نعره مي دريای بي

ه ا و   اليهش و  “ک نم  ت که در اين گودال پايين برود؟ من دوباره سلال م ي ئکيست آن پر جر”
غممان به همان قسم ا راف او ايستاده و ساکت ماندند  به  رف پايين در دريای وحش تناک نظ ر   

 کنند ولي احدی ميل ندارد که جام  م را تصاحب کند. مي
 “رفتن را داشته باشد؟ ت فروئکسي نيست که جر”کند:  سوم سلال مي ةپادشاه برای دفع

ماند. در اين وقت غمم بچه جسور و متهورانه  چس ت و   به همان قسم سکوت کماکان باقي مي
چابک از ميان دسته غممان ترسو جدا شد. باالپوش را از روی دوش خود به دور افکند  تمام مردان 

 کنند. و زناني که در ا راف ايستاده بودند به اين جوان سرفراز خيره نظر مي
ه ايي را   ی به گرداب مخوف ان داخت: آب سنگ رسانيد نظر مين که او خود را به انتهای تختهه

ه ای آب مج دداً    ساخت و با غرش رعدآسا کوه بلعيد صدای لرزاني منعکس مي که دهانه گودال مي
غريد  هياهو  خورد  مي زد  جوش مي انداختند. آب موج مي کنان به دامن تيرة گرداب مي خود را کف

نمود. گويي آب با آتش کثيری مجاورت  زد و باالخره احداث صدای درهمي مي کرد  سوت مي مي
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غلتي د   پايان مي زد. موج در روی موج بي يافته  ترشحات آب مانند بخار متراکمي تا آسمان فواره مي
خواس ت دري ای    خواست منتهي به انتهايي گردد. انبمب غريبي برپا شده بود. گويي دريا مي و نمي

های سفيد  العاده توليد گرديده بود. از ميان کف قديگری بزايد! باالخره در آن نبطه شدت و قوت فو
دهانة مهيب و گودال سياهي دهن باز کرده و انتهايي برای آن متصور نبود  گ ويي راه ب ه فض ای    

های عظيم به سمت اين دهانة قيفي شکل کشيده شده ب ا س رعت و ش دت در آن     جهنم داشت موج
 رفتند! مي فرو

جهت سير گرداب عو  شود جوان خداوند را به ياری  لبيد و سرعت قبل از آنکه  در اين وقت به
يک صدای وحشت و اضطرابي در آن ا راف شنيده شد  به زودی او را گرداب فرو بلعيده با آهس تگي  

 و مميمت دهانة خود را به روی شناگر زبردست بست و او ديگر هرگز خود را نشان نخواهد داد!!!
جنبش آهسته ماند  فبط از عمق آن صدای غرشي به گ وش  سطح فوقاني گرداب بدون تم م و 

 “ای جوان قوی قلب به س ممت بگ رری!   ” شود: رسد  با صدايي لرزان از دهان به دهان گفته مي مي
توان صدای گريه را از بين مردم احساس کرد. عموماً لحظ ات م وحش و    کم با اندکي دقت مي کم

گفت ي:   شود: اگر تو تاج خ ود را در آن انداخت ه و م ي    ميکشند  ضمناً گفته  ترسناکي را انتظار مي
تواند که آن را بر سر نهاده پادشاه شود! ابداً ميل اي ن غنيم ت    کسي که تاج را برای من بياورد مي

پايان  را که شخص در آن عمق بيکيفيتي خواستم   شايان مرا تحريک نکرده و اين قسم سلطنت نمي
 کند! رد  هيچ عبلي درک آن را نميخا ر ندا روحي به دچار خواهد شد هيچ ذی

شود صدای غ رش   تر مانند صدای باد و  وفاني که از دور نزديک مي تر و واضح هر لحظه واضح
غرد. مثل اينکه آب ب ا   جوشد و مي کند  مي زند  فوران مي آيد. آب موج مي تر مي نزديک و نزديک

غلتد و با ص دايي   زند  موج در روی موج مي يآتش توأم شده باشد  ترشحات آب به آسمان فواره م
 کند!  کنان دهن باز مي قلبلشبيه به غرش متمادی رعد گرداب تيره 

ظ اهر   هگردن درخشندنگاه کن! از ميان امواج تيره گرداب با رنگ پريده و مهتابي باز و سر و 
در دست چ پش ج ام   زد. خود اوست! و  کرد و دست و پا مي العاده شنا مي ت فوقوقشد  با سعي و 

ده د  م دت بالنس به     کند  جام را حرکت مي  م را بلند نگاهداشته با خوشحالي و مسرت اشاره مي
گويد  هرکس با ش وق و   کشد  چشم را گشوده نور خداوندی را سمم مي های عميق مي  ويلي نفس

 !...زهي شجاعت کند: او زنده است! آنجاست!  وری نشده است! شعف به ديگری فرياد مي
کند در مبابل او  کنند  خود را به پای سلطان خم مي زده او را احا ه مي های شوق آيد دسته او مي

کند که جام را از شراب   لعت دلربايش اشاره مي نمايد. پادشاه به دختر ماه زانو زده جام را تبديم مي
عم ر  ” کند: ن آغاز ميکرده بدين قسم سخسازد. پس جوان به پادشاه رو ز ميمروق و درخشاني لبري

کن د! ول ي در    شاه پاينده باد! مسرور و کامروا باد سروری که در نور  ميي آفتاب دارد تنفس مي
آن پايين خيلي مهيب بود  نبيند کسي سلطه و قدرتش را  هرگز ميل ب ه تماش ا و نظ ارة چيزه ای     

 نشود! اند نصيب کسي ظريف و زيبايي که آن خدايان با وحشت و ظلمت مخفي کرده
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نة چشمة هولناکي ب ا م ن   با سرعت برق مرا پايين ربود. پس از چاه عميق صخرة با موج وحشيا
 وری مرا پيچيد که  قدرت و خشم جريان مضاعف او مرا بلعيد و مانند فرفرة دواری به  تصادم کرد

در بزرگت رين و   -خ دا  ک ه م ن او را ب ه ي اری  لبي دم        -تاب مباومت نداشتم. در اي ن وق ت  
پايان دريا قطعة سنگ  ويلي روييده و پيش  وحشتناکترين مصيبت چيزی به من نشان داد: از قعر بي

آمده بود  به چاالکي آن را به دو دست گرفته محکم به آن چسبيده بدين وسيله عمر خويشتن را از 
ان افت اده  چنگال مرگ رهانيدم  جام نيز در همانجا به شاخه مرجاني آويخته بود و اال در قعر بيک ر 

 رنگي مرئي بود. گرديد  زيرا که پايين من قعر درة عميبي با ظلمت و تيرگي ارغواني ور مي غو ه
برای آنکه گوش در آن لحظات پرخوف بتواند مدت مديدی بياسايد چشم با ارتعاش و لرزه ب ه  

يتناهي و های ترسناکي از بزمجه سوسمار و اژدها در فضای ال نگريست که چگونه عفريت پايين مي
حد با اختمط مهي ب و   ظلمت بي پايان و پرخطر جهنم صفت در جنبش و حرکت بودند  در قعر بي
و س بع   م اهي  پلن گ  -هيبت مارماهي بد -دندان  ماهي تيز های فراوان و مخوف سگ توده - درهمي

در س ير   شدند که در آب غو ه خورده و دائماً ديده مي -سرکرده شناوران دريايي  -باالخره نهنگ 
نمودن د م ن در نهاي ت     و شنا بودند. گويي هر يک با  رز خاص و روش مخصوصي مرا تهديد مي

ک ردم. در ج ايي ک ه از دس ترس و      عجز به قطعة سنگ معلق بوده در سر سرعت خود مطالعه م ي 
کمک انساني بس دور بود  در عالم وسيعي که يک قلب متأ ر با احساسات تيره و کدری در زي ر  

در تنهايي وحشتناکي که ابداً ارتفاعات ص دای   ائل نفوذناپرير مشغول تپيدن بود.حجاب و ح هزاران
را داش تم  ای  وحشتي انتظار لحظ ه  يافت و باالخره در خلوت غمناک و عزلت پر انساني بدان راه نمي

خزد  کردم که چيزی به  رف من مي که  عمه يکي از وحوش دريايي شوم. با تجسم وهم تصور مي
خواهد مرا به يک لحظه بل ع   کند  او مي حالي که هزاران دست و پای او در يک آن حرکت مي در

الفور گرداب  العاده شاخه مرجاني را که بغل گرفته بودم رها کردم  في کند. با خوف و وحشت فوق
 “.مرا با خشم و غضب شديدی ربوده برای تهنيت و سمم شهريار باال کشيد

از آن توس ت  و   -جام را بگير بنوش ”  در جوان خيره نظر کرده گفت: متعجب ةپادشاه با چهر
ک نم  در   اين حلبه انگشتری را که گوهر گرانبيمتي در آن نصب است نيز من برای تو تعي ين م ي  

صورتي که يک مرتبة ديگر به موقع آزمايش رسانده و برای من از قعر دريا خبر آوری آن نيز مال 
 “تو خواهد شد.
پ درجان!  ”ت پدر را دختر با احساسات لطيفي شنيد  پس با لهجة متملبي چنين گف ت:  اين کلما

ک اری برآم د    ةاز عهد او !بس است اين بازيچه و تفريح ظالمانه! -بگراريد اين بازی ستمکارانه را 
ب ا   رز لطي ف و مرغ وبي      -پدر تاجدار من -کرد. اعليحضرت   ت اقدام آن را نميئکه احدی جر
هاست که شايد در اين مرتبه او  آورند  اين منتهای آرزوی شواليه ديشان را به دست نميقلوب خيران
 “خجل گردد.

به شنيدن اين سخن پادشاه فوراً جام را گرفته در گرداب هولناک انداخت  پ س رو ب ه ج وان    
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های  اگر تو جام را يک مرتبه ديگر در اينجا آوردی محترمتر و مجللترين شواليه”کرده چنين گفت: 
من خواهي بود و همچنين بدان که امشب در آغوش ازدواج خواهي کشيد همان لعبتي را که لحظ ة  

 “کرد. قبل برای تو استرحام مي
پس به روح جوان قدرت آسماني و عطوفت خداوندی دميده شد  در چشمانش بارقة فيروزمندی 

شد و پ س از دقيب ه چن د     يتر م  لعت هر لحظه سرخ ديد که عار  گلگون آن ماه درخشيد  او مي
شوقه ج وان را از خ ود بيخ ود    اش ظاهر گشت. اشتياق و اميد به وصال مع پريدگي در رنگ چهره

 جو پرتاب کرد. مرگ يا وصال! ناگاه خود را در ميان دريای ستيزهب  ساخت
به زير آب پنه ان ش د.    -متوجه بود که موجي او را در ربودهای او به  رف دختر پادشاه  چشم

اش ج ام را   گررد که به دست رخش نده  الن است که صدای بازگشت او به گوش نرسد. چيزی نميا
 خواهد آورد...
اما هيچيک مجدداً جوان را ب از   -خورند  غلطند و به هم مي آيند  روی هم مي آيند و مي امواج مي

 ..آورد. نمي
 

 « شاه و جام»مثنوی 
 ایرج میرزا

 و خيل به دريا کنار با حرم/ پادشهي رفت به عزم شکار
 جشن گرفتند و سرودی زدند/ خيمه شه را لب رودی زدند
 کز سخطش داشت نهنگ اجتناب/ بود در آن رود يکي گرداب

 تا نشود در دل آن ور ه غرق/ ماهي از آن ور ه گرشتي چو برق
 از  رف او نوزيدی نسيم/ بسکه از آن لجه به خود داشت بيم

 ا نرود در گلوی او فرویت/ کرد روی قوی بدان سوی نمي
  رفه خيالي به دماغش گرشت/ شتگشه چو کمي خيره در آن لجه 
 سهل شمارند امور محال/ پادشهان را همه اين است حال
 درازی کنند تا همه جا دست/ با سر و جان همه بازی کنند
 پرت به گرداب کرايي نمود/ جام  ميي به کف شاه بود
 رد اين جام به کف آن اوستآو/ دوست گفت که هر لشکری شاه

 نبض همه از حرکت ايستاد/ کس از ترس جوابي نداد هيچ
 جست به گرداب چو ماهي زشست/ غير جواني که زجان شست دست

 ماند چو در در صدف آبگير/ آب فروبرد جوان را به زير
 کام اجل خورده خود کرد قي/ بعد که نوميد شدندی ز وی
 رون چون گهر آبدارجست ب/ از دل آن آب جنايت شعار
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 چند نفس پشت هم از دل کشيد/ پای جوان بر لب ساحل رسيد
 خيره در او چشم تمام سپاه/ جام به کف رفت به نزديک شاه

 دولت و وقت تو فزاينده باد/ گفت شها عمر تو پاينده باد
 باد روان تو پر از فرهي/ جام ببای تو نگردد تهي

 يا نرسد پای توبر دل در/ روی زمين مسکن و ماوای تو
 خاک از اين آب غضبناک به/ جای ملک بر زبر خاک به

 دشمن شه نيز نبيند به خواب/ کانچه من امروز بديدم در آب
 مرگ من از وحشت خود دير کرد/ هيبت اين آب مرا پير کرد
 منيامد برمرگ بترسيد و / ديد چو در جای مهيب اندرم

 هم بنهد پای نيست جا که اجل/ ديد که آنجا که منم جای نيست 
 ديو در او شير نر و اژدها/ آب نه  گرداب نه  دام بم

 آب مرا برد چو آهن فرو/ پای من ای شه نرسيده بر او
 سنگ عظيمي چو که بيستون/ بود سر راه من سرنگون

 ترسم بر سنگ خورد وين سر بي/ آب مرا جانب آن سنگ برد
 نهنگسيل عظيم دگری چون / جست برويم ز کمرگاه سنگ
 دانه صفت در وسط آسياب/ ماند تنم بين دو کورا ن آب
 گه به حضيضم برد و گه به اوج/ گشته گرفتار ميان دو موج

 ليگ در آزردن من يک تنند/ با هم اگر چند بدند آن دو چند
 همچو دوصياد سر يک شکار/ بود ميانشان سر من گيرودار

 ي خورموه که چه محکم بد سيل/ سيلي خوردی زدو جانب سرم
 گير هيچ نه پا گيرم و نه دست/ روی پر از آب و پر از آب زير

 رسي نيز نه برمرگ بود دست/ هيچ نه يک شاخ و نه يک برگ بود
 گريخت دم به دم از زير پيم مي/ گسيخت آب هم الفت ز پيم مي

 سر به زمين بودم پا در هوا/ ماند مرا زير پا هيچ نمي
 گريزنده زمن جای من بود/ جای نه تا بند شود پای من

 چند ني از سطح نمودی صعود/ آب گهي لوله شدی همچو دود
 پهن شدی زير تنم چون حصير/ باز همان لوله دويدی به زير
 اين کار به تکرار بود دائماً/ رفتن و باز آمدنش کار بود

 در سرم افتاده ز گردش دوار/ وار من شده گردنده به خود دوک
 الفور خود دادن في شايق جان/ خود زنان دور سان چرخ فرفره

 مرا در گلو کرد مي قرقر/ گاه به زير آمدم و گه به رو
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 سنگ دگر شد سر راهم پديد/ اين سفر آبم چو فروتر کشيد
 جان من ای شاه بدان بسته بود/ شاخه مرجاني از آن رسته بود
 گشته چو من ميوه آن شاخسار/ جام هم از بخت خداوندگار

 پای نهادم به سر تخته سنگ/ رفتم به چنگدست زدم شاخه گ
 آمدم اندر نظر هيچ نمي/ غير سياهي و تباهي دگر

 ليک خموشيش بتر از خروش/ جا خموش جوشش باال شده آن
 جوشش آن قسمت باالترش/ کاش که افتاده نبود از برش

 گه به حضيض آمدم و گه به اوج/ زان که در آن جايگه پر زموج
 دره ژرفي است مرا زير پای/ جایگفتي دارم به سر کوه 

 راهبرم بود به قعر عدم/ مختصرک لرزشي اندر قدم
 آب همه آب همه آب بود/ هيچ نه پايان و نه پاياب بود
 جانوری يله از دور و بر/ ناگه ديدم که برآورده سر
 هندد وز پي بلعم همه جان مي/ دهند جمله به من ناب نشان مي
 گر افکارشان کايتبود ح/ شعله چشمان شرربارشان

 بر سر من تاخت گشاده دهان/ آب تکان خورد و نهنگي دمان
 روم الساعه به کام نهنگ مي/ ديدم اگر مکث کنم روی سنگ 

 دست زجان شستم و از جام نه/ جای فرارم نه و آرام نه
 شاخه مرجان را بگراشتم/ جام چو جان نيک نگه داشتم

 به عطوفت نظر کرد خدايم/ پيش که بر من رسد آن جانور
 باز مرا جانب باال کشيد/ موجي از آن قسمت باال رسيد

 رستم از آن کشمکش جزرومد/ موج دگر کرد ز دريا مدد
 از سر خود رفع چو مردار کرد/ بحر مرا مرده چو انکار کرد

 جان من و جام ملک هر دو رست/ شکر که دولت دهن مرگ بست
 به بر خويش خواند دخترخود را/ شاه بر او رفعت شاهانه راند

 با کف خود پيشکش وی کند/ گفت که آن جام پر از مي کند
 عمر به سر آمده از سر گرفت/ دختر گرفت مرد جوان جام ز

 جام بشاشت را وارونه کرد/ گونه کردليک قضا کار دگر
 شربت مرگ از کف دختر چشيد/ باده نبود آنچه جوان سر کشيد
 ملوکانه مکرر نمودامر / شاه چو زين منظره خشنود بود

 ديده برآن مرد توانا فکند/ بار دگر جام به دريا فکند
 جام زگرداب برون آوری/ گفت اگر باز جنون آوری
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 دختر خود نيز از آنت کنم/ جام دگر هديه جانت کنم
 داشت به دل آرزوی دخت شاه/ پيشه که از ديرگاهمرد وفا

 نداشت چاره بجز راز نهفتن/ ت گفتن نداشتئليک به کس جر
 جامه زتن کند و سوی شط دويد/ چون زشه اين وعده دلکش شنيد

 بازيش سوی گران مرگ سبک/ بازيش دختر شه ديد چو جان
 جان جوان در خطر از مهر اوست/ کرد يبين کاين همه از بهر اوست

 رحم بکن بر پدر اين جوان/ گفت به شه کای پدر مهربان
 داب بم جسته استتازه زگر/ دست و دلش کوفته و خسته است

 گرفتن بود از کام شير  عمه/ جام درآوردن از اين آبگير
 خوب از اين آب نيايد برون/ ترسمش از بس شده زار و زبون

 بود جوان آب نشين چون حباب/ شاه نفرمود به دخترجواب
 از سر دلداده گرر کرد آب/ بر لب سلطان نگرشته جواب
 . و حاالتهآه من العشق / عشق کند جام صبوری تهي

 
 کتابنامه

 رزا(  ب ه اهتم ام  يرج ميوان اياکان او  )ديرزا  و خاندان و نيرج ميق در احوال و آ ار و افکار و اشعار ايتحب
 .2536دکتر محمد جعفر محجوب  تهران  چاپ سوم  شرکت چاپ گلشن  

 .1342مرداد ايرج و نخبة آ ارش  مللف غممرضا رياضي  چاپ اول  تهران  کتابخانه ابن سينا  
 . چاپ چهارم.1372سال ادب فارسي( جلد دوم  يحيي آرينپور  انتشارات زوار  تهران  150از صبا تا نيما  )تاريخ 
 .434-431  ص 1918مطابق با دسامبر  1297(  برج جدی 1) 8الشعرای بهار  ش  مجلة دانشکده  ملک
 .1991ژانويه  21  1297. برج دلو 9الشعرای بهار  ش  مجلة دانشکده  ملک

 «.غواص»  مدخل 1381فرهنگ آ ار  جلد چهارم  سروش تهران 
الممالک(  تدوين سيد هادی حائری کورش  تهران سازمان انتشارات جاويدان. چاپ  افکار و آ ار ايرج )جمل

 .1368چهارم 
ران نشر علم. چاپ الممالک. تدوين محمدعلي سپانلو  ته شهر شعر ايرج  زندگي و نمونه آ ار ايرج ميرزا جمل

 .1376اول 
 .1385شيللر برای معاصران  مانفرد مای  ترجمة علي عبداللهي. نشر مرکز. تهران چاپ اول. 

شيلر و آ ار او در ايران  به مناسبت دويستمين سالگرد مرگ شيلر  سيد سعيد فيروزآبادی در: فرهنگ  ويژة 
 .273-286  صص 1384  پاييز 55ادبيات  سال هيجدهم  شمارة سوم  پياپي 

 .1385سرچشمه های مضامين شعر امروز ايران  ولي اهلل دروديان  نشر ني  
Friedrich von Schiller, Gedichte und Balladen, Lechner Verlag, (Switzerland) 1994. 

Athanasius Kircher, in kindlers Lexikon S. 413-416. 
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