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٢ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

 

 

  



 

٣ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  مقدمة
ـ   سـرو  "الشجرة المقدسة لدي االيرانيين هي المشـهورة بـ

ومدينة كاشمر هي التي كانت تعرف قديما باسـم ترشـيز   "كاشمر
يز وطرثيث وطريثيث وترشاش وترشيش وتعرف اليوم  بـ وطرش

امه أن هذه الشـجرة هـي التـي    كاشمر وكشمر ، وتروي الشاهن
الحكيم رسول الزرادشتيين  بيده فـي مدينـة    )( زرادشت غرسها

المجوسية ،وقد  )( شتاسبگوذلك تخليدا العتناق الملك  كاشمر ،

                                                             

) ( زردشت هو الحكيم زرادشت بن استيمان ولد فى مدينة آذربيجان  او: زرادشت
، يعتقد الفرس القدماء أنه نبي عظيم نزلت عليه رسالة من السماء كما نزلت 

يشتمل علي أحكام ) زند افستا (علي أنبياء العجم قبله وله كتاب يعرف باسم 
شريعة زرادشت قدم الى الري ودخل علي قصـر شاهنشـاه لهراسـب ثـم     

  .شتاسب دينه وعمل علي نشره گتاسب فقبل شگ
 –تهـران   – ٥٦جلـداول ص  –تاريخ ده هزار ساله ايران  –عبدالعظيم رضائي "

  "هـ ١٣٧٨ –اقبال 
()  هو من الملوك الكيانيين سادس ملوك هذه االسرة وهو ابن لهراسب : شتاسب گ

ون تلك ،اشتهر الدين الزرادشتي في زمانه فاعتنقه وجعل اهله وشعبه یعتنق
الديانة ، وشن من اجلها الحروب على بالد اخرى ،وعندما قتل زرادشت اخذ 

  .مكانه فى نشر دعوته 
  " ٥٦ص -المرجع السابق "



 

٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

ير مثلها فـي   نمت هذه الشجرة نمواعظيما حتى اضحت شجرة لم
  .  )١(عظمها 

وهي على حسب ما جاء في الشاهنامه قد نشأت من غصـن  
أتى به زرادشت من الجنة وكان قد بني حولها قصـراً ، وتـروي   
الشاهنامه وتذكر بعض المصادر الفارسية أن هذه الشجرة قد بقيت 

ـ ٢٤٧-٢٣٢(الي زمن الخليفة المتوكل العباسي  وعنـدما  )  هـ
مام الخليفة المتوكل ، وكان في ذلك الوقـت  ذكرت هذه الشجرة أ

المشـهورة بــ سـامراء    "سرمن راي"مشغوال باعمار الجعفرية 
فتشوق لرؤيتها ، ولم يستطع  الذهاب الي خراسان فكتـب الـى   

فاجتمع ) م٨٦١-هـ ٢٤٧(الوالي أن يقطعها ويحملها إلى بغداد 
الناس حول الشجرة يبكون ويضجون وعرضـوا علـي الـوالي    

الف دينار نيشابوري فداء للشجرة فلم يقبل الوالي ، فلما خمسين 
قطعت الشجرة انبعثت ضروب الطير التي كانـت معششـة فيهـا    
صائحة تحجب النور لكثرتها  وضجت البقر والشاة وغيرها مـن  
البهائم التي كانت تأوي اليها ، وبلغت نفقة نقل الشجرة الي بغداد 

ا علي الف وثالثمائة جمل خمسمائة  الف دينار ، وحملت أغصانه

                                                             
تحقيق د  -ترجمة الفتح بن علي البنداري  -الشاهنامه  -ابو القاسم الفردوسي  )١(

-هرة القا - ٣٣٠ص  -الطبعة الثانية  –الجزء األول  -عبدالوهاب عزام / 
 ٤٨٠ص -هفـتم  چاپ –شاهنامه فردوسي  -م ، محمد علي فروغي ١٩٩٣

  هـ١٣٧٢ –تهران  -



 

٥ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

علي مرحلة من الجعفرية قتل الخليفة المتوكل  ولما كانت الشجرة
  . )١(قبل أن يراها 

 –أيضـاً   –اشتهرت هذه  الشجرة  في الشعر الفارسـي   وقد
فكلما ذكر شعراء الفرس هذه الشجرة في شعرهم ذ كـروا معهـا   

  "كاشمر  سرو"مدينة كاشمر ولذا عرفت في الشعر الفارسي  باسم 


  "ترشيز"نبذة جغرافية عن مدينة كامشر  -١
  "ترشيز "نبذة تارخيية عن مدينة  كامشر  -٢
  قصة سرو كامشر كما جاءت يف الشاهنامه -٣
منــاذج شــعرية عــن ســرو كــامشر عنــد بعــض  -٤

  شعراء الفرس

                                                             
،  ٣٣١، ص  ٣٣٠ص  –الجـزء األول   –الشاهنامه  –ابو القاسم  الفردوسي  )١(

تهران   – ٤٨٠ص   -اپ هفتم چ -ومحمد علي فروغي شاهنامه فردوسي 
 پاچ– ١٨٠ب ص نزهة القلو –هـ  ، حمد اهللا مستوفي القزويني ١٣٧٢-

ترجمة سـيد  / تاريخ ايران  –هـ ، سربرسي سايكس ١٣٣١ليدن  -بريل  
ـ –جلـد دوم    – ١٩ص  –يالنـي  گمحمد تقي فخـر داعـي     -اول   پاچ

تاريخ وجغرافياى شهرستانهاى  گفرهن –هـ عبدالرفيع حقيقت رفيع ١٣٣٠
  هـ ش١٣٦٧ –اول تهران  پاچ– ٤١٦، ص ٤١٥ص  –ايران 



 

٦ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

يـه  مرث"ترمجة منـاذج مـن اموعـة الشـعرية      -٥
رثــاء ســرو كــامشر حملمــد رضــا  " هــاى ســرو كــامشر 

  شفيعي كدكين 
  



 

٧ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  "ترشيز" جغرافية عن مدينة كاشمر  نبذة

تقع مدينة بشت أوپشت أو بوشـت العـرب فـي شـمال غربـي      
قوهستان وفى نواحى نيسابور، وسبب تسميتها بهذا االسم جـاء مـن   

ألنها  -أيضا  –بشتاسف وهو تعريب السم گشتاسب وقيل سميت بذلك 
لظهور علماء ورجـال ذوي   -أيضا  –كالظهر لنيسابور وسميت بذلك 

بصيرة في العلوم المختلفة في هذه المنطقة  إضافة إلى انتساب معظـم  
أساتذة المدرسة النظامية المعروفة في نيشابور إلى بشت ، ومن أجـل  

و لقد ذكر الجغرافيون العـرب اسـم   " كاشمر " مدن بشت مدينة ترشيز
بصور مختلفة فقيل ترشيز وطرشيز وطرثيث وطريثيـث كمـا    قصبتها

وذكرهـا   )١(يسمونها ترشاش وترشيش ، وقد عرفت بحومة نيسابور 
ياقوت الحموي باسم ترشيش وهي من أعمال نيسابور وهي اليوم بيـد  
المالحدة ، وذكرها باسم طرشيز وقال بينها وبين نيسابور ثالثـة أيـام   

يرة ، وذكرها باسم كشمر وهي من قـري  وهي والية كبيرة بها قرى كث
لنيسـابور حـدود واسـعة ورسـاتيق     : " وقال ابن حوقل )٢(نيسابور 

                                                             
البصرة  -  ٢٥٦،   ٢٥٥ص  -ارباع خراسان  -تار الحديثي قحطان عبد الس )١(

بشير فرنسيس ، / ترجمة  -بلدان الخالفة الشرقية   -م ، لسترنج ١٩٩٠-
م ،  ١٩٨٥ -هــ  ١٤٠٥ –الطبعة الثانية  - ٣٩٠ص  -وكوركيس عواد 

 -المجلـد التاسـع    -دائرة المعارف األسـالمية الشـيعية    -حسن األمين 
  م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ –مسة الطبعة الخا – ٣٢٠ص

، ص ٢٢ص -المجلد الرابع  -المجلد الثاني  -معجم البلدان  -ياقوت الحموي  )٢(
  م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦-بيروت  - ٢٩



 

٨ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

عامرة، وفي  ضمنها مدن معروفة كالبوزجان ومالـت وزوزن وكنـدر   
  .    )١(" وترشيز 

هو وجود عالقة بين هذا االسم وبين " ترشيز" وسبب تسميتها بـ 
ن وهى المدينـة التـى ولـد فيهـا     اسم مدينة شيز الواقعة فى آذربيجا

زرادشت ، وتحسباً من المسلمين وكتاب التاريخ اإلسالمي مـن بقـاء   
الصبغة الزرادشتية على ترشيز فقد سميت باسم طريثيث ، وهى تصغير 
لكلمة طرثوث وهواسم لشراب  يوجد فى الجبال الشمالية لهذه المدينـة  

جامع ليس بعـد   ووصف المقدسي طرثيث بأنها عامرة جيدة وبها )٢(
جامع دمشق أفضل منه حسن نظيف ، وقد اضيف إليه مسجد من اآلجر 
والجص وعند بابه حوض للماء مدور، وبها أسـواق عـامرة فكانـت    

، ة إلى فارس واصفهان ومنهما إليهاخزانة خراسان ومنها تحمل التجار
ويعرف الجغرافيون الفرس مدينة  )٣(. قرية كبيرة  ٢٢٦وفى رستاقها 

ر بـ كاشمر وكشمر وترشيز وهى مدينة بخراسان وتسمى اليـوم  كاشم
بـ كاشمر يحدها من الشمال مدن نيشابور وسبزوار، ومن الشرق مدن 

                                                             
  دت –بيروت  - ٤٢٢ص -صورة األرض " أبي القاسم النصيبي " ابن حوقل  )١(
  ٣٢١ص  -المجلد التاسع  -دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية  –حسن األمين  )٢(
الطبعـة   -أحسن التقاسيم في معرفة األقـاليم   -المقدسي المعروف بالبشاري  )٣(

  م١٩٩١-القاهرة   -  ٣١٨ص -الثانية 



 

٩ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

، ومن الغرب باد ، ومن الجنوب مدن فردوس وطبستربت حيدريه وگنا
  . )١(صحراء كوير 

، نسمة ١٤٧٧٥٨ن تعداد هذه المدينة هـ ش  كا١٣٥٥وفي عام 
نسـمة ،   ١٧٧٦٠٥ـ ش وصل تعدادها الي حوالي ه١٣٦١وفي عام 

كيلو متر ، وبينها وبين  ٩٢٦وتبلغ المسافة بين مدينة كاشمر وطهران 
كيلو متر ، وأقرب مدينة إلى كاشمر هى تربـت حيدريـه    ٢١٩مشهد 

كيلو متر ، ومناخ هذه المدينة معتدل فى  ٧٩حيث تبلغ المسافة بينهما 
والجنـوب حـارة   ) سهل وادى = له جگ(النواحى الشمالية وفى أقسام 

ويوجد فى هـذه المدينـة الغلـة     )٢(بسبب مجاورتها لصحراء كوير 
والفواكه بكثرة ، وكانت تحمل منها إلى نيسـابور وسـبزوار وسـائر    

وينسب إلى هذه المدينـة جماعـة مـن العلمـاء      )٣(الواليات االخرى
حـي  سـعيد بـن محمـد بـن ي    (والفضالء واألدباء منهم الطريثيثي   

كان عالماً وزاهداً درس على يد أبى حامد الغزالـى وأبـى   ) الترشيزى 
المظفر الخوافى برع فى الفقه وصنف فيه  إضافة إلى تأليفاته االخـرى  
،وكان استاذاً فى المدرسة النظامية فى نيشابور تخرج على يديه الكثير 

                                                             
 ١٥٨، ١٥٧ص  -كليات جغرافياي طبيعي وتاريخي إيـران   –عزيز اهللا بيات  )١(

فرهنـگ تـاريخ    –هـ ، عبدالرفيع حقيقت رفيع ١٣٧٣تهران  -چاپ دوم 
ـ – ٤١٥،٤١٦ص -انهاي إيران وجغرافياي شهرست  –تهـران   –اپ اول چ

  هـ ش١٣٧٩
 -تاريخ وجغرافياى شهرستانهاى إيـران   گفرهن  -عبد الرفيع حقيقت رفيع   )٢(

  ٤١٦، ص  ٤١٥ص 
  ٣١٨ص -أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم  -المقدسي البشارى  )٣(



 

١٠ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

من العلماء وينسب إلى هذه المدينة أيضـاً المـال أحمـد الترشـيزى     
وهو من كبار علماء ترشـيز درس فـى   ) حاجى مجتهد (لمعروف بـ ا

النجف األشرف فى حوزة المحقق األنصارى والميـرزا محمـد حسـن    
الشيرازى ، ثم ذهب إلى سامراء وظل هناك فترة ثم رجع الى ترشـيز  

  .)١(هـ١٣٢٣وخدم فيها بعلمه وتوفى عام 

ترشـيزي  وينسب الي مدينة ترشيز كذلك المال الشيخ اسـماعيل ال 
درس في سامراء علي يد الميرزا محمد حسن الشيرازي ، وبعدها رجع 

وفـي نفـس   " گوهر شاه " إلى مشهد ، وكان إماما للجمعة في مسجد  
الوقت كان يعطي دروسا في القضاء ، وقد وافاه األجـل بـين سـنتى    

ومن علماء مدينـة كاشـمرالكبار وأحـد    .  )٢(هـ  ١٣٣٠ – ١٣٢٠
حمد باقر االمامي النوري ، درس في النجف األشرف اساتذتها الشيخ م

هـ رجع من النجف إلـى  ١٣٥١وحصل على إجازة االجتهاد وفي سنة 
هـ  عن عمر يناهز التسعين عاما ، ومـن  ١٤٠٦كاشمر وتوفي سنة 

م   ٨٣٩بين شعراء هذه المدينة الشاعر كاتبي ترشيزي المتوفي سـنة  
هـ  في  ١٢١٥متوفي سنة في استرآباد ، والشاعر شهاب ترشيزي ال

 -هــ  ٩٣٤تربت حيدرية ، والشاعر اهلي الترشيزي المتوفي سـنة  

                                                             
، حسن  ٢٥٧، ص  ٢٥٦ص  -ارباع خراسان  -قحطان عبد الستار الحديثي  )١(

،  ٣٢١ص  -المجلد التاسـع   -دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية -األمين 
  ٣٢٢ص 

،  ١٩١،  ٣٤ص  - ٤٩،   ٣٣،  ١٤مجلـد    -لغتنامه   -علي اكبر دهخدا  )٢(
  ٣٢٢، ٣٢١ص  -دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية  -، حسن األمين  ٢٣٢



 

١١ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

والذي مدح السلطان شاهرخ التيموري وعاصر السـلطان  )١(م ١٥٢٧
هـ  فى  ٩٠٦حسين ميرزا بايقرا واألمير على شيرنوائي المتوفي سنة 

تبريز ، والشاعر ظهورى الترشيزى وهو من الشـعراء الـذين بلغـوا    
جة كبيرة فى عصر الصفويين و اشتهر فى بالد الهند وتـوفى سـنة   در

  . )٢(م  ١٦١٥  -هـ  ١٠٢٥

 

   

                                                             
  ٣٢٢،٣٢٣المرجع السابق ص  )١(
تاريخ األدب فى إيران من بداية الحكـم الصـفوى    -ن منصور محمد عالء الدي )٢(

المجلس  - ١٩٠،  ١٧٤ص  -الجزء الرابع  -حتى نهاية الحكم القاجارى 
دراسات فى  -م ، محمد السعيد عبد المؤمن ٢٠٠٢ –األعلى للثقافة القاهرة 

  م١٩٧٥ -القاهرة  - ١٧٤ص  -الحضارة  واألدب الصفوى 



 

١٢ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  



 

١٣ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  )ترشيز (نبذة تاريخية عن مدينة كاشمر 
لقد امتدت طائفة االسماعيلية في إيران بعد مـوت الحسـن بـن    
الصباح وصار لهم عدة بالد ومملكة كبيرة إلى حد شـرقى آذربيجـان   

سان مدينـة كبيـرة يقـال لهـا ترشـيش أو      وبحر جرجان ولهم بخرا
وبعد ذلك أصبحت هذه المدينة احدى المراكز الهامة لترويج   )١(طريثيث

المذهب  اإلسماعيلي ألنهم استولوا علي أكثر األماكن الحصينة بجوارها 
ولكن يبـدو   )٢(وبنوا الكثير من القالع الرهاب هذه األنحاء من قهستان 

فطن إلي ما يهدف اليه اإلسماعيلية مـن  أن السلطان سنجر السلجوقي 
إنشاء هذا المركز القوي بالقرب من مقر السلطنة المركزية للسـالجقة  
في خراسان فعمد إلي إيفاد أكبر امرائه ، وهو األمير بـزغش للقضـاء   

هـ فهاجم قهستان وطبس ثم رحل عنهما بعد أن  ٤٨٤عليهم فى سنة 
هــ ،   ٤٩٧طبس فى سـنة  رشوه بأموال كثيرة ثم عاود الهجوم على 

وشرط على اإلسماعيلية أنهم ال يبنون حصناً وال يشـترون سـالحاً وال   
ولكن الظاهر أن االلتزام بتنفيذ شروط هذه  )٣(يدعون احدا إلى عقائدهم 

الهدنة كان مقصوراً على اإلسماعيلية من اتباع الحسـن بـن الصـباح    
ن بخراسـان ، ألن  بقهستان وطبس دون غيرهم من اإلسماعيلية المقيمي

                                                             
 - ١٠٨،  ١٠٦ص -دولة اإلسماعيلية في إيران  –دين محمد السعيد جمال ال )١(

  م١٩٧٥ -القاهرة 
بشير فرنسيس ، وكـوركيس  /ترجمة  -بلدان الخالفة الشرقية  -كي لسترنج  )٢(

  ٣٩٠ص -عواد 
  ١٠٨ص  -دولة اإلسماعيلية في إيران   -محمد السعيد جمال الدين   )٣(



 

١٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

ـ  ٤٩٨(اإلسماعيلية فى طرثيث أغاروا فى السنة التالية مباشـرةً   ) هـ
على المناطق المجاورة لمنطقتهم واكثـروا مـن قتـل أهلهـا ونهـب      

  )١(أموالهم

ويبدو أن اإلسماعيلية في طرثيث قد ظلوا مدة طويلة مستقلين في 
 ٥٢٠عـام  وفي .  )٢(عقائدهم وعالقتهم بمن حولهم من حكام آلموت  

هـ أمر الوزير المختص أبو نصر أحمد بن الفضـل وزيـر السـلطان    
سنجر السلجوقي بغزو الباطنية وقتلهم أينما كانوا وحيثما ظفـر بهـم   

 ٥٣٠(وفي عام  )٣(ونهب أموالهم ، وجهز جيشا  إلى طرثيث وهي لهم 
تعرض اإلسماعيليون النزاريون لمدينة ترشـيز ،   ) م  ١١٣٦  -هـ  

ها في ذلك الوقت مسعود بن منصـور الزورآبـادي وكـان    وكان حاكم
لكن الذي  )٤(خصماً لإلسماعيلية فطلب العون من الترك لحماية بالده  ، 

فـدخلوا  ‘  حدث أن االتراك  سلكوا معه  مسلكا ينطوي علي الجشـع  
ترشيز ودمروها مما حدا بحاكمها إلى إعـالن الهدنـة والصـلح مـع     

                                                             
  ١٠٨ص  -في إيران دولة اإلسماعيلية   -محمد السعيد جمال الدين  )١(
  .١٠٨ص –المرجع السابق  )٢(
الجزء  التاسـع   –الكامل في التاريخ  -"علي بن أحمد بن أبي الكرم "ابن االثير  )٣(

  م ١٩٧٨ -بيروت   – ٢٣٦ص 
دائـرة المعـارف    –ابراهيم خورشد ،أحمد الششتاوي ،عبد الحميـد يـونس    )٤(

 ،ب ت  –الشـعب  طبعـة   - ٢٧١، ٢٧٠ص –المجلد التاسع  –اإلسالمية 
  ١٥٨ص   -عزيز اهللا بيات كليات جغرافياي طبيعي وتاريخي إيران 



 

١٥ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

وتولي اإلسـماعيلية   . )١(مرار فى النضال اإلسماعيلية لعجزه عن اإلست
غازيـاً  ) هـ ٦٦٣ -٦٥١(امر ترشيز حتي جاء هوالكو خان المغولي  

هذه المنطقة ،وتمكن من القضاء علـي قـوة اإلسـماعيلية واسـتولت     
  .  )٢(جيوشه على الكثير من قالعهم بما فى ذلك قلعة ترشيز 

كانتهـا وإن  وفي القرن السابع الهجري استعادت مدينة ترشـيز م 
كان بعضها ما زال خربا لكن يوجد بها عدة قالع محكمة منهمـا قلعـة   

اه ، وقد كانت جميعها مـن  گبرادرود ، وقلعة ميكال ،ومجاهد آباد وآتش
) هــ    ٧٨٥  -٧٨٢(وفي الفترة مـن عـام   . )٣(قالع اإلسماعيلية 

لخراسان وهجم تيمور لنـگ علـى قلعـة     گتعددت غزوات تيمور لن
وبالرغم من وجود الحصون والقالع المنيعة فإن ذلك لم يجد . )٤(ترشيز 

نفعا أمام ذلك الغزو العنيف حيث قامت هذه الجيوش بحفر األرض  من 
تحت القالع والحصون والنفود إلى الداخل ، ود مـروا مدينـة ترشـيز    
تدميرا ساحقًا ولم يبق منها سوي الخرائب ، وتقع هذه الخرائـب فـي   

                                                             
  -تاريخ وجغرافياي شهرستانهاي ايـران     هنگفر -عبدالرفيع حقيقت رفيع  )١(

  ٤٢٦،٤٢٧ص 
 ١١ص   -تاريخ الدولة المغولية في إيـران   -عبد السالم عبد العزيز فهمي  )٢(

،١١٢  
ص  -فرهنگ تاريخ وجغرافياي شهرستانهاي إيران  –عبدالرفيع حقيقت رفيع  )٣(

٤٢٧، ٤٢٦  
 ٢٦٥ص  -جلـد سـوم    –تاريخ ده هزار ساله ايران   -عبد العظيم رضائي  )٤(

تاريخ ايران من بداية الدولة الطاهرية حتـي    -،محمد عالء الدين منصور 
  م ١٩٨٩ –القاهرة  - ٥٩٦ص  –نهاية الدولة القاجارية 



 

١٦ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

ي جانب كندر وفيروز آباد ، وبعد هذا الدمار الذي حل الوقت الحاضر عل
بترشيز أسست ترشيز الجديدة في منطقة سلطانيه التي تقع علـي بعـد   
سبعة فراسخ من ترشيز القديمة ، واآلن  فإن  كاشمر قد حلـت محـل   

ومن األثار التاريخية الموجودة  في مدينة كاشـمر  .  )١(مدينة ترشيز  
شتاسب ، وبـرج علـي آبـاد ،    گبـ منارة   منارة فيروز آباد وتعرف

ومقبرة ابن اإلمام حمزة بن موسى الكاظم ومقبرة آيت اهللا سيد حسـن  
  . )٢(مدرس 

  
   

                                                             
  ١٤٨ص  –نزهة القلوب  –القزويني  حمداهللا مستوفي )١(
  ١٥٨ص –كليات جغرافياي طبيعي وتاريخي إيران  -عزيز اهللا بيات  )٢(



 

١٧ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

قصة سرو كاشمر كما جاءت في 
  الشاهنامه

شتاسـب ظهـر   گتروي الشاهنامه أنه بعد مضي سنين من ملـك  
ـ گزرادشت وأدعي النبوة فقال ل ول شتاسب إني رسول اهللا إليك وهو يق

اقبل الدين وتفكر في خلق هذه السماء واألرض ،وأنظر هل يقـدر  :لك 
علي خلق هذه األشياء غير رب العزة والكبرياء فإذا وضح لـك االمـر   

شتاسـب  گفأقبل دين هذا الرسول ، وتعلم منه طريق اليقين فآمن بـه  
وجميع من كان بحضرته من الملوك واألمراء ، وبني للنار بيوتًا كثيـرة  

ها قبابا رفيعة ثم غرس علي باب بيت نار بكشمر شجرة سـرو  وجعل ل
شتاسب قبل دين الحق وأشهد علي نفسـه هـذا   گوكتب علي ساقها ان 

السرو، وبعد فترة من الزمان استعلي السرو واسـتغلظ  وارتفـع فـي    
شتاسب فبنوا عليه قصرا وفي رواية اخري بنوا القصـر  گالسماء فأمر 

اعا وفي عرض مثله ،وجعلوا سـقفه مـن   بجانبها في طول اربعين ذر
الذهب وأرضه من الفضة وترابه من العنبر ورصعوا حيطانه بـالجواهر  
والياقوت ، وصوروا فيه صورة جمشيد وأفريدون ثم عملـوا نـواحي   

شتاسب هذا القصـر مجلسـه   گالقصر سورا من حديد ، ثم اتخذ الملك 
طـراف الـبالد ،   وادعي أنه يصعد منه إلى السماء،وفرق الرسل إلى أ

وكتب إلى الملوك يأمرهم بالسير لخدمة هذا السرو، وباستماع مـواعظ  
  . )١(زرادشت والدخول في دينه وطرق عبادة األصنام واألوثان 

                                                             
تحقيق  -ترجمة الفتح بن علي البنداري  -الشاهنامه  -ابو القاسم الفردوسي  )١(

 - ٣٢٥، ٣٢٤ص   -الطبعة الثانية  -الجزء األول  -عبد الوهاب عزام /د
=  



 

١٨ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

              غرس علي باب بيت نار   -

  شجرة سرو حر كانت من الجنة 

  وكتب علي ذلك ساق السرو الحر   -

  دين الحقگشتاسب قبل إن 

  عد مضي فترة من الزمن وب  -

  ارتفع السرو وتضخم 

  ارتفع ذلك السرو الحر إلى أعلي   -

  )١(وتضخمت أوراقه واستقامت   

  

                                                                                                                                          
هفـتم   چاپ -شاهنامه فردوسي  -علي فروغي  م ، محمد١٩٩٣ -القاهرة 

  هـ١٣٧٢ –تهران  - ٤٨٠ص -
  ٣٢٤ص  -الجزء االول  –الشاهنامه  -ابو القاسم الفردوسي  )١(

  :االبيات بالفارسية 
 يكي سرو آزاد بود از بهشت  

  يش در آذر اندر بكشت                         نبتش برآن آزاد سرو سهيپبه 
 و چندى بر آمد بر اين ساليان  چين بهی                      ذرفت گشتاسب دپكه 

  نان چبباليد سرو سهي هم
  بر گرد او برنگشتي كمند     چنان گشت آن زاد سروبلندكه 

  .٤٨٠ص  –شاهنامه فردوسي  -محمد علي فروغي  



 

١٩ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  وعندما أرتفعت أغصان ذلك السرو    -

  بنوا عليه  قصرا جميالً

    زينوا  شرفاته  بالذهب الخالص    -

  أرضه کلها عنبر وترابه کله مسك  

  يدنقشوا عليه صورة جمش    -

  عابد الشمس والقمر 

  وامر بأن ينقشوا علي ذلك المكان   -

  )١(صورة فريدون مع الدبوس 

   

                                                             
  بكرد از بر او يكي خوب كاخ        و باال  بر آورد بسيار شاخ  چ )١(

  زمينش همه عنبر ومشك خاك          اك    پآوردش از زر دو ايوان بر   
  برستنده  ماه  وخورشيد  را          بر او بر نكارند  جمشيد را     
  ار  گبفرمود  كردن  بر آنجا ن      او سار گفريدونش  را نيز با   

  ٤٨٠ص   –شاهنامه فردوسي   –محمد علي فروغي 



 

٢٠ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  وأعدوا نواحي القصر سورا من حديد    -

  واتخذ  ملك األرض هذا القصر مجلسه 

     وأرسل الرسل إلي جميع أنحاء البالد    -

  "أيكم يأتى إلى أرض كشمر ألجل السرو ؟ "  

  من يستمع  نصيحتي واألن كل      - 

  يأتي مترجالً  إلي سرو كاشمر 

  وقبل جميع الناس أوامره      - 

  )١(وأتجهوا  الي سرو  كاشمر     

  
   

                                                             
  نشست  اندرو  كرد  شاه  زمين      دش  يكي باره كرد آهنين  گرب )١(
  يتي  كدام گون  سرو  كشمر  بچكه     يام   پفرستاد   هر  سو  بكشور   
  ياده  سوى  سرو  كشمر  شودپ  كنون  هر كه  اين  بند  من  شنود  

  سوى  سرو  كاشمر  نهادند  روى     همه  نامداران  بفرمان  اوى   
                          ٤٨٠ص   -شاهنامه فردوسى  –محمد فروغي 



 

٢١ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

نماذج شعرية عن سرو كاشمر عند بعض 
  شعراء الفرس

سرو "ومن الشعراء الفرس الذين  وصفوا في شعرهم هذه الشجرة 
، حيث يؤكـد  ) (بلخي شاعر القرن الرابع الهجري عنصري ال" كاشمر

علي وجود هذه الشجرة في مدينة كشمر، فيقول في قصيدة له في مدح 
  : األمير أبي المظفر نصر بن سبکتكين 

  )  (يسمون أحدهما لعبة كشمير - 

  

  

                                                             
  هو ابو القاسم حسن بن أحمد العنصري من أكبر شعراء القصيدة  ، : العنصري

هـ في مدينة بلخ اشتغل في صباه بالتجارة ثم اتجه الي طلب  ٣٥٠ولد سنة 
ومدحه  كين اتصل باألمير  نصر بن سبكت. العلم واشتغل بالدراسة والتحصيل

سلطان محمود الغزنوي،وأصبح من المقربين إليه ثم اتصل عن طريقه بأخيه ال
 هـ ٤٣١وظل في خدمة الدولة الغزنوية إلى أن  توفي سنة 

دراسة عن شاعر الفرس ابو القاسـم حسـن بـن أحمـد      -عفاف السيد زيدان " 
 "م ١٩٦٧-القاهرة  - ١٤٤ص  -رسالة ماجستير   -العنصري 

  علي الحـدود مـع باكسـتان     تقع كشمير في الطرف الشمالي من الهند: كشمير
اللغة  الكشميرية هـي  ‘والصين  والتبت ، وهي أكبر واليات القارة الهندية 

  اللغة االم وبها لغات عديدة 
الجزء الخامس عشـر  ص   -الموسوعة  التاريخية الجغرافية  -مسعود الخوند "

  "م٢٠٠٥ –الطبعة الثالثة  - ١٢٢



 

٢٢ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

        )١("   سرو كاشمر"ويسمون األخرى  

ويصف الشاعر عنصرى البلخى فى موضع آخـر جمـال شـجرة    
السرو فيقول مادحاً السلطان محمود الغزنوى مشبها إياه بالسـرو فـى   

  : جماله وحسنه 

  يومه ملئ بالسرو والحسن مثل كشمر    -

  )٢(ئ بالصورة والعظمة مثل كشمير وأصله مل 

وأشار العنصرى في قصيدة اخرى إلى أن هذه الشجرة ال تزرع إال 
  :فى مدينة كشمر فيقول 

  

  

                                                             
ص   -لفرس ابو القاسم العنصري دراسة عن شاعر ا -عفاف السيد زيدان  )١(

١٤٤  
                             لعبت كشمير خواند         يكى را  :النص الفارسي للبيت 
 يده سرو كاشمريكى را  بر كش

هـ  ١٣٤٢ –تهران  -باهتمام  محمد دبير سياقى  –الديوان  - عنصرى البلخى  
  ش 

   ١٧٦ص   -دراسة عن شاعر الفرس  العنصري  -عفاف السيد زيدان   )٢(
  النص بالفارسية  

  نقش وبا فر  پركشمير اصل او چو             چوكشمر يوم او بر سرو وبا حسن 
  ٥٧ص   -الديوان  -عنصرى البلخى 



 

٢٣ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  ال توجد هذه الصورة االصلية  اال بكشمير -

  )١(وال يزرع  هذا  السرو  إال  بكشمر     

في شـعره هـذه الشـجرة     كذلك ذكر الشاعر قطران  التبريزي  
   "مرسرو كاش"

 : ما ترجمته  نصر ممالن  فقال في قصيدة يمدح فيها أبا

  لم يكن هناك وجه كوجهه إال فى كشمير                                               -

  )٢(وقده الشبيه بالسرو لم يزرع إال فى كشمر 

                                                             
                 ١٧٦ص  –رس العنصرى دراسة عن شاعر الف –عفاف السيد زيدان  )١(
  : النص بالفارسية  

  نه نقش از بن نباشد جز بكشمير             نه سرو از بن نباشد جز بكشمر  
  ٥٧ –الديوان  –عنصرى البلخى 

  هو أ بو منصور قطران التبريزى ولد فى تبريز وفيها اشـتهر ، ويعـد   : قطران
السلجوقى تغنى بمـدح امـراء اذر    قطران أحد مشاهير الشعراء في العصر

بيجان وكنجه وتبريز ونخجوان ،وهم امراء من قبل السلطان طغرل السلجوقى 
مقدمة الديوان باهتمام محمد  –قطران التبريزى "هـ  ٤٦٥،توفى قطران عام 

  "هـ ١٣٣٣-تبريز  -نخوان 
 صبه أبا نصر ممالن هو األبن األكبر لألمير أبى منصور وهسودان وهو الذي ن

  هـ حاكما مكان ابيه في تبريز  ٤٥٠طغرل السلجوقي  في عام 
  "ب ت -تهران   پاچ– ١١٤ص  –جلد دوم  –گمنامشهريار - احمد كسروي  "
  و قدش نكاشتند بكشمرچسرو           رويش نداشتند بكشمر  چونقش  )٢(

  ١٥٦ص  –الديوان  -قطران التبريزي



 

٢٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

ويتغنى الشاعر قطران  في قصيدة أخرى بتلك الشجرة  وبجمالهـا  
 ىگربا الحسن على لشفيقول مادحاً  أ

  من يعلم أن وجهك مثل شمس المشرق 

                                                                       )١(من يعلم أن قدك مثل سرو كاشمر 

  دائما قصري هوعارضك مثل كشمير  -

  ودائما حديقتي هي قامتك مثل كاشمر 

  الية والوجه المشرق ظهور تلك القامة الع -

  )٢(تلك القامة العالية توجد في كشمر وذلك الوجه في كشمير 

                                                             
  زمام الحكم في كنجه بعد وفاة  رى الذي توليگهو أبا الحسن علي لش:أبا الحسن

  هـ ٤٤١هـ الي عام  ٤٢٦أبيه موسي لشگرى ، وقد حكم من عام 
 "٧٨ص  -جلد سوم   –منام گشهريار  –احمد كسروى "
  كه داند نعت  روى تو به مهر خاورى كردن     )١(

  كه داند وصف قد تو بسرو كشمرى كردن
  ٤١٢ص   -الديوان  –قطران التبريزي 

  كشمیر   چونخ من عارض تو هميشه كا )٢(
  ون كشمر       چهميشه باغ من از قامت تو 

  ديد آيد همي پاندر آن باال وروى او  
  آنكه در كشمير باشد وآنكه در كشمر بود 

  ١١٨، ص  ٩٤الديوان ص  –قطران التبريزي  



 

٢٥ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

في شعره هـذه الشـجرة   ) (اني گرگكما وصف الشاعر المعي ال
بالقامة العالية وكثرة االرتفاع ، فيقول في قصيدة له يمدح فيها األميـر  

  :فخر الدولة نوشيروان ما ترجمته 

  لفضي والشفاة الياقوتيةمن القلب الحجرية والصدر ا -

  )١(الوجه مثل معشوقة كشمير والقد مثل سرو كاشمر   

، يقـول  ) (وذكر دهخدا هذين البيتين للشاعر معزي النيسابورى 
  :فيهما ما ترجمته 

                                                             
 هو أبا الحسن بن محمد بن اسماعيل  مـن الشـعراء الـذين    : اني گرگالمعي ال

هـ  في محلة بكـر آبـاد    ٤٢٠وائل العصر السلجوقي ولد عام عاشوا في ا
بجرجان ، اهتم المعى بالطبقة الثانية من رجال الدولة السلجوقية وهم األمراء 

  هـ  ٤٦٣والوزراء وخصهم  بالكثير من القصائد  توفي عام 
-تهـران   –دوم  پاچ–محمد دبير سياقي  –الديوان تصحيح  –انى گرگالمعى ال" 

  "هـ  ١٣٥٣
  ين دل سيمين بر ياقوت لب گاز كف سن )١(

  سرو كشمرى چوو كشميرى بت وباالچرخ 
  ١٥٥ص –الديوان  –اني گرگالمعى

    معزي هو أمير الشعراء ابو عبد اهللا محمد بن عبد الملك المعـزي النيسـابوري
،كان والده ذا حظوة وشأن لدى السالجقة ، وبعد وفاة والده قضي فترة فـي  

يها اتصل بالسلطان ملكشاه ،وفي بالطه حصل معزي علـي  مدينة قزوين وف
ح أميـر  لقب ملك الشعراء ،ثم بعد ذلك التحق بخدمة السلطان سنجر ،وأصب

  هـ٥٤٢شعرائه توفي معزي سنة 
 –هاردهم پچاچ–٥٠٨،٥٠٩ص   -جلد سوم   -ذبيح اهللا صفا تاريخ ادبيات ايران 

  هـ١٣٧٨تهران 



 

٢٦ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  قامتهم مرتفعة مثل السرو في كشمر  -

   )١(وصورتهم جميلة مثل رسوم كشمير 

  ين الترك إال فى كاشغرلك شبيه ب كنيلم  -

  )٢(کن لقامتك شبيه إال سرو كاشمر يولم  -

هذا البيت الذى يؤكد فيـه علـى   ) (وللشاعر مسعود سعد سلمان 
وجود هذه الشجرة فى كاشمر، والذى يشبه فيه الحسنوات بهذه الشجرة 

  :   ذات القامة العالية فيقول ما ترجمته 

  

                                                             
  بديع صورت ايشان نقش در كشمير                      ر و سرو دركشمچبلند قامت ايشان  )١(

  ١٩٤ص  -  ٣٩جلد  –لغتنامه  –دهخدا 
 و تو به كاشغر اندر چنزايد  کتر )٢(

  و تو به كاشمر اندر  چسرو نبالد 
  ١٩٤ص  – ٣٩مجلد  –لغتنامه  –دهخدا 

  يعد مسعود سعد سلمان من شعراء العصر الغزنوى والسلجوقى ، أصله من مدينة
هـ ، وأنشغل فى صـدر  ٤٣٨ن ولكنه ولد فى مدينة الهور بالهند عام همدا

شبابه بتحصيل العلوم المتداولة فى عهده ، التحق بخدمة سيف الدولة محمود 
هـ  ولكن بعد فترة أساء الظن به فأودعه فى السجن وظل به لمدة ٤٦٩عام 

عـام  عشر سنوات نظم فيها قصائده المعروفة بالحبسـيات تـوفي مسـعود    
   هـ٥١٥

 ١٣٧٣  -تهـران   –مقدمة الديوان باهتمام رشيد ياسمى  –مسعود سعد سلمان 
  هـ



 

٢٧ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  )(يه بالحور العين مثل رسوم مانى وجهها الشب -

   )١(وقامتها التركية مثل سرو كاشمر 

شتاسب في گدهخدا يؤكد فيه أن زرادشت التقى مع تالی لت اليوالب
سـرو  " مدينة كاشمر بخراسان وغرس في ذلك المكان شجرة السـرو  

  :وكتب علي ساقها " كاشمر 

  أحضر السرو من الجنة   -

  )٢(مر غرسها أمام باب مدينة كاش

   

                                                             
  م وأدعى النبوة وتبعه شاپور ٢١٦ولد فى قرية وسط والية ميسين سنة : مانى

ين الزرادشتى هاجر مانى إلى الصـين ورجـع   ىأول األمر ، ثم عاد إلى الدف
ـ ژار"بناء على طلب هرمز بن شاپور إلى إيران ، وله كتـاب يسـمى    "                                                       گن

  ٧٠،٧١ص  –إيران فى عهد الساسانيين –کریستنس 
 چو نقش ماند   به روى حورى رويش  )١(

  شمر  زدست تركى قدش چو سرو کا
  ١٩٤ص  – ٣٩مجلد  –دهخدا لغتنامه  
  يش در شهر كشمربكشت    پبه          يكى شاخ سرو آوريد از بهشت    )٢(

  ٥٨٤ص  – ١٤مجلد  –لغتنامه  –دهخدا 



 

٢٨ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

ومن الشعراء الذين وصفوا تلك الشجرة وتغنوا بها الشاعر أديـب  
له في وصف شـجرة  رآهـا فـي     حيث يقول في قصيدة)  (الممالك 

  :هـ  ما ترجمته ١٣٣٣، وقد أنشدها عام المنام

  ال نظير له في األخرة إال شجرة الجنة   -

  )١(شبه في دينه إال سرو كاشمر  وال

قصيدة غديرية فـي مـدح علـي    ) (ين اصفهاني گوللشاعر غم
  :منها هذا البيت الذي يقول فيه ) عليه السالم(مرتضي 

  

                                                             
  هو أمير الشعراء أديب الممالك محمد صادق بن ميرزا  حسـين  : أديب الممالك

هـ  ١٢٧٧عام فراهانى متخلص بـ أميرى من كبار شعراء إيران ، ولد فى 
وكانت أسرته  كلها من أهل الفضل واألدب ، وقد جمع أشعاره ودونها وحيد 

ردي وقد حوي ديوان أديب معظم ضروب الشعر الفارسـي كالقصـيدة   گدست
  هـ  ١٣٣٦والقطعة  والمثنوي والرباعي ، توفي أديب  الممالك عام 

 –تهـران   –ي دگربإهتمام وحيـد دسـت   -مقدمة الديوان   -أديب الممالك "    
  "هـ ١٣١٢

  در دينش عديل نه جز سرو كاشمر        درعقيبش نظير نه جز طوبى بهشت   )١(
  ٢٤٨ص  –الديوان  –أديب الممالك 

   هو محمد كاظم بن آقا عباس بن ميرزا محمد إسماعيل األصفهانى ، المـتخلص
هـ إلى ١٣٣٤هـ   فى مدينة أصفهان ، وانضم فى ١٢٨٠ين ولد عام گبغم

مقدمة الديوان  –محمد كاظم " هـ ١٣٥٥راء اصفهان ، توفى عام جمعية شع
  "هـ  ١٣٦٨ –تهران  –باهتمام مجيد او حدى  –



 

٢٩ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  في السماء ه وجهك القمري  ؟ ياين شب -ا

    )١(واين شبيه قدك السروي في كشمر  

ـ  ول ومن الشعراء الفرس من شبه محبوبته بسرو كاشمر حيث يق
، ضمن قصيدة له في مدح ناصر الـدين  ) (الشاعر ناصري القاجاري 

  :قد بدأها بالغزل ما ترجمته ) هـ ١٣١٣ -١٢٦٣(شاه 

  إن قامتك كسروة كشمر ووجهك كشميرى   -

  )٢(يا تركية لعل أباك من كشمير وأمك من كشمر 

  

                                                             
  ردون گهمسال روى تو ماهي كجا است در  )١(

  نظيرقد تو سروي كجا است در كشمر                      
  ٤٥ص   –الديوان  –محمد كاظم "

 قاسم خان اعتضاد الدولة سـليمان خـان    هو األمير أصالنخان بن األمير محمد
. القاجارى، ووالده خال  ناصر الدين شاه ولقب بعميد الملك من قبل الشـاه  

منذ أول شبابه مال إلى مدح ناصر الدين شاه بمدائح حذا فيها حذومشـاهير  
  السلف 

  "هـ   ١٣٣٦-تهران  – ١١٨ص –جلد اول  –مجمع الفصحاء  –رضا قلي خان "
  ر گوكشميرى رخي  تركا م كشمرى قدى )٢(

  بوده از كشمير بآب ومادر از كشمر ترا                
  ١١٨-المرجع السابق



 

٣٠ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

يتغني بجمـال مدينـة كشـمر    )  (وهذا ملك الشعراء محمد بهار 
ود هذه الشجرة  فيها ، فيقول  في قصيدة له يمدح فيها أمير نتيجة لوج

  :   المؤمنين  على ، ما ترجمته 

  زين ذلك الحفل مثل كشمير      -

                )١(ويزين هذه الحديقة مثل كشمر  

  ذلك الشكل الذي قده وقوامه   -

  )٢(ل السرو النامى  في كشمر    مث

وفي قصيدة أخري له أنشدها أثناء مرضه  يرثي فيها هذه السروة 
  : نتيجة لقطعها يقول فيها ما ترجمته 

  

  

                                                             
  هـ ق في مدينة مشهد ، ١٣٠٤هو ميرزا محمد تقي بهار ملك الشعراء ولد عام

أنضم إلى األحرارالمطالبين بالدستور وطرد المستعمرين من وطنه، أشـعاره  
ن ،تقلد عدة مناصب منها عضوية مجلس النواب مليئة بالثورة ضد المستعمري

جلد اول  -مقدمة الديوان -محمد بهار"هـش ١٣٣٠والتدريس ، توفى عام 
  "هـ ١٣٤٤ –تهران  –دوم چاپ –

چـون کشـمر         زد این بـاغ را بسـا          چون کشمیر آن بزم را طرازد  )١(
  ٤٠ص  –الديوان  –د بهار محم

          اننـده سـرو رسـته در كشـمر               م        زانروست كه هاست قد وانـدامش   )٢(
    ٥٠٩ص –الديوان  –محمد بهار 



 

٣١ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  ياأسفاه على سرو الخالق المزروع فى أرض الجنة   -

       )١(أرض كشمر التى كانت تحت سيطرة زرادشت       

                                                                       

  

                                                             
  اى دريغا خطه كشمر كه دست زردهشت  )١(

     خاك مينوساى او                 كشته يروى ايزدى در
  ٥٥٢ص –السابق 



 

٣٢ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

   



 

٣٣ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

ترجمة نماذج من المجموعة الشعرية 
مراثي سرو "مرثيه ها سرو كاشمر "

  كاشمر للشاعر محمد شفيعي كدكني
مجموعة شعرية أطلـق عليهـا مراثـي    ) (للشاعر محمد شفيعي 

شـهر  " سرو كاشمر وهذه المجموعة تحتوي علي عدة قصائد منهـا ،  
، "وهزاره دوم آهـوي كـوهي   "هدية للذكرى ،"وياد كار"،مدينتى " من 

وجـاودان  " طيـر ابـراهيم ،  " ومـرغ ابـراهيم   " قسم الغزال الجبلى 
ومرثيه هـاى  "المراة في نيشابور، " وزن نيشابور"العقل المفكر  ،"خرد

وقد ذكر محمد شفيعي فـي حاشـية هـذه المجموعـة     "  سرو كاشمر
  تلف عما جاءت في الشاهنامه  الشعرية قصة هذه الشجرة وهي ال تخ

مراثى سرو كاشـمر،  " مرثيه هاى سرو كاشمر :" النموذج األول 
  :يقول شفيعي في هذه القصيدة ما  ترجمته

                                                             
  هـ ش في كدكن ،وهي من توابع  ١٣١٨هو محمد رضا شفيعي كدكني ولد سنة

، وكان والده رجالً عالماً وفاضالً ومن أصدقاء ملك الشعراء حيدريه بخراسان 
بهار وبديع الزمان فروزنفر ، وعلي أكبر فياض وقد أصبح هؤالء األدباء 

أضف إلى هذا أن األب  كان  من مالك .أساتذة لألبن شفيعي بعد ذلك  
األراضي ، وقد ساعد هذا األمر على استقرار حياته وحياة أسرته فأتجه إلى 

حصيل العلم دون خوف أو قلق في شأن كسب معاشه ،له ما يقرب من إثنا ت
  .عشر ديواناً باالضافة الي األعمال االخري 

القاهرة  – ١٠شعر شفيعي كدكني مدخل الي دراسته ص  –محمود سالمه عالوي 
  م١٩٩٩ –



 

٣٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  يامن كنت الضياء للحديقة والربيع    -

  )١(ويا من كنت السعادة لألحبة  

   !أيها السرو لما لما تصبح فى ثوبك الجميل  -

  يامن كانت روحك روح للربيع 

  بهذه الخضرة الجميلة علي هذه السماء الزرقاء بال سحب    -

  كنت مرآة لمئات الرسوم والصور    

  الحجل والبالبل بال ظهر وبال مأوي  -

  يامن كنت حديقة للحجل والبالبل    

  كنت أحيانًا نغمة للطيور وأحيانًا لنزهة الخلق  -

  )٢(ة خيول الفوارس  وأحيانًا مكانًا لراح

   

                                                             
  وي خرمى خاطر ياران كه تو بودى          اي روشني باغ وبهاران كه تو بودى  )١(

  ١٢٢٤تهران  -مرثيه ها سرو كاشمر  –رضا شفيعي كدكني محمد 
  جان تو واى جان بهاران كه تو بودى       د   گنجیيرهن صبح نپاى سرو كه در )٢(

  اران كه تو بودى گصد نقش ون هآيين         رين آبى بى ابر  بيرهن سبز ،  پبا 
  ىاي باغ تذروان وهزاران كه تو بود       ناه اند تذروان وهزاران   پشت وپبي 

  ه خيل سواران كه تو بودى   گوآرام          ه مرغان وتماشا گه خلقان  گخنيا 
    ٩٥ص  -مرثيه هاى سرو كاشمر  -محمد رضا شفيعى كدكنى 



 

٣٥ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

   هدير مع صراخ الطوفان الليل والسحب فى  -

  و إنت تشدو مع سقوط األمطار      

  من يبحث العام اآلخر عن صحراء الربيع ؟ -

  يامن كنت عالمة لنمو الربيع      

  كنا نأتي إليكي فى الغم والحزن  -

  وكنت السعادة لهم القائلين     

  ح فى ثوبك الجميل أيها السرو لما لم تصب -

   )١(يا من كانت روحك روحا للربيع    

وهذه قصيدة اخرى لشفيعي كدكنى يرمز بها إلى قصة قطـع تلـك   
طيـور إبـراهيم   " مرغان ابراهيم "وهى بعنوان " سرو كاشمر "الشجرة 

استلهمها الشاعر من القرآن الكريم يشبه فيها ما حدث للطيور األربعـة  
ء منها علي جبل والتي تحدث عنهـا القـرآن   التي ذبحت وتفرق كل جز

                                                             
  در همهمه باغّرش طوفان وشب وابر  )١(

  در زمزمه باريزش باران كه تو بودى
  ر اين دشت بهار از كه بجويد ؟ گسال د

  اي رايت رويان بهاران كه تو بودى 
  زاران كه تو بودىگاى در غم واندوه كه ما ييم پس از تو وي شادي اندوه 

  نجيد گهن صبح نپاى سرو كه در ير
  جان تو واى جان بهاران كه تو بودى 

  ٩٤ص  –مرثيه هاى سرو كاشمر  -محمد رضا شفيعي 



 

٣٦ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

وإذ قال إبراهيم ربي َأرنى كيف تُحي الموتى قال أو لم "الكريم في قوله 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ َأربعة من الطير فصرهن اليك 
ثم اجعل علي كُل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن اهللا 

 عزيزحكيم) " (حدث لهذه الشجرة ، حيث يقول ما ترجمته  بما:  

  جرب مرة اخرى نغمة فى مشهد اخر  -

  وقفت للحمام الذى كان على ظهر السطح    

  ليس أقصر من سطح الحيرة - 

     )١(والحمام بين يديك يرفرف عند الذبح      

   

                                                             
  ٢٠٦آية رقم  –سورة البقرة  –قرآن كريم    
  گر ده اى ديپرآزمون كن نغمه اى در  گرديیک بار )١(

  بر روى بامى ايستادى كه بلندايش
  كوتاه  تر  از  بام  حيرت  نيست   

  وكفترى  در دست ها يت مى زند پرپر
  ٣٥،٣٦ص  –مرثيه هاى سرو كاشمر   –محمد شفيعى كدكنى "



 

٣٧ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

          يرجف قلبه من وقت الصباح  -

  وقلبك ينبض أكثر من مائة نبضة 

  لوقت ذلك  الوقت الموعود حان ا  -

  الحرب  حرب  الدهر      

  الوقت الذى لم يطلق فيه الحمام  -

  علي  سطح  المدينة        

  احضروا حلقات بال عقل ،ومع كل حلقة زنجير  -

  )١(حرر حرر حرر هذا        

   

                                                             
 پریدن هاهست از صبح وقلبش پر )١(

  د از قلب تو صد عشق افزون تر تپومى  
       موعود است گام آن  هن گام هن

  دهرگام مه هاى هن   گامههن
  وقتي كه معناى  كبوتر جز رهايى نيست  

  بر    روى   بام   شهر
  ى آورده ، با هر حلقه زنجير گها ديوان گفرسن

  اينك رهايش كن رهايش كن رهايش كن 
  ٣٥ص  –مرثيه ها ى  سرو كاشمر  -محمد شفيعى  كدكنى  



 

٣٨ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  جرب مرة اخرى نغمة في مشهد اخر  -

  طيور ابراهيم تاتي مرة اخرى    -

  ت القناصة رأس كل واحدة في ناحية بعد أن فرق   

  تحطم قدم وجناح الغراب والديك -

  والطاووس يرفرف والبط  بال رأس  

  يأتوا جميعا من كل ناحية حائرين  - 

  اهللا سبحانه وتعالي العادل أمرهم بذلك في اللوح المحفوظ 

   )١(جرب مرة اخرى نغمة فى مشهد اخر    

" جاودان خـرد  " ى بعنوانوهذه قصيدة اخرى للشاعر محمد شفيع
العقل المفكر عبارة عن لوحة فنية ، رسم  الشاعر من خاللها أوصـاف  
تلك الشجرة ،حيث شبهها بأنها اسطورة شامخة وسط السـحاب ، كمـا   

                                                             
    گررده اى ديپر آزمون كن نغمه اى  در گيك بار دي )١(

  ى آيند   ه مر بارگمرغان ابراهيم دي
    سو کـدان يگمرغان سر يك سو فتاده ، سن

  ر بشكسته مجروح پا وپزاغ وخروس 
  ته ومرغابى بى سر                 شگر پرپطاووس 

  ريشانى  پمجموع مى آيند زان سوى 
  نين فرموده شان داور           چدر لوح محفوظ اين 

  گررده اى ديپآزمون كن نغمه اى در  گريك بار دي
  ٣٦ص  –مرثيه هاى سرو كاشمر   - محمد رضا شفيعى 



 

٣٩ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

أنها مثل الشمس وسط النجوم والكواكب وهي أيضا قصة تحكى ألطفال 
  :إيران ، يقول محمد شفيعي في هذه القصيدة ما ترجمته 

  عندما أ نظر من هذا المكان أري أغصا نًا -

  الذي يتحدث والذي يتمايل والذي يرتفع والذي يهبط

  حولك مجموعة  شعراء كل منهم  قمة  -

  !   أما أنت تصيح فى وسط جبل دماوند قائلًا أنا وحيد 

الرأس فـي السـحاب اسـطورة تفكـر فـي العمـق البعيـد                                             -
  )١(! تفكر أسفل ضياء الشمس ما هذا الجمال 

   

                                                             
  رم زان سوى قرنت همى بينم      گزينجا بن چو )١(

  ويى ومى رويى ومى بالى ومى آيىگكه مى 
  ردت شاعران انبوه وهر يکـ قله اى بشكوه  گبه 

  !  ويى دماوندى كه تنهايى گتواما در ميان 
  در ابر اسطوره به ژرفا ژرف انديشه    سر ان

  !ه زيبايى چر تو خورشيد دانايى پبه زير 
  ١٠ص –مرثيه هاى سرو كاشمر  –محمد شفيعي كدكنى 



 

٤٠ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

 اآلف األقمار والكواكب السائرة مضيئة من روحك  -

  أنت الشمس الوحيدة في منظومة إيران 

  قرآت عن شعراء آخرين ورأيت مديحا ثمال -

  ذلك المكان الذي يثمل العقل يستهويك لنظمه 

  لو موضوع الكتاب في معرفة العلم والعدل   -

 عنوان الفضائل التى هى بداية الفنونفأنت  

  أحيانًا على شكل السحب وأحيانًا على شكل األمطار  -

  )١(الجميع بسببك يبحث عن الجداول ألنك في البحر

   

                                                             
  هزاره ماه وكوكب از مدارِجانِ تو تابان    )١(

  كه در منظومه ايران ، تو خورشيدى ويكتايى   
  ر شاعران خواندم مديح مستى وديدم   گزدي

  كند آنجا كه در نظمش توبسايى خرد مستى
  ر سرنامه كار هنرهادانش وداد است  گا

  تويى رأس فضيلت ها كه آغاز هنرهايى
  ونه باران   گهى در گونه ابر وگهى در گ

  جوباران كه دريايى پویندهمه ازتو به تو
  ١١مرثيه هاى سرو كاشمر ص  –محمد شفيعى كدكنى



 

٤١ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  عندما يفتح  الرجال يد الحرب في الميدان  -

  فكل ما يحدث صياح وزئير مثل الرعد والتنين  

   ملجأ لرستم والسيمرغ وافريدون وكيخسرو -

  شجاعة وعقل وفصاحة وقوة علم   

  كل من يأتى مهموما يجد مأوى للسعادة  -  

  أنت السيمرغ الحكيم الذى له في كل مكان ملجأ    

  لو أن دوام ايران في الدنيا لغز  -

  )١(: فاتركنى اقول لك رمز هذا اللغز   

   

                                                             
  ان دست حرب بگشايند مردان در صف ميد چو )١(

  به سان تندر وتنين همه تن بانگ وهرايى     
  پناه رستم وسيمرغ وافريدون وكيخسرو  

  دليرى بخردى رادى توانايى ودانايى              
  ايى ها   گپناه آرند سوى تو همه در تن 

  توى سيمرغ فرزانه كه در هر جاى ملجاي        
  :  يتى در معمايى گاگر جاويدى ايران ، به  

  ويم كه رمز اين معمايىگذار تا گا بمر
  ١١ص  –مرثيه هاى سرو كاشمر  –محمد شفيعى كدكنى 



 

٤٢ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  لو ان النصف خوزستان والرى وآذربيجان  -

  التى في االجزاءفأنت كيمياء تلك الروح    

  يالنگطخارستان وخوارزم وخراسان والرى و -

  نحن جميعا أعضاء في جسد واحد وأنت فكرنا 

  واللر  چأنت قصة تحكى ألجل أطفال الكرد والبلو -

  لو یحدثك كيكاووس ولو يحكم سهراب  

  تعلم الفهم وامزجه بالمحبة والقانون العادل واحمي الدين  -

  )١(يحسن التفكير الرجل العاقل الذكي 

   

                                                             
  ر خوزى ، اگر رازى ، اگر اتورپات نيم   اگ )١(

  تو يى آن كيمياى جان كه در تركيب اجزايى 
  طخارستان وخوارزم وخراسان ورى وگيالن  

  به يک پيكر همه عضويم وتوانديشه مايى  
  كودک كرد وبلوچ ولر    تو گويى قصه بهر

  گر از كاووس مى گويى ور از سهراب فرمايى
  خرد آموز ومهر آميز وداد آيين ودين پرور   

  هشيوار وخرد مردى به هر انديشه بينايى
  ١٣، ١٢ص-مرثيه هاى سرو كاشمر   –محمد شفيعي كدكنى 



 

٤٣ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  أحد  القصور مرفوع من األرض في قمة السماء  -

  المشقة من الرياح واألمطار وليست من الجبل الحجرى 

  "أن ذلك المكان جميل وعظيم : " يروى الحكماء   -

  ورأيت وأنت تعلم هذا الجمال وهذه العظمة 

  ال نعلم ويعلموا وال يعرفون قدرك -

  رث أنت وحدك في الغد في الغد أنت الفن المو   

  يليق بك المعرفة ! يا فصيح ! ياعاقل ! يا عظيم   -

  )١(لو لم يستطع هؤالء العقالء العطاء 

الغـزال  " هزاره دوم آهـوى كـوهى    "وفي قصيدة اخرى بعنوان 
الجبلى يعبر فيها الشاعر عما يجول بخاطره متألما على ما حـدث لتـك   

  :لتتار ، يقول فيها ما ترجمته الشجرة مصورا ما حدث لها بفتنة ا
                                                             

  يكى كاخ از زمين افراشته در آسمان ها سر  )١(
  ندارى كوه خارايى   زند از باد واز باران گ

  "   اند آنجاكه زيباى ست بشكوهى ست:" حكيمان گفته  
  و دانستم تو را ديدم كه بشكوهى كه زيباىچ
  ندانيم وندانستند قدرت را ومى دانند   

هنر سنجان فرداها كه تو فردى وفردايى                                        
  كه مى شايد    به دانايى! رادا ! بخردا ! بزرگا 

  ر بر ناتوانى هاى اين خردان ببخشايىگا
  ١٣،١٤ص  –مرثيه هاى سرو كاشمر  –محمد رضا شفيعي 



 

٤٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  إلى أين يحمل هذه الصورة إلى جدارى ؟ -

  فهي تضئ المكان الذي تهبط فيه  

  العين من الرؤيا والشفاة أيضا من القول لي  - 

  الحجر األزرق يلمع في افق الصباح على نيسابور وهرات 

  ياليت الذي كان قد تراكم في هذا صغيرا - 

  )١(ه وفرخار  حتي يحملنا الي فرغان

  

                                                             
  تا كجا مى برد اين نقش به ديوار مرا ؟    )١(

  تا بدانجا كه فرو مى ماند
  فتار مرا  گشم از ديدن ولب نيز زچ

  ال جورد افق صبح نشابور وهرست
  شده است  كـ متراكم چكه درين كاشى كو

  مى برد جانب فرغانه وفرخار مرا
  ١٥ص –مرثيه هاى سرو كاشمر  –محمد شفيعى كدكنى 



 

٤٥ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  أثرغبارالفالح وصالة مانى   -

  شعلة معبد الزرادشتيين ونشيد زرتشت 

  ما هذا الحزن ياليته غير حقيقي    - 

  ارتدى سياووش علي الجسد ثوب المأتم 

  هذا الصوت الذي يعزف في صمت    -

  من  عمق  النسيان       

  يأتي إلى األذن ويتكرر لى من هذا النوع    -

          )١(ين يحمل هذه الصورة إلى جدارنا ؟   إلى أ 

   

                                                             
  رد خاكستر حالج ودعاى مانى   گ )١(

  شعله آتش كركوى وسرود زرتشت 
  اين چه حزنى ست كه در همهمه كاشى ها ست   

  سياووش به تن پوشيده ست  گجامه سو
  اين طنينى كه سرايند خموشى ها  

  عمق  فراموشى  ها از  
  وبه گوش آيد ، ازين  گونه، به تكرار مرا  

  تا كجا مى برد اين نقش به ديوار مرا؟  
  ١٦ص  –مرثيه هاى سرو كاشمر  –محمد شفيعى كدكنى 

  



 

٤٦ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  أحيانا أغصان نيلوفر مرو تظهر الشمس   -

  وتسرع من قلب حافة النهر سريعا كالرمال  

  يتقدم لرؤية مثل هذا النوع إلينا  -

  سرو كاشمر األخضر المرفوع القامة  

  حاليا العين تنظر إلى ذلك الغزال الحيران   -

  ية الرياح الشديدة تنظر من ذلك ناح 

  نمت سنبلة القمح على سطح اآلجر وجاعت الرياح  -

  )١(فأحرقت تلك المحصول وحلت الذكرى عن فتنة التتار 

  

  
                                                             

  ه زادان مهر  گشاخ نيلوفر مرو است  )١(
  كز  دل  شط  روان  شن ها 

  ونه ، به ديدار مرا  گمي كند جلوه ،  ازين  
  رو قد افراشته كاشمر ست سبزى س

  ست هنوز  " وهى كشته گآهوى سر " شم آن چ
  ه مى كند از آن سوى اعصار مرا  گكه ن

  ندم روييده بر آن بام سفال  باد آورده   گبوته 
  آن خرمن آتش زده است كه به ياد آورده از فتنه تاتار مرا

  ١٨، ١٧-ص   -مرثيه هاى سرو كاشمر  –محمد شفيعى كدكنى  



 

٤٧ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

  ةالخاتم


گشتاسب أول من اعتنق الديانة الزرادشتية ، ومهـد   كان الملك -

يعتنقون تلك الديانه بل وقد شـن   لها طريق الظهور وجعل أهله وشعبه
  .من أجلها الحروب على بالد اخرى 

إصرار اتباع زرادشت على عدم قطع تلك الشجرة يدل على مدى  -
تمسكهم بمعتقداتهم الدينية ،ألن هذه الشجرة كانت آية ومعجزة بالنسبة 

  .لهم فى مدينة كاشمر 

ـ     - وع أمر الخليفة المتوكل بقطع هذه الشـجرة تحسـبا مـن رج
  .المعتقد الزرادشتى وعبادة األشجار 

من خالل النماذج الشعرية لتلك الشجرة تجلت المبادئ والتعاليم  -
  .اإلسالمية الراسخة فى عقول ووجدان شعراء الفرس 

اما عن قصة تلك الشـجرة  جاءت أشعار رضا شفيعى معبرة تم -
حيث استطاع أن يوظف األلفاظ توظيفًا حسنًا البراز المعنى الذى يجـول  
في خاطره ، فوصف هذه الشجرة بما لها من أهميـة ومكانـة ورفعـة    

  .وشموخ متأثرا بما حدث لها 

استعان شفيعى كدكنى بالرمز والكناية فى القصائد االخرى مـن   -
ليعبـر عـن آرائـه    "اى سـرو كاشـمر   مرثيه ه"المجموعة الشعرية 

  .وتصوراته وقضايا مجتمعه 



 

٤٨ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

من ذكريـات زرادشـت   "سرو كاشمر "تعتبر قصة هذه الشجرة  -
  .واتباعه الذين قبلوا دينه وعملوا على نشر دعوته 

تذكر بعض المصادر الفارسية أن عمر تلك الشجرة حتى أوائـل   -
  .عاما ١٤٥٠القرن الثالث الهجرى كان 

  
  

  



 

٤٩ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

 ر والمراجع العربية والفارسيةالمصاد


 –الكامل فى التـاريخ   –على بن أحمد بن أبى الكرم  –ابن األثير 
  م  ١٩٧٨ –بيروت  –الجزء التاسع 

  دت –بيروت  –صورة األرض  –ابى القاسم النصيبى  –إبن حوقل 

ح بـن علـى   الفـت / ترجمة  –الشاهنامه  –ابو القاسم الفردوسى 
الطبعة الثانية  –الجزء األول  –عبد الوهاب عزام / تحقيق د –البندارى 

  م ١٩٩٣ –القاهرة  –

الطبعـة   –أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم  –المقدسي البشارى 
  هـ ١٤١١ –م ١٩٩١ –القاهرة  –الثالثة 

 –تاريخ الدولة المغولية فى إيران  –عبد السالم عبد العزيز فهمى 
  م١٩٨١ –هرة القا

دراسة عن شاعر الفرس ابو القاسم حسـن   -عفاف السيد زيدان 
  م١٩٦٧ –القاهرة  –رسالة ماجستير   -بن أحمد العنصرى 

تاريخ إيران من بداية الدولة الطاهرية حتى  –عالء الدين منصور 
  م١٩٨٩ –القاهرة  –نهاية الدولة القاجارية 

  م١٩٩٠ –البصرة  – ارباع خراسان –قحطان عبد الستار الحديث 

بشير فرنسـيس   –ترجمة  –بلدان الخالفة الشرقية  –كى لسترنج 
  م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ –الطبعة الثانية  –وكوركيس عواد 



 

٥٠ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

عبد الوهـاب  / ترجمة د –ايران فى عهد الساسايين  –كريستنس 
  م٢٠٠٦ –القاهرة  –يحى الخشاب / عزام د

الطبعـة   –وضعية موسوعة األديان السماوية وال –محمد العريبى 
                                      ١٩٩٥ –بيروت  –األولى 

تاريخ األدب في ايران مـن بدايـة الحكـم     –محمد عالء نصور  
 –القـاهرة   –الجـزء الرابـع    –الصفوي حتي نهاية الحكم القاجارى 

  م٢٠٠٢

القـاهرة   –دولة اإلسماعيلية في إيران –محمد السعيد جمال الدين 
  م ١٩٧٥ –

مدخل الي دراسـته   –شعر شفيعى كدكنى  –محمود سالمة عالوى 
  م ١٩٩٩القاهرة  –

الجـزء   -الموسـوعة التاريخيـة الجغرافيـة      –مسعود الخوند 
  م ٢٠٠٥ –الطبعة الثالثة  –الخامس عشر 

 



 

٥١ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  


 –ابراهيم زكى خورشد ، احمد الششتاوى ،عبـد الحميـد يـونس    

  ب ت  –طبعة الشعب  –المجاد التاسع  –رة المعارف االسالمية دائ

المجلد التاسـع   –دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية  -حسن األمين
  م ١٩٩٧الطبعة الخامسة  –

شهاب الدين أبى عبداهللا يـاقوت بـن عبـداهللا     –ياقوت الحموى 
  م١٩٥٧بيروت –، المجلد الرابع  -المجلد الثانى –الحموى البغدادى 

 



 

٥٢ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  


  ب ت –تهران  پاچ–جلد دوم  –منام گشهريار –احمد كسروى 

  هـ١٣٣١-ليدن –نزهة القلوب   -حمد اهللا مستوفى القزوينى 

 –تهـران  –جلـد دوم   –تاريخ ادبيـات ايـران    –ذبيح اهللا صفا 
  هـ١٣٧٨

هـ ١٣٣٦  -تهران  –مجمع الفصحاء جلد اول  –رضا قلى خان 
  هـ       ١٣٣٠-اول  پاچ–جلد دوم  –نى يالگش 

فرهنـگ تـاريخ وجغرافيـاى شـهر      –عبد الرفيع حقيقت رفيع 
  هـ  ش ١٣٧٦ –تهران  –اپ اول چ–ستانهاى ايران 

جلد  –جلد اول  –تاريخ ده هزار ساله ايران  -عبداالعظيم رضائى
  هـ  ١٣٧٢-تهران  –جلد سوم  -دوم 

چاپ   -بيعى وتاريخى ايران كليات جغرافياى ط –عزيز اهللا بيات 
  هـ ١٣٧٣ -دوم

-تهـران   -٤٩ - ٣٣-١٤جلـد   –لغتنامه  –علي اكبر دهخدا 
  هـ ش١٣٣٥

تهـران   –محمد دبير سياقى  –باهتمام  –الديوان –عنصرى بلخى 
  هـ  ش ١٣٤٢-

-تبريـز  –باهتمام  محمد نخجـوانى   –الديوان  –قطران تبريزى 
  هـ -١٣٣٣



 

٥٣ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  

چـاپ دوم   –اهتمام محمد دبيرسياقى ب –الديوان  –المعى گرگانى 
  هـ١٣٥٣ –تهران  –

هـ ١٣٤٤-تهران  –چاپ دوم –جلد اول  –الديوان  –محمد بهار 
  ش

 –تهـران   –مرثيه هاى سرو كاشمر  –محمد رضا شفيعى كدكنى 
  هـ١٣٧٢

-تهـران  –چاپ هفتم  -شاهنامه فردوسى  –محمد علي فروغى 
  هـ ١٣٧٢

تهـران   –اهتمام مجيد اوحدى ب –الديوان  –محمد كاظم أصفهانى 
  هـ  ق١٣٦٨ –

 –تهـران   –الديوان باهتمام رشيد ياسمى  –مسعود سعد سلمان 
  هـ١٣٧٢

 



 

٥٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

الشجرة المقدسة في الشاھنامھ وفي 
صفاء غنیم عبد العال محمد/ د  الشعر الفارسي  


  هـ ١٣٧٧ –تهران  –فرهنك عميد  –حسن عميد 

-تهـران   – ٤٩ – ٣٣- ١٤مجلد  –لغتنامه  –على اكبر دهخدا 
  هـ ش  ١٣٣٥

  


