پارسی گوی ايرانزمين و
ی
اديبان و شاعرران
ن
مقبره الشعرای تبريز بزررگترين آراممگاه
نترکان
خارر چشم پانت

مققبره الشعرای تبريز
ب ھای شعر و ادب ايرانزممين بشمار ممی آيد و بی ترديد شھر
صليترين قطب
گان از دير بازز يکی از اص
آذرآبادگا
بين شھر ھای
جايگاه ويژه ايی را در ن
در دل خود ،ج
صاحب نام ر
ن و شاعران ص
تبريز بهه خاطر جای دادن عارفان
عران پارسی
شورمان دارا می باشد .ممجموعه مقبرره الشعرای تتبريز بزرگتريين آرامگاه ادديبان و شاع
ديگر کش
شده است .اين
در محله سرخااب واقع ه
می باشد که ر
شھر تبريز ی
ی تاريخی ش
گوی ايرران ،يکی از گورستانھای
ستار تعريف
پيروان تفکر پانترککيسم که خواس
ن
شميست برای ھمه قوم گراييان و
مجموعهه تاريخی و ادبی خار چش
تگی غير ايررانی برای آذذرآبادگان و بباشندگانش ممی باشند .مققبره الشعرا ھھماکنون در
ھويت ج
جعلی و ساخت ِ
بريز واقع شددهاست و در ض
عارف شھر تبر
ن تکيه حيدر در تقاطع خيايابانھای ثقه االسالم و عا
پيرامون
ضلع شرقی
برخی از اديبان و شاعران مققبره الشعرا
ی
ی قراردارد .ھر چند
بقعه سييد حمزه و مققبره قائم مقاام و مال باشی
علتی به تبريز گگذری داشته و به مرور
ی االصل نبودده اند اما با اين حال ھر کدام به ی
تبريزی يا آذربايجانی
شيفته آن شدهه و در اين ممکان ساکن و طبق وصييت شان در تتبريز به ک
زمان ش
خاک سپرده شده اند .کوی
سرخاب تبريز به جھھت انتساب به شاعران ناامی ،ارج و ققرب بسياری در بين مردم داشته ت
است به طوری
شد.
بسياری از بزرگان ممحسوب می ش
ی
ی معروف ،آرززوی
ن در اين کوی
گی در آن و حتی دفن شدن
که زندگی

مققبره الشعرای تبريز

ست .قديمی
از مقبرهه الشعرا يا آآرامگاه شاعرران در سرخخاب تبريز تا قبل از قرن ھشتم نامی ببرده نشده اس
ی تبريز را به صراحت نووشته است ،تاريخ گزيده و نزھه القلووب حمد ﷲ
تبی که نام ممقبره الشعرای
ترين کتب
قمری تاليف شده است .بايد گگفت که نام مققبره الشعرا
ی است که درر سال ھای  ٧٣٠و  ٧٤٠ھجری ی
مستوفی
شاعرانی که بعد از
ی
ظھير و
ر
خاقانی و
ششم مانند خ
ن شاعران مععروف قرن ش
س از دفن شدن
سرخاب ظاھرا" پس
ب تاريخ و تذککره آمده و رففته رفته معرروفيت يافته است .شھر تببريز پس از
آنھا در آنجا دفن شده اند در کتب
ت اتابکان آذرربايجان شد پپناھگاه شاعررانی که زندگگی آرام و آس
آنکه درر قرن ششم ممرکز حکومت
سوده ايی را
ظھير فاريابی و
ر
ع می جستندد گرديد ،خاققانی و ابوالععال و فلکی ااز شروان و گنجه،
دور از جنگ و نزاع
از مرگ ،يکاييک آنان در
شدند و پس ز
شھر ساکن ش
شاھپور نيشابوری ازز خراسان بهه تبريز آمدند و در اين شھ
جايگاه ممخصوصی دفن شدند که اين حظيره را در تاريخ و تذکره ھا ببه عنوان مقببره الشعرا يااد کرده اند،
دوره آق قويونلو در تبريز بوددند و يا از نققاط ديگر به
ه
کانيان و
خانيان تا ايلکا
ن ديگری نيزز از عھد ايلخ
شاعران
خاقانی مدفون ھستتند.
ی
در جوار
غالبا در ھمين حظيره و ر
شته اند که غ
تبريز آممده و در اين شھر در گذش

مشھور بوده است
ر
سرخاب معرووف و
مقبره اللشعرا قبال با نام ھای حظييره الشعرا ،ححظيره القضاهه ،قبرستان س
ن حوادث طبييعی چون سييل و زلزله ،شکل ظاھری آن را از
سفانه گذشت رروزگاران و مھم تر از آن
اما متاس
حب کتاب اوالالد اطھار که
طباطبايی صاح
ت .چنانچه ط
بين بردهه و آثاری ازز مقابر اين بززرگان بر جای نمانده است
که به علت زلززله ھای بسياار مخصوصا زلزله سال
در سال  ١٢٩٤ھجرری قمری تالييف شده ،نووشته است ه
 ١١٩٣و بعد از آن در سال  ١١٩٤آثاری از آن به جای ننمانده است.

به دليل مدفونشدن بسياری ازز شاعران و عارفان بزررگ در اين گورستان ،در شھريورمماه ١٣۵٠
ی برای طرح يک بنای ياددبود در مقبره الشعرا توس
خورشيددی مسابقهای
سط روزنامهھھای اطالعات و کيھان و

ضا فرزانمھر« برگزيده ش
مجله يغغما برگزار گررديد و پس ازز چندی پيشنھھاد »غالمرض
شد و عمليات احداث بنای
شدن اين پروژه بعد از شوررش صورت
يادبود آآغاز گرديد .االبته الزم بذککر است اجراای نھايی و عملياتی ن
میشود .بيش
تبريز محسوب ی
ز
نمادھای شھر
ی
کی از
پذيرفت و ھماکنون ايين بنای يادبوود نماد مقبرهه الشعرا و يک
حکيم اسدی
 ٩٠٠سال پيش ببه ترتيب از ح
ف و رجال ناامی ايران و کشورھای مننطقه از ٩
 ۴شاعر ،عارف
از ۴٠٠
سپرده شدهاند.
ه
خاک
س از ديگرری در ايينجا به خ
طوسی تا استاد شھريار ،يکی پس
از معرووفترين آرميدگگان در مقبره الشعرا میتووان به افراد ززير اشاره کررد:
سين شھريار  .٥ -عزيز
شروانی  .٣ -ذوالفقار شرروانی  .٤ -سيد محمدحس
».١اسددی طوسی  .٢ -خاقانی ش
ظھير فاريابی -
ر
سی .٩ -
شمسالدين سجاس
تبريزی  .٨ -س
ی
کيبی
کری  .٦ -شااھپور نيشابووری  .٧ -شک
خان مک
مجيرالدين بيلقانی  .١٤ -مغربی
ن
شيرازی .١٣ -
ی شيرازی  .١٢ -مانی ش
طران تبريزی  .١١ -لسانی
 .١٠قط
 .١٨باباحسن  .١٩ -عبداللرحيم آبادی
 .١اشھر سبززواری  .١٧ -بابامزيد ٨ -
تبريزی  .١٥ -ھمام تبريزی ١٦ -
صفار .٢٤ -
 .٢٢سلطان پيررباب  .٢٣ -ممعين الدين ص
حيی الغوری  .٢١ -حسن بلغاری ٢ -
  .٢٠ننظام الدين يحالء فلکی -
لدين خاکی  .٢٦ -ضياءاللدين بزرگ  .٢٧ -ابوالعال
کمال الددين عبدالقادرر نخجوانی  .٢٥ -بھاءالد
سالم تبريزی  .٣٢ -اميه
حمد خيابانی  .٣١ -ثقةاالس
ی ابيوردی  .٣٠ -شيخ مح
صار تبريزی  .٢٩ -انوری
 .٢٨عص
بن عمر و بن عميهه  .٣٣ -مجذذوب علی شااه  .٣٤ -ت
ھفت خواھران  .٣٥ -امير عبدالغفار  .٣٦ -ميرزا
 .٣حارث بن اميه  .٣٨ -امام طالحه  .٣٩ -پير ممحمد  .٤٠ -ح
ستوفی ٣٧ -
شفيع مس
حافظ حسين زال .٤١ -
حيم خلوتی  .٤٢ -درويش سراج الدين
ن قاسم  .٤٣ -اکمل الدين مظفر بزازی  .٤٤ -مجد الدين صنع
عبدالرح
ﷲ کوزهه کنانی ٤٥ -
 .٤نجم الدين سمساری  .٤٦ -برھان االدين واعظ ھھروی  .٤٧ -قاضی مجد الدين محمد
اسحاق مراغی -
ق
ی  .٤٨ -خواجه عبدالرحييم اژآبادی  .٤٩ -شمس الدين محمد خطاط  .٥٠ -شيخ
انصاری
مھدی نقيب تبريززی حسنی -
ی
جالل الدين
صالح المله و الدين حسن ننخجوانی ثم االبلغاری  .٥٢ -سيد ل
 .٥١ص
 .٥٦پير عماد
منشاوی  .٥٥ -فخررالدين احمد اره گر ٥ -
ی
ن بيمارستانی  .٥٤ -تاج االدين
 .٥٣شييخ نور الدين
سليمانشاه جوھھری .٦١ -
 .٥٩پير ليفی  .٦٠ -پير س
ن محمد ٥ -
 .٥غياث الدين
الدين  .٥٧ -اخی خيير الدين ٥٨ -
کش .٦٣ -
حافظ حسن کمانک
المحدث  .٦٢ -ظ
ث
سعد بن الفقييه محمد التبرريزی
ن محمد بن اس
ابی حاممد افضل الدين
 .٦٧پير ترک  .٦٨ -با با
رازيار  .٦٦ -پير قنديلی ٦ -
ر
ير محمد  .٦٥ -پير
بھاء الددين محمد خاککی  .٦٤ -پير
اسماعيلل  .٦٩ -بابا احمد قمچی بباف  .٧٠ -مموالنا محمود اژآبادی  .٧١ -شرف الدين نوری طاررمی .٧٢ -
مير  .٧٤ -دککتر محمود پدديده .٧٥ -
مھدی روشن ضمي
ی
نصرﷲ طبيب  .٧٢ -سلطان ددهه علی  .٧٣ -دکتر
سيد يوسف
جواد آذر  .٧٦ -استاد ميررزا طاھر خووشنويس تبرريزی  .٧٧ -محمود ملمااسی  .٧٨ -س
استاد ج
تضوی«.
عيسی فراھاننی  .٨١دکتر منوچھر مرتض
علی حريرچی . ٨٠ميرزا ع
نجمی  .٧٩ -استاد ع
ی ،قطران تبرريزی،
شاعران آرامميده در مقبرهه الشعرای تبرريز می توان اسدی طوسی
از جملهه معروفترين ش
سجاسی ،ذوالفقار
،
شاپور نيشاپورری ،شمس اللدين
خاقانی شيروانی ،ظھيرالديين فارابی ،ش
مجيرالديين بيلقانی ،خ
سين شھريار را نام برد.
سيد محمد حس
ی تبريزی و س
ی ،ھمام تبريزی ،مانی شيررازی ،شکيبی
شروانی

واقع در مقبره الش
تعدادی ازز مقبره ھای معاصر ع
شعرای تبريز

ه
سدی توسی ببه عنوان اوليين شاعر مدففون در
ی از مقبره اس
نمايی
مقبره الشعرا
اسدی ط
طوسی:
ظره،
مدفون در مقبره اللشعرا بوده ککه قصايد مناظ
ن
ن شاعر
ابو نصرر علی بن احممد ،اسدی طووسی نخستين
آثار اوست ،اسدی در
ت فرس و ھممچنين کتاب ننسخه االبنيه عن حقايق االالدويه از ر
ب نامه ،و لغت
گرشاسب
ست.
 ٤ھجری قمرری در تبريز ووفات يافته اس
طوس ممتولد شده و در سال ٤٢٥
مـــعنی طــــلبان بـــــاديه عمر برييدند
شکرانهه اسباب حياتی
تی که تو را ھھست

تــــا تــصففيه کردند حياات ابدی را
فاتحه بفرست ن
ه
يک
روان اسدی را

تنديس
س شاعر بی بدليل پارسی گوی قطران تبريزی
قطران تتبريزی:
شاعر ممعروف قرن پنجم ھجری قمری و دوممين شاعری است که در سرخاب به خاک سپرده شده است،
کنيه او ابو منصور ببوده و نخستيين شاعر پاررسی گوی آذرربايجان محس
سوب می شود ،صاحب مجممع الفصحا.
 ٤٦ھجری قممری ذکر نمودده است.
تاريخ ووفات قطران ررا در سال ٦٥
نــــــبود شـــھر در آفـاق خووشتر از تبريزز
ش
ش ھمه خلق ببود نوشانوش
ز ناز و نـــوش
درر او به کام دلل خويش ھر کسی مشغولل
ق
ت ايزد يکی به خدمت خلق
کــی به خدمت
يک

به ايمنی و به مال و ببه نيکويی و جمال
ھمه شھر بود ماالمال
ز خـــلق و مـــال ه
امــير و ببنده و ساالر و فاضل و مففضال
جستن مال
ن
جستن نام و ييکی به
يکی بـه ج

مجير الددين بيلقانی:
است زادگاه او
ابوالمکاارم مجير الدين بيلقانی ازز شعرای قررن ششم ھجرری قمری و شاگرد خاقاننی بوده ت
ست .تاريخ وففات او سال
بيلقان ازز توابع شيرووان می باشد مجير در غززل سرايی رووان گوی و ل ـــطيف طبع اس
عرا می باشد.
جری قمری و محل دفن اوو مقبره الشعر
 ٥٨٦ھج
ی تو
قـــاھر کـــاممران تويی ،ووز قــبل ثــنای
ی
سد به شاعری
ھممت کس به گررد او در نرس
ژاژ بــه نظمم کــرده را ھممبر سحر او ممنه

خطه نـــظم و نثر را ھست مجـير قھرماان
خ
بر ســــر ققــــبه فلک ککس نرود به ننردبان
الالشه سالخوردده را ھم تک رخش او مرران

شھر تبريز
س شاعر نامی پارسی گوی خاقانی شرووانی در کنار ممسجد کبود ش
تنديس
شروانی:
خاقانی ش
افضل الدين بديل
ل
شده اند،
که در مقبره اللشعرا دفن ش
ن شاعرانی ه
ن ششم و از ممشھور ترين
ين شاعر قرن
بزرگترين
بن نجارر خاقانی شرووانی می باشدد .محل تولد او شروان يا شيروان و تارريخ والدتش را در سال  ٥٢٠ھجری
شته و در ساال  ٥٩٥ھجرری قمری در تبريزوفات
قمری ذککر کرده اند .خاقانی زندگگی پر نشيب و فرازی داش
منشات خاقانی و
ت
ست .از آثار اين شاعر بززرگ می تواان به ديوان اشعار ،مثنووی تحفه العرراقين،
يافته اس
مثنوی ککوتاه ختم الغررايب اشاره ککرد.

س خاقانی شرووانی در مقبرره الشعرای ش
تنديس
شھر تبريز

اين شعر را در سوگ ھمسرش گفته است:
بس وفـــا پرورد ياری داشتم
آن نه يار آن يادگار عمر بود

بس به راحت روزگاری داشتم
بس به آيــــين يادگاری داشتم

ظھير الدين فاريابی:
پس از خاقانی مشھور ترين شاعری که در مقبره الشعرا دفن شده ،ابوالفضل طاھر بن محمد فاريابی
متخلص به ظھير بوده و در حدود سال  ٥٥٢ھجری قمری در فارياب بلخ تولد يافته است ،ظھير الدين بر
خالف خاقانی که بلند ھمت و دارای مناعت طبع بود و مداحی می کرد ،در فقر و تنگدستی به سر می برد.
وی در اواخر عمر منزوی و در سال  ٥٩٨ھجری قمری وفات کرد.
کمينـــه پـايه من شاعری است ،خود بنگر
ز شعر ،جنس غزل بھتراست وآنھم نيست

که تا چه پايه کشيدم ز دست او بيداد
بــضاعتی که توان ساختن بر آن بنياد

شاھپور نيشابوری:
جمال الدين شاھپور بن محمد اشھری از شعرای قرن ششم و شاگرد ظھير فاريابی بوده و در خدمت سالطان
محمد تکش می زيسته و به قول اکثر مورخين در سال  ٦٠٠ھجری قمری درگذشته و در مقبره الشعرای
مدفون شده است.
عقــيق را ز لـــبت آب در دھان آيد
به بخل ميل کند با ھمه گھر بخشی

خدنگ را ز قدت آب در ميان آيد
اگر لـب تو به دست خدايگان آيد

شمس الدين سجاسی:
شاعر واديب قرن ششم که در سال  ٦٠٢ھجری قمری وفات يافته و باستناد آنچه در نزھه القلوب حمد ﷲ
مستوفی آمده در مقبره الشعرا به خاک سپرده شده است.
حســـن را جـــُز بـر روی تو سر و کار مباد عشق را جز به سر کوی تو بازار مباد
دشمن از عشق توچون چھره من ديدچه گفت ھــــيچ سرگشته اسير دل و دلدار مباد
دی ز درد تـــو بـــنالـــيد دلم ،دشــمن گــفت نــــاله ھــــيچ دل آزرده چنين زار مباد
ذوالفقار شروانی:
سيد قوام الدين حسين بن صدر الدين علی شروانی متخلص به ذوالفقار که لقب ملک الشعرا نيز داشته از
شعرای قرن ھفتم ھجری بوده و او را واضع شعر مصنوعی می دانند سال وفات وی را  ٦٨٩ھجری قمری
نوشته اند.
بوستان بر سرو دارد آن نــگار دلستان
چمن شد از گل صد برگ تازه دلبر وار

آن نگار دلستان بر سرو دارد بوستان
بــــھار يــــافت بـھاری ز باد در گلزار

خواجه ھمام تبريزی:
خواجه ھمام الدين محمد بن عال الدين فريدون تبريزی از شعرای بزرگ قرن ھفتم بوده که ھمام تخلص می
کرد .در زمان خود ارادتمند اشعار سعدی بوده است تاريخ تولد او  ٦٣٦ھجری قمری و تاريخ وفاتش
بدون شک در سال  ٧١٤ھجری قمری و محل دفن وی مقبره الشعرا تبريز است .از آثار او به جز ديوان
شعر می توان به اثر المجموعه الرشيديه اشاره کرد.
ای عــــرصه تـــبريز زيــــانت مرساد
تو ھمچو تنی و جان و دل ھر دو امام

آسـيب زمــــــان به مردمانت مرساد
دردی به دل و غمی به جانت مرساد

مغربی تبريزی:
شاعر و صوفی قرن ھشتم ھجری که از شعرای پيشين به دو عارف بزرگ يعنی سنايی و عطار ارادت می
ورزيد .تاريخ تولد او سال  ٧٤٩ھجری قمری و تاريخ وفاتش را  ٨٠٩ھجری قمری ذکر کرده اند که در
مقبره الشعرا مدفون است .از آثار ادبی او به جز ديوان اشعار مراه العارفين يا اسرار فاتحه در تفسير
سوره مبارک فاتحه را می توان ياد کرد.
تنھا نبود مغربی از نرگس او مست

درھرطرف از نرگس او مست و خرابی است

مانی شيرازی:
مانی شيرازی در دوره شاه اسماعيل صفوی می زيسته و در اواخر عمر بواسطه دشمنی امير نجم زرگر به
قتل رسيده است از ديوان مانی چند نسخه در کتابخانه ملی و مجلس موجود است .تاريخ وفاتش را  ٩١٣يا
 ٩١٤ھجری قمری و محل دفن او نيز مقبره الشعرا است.
مرا به جور بکشتی طريق داد اين بود
چو در به سينه من چاکھا فراوان است

ز پـــادشـــاھی حـــُسن توام مــُراد ايــن بود
دری کـــــه بر رخم از عاشقی گشاد اين بود

لسانی شيرازی:
موالنا وجيه الدين عبدﷲ لسانی شيرازی در شيراز متولد شده و در بغداد و دارالسلطنه تبريز می زيسته و
بدين جھت به قول صاحب آتشکده ،جمعی وی را تبريزی می دانند .تاريخ وفات او سال  ٩٤٠يا ٩٤١
ھجری قمری می باشد.
گر بــــند لسانی گــسلد از بندش
با که ز مشـرق دلش سر نزند

ور خاک شود وجود حاجتمندش
جـز مھر علی و يـازده فرزندش

شکيبی تبريزی:
مقصود علی شکيبی تبريزی از شعرای قرن دھم است صاحب خالصه االشعار او را شاعری لطيف طبع و

مردی پااک نھاد ذکر کرده که در شاعری بهه مرتبه عالی دست يافته است .شکيببی در سال  ٩٧١ھجری
شده است.
ی تبريز دفن ش
مقبره الشعرای
قمری درر تبريز در گذذشته و در مق
چـــو حـالم راا نمی دانی دللم شاد است پپنداری
چ
فغان ميکنی ھھر شب
شکيبی چـند ددر بزم غم افغ
ش

ھممه کس چون تواز بندغم آآزاد است پندااری
عاشق آه و فـررياد است پنداری
ســرود بــَزم ع
س

مدفون در مقبره اللشعرا
ن
آخرين شاعر
ن
عنوان
نممايی از مقبره شھريار به ع
حمد حسين بھھجت تبريزی ))شھريار((:
سيد مح
قمری )شھريور
سال  ١٣٢٥ھجری ی
خشکنابی در س
فرزندآقاا سيد اسماعييل موسوی ممعروف به حااج مير آقا خ
جھان گشود .در
ن
چشم به
ماه  ١٢٨٦ھجری شمسی( در ببازارچه ميرززا نصراله تببريز واقع در چای کنار چ
خونين وقايع مشرووطيت بود ،پدرش اورا ببه روستای
ن
 ١٣٢ھجری قمری که تبرريز آبستن ححوادث
سال ٢٨
طبيعت وروستتا سپری شد که منظومه
کناب منتقل ننمود .دوره ککودکی استاد در آغوش ط
قيش قوورشاق وخشک
جھت ادامه تحصييل به تبريز
پدرش اورا ت
ھجری قمری ش
ی
١٣٣١
ت .در سال ١
حيدر باببا مولود آن خاطرات است
جری قمری
ی مقدمات ادببيات عرب نممود ،ودر ساال  ١٣٣٢ھج
ع به فراگيری
باز گردااند و اودر نززد پدر شروع
در ھمين سال اولين شعر ررسمی خود ررا سرود و
حصيل اصول جديد به مدررسه متحده وارد شد .ر
جھت تح
سپس بهه آموختن زببان فرانسه و علوم دينی نيز پرداخت .وی از فراگگيری خوشنوويسی نيز درييغ نمی کرد
تخلص بھجت در
سالگی اشعار شھرريار با ص
ی
سيزده
ی باشد .در س
ن تجربه می
که بعد ھا کتابت قرآآن ثمره ھمين
کرد و در سال
 ١٢٩شمسی برای اولين ببار به تھران مسافرت د
ی رسيد .در ببھمن ماه ٩٩
ب به چاپ می
مجله ادب
تخلص بھجت را
نون مشغول تتحصيل شد ،شھريار در تھران ص
ح در دارالفنو
ن الملک جراح
 ١٣٠٠توسط لقمان
تخاب کرد.
تفعل از حافظ انتخ
ت نماز و ل
س از دو رکعت
شھريار را پس
نپسنديدهه و تخلص ش
ی و غربت چوو بر نمی تابمم
غم غريبی

باشم
روم به شھر خود و شھرييار خود م

شھريار
مققبره استاد شھ
از بدو وورود به تھران با استاد اببوالحسن صباا آشنا شد و ننواختن سه تاار ومشق ردييف ھای ساززی موسيقی
صيل در داراللفنون به اداممه تحصيالت علوم دينی پپرداخت .در
ايرانی ررا از او فرا گرفت .او ھممزمان با تحص
مدرسه طب شد و
ه
در سال  ١٣٠٣وارد
مدرس شرکت می کرد .ر
سپھساالر در حوزه درس سيد حسن مد
مسجد س
سال  ١٣١٣و زمانی که شھريار در
ھمين ززمان آغاز ززندگی شور اننگيز و پر ففراز ونشيب اوست .در س
سپس در سال ١٣١٤به تھرران بازگشت
شتافت او س
حاج مير آقا خشکنابی بهه ديدار حق ش
ن بود پدرش ح
خراسان
فارسی وترکی آذرری را با مھاررت تمام می
شھرت او از ممرزھا فراتر ررفت .شھرياار شعر سی
واز اين پس آوازه ش
خلق و برای ھميشه به
سرود ودر سال ھای  ١٣٣٠تتا  ١٣٢٩اثرر جاودانه خوود حيدر باباييه سالم را خ
يادگار گگزارد.
١
مادرش دار فاننی را وداع گگفت ،در امردداد ماه
در تير مماه  ١٣٣١ما
 ١٣٣٢به تبريز آممده وبا يکی ااز منسوبين
ازدواج سه فرزند بنامھای شھررزاد ومريم
ج
حاصل اين
ل
خود بنامم خانم عزيززه عميد خالققی ازدواج کررد که
وع به نوشتن قرآن بخط ززيبای نسخ نممود که يک ثثلث آنرا به
وھادی ببود .در حدوود سال ھای  ١٣٤٦شروع
اقامت در تبريز
وبالفاصله ناياب شد .در مدت ت
ه
ی استاد نيز چچندين بار چااپ
ساند .ديوان اشعار فارسی
اتمام رس
سافرت نمود
 ١٣٥٠مجددأ به تھران مس
ک ترکی گرديدد .در سال ٠
موفق بهه خلق اثر ارززنده سھنديه در رومانتيک
 ١٣دار فانی
وتجليل ھای متعددی از شھريار ببعمل آمد .اوپپس از يک دووره بيماری ددر  ٢٧شھرييور ماه ٣٦٧
ک سپرده شد.
شعرا به خاک
را وادع ودر مقبرةالش

شھريار در مقب
تندديس استاد ش
قبره الشعرای تبريز

جرات چونين عظيم ميھماننی است
بکس نه ج
بـــه ابر تــــيره نبـــيند ککــه آفتاب اينججــاست
ب برون
ت مست خواب
جدی اينجاست
بسان عسج
شــيراز
پس از طـــــواف مـــــزارت چـــلتن ش

است
بلکه خاقانی ت
شما ما نه ه
که ميزبان ش
اينجاست
ت
ظھير خــفته در اينجا وفاررياب
ظ
مدفون
ن
دفيــنه در اين خاکھھا بود
ه
چـــھل
پرداز
ز
دمی بـه چـــللتن تبــــريز پپير خود

ن:
از ديگرر چھره ھای ننام آشنای آرااميده در مقبرره الشعرای تتبريز می توان

سی قائم مقام در موزه قاج
س ميرزا عيس
تنديس
جار تبريز
ی:
عيسی فراھانی
ميرزا ع
که در اين سللسله به لقب قائم مقامی
سم بود اول ککسی است ه
عيسی قائم مققام که پدر مميرزا ابوالقاس
ميرزا ع
صدارت کرد ،ھھر چند کار
ت که پادشاه ايران او را قائم مقام ص
شده است و مناسبت اين لقب آن است
ملقب ش
فيع شيرازی ببود اما کارھاا با رای و اممضای ميرزا عيسی انجام می گرفت .ررحلت ميرزا
صدارت با ميرزا شفي
وبا اتفاق افتاد
ميالدی در دارالسللطنه تبريز و با مرض ا
ی
١٨٢٢
ی مطابق با ٢
 ١٣٣٨ھجری
عيسی ددر ماه صفر ٨
عبارتند از اثبات النببوه الخاصه
د
عيسی
ی تبريز واقعع شده است .آثار ميرزا ع
ن مرقدش درممقبره الشعرای
و اکنون
ايی به فارسی ککه جھاديه کببری نيز نام ددارد.
کام الجھاد و اسباب الرشادد و رساله ی
به زبان فارسی ،احک

خانه ی شخصی ووی در شھر تبريز
سالم تبريزی وواقع در ه
تندديس ثقه االس

سالم تبريزی:
ثقه االس
شيخيه بوده
چھارده ھجری قمری است .او پيشوای ش
ن سيزده و اووايل قرن ھ
از روحاانيون بزرگ تبريز در قرن
عتبات در محضر
ت
نيز فرا گرفته ببود در
شت ،ادبيات يز
جوم و رياضياات و تاريخ و کالم و حکممت دست داش
و در نج
شيخ علی يزدی حاضر شده و از آنان
ندرانی حاج ش
ی ،شيخ زين االعابدين مازند
فاضل اردکانی
درس فققه و اصول فا
کسب ففيض می کررد .در ساال  ١٣٠٨ببه تبريز باززگشته و ه
به رھبری رروحانی پرداخت و در
حضور فعال دداشت.
جريان مشروطيت ح
در دورهه نفوذ و دخاللت روسيه تززاری در تبرييز با آنان از در مخالفت ددر آمد و چوون به ھيچ رووی زير بار
حب منصب
نفوذ و دخالت آنان نرفت و اشغغال تبريز را از طرف آناان تنفيذ و اامضا نکرد ،به حکم صاح
او و چند تن
با ديماه  ١٢٩٠شمسی و
حرم )عاشورا(( سال  ١٣٣٠ھجری قمرری مطابق ا
روسی رروز دھم محر
سمت مقبره
جنازه او در س
دار کردند و جن
ست بر سر ر
شق تبريز کهه اکنون محلل دانشسرا اس
ديگر راا در ميدان مش
ن شد.
ی تبريز مدفون
الشعرای

مقبره ثثقه االسالم تببريزی واقع ددر مقبره الشع
شعرای تبريز
شناخته شده
پارسی ايرانزمين ش
ی
خاستگاه ھای شعر و ادب
ه
ی از اصلی تررين
آذربايجاان ھمواره بهه عنوان يکی
گتر و ماندگاررتر در حفظ و پرورش زباان و ادبيات
عران اين ديارر نقشی به ممراتب پر رنگ
است و اديبان و شاع
پارسی داشته اند .بررای نمونه ممی توان از ککتاب نزھه المجالس نام برد .کتابی ببه قلم جمال الدين خليل
شاعر ايرانی از سدهھای
عی سرود ٔه حددود سيصد ش
ی که حاوی ممجموعهای ازز بيش از چھھارھزار رباع
شروانی
 ۶۵گردآوری شدهاست.
ھای  ۶۴٨تا ۵٩
پنجم تا ھفتم ھجری ممی باشد و درر ميانه سده ھفتم ھجری ،بين سال ی
ارانَ ،
شرروان و آذرباييجان ھستند .حضور صد
نزديک ببه يک سوم شاعران نزھھه المجالس ،شاعران منط
طقه ّ
خاقانی شروانی ،
ی
ن تبريزی  ،ھمام تبريزی ،مغربی تبرييزی ،
ی بمانند قطران
ی آذربايجانی
ھا شاعرر پارسی گوی
ای فاخر و ارززشمندی بماننند مقبره الشععرای تبريز
ستی گنجوی و  . . .نيز مجموعه ی
نظامی گگنجوی  ،مھس
برای ھمه قوم
بعنوان بزرگترين آررامگاه اديبان و شاعران پارسی گوی ايران زمين  ،خار چشممی است ی
برای آذرآبادگان
ساختگی غير ايرانی ی
کر پانترکيسمم که خواستارر تعريف ھوييت جعلی و س
گرايان و پيروان تفک
عزيز و باشندگانش ممی باشند.
سخن پاييانی شعری ززيبا از شاعر گرانقدر عاررف قزوينی:

چه آذرھا به جـان از عشق آذربايجان دارم
پرستشگاھم اين آتش بود کو ھستيم سوزد

من ايـــــن آتش خريدارش به جانم تا که جان دارم
که آتش ز آتشکده ی زرتشت در اين دودمان دارم

پاينده ايران و ايرانی
وحيد رنجبری آذرآبادگانی
http://darvakebaran.blogspot.com.au/2012/08/blog-post_26.html
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