
نزمين و 

 ترديد شھر 
ن شھر ھای 

پارسی  عران
است. اين   ه

ستار تعريف 
اکنون در  ھم

ضلع شرقی 
قبره الشعرا 
 و به مرور 
ه اند. کوی 
ت به طوری 

  شد.

ی گوی ايرا

می آيد و بی
يی را در بين
ديبان و شاع
اب واقع شده
کيسم که خواس
قبره الشعرا ھ

است و در ض ده
و شاعران مق
گذری داشته
ک سپرده شد
م داشته است
محسوب می ش

ران پارسی

 

مين بشمار م
جايگاه ويژه ا
ين آرامگاه اد
ر محله سرخا
ن تفکر پانترک

. مقندمی باش
بريز واقع شد
ی از اديبان و
ی به تبريز گ
تبريز به خاک
 در بين مرد
ی از بزرگان م

  

و شاعر ن
 نترکان

   تبريز

و ادب ايرانزم
ر دل خود، ج
تبريز بزرگتري
ی باشد که در
يان و پيروان
باشندگانش م
عارف شھر تبر
 ھر چند برخی
 کدام به علتی
يت شان در ت
قرب بسياری
زوی بسياری

   تبريز

مگاه اديبان
ر چشم پانت

قبره الشعرای
 

ب ھای شعر و
 صاحب نام در
ره الشعرای ت
شھر تبريز می
 ھمه قوم گراي
ذرآبادگان و ب
 االسالم و عا
ی قراردارد.
 اين حال ھر
و طبق وصي
امی، ارج و ق
ی معروف، آرز

قبره الشعرای

رگترين آرام
خار

مق

صليترين قطب
ن و شاعران ص
مجموعه مقبر
ی تاريخی ش
شميست برای
رانی برای آذ

ھای ثقه يابان
ام و مال باشی

اما با ده اند
مکان ساکن و
به شاعران نا
ن در اين کوی

مق

 تبريز بزر

ز يکی از اص
 دادن عارفان

م می باشد.
ھای  گورستان

دبی خار چش
تگِی غير اير
 در تقاطع خيا
قبره قائم مقا
ی االصل نبود
ه و در اين م
ھت انتساب به

تی دفن شدنح

 الشعرای

باز گان از دير
ه خاطر جای
شورمان دارا
ران، يکی از
ه تاريخی و ا
جعلی و ساخت
ن تکيه حيدر
يد حمزه و مق
 يا آذربايجانی
شيفته آن شده
 تبريز به جھ
گی در آن و ح

مقبره

آذرآبادگا
تبريز به
ديگر کش
گوی اير
مجموعه
ھويت ج
پيرامون
بقعه سي
تبريزی
زمان ش
سرخاب
که زندگی

  

  



 

  

ست. قديمی 
وب حمد هللا 
قبره الشعرا 
ی که بعد از 

از بريز پس 
سوده ايی را 
ر فاريابی و 
يک آنان در 
اد کرده اند، 
قاط ديگر به 

  تند.

      
ر بوده است 
ی آن را از 
الد اطھار که 
 زلزله سال 

      
 ١٣۵٠ماه 

 و کيھان و 

اس  برده نشده
 و نزھه القلو
گفت که نام مق
ر و شاعرانی
ست. شھر تب
گی آرام و آس
 گنجه، ظھير
ز مرگ، يکاي
بره الشعرا يا
دند و يا از نق
ی مدفون ھست

   
وف و مشھور

ظاھر   شکل 
حب کتاب اوال
ار مخصوصا

   
 در شھريورم
ھای اطالعات

 ھشتم نامی ب
تاريخ گزيده
 است. بايد گ
خاقانی و ظھير
روفيت يافته ا
رانی که زندگ
از شروان و

پس ازو   شدند
به عنوان مقب
 در تبريز بود
ر جوار خاقانی

  
سرخاب معرو
 يل و زلزله،

طباطبايی صاح
زله ھای بسيا

  

  
  

ان، گورست
ھ سط روزنامه

 قبل از قرن
وشته است،
ی تاليف شده
ششم مانند خ
فته رفته معر
پناھگاه شاعر
عال و فلکی ا

ش  شھر ساکن
 و تذکره ھا ب
ه آق قويونلو
 حظيره و در

  
 

ه، قبرستان س
يعی چون سي
ت. چنانچه ط
ه به علت زلز
نمانده است. 

 
رگ در اين
ه الشعرا توس

خاب تبريز تا
به صراحت نو
ھجری قمری
عروف قرن ش
کره آمده و رف
ربايجان شد پ
قانی و ابوالع
 و در اين شھ
 را در تاريخ
کانيان و دوره
غالبا در ھمين

   
حظيره القضاه
ن حوادث طبي
ی نمانده است
وشته است که
 آن به جای ن

 
و عارفان بزر
دبود در مقبر

ران در سرخ
ی تبريز را به

٧٤٠و  ٧٣
ن شاعران مع
ب تاريخ و تذک
ت اتابکان آذر

گرديد، خاق  د
ه تبريز آمدند

اين حظيره 
خانيان تا ايلکا

غ  اند کهشته

       
يره الشعرا، ح
 مھم تر از آن

ر جازرگان ب
نو  يف شده،

آثاری از ١١

     
ز شاعران و
 يک بنای ياد

آرامگاه شاعر
مقبره الشعرای

٠سال ھای  ر
س از دفن شدن
ه اند در کتب
مرکز حکومت
ع می جستند
ز خراسان به
فن شدند که
ز از عھد ايلخ
 شھر در گذش

                
 نام ھای حظي
روزگاران و
ز مقابر اين بز
ری قمری تالي

٩٤ در سال

               
 بسياری از
ی برای طرح

ه الشعرا يا آ
که نام م  تبی

ی است که در
 ظاھرا" پس
 آنجا دفن شد
ر قرن ششم م
 جنگ و نزاع
 نيشابوری از
مخصوصی د

ديگری نيز   ن
مده و در اين

               
لشعرا قبال با

سفانه گذشت ر
ه و آثاری از

ھجر ١٢٩٤
از آن  و بعد

               
شدن  مدفون

ای دی مسابقه

از مقبره
ترين کتب
مستوفی
سرخاب
آنھا در
آنکه در
دور از
شاھپور
جايگاه م
شاعران
تبريز آم

  

        
مقبره ال
اما متاس
بين برده
در سال
١١٩٣

  

        
دليل  به

خورشيد



 

احداث بنای 
رش صورت 

شود. بيش  ی
حکيم اسدی 

 اند. ه شده

. عزيز ٥ - 
 - ر فاريابی 

. مغربی ١٤
لرحيم آبادی 

. ٢٤ -صفار 
 - الء فلکی 

. اميه ٣٢ - 
. ميرزا ٣٦ 

. ٤١ - زال 
دين صنع  ال

 الدين محمد 
 - ق مراغی 
 -زی حسنی 

. پير عماد ٥
. ٦١ - ھری 
. ٦٣ - کش 

. با با ٦٨ - 
. ٧٢ - رمی 
. ٧٥ -ديده 

سيد يوسف 

ريزی، 
، ذوالفقار 

شد و عمليات
 بعد از شور
ز محسوب می
به ترتيب از ح
خاک سپرده

سين شھريار
. ظھير٩ -سی 

 - ن بيلقانی 
. عبدال١٩ - 

معين الدين ص
. ابوالعال٢٧ -

سالم تبريزی
-  عبدالغفار 
حافظ حسين

. مجد٤٤ - 
 قاضی مجد

. شيخ اسحاق
ی نقيب تبريز

٥٦ - اره گر 
سليمانشاه جوھ
ظ حسن کمانک

-. پير ترک ٦
ين نوری طار
کتر محمود پد

. س٧٨ -اسی 
  .»تضوی

ی، قطران تبر
لدين سجاسی،

  م برد. را نا

   

برگزيده ش» 
ن اين پروژه
ی شھر تبريز

سال پيش ب ٩
ينجا به خ

  رد:

سيد محمدحس 
الدين سجاس س
. مجيرالدين١
. باباحسن١٨

. م٢٣ -رباب 
-لدين بزرگ 

. ثقةاالس٣١ -
. امير٣٥ -  

. ح٤٠ -محمد 
 مظفر بزازی

.٤٧ -ھروی 
.٥٠ - خطاط 

مھدیل الدين 
رالدين احمد

. پير س٦٠ -
. حافظ٦٢ -ث 

٦٧ - قنديلی 
. شرف الد٧

. دک٧٤ -مير 
 محمود ملما

 منوچھر مرتض

 اسدی طوسی
ری، شمس ال
سين شھريار

  
شعرای تبريز

مھر ضا فرزان
 عملياتی شدن
کی از نمادھای

٩٠٠نطقه از
ری در اي

زير اشاره کر

 .٤ -روانی
. شمس٨ - ی

٣ - شيرازی 
٨ -. بابامزيد 

. سلطان پير٢
. ضياءال٢٦

-حمد خيابانی 
ت خواھران

. پير م٣٩ -
. اکمل الدين
الدين واعظ ھ
 الدين محمد

. سيد جالل٥
. فخر٥٥ - ی
-. پير ليفی ٥

ريزی المحدث
. پير٦٦ -ر

١ -  اژآبادی 
ی روشن ضمي

.٧٧ -ريزی
. دکتر٨١نی

ريز می توان
شاپور نيشاپور
سيد محمد حس

ع در مقبره الش

رض غالم«ھاد
نھايی وای

ه الشعرا و يک
 کشورھای من
س از ديگر

وان به افراد ز

. ذوالفقار شر
کيبی تبريزی

. مانی ش١٢ -
.١٧ - زواری
٢٢ - بلغاری

-لدين خاکی
. شيخ مح٣٠
. ھفت٣٤ -اه

- امام طالحه
.٤٣ -ن قاسم
. برھان ا٤٦
. شمس٤٩

٢ - البلغاری
الدين منشاوی

٥٩ -ن محمد
محمد التبريه
. پير رازيار٦

موالنا محمود
. دکتر مھدی
وشنويس تبر
عيسی فراھان

ه الشعرای تبر
ين فارابی، ش
ی تبريزی و س

 معاصر واقع

ز چندی پيشنھ
کر است اجرا
ود نماد مقبره
امی ايران و

کی پس ي

تو  الشعرا می

.٣ - شروانی
. شک٧ -وری

-ی شيرازی
. اشھر سبز١
. حسن٢١ -
. بھاءالد٢٥ 

 -ی ابيوردی
ذوب علی شا

.٣٨ - اميه
 سراج الدين
 - سمساری
-يم اژآبادی

نخجوانی ثم ا
. تاج ا٥٤ -
. غياث الدين٥

سعد بن الفقي
٥ - ير محمد

. م٧٠ - باف
.٧٣ -ه علی

رزا طاھر خو
.ميرزا ع ٨٠

ميده در مقبره
نی، ظھيرالدي
رازی، شکيبی

ز مقبره ھای

رديد و پس از
البته الزم بذک
ين بنای يادبو
ف و رجال نا
 شھريار،

گان در مقبره

. خاقانی ش٢ 
اھپور نيشابو

. لسانی١١ -  
١٦ - تبريزی

-حيی الغوری
-ر نخجوانی

. انوری٢٩ - 
. مجذ٣٣ - ه 
. حارث بن٣

. درويش٤٢
. نجم الدين٤

جه عبدالرحي
 الدين حسن ن
ن بيمارستانی

٥٨ - ير الدين
ن محمد بن اس

. پير٦٤ -کی 
 احمد قمچی ب

سلطان دده .
. استاد مير٧

علی حريرچی

شاعران آرام
خاقانی شيروا
ی، مانی شير

تعدادی از

غما برگزار گر
آغاز گرديد. ا

اکنون اي  و ھم
شاعر، عارف ۴

 تا استاد

وفترين آرميدگ

-   دی طوسی
. شا٦ - کری

طران تبريزی
. ھمام١٥ -

نظام الدين يح
دين عبدالقادر
صار تبريزی 
ر و بن عميه

٣٧ -ستوفی 
 -حيم خلوتی 

٤٥ -ه کنانی 
. خوا٤٨ -ی

صالح المله و
يخ نور الدين

. اخی خي٥٧
مد افضل الدين
دين محمد خاک

. بابا٦٩ -ل
٧٢ -  طبيب 

٦ - جواد آذر 
. استاد ع٧٩

ه معروفترين ش
ين بيلقانی، خ
ی، ھمام تبريز

مجله يغ
يادبود آ
پذيرفت

۴٠٠از 
طوسی

  
از معرو

  
.اسد١«

خان مک
. قط١٠

تبريزی
. ن٢٠ -

کمال الد
. عص٢٨

ربن عم
شفيع مس
عبدالرح
هللا کوزه
انصاری

. ص٥١
. شي٥٣

-الدين 
ابی حام
بھاء الد
اسماعيل
نصرهللا
استاد ج
-نجمی 

  
جملهاز 

مجيرالدي
شروانی



ظره، 
ی در 

 

 شده است، 
مع الفصحا. 

   جمال
  المال
  فضال
  ن مال

  ه الشعرا

که قصايد مناظ
ر اوست، اسد

 ات ابدی را
  ن اسدی را

 خاک سپرده
، صاحب مجم

به نيکويی و
ه شھر بود ما
 و فاضل و مف
يکی به جستن

  
ن در مقبرهفو

لشعرا بوده ک
الدويه از آثار

  ست.

فيه کردند حيا
ه بفرست روان

  
   تبريزی 

 سرخاب به
سوب می شود

 و به مال و ب
 و مـــال ھمه
بنده و ساالر
جستن نام و ي

ين شاعر مدف

ن در مقبره ال
 عن حقايق اال

ات يافته اسوف

تــــا تــصف
يک فاتحه

 گوی قطران

 است که در
ربايجان محس

  ده است.

به ايمنی
ز خـــلق
امــير و ب
يکی بـه ج

به عنوان اولي

ن شاعر مدفون
نسخه االبنيه

ری در تبريز و
  

   يدند
   ھست

 بدليل پارسی

مين شاعری
ذررسی گوی آ

مری ذکر نمود
  
  

   ز
   ش
   ل
   ق

سدی توسی ب

وسی نخستين
مچنين کتاب ن

ھجری قمر ٤

ـاديه عمر بري
تی که تو را ھ

س شاعر بی

 قمری و دوم
ين شاعر پار

ھجری قم ٤٦

وشتر از تبريز
بود نوشانوش
 کسی مشغول
به خدمت خلق

ی از مقبره اس

مد، اسدی طو
ت فرس و ھم

٤٢٥ در سال

 طــــلبان بــــ
ه اسباب حياتی

تنديس

 پنجم ھجری
بوده و نخستي

٦٥را در سال

 در آفـاق خو
ش ھمه خلق ب
ل خويش ھر
ت ايزد يکی به

نمايی

  طوسی:

ر علی بن احم
ب نامه، و لغت

و  متولد شده

مـــعنی
شکرانه

  تبريزی:

معروف قرن
 ابو منصور ب
وفات قطران ر

ــــبود شـــھر
ز ناز و نـــوش

به کام دل ر او
کــی به خدمت

  
اسدی ط

  
ابو نصر
گرشاسب
طوس م

  
قطران ت

   
شاعر م
کنيه او
تاريخ و

نــ
ز
در
يک

  
  



ت زادگاه او 
فات او سال 

  ان
  نردبان
  ران

ل الدين بديل 
ھجری  ٥٢

 تبريزوفات 
ت خاقانی و 

نی بوده است
ست. تاريخ وف

 مجـير قھرما
کس نرود به ن
 رخش او مر

  شھر تبريز

شده اند، افضل
٠ را در سال 
ری قمری در
راقين، منشات

 شاگرد خاقان
طيف طبع اسـ

 نثر را ھست
قــــبه فلک ک
ده را ھم تک

  
مسجد کبود ش

لشعرا دفن ش
ريخ والدتش

ھجر ٥٩٥ال 
وی تحفه العر

  
  شھر تبريز

ری قمری و
ــوان گوی و ل

 

خطه نـــظم و
ــــر قبر س

الشه سالخورد

وانی در کنار م

ه در مقبره ال
 شيروان و تار
شته و در سا
 اشعار، مثنو

ره الشعرای ش

رن ششم ھجر
زل سرايی رو
عرا می باشد.

  
خ  ی تو

   ی
ال           منه

 خاقانی شرو

ن شاعرانی که
و شروان ياا

 و فرازی داش
ان به ديوان

وانی در مقبر

ز شعرای قر
 مجير در غز
و مقبره الشعر

وز قــبل ثــنای
سد به شاعری
مبر سحر او م

 پارسی گوی

مشھور ترين
د. محل تولد ا
گی پر نشيب
زرگ می توا

  کرد.

س خاقانی شرو

  

ين بيلقانی از
وان می باشد
و محل دفن او

مران تويی، و
رد او در نرس
م کــرده را ھم

س شاعر نامی

ن ششم و از م
وانی می باشد
 خاقانی زندگ
 اين شاعر بز

يب اشاره کرا

تنديس

:دين بيلقانی

ارم مجير الد
ز توابع شيرو
جری قمری و

قـــاھر کـــام
مت کس به گر
ژاژ بــه نظم

تنديس

  :شروانی

ين شاعر قرن
ر خاقانی شرو
کر کرده اند.
ست. از آثار

کوتاه ختم الغر

مجير الد
  

ابوالمکا
ن ازبيلقا
ھج ٥٨٦

ھم

  

  
خاقانی ش

  
بزرگترين
بن نجار
قمری ذک
يافته اس
مثنوی ک

  



  
  گفته است: اين شعر را در سوگ ھمسرش

  
  بس به راحت روزگاری داشتم    بس وفـــا پرورد ياری داشتم
  بس به آيــــين يادگاری داشتم    آن نه يار آن يادگار عمر بود

  
  :ظھير الدين فاريابی

  
پس از خاقانی مشھور ترين شاعری که در مقبره الشعرا دفن شده، ابوالفضل طاھر بن محمد فاريابی 

ھجری قمری در فارياب بلخ تولد يافته است، ظھير الدين بر  ٥٥٢حدود سال  متخلص به ظھير بوده و در
خالف خاقانی که بلند ھمت و دارای مناعت طبع بود و مداحی می کرد، در فقر و تنگدستی به سر می برد. 

  ھجری قمری وفات کرد. ٥٩٨در اواخر عمر منزوی و در سال    وی
  
  که تا چه پايه کشيدم ز دست او بيداد  کمينـــه پـايه من شاعری است، خود بنگر
  بــضاعتی که توان ساختن بر آن بنياد  ز شعر، جنس غزل بھتراست وآنھم نيست

  
  :شاھپور نيشابوری

  
جمال الدين شاھپور بن محمد اشھری از شعرای قرن ششم و شاگرد ظھير فاريابی بوده و در خدمت سالطان 

ھجری قمری درگذشته و در مقبره الشعرای  ٦٠٠سال محمد تکش می زيسته و به قول اکثر مورخين در 
   است.  مدفون شده

  
  خدنگ را ز قدت آب در ميان آيد  عقــيق را ز لـــبت آب در دھان آيد
  اگر لـب تو به دست خدايگان آيد  به بخل ميل کند با ھمه گھر بخشی

  
  : شمس الدين سجاسی

  
فته و باستناد آنچه در نزھه القلوب حمد هللا ھجری قمری وفات يا ٦٠٢شاعر واديب قرن ششم که در سال 

  مستوفی آمده در مقبره الشعرا به خاک سپرده شده است.
  

  عشق را جز به سر کوی تو بازار مباد  تو سر و کار مباد  حســـن را جـــُز بـر روی
  و دلدار مباد  ھــــيچ سرگشته اسير دل  دشمن از عشق توچون چھره من ديدچه گفت

  نــــاله ھــــيچ دل آزرده چنين زار مباد  ــو بـــنالـــيد دلم، دشــمن گــفتدی ز درد  تـ
  
  

  :ذوالفقار شروانی
  

سيد قوام الدين حسين بن صدر الدين علی شروانی متخلص به ذوالفقار که لقب ملک الشعرا نيز داشته از 
ھجری قمری  ٦٨٩را  شعرای قرن ھفتم ھجری بوده و او را واضع شعر مصنوعی می دانند سال وفات وی

  نوشته اند.
  

  آن نگار دلستان بر سرو دارد بوستان    بوستان بر سرو دارد آن نــگار دلستان
  بــــھار يــــافت بـھاری ز باد در گلزار    چمن شد از گل صد برگ تازه دلبر وار



  :خواجه ھمام تبريزی
  

ھمام تخلص می  زرگ قرن ھفتم بوده کهخواجه ھمام الدين محمد بن عال الدين فريدون تبريزی از شعرای ب
ھجری قمری و تاريخ وفاتش  ٦٣٦در زمان خود ارادتمند اشعار سعدی بوده است تاريخ تولد او   کرد.

ھجری قمری و محل دفن وی مقبره الشعرا تبريز است. از آثار او به جز ديوان  ٧١٤بدون شک در سال 
  رد.شعر می توان به اثر المجموعه الرشيديه اشاره ک

  
  آسـيب زمــــــان به مردمانت مرساد    ای عــــرصه تـــبريز زيــــانت مرساد
  دردی به دل و غمی به جانت مرساد    تو ھمچو تنی و جان و دل ھر دو امام

  
  

  :مغربی تبريزی
  

شعرای پيشين به دو عارف بزرگ يعنی سنايی و عطار ارادت می شاعر و صوفی قرن ھشتم ھجری که از 
ھجری قمری ذکر کرده اند که در  ٨٠٩ھجری قمری و تاريخ وفاتش را  ٧٤٩ورزيد. تاريخ تولد او سال 

مقبره الشعرا مدفون است. از آثار ادبی او به جز ديوان اشعار مراه العارفين يا اسرار فاتحه در تفسير 
  را می توان ياد کرد. سوره مبارک فاتحه

  
  درھرطرف از نرگس او مست و خرابی است         تنھا نبود مغربی از نرگس او مست

  
  

  : مانی شيرازی
  

مانی شيرازی در دوره شاه اسماعيل صفوی می زيسته و در اواخر عمر بواسطه دشمنی امير نجم زرگر به 
يا  ٩١٣و مجلس موجود است. تاريخ وفاتش را قتل رسيده است از ديوان مانی چند نسخه در کتابخانه ملی 

  ھجری قمری و محل دفن او نيز مقبره الشعرا است. ٩١٤
  

  ز پـــادشـــاھی حـــُسن توام مــُراد ايــن بود             مرا به جور بکشتی طريق داد اين بود
  شاد اين بوددری کـــــه بر رخم از عاشقی گ             چو در به سينه من چاکھا فراوان است

  
  : لسانی شيرازی

  
موالنا وجيه الدين عبدهللا لسانی شيرازی در شيراز متولد شده و در بغداد و دارالسلطنه تبريز می زيسته و 

 ٩٤١يا  ٩٤٠بدين جھت به قول صاحب آتشکده، جمعی وی را تبريزی می دانند. تاريخ وفات او سال 
  ھجری قمری می باشد.

  
  ور خاک شود وجود حاجتمندش    د از بندشگر بــــند لسانی گــسل

  جـز مھر علی و يـازده فرزندش    با که ز مشـرق دلش سر نزند
  

  :شکيبی تبريزی
  

مقصود علی شکيبی تبريزی از شعرای قرن دھم است صاحب خالصه االشعار او را شاعری لطيف طبع و 
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گردآوری ۶۵
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حضور فعال د

لت روسيه تز
 نرفت و اشغ
حرم (عاشورا)
شق تبريز که

  ن شد.

ث  مقبره

يکی ه عنوان
عران اين ديار
رای نمونه م

ای از مجموعه
می باشد و در

 شاعران نزھ
ی آذربايجانی
ستی گنجوی
رامگاه اديبان
کر پانترکيسم

  می باشند.

زيبا از شاعر

:سالم تبريزی

انيون بزرگ
جوم و رياضيا
قه و اصول فا
فيض می کر
ح  مشروطيت

ه نفوذ و دخال
 دخالت آنان

روز دھم محر
ا در ميدان مش
ی تبريز مدفون

ان ھمواره به
 اديبان و شاع
 داشته اند. بر
ی که حاوی م
ھفتم ھجری م

به يک سوم
ر پارسی گوی
گنجوی ، مھس
 بزرگترين آر
و پيروان تفک
 باشندگانش م

يانی شعری ز

ثقه االس
  

از روحا
و در نج
درس فق
کسب ف
 جريان

  
در دوره
نفوذ و

روسی ر
ديگر را
الشعرای

   
آذربايجا
است و

پارسی 
شروانی
پنجم تا 

  
نزديک ب
ھا شاعر
نظامی گ
بعنوان

گرايان و
عزيز و

  
سخن پاي



  ايـــــن آتش خريدارش به جانم تا که جان دارممن   ان از عشق آذربايجان دارمـچه آذرھا به ج
  که آتش ز آتشکده ی زرتشت در اين دودمان دارم  پرستشگاھم اين آتش بود کو ھستيم سوزد

    
       پاينده ايران و ايرانی

      
      وحيد رنجبری آذرآبادگانی

http://darvakebaran.blogspot.com.au/2012/08/blog-post_26.html      

     
  منابع و ماخذ :

_________________________________________________  
  

خويی چاپ دوم (فروردين  محمدامين رياحیياد دکتر   الدين خليل شروانی با تصحيح و تحقيق زنده کتاب نزھه المجالس به قلم جمال
  انتشارات علمی )١٣٧۵

  به کوشش محمد دبيرسياقی. چاپ اول. قزوين: حديث امروز   مستوفی، حمدهللا.نزھه القلوب به قلم 
سال  با کوشش محمد الوانساز خوئی ،  تاليف سيد محمد رضا بن سيد محمد صادق طباطبائی تبريزی ،» تاريخ اوالد االطھار«کتاب 

  ١٣٨٩انتشار 
 ، چاپ دوم١٣٧٥سجادی، ضياء الدين، تھران، انجمن آثار و مفاخر فرھنگی، » کوی سرخاب تبريز و مقبره الشعرا « کتاب 

 


