
  الشعرا و سابقۀ تاریخی آن ۀمقبر
  

  مهری باقری
  دانشگاه تبریز

  
گیرترین هنرهـا     معماری در جهان اسالم همواره از زمرۀ بارزترین و چشم         

ای که بناهای     اهمیّت برپایی عمارات و نیز جایگاه ویژه      . رفته است   به شمار می  
اند موجـب شـده اسـت تـا عـالوه بـر               عمومی در فرهنگ اسالمی کسب کرده     

کثرت آثار و ابنیۀ یادگاری در مراکز قدرت و حاکمیّـت، در شـهر شـهر و در                  
جای جای ممالک اسالمی نیز آثار برجـسته و مانـدگاری پدیـد آیـد زیـرا در                  

یی بـود، در برپـایی بنـا        صفحۀ روزگار هر که را آرزوی برجای ماندن نـام مـی           
  . ورزید عظیم اهتمام می

هـا،    ها، قصرها، بازارها، بـاغ      مساجد، برج : در ردیف این عمارات از جمله     
هایی نیز ساخته شده است کـه برخـی از            ها، کاروانسراها و غیره، آرامگاه      حمام

آنها فردی و بعضی دیگر جمعی هستند و گاه ایـن مقـابر از چنـان اهمیّـت و                   
تربـت  «چـون    چنـان . شـود    بدان نام مشهور می    اعتباری برخوردارند که شهری   

ای یا دهستانی بـه نـام بـزرگ یـا             و یا بخشی یا محلّه    » تربت حیدریه «و  » جام
و بدین ترتیب مـدفن آن      . اند  شود که در دل آن خاک خفته        بزرگانی خوانده می  

ای   شخص یا اشخاص شهیر، آن آبادی را به نام خود مشهور کرده و شناسـنامه              
  .پروری آن منطقه ی معرفی فرهنگ و هنر و فرهنگگشته است برا

ــرارج و مــشهور   شــمار آرامگــاه      یکــی از ایــن بــی ــای پُ ــانزد، بن هــای زب
است که افزون بر اسناد مکتوب و گزارشات منثـورِ مـضبوط در             » الشعرا  ۀمقبر«

های ثمینِ پنهان در دلـش        ها، از یک سو حافظِ یاد و آوازۀ نگین          دفاتر و تذکره  
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ویی دیگر، گویا و معرّف جایگاه ویژه و موقع رفیع فضل و ادب و هنر               و از س  
  .پرور تبریز است ویژه، شهر عالِم در خطّۀ آذربایجان به

که در حال حاضر به درستی نماد شهر تبریـز گـشته اسـت              » الشعرا  ۀمقبر«
بـرای همـدان و     » بوعلی«های    برای سیستان و آرامگاه   » شهر سوخته «چنان که   

برای شیراز، خاکی است کـه اگـر        » حافظ و سعدی  «رای طوس و    ب» فردوسی«
ایـن خـاک در     . یابنـد   سینۀ آن را بشکافند، بس گوهر قیمتی نهفتـه در آن مـی            

هایی چند، آرامگاه تنِ بزرگ مردانی از تبار علم و شـعر              های مدید و سده     سال
و عرفان بوده است و در مدت زمانی قریب به هشتصد سال از زمان سـخندان                

هیر اسدی طوسی تا پیرنازک خیالِ معاصر، استاد شهریار بـیش از چهارصـد              ش
  .اند آوران این عرصه در آن آرام گرفته تن از نام
ای است برای انعکاس اوضاع       الشعرا از دیدگاه تاریخی به منزلۀ آیینه        ۀمقبر

سیاسی و اجتماعی آذربایجان بویژه در عهد فرمانروایی اتابکان، زیرا با توجّـه              
ه روی آوردن و سکنی گزیدن سـخنوران و ادیبـانِ منـاطقی دیگـر همچـون                 ب

توان پی بـرد کـه در         خراسان و شیراز و شروان و دیگر نواحی به این دیار، می           
خاطر ادیبـان و      ها و جریاناتی که در نواحی دیگر ایران آرامش          کشاکش آشوب 

 و رواج فـضل  کرد، آذربایجان محلّی امن و آرام برای نضج       عالمان را سلب می   
  .و هنر و حمایت از سخنوران و شاعران و عالمان بوده است

: بـا عنـاوین مختلفـی از جملـه        » الشعرا  ۀمقبر«ها از     کتب تاریخی و تذکره   
ایـن مقبـره   . اند  الشعرا، یاد کردهۀالشعراء سرخاب و حظیر  ۀ، مقبر ۀ القضا ۀحظیر

ـ             واریخ و دیگـر    بخشی از قبرستان وسیع و قدیمی سرخاب بوده است که در ت
اسناد مکتوب با اسامی مزار سرخاب، خاک سرخاب و قبرستان سرخاب از آن             

  .درستی مشخص نیست امروزه محل دقیق مزار سرخاب به. نام رفته است
ای در بـاب      آبادی که تحقیقات گسترده     ادیب تبریزی شادروان عزیز دولت    

یـز چهـار کـوی      شـود کـه در تبر       الشعرا به عمل آورده است متـذکّر مـی          ۀمقبر
در میان اهالی تبریز کـوی     . سرخاب، ششگالن، چرنداب و گجیل    : معروف بود 

سرخاب به دلیل انتساب بـه عارفـان و عالمـان و شـاعرانِ نـامور، از ارزش و                   
های کوچـک و      در این کوی، مزارات و گورستان     . اعتبار خاصی برخوردار بود   

بابا مزید، مزار بابا حسن و      های مزار     بزرگی وجود داشت که سه مزار آن به نام        
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دو مزار بابا مزید و بابـا حـسن بـه عارفـان و پیـران                . الشعرا معروف بود    ۀمقبر
تصوّف اختصاص داشت و مقبرۀ سوم که محـل بـه خـاک سـپاری برخـی از                  
سخنوران و ادیبان ساکن تبریـز بـود و از بقـاع معمـور و معـروف گورسـتان                   

شـاعران و سـخنوران نـامبرداری       رفت، به مناسبت دفـن        سرخاب به شمار می   
» آرامگاه شاعران«نظیر قطران تبریزی و اسدی طوسی در آن بقعه، رفته رفته به         

  )269: ب1343(. شهرت یافت
این آرامگاه از قرن ششم به بعد با تدفین خاقـانی شـروانی شـاعر شـهیر                 
آذربایجان اعتباری تازه کسب کرد و بـه دفـن شـعرا و بزرگـان فـضل و ادب                   

: سپاری شاعران و ادیبان پرآوازۀ دیگـری همچـون          با به خاک  .  یافت اختصاص
ظهیرالدّین فاریابی، شاهپور نیـشابوری، مجیرالـدّین بیلقـانی، فلکـی شـروانی،             
اثیرالدّین اخسیکتی، ذوالفقار شروانی، شکیبی تبریزی، همام تبریزی و شـعرای   

وازۀ این بقعه که بـه  دیگری که بعدها در جوار ایشان آرام گرفتند، بر اعتبار و آ  
آرامگاه شاعران معروف گشته بود بیش از پیش افـزوده شـد و از قـرن هـشتم         

الـشعرای   ۀهجری به بعد در منابع ادبی ـ تاریخی به صـراحت بـا عنـوان مقبـر     
های پیشین    از زمرۀ سخنوران و ادیبان دیگرِ سده      . سرخاب از آن یاد شده است     

حیـدری تبریـزی،    : از شاعران زیر یـاد کـرد      توان    اند می   که در این مزار آرمیده    
، احمـد   )مشهور به خلوتی تبریزی   (لسانی شیرازی، خواجه عبدالرحیم خلوتی      

، شمس سجاسی، مـانی شـیرازی و محمـد          )مشهور به سهیلی تبریزی   (تبریزی  
های مغربـی تبریـزی، شـمس مغربـی، مـال             ها از او با نام      که در تذکره  (مغربی  

  ).د شده استمحمد شیرین مغربی نیز یا
 و عارفانی که هر یک بـه بخـشی دیگـر از خـاک               ادیبانکثرت شاعران و    

انـد، حـاکی از فـضای عـالِم و           الشعرا مدفون  ۀایران زمین تعلّق دارند و در مقبر      
 مقـصد و    ،پرور تبریز است که در آن روزگار این خطه را همانند بغـداد             عارف

 .های علم و ادب و هنر کرده بود مرکز حلقه
الشعرا که در قسمت شرقی بقعـۀ سـیدحمزه و مقبـرۀ              ۀن ترتیب، مقبر  بدی

ملّاباشی و قائم مقام فراهانی واقع شده است از قـرن شـشم هجـری بـا دفـن                   
خاقانی شروانی شاعرپرآوازۀ ایران زمین شهرتی تازه یافت و از قرن هشتم بـه              

 مـذکور   بعد در اسناد مکتوب به عنوان یکی از بناهای معروف و معمورِ تبریـز             
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  .افتاد
تبریز ویران شـد و از آن پـس    1194   مخرّب سال   اثر زلزله  الشعرا بر   ۀمقبر

 تمهیداتی برای مرمّت    1340از سال   . تا عصر حاضر همچنان متروک مانده بود      
ای کـه   این آرامگاه فراهم گشت و به اهتمام انجمن آثار ملی از طریـق مـسابقه        

الشعرا برگزار گردید، طرح حاضـر        ۀبر برای طرح بنای یادبود مق     1350در سال   
  .برگزیده شد و عملیات احداث این بنای یادبود آغاز گردید

ها سکوت و فراموشی در زیر غبار تـاریخ،           سان، پس از گذشت قرن      بدین
ای درخشان از تاریخ ادب و هنر این مرز و بـوم              گاه برهه   الشعرا که جلوه    ۀمقبر

میـدن سـلطانِ سـخن سـرایان معاصـر و           است، بار دیگر سر برافراشت و با آر       
الشعرا منزلتی   ۀمعنی، بقعۀ مقبر   حافظ زمانۀ ما شهریار شیرین بیان در این گلزار        

ترین بنـای تبریـز،       شده  تازه و اعتباری رفیع یافت تا جایی که به عنوان شناخته          
  .نواز نشانی شد برای این شهر شاعرپرور و ادیب

یگری نیز در جـوار شـهریار، در ایـن          های اخیر، اختران پرفروغ د      در دهه 
الـشعرا بـیش از پـیش         ۀخاک آرمیدند و با نام و یاد خود بر ارج و اعتبار مقبـر             

از زمرۀ ادیبان و سـخنوران هـم عهـد شـهریار کـه در ایـن آرامگـاه                   . افزودند
، جـواد   2، آزرم تبریـزی   1توان از شاعران ناموری چون آذر تبریـزی         اند می   خفته
رچی، محمود پدیده تبریزی، میرزا طاهر خوشنویس، عزیز        چی، علی حری    کناره
نـام  ) نجمـی تبریـزی   (آبادی، مهدی روشن ضمیر و سید یوسف نجمی           دولت
  .برد

  :توان به منابع زیر مراجعه کرد  میبرای مطالعه بیشتر دربارۀ این موضوع
تهـران سلـسله   . به کوشش دکتر جعفر شـعار . تاریخ بناکتی: 1348 ـ بناکتی،  1

  .ارات انجمن آثار ملیانتش
، تبریــز، چــاپ 2ج . تــذکرۀ شــعرای آذربایجــان: 1367 ـ دیهــیم، محمــد،   2

  .آذرآبادگان
مـزارات متبرکـه و   (روضـۀ اطهـار   : 1371 ـ حـشری تبریـزی، محمـدامین،     3

                                                 
  . ـ نام این شاعر ابوالقاسم مرتضوی است که به دلیل تخلصش به آذر تبریزی مشهور شده است1
. ی نیـز آراسـته بـود   وی گذشته از شاعری به هنرهای نقاشی و خوشنویس.  ـ نام این شاعر محمود ملماسی است 2

  . شادروان مهدی روشن ضمیریاد یارانبرای آگاهی بیشتر در مورد این شاعر ذوالفنون نگاه کنید به کتاب 
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. تبریـز . آبـادی   به تصحیح و اهتمام عزیز دولت     ). محلّات قدیمی تبریز و توابع    
  .انتشارات ستوده

ســخنوران آذربایجــان، چــاپ اول، تبریــز، : 1377ی، عزیــز، آبــاد  ـ دولــت  4
نشریۀ دانـشکدۀ ادبیـات     . الشعرای سرخاب   ۀمقبر:  الف 1343انتشارات ستوده،   

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات   . های تبریز   زلزله:  ب 1343، پاییز،   16، س   3تبریـز، ش   
  .16، س 2تبریز، ش 

تهران، . مام محمد رمضانیبه اهت. الشعراء ۀتذکر: 1338 ـ دولتشاه سمرقندی،  5
  .انتشارات پدیده

، تبریــز، چــاپ 2ج . تــذکرۀ شــعرای آذربایجــان: 1367 ـ دیهــیم، محمــد،   6
  .آذرآبادگان

  .تهران، انتشارات مستوفی. یاد یاران: 1371 ـ روشن ضمیر، مهدی، 7
  ).الشعرا ۀمقبر( ـ سجادی، سیدضیاءالدین، کوی سرخاب تبریز 8
الــشعراء و ادبــاء  ۀتــذکر(داســتان دوســتان : 1376 ـ صــفوت، محمــدعلی،   9

  .به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد، تبریز، نشر ابو) آذربایجان
تـاریخ اوالد االطهـار، تهـران،    . 1389:  ـ طباطبایی تبریزی، سیدمحمدرضـا  10

  .کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
نـشر  . تبریـز .  اولچـاپ . مفـاخر آذربایجـان  : 1375 ـ عقیقـی بخشایـشی،    11

  .آذربایجان
آثـار و ابنیـۀ تـاریخی    (آثار باستانی آذربایجان : 1374 ـ کارنگ، عبدالعلی،  12

  ).شهرستان تبریز
.  الجنـان  روضات الجنان و جنات. 1383:  ـ کربالیی تبریزی، حافظ حسین 13

. به اهتمام محمدامین سـلطان القرّایـی      . با تصحیح و تعلیق جعفرسلطان القرّایی     
  .بریز، انتشارات ستودهت

تاریخ هجده سالۀ آذربایجان، چاپ دوم، تهـران،  : 1386 ـ کسروی، احمد،  14
  .مؤسسه انتشارات نگاه

ـ : 1369 ـ مدرس تبریزی، میرزامحمـدعلی،   15 شـرح احـوال   ( االدب ۀـ ریحان
وآثار علما، عرفا، فقها، فالسفه، شعرا و خطـاطین بـزرگ اسـالمی از آغـاز تـا                  

  ).عصر حاضر
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تاریخ گزیده، به اهتمام دکترعبدالحسین نوائی، : 1339 ـ مستوفی، حمداهللا،  16
  .تهران، انتشارات امیرکبیر

جـا،   تاریخ تبریز تـا پایـان قـرن نهـم هجـری، بـی      .  ـ مشکور، محمدجواد 17
  .تاریخ بی
به اهتمـام دکتـر   . تاریخ و مشاهیر شتربان تبریز: 1387نژاد، کریم،   ـ میمنت 18

  .افزا سنایی، تبریز، انتشارات فن هادی ابراهیمی
تــاریخ تبریــز، ترجمــه عبــدالعلی کارنــگ، تبریــز، : 1337 ـ مینورســکی،   19

  .انتشارات کتابفروشی تهران
تاریخ و جغرافی دارالسلطنۀ تبریز، به تصحیح و تحشیۀ : 1373 ـ نادرمیرزا،  20

  .غالمرضا طباطبایی مجد، تبریز، انتشارات ستوده
ــه، بــه کوشــش یوســف خــادم  : 1343ن،  ـ نخجــوانی، حــسی  21 چهــل مقال

  .نسب، تبریز، چاپخانۀ خورشید هاشمی
تبریـز در گـذر تـاریخ، تبریـز     : 1374 ـ نیکنام الله، ایوب و فریبرز ذوقـی،   22

  .انتشارات یاران
  
  


