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 ،)نویسنده مسئول(، 9، كامران پاشایی فخری6مسعود برزگر جاللی

 8زادهپروانه عادل
 4349 دی تاریخ پذیرش قطعی مقاله:        4349 مهر تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

 و سیاسی نشیبهای و فراز و بوده متعدد تحوالت دستخوش همواره تاریخ، طول در آذربایجانزمینه و هدف: 

 ارتباطات كیفیت روی بر مستقیم تأثیر كه دیده خود به را متفاوتی مقتضیات پهناور، سرزمین این اجتماعی

 دیار این از نخبگان ظهور و بروز شاهد كهنحوی به است، گذاشته مردم اجتماعی تعامالت نیز و انسانی

هستیم. توجه به مهارتهای سرمایه انسانی )نخبگان(، و بکارگیری درست افراد در جایگاههای مناسب و 

 ای در حفظ بقا و پیشرفت یک جامعه ایفا میکند.های انسانی، سهم عمده پرورش سرمایه

ای انجام شده است.محدوده و جامعه مورد ای است كه به شیوه كتابخانهپژوهش حاضر، مطالعه: روشها

 مطالعه، نخبگان ادبی آذربایجان بر اساس معیار های ملحوظ در تحقیق است.

نخبه آذربایجانی بررسی شده در این پژوهش؛  365روی  براساس نتایج تحقیقات انجام یافته بریافته ها: 

در بالندگی و پرورش نخبگان وجود مکاتب گوناگون ادبی، آموزش عالی، وجود كتابخانه، آموزش و  عامل مهم

پرورش نوین و ... است، كه باعث تعدد و فراوانی نخبگان در این دیار شده است. تعدد نخبگان به نوعی رقابت 

 منفی نیز بین آنان ایجاد كرده است. 

است با سرنوشتی خاصتر و تا حدی شگفت آور، كنجکاوی و حادثه آذربایجان منطقه ای خاص نتیجه گیری:

پروریش، در عین حال دلخوشیش به سازی و نخبهتاریخیش، اعتقاد به آزادیش)مشروطیت(، فرهنگ جویی

اولین چاپخانه، اولین روزنامه، اولین مدرسه،... این پژوهش نشان میدهد كه برخی از این  صاحب اولینها!

 ادبیات بوده و جایگاه خاص خود را در ادب فارسی داشته اند.  نخبگان در حوزه 

 نخبگان آذربایجان، ادبیات و بالندگی پروری،نخبه :كلیدی كلمات
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Abstract 

Background and Purpose: Azerbaijan has always undergone many 

changes throughout history and also the political and social ups and 

downs have a direct impact on the quality of human communication as 

well as people's social interactions in the way that we witness the 

emergence of elites from this land. Paying attention to elites and the 

proper employment of individuals in appropriate positions and the 

cultivation of human capital play a major role in maintaining the survival 

and development of a society. 

Methods: The present study is a library study. The study area, based on 

the criteria considered in the research, is the literary elites of Azerbaijan. 

Findings: Based on the results of research conducted on 365 Azerbaijan 

elites, an important factor in the growth and development of elites is the 

existence of various literary schools, higher education, the existence of 

libraries, and modern education. Which has caused the number and 

abundance of elites in this country. The multiplicity of elites has also 

created a kind of negative competition between them. 

Conclusion:  Azerbaijan is a special region with a more special and 

somewhat surprising destiny, its historical curiosity and adventure, belief 

in its freedom (constitutionalism), its culture and elitism, at the same 

time it is delighted because if being the region of firsts. The first Printing 

House, the first newspaper, the first school and … But unaware of itself. 

Unaware of world view, unaware of its present and past elites. This 

negligence is sometimes purposeful. And because of political issues and 

jealousies, and sometimes because of the society's lack of knowledge 

about the irreplaceable role of literary elites. 
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 مقدمه

. است بوده خویش طوالنی ادوار در پرورینخبه متعدد موارد از سرشار آذربایجان تاریخ

 از دارد قدمت سال هزاران كه آذربایجان پهناور سرزمین رویدادهای از برخی تردیدبی

 و اسالم ورود و اعراب دست به منطقه این تصرف تا گرفته او قتل و پیامبر زرتشت ظهور

 و مشروطیت انقالب تا متصرف اعراب با آذربایجان مردم بین متعدد درگیریهای و آن رواج

 و مقتدر حامی قانون، و حق كه روزگارانی. است نظیربی كشور تاریخ در اسالمی انقالب

 را غارت و قتل شکنجه، فشار، بیشترین كه بود كسی دست در مؤثر قدرت و نداشت عادلی

را مورد بررسی  «ادبی آذربایجان بررسی و تحلیل نخبگان » حاضر میکرد. پژوهش اعمال

  قرار داده است.

 بالندگی آنان جریان وجود طرح و نخبگان زندگی كیفیت استخراج تحقیق این از هدف

 نیز و كشور عمومی فضای در جریان این وجود از تأسی به كه هست آذربایجان در

 وقوع به آذربایجان اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی خاص فضای در آن از متعدد هاینمونه

مورد  مختلف منابع از دیار این بزرگان و آذربایجان تاریخ ساختار همین با لذا .است پیوسته

 آنان زندگی شرح و گردید انتخاب بزرگان این از نفر 365در نهایت  و گرفت قرار مطالعه

 پهناوری سرزمین پژوهش، این در آذربایجان از منظور. شد تدوین و استخراج اختصاربه

 در را زنجان و اردبیل شرقی، غربی،آذربایجان استان چهار مشخص بطور اینک كه است

 سالهای در گاه و بعدها و میشدند نامیده منطقه یک عنوانبه تاریخ طول در كه برمیگیرد

 .اندشده شناخته مجزا استان صورت به اخیر

. مینمود ضروری را تبریز و آذربایجان تاریخ مطالعه اهمیت پروری،نخبه وسیع ابعاد

 دل در یا دیده خود به را بزرگی اشخاص یا حوادث كه تاریخی مهم اماكن و همچنین آثار

 به پژوهش غنای محتوایی اهمیتهای جزو نیز است داشته نگه آیندگان برای امانت به خود

 ارج برای پیشنهادهایی همچنین و مختلف جهات از هایافته و تحلیلتجزیه  نیز. رسید نظر

 .است آمده این مقاله در پرورینخبه جریان ترویج و متوفی و موجود نخبگان به گذاشتن

 تحقیق ضرورت و اهمیت

 این. است جوامع طبقاتی شکل اجتماعی، علوم در شدهپذیرفته  واقعیات ترینبدیهی از

 است اینظریه اجتماعی، گوناگون هایطبقه و نیروها از است عبارت جامعه، یک كه مطلب

 هاینوشته در .است شدهمطرح  نیز قدیم فیلسوفان سیاسی هایاندیشه در كه

 مضمون گوناگون، كلمات و اصطالحات با معاصر، دوران تا باستان یونان از اندیشمندان،

 ،«اجتماعی برتر گروه» ،«زمین روی بر خالق نمایندگان: »است شدهمطرح  واحدی

 «اشراف حکومت» ،«شایستگان و دانایان» ،«ممتاز افراد» ،«فضال حکومت»

 یاد «نخبگان» نام به سیاست، علم امروزی مفهوم در اصطالح این از... و «آریستوكراسی»
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 شخصیت مرهون تمدنها، و فرهنگها شکوفایی و گیریشکل كه برآنند بسیاری. است شده

 در تحول ایجاد قدرت و میروند شمار به جوامع تاریخسازان كه است بزرگی مردان حقیقی

 حکومتی مبانی چهارچوب و سیاسی مسائل زمینه در تحوالت این خواه دارند، را اجتماع

 آفریناننقش این نقش. هنر و فرهنگ فناوری، علم، اندیشه، عرصه در خواه و باشد

 نمو و رشد چگونگی و آنها فکری شخصیت گیریشکل چگونگی بررسی است، انکارناپذیر

 نیز و میکند كمک تحقیق موضوع فهم به جامعه، در تحول ایجاد و اجتماع در صحنه آن

 .آوردمی فراهم را آیندگان گیریبهره هایزمینه

 پژوهش پیشینه

علمی، منسجم و  پژوهشی تاكنون آذربایجان پرورش و بالندگی نخبگان در درباره

 در پراكنده است مطالبی یافت میتوان دراینباره آنچه. است نگرفته آكادمیک انجام

 افواه نیز و دیار این بزرگان و نخبگان زندگینامه الیالبه در و اینترنت مجالت، ها،روزنامه

 شناسیجامعه عنوان با كتابی از اینپیش  .اندداشته موضوع این به كوتاهی اشاره كه مردم

 چاپ به بخش چهار شامل تهران، نی انتشارات توسط «قلی رضا علی» اثر كشینخبه

 دوره از ایران در اقتصادی فرهنگ ویژگیهای كه بخش یکم این كتاب در. است رسیده

 فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اوضاع به بعدی بخش سه در و قرار گرفته مورد بررسی مغوالن

 و مشکالت و شده پرداخته مصدق محمد و امیركبیر مقام،قائم زمان در ایران اقتصادی و

همچنین پایان نامه كارشناسی  .است قرارگرفته مورد بررسی نخبگان، روی بیشتر موانع

های آن در ادبیات كشی و نمونهبررسی علل نخبه: »ارشد خانم فاطمه زینالی با عنوان

نامه جناب آقای دكتر كامران پاشایی فخری بود مورد كه استاد راهنمای این پایان« فارسی

 مختلف ابعاد بررسی و آذربایجان در پروریخصوص نخبه در استفاده قرار گرفته است. اما

  نشد. یافته اثری نخبگان زندگی در آن

 مبانی نظری پژوهش

 نگاهی كوتاه به تاریخ آذربایجان

آذربایجان )به پارسی میانه: آتورپاتَاكان( )به پارسی باستان: آذَرباذَگان/ آذَربایَگان( )به 

غربی ارمنی: اَتْرَپَتَکَن( )به سریانی: اَذُربایْغان( نام سرزمینی جغرافیایی در انتهای شمال

بیجان نیز ایران است كه آن را آذرباد، آذربادگان، آذرباذگان، آذربایگان، آذربیجان و اَذْرَ

اند. این سرزمین از شمال به رود ارس، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از جنوب به نامیده

استان كردستان از شرق به استان گیالن و دریای خزر و از غرب به تركیه و عراق محدود 

شده است و شامل چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان است. 

غرب به شده كه از شمال به اران، از جنوبته، آذربایجان به سرزمینی گفته میدر گذش

در تخت « گنجک»آشور، از غرب به ارمنستان و تركیه محدود میشده و پایتخت آن شهر 
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اند. نامیدهمی« گازا»و یونانیان « كزنا»سلیمان در نزدیکی تکاب بوده كه اعراب آن را 

  نامه دهخدا()لغت

 گی نخبگانعلل بالند

 ادبیات-9

براساس بررسیهای انجام گرفته، زادگاه بسیاری از شاعران و ادیبان ایرانی آذربایجان است 

كه برخی از مشهورترین آنان عبارتند از عمادالدین نسیمی، محمّدحسین شهریار، 

 غالمحسین ساعدی و صمد بهرنگی. آثار بسیاری از این ادیبان به زبانهای تركی آذربایجانی،

فارسی و عربی است. همچنین برخی از شاعران و ادیبان ایرانی مانند صائب تبریزی دارای 

اند و اصالتی آذربایجانیند یا همانند موالنا بخشی از زندگی خود را در این سرزمین گذرانده

چنین از سرزمین آذربایجان در اند. همبرخی از آثار خود را در این سرزمین ایجاد نموده

های اصلی ایران، به نیکی یاد شده عنوان یکی از بخشون ادبیات كهن فارسی به برخی مت

 است.

 از ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

 گزیــده هرچــه در ایــران بزرگــان    
 

 زآذربایگـــــــان و ری و گرگـــــــان 
 

 نظامی گنجوی

 جــــا بــــه تــــدبیر آزادگــــاناز آن
 

 بیامــــــد ســــــوی آذرآبادگــــــان 
 

 شاهنامه فردوسی

 در آذرآبادگــــان بــــه یــــک مــــاه

 همــــه ویــــژه گــــردان آزادگــــان
 

ــان   ــاهان و آزادگـــ ــد شـــ  ببودنـــ

 بیامـــــد ســـــوی آذرآبادگـــــان  
 

 آموزش عالی-6

ربع »تاریخچه نخستین مؤسسات آموزش عالی در آذربایجان را شاید بتوان به شروع كار 

در اواخر سده سیزدهم میالدی نسبت داد. در دوران معاصر، روند « رشیدی تبریز

برای آموزش « 4جوزف كاكرن»عالی در اواخر سده نوزدهم میالدی با مؤسسه تحصیالت 

پزشکی در محل فعلی دانشگاه ارومیه شروع شد كه با مرگ دكتر كاكرن، این مؤسسه نیز 

تعطیل گردید. یک سال پس از جنگ جهانی دوم و در دوران حکمرانی حکومت خودمختار 

 ای گرفت.ار دانشگاه تبریز جان تازهآذربایجان، آموزش عالی مدرن با شروع به ك

 

                                                           
1 -Joseph Cochran  
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 صنعت چاپ-9

هجری قمری نخستین دستگاه چاپ فارسی را با حروف  4111... عباس میرزا در سال 

 سربی در شهر تبریز كه حکمرانی آن را بر عهده داشت خریداری و در این شهر نصب نمود.

دستگاه و چاپ به شمار مقام نخستین خروجی این رساله جهادیه اثر میرزا عیسی قائم

 4334سال بعد یعنی  41عنوان مركز ایران، رود. این یادآوری الزم است كه تهران به می

 ( 14: ص4396نیا، )سرداری« قمری دارای دستگاه چاپ گردید.

 ترجمه كتب خارجی-8

انگلستان و ویژه السلطنه، اعزام دانشجو به اروپا بود بهاز اقدامات مهم عباس میرزا نایب

فرمان عباس میرزا، نخستین لذا نخستین ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی بود كه به 

یعنی  4دانشجویی كه از انگلستان بازگشته بود، به نام میرزا رضا تبریزی آثار تاریخی ولتر

رو شد. نسخه خطی دوازدهم را به فارسی ترجمه نموده و با تمجید روبه1پتركبیر و شارل

 شود.نگهداری می 116در كتابخانه ملی زیر شماره  41ه تاریخ شارل ترجم

اثر دوم كه ترجمه شد انحطاط و سقوط امپراتوری رم بود كه كتاب بسیار معروف 

برگ  161در  66است. گفتنی است ترجمه در كتابخانه ملی شماره  3ادوارد گیبون

 (11)همان: ص« مانده است.باقی

 مهندسی انشای جدید-5

ترین اندیشمند تاریخ رزا عبدالرحمن نجارزاده تبریزی، معروف به طالبوف، برجستهمی»

ها تالش كرد های قبل از مشروطیت با تألیف آثار ارزشمند سالمعاصر ایران بود كه در سال

سوی تفکر سوق دهد. وطنان خود نشان دهد و افکار عمومی را به كه راه اصالحات را به هم

ساله بود به تفلیس كه آن  46مری در كوی سرخاب تبریز متولد و ق 4151وی در سال 

 زمان كانون آزادگان و انقالبیون بود رفت.

شاه، طالبوف نیز كه دارای انشای خوبی بود، از راه قلم به در عصر پادشاهی ناصرالدین

بیداری مردم كوشید و آنان را با عیوب حکومت استبدادی و لزوم استقرار مشروطه آشنا 

های او را الفبای آزادی نامیدند. وی چندین كتاب مفید نگاشت و ساخت چنان كه نوشته

« سفینه طالبی»یا « كتاب احمد»در قفقاز و استانبول به چاپ رسید. شاهکار طالبوف 

)همان: « اوست كه در دو جلد و با زبانی ساده با فرزند مرحوم خود گفتگو كرده است.

 (41ص

                                                           
4 - Voltaire 

1 -charles 

3 - Edward Gibbon 
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 ادبیات كودكان-4

ای بهتر داشته باشند كه بتوانند در نگر هستند و دوست دارند آتیهمعی كه آیندهجوا»

آن با آرامش و نشاط زندگی كنند تربیت كودكان را سرلوحه تالشهای خود قرار میدهند و 

 -و پرورش كودكان اولویت قائل میشوند و از تأثیر ادبیات كودكان در حوزه شعر به آموزش 

دار ل نیستند و در این راه قدم برمیدارند. در این رهگذر، تبریز، طالیهداستان و ادبیات غاف

ساالران این حركت اساسی در تبریز میرزا بوده است و از پیشگامان این دیار است. از قافله

 باشند. بان و صمد بهرنگی میعبدالرحیم طالبوف، ایرج میرزاجبار باغچه

ت .كتاب احمد یا سفینه طالبی او در سال طالبوف نخستین نویسنده كودكان ایران اس

شمسی در استانبول به چاپ رسید كه كتابی آموزشی برای كودكان بود. از طرفی  4113

ای از ادبیات است؛ ایرج میرزا نخستین گام را در راه ایجاد ادبیات كودک در شعر كه شاخه

هجری 4144یرج میرزا در او اثری جاودانه در این زمینه است. ا« مادرنامه»ایران برداشت. 

ها نموده و ها بود خود را وقف آنبان چون عاشق بچهقمری در تبریز متولد شد. جبار باغچه

اثر جاودانه اوست در این « پروانه»در آثار منظوم او عشق به كودكان موج میزند و كتاب 

 ها و معلم و چهره معروف ادبیاتعرصه و همچنین صمد بهرنگی دوست صمیمی بچه

ها عنوان اثر دیگر معاصر كودكان بود و ماهی سیاه كوچولو، عروسک سخنگو، كندوكاو و ده

)همان: « بنیانگذاری ادبیات كودكان را میرساند.همه نشان از مقدم بودن آنها در عرصه 

 (444ص

 نگاریروزنامه-6

مات های مردم خدنگاری و در واقع پرورش افکار و اندیشهتبریز در زمینه روزنامه

نگاری ملی مردمی و انقالبی گرانقدری داشته است. بر اثر مبارزات تبریزیان بود كه روزنامه

نگاری را در این مرز و زنان تبریز روزنامهدر ایران آغاز پرفراز و نشیب خود را طی نمود. قلم

 وطنان ایرانی آموخت.بوم با هوشمندی و فداكاری به راه انداخت و این حرفه را به هم

خان تبریزی و به قلیهجری قمری به تشویق میرزا نجف 4141روزنامه اختر از سال 

خان تبریزی آغاز به كاركرد. مدیریت آقا محمدطاهرتبریزی و به نویسندگی میرزا مهدی

 -های آزادیبخش آن سراسر هندوستان به عراق این نشریه چنان آتشی به پا كرد كه شعله

سال بعد از انتشار اختر بود كه نشریات دیگری چون  45دود قفقاز و ایران را گرفت. ح

 المتین و پرورش پیدا شدند. قانون، حکمت، ثریا، حبل

 و پرورش نوینآموزش -4

ای های مهم و ارزندهو پرورش نوین از جمله گامتأسیس مدرسه و بنیانگذاری آموزش 

شده است. برپایی دبستان، است كه به همت یکی از فرزندان خلف این دیار برداشته 

پیمود. « میرزاحسن رشدیه»تعمیم، تعلیم و تربیت مدرن راهی پرفراز و نشیب بود كه 
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ه تأسیس مدرسه جدید بکند، مدارسی كه در ایران باز شده كه رشدیه اقدام ب پیش از این

بود همه متعلق به خواص بود و دارالفنون مدرسه تبریز، مکتب مشیریه، مدرسه همایونی و 

مدرسه نظامی تهران همه محل تحصیل فرزندان اعیان، سرشناسان و اشراف دستگاه دولتی 

ی مردم بازكرد و فرزندان آنها را برای ای برای عامهبود و در حقیقت رشدیه بود كه مدرسه

-ایرانی دارد. میرزا حسن رو حقی در خور اعتنا به گردن جامعهتحصیل پذیرفت. از این

هجری قمری در محله چرنداب تبریز متولد شد. پنج  4161رشدیه در پنجم رمضان سال 

آخوند مکتب خانه رفت. به اعتبار هوش و ذكاوتش هرسال از طرف ساله بود كه به مکتب

 عنوان خلیفه مکتبخانه انتخاب میشد. به

قصد به  4311ای شد. در سال قمری در بیروت وارد مدرسه 4149در سال « رشدیه»

تأسیس مدرسه در ایران راهی تبریز شد. وی پس از ورود به تبریز، نخستین مدرسه را در 

لملک تأسیس نمود. اهجری قمری در محله ششکالن در مسجد مصباح 4315االول ربیع

قمری موفق شد نخستین دبستان به سبک جدید در تهران را در  4345رشدیه در رمضان 

جلد كتاب تألیف نمود و كتاب درسی وطن  11الدوله تأسیس كند. وی امین كنار پارک

 49شمسی در  4313دیلی یعنی زبان وطن به زبان آذری را به یادگار گذاشت. در سال 

 ت گفت و در قم مدفون شد.سالگی بدرود حیا

 المعارفتألیف نخستین دایره-1

های خانهها و كتابدانشگاه-در اوایل قرن سیزدهم هجری قمری آن زمان كه از مدارس

بار امروزی خبر نبود یک روحانی آذربایجانی در بیش از دو قرن پیشین برای نخستین

 4114بود در سال « نوزی تبریزیآقامحمدحسن ز»المعارفی غنی را تألیف كرد و او دایره

خان تألیف كرد. كتاب قمری. میرزا حسن زنوزی كتاب بحرالعلوم را به نام حسینقلی

قمری تکمیل  4146الجنه را نیز كه به دستور او آغاز كرده بود بعد از مرگ خان در ریاض

اریخی و المعارف مانندی است شامل مطالب گوناگون ادبی، تنمود. بحرالعلوم جنگ دایره

ای از آن در كتابخانه مجلس شورا مذهبی كه آن را در سه شعبه تألیف كرده است. نسخه

الجنه كه به فارسی و عربی موجود میباشد. از طرفی كتاب ریاض 1496در تهران به شماره 

است، حاال شاعران ایرانی، تازی، پادشاهان، وزیران، امیران و اخبار متنوع مذهبی در هشت 

صفحه به قطع بزرگ كه اگر چاپ شود  4411لیف كرده است. این كتاب خطی روضه تأ

خانه آیت اهلل مرعشی قم نگهداری جلد خواهد بود. این مجموعه در كتاب 11متجاوز از 

 ( 441)همان: ص« شود.می

 كتابخانه عمومی-95

ریزیها های عمومی و قرائتخانه، تبخانهدر تاریخ معاصر ایران، در زمینه تأسیس كتاب»

ها پی برده پرور چون به اهمیت وجود كتابخانهپیشگام هستند و مردمان این دیار معارف
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بودند در بیش از یک قرن پیش به این مهم دست زدند. شادروان حسین امید، در تاریخ 

برد. در اهلل در تبریز نام میفرهنگ آذربایجان از كتابخانه معروف خواجه رشیدالدین فضل

س كتابخانه سابقه طوالنی و ممتدی دارد. قدیمترین قرائتخانه و كتابخانه در تبریز تأسی

وسیله مرحوم خازن لشکر با كتابداری قمری جنب مکتبخانه ارک به 4341تبریز در سال 

خانه عمومی بوده و هركس میتوانست شده است. این كتابمرحوم شریعتمدار تأسیس

 (111)همان: ص« مطالعه مسترد نماید. قبض داده كتاب را امانت بگیرد و پس از

 زادگاه شعر نو و نقد ادبی -99

هایی ادبی و فرهنگی هستند كه براثر خواست زمان و نیاز شعر نو و نقد ادبی پدیده

آمدند و تحوالت سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی آنها را به منصه ظهور جامعه پدید می

شروطه در شهر كهن و انقالبی تبریز به وجود آورد میرسانند. شعر نو و نقد ادبی را انقالب م

ای و تقی رفعت از جمله پیشتازان و پیشگامان تجدیدنظر در و در این میان، جعفر خامنه

های برجسته تاریخ معاصر تبریز است. ای از شخصیتادبیات و نقد ادبی بودند. جعفر خامنه

بوده است. شاعری كه ضمن  ادیب و مترجمی كه قلم شیوایش حاكی از یک ذوق سرشار

 4165گذاران تحول ادبی به شمار میرود. وی در سال شركت در انقالب مشروطه از پایه

 شمسی در محله اهراب تبریز متولد شد.

 ازجمله اشعار وی:

 امام عصر كجایی بیـا بـه یـاری امـت    
 

 بیا به یاری امـت امـام عصـر كجـایی     
 

سرود در سراسر ایران شعر نو به گوش كسی نخورده وی آن زمان كه ابیات بدون قافیه را 

 بود.

 ای غنچـــه گـــل اردهـــی اجـــازت   

ــنم   ــرا بچیــ ــه ادب تــ ــواهم بــ  خــ

 

 تـــا از تـــو دهـــم صـــفا و زینـــت     

 بــــــر ســــــینه یــــــار نــــــازنینم

 (153:ص4396نیا، )سرداری          

های ادبیات آذربایجان به شمار میرود. وی ترین چهرهرفعت نیز از درخشانمیرزا تقی 

پیشاهنگ تحوالت نوپردازی و نقد ادبی در ایران میباشد. وی سردبیر روزنامه تجدد و مدیر 

سراهای متعصب مبارزه تبریز بود. وی مدتها با غزلسراها و قصیده« آزادیستان»مجله ادبی 

واعد را درهم شکست و با سالح علم و كرد و در عدول از قواعد عرض و تکفیر شد. وی ق

 ایمان به مصاف آنان رفت و مکتب رفعت را بنیان نهاد. 

 مکاتب تبریز-96

ریزی شده است كه به همین دلیل آن را نخستین مکتب نگارگری ایرانی در تبریز پایه

نگارگری ایرانی  این مکتب، دوره آغاز ورود عناصر چینی به حوزه .اندنامیده« مکتب تبریز»
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 آید كه از نظر تاریخی در دو دوره قابل بررسی است:به حساب می

 الف(مکتب تبریز اول

ه. ق.( نخستین مکتب  9و  1مکتب تبریز اول یا مکتب مغول )ایلخانی( )قرون 

« مکتب تبریز»ریزی شده و به همین دلیل آن را نگارگری ایرانی است كه در تبریز پایه

ن مکتب مصادف با حکومت ایلخانان مغول در ایران است كه مركز خود را اند. اینامیده

حساب تبریز قرار دادند. این مکتب، دوره آغاز ورود عناصر چینی به حوزه نگارگری ایرانی به

از آثار این . آید. در این دوره تأثیر نقاشی چینی بر روی نگارگران ایرانی واضح استمی

التواریخ ه.ق.(، جامع 645بختیشوع )حیوان ابنالمکتب میتوانیم به منافع

ه.ق.( به خط نسخ، یک نسخه  131-134دموت )ابوسعیدی( )ه.ق.(، شاهنامه141رشیدی)

ها در ربع رشیدی كنیم. بیشتر این كتابودمنه، معراج نامه و تاریخ چنگیزی اشارهكلیله

 .تهیه شدند

های آن توسط چند كه نگارهاز محصوالت كارگاههای تبریز، شاهنامه دموت است 

های اكنون تنها چند تصویر پراكنده از آن باقی است. در نگارهنقاش اجرا شده است و هم

النهرینی پیش از مغول با سنتهای خاور دور آمیخته های ایرانی و بینشاهنامه دموت سنت

ن و تجسم اند. تصویرگران شاهنامه دموت تمایلی به نشان دادن حاالت عاطفی انساشده

سابقه است. شاهنامه دموت را حجم و عمق نشان میدهند كه در سنت نقاشی ایرانی بی

از نگارگران این دوره میتوان از . میتوان نقطه اوج پیشرفت نقاشی عهد ایلخانی دانست

 .اهلل و محمدعلی توسی كاتب نام برداحمد موسی، امیر دولتیار، موالنا ولی

 ب(مکتب تبریز دوم

شاه  .شودتبریز دوم به دومین دوره از مکتب نگارگری ایرانی تبریز گفته میمکتب 

هجری قمری بر خاندان شیبانی تسلط یافت و حکومت خاندان  446اسماعیل در سال 

گران صفوی را تشکیل داد. او پایتخت را از هرات به تبریز منتقل كرد و هنرمندان و صنعت

ت كرد. ایران در دوران سلطنت پادشاهان صفوی به جا دعوكنار كشور به آنرا از گوشه

الدین بهزاد را یافت. شاه اسماعیل صفوی، استاد كمالاتحاد و یکپارچگی و عظمت دست 

یافته بود به تبریز دعوت كرد و او را به سرپرستی گروهی از كه در عهد تیموری پرورش 

این گروه حركت فرهنگی و هنری كاران و صحافان و... برگزید. نقاشان و خوشنویسان، رنگ

 .مکتب تبریز را به وجود آوردند

این شیوه نوین، از تركیب سنت نقاشی تبریز در دوره مغول و مکتب هرات و روش 

 .شخصی بهزاد پدید آمد
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یکی از هنرمندان برجسته مکتب تبریز، سلطان محمد تبریزی بود كه به خدمت شاه 

های محکم مکتب جدیدالتأسیس تبریز یکی از پایه اسماعیل درآمد و از این زمان به بعد

 .دوره صفوی شد

جا را به تصرف خود درآورد و ه. ق. به هرات حمله برد و آن 446شاه اسماعیل در سال 

سنت و دستاوردهای غنی و شکوهمند مکتب هرات دوره تیموری را به ارث برد. او از قرار 

 .تب هرات را به تبریز منتقل كردمعلوم بعضی از آثار نفیس و كتب ارزشمند مک

طهماسب كه شاه اسماعیل سپس فرزند خود طهماسب میرزا را حاكم هرات كرد. شاه

شیفته نقاشی و خطاطی بود پس از رسیدن به سلطنت به حمایت از این هنرها پرداخت و 

 آرایی به كارهای شکوهمند كتابهنرمندان زیادی از مکتب هرات و تركمان را در پروژه

ترتیب آثار مکتب تبریز دوره صفوی پدیدار شد و مکتب تبریز كه یکی از گرفت و بدین

مکاتب درخشان هنر نگارگری ایران است شکل نهایی خود را پیدا كرد و آثار شکوهمندی 

پس از به قدرت رسیدن  .طهماسبی و خمسه نظامی شاهی را تولید كردچون شاهنامه شاه

خانه سلطنتی كه ریاست آن را بریز گرد آمدند و در كتابشاه اسماعیل هنرمندان در ت

زاده و میرک كه همراه بهزاد از بهزاد به عهده داشت به فعالیت پرداختند. قاسم علی شیخ

ای را بنیاد گذاشتند كه بر دوش بهزاد و شاگردانش بود. هرات به تبریز آمده بودند شیوه

یر قرار داد و بسیاری آثار خود را با نام و شهرت بهزاد هنرمندان پس از خود را تحت تأث

تهماسب از اوان كودكی به فراگیری خط و نقاشی پرداخت و امضای او ارائه میدادند. شاه

طراحی نزاكت قلم را به مرتبه كمال رسانید. او در جوانی استادان معروف را گردآوری كرد 

كه بسیاری از آنان در دربار ریولی در اواخر عمر به این هنرمندان توجه كمتری داشت بطو

 .ابراهیم میرزا در مشهد گرد آمدند و سبکی دیگر را به وجود آوردند

 معرفی برخی از نخبگان ادبی آذربایجان

 نویسنده و پژوهشگر تاریخ ادبیات ایران(پور یحیی )آرین

هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد  4196یحیی دانش، معروف به آرین پور در سال »

درستی مشخص  این در حالی است كه به قول خودش، روز، ماه و حتی سال تولدش به و

ای كه اسماعیل امیرخیزی مدیریت و تعلیمات آن را برعهده داشت، نیست. در مدرسه

كه در كالس ششم دبیرستان درس میخواند، شش شماره از مجله تحصیل كرد و هنگامی

سال  33دارائی درآمد و مدت  به استخدام اداره ادب به دست وی انتشار یافته بود و سپس

 در آن اداره مشغول به كار شد. 

بر تركی و فارسی به زبانهای روسی، فرانسوی و انگلیسی نیز تسلط  آرین پور عالوه

آوری میکرد. مدتی ها، مطبوعات و دیگر منابع ادبیات معاصر را جمعكامل داشت و روزنامه

آهن پرداخت و سرانجام تاریخ ادبیات جدید ایران را از كت راهنیز به كار مترجمی در شر
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عنوان معتبرترین قاجار تا پهلوی در كتابی به نام از صبا تا نیما به رشته تحریر درآورد كه به

ایهای وی شده است. از همدورهسال اخیر نوشته 451ای است كه در تاریخ ادبیات مجموعه

اصغر حریری و ، میتوان به رعدی آذرخشی، علیكه ارتباط نزدیکی با هم داشتند

در تهران درگذشت. در  4361محمدحسین شهریار اشاره كرد. این استاد فرهیخته آبان ماه 

جلد(، از نیما تا روزگار ما و ناصرخسرو و  1میان آثار ارزشمند آرین پور، از صبا تا نیما )

 (411:ص 4346)رستمی،« ند.اسماعیلیان جایگاه خاصی داشته و از دیگران متمایزتر

 اعتصـامی، پروین )شاعر و غزلسرای نامدار ایران(

هجری 4195خان اعتصامی به سال پروین )رخشنده( اعتصامی فرزند میرزا یوسف»

پرور و فرهنگی متولد شد. همواره منزل ایشان میزبان اشخاصی شمسی در خانواده ادب

سرشناس بود. از اینرو پروین در این فضای  الشعرای بهار و دیگر ادباینظیر دهخدا، ملک

 علمی و فرهنگی پرورش یافت و با افکار نخبگان ادب عصر خود آشنایی یافت.

 اهللهجری شمسی ناخواسته با پسرعموی پدرش به نام فضل4343وی در سال 

منصبان نظمیه ـ ازدواج كرد اما چون روحیات این دو بکلی باهم فال ـ از صاحبهمایون

داشت، این وصلت بعد از چند ماه به جدایی منجر شد و پروین با قلبی شکسته به  فرق

بار خانه پدرش بازگشت. دیوان اشعارش كه شامل پنج هزار بیت شعر است، برای نخستین

الشعرای بهار منتشر شد و از شورای عالی هجری شمسی با مقدمه ملک4341در سال 

در آستانه  4311د. این شاعر بزرگ در فروردین معارف نشان درجه سوم علمی دریافت كر

سالگی بیمار شد و روز پانزدهم همان ماه چشم از جهان فروبست و پس از تشییع در  35

های مختلف دلیل مقبره خانوادگی در صحن حضرت معصومه)س( تدفین گردید. در نقل

اند و با یمار دانستهموقع پزشک بر بالین بآشنا را عدم حضور بهسرای نامدرگذشت این غزل

این كه وی به حصبه مبتال بود، پزشک آن را تشخیص نداد و باعث شد اختر چرخ ادب در 

 اوج جوانی از دنیا رخت بربندد. وی قبل از مرگش این شعر را برای قبر خود سروده بود:

ــالین اســتكــه خـــاک ســـیه  اش ب

 گـرچـه جـز تلـخـی از ایــام ندیـد 

 ار امـــروز همـه گـفــت  صـاحـب آن
 

 اخــتـــر چــــرخ ادب پـرویـــن اســت 

 هرچه خواهی سـخنش شـیرین اسـت   

 ســـائل فاتـــحه و یاســــین اســـت   

 (  491: ص4346رستمی،)             

 اعتصامی، یوسف )نویسنده، ادیب و دانشمند فرزانه(

هجری شمسی در تبریز 4153الملک در سال یوسف اعتصامی معروف به اعتصام»

متولد شد. وی بیشتر عمرش را به تربیت و تهذیب نفس خویش پرداخت. ابتدا نزد پدر به 

تحصیل پرداخت و سپس وارد علوم ادبیات عربی، فقه، اصول، منطق، كالم و حکمت 

یاق را درحد اعال فراگرفت و در نگارش شده و خطوط نستعلیق، شکسته، نسخ و سقدیمی 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
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های فرانسوی، عربی و الملک به زبانخط بر بسیاری از استادان فن پیشی گرفت. اعتصام

سالگی كتاب قالئد االدب فی شرح اطواق  11كه در طوریاستانبولی تسلط كامل داشت به

عنوان  15ود عنوان كتاب درسی تدریس میشد. از طرفی حدالذهب وی در مصر چاپ و به

شده و نامش زیور و زینت نشریات و مجالت بود. اعتصامی كتاب توسط وی تألیف و ترجمه 

در اواخر عمر به سیاست روی آورد و وارد مجلس شورای ملی شد اما آنجا نیز به ریاست 

سوی فرهنگ سوق كتابخانه مجلس و عضو كمیسیون معارف انتخاب گردید و دوباره به

ین آثار وی میتوان به فهرست كتابخانه مجلس )دو جلد(، تربیت نسوان، یافت. از مهمتر

نامه فیثاغورث و سفینه غواصه اشاره نمود. گفتنی است شاعره و بختان، سیاحتتیره

الملک در غزلسرای بزرگ ایران ـ پروین اعتصامی ـ دختر این مرد فرهیخته بود. اعتصام

جهان فروبست و در جوار حرم حضرت هجری شمسی در تهران چشم از 4346زمستان 

  (494)همان: ص « معصومه)س( در شهر قم به خاک سپرده شد.

 نژاد، رضا )ادیب، نویسنده و پژوهشگر برجسته كشور(انزابی

هجری شمسی در تبریز متولد شد. پس از اتمام 4345نژاد به سال سیدرضا انزابی»

عالی تبریز شد. سه سال بعد به وارد دانشسرای 4335تحصیالت مقدماتی، در سال 

ارشد در زادگاهش به ادامه زمان تا مقطع كارشناسیاستخدام وزارت فرهنگ درآمد و هم

با ورود به دانشگاه سوربن فرانسه، تحصیل در رشته زبان  4319تحصیل پرداخت. در سال 

رسی را در دانشگاه و ادبیات عربی را آغاز كرد اما با بازگشت به ایران، رشته زبان و ادبیات فا

تهران تا اخذ درجه دكتری دنبال نمود و چندی بعد به تدریس در گروه زبان و ادبیات 

تدریس زبان فارسی را در  4314فارسی مشغول شد. این ادیب برجسته از سال 

قلی تركمنستان آغاز نمود و مدتی بعد در پایتخت دانشگاههای فردوسی مشهد و مختوم

 به تدریس پرداخت. اوكراین و سپس مسکو

سردبیری مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 4313انزابی نژاد از سال 

فردوسی را برعهده گرفت و ضمن آن آثار ارزشمندی خلق نمود كه از آن میان میتوان به 

الطیر، تصحیح و شرح دستورالوزاره، تصحیح و شرح مقامات حیدری، تصحیح و شرح منطق

المضاف والمنسوب و فرهنگ لغات عامیانه اشاره كرد. این ادیب بزرگ و فیثمارالقلوب 

در مشهد مقدس چشم از جهان 4344مصحح متون كهن در آخرین روزهای سال 

 (491)همان:ص« فروبست.

 الدین)عارف و شاعر قرن هفتم و هشتم(ای، ركناوحدی مراغه

( عارف و شاعر قرن هشتم قمری 139رمضان  45 - 613ای )الدین اوحدی مراغهركن»

هجری و اهل مراغه است كه به زبانهای آذری و فارسی شعر سروده است. اوحدی معاصر 

ای از ابتدا ایلخان مغول سلطان ابوسعید بود و آرامگاه او در مراغه است. اشعار اوحدی مراغه
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ای بسیاری بیت میرسد. از آثار اوحدی دستنویسه 41٫114مورد توجه بوده و تعداد آنها به 

 جا مانده است.به

 (19:ص 4311)مسرور،  

 صدایان، پدر ناشنوایان ایران(جبار )صدای بی ،بانباغچه

بان پدیدآورنده روش آموزش ناشنوایان در ایران و جبار عسکرزاده معروف به باغچه»

نخستین كودكستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز است. او همچنین 

و پرورش پیش از  گذار آموزشویسنده و ناشر كتاب كودک در ایران و پایهنخستین ن

 دبستان و از پیشگامان فرهنگ و ادبیات و نمایش كودكان در ایران است.

شمسی در ایروان، از ایاالت قفقاز به دنیا آمد. پدر و جدّ وی از اهالی 4161او در سال 

بود. مادربزرگش، بنفشه خانم، زنی باكفایت،  سازتبریز بودند. پدرش قنّاد، معمار و مجسّمه

طبیبِ محل و شاعره بود. این دو فرد، نقشِ مهمّی در پرورش استعدادهای هنری و 

از كارهای مهمی كه وی انجام داد میتوان به این موارد اشاره كرد:  خالقیت جبّار داشتند.

ری ادبیات نمایشی گذاابتکار روش جدید برای آموزش الفبا، تأسیس كودكستان، پایه

كودكان، آغاز تعلیم به كودكان كر و الل، توجه به آموزش دختران و بانوان، تأسیس 

گذاری گذاری ادبیات نمایشی كودكان در ایران، پایهنخستین كودكستان در شیراز، پایه

:ص 4346رستمی،)  «آموزش ناشنوایان در ایران، اختراع تلفن گنگ با گوشی استخوانی.

494 ) 

 سرا(رنگی، صمد )ادیب، شاعر، نویسنده، داستانبه

در محله چرنداب در جنوب بافت قدیمی شهر  4349صمد بهرنگی در دوم تیرماه »

ای تهیدست چشم به جهان گشود. وی پس از تحصیالت دبستان و تبریز در خانواده

از  4336به دانشسرای مقدماتی پسران )تبریز( رفت و در خرداد  4331دبیرستان در مهر 

التحصیل شد. از مهر همان سال و در حالی كه تنها هجده سال داشت، آموزگار جا فارغآن

جهان در استان جهان، گوگان و آخیشد و تا پایان عمر در آذرشهر، ممقان، قاضی

برای ادامه تحصیل  4331شرقی كه آن زمان روستا بودند، تدریس كرد. در مهر آذربایجان

های خارجی دبیات انگلیسی به دوره شبانه دانشکده ادبیات فارسی و زباندر رشته زبان و ا

و دریافت  4314زمان با آموزگاری، تحصیلش را تا خرداد دانشگاه تبریز رفت و هم

 گواهینامه پایان تحصیالت ادامه داد.

تالشهای آموزشی صمد بهرنگی همزمان با موج تالشها برای به رسمیت شناختن 

ر ایران بود. در درون حاكمیت ایران، كسانی چون پرویز ناتل خانلری حقوق كودكان د

های دولتی، گذاری سپاه دانش و در خارج از دستگاه)وزیر فرهنگ آن هنگام( در پایه
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بان، لیلی ایمن، توران اشتیاقی، معصومه سهراب، ای از نخبگان مانند ثمین باغچهدسته

 بیگی و عباس سیاحی بودند.اهی، محمد بهمنیحیی مافی، توران میرهادی، ایرج جهانش
( را نوشت. 4334اش به نام عادت )سالگی نخستین داستان منتشر شده 44بهرنگی در 

ص. »یک سال بعد داستان تلخون را كه برگرفته از داستانهای آذربایجان بود، با نام مستعار

قاالتی در روزنامه نامه كتاب هفته منتشركرد. بعدها از بهرنگی مدر هفته«قارانقوش

چنگیز »، «مرغیداریوش نواب»مهدآزادی، نشریه توفیق و غیره با امضاهای گوناگون مانند

به چاپ رسیدند. در « آدی باتمیش»و « ص. آدام»، «افشین پرویزی»، «بابک»، «مرآتی

های صمد بهرنگی ایران، مجموعه قصه 4351از انقالب بار پس برای نخستین 4311سال 

« صفحه منتشر شد. 39یح عزیزاهلل علیزاده توسط نشر فردوس در چهار صدو و با تصح

 (445)همان: ص

 الدّین )حَسّان العجم(خاقانی شروانی، افضل

قمری در  511شروانی، متخلّص به خاقانی )خاقانیعلیبنبدیلالدّینافضلالعجمحسّان»

ترین شاعران ایرانی و بزرگقمری در تبریز( از جمله نامدارترین  545 -شَروان 

العجم است آید. از القاب مهم وی حَسّانسرایان تاریخ شعر و ادب فارسی به شمار میقصیده

و در مقبره الشعراء تبریز دفن گردید.شهرت خاقانی نویسنده این مقاله را از تشریح آثار و 

 جایگاهش بی نیاز میکند.

 خجندی، كمال 

د ماوراءالنهر به دنیا آمد. در جوانى به سفر حج رفت و كمال خجندی در خجند از بال»

ق(  116-191جالیر)بعد از مراجعت در تبریز سکنى گزید و تحت حمایت سلطان حسین

قرار گرفت. این شهریار در حق شیخ توجه بسیاری ارزانی داشت. در ولیانکوه تبریز باغی به 

جا مشغول عبادت و ارشاد ن عمر در آناو اهدا كرد كه در آن باغ خانقاهی ساخت و تا پایا

 مریدان خود گردید.

خانقاه شیخ كمال سالها محل گردهمایی اهل فضل و ادب بود و مردم تبریز نسبت به 

اندازه كمال، تبریز را تعریف نکرده گویا این  وی احترام زیادی قائل بودند. هیچ شاعری به

 بوده است.و دل عاشق تبریز شاعر و عارف گرانقدر از جان 

 تبریز مـرا راحـت جـان خواهـد بـود     

 تــا در نکشــم آب چرنــداب و گجیــل
 

ــود    ــد ب ــان خواه ــرا ورد زب ــته م  پیوس

ــده ــرخاب ز دی ــودس ــد ب  ام روان خواه
  

وى در علوم ظاهرى و باطنى عصر خود استاد بود و چون در تصوف و شعر و ادب تبحر 

 (114:ص 4394)صفا، « داشت پیروان و مریدان بسیارى پیدا كرد.
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 نگار، روانپزشک(نویس، روزنامهساعدی، غالمحسین )نویسنده، نمایشنامه

شمسی در تبریز به دنیا هجری4341ساعدی معروف به گوهرمراد سال غالمحسین»

گیری نهضت ملی، فعالیت سیاسی خود را با انتشار سالگی، همزمان با شکل49آمد. در 

آذربایجان كه به فرقه دموكرات آذربایجان تعلق داشت،  های فریاد، صعود و جوانانروزنامه

 4331مرداد  19آغاز نمود و مقاالت و داستانهایی در آنها منتشر نمود. بعد از كودتای 

مخفی شد و در شهریورماه همان سال دستگیر و چند ماهی در زندان به سر برد. دو سال 

ن داستان و نمایشنامه پرداخت تا بعد وارد دانشکده پزشکی تبریز شد و همزمان به نوشت

شمسی پس از آشنایی با صمدبهرنگی، بهروز دهقانی و  هجری4331این كه در سال 

 مفتون امینی جنبشهای دانشجویی و اعتصابات دانشگاه تبریز را رهبری كرد. 

در پاریس ضمن انتشار مجله الفباء به نگارش چند 4361تا  4364طی سالهای 

ه و داستان دست زد كه از مهمترین آنها میتوان به كتابهای زیر اشاره نمایشنامه، فیلمنام

نگاری های شبانه، سفرمرد خسته، تکها، غیوران شب، سایههای شهر ری، لیالجكرد: خانه

های ورزیل، بهترین بابای دنیا، دستشهر، عزاداران بیل، چوب بهایلخچی، خیاو یا مشکین

و نشان، نام های بینمایشنامه از انقالب مشروطیت، واهمهنگاری اهل هوا، مقتل، پنج تک

نامه گاو. این نویسنده بزرگ در آذرماه نگاری قرا داغ، جانشین و فیلمو لرز، تکترس 

هدایت آرام در پاریس درگذشت و پیکرش در آرامستان پرالشز و دركنار قبر صادق4361

 ( 164:ص 4344)موسوی،  «گرفت.

 شهریار، محمدحسین

( متخلص به شهریار 4361درگذشته  - 4195بهجت تبریزی )زاده سیدمحمدحسین»

خورشیدی در شهر تبریز متولد شد. دوران كودكی را به علت شیوع بیماری  4195در سال 

آباد سپری كرد. پدرش در شهر، در روستای اجدادیش خشکناب، واقع در شهرستان بستان

در تبریز وكیل بود. پس از پایان سیکل )راهنمایی( نام داشت كه « خشکنابیمیرآقا بهجت»

دارالفنون برای ادامه تحصیل از تبریز عازم تهران شد و در مدرسه4311در تبریز، در سال 

 پزشکی ادامه تحصیل داد.از آن در رشتهو پس 4313تا سال 

ماه پیش از گرفتن مدرک دكتری، به علت شکست عشقی و ناراحتی و حدود شش

اثر مشهور خود،  4331تا  4314های پیشامدهای دیگر، ترک تحصیل كرد. در سالخیال و 

اند. نامگذاری كرده« روز شعر و ادب فارسی»شهریور را  11حیدربابایه سالم را میسراید. 

ترین اثر شهریار منظومه گذاری سالروز درگذشت شهریار است. مهموجه تسمیه این نام

ترین آثار ادبیات تركی آذربایجانی یدربابا(، است كه از معروفحیدربابایه سالم؛ )سالم به ح

به شمار میرود و شاعر در آن از اصالت و زیباییهای روستا یاد كرده است. این مجموعه در 

شده است. شهریار در زبان زنده دنیا ترجمه  91میان اشعار مدرن قرارگرفته و به بیش از 
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نند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی های شعر فارسی ماسرودن انواع گونه

ها در غزل شهره بود و ازجمله غزلهای معروف است؛ اما بیشتر از دیگر گونهنیز تبحر داشته

 (111)همان:« اشاره كرد.« آمدی جانم به قربانت»و « علی ای همای رحمت»او میتوان به 

 زدهم هجری(صائب تبریزی، محمدعلی )بزرگترین غزلسرای سده یا

 4196–1هجری در تبریز و درگذشته  4111تبریزی )زاده صائبمیرزا محمدعلی»

ترین غزلسرای سده یازدهم هجری و نامدارترین شاعر زمان هجری در اصفهان( بزرگ

قلم، تبریزی معروف به شیرینالدینصفویه است. پدر او تاجری معتبر بود. عمویش، شمس

احتمال بسیار صائب كه خط رفت و به ار خود به شمارمیاز خوشنویسان برجسته روزگ

خوشی داشت، نزد وی خوشنویسی آموخته بود. خانواده صائب جزو هزار خانواری بودند كه 

آباد اصفهان ساكن عباس اول صفوی از تبریز كوچ كرده و در محله عباسبه دستور شاه

 امیدند. نهای( اصفهان میشدند و این مردم را تبارزه )تبریزی

هزار  11هزار تا صد و  61صائب تبریزی شاعری كثیرالشعر بود، شمار اشعار صائب را از

اند. آثار صائب جز سه چهار هزار بیت قصیده و یک مثنوی كوتاه و ناقص به نام بیت گفته

قندهارنامه و دو سه قطعه، همگی غزل است. افزون بر فارسی وی هفده غزل به تركی 

 كرده است:دارد. صائب تبریزی در غزلیات خود به زادگاهش تبریز اشاره آذربایجانی نیز
 ز خاک پاک تبریزسـت صـائب مولـد پـاكم    
 صائب از خاک پاک تبریزست هست

 

 از آن با عشقباز شمس تبریـزی سـخن دارم   
ــیراز  ــل شـــ ــر از گـــ ــعدی گـــ  ســـ

 (  491: ص4346رستمی،)               

 قطران تبریزی، ابومنصور )نخستین شعرای پارسیگوی آذربایجان(

الزمان حکیم ابومنصورقطران شادآبادی تبریزی، شاعر ایرانی سده پنجم فخرالشعرا شرف»

هجری و مقدم شعرای پارسیگوی آذربایجان است. در محله یا روستای شادآباد تبریز به 

 دنیا آمد. قطران از طبقه دهقانان بود. چنان كه میسراید:
 یکی دهقان بدم شاها شـدم شـاعر ز نـادانی   

 

 شاعری كردن تو گرداندی به دهقانیمرا از  
  

با آنکه زبان مادری قطران پهلوی بود، به پارسی دری نیکو شعر میسرود. علت عدم 

عادت قطران به زبان پارسی آن بود كه خود به لهجه ایرانی آذری )پهلوی( خو گرفته و 

شناخته است. نمیای لغات و اصطالحات اهل مشرق را كه از زبان محلی آنان بوده، پاره

یکی از وجوه اهمیت او آن است كه نخستین كسی است كه در آذربایجان به پارسی دری 

 آغاز سخنوری كرده و مقتدای شاعران آذربایجان گردیده است.

ستاید. گویند همه اشعار وی به هشت تا ده هزار  هزار رشیدالدین وطواط شعرهای او را می

زیسته و منظومه قوسنامه را در آنجا به نام خ میبالغ میشود. وی مدتی هم در بل

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 165امیراحمدبن قماج حاكم بلخ از امیران سلطان سنجر نظم كرده است. قطران در سال 

هجری قمری درگذشت. وی به همراه اسدی طوسی از شاعران بزرگی است كه در 

 مقبرۀالشعرا در كوی سرخاب تبریز مدفون است.

 حـال بود محال مـرا داشـتن امیـد م   
 كه جهان بود حال زین سان بـود از آن زمان

 

 به عالمی كه نباشد هگرز بـر یـک حـال    

 جهــان بگــردد لــیکن نگــرددش احــوال

 (546)همان:ص                          

 گیرینتیجه

و پرورش نخبگان در آذربایجان در زمینه  پرورینخبه و علل به مفاهیم پژوهشدر این 

علت بالندگی نخبگان و تعدد و فراوانی آن را میتوان شامل وجود مکاتب  .اشاره شد ادبیات 

صاحب قلمان برخاسته از  ادبی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و ... در آذربایجان دانست. 

 اند.  4آذربایجان هریک اغازگر یک حركت یا سبک تازه بوده
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