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شاعرپیشکسوتخراسان،امروز
درمقبرةالشعرایتوسآراممیگیرد

مرحوم استاد علی باقرزاده(بقا) شاعر خراسانی روز پنج شنبه در  ٨٧سالگی و در اثر ایست قلبی به دیار باقی شتافت.به گزارش ایسنا وی متولد
 ١١تیر  ١٣٠٨در مشهد بود و با استادان و بزرگان بسیاری از جمله دکتر یوسفی ،دکتر خدیوجم ،استاد احمد گلچین معانی و استاد محمدرضا
حکیمی مانوس بود .مراسم تشییع پیکر شادروان باقرزاده صبح امروز(شنبه) برگزار و در مقبرة الشعرا در آرامگاه فردوسی آرام خواهد گرفت.

آخرین آینه گردان شکوه شعر خراسان

مرحوم استاد حاج علی باقر زاده  ۱۱تیرماه  ۱۳۰۸در مشهد
متولد شد و پس از فوت پدر برای اداره خانواده ترک تحصیل
کرد و درحجره پدر به کار تجارت چای پرداخت.در مواقع
تعطیلی یا شبها مدتی را صرف تعلیم زب��ان انگلیسی در
کالسهای ایران و انگلیس کرد و برای آموختن زبان عربی
به مهدیه حاجی عابد زاده میرفت .باقر زاده سال ۱۳۳۰
ازدواج کرد و حاصل آن دو دختر و سه پسر است.ازجمله
استادان وی که در بدو جوانی برای آموختن زبان انگلیسی و
عربی از حضور آنان بهرهمند میشد ،میتوان از حاجآقا عابد
زاده ،استاد محمدتقی ادیب نیشابوری ،حاج شیخ علیاکبر
نوغانی و دکتر رسا نام برد.مرحوم باقر زاده اوای��ل انقالب
از طرف استاندار وقت خراسان برای اداره اتاق بازرگانی و
صنایع این استان انتخاب شد و سالهای  ۵۸و  ۵۹عهدهدار
این مسئولیت ب��ود .پس از مدتی به عضویت هیئتامنای
دانشگاه درآمد و در این مدت به تأسیس هیئت خیریه خوابگاه
سازان پرداخت .وی از مایملک خود زمینی هزار متری را برای
ساخت خوابگاهی برای متأهلین اختصاص داد و آن را در
قالب  ۶۰آپارتمان به اتمام رساند .ساخت دو مدرسه ابتدایی

و راهنمایی در روستای «عالقه» و همچنین ساخت دبستان و
دبیرستانیبهنامهمسرشدرمنطقه ۵مشهدووقفکتابخانه
 ۳۰۰۰جلدی خود به آستان قدس رضوی در کارنامه ایشان
ثبتشده است.حاج علی باقر زاده روزی ۲تا ۳ساعت مطالعه
میکرد و با استادان و بزرگان زیادی ازجمله دکتر یوسفی،
دکتر خدیوجم ،استاد احمد گلچین معانی و استاد محمدرضا
حکیمی ،امیری فیروزکوهی ،مجتبی مینوی ،سعید نفیسی،
استاد جاللالدین همایی ،مرحوم جمالزاده ،دکتر رجایی،
دکتر فیاض و شادروان محمود فرخ ،مراوده و معاشرت داشت.
از او بیش از  ۲۰مقاله در مجالت و انتشارات مختلف به چاپ
رسیده است.اشعار باقر زاده درنشریا تی مثل یغما ،وجید،
مشکوة و مجله فرهنگ و آموزشوپرورش و برخی کتب درسی
چاپوبهزبانانگلیسی نیزترجمهشدهاست.مرحومباقرزاده
همچنین کتابهایی با عناوین « لطیفهها »  «،تراز یزدی» « ،ده
مقاله» « ،چهل حدیث»  «،نسیمی از دیار خراسان »  «،یاد مادر»
برترین آثار اندیشمندان درباره مادر« ،زالل بقا»  «،سفری به
مسکو و سنپترزبورگ »« ،سیر آفاق» و «بزم محبت »در مدح و
مراثی و کرامات ائمه اطهار (ع) تألیف کرده است.

تنها بازمانده جمع پنج نفره دوستان مقام معظم رهبری در مشهدبود
م��ص��ط��ف��ی م��ح��دث��ی
خراسانی -درگذشت
استاد علی باقر زاده در
حقیقت رق��م خ��وردن
آخ���ری���ن ص��ف��ح��ه شعر
خراسان در قرن اخیر
و در ادام��ه مجد وشکوه تاریخیاش ب��ود .اگر
ملکالشعرای بهار آخرین درخ��ت تناور شعر
شکوهمند خ��راس��ان باهیمنه تاریخیاش
باشد،نسلی که پس از او همچنان توانستند
آن هیمنه و شکوه شعر خراسان را آینهگردانی
کنند عبارتاند از :محمد قهرمان ،احمد کمال
پور ،مهدی اخوان ثالث ،غالمرضا قدسی ،ذبیح
ا...صاحبکار،محمدرضاشفیعیکدکنیوعلی
باقر زاده «بقا».
ویژگیهاییچون:دانشوبینشعمیق،مشرب
و منش معرفتی برخاسته از فرهنگ وادب
فارسی،تواضعوفروتنی،حضورفعالومستمرو
تأثیرگذار در انجمنهای ادبی که عمدتاخود
بنیان گ��ذارش بودند ،شاگرد پ��روری و انفاق
تجربه و علم،ترجیح ندادن هیچ مقام و موقعیتی
برشعرو ...و بسیاری فضیلتهای دیگر ،وجوه
مشترک شخصیت وزندگی این هفت شاعر
بزرگ سده اخیر خراسان اس��ت.دو تن از این
جمع  ،یعنی مهدی اخ��وان ثالث و محمدرضا

شفیعی کدکنی پس از بالیدن و به ثمر نشستن
چند دهه پیش از خراسان کوچیدند و مقیم
تهرانشدند وهمانمسیررادرسطحیوسیعتر
پی گرفتند و به شهرتی ملیتر رسیدند که البته
بیش از اینها را نیز س��زاوار بودند اما پنجتن
دیگر یعنی محمد قهرمان،احمد کمال پور
،غالمرضا قدسی ،ذبیح ا ...صاحبکار و علی
باقر زاده«بقا»در خراسان ماندند و در سرزمین
مادری این سیرو سلوک را پی گرفتند ،اما آن
رفاقت و عهد اخوت بین این هفت تن در تمامی
فرازوفرودها ،هجرو وصلها وحضر و سفرها
پایدار و استوار ماند .م��ن وقتی از ای��ن منظر
یعنی عهداخوتووفازندگیوخاطراتشفاهی
و مکتوب این هفت تن که بهطور مستقیم افتخار
شاگردی تمامیشان را داشتهام مرور میکنم
میبینم که نام ادیب و فرزانه ارجمند دیگری
درکناراینهفتتنهستکهاینجمعبرخاسته
از جوار بارگاه ملکوتی علی بن موسی (ع) را
به عدد نورانی هشت میرساند و آن نام رهبر
معظمانقالباسالمیحضرتآیتا...خامنهای
است.اخوان و شفیعی چند دهه پیش به تهران
آمدند و جمع شش نفره باقیمانده در مشهد،
پرچمدارانشعراوجمندوارجمندروزگارشدند
و جهت دهنده مسیر فضیلت و روشنی و خرد در
شعر و ادب خراسان.

مقام معظم رهبری ،اح��ت��رام خاصی نسبت
به پنجتن دیگر مانده در مشهد داشتند که از
دوستان قدیمی ایشان ،از سالهای قبل از
پ��ی��روزی انقالب بودند  :استاد احمد کمال
پورمتخلص ب��ه کمال ک��ه از قصیدهسرایان
برجسته خ��راس��ان ب��ودن��د ،اس��ت��اد ذبیح ا...
صاحبکار از غزلسرایان برجسته خراسان
که تصحیح دیوان حزین الهیجی را به توصیه
مقام معظم رهبری به انجام رساندند ،استاد
غالمرضا قدسی از شاعران برجسته و انقالبی
خراسان که در دوران رژیم پهلوی با مقام معظم
رهبری در یکبند زندانی بودهاند  ،استاد محمد
قهرمان غزل پرداز توانای روزگ��ار که تصحیح
غزلیات صائب توسط ایشان زب��ان��زد اس��ت و
نیز استاد علی باقر زاده متخلص به بقا که در
قطعه سرایی ید طوالیی داشتند و از سرآمدان
روزگارند در س��رودن قالب قطعه  ،استاد باقر
زاده تنها بازمانده جمع پنج نفره دوستان مقام
معظم رهبری در مشهد بودند که به دیار باقی
شتافتند.
چند سال پیش که استاد ذبیح ا ...صاحبکار
پس از استاد غالمرضا قدسی و استاد احمد
کمال پور به رحمت ای��زدی پیوستند ،و از آن
جمع هنوز استاد قهرمان و باقر زاده درقید
حیات بودند مقام معظم رهبری پیام تسلیت
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درگذشت استاد صاحبکار را خطاب به این
دو ب��زرگ��وار فرستادند.وقتی شاعر ارجمند
خراسانی جناب «محمد نیک » که از دوستان
نزدیک این پیشکسوتان اند با تاثر فراوان خبر
درگذشت استاد باقر زاده را به من دادن��د ،از
قول استاد باقر زاده اینگونه نقل کردند« :چند
سال پیش که استاد صاحبکار و قهرمان درقید
حیات بودند  ،مقام معظم رهبری شعری سروده
بودندکه با این ابیات شروع میشد:
گذشت عمر و به دل یاد دوستان باقیست
شکست ساغر و آن نشئه همچنان باقیست
...به جز کمال ز یاران انجمن ما را
همین بقا و سهی ماند و قهرمان باقیست
چندی پیش که به مشهد تشریف آورده بودند و
خدمت ایشان مشرف شدم ،به آقا گفتم؛ اجازه
میدهید شعر شمارا بهتناسب روز تغییر دهم ؟
و این بیت را خدمتشان خواندم :
کمال رفت ،سهی رفت و قهرمان هم رفت
همین بقا ز رفیقان آن زمان باقیست
تمام رفقای آن زم��ان همه رفتهاند و تنها من
ماندهام و در این شرایط احساس غربت میکنم
و این شعر مرحوم فرخ را هیچوقت فراموش
نمیکنم که میگفت:
کمکم اندر شهر خود احساس غربت میکنم
بس که یارانم سفر کردند و تنها ماندهام»

گنجینه ای از خاطرات گذشته انجمن های ادبی مشهد
ع��ل��ی��رض��ا ح��ی��دری-پ��س
از ب��ه��م��ن  88ب�����رای یک
گ��ف��توگ��وی مفصل ب��رای
سالنامه 89خدمتاستادباقر
زاده رسیدم و ن��وروز 95هم
ق��راری گذاشتم و دوساعتی
مهمان اس��ت��اد ب���ودم در منزلشان ب���رای مشورت
پایاننامهام .آخرین دیدار جدیتر سهشنبه دو هفته
پیش بود در سرای فردوسی و جلسه شعر قهرمان که
قطعهای خواند رسا و فصیح .زنده یاد استاد علی باقر
زاده فروتن بود و گشادهرو .گنجینهای از خاطرات
گذشته انجمنهای ادبی این شهر بود که با حافظه
قوی که داشت از گذشته ادبی میگفت و خاطراتی
که هرکدام گوشهای از تاریخ شعر معاصر و بهویژه شعر
مشهد را بازگو میکرد .این ماههای اخیر بیشتر با
استاد مراوده داشتم و او چهحرفهای زیادی داشت
ب��رای شنیدن .استاد بقا یکی از حلقههای سلسله
ب��زرگ شاعران معاصر خراسان بود که هرکدام در
جای خود فخر مشهد و بلکه ایراناند و نامشان تداوم
سنت ادبی خراسان بزرگ را به یاد میآورد .او در کنار
 4شاعر نامدار مشهد اصحاب خمسه شعر خراسان را
تشکیل داده بودند؛ استاد فرخ ،استاد کمال،استاد
صاحبکار ،استاد قدسی ،استاد قهرمان و استاد باقر
زاده که او نیز به جمع دوستانش پیوست .حضور او در
این سالها بهویژه پس از فوت محمد قهرمان  ،جای
خالی آن بزرگان را پرکرده بود .استاد باقر زاده در
ماههای نخست امسال بیمار شد و تا مدتی در بستر
بیماری سپری کرد اما خوشبختانه سالمت به وجود
ایشان بازگشته بود و گمان نمیکردیم در این واپسین
روزهای پاییز خبر کوچ او را بشنویم .استاد علی باقر

شاعری بادانش فراوان
دکترعباسخیرآبادی -چهل
سال پیش نخستین بار برای
ضبط یک برنامه تلویزیونی
استادباقرزادهرامالقاتکردم
 .ازآنجاکه دانش ایشان را در
سطحی بسیار باال دیدم و شناخت کاملی هم ازایشان
نداشتم دکتر خطابشان میکردم  .چندساعتی بعد
نامهایازایشاندریافتکردمکهباتواضعنوشتهبودند
من دکتر نیستم و همراه آن این بیت حافظ را نوشته
بودند« :شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش  /گر بدین
مایه هنر نام کرامات بریم » این مقدمهای بود برای آغاز
یکدوستیپایدارکهسببشدچندینبرنام هرادیویی
و تلویزیونی از ایشان برای صداوسیمای خراسان تهیه
کنم  .با شنیدن خبر کوچ استاد تمام خاطرات گذشته
را در ذهنم م��رور ک��ردم که همه ح��اوی سرودههای
دلکش و آثار زیبای انسانی اش بود.

زاده(ب��ق��ا)،در جلسه عیادتی که بهاتفاق شاعران و
مسئوالن داشتیم در چند ماه پیش در سخنان کوتاهی
گفت «:بنده از سالهای قبل از انقالب با مقام معظم
رهبری دوستی و ارتباط نزدیک دارم ایشان از احوال
همه بهخصوص نزدیکان و دوستان غافل نبودند و
نیستند و ایشان آنقدر به ما لطف داشتهاند که حتی
برای یکی از دوستان که کمبضاعت بود قصد داشت
خانهای بخرد ولی وی با تشکر و عذرخواهی از ایشان
قبول نکرد».این شاعر و نویسنده کشور بابیان اینکه
با شاعران و نامآوران بزرگی چون مرحوم جمالزاده،
شفیعی کدکنی و غالمحسین یوسفی و اخوان ثالث
ارتباط نزدیک و صمیمی داشتهام ،همه این بزرگان
را بینظیر توصیف کرد که هرکدام برای خود نابغهای
محسوب میشوند.
باقر زاده در آن جلسه تعدادی از شعرهای خود ازجمله
«بخشدارهویزه»وسرودهجدیدیباعنوان«خوبترین»
را که در مجد و ثنای الهی سروده بود ،قرائت کرد.علی
باقر زاده با تخلص شعری «بقا» با بیش از هشتاد سال
زندگی و بهرغم اینکه اصالتی یزدی داشت در مشهد
زیست و با شاعران خراسان انس گرفت .وی عالوه بر
شاعری ،در سفرنامه و خاطرهنویسی همدستی توانا
داشتوهمچنینازکارآفرینانبناموخیرانمدرسهساز
به شمار میرفت.بیشتر شعرهای علی باقر زاده در
قالب قطعه سروده شدهاند و برخی صاحبنظران با
توجه به همین قطعات ،وی را پس از «پروین اعتصامی»
برجستهترینقطعهسرایمعاصردانستهاند.شعرهای
«ح��ب وط��ن» و «بخشدار هویزه را گفتند؛ ت��رک کن
شهر خویشتن را زود» در حال و هوای دفاع مقدس از
سرودههای باقر زاده است .در شعر خراسان برخی
شاعرانبااحیایقالبهایشعرکالسیکوبهروزآوری

این قطعهها در ادبیات معاصر جایگاه ویژهای یافتند.
استادکمالدرقصیده،استادباقرزادهدرقطعهواستاد
قهرمان و صاحبکار در غزل به شیوه هندی.همین سه
سال پیش در سال 92مراسم نکوداشت استاد علی
باقر زاده با حضور جمعی از استادان دانشگاه ،شاعران
و میهمانانی از تهران ،یزد و اصفهان در فرهنگسرای
فردوسیبرگزارشد.دراینمراسم،عالوهبرسخنرانی
برخی صاحبنظران درب��اره شخصیت فرهنگی باقر
زاده ،کتاب «آیینه بقا؛ جشننامه استاد علی باقر زاده
(بقا)»رونماییشد.ازجملهویژگیهایمهماینمراسم
پیامیبودکه رهبرمعظمانقالبودوستدیرینایشان
صادرفرمودند.
ایشان در این پیام مرقوم فرموده بودند «:نکوداشت
ادیب و شاعر ارجمند جناب علی باقر زاده (بقا) ادای
حق شعر و ادب و پاسداشت حرمت و کرامت انسان
ّ
واالیی است که همواره حرمت و کرامت شعر و شاعری
را پاس داشته و زبان گویا و طبع روان را جز به راه نیکی
وراستیبهکارنگرفتهاست.ایندوستدیرینوشفیق
یکی از بازماندگان کم شمار مجموعهای از شاعران
چیرهدستی است که در برههای از زم��ان ،مشهد را
کانونشع ِرسرآمدوممتازدورانخودساختهوزبانشعر
دوستانوشعرشناسانرابهتحسینوتکریمجایگاهادبی
خویشگشودهبود.قطعههایبقاهمچونقطعههاییاز
دیبای رنگین و خوشنگار در انبوه غزل و قصیده ممتاز
دوران مشهد ،جلوهای ویژه و چشم و دلنواز داشت،
آن
ِ
باامیداینکههمچنانپایداروماندگارباشد.ازدوستانی
کهایننکوداشترابرپاکردهاندصمیمانهسپاسگزارم».
بهگفتهدکتریاحقی،استادباقرزادهنهتنهاشاعرکهیک
خیر مدرسهساز ،کارآفرین موفق و مدیر نمونه هم بود و
اینهاحکایتازنبوغاستادداشت.

«بقا» آخرین بازماندۀ این حلقه بود
م��ح��م��دک��اظ��م کاظمی
س��اله��اس��ت درگ��ذش��ت
هیچکس ای��نق��در برایم
غافلگیرکنندهنبودهاست،
ن��ه ازای����نروی ک��ه افتخار
معاشرتنزدیکباایشانداشتهباشم،بلکهازاینروی
کههمینامروزآخریناصالحاتکتاب«بقایشعر»
را انجام میدادم و یکی دو روز پیش برای زیرنویس
عکسهاباایشانصحبتکردم.هیچباورنمیکردم
کسی که چنین سرحال و با حضور ذهن اصالحات
کتابراانجاممیدادوشعرهایتازهبهآنمیافزود،
چنین زود رفتنی باشد.باری ،از خصایل و اوصاف
نیکویادبیواجتماعیشادروانباقرزاده،دوستان
نزدیکایشانخواهندنوشت،کهآنانشایستهترند
ب��رای ای��ن ک��ار .من در ای��ن مقام فقط میتوانم از
کتاب «بقای شعر» بگویم که در سلسلۀ کتابهای

«مشاهیر ادب خراسان» ،باهمت حوزۀ هنری و در
انتشاراتطنینقلمزیرچاپاست.اینکتابکه به
کوشش جناب حسین مسرت گردآمده و به دست
دکتر حمیدرضا نویدی مهر ویرایش شده است،
شناخت نامۀ مختصر و درعینحال جامعی دربارۀ
ایشان است ،با مطالبی وزین و خواندنی از جمعی
از فضالی روزگار ،همچون دکتر شفیعی کدکنی،
دکتر محمدجعفر یاحقی ،دکتر راش��د محصل و
مرحومدکتررکنی.درانتهایکتاب،تصویرهاییاز
مرحومبقابادیگرهمنسالنشگنجاندهشدهاست.
تا دیروز تنها شخص زنده در آن عکسها هم او بود
و دیگران همه از این جهان چشم پوشیده بودند،
استاد کمال ،دکتر صدیق ،مهدی اخ��وان ثالث،
حسینخدیوجم،استادمحمدقهرمان واینکعلی
باقرزاده«بقا».اوآخرینبازماندۀاینحلقهبودوسایۀ
سرشعرخراسان.
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