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 ؛ پیدایش و سرایندگانمستزاد -رباعی

 چکیده

دار پس  از هسر معسر  هایی موزون و قافیهمستزاد قالبی شعری است که از ترکیب یک رباعی با افزوده -رباعی

کاربردی از این قالب نیز مشاهده شده است که قسمت مستزاد پ  از هر بیت رباعی تشکیل شده است. نو  کم

انسد و ارسر ایسن انتسساس درسست مستزاد را به ابوسعید ابوالخیر نسبت داده -ی رباعینخستین نمونهآمده است. 

 ،همچون مسعود سعد، خواجوی کرمسانی توان او را مبد  این قالب دانست. پ  از او شاعران دیگریباشد، می

تا قرن دهسم هرسری ایسن قالسب اند، اما در هر حال آزمایی کردهابن یمین فریومدی و دیگران در این قالب طبع

باشسند. در ی شاعران آن متعلق به قرن دهم به بعد مسیی شاعران قرار نگرفته است و عمدهچندان مورد استفاده

توان نام بسرد. این میان از کسانی همچون اهلی شیرازی، عبداهلل خان ازبک، غضنفر کلراری و رفیعی کاشانی می

ویژه توسط نسیم شسمال رونسق ررفست و از آن بسرای بیسان ده از این قالب بهی مشروطه بار دیگر استفادر دوره

مضامین اجتماعی و انتقادی استفاده شد، در حالی که تا پیش از آن از این قالب بیشتر به منظور هرو و هزل یسا 

سسروده اند، هرچند مضامینی همچون حکمت و وعظ یا رجز نیز در ایسن قالسب ررفتهتفنن و هنرنمایی بهره می

 اند.پور در این قالب شعر سرودهمعاصر نیز کسانی همچون نیمایوشیج و قیعر امین یشده است. در دورهمی

 مستزاد، ابوسعید ابوالخیر، نسیم شمال، هرو، هزل، انتقاد اجتماعی -: رباعیهاکلیدواژه

 

 



 

 

 

 

 مستزاد؛ پیدایش و سرایندگان -رباعی

 

 درآمد

کننده نیست. این قالب بیشتر در مقاالتی بررسی شده اسست کسه بسه شسعر مستزاد اقنا ی قالب ها دربارهپژوهش

است و کاری  هایی از مستزاد آمدهط نمونهدر این مقاالت فق اند.پرداختهی مشروطه و طنز در شعر فارسی دوره

نظسری بسه مسستزاد در شسعر »ی ی در این باره مقالسهحول آن انرام نگرفته است. استثنایی سیر تپژوهشی درباره

های شساعران و یکسی از یی این مقاله مستزاد را حاصل نوجویی فرامرز رودرزی است. نویسندهنوشته« فارسی

هسا پسردازد و در میسان نمونسههایی میذکر نمونه هداند و پ  از آن بها در شکل ظاهری شعر میهای آننوآوری

، غسزل «یک مسستزاد و دو جسواس»(. محمد حسین شفیعیان در 13-24: 3131رنراند )رودرزی، توضیحاتی می

ای از نمونسه آن را و دولسه و رشسید یاسسمی بسر آن را آوردهالمستزاد عبداهلل اتابکی و دو جسواس حسسن وقسو 

هسایی های انوا  ادبی و دیگر کتساس(. کتاس311-334: 3131 داند )شفیعیان،روی میارتباطات سخنوران فارسی

اند و هایی اندک از این قالب بسنده کردههای شعر اختعاص دارند نیز به ذکر تعریف و نمونهکه به معرفی قالب

طور دقیق مطالعه و بررسسی نشسده اسست. در ای تغییرات و تحوالت این قالب شعری بهدر هیچ کتاس و یا مقاله

هسای شسعری بسه ای از آن نقل شده و یا ذیل قالسبات وس هم وضع به همین ترتیب است یعنی یا نمونهصفح

ی موضسو  ح کننسدهمعرفی این قالب پرداخته شده است و اغلب نقل مطلب از اولین سایت و یسا وبس م مطسر

 ست.به طور خاص بحثی نشده ا مستزاد -رباعیباره . البته در این بین درانرام ررفته است
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باشد و در اصط ح عبارت از نوعی شعر است می «افزون شده»و  «زیاده شده»مستزاد در لغت به معنی »

ای کوتاه و مسسرع ]یا مثنوی[ و امثال آن، ]عبارت و یا[ جمله که در آخر هر معراعی از رباعی یا غزل یا قطعه

، اما از وزن اصلی شعر خارج تر سازدرا کامل بیفزایند که در معنی با آن معرا  مربوط باشد و به نوعی معنی آن

 (.302: 3111)رستگار فسایی، « اندد باشد و به همین جهت آن را مستزاد نامیدهو زای

قعیده یا قطعه یسا ربساعی و جسز آن کسه در دنبسال هسر : »نویسدی این قالب میدربارهعلی اکبر دهخدا 

: ذیسل مسدخل 3111دهخسدا، ) «بیاید، را مسستزاد روینسدتر به همان قافیه معراعی از آن، معراعی به وزن کوتاه

 (.مستزاد

در مستزاد شعر بدون قسمت افزوده شده کامل است به این معنی که ارر مستزاد باشد یسا نباشسد معنسی 

 دباشد اما رعایت شرط قافیه و تناسب معنایی بخش مستزابیت موقوف بر آن نباشد و آن قسمت قابل حذف می

هایی هست که بخش افزوده شده از لحاظ معنایی نیز کام  وابسته  به بخش با شعر اصلی الزم است. البته نمونه

منسوس به مسعود سعد که در مسدح سسلطان مسسعود در مستزاد زیر  . مث ًنیست اصلی شعر است و قابل حذف

زیسرا بسا  ،توان آن را حذف کردنمی ی به آن است وعبارت افزوده شده مکمل بخش اصلی شعر و وابسته رفته،

 شود:حذف آن شعر ناقص می

 ای کامکار سلطان انعافِ تسو بسه کیهسان
 

 رشته عیسان 
 

 مسسسعود شسسهریاری، خورشسسید نامسسداری
 

 انسسدر جهسسان 
 

 ای اوجِ چرخ جایت ریتی ز روی رایست
 

 چون بوستان 
 

 (333: 3134)مسعود سعد سلمان، 

 ینشانی از مستزادرویی سلروقی پیش از دوره وی کام  مشخص نیست ی مستزاد و مستزادرویپیشینه

در اشسعار منسسوس  شود، تنهادیده می ده به بعدن قالب شعری در آقار شاعران قر این هایبیشتر نمونهنیست و 

ی توان پیشسینهارر این نسبت درست باشد می که، 1 ( مستزاد دیده شده است 220به ابوسعید ابوالخیر )متوفی 

ی مشروطه مستزاد برای بیان مضامین اجتماعی و سیاسی در آغاز دوره باز برد. قالب مستزاد را به زمان ابوسعید

 3134)متسوفی  الدین حسینیویژه سید اشرفها بسیار مورد استفاده قرار ررفت و بهها در این زمینهو نقد کاستی

                                                           
( 32 :3134ها رزمرو )و ع وه بر این ( مفرد مستزادی نیز از وی قبت کرده است.131: 3131مستزادی که از وی خواهد آمد، شمیسا ) -. ع وه بر رباعی3

 مستزاد دیگرنیز به نام وی نوشته است. -یک رباعی



( منتشر کرد و خود را به عنوان یکی نسیم شمالی خود )متعدّدی از این نو  شعر را در روزنامه هاینمونهش( 

عبارتنسد از: مسسعود  متقیدمی در میسان  دیگر مستزادرویان ترین مستزادسرایان ادس فارسی مطرح کرد.از بزرم

علی عالی، ابن حسام هروی  سعد سلمان، عطار نیشابوری، ابن یمین فریومدی، مولوی، امیر خسرو دهلوی، م 

عیل آتشسی، سسید الشعرای بهار، نیمسا یوشسیج، اسسماملکعبارتند از: مشتا  اصفهانی،  متأخری و در میان  و ...

سید غ مرضا روحانی،  اهلل حیدری نهاوندی، ناصر چوالئی وکیلی، محمد صاد  تفکری،محمد اجتهادی، فیض

پسدرش  علی آقا واقسف )عسالم( و ، خواجه محمود تربتی،م(3133وفی )مت فر، میرزا علی اکبر صابربهرام رضوی

 .و ...  3)م  پناه واقف(

رباعی، غزل، قطعسه و مثنسوی له های شعری از جمطور که در تعریف مستزاد رفتیم در انوا  قالبهمان

آنچسه مسا در (. 20: 3131شود )رسودرزی، ن دیده میآهایی از حتی در شعر نو نیز نمونهتوان مستزاد را دید. می

هسایی از آن، سسرایندران آن، است که ضمن ذکسر نمونسه مستزاد -رباعیاین پژوهش قعد بررسی آن را داریم 

ن را آهای مختلف آن، مفاهیم بیسان شسده در آن و سسیر تحسول های سروده شدن و موارد کاربرد آن، شکلزمینه

 بررسی خواهیم کرد.

 مستزاد -رباعی

ی نثری موزون و مسرّع ی است که یک عبارت و یا جملهاتوان چنین تعریف کرد: رباعیرا می مستزاد -رباعی

زمینه پربسار  نی تحقیقات در این بر هر معرا  و یا بیت آن افزوده شده باشد. پیشینهآهماهنگ با قافیه و معنای 

شود. سسیرو  های شاعران و صفحات وس دیده میها و دیوانن به طور پراکنده در تذکرهآهای نیست و نمونه

اسست  ی آن آوردهرا با ذکسر نسام سسرایندهفقط به تعریف آن پرداخته و چند نمونه از آن  سیر رباعیشمیسا در 

های رزیدۀ سخن پارسی و دانشاسحا  طغیانی و فاطمه جمالی در کتاس  ،(. در رام بعدی434: 3133)شمیسا، 
-ن بسنده کردهآهایی از اختعاص داده  و به تعریف و ذکر نمونه مستزاد -رباعیبحثی در همان حد را به  ،ادبی

 رو هستیم. های انوا  ادبی هم با چنین وضعی روبهدر کتاس (.431: 3131)طغیانی و جمالی، اند 

شود و عبارتی افزوده میبر سر هر معرا  در نو  اول از نظر شکل دو نو  است:  مستزاد -رباعیانوا  

 هماننسد مث  معرا  سوم آنها قافیسه نسدارد فیه عین خود رباعی هستند و از نظر طرح قا شده دهافزو هایمعرا 

 (:کرمان 313-312های حاکم سال -الدینمعاصر پادشاه خاتون صفوهفخرالدین صفاهانی)از  مستزاد -رباعیاین 

                                                           

 (.311: 3111باغی، مرتهدزادۀ قره. علی آقا مستزادش را در جواس مستزاد پدرش رفته است )3



 رفسستم بسسه طبیسسب و رفسستمش بیمسسارم
 

 م چیسسسسستدرمسسسسان 
 

 وز اول شسسسب تسسسا بسسسه سسسسحر بیسسسدارم
 

 ریسسستبسسر مسسن نگ 
 

 نبضم چو طبیب دید، رفت از سسر لطسف
 

 رریسسسسسان رریسسسسسان 
 

 جسسز عشسسق نسسداری مرضسسی، پنسسدارم
 

 مطلوس تو کیسست  
 

 (3313: 3132  واله داغستانی،  4132: 3133)اوحدی بلیانی، 

، بسا هسم، قافیسه هسای افسزودهآورند و واژهمی ت فقط یک عبارت اضافیبرای هر بی مستزاد -رباعیدر نو  دوم 

 دارند:

 مشتا  تو شد دلم برای دل من  ای چشم سیاه تو ب ی دل من

 برخیز و بیا

 آخر شبکی بهر رضای دل من  نکندرر خواجه تو را روز رها می

 بگریز و بیا

 (434: 3133)ابن یمین فریومدی  به نقل از شمیسا، 

 ی بدین شکل دارد:مستزاد -رباعیخواجوی کرمانی نیز 

 کرد اشارتم که استاد اینراستمی  رر چون برخاستدوش آن پسر کوفته

 یعنی بگذر

 رفتا که به سیم کار ما رردد راست رفتم ز غمت رنگ رخم چون زر رشت

 ماننده زر

 (11: 3131)رودرزی، 



قمری بیشتر تفنّن ادبی و طیبت و شوخی بوده و  34تا  3های اما موارد کاربرد آن در دوران آغازین آن و در قرن

عارفانه، مدح و هرو و تقاضا و مضامین فلسفی و تفکرآمیسز بسه  -همچنین برای بیان مضامین عاشقانه، عاشقانه

ی مشروطه تحوالت قابل توجهی در این قالب شعری همگام با کل جریان شعر فارسسی کار رفته است. در دوره

 مضامین طنز و انتقاد اجتماعی مورد استفاده قرار ررفت.  و برای بیان پدید آمد

اهلل توان شیخ ابوسسعید فضسلادبی را میمختر  این نو   ،هاهای ما در تذکرهو یافته با توجه به مطالب پیشین

بسه ترتیسب تساریخی عبارتنسد از:  پس  از او مسستزاد -ربساعیسرایندران  ( دانست و  220)متوفی  بن ابوالخیر

 (، خواجسوی کرمسانی  143امیر خسرو دهلسوی )متسوفی (، 313-312الدین فخرالدین صفاهانی )معاصر صفوه

، عبیسداهلل خسان ازبسک  ( 311)متسوفی  (، بسسحق اطعمسه  131 (، ابن یمین فریومدی )متوفی  131)متوفی 

السدین حکسیم شسرف  (، 124 (، اهلی شسیرازی )متسوفی  113)معاصر ه لی جغتایی(، ه لی جغتایی)متوفی 

(، موالنسا العاشسقینعرفسات)از شاعران متوسسطین در   (، شراعی دماوندی 133حسن شفایی صفاهانی )متولد 

-(، جس لیغضنفر کلراری )متوفی هسزار و انسد (،  3003)متوفی  (، عبداهلل خان اوزبک30فانی بخاری )قرن 

 (، محتشسم خسان  3311)متوفی   (، بیدل دهلوی 3043رفیعی کاشانی )متوفی  ( ،  3032الدین اکبر )متوفی 

  (، مشتا  اصسفهانی 3310متوفی  - (، م  علی عالی )معاصر واله داغستانی 3331حشمت بدخشانی )متوفی 

)متسوفی  نیما یوشسیجش(،  3134 ( ، نسیم شمال )متوفی  3411 (، اختر )متوفی پ  از  3310/3331)متوفی 

 ش(. 3133و قیعر امین پور)متوفی  ش( 3103یا 3102م=  3143)متولد  ش(، عارف ج لی 3113

 :مستزاد -رباعیهای شموشه

. در پردازیمهمراه با ذکر نام سرایندران آنها می  مستزاد -رباعیهای ترین نمونهدر زیر به ذکر برخی  از مهم

ترتیب تاریخی رعایت شسود تسا سسیر تحسول ایسن نسو  ادبسی بهتسر نشسان داده شسود و  ها سعی شدهذکر نمونه

 :ه استآمد یه و ... ذیل هر نمونهی موضو ، شکل قافتوضیحات مناسب درباره

 ( قبست  220د ابسوالخیر )متسوفی ح کتاس به نام ابوسعیمعحّ زیر را مستزاد -رباعی هفت اقلیمی در تذکره

 است: کرده

 رردیسسسدمس مسسسیدیشسسسب زپسسسی رسسس 
 

 در طرف چمسن 
 

 هسسسا دیسسسدمپژمسسسرده رلسسسی میسسسان رسسسل
 

 افسرده چو مسن 
 

 ای یسسار عزیسسز  سسوزیرفتم که چه کردی کسه چنسین مسی



  

 رفتسسا کسسه شسسبی دریسسن چمسسن خندیسسدم
 

 پ  وای به من 
 

 (320: 3113)رازی، 

های کوچسک را تشسکیل ا ا معربجدید  یک رباعیاز نظر قافیه مستزاد قسمت مستزاد خود  -در این رباعی

ی تعوف اسست و ابوسسعید آن را همچسون هماهنگ با رباعی اصلی نیست. این رباعی دارای نشئهداده است و 

 بسیاری از اشعار متعوفه با هدف تذکر و هشداری برای مخاطبان خود سروده است

تعرفی لطیسف کسرده و ابیسات را موقسوف رردانیسده و  ،مستزاد -در رباعی (143امیر خسرو دهلوی )متوفی 

 معرا  چهارم حامل است:کنیم، مستزادی که از وی ذکر می -در رباعی است. ساخته 3مستزاد را حامل

 شاهی که بسه دور دولستش در طسربم
 

 چون من همه ک  
 

 ازبهسر دوامسسش بسسه دعسسا روز و شسسبم
 

 در جملسسسه نفسسس  
 

 بخشسد زرهرچند که شساه شسهر مسی
 

 رسسسساه سسسسسخا در 
 

 طلسبممن بنده به تفویض ز شسه مسی
 

 یسسسک ذره و بسسس  
 

 (303: 3111فسایی،    به نقل از رستگاریععنایع و جامع العناالمرمع)

 :است (  311بسحق اطعمه )متوفی مستزاد زیر هم از  -رباعی

 یسسا رس بسسه قطسسایفم مسسدوّر رسسردان
 

 در خسسوان طسسرس 
 

 وز نسسر عسسسل دلسسم مسسدوّر رسسردان
 

 شمع امشبچون  
 

 زبسسانسسسخنِ چسسرسرز  مسسنِ شسسیرین
 

 بی رنسج و تعسب 
 

 از شسسسکر و بسسسادام میسسسسر رسسسردان
 

 آمسسسین یسسسا رس 
 

                                                           

 باشد.قافیه همباشد نه اینکه فقط  با آن وابسته بدین معنی است که قسمت مستزاد از نظر معنی به معرا  پیش از خود  حامل. 3



 (230: 3113 بهزادی اندوهرردی،)

از نظر موضو  های دیگر، هر چهار عبارت مستزاد دارای قافیه واحد هستند. در شعر بسحق بر خ ف نمونه

. در نشاندواننده میکه با موضو  غذاها نیشخندی تلخ را بر لبان خاست  هماهنگی اشعار او نیز این شعر با بقیه

هسا کسام  مستزاد، قسمت مستزاد از نظر معنی جدای از رباعی اصلی اسست و شسعر بسدون افسزوده -این رباعی

است و همین معنادار است. بسحق همانند دیگر اشعارش از قدرت شعر در طنز با استفاده از نام غذاها بهره برده 

 نکته نوآوری او در مضمون این قالب شعری است.

برای تفنن و البته رجزخوانی در جنگ اسستفاده شسده اسست و از نظسر  مستزاد -رباعیاز  ،ی زیردر دو نمونه

عبیسداهلل خسان ازبسک شسیبانی )معاصسر است. رباعی اول از هماهنگ شکل قافیه قسمت مستزاد با رباعی اصلی 

ی هرات توسط عبیداهلل خان ازبک شیبانی در زمان شاه در هنگام محاصره» است.  ( 113متوفی ه لی جغتایی 

جزئی از ایران بود، ه لی نیز در هرات بود. در آن زمان از سوی سپاه ازبسک ]هنوز این شهر[ تهماسب یکم که 

 مستزادی به درون شهر فرستاده شد با این محتوا:

 ای اهل هری ز خساص تسا عسام شسما
 

 از شاه و رسدا 
 

 دانم که به هسم خسورد سسرانرام شسما
 

 از لشسسکر مسسا 
 

 چون باعث صلح خواجه اسحا  شده
 

 یعنی کسه بسود 
 

 ربسسری بهتسسر ز شسسیخ االسسس م شسسما
 

 در مذهب مسا 
 

 فرستد:را برای آنها می مستزاد -رباعیاین  ،( در پاسخ113متوفی  -ه لی )ه لی جغتایی

 نام شماای شهره شده به ظالمی 
 

 از شسساه و رسسدا 
 

 آزار بود ز اهسل دیسن کسام شسما
 

 ایسن هسسست روا 
 

 بستید بر اوالد علی نان و نمسک
 

 چون قوم یزیسد 
 

 صد لعنت معبود بر اسس م شسما
 

 «در مسسذهب مسسا 
 

 (.311-312: 3131)قمی، 



دماونسدی االصسل بسوده و الملوک کسه شراعی دماوندی )موالنا سیف ،مستزاد -رباعییکی دیگر از سرایندران 

نمسوده، میسر از روی طیبست باف میی میر سید محمد جامهوقتی که معالره»او . است کرده(شراعی تخلص می

را  مسستزاد -ربساعین را داده است و بعد از چند وقت بر اقر آن این آای جهت وی رفته و وی نیز جواس قطعه

 رفته و برایش فرستاده است:

 

 رنرسده چسون مسیای میر دو من عقید
 

 در معسسدۀ سسسست 
 

 رنرسدرنرسد نریسده چسون مسیدر می
 

 ز ادخال نخسست 
 

 لسسوحی کسسه درو ربسساعیی جسسا نکنسسد
 

 از خسسسطّ غبسسسار 
 

 رنردرو قعیده چون میدخود رو که 
 

 از قلسسث درسسست 
 

 (3411: 3113)رازی،   

کسه از نظسر بدین ترتیب های کوچک ساخته است های مستزاد یک رباعی جدید با معرا شراعی نیز از قسمت

طور که در توضیحات آغازین برای این ربساعی رفتسیم آن را از روی قافیه با رباعی اصلی هماهنگ نیست. همان

 شود. در آن دیده میهم حسن طلبی ضمنا و است طیبت رفته 

است که بیشتر بسرای آزمسودن طبسع هایی سروده مستزاد -رباعیفانی بخاری )شاعر قرن دهم هرری( نیز  موالنا

هسای ی جنبسهتوضیحات مفیدی درباره مذکّر احباسی تذکره نویسندهنمایی در شاعری بوده و خویش و قدرت

 مسستزاد -رباعیآزمایی این به جهت طبع»کنیم: اکتفا می ها نوشته است و ما نیز به ذکر توضیحات اونمختلف آ

 را رفته:

 افزوددی در دلم آن بدخو مهرش 
 

 آری از جسسسسسسسان 
 

 سوی دلم آن نیکو، رخساره رشود
 

 بی شکّ و رمسان 
 

 غیر دلم آن دلرو بسا کس  ننمسود
 

 آن رُخ پنهسسسسسسان 
 

 بنگر به چسه سسان  فسسانی آخسسر از تسسو دل را بربسسود



  

مسستزاد ارر مستزاد آخر را با معرا  اول، و مستزاد اول را با معرا  دوم، و مستزاد دوم را بسا معسرا  سسوم، و 

شود چنان که در لفظ و معنی هسیچ خللسی و سوم را با معرا  چهارم ضمّ کنند ایضاً رباعی با مستزاد حاصل می

 نقعانی نباشد . هو هذا:

 بنگر به چه سان دی در دلم آن بسدخو مهسرش افسزود
 

 
 

 آری از جان سسوی دلسم آن نیکسو، رخسساره رشسود
 

 ننمسودبی شکّ و رمان غیسر دلسم آن دلرسو بسا کس  
 
 مستزاد دیگری نیز از او نقل کرده است: –رباعی   

 نهسسسان فسسسانی آخسسسر از تسسسو دل را بربسسسودآن رُخ پ 
 

 خواهم نظری پنهان در روی نگسار»
 

 
 بسسا چشسسم پسسر آس

 
 آرم نعم بسر خسوان در مرلس  یسار

 
 بسسا جسسسم کبسساس 

 
 دارم طلسسسب افغسسسان ماننسسسد هسسسزار

 
 بسسا چنسسگ و ربسساس 

 
 نسار ریسزان چسون دانسه اشکم شفق

 
 در بسسسزم شسسسراس 

 

رسردد اولِ رباعیِ قانی حاصل می چون مستزاد چهارم به این رباعی وصل کرده شود، به تحلیل و ترکیب معرا 

 باید کرد:رردد. و باقی را بدین قیا  میماند، مستزاد همان معرا  میو آنچه از  معرا  اول می

 در بزم شراس خسواهم نظسری پنهسان
 

 در روی نگسسسار 
 

 چشم پسر آس آرم نعسم بسر خسوانبا 
 

 در مرلسس  یسسار 
 

 بسسا جسسسم کبسساس دارم طلسسب افغسسان
 

 ماننسسسد هسسسزار 
 

 ریسزان با چنگ و رباس اشسکم شسفق
 

 چسون دانسسه نسسار 
 

 (11-13: 3111)بخاری، 



 :سروده است  ( 124اهلی شیرازی )متوفی زیر را  مستزاد -رباعی

 این مغبچگان به ما م مت چسه کننسد
 

 بی جسرم و خطسا 
 

 در از کوی س مت چه کننسده ما را ب
 

 از راه جفسسسسسسسسا 
 

 امسسروز ارسسر کشسسند مسسا را بسسه سسستم
  

 
 

 وز پسسسیش برنسسسد
 

 فردا کسه بسود روز قیامست چسه کننسد
 

 یم و شسسسمامسسسای 
 

 (131: 3124)اهلی شیرازی، 

است. ربساعی های کوچک ساخته ای جدید با معرا رباعی -از نظر شکل قافیه -های مستزاداهلی نیز با قسمت

رسد که دو بیت آغازین یک غسزل باشسد اصلی بدون مستزادها معنادار است و با توجه به موضو  آن به نظر می

م بودن عاشق در برابسر تر تسلیطور جزئیعشق و به آنساخته است. موضو   مستزاد -رباعییک که اهلی از آن 

 باشد.برابر با موضو  غزل می معشو  است که

ی سروده اسست )اوحسدی بلیسانی، مستزاد -رباعی ( نیز  133دین حسن شفایی صفاهانی )متولد الحکیم شرف

. این شاعر نیسز هماننسد ابوسسعید و ی قابل ذکر نیستاز لحاظ اخ ق و ( که موضو  آن هرو است4014: 3133

ی اصلی هماهنسگ های کوچک ساخته که از نظر قافیه با رباعای با معرا بسحق اطعمه با قسمت مستزاد رباعی

نیست. وی باید آن را در هرو یکی از شاعران زمانش رفته باشد که به قول تقی اوحدی وی را هرو کرده است 

 (.4043)همان: 

و عبداهلل خسان اوزبسک اسست الدین اکبر پادشاه ، از ج ل3مستزاد -رباعیها با روییای دیگر از جواسنمونه

زیر را رفته و به عبداهلل خسان اوزبسک  مستزاد -رباعی (  3032)متوفی  پادشاهالدین اکبر ج لبدین ترتیب که 

 فرستاده بود:

 عمرم همه در فرا  و هرران بگذشت
 

 بسسسا درد و السسسم 
 

 این عمر ررانمایه چه ارزان بگذشست
 

 در رنسسج و سسستم 
 

                                                           

 .401: 3132فشارکی، محمدی اهلل ولی ر.ک: ها بین ابوسعید و شاه نعمتروییای دیگر از این جواسی نمونهبرای مشاهده. 3



 عمری که نشد صرف سمرقند و هری
 

 با عیش و طسرس 
 

 افسو  که در آرره ویسران بگذشست
 

 3بسسا غعسسه و غسسم 
 
 (441: 3132واله داغستانی،   433: 3123حالت، )

 ( در جواس او رفته است:  3003متوفی و عبداهلل خان اوزبک )

 مرغ هَوَست به دهر بی بال و پرسست
 

 در خسسود بسسستیز 
 

 دریای خیسالِ طمعست بسی رهرسست
 

 از خسسود برخیسسز 
 

 هسسری شسسیراننددر ملسسک سسسمرقند و 
 

 ای خسسسام طمسسسع 
 

 الهور ترا صسد خطرسست ودر آرره 
 

 زنهسسسسار رریسسسسز 
 

 (4313: 3133)اوحدی بلیانی، 

یک رباعی مستقل از نظر شکلی های این دو نیز قسمت افزوده شده موازی با رباعی اصلی و مستزاد -رباعیدر 

باشسد. موضسو  آن هسم منساظره حذف میهای کوچک است. مستزادها از لحاظ معنایی مستقل و قابل با معرا 

بر عمر هدر رفته دور از سرزمین خسودش یعنسی سسمرقند و هسرات در  الدین اکبر پادشاهافسو  ج لو است 

وی  ایسن افسسو  او را حاصسل اشستباه خسودشهرهای هند است و عبداهلل خان اوزبک که با او دشمنی داشسته، 

 هند سفارش نموده است. دانسته و با لحنی تهدیدآمیز  او را به ترک

 :زیر را سروده است مستزاد -رباعی (هزار و اند)متوفی 4غضنفر کلراری

 بساشبا نشسئ  تریساک غضسنفر مسی
 

 تسسا وقسست هسس ک 
 

 خسسور تریسساکمسسی  بساشفربه نشود تن تسو، الغسر مسی

                                                           

 (.33: 3132داند )ریاض، ی بابر می. دکتر محمد ریاض انتساس این رباعی  از سوی واله داغستانی به اکبر پادشاه را نادرست و آن را سروده3

: 3131بلیانی سال فوت وی را هزار و اند نوشته است )اوحدی بلیانی،  (.3012: 3113ای نزدیک کاشان )رازی، جاری: قلعهکره جاری/ کله . 4

1040.) 



  

 تریاک ارر کند تنت را چسو هس ل
 

 دل دار قسسسسسسوی 
 

 بساشرو طعم  مور و مار کمتر می
 

 عسسالم خسسساکدر  
 

 (3321: 3132)واله داغستانی، 

که قسمت مستزاد از لحاظ معنایی جدای از رباعی اصسلی ای سروده که تشخیص اینغضنفر این شعر را به رونه

 رسد.ی به آن، دشوار به نظر میاست یا وابسته

 ( :3043رفیعی کاشانی )متوفی 

 دیشسسسب رخ خورشسسسیدمثالی دیسسسدم
 

 بی شرم و حرساس 
 

 ذرّه بسسه رسسرد سسسر او رردیسسدمچسسون 
 

 بسسی وهسسم عتسساس 
 

 حاصل که به کام خویشتن تا دم صسبح
 

 در رلشسسن وصسسل 
 

 چیسدمرشتم و رلهسای هسو  مسیمی
 

 امسسسسا در خسسسسواس 
 

 (231: 3131)رلچین معانی، 

ای نامشخص آمده از سراینده مباحثی در صورتها و معانی شعر کهن و نوی پارسیزیر در کتاس  مستزاد -رباعی

( اما در صفحات وس بسه نسام بیسدل 302: 3111رستگار فسایی، ) آن را به طریق متقدمان دانسته است ،لفؤم و

 مسستزاد -ربساعیبه هر حال  یم.نیافت کلیات بیدل دهلویآن را در  ولی، بودقبت شده   ( 3311 متوفی) دهلوی

 :مذکور این است

 یک چند پی زینست و زیسور رشستیم
 

 در عهسسسد شسسسباس 
 

 پسی کاغسذ و دفتسر رشستیم یک چند
 

 خوانسسسدیم کتسسساس 
 

 چون واقف از این جهان ابتر رشستیم
 

 نقشی است بر آس 
 



 دست از همه شستیم و قلندر رشتیم
 

 مسسسسا را دریسسسساس 
 

http://www2.irib.ir/radio/adab/2Sher/rozaneh/f5mostazad.htm 

افزوده شده جدای از رباعی اصلی تشکیل یسک های پیشین قسمت نیز چون بیشتر نمونه مستزاد -رباعیدر این 

ی هماهنگی دارد. رباعی اصلی نیز با این تفاوت که هر چهار مستزاد قافیه ،دهدهای کوچک میرباعی با معرا 

ی هماهنگ در هر چهار معرا  اسست و از ایسن نظسر مسا بسا یسک برخ ف شکل اصلی قالب رباعی دارای قافیه

تواند مسستقل از ربساعی اصسلی میهای افزوده شده از لحاظ معنایی ستیم. قسمتجدید مواجه ه مستزاد -رباعی

ها توضیحاتی رنرانده شده کسه مکمسل که وابستگی شدیدی نیز به رباعی اصلی دارد و در آنباشد با وجود این

های یافته حاصل شناخت خود از دنیا را بیان کرده وشاعر در آن معنایی بسیار خوبی برای رباعی اصلی هستند. 

خ صه کرده است و همین مطلب را دلیل انزوای خود از خلسق دانسسته « نقشی است بر آس»خود را در عبارت 

 است.

زیر را با موضسو  عشسق و محرومیست خسود از  مستزاد -رباعی (3331محتشم خان حشمت بدخشانی )متوفی 

در اختیار معشسوقش هسستند را بیسان ی که هایموقعیت ابزار و حسرت خود به وصال به معشو  خویش سروده

 :است کرده

 آئینسسه بسسه بسسزم دلگشسسای تسسو رسسسد
 

 ای جسسان نگسساه 
 

 هم شانه به زلف مشکسای تو رسسد
 

 ما را چسه رنساه 
 

 ما خاک شویم و سسرمه منظسور افتسد
 

 داغیم ز رشسک 
 

 دل خون شود و حنا به پای تو رسسد
 

 سسسسسسسبحان اهلل 
 

 (421: 3131، )روپاموی

 ( است و چنسین پیداسست کسه در سسرودن آن بسه 3331رباعی زیر سروده میر عبدالولی عزت سورتی )متوفی 

 حشمت بدخشانی نظر داشته است:رباعی 

 بوسسسه لبسسان تسسو رسسسده پیمانسسه بسس
 

 ای عشسسوه پنسساه 
 



 
 
 
 
 

 (11: 3131)رودرزی، 

-های کوچک را میمحتشم خان و عزت سورتی نیز مستزادها یک رباعی جدید با معرا  مستزاد -رباعیدر دو 

 معشو  محتشم درخور احترام بیشتری بوده است.سازند و موضو  هر دو نیز یکی است با این تفاوت که 

وی  مستزاد -رباعیاست.  (3313)معاصر واله داغستانی متوفی م  علی عالی دیگر از سرایندران این نو  ادبی 

 :دهیمرا در زیر مورد بررسی قرار می

 خوبان به فرنگِ حسسن چسون روآریسد
 

 کسان شسسهر شماسسست 
 

 دارم بسسسه شسسسما وصسسسیّتی نگذاریسسسد
 

 از کف که خطاسست 
 

 از مسسن آنرسساای جگرروشسسه دل نسسام
 

 وقتسسسی شسسسده رسسسم 
 

 رسسسر زنسسسده بیابیسسسد عزیسسسزش داریسسسد
 

 4کسسز معسسر وفاسسست 
 

 (3303: 3132)واله داغستانی، 

 2و  4، 3هسای یعنی افزوده  اصلی هماهنگ است رباعیقافیه با  قسمت مستزاد از نظر شکل یمبینیکه مهمچنان

ها هماهنگ نیسست. ها و معرا ی افزودهی سوم همانند معرا  سوم رباعی از نظر قافیه با بقیهقافیه و افزودههم

های ربساعی اسست و به طور مستقیم وابسته به بخش اصلی و مکمل معرا از نظر معنایی ی دوم و سوم افزوده

جدا از شسعر اصسلی و قابسل  از نظر معنی کام ً 2و  3های افزودهاما ها را حذف کرد توان آنبه همین دلیل نمی

 حذف است.

 :زیر را سروده است مستزاد -رباعی (  3310یا  3331)متوفی  مشتا  اصفهانیمیر سید محمد علی 

                                                           
 .دستکش3
اش در سفر از اصفهان به ی رم شدن پسر چهارده سالهپ  از واقعه -م  علی عالی این رباعی مستزاد را در اکثر قطعات و صفحاتی که . 4

 (.3300: 3132نوشت )واله داغستانی، نوشت، به خط نستعلیق جلی میمی -)پ  از استی ی افاغنه بر اصفهان(  همدان

 تسسا میسسان تسسو رسسسد 3هلسسهبَ هسسم پنرسس 
 

 دسسسستم کوتسسساه 
 

 خمیازه کشم مسن و کهسان همدوشست
 

 از رشک خمسم 
 

 دهسان تسو رسسده من سوزم و قلیان بس
 

 اللسسسسسه السسسسسله 
 



 رر نرد فسون به من نبازی چسه شسود
 

 بسسسازشسسسعبدهای  
 

 با بلبل خویش ارر بسسازی چسه شسود
 

 ای رلسسسبن نسسساز 
 

 منم کمسین بنسده تسو ،من یتو خواجه
 

 یک بسار ز لطسف  
 

 شسودرر بنده خسویش را نسوازی چسه 
 

 نسسسسوازای بنسسسسده 
 

 ی دیگر از مشتا :مستزاد -رباعی

 ریرم که به مال و زر کسی قارون شد
 

 مرم اسست ز پسی 
 

 یا آن که به علم و دانش اف طون شد
 

 کسسسو حاصسسسل وی 
 

 ام ز کسف همسه بیسرون شسداندوخته
 

 ی نسسسیکسسسو نالسسسه 
 

 ی کونَین دلسم پرخسون شسدز اندیشه
 

 کسسسو سسسساغر مسسسی 
 

 (131 :3131)شمیسا،  

 انسد وها قابسل حسذفافزودهی هماهنگ هستند و در رباعی اول مشتا  مستزادها و رباعی اصلی دارای سه قافیه

ی هماهنگ در رباعی اصلی و مستزادها دیده دوم وی چهار قافیه مستزاد -رباعیآن عشق است. اما در  موضو 

معرا  رباعی اصلی هسستند و قابسل حسذف های افزوده جوابی بر فرضیات مطرح شده در هر شود و قسمتمی

کنسد و دوم خواننده را به تفکر در موضوعات فلسفی مطرح شده در خسود وادار مسی مستزاد -رباعیباشند. نمی

 کند.البته با دیدی خیامی غنیمت شمردن دم را توصیه می

 :سروده است  ( 3411)متوفی پ  از اختر متخلص به قاضی محمد صاد  خان  زیر را مستزاد -رباعی

 طسرز درسریه کرد صید دل من باز بس
 

 ترک ناوک نظری 
 

 ز خدا بی خبری ،نازفروشی ،سرکشی
 

 نامسلمان پسسری 
 



 دلبسسر عسالی منشسسی ،شساهد هوروشسی
 

 میرزائسسی روشسسی 
 

 رریحریم دل ما جلوهه ب ،یکعبه روی
 

 تریاز همه خوس 
 

 (21: 3121)صبا، 

اند و رباعی اصلی پ  از حذف مستزادها نیسز قافیههای رباعی و مستزاد هماختر تمام معرا  مستزاد -رباعیدر 

 شود.معنادار است و خللی در آن ایراد نمی

رسیم که این نو  ادبی را در خدمت بیان ترین مستزادسراها میبه یکی از بزرم مستزاد -رباعیدر سیر 

نسسیم شسمال  معسروف بسه الدین حسسینیرفسید اشاجتماعی قرار داده است. این شخص  حرف مردم و انتقاد

 زیسر مستزاد -رباعیان همان اهداف استفاده کرده است. نیز در بی مستزاد -رباعیاست که از  ش( 3134)متوفی 

 :دهیممورد بررسی قرار میآن را  ایبا مقدمه که شوددر میان اشعار وی دیده میرا 

ی او خانسهاوباش بسه  3103ش احسا  کرد که دیگر تهران جای او نیست. در سال  3411وی پ  از کودتای 

ای که . با از دست رفتن دارایی و اندوختهبردندبه یغما  آنچه را داشتو  ی صدر بود حمله کردندکه در مدرسه

و دلسش هسوای نرسف و کسرب  داشست. بمانسد توانست در تهران تنها منبع رذران زندری وی بود، او دیگر نمی

 ی نقد اجتماعی او در این مورد است:زیر رویای این حاالت او و دربردارنده مستزاد -رباعی

 غسم و غعسه اسسیر مانده در کشور تهسران ز
 

 الدین فقیسراشرف 
 

 هست دایم به خیسال نرسف و کسرس و بس 
 

 وکسسس  ای وکسسس  
 

 حیسسسف از مدرسسسسه بردنسسسد وجوهسسساتم را
 

 اوقسساتم راجملسسه  
 

 رفت بر باد همسه زحمست بسا چسون و چسرا
 

 وکسسس  ای وکسسس  
 

 (143-141: 3132الدین حسینی، )همایش بزررداشت سید اشرف

آزمایی کرده و اخسوان قالسث طبع نیز در این قالب شعری و ش( 3113نیما یوشیج )متوفی از دیگر معاصرین ما 

 :زیر را از وی نقل کرده است مستزاد -رباعی



 آمد و کارهسا نکسو خواهسد کسرد عید
 

 چسسون روی عسسرو  
 

 ساقی می لعل در سسبو خواهسد کسرد
 

 چون چشم خسرو  
 

 روزه از و ...نمسسسسسسسافسسسسسسسسو  
 

 یسسسک بسسسار درسسسر 
 

 ان فرو خواهد کسردعید از سر این ...
 

 افسسسسو  افسسسسو  
 

 (333: 3131)اخوان قالث، 

بسا ی شاعران متقسدم سسروده و ش را به شیوهمستزاد -رباعیهایش در قافیه و قالب شعر، رغم نوجویینیما علی

هسای مستزادها یک رباعی جدید ساخته است که از نظر قافیه متفاوت و ناهماهنگ با رباعی اصلی است. قسمت

کسه دهد ولی رویسا از ایسنرا نوید می تواند حذف شود. نیما آمدن عیدافزوده شده وابسته به رباعی نیست و می

 .خوردافسو  می ،زمان شده استهماه رمضان عید )نوروز( با م

 :است م( 3143)متولد عارف ج لی دوست محمد ی رباعی زیر سروده

 یسسک ذره نسساچیز شسسود چسسون پهنسسا
 

 صحرا صسحرا 
 

 جامایه چو رردد یکی بییک قطره
 

 دریسسسا دریسسسا 
 

 دیدیم و شسنیدیم بسسی سسرّ جهسان
 

 حیران حیسران 
 

 یم و غسسسم هسسسزار دنیسسسا دنیسسسامسسسای
 

 تنهسسسسا تنهسسسسا 
 

 (213: 3123)سرهنگ خواجه عبدالرشید، 

مستزاد تا زمان خود هماهنگی بیشتری  -برخ ف سرایندران رباعیج لی شود عارف طور که مشاهده میهمان

ی قافیسه در ربساعی، قافیسهی سه معرا  هسمدر مستزادها با رباعی اصلی برقرار کرده و ع وه بر هماهنگی قافیه

مستزادهای پیشین چنین کاری  -که در رباعیبا توجه به اینرا با معرا  سوم هماهنگ نموده است. مستزاد سوم 

و تغییری از وی در ایسن قالسب شسعری دانسست. کساری کسه  ج لی توان آن را ابتکار عارفانرام نشده بود، می

وضسو  ربساعی وی بیسان منیز تکرار کسرده اسست.  ش( 3133)متوفی  طور که خواهیم دید قیعر امین پورهمان



  مسستزاد فلسسفی نامیسد. -ربساعی توان آن رات که از این حیث میوضعیت انسان در دنیاست و تفکر برانگیز اس

( 3133)امسین پسور،  مرموعه کامل اشعار قیعر امین پوردر را در صفحات وس یافتیم ولی  مستزاد -رباعیاین 

من شعرهایی از »مستزاد تو ضیح داده که:  -ذیل این رباعی  -سید احمد میرزاده –صاحب وب م  .نیامده است

این شعرها باید شاید از نظر خود آن بزرروار،  هایش نیست.یک از کتاساد قیعر امین پور بلدم که در هیچیزنده

هسا و بعضسی از آن انسدکرات به چاپ رسیدهی اول انق س بههای دههاما در مر ت و جنگ اند.شدهحذف می

 :مثل این رباعی مستزاد دانم باز انتشار این شعرها چقدر درست یا نادرست است.نمی بسیار زیبا هستند.

 رفسستم غزلسسی بسسه نامسست آغسساز کسسنم
 

 آغسسساز نشسسسد 
 

 با نسام تسو یساد خسویش دمسساز کسنم
 

 دمسسساز نشسسد 
 

 رفتم که ز تنگنای ایسن کهنسه قفس 
 

 تا هست نف  
 

 تسسو پسسرواز کسسنمپسسر بسساز کسسنم سسسوی 
 

 «پر، بساز نشسد 
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های افزوده یک رباعی جدیسد سساخته و از ایسن حیسث کسارش همچسون با قسمت مستزاد -رباعیقیعر در این 

چسون ار هسمقافیه آورده اسست و در ایسن کس  سوم رباعی همبرخی از پیشینیان است اما مستزاد سوم را با معرا

 عارف ج لی عمل کرده است.

از پیدایش تا امروز همواره در حال تغییر و تحول بوده و در قسرون  مستزاد -رباعیکه م حظه شد همچنان

های رباعی اصسلی و کساربرد آن در سازی مستزادها با معرا ایراد تغییری اندک در نو  قافیه مختلف شاعران با

 اند.سیر تحول آن نوآوری کردهای در موضوعی خاص به رونه

 حاصل سخ 

امسا از قسرن ده بسه بعسد  به وجود آمسدهتوسط ابوسعید ابوالخیر از قرن پنرم مستزاد احتماالً  -رباعیقالب  

سرودن آن در بین شاعران معمول شده است. از دو صورت این قالب شکل اول یعنی افزودن مستزادها به آخسر 

قافیه یک  های افزوده شده از نظر شکلبا قسمت مستزاد -رباعیهر معرا  شایع بوده است و بیشتر سرایندران 

اسست نیسز درخسور هماهنسگ با رباعی اصسلی  زادها از نظر قافیهکه مست هاییولی نمونه اند،رباعی جدید ساخته



آزمایی بوده ولی بسرای اغلسب موضسوعات رایسج در موضو  و کاربرد اصلی آن تفنن ادبی و طبع. باشدتوجه می

شعر چون هرو و هزل، وعظ و حکمت، مناظره و رجزخوانی، طنز و انتقاد اجتمساعی و ... بسه کسار بسرده شسده 

 کارریری شکل قافیه بوده و تغییرات موضوعی کمتر رخ داده است.در بهدر این قالب، غییرات بیشترین ت است.
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