مدیحههای سعدی



سید جعفر شهیدی

موضوع این بحث ستایش یا مدیحهسراییهای سعدی است .امتا شتاش ا
اینکه به بررسی مدحهای شاعر ا ممدوحان بپردا یم باید چنتد ککتته کت ر داده
شود:
 1مقصود ا مدیحه در این بحث قصادهها و منظومههاس .ه ستعدی در
آن خداوکدان قدرت ت شاهان و یا حا مان ت عصر خود را ستوده اس .و بداکچه
در مدح رسول ا رم یا بعضی یاران او یا کنی چند ا داکشمندان و عارفان همعصر
خویش سروده اس ،.اری کداریم
 2مدیحه یا ستایش به خودی خود ت و به اصطالح فی حد ذاکه ت کاشستند
کاس ،.بلکه شسندیده و مورد قبول اس .چه مدح ستودن شخصی یا چازی اس.
بخاطر صف .یا صفتهای خوبی ه در او دیده میشود اگر بگویند این گل رکگی
یبا دارد ،یا این شخص ،مرد بخشندهای اس .یا مردم ا کعمت .او بهرهمندکتد و
چنان باشد سخنی درس .اس .حتی اگر در وصت

هتم اکتدب مبتا شتی شتود

چناککه مرد د اری را به شار غرّان و رستم دستان هماکند نند ،هاچ ت

چنتان

وصفی را کاشسند کمیشمارد و ستاینده را ککوهش کمی ند ،اما اگر ستایش ا حد
 یادکامۀ یشما (کهران  ،)1374صص  107کا 115
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طباعی بگ رد و صف .ا مبا شه و اغراق به گزافه و یاوهسترایی بکشتد ،و شتاعر
مردی باچاره و درماکده را واسطۀ آفرینش جهان و کمایندة قدرت یزدان بخواکتد،
بر شعر و شاعر خواهند خندید و اگر ا بام جان و یتا بریتدن کتان بترستند و در
روی او چازی کگویند ،در دل بر وی عن .میفرستند کاگفته کماکتد ،ته شت

ا

مرگ ستاینده و برچاده شدن دستگاه ستایش شده ،ممکن اس .همان شاعر را به
خاطر باریکاکدیشی در معنی و یا کوآفرینی در کر اب به جودت طبع و قریحت.
خویش بستایند چناککه امرو ما دربارة مدیحههای عنصتری و خاقتاکی و معتزّی
چنان قضاوکی داریم
 3مقااسهایی ه ما در عصر خویش برای سنجش موضوعهای اخالقی و
اجتماعی ش یرفته ایم کمیکواکام معااری برای گ شته باشد ،چه بستااری ا مبتاکی
اخالقی و اجتماعی و ادب و رسمهای عرفی بتا گ شت .متان کشااتر میشت یرد
قبهایی ه برای مردم میآورکدو یا وصفی ه ا سان می نند کاز چنان اس.
کا شنجاه سال ،شاش چون میخواستند کام سی را در سند یا کامه ای بنویسند چند
شن .شی در شی برای او میکوشتند و اگر کویسنده این قبها را کمیکوش .بر او
خرده میگرفتند اما اگر امرو سی چنان قبها را در کوشته و یا سند باتاورد او
را ککوهش می نند
 4ستایشها یی ه شاعران فارسی بان ا سدة سوم به بعتد ا حا متان و
قدرکمندان رده اکد کباید به حساب آن اشخاص گ اشته شود و اگتر همته ایتن
چنان کباشد باشتر قصادههای مدحی جنبۀ مدح شخصی کدارد ا بته طباعی اس.
ه سی را بهر منظور ه باشد بستایند و این ستایش او را خوش آید هر چنتد
کوقع آن کباشد ،سپ

بدان خوگارد و خود را سزاوار چنان مدحی بداکد اما همه

مديحههاي سعدي
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آکچه آن قدرکمندان ا شاعر میخواسته اکد ،خشتنودی شتخص آکتان ا شتنادن
مدیحه کبوده اس .آکتان میخواستتند ،شتاعر آوا ة متردی ،د اتری ،جنگتاوری،
دشمن شکنی ،شورگشایی ،رعا .کوا ی ،دادگستری و بخشش ایشان را بگوش
مردمان برساکد کا دشمناکشان مرعوب و دوستاکشتان مجت وب گردکتد در واقتع
دستگاه شاعرشروری و شعرگویی در رو گار قدیم اری را عهده دار بتوده است.
ه در عصر ما سا مانهای کبلاشاکی شورها آن وظافه را اکجام میدهند میداکام
دکاای قدیم ماکند امرو کبود ه مسئو ا.ها ا یکدیگر کفکاتک شتده ،هتر ت
وظافه ای خاص را به عهده داشته باشد شخصاتی ه رأس شوری یا منطقه ای
قرار داش ،.عهده دار همۀ این مسئو .ها -ا بتته بطتور کتاقص و کماینتدة همتۀ
شئون به حساب میآمد ،مسئو ا.هائی ه در عصر ما ا طرف مردم به کمایندگان
و ا جاکب کمایندگان به کنی چند به کتام و یتر ستپرده میشتود چناککته امترو
دستگاههای رادیو و کلویزیون هر شور خود را ختواه کظتامیو ختواه سااستی و
خواه اقتصادی چند برابر کشان دهد و به رخ دیگتر شتورها بکشتد و آکچناککته
دو .ها هر سال مقداری مهتم ا بودجتۀ شتورها را صترف چنتان دستتگاهها
می نند در آن رو ها خداوکدان قدرت در کعهد شاعراکی ه بلنتدگوی کبلاشتاکی
آکان بودکد می وشادکد کظامی عروضی در مقا تهای ته بترای کوصتا

شتعر و

شاعران گشوده چنان میکویسد:
« شاعر باید ه سلام ا فطره ،عظام ا فکره ،صحاح ا طبع ،جاّدا رویه ،دقات
ا نظر باشد و باید ه شعر او بدان درجته رستاده باشتد ته در صتحافۀ رو گتار
مسطور باشد و برا سنۀ احرار مقروء ،بر سفائن بنویسند و در مدائن بخواکنتد ته
خط اوفر و قسم افضل ا شعر بقاء اسم اس .و کا مسطور و مقروء کباشتد ،ایتن

102

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 21 /

معنی بر حاصل کااید و چون شعر بدین درجه کااید کأثار او را اثر کبوده و شاش ا
خداوکد خود بمارد و چون او را در بقاء خویش اثری کاس .در بقاء اسم دیگری
چه اثر باشد
اما بر شادشاه واجب اس .ه چنان شاعر را کربا .ند ،کتا در ختدم .او
شدیدار آید و کام او ا مدح .او هویدا شود 1این عبارت کشان میدهتد ته بتان
ستاینده و ستوده کوعی کعهد وجود داشته اس.
ستاینده در خدم .کبلاشات بوده اس ،.و سرشرس .کبلاشات باید هزینته او
را عهده دار شود و بپردا د با کوجه بدین ککته ه در حکوم.های استتبدادی ا
خداوکدان قدرت متر سی را میکوان یاف .ه سود متردم را بتر ختود مقتدم
بدارد بلکه سی ا آ کان را کمیکوان یافت .ته متردم را بحستاب آرد بتا اگتر
مدیحهسرایی بداکچه معنی شد محدود شود ،و مدیحه ا حدّ متعارف فراکر کرود،
چناککه گفتام چنان مدحی کاشسند کاس .اگر به گفتۀ مرحتوم فرصت .شتارا ی
رفته رفته ار مدّاحی به فضّاحی می شد و مدیحه سرا لپترههایی چند را به هم
میبافد 2و بر ممدوح خود میخواکد و به بان کملّ  ،گدائی ،دشتنام ا او صتل.
میخواهد و اگر صلتی ه میخواهد کاابد بان بته هجتو گشتاید ،چنتان متدحی
هجو خواهد بود و چنان ستایشی ککوهش به حساب میآید و یا شاعر خود را کا
بدان حد فرومایه و شس .میکماید ه ممدوح را همنشتان متاه و ختود را ست
درگاه او میشناسد و ا او میخواهد کا شاره استخواکی برایش افکند
سار مدیحهسرایی در بان فارسی چنان بود شاعران در آغا اکتدا ه کگتاه
میداشتند و اگر شعر آکان با مبا شته همتراه بتود بتاری گزافته کمیگفتنتد و یتاوه
کمیسرائادکد اما اکدب اکدب این فن ا جادة اعتدال به یتک ستو رفت .مدیحته
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میگفتند کا کاکی به

آرکد مدح شده هر ه باشد و مدح هر چه باشد و دیگتر

شاعر بدان کمیکگریس .ه چه میگوید بدان کوجه داش .ه چه بگوید ه سام
باشتری باابد
باشتر قصاده سرایان فارسی بان کا عصتر قاجتار ا ایتن دستتهاکد حتتی
شاعران سدة هشتتم و کهتم هتم ته ممتدوحان آکتان کته قدرکمنتد بودکتد و کته
شورگشا ،بلکه سا ی دو یا ماهی چند حکومتی مییافتند این شتاوة کاستتوده را
رها ککردکد و آکان را چنان ستودکد ه گوئی فرخی محمود را و اکوری ستنجر را
میستاید و ش.کر ا همه مدیحه سرایان عصر قاجارکد ته ممتدوح درماکتده و
کاکوان را به خاطر غارکی ه بر روستائاان مستمند و چادرکشانان کژکد برده و قتتل
عامی رده چنان میستاید:
کا به رأس کازه باال بردهای رأس رؤس
روس را ین فتح حاران ردی احسن .ای امار
و به یقان ا صنع .جناس ه در شعر خود آورده ،بر خویش میبا اتده و
میگفته اس .ه:
به یر که رواق و چرخ اخضر
کدیدم شاعری ا خویش بهتر
میکوان گف .در این خال بزرگ کنها سعدی اس .ه گرد مدیحه سترایی
بی جا کگشته و بلکه مدح سان کگفته و آکچه سروده اکدر کامه اس .کته قصتاده
مدحی
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من در بحثی ه به عنوان کطوّر مدیحه سترایی در ادباتات فارستی 3و کاتز
ادباات فنی و کعهد ما مقابل آن 4گشودن و کموکههایی ا آن مدحهای مبا ش .آماز
و گزافه گوییهای کفرت اکگاز را کوشتم و علّ .سترودن چنتان شتعرها را باتان
داشتم دیگر به ککرار آن بحث کمیشردا م
با مقایسه آن با.ها با ستایشهایی ه سعدی ا خداوکتدان قتدرت عصتر
خود رده اس .و با.هایی چند ا آکرا در این بحث آورده ام آشتکار است .ته
داوری من دربارة او بی جا کاس.
سعدی در بوستان ،گلستان ،و قصادهها باش ا شتاکزده کتن ا قدرکمنتدان
مان را مدح گفته ه ا ماان آکان مدح:
اکابک مظفرا دین ابوبکر شسر سعد کگی
اکابک مظفرا دین سعد شسر ابوبکر
محمد شسر سعد شسر ابوبکر
امار اککااکو حا م فارس
شم

ا دین محمد جوینی صاحب دیوان

عالء ا دین عطاملک جوینی را باشتر میبانام
می داکام ه در هجوم مشوالن به ایران اکابکان فتارس بتا شت یرفتن ایلتی و
کقدیم شاشکشی سر مان فارس را ا دس .اکدا ی این قوم کگاه داشتند و با ایتن
کدبار که کنها مردم را ا شتار رهاکدکد ،بلکه ختدمتی بته کگهتداری علتم و ادب
ردکد و با میداکام ه خوی مردم ایران چنان اس .ه با دیدن اکتدب ختدم،.
سپاسی باش ا حد می نند در مورد همگان چنان اس .کا به حا مان و شتاهان
چه رسد سعدی ه خود شروردة دستگاه این حا مان اس .باید به شاوة شتاعران
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فارسی بان در مدح اکابکان فارس ،داد مدح گستری بدهد
اما ستایشی ه ا سعد بن ابی بکر سعد می ند چنتان ستاده و بتی شارایته
اس .ه اگر لمه شاه در آن کبود به مضمون کامههای اخواکی شباه کر بود کتا بته
مدح سلطاکی:
خدایا کو این شاه درویش دوس.
ه آسایش خل در ظلّ اوس.
بسی بر سر خل شاینده دار
به کوفا طاع .د ش کده دار
برومند دارش درخ .اماد
سرش سبز و رویش برحم .سفاد
به راه ککلّ

مرو سعدیا
5

اگر صدق داری باار و باا
و در وص

اکابک محمد شسر سعد چنان سروده اس:.
مشاث مان کاصر اهل ایمان
گزین احد ،یاور دین احمد
خداوکد فرمان ملک سلامان
شهنشاه عادل اکابک محمد
سعد ابوبکر با سعد کگی
شدر در شدر کامور جد بر جد
یکی شند شاراکه بشنو سعدی
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ه بخت .جوان باد و جاه .مجدّد
کبوده اس .کا بوده دوران گاتی
به ابقای ابنای گاتی معوّد
مؤبّد کمیماکد این ملک دکاا
کشاید برو ککاه بر هاچ مسند
چنان صرف ن دو  .و کدگاکی
6

ه کام .به کاکی بماکد مخلّد

حال این با.ها را با آکچه شاعری در یکصد سال شاش ا او سروده است.
مقایسه ناد:
کا هاچ گمان م ککند روی یقان را
کا هاچ خبر خم کدهد شش .گمان را
در شایگه و کخ .ااکی و شهی باد
وین هردو دو مقصدشده شاهان و اان را
شه کاگ ران اس .چوجان در بدن ملک
7

یارب کوکگه دار مرین کاگ ران را

و شاید مبا ش.آمازکرین ستایش وی این چند بات .است .ته در وصت
ابوبکر سعدبن کگی سروده اس:.
طلبکارخار اس .و امادوار
خدایا امادی ه دارد برآر
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له گوشه بر آسمان برین
هنو ا کواضع سرش بر مان
گدا گر کوضع ند خوی اوس.
گردکفرا آن کواضع ککوس.
که بانی در ایام او رکجهای
ه کا د باداد سر شنجهای
در ایام عدل کو ای شهریار
کدارد شکای.

ا رو گار

به عهد کو میبانم آرام خل
ش

ا کو کداکم سراکجام خل

هم ا بخ .فرخنده فرجام کوس.
ه کاریخ سعدی در ایام کس.
سکندر به دیوار رویان و سن
بکرد ا جهان راه یاجوج کن
کرا سدّ یأجوج فر ا ر اس.
که رویان چو دیوار اسکندرس.
حال این با.ها را با آکچه شاعر عصر غزکوی در همتان مضتمون ستروده
اس .مقایسه ناد:
گر سکندر برگ ار شکر یأجوج بر
رد سدّ آهنان آن بود دستان آوری
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سدّ کو شمشار کس .اکدر مبارب دس .کو
و سکندر گوئاا کا سد مردان بنگری
هر گروهی را ه باالشان بدستی باش کاس.
کاغ هندی ب

8

بود سدّش کباید بر سری

ستایشهای سعدی ا دیگران کاز در همان مایه بلکه مالیم کتر است .چته
شاعری ه شاه را چنان بستاید معلوم اس .ه و یر و یا امار او را چگوکه خواهد
ستود
اینک فقرهای چند ا آکچه در نصیحۀ ا ملوب آورده اس:.
الی حال شادشاه کاس .خشم به باطل گرفتن و اگر چناککه به حت خشتم
گارد شای ا اکدا ة اکتقام برون کنهد ه ش

آککه جرم ا طرف او باشد و دعتوی

ا قبل خصم
در هر دو سه ماه شحنۀ کدان را بفرماید به عرض احوال کداکاان ردن کا
باگناهان را خالص دهد و گناه وچک را شت

ا چنتد رو ی ببخشتد و کتدان

قاضی را همچنان کظر کماید
عامل مردم آ ار را عمل کدهد ه دعای بد بدو کنها ککند و ا باقی مفهوم
شادشاهان سرکد و رعا .جسد ،ش

کادان سری باشد ه جسد خود را بته

دکدان شاره ند
ای ه در خواب خوشی ا باداران باندیش ای ه کواکائی در رفتن داری،
با همراه کاکوان بسا ای ه فراخدستتی بتا کنگدستتان مراعتات تن دیتدی ته
شاشاناان چه ردکد و چه بردکد؟ رفتند و جفا بتر مظلومتان سترآمد و وبتال بتر
ظا مان بماکد راس .خواهی درویشی سالم .به ا شادشاهی به چندین عالم.
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و بجاس .ه فقرههایی هم ا کصحا .او به اککااکو بااوریم این مرد مدت
چهار سال حکوم .فارس را بعهده داشته اس.
مثل حا م با رعا .مثل چوشاکس .با گله اگر گله کگه کدارد مزد چوشتاکی
حرام می ستاکد مردم کاآ موده را اعتماد ککند و ار بزرگ به باختردان کفرمایتد و
هاب .خود را کگاهدارد
و در کدان به هر وقتی کظر فرماید و گناه وچک را به قدر آن ما ش دهد
و بیگناه را دس .با دارد و بی برگ را صدقات فرماید
آکچه کوشتم اکد ی ا بساار بود شاعران و مدیحه سرایان به جتای ختود،
ش

ا عصر شسر عبتدا عزیز کتا عصتر ستعدی ،ا مت ّران و واعظتان ستی را

کمی شناسم ه رویاروی شادشاهان و حا مان سخن ح را چنتان گستتاخاکه بتر
بان آورده باشد ا بته بودهاکد ساکی ه درون تاب یا برگ دفترها موعظ.هایی
بلاغکر و گاه سخ.کر ردهاکد اما جز ختود و خاصتگان ایشتان ،ستی را بتر آن
وقوف کبوده اس .آشکارکر بگویم در آکچه میکوشته اکد بام جان کداشته اکد امتا
سعدی این سخنان را رویاروی شادشاهان و اماران گفته و یا کوشته و بترای آکتان
فرستاده اس .این ککته همچنان شوشاده ماکده اس .ه چرا ا این گتروه بتزرگ
ه کمام شاعر معروف بودکد و با درگاه بزرگان شناسا و مأکوس ،هر چه متیبانام
کملّ  ،فروکنی ،ذ  .و گدائی اس .و کنها بزرگ منشی و ح گتوئی را در ستخن
سعدی مییابام
شاید بگویند ش

ا عصر سنجر شکوه دربارها ا ماتان رفت .و حا متان

قدرکمندی چون محمود و مسعود و آ پ ارسالن و سنجر وجود کداش .کا چتون
فرخی ،عنصری ،معزّی و اکوری آکان را بستایند این ستخن درست .کاست .چته
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شاعران سدة هشتم و کهم حا ماکی شس .قدرکر و ستمکارکر ا اکابکان فتارس را
با عبارتهایی ماکند آکچه اکوری و ابوا فرج در مدح ممتدوحان ختود ستروده یتا
ستودهاکد
اگر کن دن سعدی ا رعای .سنّ .مدیحه سرایان عل.هایی چنتد داشتته
باشد ،میکوان یکی ا آن عل.ها را با جزء اصلی آن عل.ها را مااکهروی سعدی
و وارستتتگی او داکستت ،.ستتعدی شتت

ا ششتت .سرگ اشتتتن دوران جتتواکی و

مسافرتهای فراوان و علمآمو ی ا این و آ ن بدین خوی اکساکی یور یاف ،.او
که چون شاعران عصر غزکوی کدگاکی شرکجمّلی داش .ه با صتنم چتان و بت.
فرخار به سر برد و که خوشگ راکی بعضی شاعران ش
سبب آن هرچه بوده اس ،.سعدی اگر مدحی ا
ه به خاطر ارگر ساختن کصحا.هایی ح

ا خود را بته هتر حتال
گفته همچون واعظی اس.

ه در امها کلخ اس ،.می وشد کتا

حکای.ها و مثالهای طنزآماز آن را شارین سا د
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