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بررسي تطبيقي َسْب َرس وجهي 
با حسن و دل و دستور عّشاق سيبك نيشابوري

ابوالقاسم رادفر*

چكيده
شكل گرفتن  با  ايرانى،  خاندان  ديگر  همچون  كه  است  وجهى  خاندان  از  وجهي  اسداهللا 
حكومت قطب شاهيان در جنوب هند و رونق گرفتن زمينه هاى مختلف فرهنگى و حمايت 
پادشاهان اين سلسله از اشخاص برجستة ايرانى و بعضًا غيرايرانى به دربار خود، راهى 
شهرت  دكن  غالب  به  كه  بود  فارسي  و  اردو  واالمقام  نويسندة  و  شاعر  او  شدند.  دكن 
يافت. وجهي، نخستين نثرنگار اردو است كه كتاب سب رس او را نخستين اثر منثور ادبي 
زبان اردو مي دانند. كتاب ديگر او، به نام قطب مشتري، هم سبب شد كه او را اّولين نّقاد 
ادب اردو بنامند. وي در اين كتاب، معيارها و اصول نقد شعر و شاعري را بيان كرده است؛ 

كتابي كه هنوز هم اعتبار خود را حفظ كرده است.
بررسي محتواي كتاب سب رس ـ كه اّولين تمثيل صوفيانه در زبان اردو به شمار مي آيد 
سيبك  يا  فّتاحي  معروف  اثر  دو  تأثير  تحت  كامًال  كتاب  نويسندة  كه  مي دهد  نشان  ـ 
نيشابوري بوده است؛ كه نويسندة مقالة حاضر بر آن است اين تأثيرپذيري و موارد مشابه 

را درحّد امكان نشان دهد.

سيبك  وجهي،  تطبيقي،  بررسي  عّشاق،  دستور  حسن ودل،  سب رس،  كليدواژه ها: 
نيشابوري، قطب مشترى.

*. عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ـ وزارت علوم.
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مقّدمه
تشكيل حكومت قطب شاهيان در دكن (جنوب هند) به وسيلة سلطان قلي ُقطب الملك 
1098 در  اورنگ زيب  توّسط  آن  انقراض  دوران  تا  1518م.  924ه.ق./  سال  در  همداني 
ه .ق./ 1678م.، يكي از ادوار درخشان سياسي، تاريخي، فرهنگي، ادبي، هنري و به طوركلّي 

تهذيب و تمّدن جنوب هند است. 
بررسي كارنامة مفّصل علمي، فرهنگي، ادبي و هنري و آثار متنّوع و گوناگون موجود در 
كتابخانه ها و مراكز اسناد، از كتاب و اسناد گرفته تا بناهاي تاريخي فراوان در گوشه و كنار 

منطقه، اين امر را كامًال اثبات مي كند.
يكي از مهم ترين عواملي كه به رشد و شكوفايي جنبه هاي گوناگون فرهنگي اين دوران 
غيرايراني  بعضًا  و  ايراني  برجستة  شخصيت هاي  از  زيادي  تعداد  ورود  كرده،  فراوان  كمِك 
علمي،  ديني،  افراد  تا  گرفته  نظامي  و  حكومتي  از  است،  گوناگون  تخّصصي  حوزه هاي  در 
فرهنگي، ادبي و هنري؛ زيرا خيلي زود شهرت دكن به عنوان سرزمين علم و فرهنگ و هنر 

در ايران و محيط اطراف و بعضًا كشورهاي عربي زبان و آسياي مركزي و ميانه پيچيد. 
اين امر موجب شد كه خاندان هاي چندي از ايران و بعضي جاهاي ديگر به سرزمين هند، 

به ويژه جنوب هند، مهاجرت كنند تا از التفات و توّجه شاهان قطب شاهي بهره مند شوند.
و  برجسته  نثرنويس  و  شاعر  وجهي»،  بود. «اسداهللا  وجهي  خانوادة  خاندان ها،  از  يكي 
ايراني تبار دوران قطب شاهيان (1098- 924 ه .ق.) ـ يكي از سلسله هاي پادشاهي مهم در 
جنوب هند ـ بود. خاندانش از خراسان به اين سرزمين كوچ كرده بودند. زندگينامة وجهي ـ 
كه در «ُگولُْكنده»، مقّر دربار قطب شاهي، ِسَمت ملك الشعرايي داشت ـ در هاله اي از ابهام 
قرار دارد؛ چنان كه در هيچ يك از تذكره هاي ادبي و كتاب هاي تاريخي قديم به حاالت وي 
اشاره نشده است. فقط مّال نظام الّدين احمد در كتاب حديقهًْ السالطين در يك سطر، و حكيم 
شمس الّدين قادري زور در كتاب اردوشه پاري (شاهكار اردو) كمي دربارة حاالت و آثار او 
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نوشته اند (رادفر، 1386: 24- 23).
همان  نثر،  و  شعر  مقام  و  شخصيت  به لحاظ  قديم،  اردوي  ادب  در  وجهي  اسداهللا  مّال 
پايگاهي را دارد كه غالب دهلوي ـ شاعر ذواللسانين اردو و فارسي ـ در زبان و ادب اردوي 

جديد به دست آورده است. از اين رو، او را «غالب دكن» نيز مي گويند. 
اگرچه شمار افراد صاحب نام در ادب اردو بسيار است، وجهي در ادب اردو شرف و اعتبار 

اّولين فرد را دارد. او نخستين نثرنگار اردو است كه انشائيه1 و ناول (رمان) نوشته است.
سب رس در كارنامة آثار منثور، اّولين شاهكار نثر ادبي اردو است؛ افزون بر اين، وجهي 
تجارب  بيان  و  مشاهده  اساسي  و  اصلي  وسيلة  را  سب رس  كه  است  اردو  اديب  نخستين 
انساني ـ كه الزمة ادب است ـ قرار داده است. وي همچنين اّولين نّقاد در ادب اردو است؛ 
زيرا قبل از همه، در كتاب قطب مشتري، معيارها و اصول نقد شعر و شاعري را بيان كرده 
است. اين اصول آن قدر با سالمت ذهن و توازن فكر همراه است كه امروزه نيز به عنوان 
پايه هاي اساسي در نقد ادبي اردو اعتبار دارد. بر اين اساس، همان مقامي را كه ارسطو در 

ادب يونان دارد، وجهي در ادبيات اردو به دست آورده است.
سلطنت قطب شاهي در دكن، دورة عروج شخصيت هاي هنرمند و بافكر است. وجهي 
ازلحاظ افكار، عقايد و افعال، نماينده و ترجمان تهذيب و تمّدن دورة قطب شاهي محسوب 
مي شود؛ لذا وجود اطالعات دربارة حيات چنين هنرمند ارزنده اي، ماية فخر و سعادت زبان 

اردو است.
جنگ  ساالر  موزة  كتابخانة  در  است.  مختلف  حال  صور  و  بسيار  وقايع  وجهي،  دربارة 
حيدرآباد، نسخه اي از ديوان وجهي محفوظ است كه اگرچه ناقص و كرم خورده و بدون تاريخ 
كتابت و بي نام كاتب است و اّول و آخرش افتاده، كتابي است ارزشمند و حاوي اّطالعات تازه 
كه در مآخذ ديگر چنان آگاهي هايي يافت نمي شود. پيش از همة محّققان، مرحوم اختر حسن 

1. essay
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(متوّفي در اواسط سپتامبر 1995م.) اين ديوان را معّرفي كرده است؛ سپس نورالسعيد اختر در 
كتاب تاج الحقايق، براساس آن ديوان، طرحي از سوانح حيات وجهي به دست داده است.

در دورة معاصر، نخستين فردي كه دربارة اسداهللا وجهي ـ ملك الشعراي دربار محّمدقلي 
قطب شاه ـ به طور جّدي تحقيق كرده، مرحوم مولوي عبدالحق ـ پدر زبان اردو ـ است كه 

كتاب هاي سب رس و قطب مشتري را با مقّدمه هايي محّققانه به چاپ رسانده است. 
از بيانات ايشان اين قدر معلوم مي شود كه اين شاعر و نويسندة عالي مقام، عمري طوالني 
يافت؛ از زمان ابراهيم قطب شاه تا زمان عبداهللا قطب شاه حيات داشته و اين طور برمي آيد 

كه دوران چهار تا از حكمرانان قطب شاهي را دريافته است. (رضيه اكبر، 1982: 56)
وجهي در جاي جاي اشعارش به طبع خراساني خود اشاره كرده است:

  
يا:

    
قطب شاه  سلطان محّمد  او  جانشين  زمان  در  قطب شاه،  محّمدقلي  فوت  از  پس  وجهي 
اشعار  رو  اين  از  و  مي گيرد  قرار  بي مهري  مورد  قطب شاه)  محّمدقلي  داماد  و  (برادرزاده 
گاليه آميز مي سرايد. شايد علّت اين بدبيني و ازنظرافتادن وجهي از ديد پادشاه جديد اين 
باشد كه «اسداهللا وجهي اهل عيش و عشرت بود و دوستدار مي و معشوق، ولي سلطان 
و  شرع  پاي بنِد  پرهيزگار،  خيلي  بود  مردي  قطب شاه  محّمدقلي  برعكس  قطب شاه  محّمد 

مّتقي ...» (همان، ص 58ـ56).
قطب شاه  محّمد  سلطان  حكومت  پانزده سالة  دوران  در  را  زندگاني  وجهي  حال،  هر  به 
سال  در  دوباره  تااينكه  برد  به سر  تنهايي  گوشة  در  آزرده دلي  و  تنگدستي  نهايت  در 
1035 هـ . ق.، با به تخت نشيني عبداهللا قطب شاه، ستارة بخت و اقبال او دوباره درخشيدن 
گرفت و شاعر از تنگدستي و عسرت نجات يافت و مجّدداً سرآمد شاعران شد. در اين زمان 

طبع پاك من از خراسان استمن ز هند آشكار گشتم ليك

شعر نادر معني ام مي رفت در شيراز اگر
همچو حافظ شهرة ملك خراسان مي شدم
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بود كه وجهي سب رس را به زبان اردو دكني نوشت. البّته او صاحب ديوان فارسي هم بود 
كه در ايران ناشناخته مانده است. اگرچه وجهي در هند نشو و نما كرد، به زبان فارسي تسلّط 
كامل داشت و به ويژه در فّن غزلسرايي، صاحب طبعي روان و ذوقي لطيف بود. رضيه اكبر 

مي نويسد: 
وي يكي از شاعران بسيار توانا و معروف دورة قطب شاهي است. داراي امتياز خاص و 
خسرو  و  دهلوي  حسن  شيرازي،  حافظ  اسماعيل،  كمال  دلدادة  است.  مخصوص  رنگ 

دهلوي به نظر مي آيد و بيشتر از ايشان پيروي نموده... (همان، ص 60)
مولوي عبدالحق در مقّدمة مبسوطي كه بر سب رس نوشته، دربارة آن چنين اظهارنظر 

كرده است:
سب رس نه تنها اّولين نثر اردو است، بلكه اّولين تمثيل1 صوفيانه هم به حساب مي آيد. 
در آن، نشانه هاي مختلف است كه مسائل تصّوف بسيار دلچسب و با سبكي همه فهم 
وجهي  كه  مي شود  معلوم  اندازه  اين  داستان،  اين  مطالعة  از  است.  شده  گنجانده  آن  در 
در شعر فارسي و اردو، هر دو، توانا بوده و عالم عربي و فارسي نيز بوده است؛ همچنين 
بهاشا،  برج  بمبئي)  مركزيت  با  مهاراشترا  ايالت  (زبان  مرهتي  گجراتي،  زبان هاي  در 
دهلوي، صاحب آگاهي بوده است چون كه وجهي در سب رس اشعار، اقوال، محاورات و 
ضرب االمثال اين زبان ها را به كار برده و به مناسبت ها از آيات و احاديث نيز بهره گرفته 

است. (وجهي، 1932: مقّدمه)
قّصة سب رس، آفريدة ذهن وجهي نيست، بلكه از قّصة حسن و دل شاعر فارسي زبان 

محّمديحيي بن سيبك فّتاحي و مثنوي دستور عّشاق او مأخوذ است.
هرمان اته، حسن و دل فّتاحي را نمونة واقعي رمان هاي استعاره اي منثور فارسي مي داند 

و در اين باره مي نويسد: 
كه  است  آن  مقلوب  از  درواقع  فّتاحي  تخلّص  و  است  فّتاحي...  به  منسوب  دل  و  حسن 
تّفاحي باشد. اين شخص در غزلّيات خود «اسراري» و «خماري» هم تخلّص مي كرده. 
وي در نيشابور به دنيا آمد و در عهد سلطان شاهرخ (850ـ807 ه .ق.) مي زيست و شهرت 

1. allegory
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علمي و ادبي داشت و غالبًا گوشه گير بود تااينكه در سال 853هـ . ق. درگذشت. موضوِع 
رمان، روان شناختي و ازنظر ظاهر، موضوعي است برگرفته از طبيعت انساني، اّما ازنظر 
شوق  از  و  است  عرفاني  مسائل  به  مشعر  ـ  خلف  و  سلف  شعراي  مانند  ـ  او  اثر  باطن، 
صوفي براي وصال الهي بحث مي شود... به «ُحسن» يا زيبايي كه دختر «عشق» است 
و در سرزمين «ديدار» حكومت دارد، عشق مي ورزد. در آنجا گلزار «رخسار» است كه از 
سرچشمة «خم» (دهان) آب حيات جاري است. شبي «دل» از هجران يار و آزار وي بيدار 
مي شود و خدمتكار خود را كه «نظر» باشد، به جست وجوي معشوق مي فرستد. درحقيقت 
با اين واقعه، داستان را آغاز مي كند و مطالب لطيف نغز در ضمن آن ذكر مي شود تااينكه 
دو عاشق (يعني دل و حسن) بعد از سرگرداني ها و راه گم كردن ها به وصال هم مي رسند. 
در اين راه، بسياري از ساير اشخاص مستعار به دو عاشق كمك مي كنند كه از آن جمله 

است «خيال» كه آينه دار «حسن» است... (اته، 1356: 239ـ238)
پيش از همة آثار نثري غيرمذهبي در اردو و اّولين نمونة كامل در تمثيل نگاري تصنيف 
است،   شده  نوشته  آن  از  بعد  بسياري  رساله هاي  و  كتاب ها  اگرچه  است.  سب رس  شاهكار 
سب رس افتخار اّول بودن را دارد. اگر هم اثري قبل از سب رس در زمينة تمثيل نوشته شده، 
تا امروز معلوم نشده است؛ اگرچه احسن مارهروي نوشته است كه در زبان اردو، اّولين اثر 

نثري، تصنيف معراج العاشقين اثر خواجه بنده نواز گيسودراز است.
وجهي را بنيانگذار نثر غيرمذهبي هم مي دانند: در ادب داستاني اردو نيز سب رس نه تنها 
اّولين اثر، بلكه يك شاهكار است. اين اثر افزون بر اينكه دربردارندة پند و موعظه است، 
سبكي مسّجع و مقّفي و مصنوع و شكفته دارد و به قول گيان چندجين، خالق كتاب سب رس 
«در زبان اردو، يك انشاءپرداز معمولي نيست بلكه او كسي است كه در صدها سال تاريكي 
دور  جاهاي  تا  آن  نور  كه  برافروخت  را  روشني  چراغ  سب رس،  خلق  با  اردو،  زبان  آغازين 

پراكنده بود.» (گيان چندجين، 1987: 130).
سب رس را كتابي به شمار آورده اند كه سبب نجات دين و دنياي هر دو گروه هندو و 

مسلمان از يك مسير واحد است.
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دستور عّشاق را «گرين شيلدس» در سال 1926م. در مطبع آفتاب برلن به چاپ رساند. 
شيلدس، مقّدمة پرمحتوايي هم بر آن نوشت. مولوي عبدالحق نيز مقاله اي دربارة سب رس 
در رسالة اردو (جلد چهارم، بخش شانزدهم، اكتبر 1924م.) منتشر كرد. وي همچنين در 
1932م. سب رس را تدوين كرد و با استفاده از مقدمة گرين شيلدس بر دستور عشاق، مقّدمة 
عالمانه اي دربارة آن نوشت و آن را به چاپ رساند. برخي حسن و دل را خالصة نثري دستور 

عّشاق دانسته اند. گيان چند آن را دو كتاب مى داند و مي نويسد:
اين حقيقت است كه وجهي هر دو كتاب دستور عّشاق و حسن و دل را پيش نظر داشته 

ولي حسن و دل بيانات سرسري دستور عّشاق است كه خالي از تفصيل است.
تفصيالت  از  سب رس،  جاهاي  بعضي  در  وجهي  كه  نيست  انكار  قابل  نكته  اين  البّته 
دستور عّشاق احتراز كرده است. دستور عّشاق چاپ شده، 416 صفحه و پنج هزار بيت دارد، 
در حالي كه قّصة حسن و دل فقط مشتمل بر 40 سطر است. ممكن نيست كه حدود 300 
آيا  كه  است  اين  سؤال  باشد.  سطري   40 كتاب  يك  خالصة  سب رس،  چاپ شدة  صفحه 
وجهي بيانات و پند و موعظه هاي طوالني را به اصل داستان اضافه كرده و قّصة سب رس را 
براساس 40 سطر آفريده است؟ به هر حال، اين سخن چندان مهم نيست كه وجهي از دستور 
عّشاق فّتاحي استفاده كرده است يا از حسن و دل يا هر دو؛ بلكه آنچه اهميت دارد، اين است 
كه در جاي جاي دستور عّشاق و سب رس، در واقعات و بيان خفيف و جلي، اختالفاتي هست. 
خضر(ع)  حضرت  ذكر  به  هوشيارانه  سب رس  در  وجهي  كه  مي ماند  باقي  سخن  اين  حال 

پرداخته، ولي تشريحات آن را حذف كرده است.

دستور عّشاق و مآخذ آن
مصّنف دستور عّشاق، محّمديحيي بن سيبك فّتاحي نيشابوري است كه در زمان حكومت 
نوشته  1448م.  .ق./  ه   852 را  او  وفات  تاريخ  شيلدس،  گرين  است.  بوده  شاهرخ ميرزا 
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(فّتاحي  است.»  بوده  ه.ق.   853 سال  در  او  «فوت  خليفه،  حاجي  قول  مطابق  درحالي كه 
نيشابوري، 1926: مقّدمه)

دولتشاه سمرقندي، علم و فضل او را بيان و به درويشي و بي نيازي او اشاره كرده است. 
خود فّتاحي در شبستان خيال، گوشه نشيني اش را يادآوري كرده و «سروري»ـ شاعر ترك 
ـ شرحي به زبان تركي بر شبستان خيال نوشته و يك شاعر ديگر ترك به نام «عمري» از 

آن تقليد كرده است.
گرين شيلدس مي نويسد كه او «شبستان خيال را پس از حسن و دل نوشته است و دربارة 

حسن و دل مي گويد كه مطلع و مقطعش حّل دقايق عشق بازي است.» (همان)
شبستان خيال، تصنيف فّتاحي در نظم، خالصة دستور عّشاق است. البّته حسن و دل در 
نثر مقّفي است كه ذكر مسّوده هاي متعّدد آن را ريو1 در فهرست مخطوطات فارسي بريتيش 
ميوزيم آورده است. مطابق نوشتة گرين شيلدس، اين رساله سه بار چاپ و ترجمه شده است: 
دو نوبت به انگليسي كه اّول «آرتور ويليام پرايس» در سال 1828م. آن را انتشار داده و 
سپس «رودلف دوراك»2 آن را پس از مقابله و تصحيح با سه نسخة ديگر به همراه متن در 

سال 1889م. منتشر كرده است.
«دوراك» در اروپا، اّولين كسي است كه ضمن ترجمه و انتشار متن حسن و دل، سوانح 
عمري فّتاحي را نيز مدّون كرده است. وي مقاله اي هم دربارة داستان نوشته و با خالصة 

حسن و دل المعي ـ شاعر ترك (متوّفي 938 ه .ق./ 1531م.) ـ مقابله كرده است3.
براساس مقّدمة انگليسي گرين شيلدس بر دستور عّشاق چاپ برلين (1926)، نظر «اي. 
جي. اليس»4 اين است كه فّتاحي ابتدا مثنوي دستور عّشاق را نگاشته و سپس براساس آن 

به طور خالصه قّصة منثور حسن و دل را پديد آورده است.

1. Rieu                                                      2. Rudolf Dvorak
 :1959 عزيزاحمد،  239؛   :1356 (اته،  است.  نوشته  ه.ق.   937 را  المعي  فوت  سال  اته،   .3

    10ـ9)
4. A.G.Ellis
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گرين شيلدس همچنين از يك نسخة ديگر فارسي حسن و دل ياد كرده كه آن را خواجه 
محّمد بيدل (109 ه .ق./ 4ـ1683م.) در عهد شاه عالمگير نوشته و به او اهدا كرده است. 
اته يادآور مي شود كه خواجه محّمد بيدل ظاهراً با «عبدالقادر بيدل» معروف يكي است (اته، 
1356: 239). حقيقت اين است كه اين داستان تمثيلي، به صور و طرق گوناگون به هندوستان 

آمده است.
نام مصّنف دستور عّشاق در صفحات 33، 308، 409 و 412 مذكور است و مطابق نقل 
.ق./  ه  (يعني 840  خّرم»  ابجد، «دار  حساب  به  كتاب  اين  تصنيف  تاريخ  شيلدس،  گرين 

1439م.) است، چنان كه از دو بيت زير برمي آيد:
   

           (از مقّدمة دستور عّشاق)
اّما در اصل كتاب، چنين آمده است: 

  
حسن و دل داستاني است كه در پس پرده، حكايت اسرار و معارف كرده است.

نورالسعيد اختر در مقالة خود اظهارنظر كرده كه سبك اثر فّتاحي به طرز پربودهـ چندرودي 
«كرشن مشر» ـ درام نويس مشهور سانسكريت در سدة يازدهم ميالدي ـ است كه جناب 
«ديوي سنگهـ چوهان» آن را در ماه آوريل 1961م. چاپ كرده است. به قول «ديوي سنگهـ 
چوهان»، پربود ه چندرودي در سرزمين ها و زبان هاي مختلف به ويژه زبان گجراتي اثر بسيار 
گرفته و به قول  تأثير آن قرار  ديده و تحت  نظر، فّتاحي نيز آن را  گذاشته و براساس اين 
نورالسعيد اختر، «كرشن مشر» پيشرو فّتاحي است و از اشعاري كه در دستور عّشاق آمده 

است، اين فكر تقويت مي شود كه فّتاحي از اثر «كرشن مشر» استفاده كرده است.
فّتاحى در آغاز كتاب (ص 4) چنين سروده است:

   

ــتان عالم ــخ تمامش دار خّرمبپايي روضة بوس چو تاري

ــتان عالم ــخ تمامش دار خّرمپي اين روضة بس چو تاري

كه در عشق بت افشاند ز جان دستبه هندوستان شنيدم برهمن هست
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در مجموع، دربارة اقتباس فّتاحي نتيجه گيري شده كه وي ازنظر فرم و سبك و تأثير 
برهمن  يك  فرم  و  سبك  و  فكر  نتيجة  از  هندوستاني،  شادابي  و  ثروت  فراواني  و  تصّوف 

استفاده كرده است.

تفاوت هاى دستور عشاق و سب رس
هيچ شّكي نيست كه وجهي در سب رس از قّصة حسن و دل تقليد كرده و قّصة حسن و 
دل هم تلخيص دستور عّشاق است. بنابراين، تفاوت هاى بين واقعات دستور عّشاق و سبرس 
نيز جزئي است. تنها تفاوت اساسي، در سلسلة بيان واقعه است و مجموعة واقعات دستور 
عّشاق بر قالب سب رس اثرگذار نبوده است. بيان فّتاحى در بيشتر مواقع حكيمانه است، ولي 
وجهي داستان را بى جا مختصر كرده و ازجانب خود پند و موعظه در آن آورده است. بدين 

سبب، خوب است كه اين تفاوت ها بررسي شود.
مولوي عبدالحق به هنگام تدوين سب رس، بحث دستور عّشاق و قّصة حسن و دل را 
به مناسبت پيش مي كشد و چنين نتيجه مي گيرد كه وجهي فقط حسن و دل فّتاحي را كه به 
نثر است، دردست داشته و از اين نظر دستور عّشاق مورد توّجه او نبوده است. (مقّدمة سبرس، 

ص 15)
بر اين قياس، وجوه اختالفات به شرح زير بيان مي شود:

1. ذكر امور در دستور عّشاق مفّصل است، درحالي كه حسن و دل خالصه است. وجهي 
هم تفصيل به كار نمي برد.

2. وقتي كه عروسي حسن و دل برپا مي شود، فّتاحي با دف، چنگ، گل، بنفشه، نرگس و 
كاسة چيني، مناظر پرلطف عرضه مي كند، درصورتي كه كه در قّصة حسن و دل و سب رس 

ــوزد خويشتن را چو سوزد بت بس
شود هنـدوي انگشتـي در آتـش

ــش برهمن را ــوزد پيش روي بس
ــت زّرين دمي خوش كه دارد با ب
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از اينها خبري نيست.
3. در سلسلة وقايع نزديك عروسي، از قامت و زلف و ... سخن به ميان مى آيد، درحالي كه 

در سب رس چنين نيست.
4. وجهي در گلشن رخسار، ذكر مالقات خضر را ضمن بيان چند سطر تمام مي كند، 

درصورتي كه در دستور عّشاق، خضر دل را معني و معرفت تلّقى مي كند.
5. در سب رس، خاتمة قّصه مبهم است، درحالي كه در دستور عّشاق، فّتاحي از زبان خضر 

همة اسرار حقيقت را بازگو مي كند.
6. فّتاحي در نامه هايي كه به عنوان حسن به دل و دل به حسن مي نويسد، آنها را وسيله 
قرار مى دهد و به نهايت درجه از صنايع و بدايع بهره مي گيرد، درصورتي كه سب رس خالي 

از اين صنايع بديعي است.
7. در سب رس، عقل ملك سيستان است، درحالي كه در حسن و دل ملك يونان است.

8. در دستور عّشاق، در بارگاه حسن، مكالمات دلچسب صورت مي گيرد، ولي در سب رس 
چنين مكالماتي وجود ندارد.

9. در دستور عّشاق، سخن هاي مؤثّر در بيان حقايق و معارف وجود دارد، درصورتي كه در 
سب رس، يكي دو سخن بيشتر در اين باره نيامده است.

10. در مالقات عقل و عشق (يا دل) در دستور عّشاق، تعاريف مناسب در ستايش اين 
دو آمده است، درحالي كه در سب رس چنين نيست.

مولوي عبدالحق براساس اين موارد نتيجه مي گيرد كه وجهي صرفًا حسن و دل را پيش 
نظر داشته و دستور عّشاق مّد نظر او نبوده است.

از مطالعة تفصيلي دستور عّشاق و سب رس معلوم مي شود كه فّتاحي واقعات را به سبك 
احساس  و  است  كرده  رفتار  غيرحكيمانه  جاها  بعضي  در  وجهي  ولي  كرده،  بيان  حكيمانه 
مي شود كه او وقتي نفس واقعه را در يكي دو جمله بيان كرده و نصايح بسيار از خود آورده، 
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طبيعي است كه بيانات غيرفطري جاي عبارات مناسب را بگيرد. همچنين هر دو از آيات و 
احاديث دليل آورده اند، با توّجه به اين نكته كه وجهي از محاورات و امثال دكني سود جسته 

درحالي كه فّتاحي بيشتر از تشبيهات و استعارات فارسي بهره برده است.
مولوي عبدالحق اين مثنوي حماسي را به خوبي ستوده و يادآور شده كه زبان شسته، 
بيان بسيار پاك و صاف، انديشه عالي و اشعار ُچست و روان است، اگرچه با صنايع و بدايع 
آميخته است، همان طور كه از ديگر تصانيف او برمي آيد؛ ولي او در مثنوي دستور عّشاق، پا 

را از جادة اعتدال بيرون نگذاشته است.
بيان فّتاحي در توصيف اسباب زفاف، شكوه و شكايت، ناز و نياز، بوس و كنار و وصل، 

بسيار فّني و صنعت گرانه است:

وجهي تمامى واقعات را مختصر بيان مي كند. او همچون فّتاحي، دهان را چشمة آب 
حيات نشان داده، ولي فّتاحي آن را زياده روشن و خوب بيان كرده و دهان را چشمه و سخن 

را آب حيات آورده و چنين توصيف كرده است:

           (نقل از مقّدمة مولوي عبدالحق بر سب رس)

ــي دل هر دو لب بر هم نهادند دو ب
دل القّصه همـه شب تـا سـحرگاه
چو شمعش در قيام آن شب به سر شد

دهـاِن جـان بـه شيـريـني گـشادند
همـي زد راه خواب از عيش دلخواه
ز شب خيزي شب بختش سحر شد

ــخن روح اهللا پاك است در اسم س
ــخن ُدّري است از درياي اعظم س
سخن باران فيض ذوالجالل است
ــخن علم لَدنّي را نشـان اسـت س
ــت ازكرامت ــخن آب حيات اس س
سخن دارد ز جان سرچشمة نوش
سخن از فتح فّتاحي فـتوحي ست

ــم ز حـق القاي او بـا مـريم جس
سخن نوري  است در مشكات آدم!
ـــمـان اليـزال است نزولش ز آس
ــت كه از تـعـليم عـلمـه البيان اس
وزو زنـده سـت تـا روز قـيـامـت
سخن جان دارد از من در سخن گوش
ــت كه هر بالي ازو مفتاح روحي س
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سب رس وجهي، ثمرة اكبر يا نتيجة بزرگ مواصلت پاكيزة حسن و دل است.

سب رس، تمثيلى موّفق
هر تمثيل دو رويه دارد: ظاهري و باطني. در تمثيل، خواننده از ظاهر به باطن هدايت 
مي شود. سب رس در اردو، تمثيلى زيبا است. سبك و روش نگارش آن ـ افزون بر كشمكش 
عشق و عقل و گزارش داستاني حسن و دل كه دلچسب بنا شده ـ از نظر واقعات، ترتيب و 

ارتقا نيز مرهون دستور عّشاق و حسن و دل است.
سبك سب رس بدون شك همان اسلوب دستور عّشاق و حسن و دل است. موضوع آن 
هم جست وجوي آب حيات است و روابط ازلي عشق و دل در آن به روشني بيان مي شود. 
دل منبع عشق است، ليكن عشقي كه با حسن هم آغوش است و ناگزير است از منزل ها 
و مراحل مختلف بگذرد. فراق و وصال، كشمكشى مجازي نيست. حقيقت نيز امتياز است. 
گذشتن راه سلوك و معرفت هم دشوار است و بيابان ها و مراحلي را بايد گذر كرد. راه قيس 
و فرهاد نيست، راهي است كه شبلي و بايزيد نيز از آن گذر كرده اند. در حقيقت و مجاز، 
فاني و الفاني البّته فرق هست؛ با وجود اين، نقش هر دو بر جريدة عالم ثبت است. سبك 

سب رس عاشقانه و داستاني است و در آن جذابيت زيادي وجود دارد.
مجازي  عشق  كيفيت هاي  بيان  و  انساني  حسن  را  سب رس  لطافت  و  حسن  گيان چند 

مي داند كه در آن پوشيده است و انديشة آن در رشتة مقّدس عرفان محصور است.
رفيعه سلطانه مي نويسد: «سبك قّصه هاي نثري وجهي امروزه ناياب است وليكن وجهي 
نثر اردو را ارتقا داده.» (رفيعه سلطانه، بي تا: 34). گيان چند هم اين نظر را دارد و سب رس را اثري 
مي داند كه وجهي به سبك آن بيش از پيش توّجه كرده و نثر را در آن به بلندي رسانيده 
است و مي توان آن را در زبان اردو اّولين كوشش در انشاپردازي داستان دانست (گيان چند، 
1987: 127). وي همچنين مي افزايد: شكي نيست كه اين عشق مجازي يك تمثيل بسيار 

Archive of SID

www.SID.ir



46

سال سوم ـ شمارة 12

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

خوب نيز هست. وجهى محّبت، رشك، فراق و وصال را به بهترين صورت تصوير كرده است؛  
و از واقعات عشقي عام و افسانه، مثلث ابدي محّبت بنا نهاده است. او در سب رس، زندگي 
را شكل مجّسم داده است؛ يعني بدن يك صحنه است و در آن احساسات و گرايش هاي 
مختلف و متضاد برسر پيكار به نظر مي آيند. انسان واقعًا گهوارة سرشت هاي مختلف و متضاد 
است: عقل، جذبات و احساسات، نفسيات، شعور و الشعور، خواهش هاي مختلف و متضاد،... 

در راه زندگي، سنگ هاي گران چندي وجود دارد.
و  روحانيت  بين  كشمكش  و  تصويرسازي  را  طريقت  و  سلوك  مختلف  مراحل  وجهي 
ماديت را عّكاسي كرده است. اين رساله، بهترين نمونة كشمكش انساني در خواهش دنيا و 

خواهش عقبي است. داستان تجّسم صفات و جذبات است. (رفيعه سلطانه، بي تا: 255- 254)
گيان چند به نقل از سّيده جعفر، «ماستررام چندر» را اّولين انشائيه نگار مي داند؛ درصورتي كه 

بسياري از اهل قلم بر اين مّتفق اند كه اّولين انشائيه نگار، وجهي است. 

اسلوب سب رس
سب رس به نثر مصنوع و رنگين نوشته شده و به سجع و قافيه نيز التزام شده، ولى كاربرد 

آن طوري است كه شكفتگي و سالست را ازدست نداده است.
اسلوب سب رس، گام بسيار مهمي در ترّقي نثر اردو به شمار مي رود. زبان در آن فقط 
وسيلة انتقال و اظهار مفاهيم نيست، بلكه وجهي بدان جنبة ادبي و ذوقي داده و با آميزش 

نثر و نظم، سبكي جديد پديد آورده است.
اساسًا سب رس به جهت بي تكلّفي، حسن و زيبايي، در زمرة نثرهاي اّولية اردو به حساب 

مي آيد و سخن وجهي در نثر اردو، حسن، توانايي ادبي و تنّوع مي بخشد. 
وجهي از عبارات طوالني استفاده مي كند و در كاربرد قوافي به دو يا چهار قافيه اكتفا 
نمي كند، بلكه در معّرفي شخصيت ها و صفات، قوافي متعّدد به كار مي برد. «گيان چند» اين 
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را صحيح و آن را نمود مهارت و مقصود انشاپردازانة او مي داند. 
وجهي قافيه ها، تشبيهات و استعارات بسيار مي آورد و چندان پاي بند معني آفريني نيست. 
از آنجا كه وجهي قّصة حسن و دل ـ كه مسّجع و مقّفي بوده ـ و افزون بر آن در فارسي نثر 
ظهوري ترشيزي (متوّفي 1026ه .ق./ 1617م.) را پيش رو داشته است، بعيد نيست كه او 
تحت تأثير آنها قرار گرفته باشد. موزونيت و وقار وجهي زماني ديده مي شود كه وي به علّت 
آشنايي با ادب دو زبان (فارسي و اردو)، از آيات و احاديث، مكالمات و ضرب المثل ها به طريق 

مناسب استفاده مي كند و جابه جا در نثرش از آنها بهره مي گيرد.

زبان سب رس
همان طور كه اشاره شد، مولوي عبدالحق مي نويسد كه با نگارش سب رس، زبان اردو 
تحرير و روش ادبي حالت عادي و متعارف يافت.  نشو و نما و ترّقي پيدا كرد و زبان در 
افزون بر اثرات زبان هاي محلّي، مانند پنجابي و مرهتي، الفاظي از زبان هاي ديگر وارِد زبان 

سب رس شد و محاورات تازه اي در زبان آن به كار رفت كه سابقه نداشت:
زبان، در اين داستان، تنها وسيلة انتقال و اظهار مفاهيم نيست، بلكه جنبة ادبي و ذوقي 
هم به خود گرفته و نويسنده با آميختن نظم و نثر در آن، سبك جديدي پديد آورده است. 

(رادفر، 1386: 32)
ويژگي ديگر سب رس آن است كه روايات فارسي و عربي، برعكس روايات، فرهنگ و 
فضاي هندوستاني، اثر بسيار بر آن گذاشته است. (منظر اعظمي، 1986: 12-11 و برخي صفحات 

ديگر)
صاحبنظران ادب  پژوهشگران و  به هر حال، عظمت ادبي سب رس بر همگان به ويژه 

داستاني اردو كامًال مسلّم است.
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