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  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )ات فارسي دانشگاه اصفهاناستاديار گروه زبان و ادبي(علي اصغر باباصفري 
 )ات فارسيدانشجوي دكتري زبان و ادبي(غالمرضا سالميان 

   
  ستي و بازتاب آن در ادب فارسي

 چكيده
سكريت به معني عفيف و پاكدامن و در اصطالح به معني زني است كـه طـي           اي است سان    ستي واژه 
 سوزاند و به معني خود اين مراسم نيـز بـه كـار               اش مي   ي خود را در فراق همسر درگذشته      آداب خاص
 1829گـردد و در سـال          سال پيش از ميالد برمي     500 تا   1000گيري آن به      سابقه شكل . رفته است 

زيستند، از اين سنت هنـدويي    ن پارسي زبان به ويژه آنان كه در ديار هند مي          شاعرا. ممنوع اعالم شد  
در اين مقاله آيين ستي و بازتـاب آن در  . اند هايي سوزناك و پراحساس آفريده   استفاده كرده و منظومه   

  .گيرد ادبيات فارسي مورد بررسي قرار مي
  .هندوستان، زن، ستي، آتش، سوختن، مثنوي :ها كليدواژه

مهمقد  

تنوع دين، مذهب، نژاد و زبـان در ايـن كـشور چنـد صـد               . اند  ت ناميده هند را به حق كشور هفتاد و دو ملّ        
اگرچه ممكن است بسياري از آنها از لحاظ ارزشهاي         . ميليوني، آداب و رسوم گوناگوني را ايجاد كرده است        

يكـي از   » سـتي «رسـم   . آيـد هاي امروزي مردود و نادرسـت بـه شـمار             انساني به ويژه از ديدگاه نگرش     
 انحرافـاتي   ةآيـد و نتيجـ      ليه بانوان به شمار مـي     تهايي است كه به واسطة ماهيت آن مخالف حقوق او         سنّ

  .اند است كه برهمنان در آيين هندو ايجاد كرده
به دليل پيوند موجود ميان ايرانيـان و هنـدوان كـه از سـويي بـه خاسـتگاه مـشترك ايـن دو ملـت                          

رود   سوي ديگر معلول ارتباطهاي فرهنگي دو كـشور در طـول تـاريخ اسـت، انتظـار مـي                  گردد و از      بازمي
شود ضـمن     در اين مقاله كوشش مي    . تهاي هنديها از جمله رسم ستي آگاه باشند       ايرانيان از بسياري از سنّ    

ات فارسي نيز نشان داده شودبررسي رسم ستي، بازتاب آن در ادبي.  
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 ستي چيست؟. 1

   و اصطالح ستي در لغت.1-1

كـه  ) 285 ص ،ارمغان ادبـي  (آاليش    به معني خالص و بي    » ست«اي است سانسكريت از ريشة        ستي واژه 
اين واژه به شكل وصـفي      . رود  در زبان هندي و اردو، هم به صورت صفت و هم به شكل اسم به كار مي                

ارسا، نكوكار و صالحه    پاكدامن، وفادار، پ  ) 343 ص   ، فارسي -فرهنگ اردو   (در معاني زن عفيف و با تقوي        
سـوزاند،    و در حالت اسمي در مفهوم زن هندو كه خود را با جسد شوهر مي              ) 34 ص ،3 ج ،فرهنگ آصفيه (

دانشنامه (نامند    به عالوه خود اين رسم را نيز ستي مي        ) 343 ص   ، فارسي -فرهنگ اردو (شود    استعمال مي 
  .)1357 ص ،2ج، ادب فارسي

  چگونگي مراسم ستي.1-2

 ،سفرنامه ابـن بطوطـه  (شدند  ه روز پيش از مراسم ستي با ساز و آواز و شادي آماده اجراي آن مي     گاه از س  
لباسـي زيبـا و     ) 379 ص ،تحفه العـالم  (كرد     در روز اجراي مراسم زن به اين نيت غسل مي          .)473 ص ،2ج

دة تـأمين   خويشاوندان زن با وع   ) 285 ص ،ارمغان ادبي (آراست    پوشيد و چون عروسي خود را مي        فاخر مي 
ساير بيوه  ) 1357 ص   ،2 ج ،امه ادب فارسي  ندانش(خواستند از اين عمل منصرف شود         نيازهايش از وي مي   

 .كردند  شدند و او را به ستي شدن ترغيب مي          ها را به او يادآور مي       اساس بودن اين وعده     زنان، سستي و بي   
زن را بر فيل يـا اسـبي        ) 284و   285 صص،  ارمغان ادبي (برهمنان نيز مشوق زن براي ستي شدن بودند         

از آنجا كه مسؤول مراسم قاضي يا حاكم شهر بـود بايـد از محـلّ        . بردند  مرصع به سوي محلّ مراسم مي     
قاضـي يـا حـاكم نيـز بـا وعـده تـأمين              ) 1357 ص ،2 ج ،دانشنامه ادب فارسي  . (كردند  حضور او عبور مي   

) 286 ص ،ارمغان ادبي (كوشيد او را منصرف كند        نيازهاي مالي و نيز پذيرفتن زن به عنوان فرزند خود مي          
گـشت همگـي بـه سـوي محـلّ اجـراي مراسـم بـه راه               از آنجا كه معموالً زن از عقيدة خويش بـازنمي         

 ،2 ج،سـفرنامه ابـن بطوطـه   (گرفـت  اي به دست چـپ مـي    زن نارگيلي به دست راست و آيينه      . افتادند  مي
بـه مكـان مـورد نظـر كـه          . كردنـد    همراهـي مـي    هاي موسيقي با شور و حـرارت، زن را          دسته) 473ص
زن لباسهاي فـاخر  . نهادند يا درون گودالي مي) 286 ص،ارمغان ادبي(رسيدند جنازه را بر روي سكويي     مي

سپس لباسي خـشن از جـنس پنبـه         . بخشيد  آورد و به عنوان صدقه به ديگران مي         خود را از تن به در مي      
. كردنـد   معموالً اين لباسها را بـا آب مقـدس مرطـوب مـي            ) 474 ص ،2 ج ،سفرنامه ابن بطوطه  (پوشيد  مي

خواستند كه به محض رسيدن به بهشت سالم آنها را به مردگانشان برسـاند                حاضران در مراسم از زن مي     
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 ص ،2 ج ،دانـشنامه ادب فارسـي  (سـپردند   و گاه هدايايي براي مردگان به او مـي ) 286 ص،ارمغان ادبي (
خوراندنـد و سـپس او را روي تـوده             به زن مـي     )285 ص ،ان ادبي غارم(است   يا م  1»پان«مقداري  ) 1357

و ) 1357 ص   ،2 ج ،دانـشنامه ادب فارسـي    (گرفت    او جنازة شوهرش را در آغوش مي      . دادند  هيزم قرار مي  
زدنـد و سـپس زن بـه          گاهي ابتدا جسد و هيمه را آتش مـي        . زدند  برهمنان از چند جا هيزمها را آتش مي       

 در چنين حالتي پيش از آن كه زن آماده رفتن به درون آتـش  .)286ص، ارمغان ادبي(فتر درون آتش مي  
 ،سـفرنامه ابـن بطوطـه     (كشيدند تا مانع از وحشت وي شود          اي مي   ور، پرده   شود، بين او و توده هيزم شعله      

گـاه سـوزش    . شـد   صداي سوختن زن در ميان هياهوي موسيقي و فرياد حاضران گم مـي            ) 474 ص ،2ج
ها بگريزد؛ در چنين حالي برهمنان با ضربات چوب خيزران مانع            داشت كه از ميان شعله      ن را وا مي    ز ،آتش

هاي سوخته سـه روز بـه حـال خـود رهـا               جنازه) 1357 ص ،2 ج ،دانشنامه ادب فارسي  (شدند  از فرار او مي   
. كردنـد    مـي  كردند و برهمنان زر و سيم ذوب شده را گـردآوري            روز چهارم خاكسترها را جمع مي     . شد  مي

 ،ارمغـان ادبـي   (آمـد   اين ضريح مكاني مقدس بـه شـمار مـي         . ساختند  معموالً در محل ستي ضريحي مي     
   .)288ص

  ستيةتاريخچ. 2

   پيدايش ستي.2-1

شـيوا را  . پيـدا كـرد  » شـيوا «از منظر اسطوره شايد بتوان رد پاي ستي را در يكي از داستانهاي مربوط بـه     
همـسر شـيوا و     » سـاتي «. ر آن واحد هم تارك دنياست و هم رئيس خانواده          زيرا د  ،نامند  خداي اضداد مي  

. اي كه ركشا برگزار كرد همه خدايان جـز شـيوا دعـوت شـده بودنـد      در مراسم قرباني  . بود» ركشا«دختر  
اعتنايي پدرش به شيوا آن چنان احساس سرافكندگي كرد كه بـا آتـش نيـروي يوگـا بـه            ساتي از اين بي   

هـاي سـاتي و    شدت عالقه ساتي به همسر و قرابت لفظـي واژه ) 62 ص،دين هند(2 داد زندگي خود پايان  
 تـا   1000 –از منظـر تـاريخي دورة پهلـواني         . ستي، شايد بيانگر ارتباط رسم ستي با اسطوره مذكور باشد         

ص صـ  ،1 ج ،تاريخ تمـدن (آيد   كه پس از دورة ودايي واقع شده دورة رواج ستي به شمار مي             –م  .  ق 500
در ايـن كتـب     . در كتابهاي مقدس ودا و اوپانيشادها درباره رسم ستي مطلبي نيامـده اسـت             ) 284 و   288

 كـه پـس از   3مـانو در كتاب .  در نظر گرفته شده است– در حدي كمتر نسبت به مرد    –حقوقي براي زن    
له مبـادي    تأليف شده و بعدها به منز      – حدود قرن دوم تا اول پيش از ميالد          –ديگر كتب مقدس هندوها     

شرعي و قانوني مذهب هندو بـه شـمار آمـده و حتـي در دورة معاصـر هـم در قـوانين مـدني و جزايـي                    
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بيشتر حقوق ابتدايي زنان ناديده گرفته شـده        ) 126 ص ت در ايران،  تاريخ ادبيا . (هندوستان مؤثر بوده است   
 4 سگ، يك نفر شودره    كشتن يك «: تا جايي كه در بخشي از آن، اين چنين به مقام زن اهانت شده است              

به موجب قانون مانو وظيفه     ) 291 ص ،1 ج ،جهان مذهبي اديان  (» .و يا يك زن جرم بسيار كوچكي است       
واجب زن آن است كه با كمال خضوع و خشوع به خدمت مرد قيام كند، شوي خود را مانند خدا پرسـتش      

واي توليد فرزند با ديگـري تـزويج        اگر زني بيوه به ه    . كند و پس از مرگ شوهر نبايد دوباره مزاوجت كند         
ايـن  . كند در حيات ثانوي به جاي آن كه به شوهر خود متصل شود در رحم شغالي جاي خواهـد گرفـت                    

آمده و عالوه بر آن به عنوان آخرين وظيفـه گفتـه            » پدمه پورانه «وظايف كه براي زن مقرر شده در متن         
  .)257 ص،مع اديانتاريخ جا(» . است5يكي از الزامات زن رسم ستي«: شده

2-2.ت ستي ممنوعي  

ايـن  . تالش براي از ميان برداشتن رسم ستي تاريخي كهن دارد و در چند مرحله به نتيجه رسـيده اسـت                   
پادشـاه  ) 265 ص ،1 ج ،جهـان مـذهبي اديـان     (آيد، نخستين بار اكبر شاه        گونه كه از شواهد تاريخي برمي     

از پژوهشگران معتقدند اين ممنوعيت بـه علـت اعتـراض    برخي . گوركاني هند، ستي را ممنوع اعالم كرد     
رسد شاهي مقتدر چون اكبر تحـت فـشار، از             اما به نظر نمي    .)289 ص ،ارمغان ادبي (نتيجه ماند   هندوان بي 

گـردد كـه اواخـر        اين تصميم عقب نشيني كرده باشد بلكه اين مسأله به سياست تساهل مذهبي او برمي              
بعدها پس از رونق مجدد اين سنت، پرتغاليهـا         ) 677-680 ص ،1 ج ،تمدنتاريخ  (عمر در پيش گرفته بود      

اي كـه هندوسـتان در تـسلط اسـتعمارگران انگليـسي بـود               در دوره ) 39 ص ،اوپانيشاد(آن را ممنوع كردند   
نـي  ااصالح گران هندو در جهت از ميان برداشـتن رسـم سـتي تـالش فراو               . مجدداً اين رسم رواج يافت    

  . كردند
وي زبانهـاي عربـي،   . برهمن بنگالي بود)  م1833: ف (6»رام موهان روي «صالح گران   يكي از اين ا   

   .)136 ص،هندوئيسم(دانست فارسي، عبري، يوناني، التين، سانسكريت و زبان زادگاه خود، بنگالي را مي
در وقـت سـوزاندن جـسد       . گذرانيد، برادرش درگذشت     ايام جواني را مي    ،ن روي اهنگامي كه رام موه   

مشاهدة اين جنايـت وحـشتناك روح او را         . ر برطبق سنت هندو همسر وي را با جسد شوهر سوزاندند          براد
 ايجـاد   7»براهمو سـاماج  «م، سازماني به نام     1830وي در سال    . معذب ساخت و انقالبي در وي پديد آورد       

. تي بكوشـد  كرد و در صدد برآمد اصالحاتي در مذهب هندو ايجاد كند و براي لغو و ممنوع كردن رسم س                  
موجـب شـد كـه بعـدها        ) 336 ص ،9 ش ،ارمغـان  (8»ويليام كاري «تالشهاي وي و يك انگليسي به نام        

 .)39 ص ،اوپانيـشاد ( رسـماً سـتي را لغـو كنـد         10م1829 فرمانرواي انگليسي هند در سـال        9»لردبنتينك«
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، نيـز در جهـت      بنيانگذار مكتب هندو گرايي ودايي خاص       ) م1883: ف (11»ديانانداسارسواتي«كوششهاي  
هرچند حتي در   ) 282 ص ،1 ج ،جهان مذهبي اديان  (پاك كردن اين رسم از اذهان هندوها مؤثر واقع افتاد           

زمان ما هم علي رغم ممنوعيت ستي در قانون اساسي هند، گاه در گوشه و كنار اين سرزمين، رسم ستي                    
  ).261 ص،سرزمين هند(شود به صورت پنهاني اجرا مي

 عوامل ستي. 3

خودسوزي زنان شاهان هنـد امـري       . گيري و تداوم آيين ستي نقش داشته است         مل متعددي در شكل   عوا
. جمعي زنان و اطرافيان پادشـاه آمـده اسـت           در بسياري از متون خبرهايي از خودسوزي دسته       . اجباري بود 

مردان و زنـان    گاه باشد كه به قدر پانصد كس و زياده از           «: نويسد  ميرعبداللطيف شوشتري در اين باره مي     
 سـليمان سـيرافي از سـنتي يـاد كـرده كـه طـي آن         .)380 ص ،تحفه العالم (»پري پيكر خود را فنا سازند     

ناخـدا  ) 124 ص،سلسله التـواريخ (شدند تا در زمان مرگ وي، خود را بسوزانند          داوطلباني گرد شاه جمع مي    
عجايـب  (سـخن گفتـه اسـت     » ربالوج«بزرگ شهريار را مهرمزي نيز از رسمي شبيه به آن سنت، به نام              

 .)91 ص،هند
پادشاه به عنوان اقدامي پيـشگيرانه همـه        . عامل اين مسأله ترس شاه از خيانت نزديكانش بوده است         

همان گونه كـه در     . ساخت كه پس از مرگ او خود را فنا كنند           اطرافيان به ويژه همسران خود را ملزم مي       
مرد ساالري و   .  دوره ودايي به دوره پهلواني تبديل شد       تاريخچه ستي ديديم اين سنت زماني رايج شد كه        

تملك همه جانبـه   . آيد  ترديد از عوامل تقويت كننده اين عمل به شمار مي           حاكم شدن ارزشهاي مذكر، بي    
مرد نسبت به همسرش باوري گسترده بوده است؛ برابر اين باور عقد زن و شـوهر دائمـي و ابـدي اسـت                       

زن بايد بعد از مرگ همسر با خودسوزي دوباره در قيد تملـك شـويش               پس  ) 810 ص ،1 ج ،تاريخ تمدن (
 .قرار گيرد

اين باور يكي از عوامل مهم در عمـل         . يكي از ويژگيهاي مهم و بارز آيين هندو اعتقاد به تناسخ است           
در سـرزمين  «: گويـد  سليمان سيرافي در تأثير اين عقيده بر خود سوزي هنـدوان مـي    . به آيين ستي است   

اين كار به دليل اعتقـاد آنـان        . سوزانند   و ديگر پادشاهان هند كساني هستند كه خود را در آتش مي            12بلهرا
و زعمشان اين   «: نويسد   عبداللطيف شوشتري در اين باره مي      .)122 ص ،سلسله التواريخ (» .به تناسخ است  

 رايان حلول كننـد و      است كه هر زني خود را با شوهر بسوزاند او و شوهرش هر دو در مرتبه دوم به جسد                  
 محـدوديتها و سـختيهايي كـه زن پـس از مـرگ              .)379 ص ،تحفه العـالم  (» .باز همين شوهر، او را باشد     

زني كه از   . آيد  شد از عوامل بسيار مهم در تن دادن زنان به اين رسم به شمار مي                رو مي   شويش با آن روبه   
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حق استفاده از زيور آالت     ) 380 ص ،فه العالم تح(ماند  كرد بايد تا آخر عمر بيوه مي        ستي شدن خودداري مي   
بايـست لبـاس سـفيد و خـشن بپوشـد و پيوسـته                و البسه ظريف و نازك و رنگي را نداشت و همواره مي           

حق نداشت در مراسم جشن و شادي شركت كنـد يـا نـوزادي را بغـل نمايـد و                    . موهاي سرش را بتراشد   
خوراكش پـس مانـدة غـذاي ديگـران يـا        . شد  روم مي از غذا خوردن با مردان و زنان شوهردار مح        . ببوسد

چنـين زنـي    ) 284 ص ،ارمغان ادبـي  (كرد  در آلونكي در كنار رود گنگ تنها زندگي مي        . غذاهاي نذري بود  
در ) 473 ص ،2 ج ،سـفرنامه ابـن بطوطـه     (كـرد   اي خشن دربر مي     شد و جامه    وفا محسوب مي    همسري بي 

  . داد جي و زندگي دشوار ترجيح ميچنين وضعيتي زن، مرگ اختياري را بر مرگ تدري

  آشنايي ايرانيان با ستي. 4

اي كه به مسأله ستي بدون تصريح به عنوان آن اشاره كرده سليمان سيرافي بازرگان                 گويا نخستين ايراني  
هـاي خـود را       ها و شنيده    سليمان كه ديده  . است كه در قرن سوم هجري از چين و هند بازديد كرده است            

. گرفته اشاره كـرده اسـت       اي نگاشته به چند نوع خودسوزي كه در فراق شاهان انجام مي             درقالب سفرنامه 
ها و از سـرزمين   سرنديب پايان جزيره«: يكي از اين موارد، خودسوزي همسران شاه به همراه جسد اوست          

دازنـد و   ان  سوزانند، زنان او نيز خود را بـه آتـش مـي             در اين سرزمين گاه كه جسد پادشاه را مي        . هند است 
 ناخـدا   .)78 ص ،سلـسله التـواريخ   (».كننـد   سوزند و اگر نخواهند چنين كاري را نمـي          همراه شوي خود مي   

بزرگ شهريار را مهرمزي نيز در نيمه اول قرن چهارم هجري از خودسوزي زنان پادشاهان هند در فـراق                   
ر كتـاب ارزشـمند     د)  هــ  440ف  (  ابوريحان بيروني     ).94-91ص   ص ،عجايب هند (همسر خبر داده است   

 –هاي وي در حين فتوحات سلطان محمود غزنوي در هنـد اسـت                 كه حاصل پژوهش   – تحقيق ماللهند 
تـوان    از سخنان ابوريحـان مـي     . مطالبي عالمانه و ارزشمند در مورد ستي شدن زنان هند بيان كرده است            

  : نكات زير را استخراج كرد
  ؛ردزن پس از فوت همسر اجاره ازدواج مجدد ندا. 1
 ؛زن شوي مرده، بايد ميان بيوه ماندن هميشگي يا خودسوزي، يكي را انتخاب كند. 2
  ؛خودسوزي به سود زن شوي مرده است، زيرا در غير اين صورت همة عمر را در عذاب خواهد بود. 3
برخالف گفته سليمان سيرافي كه خودسوزي زنان شاهان را اختياري عنوان كرده بـود، ابوريحـان                . 4

  ؛شوند قد است زنان پادشاهان چه بخواهند، چه نخواهند به خاطر پرهيز از لغزش سوزانده ميمعت
 . پير زنها و كساني كه داراي پسري هستند كه از آنها نگهداري كند از سوختن معاف هستند. 5
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شـرح التعريـف لمـذهب      نخستين متن فارسي كه در آن به خودسوزي زنان هندي اشاره شده، كتاب              
مستملي با توجه به مـشرب خـويش از ايـن مـسأله             . است)  هـ 434ف  ( نوشته مستملي بخاري     التصوف

و اين را در معاملت خلق با هندوان مثال يابد كه اگر كسي را از ايشان يـا از زن                    «: گيرد  نتيجه عرفاني مي  
او را در كنـار  يا از شوي دوستي بميرد، آن مرده را به آتش بسوزانند و آن ديگر كه دعوي محبت او كنـد،                    

اگر كسي در محبت مخلوقات صدق دعوي را چنين قوت بايد در            . گيرد تا در موافقت او با او به هم بسوزد         
  .)1494 ص،4 ج،شرح التعريف(» .تر محبت خالق اولي

سفرنامه ابن  ها همچون     اي از سفرنامه     و در پاره   دبستان مذاهب در برخي از كتابهاي ملل و نحل مانند         
 .شـود   نيز مطالبي در مـورد رسـم سـتي پيـدا مـي            )  هـ 1216نگارش   (تحفه العالم و  ) هـ1164ف (بطوطه

بيشترين ميزان آشنايي ايرانيان با مسأله ستي مربوط به دورة صـفويه اسـت و ايـن بـه دليـل گـسترش                       
 اين اي كه حتي تأثير آن در نقاشي       به گونه . هاي فرهنگي ايران و هند در اين زمان است          ارتباطها و مراوده  

اي از مراسم ستي است كه بر يكي از ديوارهاي كاخ چهل        نمونة موجود آن صحنه   . شود  عصر نيز ديده مي   
  . ستون اصفهان نقاشي شده است

 ستي در ادبيات فارسي. 5

   ابيات پراكنده.5-1

ود با وجود آگاهي ايرانيان از وجود چنين سنتي در هند، انعكاس آن در ادبيات فارسي تا قرن هفـتم محـد                    
سوز و گدازي كه معمـوالًَ بـا        . كرد  اي بود كه غالباً سوز و گداز معمول عاشقان را بيان مي             به ابيات پراكنده  

  .آيد سوختن نمادين پروانة عاشق گرد محبوبش، شمع، به بيان در مي
  چه –كردند    البته در اين ميان شاعراني بودند كه به طور محدود به مسأله سوختن در هند اشاراتي مي                

ها در مذهب هندو حمل كنيم، چه آن را به معناي سـتي شـدن در نظـر                   اين سوختن را به سوزاندن جنازه     
  : يك از نخستين كساني است كه در اين زمينه شعر سروده است)  هـ583ف ( انوري –بگيريم 

 سوخت از آتش غم جان مرا هندو وار  هندويي كز مژگان كرد مـرا الله قطار 
 هندوان دست ببردند بدين هر دو نگار  وختن اندر آتش ـو سالله راندن به دم 

 رخوردارـداري از هر دو عمل يار مرا ب  هندوانه دو عمل پيش گرفت او يـارب
  كه در انگشت بود عادت سوزاني نـار  تر عشق هندو به همه حال بود سوزان

  )165 ص،1 ج،ديوان انوري(           
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  : از رسم ستي ياد كرده استآشكارا)  هـ725ف (امير خسرو دهلوي 
  خسروا در عشقبازي كم ز هندو زن مبـاش  

  كز براي مرده سوزد زنده جــــان خويش را  
  اي جان فداي دوست كن كم زان زن هندو نه  

  كز وفاي شوي در آتش بســوزد خويش را  
  )17 ص، مقدمه،سوز و گداز(    

ميرخسرو دهلوي را بدين گونه تضمين كرده       دلشاد پسروري از سرايندگان هندي سده دوازدهم، شعر ا        
  : است

  پـــادشه پرسيد يك شب هنــدوان خويـــش را  
  زن پس شوهـر چرا ســـوزد روان خويـش را؟  

  ها كــردند عرض در حضـور شمع چون پروانه  
  آنِ عشق اين است و سوزد عشق آنِ خويش را  

  گر ز ما چون شمع اين پروانـگي منظـور نيست  
  از سوز دل افروزد روان خويـــش راخســرو   

  خســروا در عشقبازي كم ز هندو زن مبـاش«  
  كو براي مرده سوزد، زنـده جـان خويـــش را  

  اي جان فداي دوست كن كم زان زن هنــدو نه  
  »كز وفاي شوي در آتش بسـوزد خويـــش را  

رفت در جـايي   هند به شمار ميكه خود از شاعران دربار شاهان گوركاني     )  هـ 1061ف  (كليم كاشاني   
  : چنين گفته است)  هـ1076ف (در مورد شاه جهان 

  به عهدش قبه االسالم هند است    پنــاه دين در اين ايـــام هند است
  سوزد از اين غم كه هندو زنده مي    چنــــان اسالم از او گرديد محكم
  نه در هندسوزد به جـز پــروا نمي    نه هندو ماند و نه بتخــانه در هند

  )172 ص،ديوان كليم همداني(  
تر گفته شد اكبـر شـاه    همان گونه كه پيش. بيت سوم نمودار ممنوعيت ستي در عهد شاه جهان است    

  .اين سنت را ممنوع اعالم كرده بود
  : اي به ستي دارد نيز در ديوانش اشاره)  هـ1088ف (صائب تبريزي 
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  چون زن هندو كسي در عاشقي ديوانه نيست  
  سوختن بر شمع كشته كار هر پـروانه نيست  

  )17 ص،مقدمه، سوز و گداز(
  نيستم در عشـــق كافـر ماجــراي ســوختن  

  ...دهم جان همچو هندو از بـراي سوختن مي  
  كند در جمع مال رويي كه كوشش مي هر سيه  

  جمع چون هندو كند هيـــزم بـــراي سوختن  
  )658 ص ، حاشيه،ديوان صائب(

  ن بردارم از رخسار آتشناك يــارچشم چو  
  ميرم چون هندو از براي سوختن من كه مي  

  )2914 ص ،6 ج،ديوان صائب تبريزي(
  سوزد بــراي مرده در هندوستـــان زنــده مي  

  سوزد در اين كشور عزيزان را به هم دل نمي  
  )2623 ص ،5 ج،ديوان صائب تبريزي(

  :ده استچنين آور» سوزد«هم چنين در غزلي با رديف 
  آتــش عشـــق ز خـاكستـر هند است بلنــد  

  زن در اين شعله ستان بر سر شوهر سوزد  
  )1644 ص ،4 ج،ديوان صائب تبريزي(

  
 آنجا كه درباره اعتقـاد هنـديان بـه تناسـخ سـخن              عرفاننيز در مثنوي    )  هـ 1133ف  (بيدل دهلوي   

ن حكايت بازرگان ثروتمندي دختري به نام       براساس اي . كند  گويد، حكايت كوتاهي درباره ستي ذكر مي        مي
. از قضا دامـاد درگذشـت     . برابر رسم هندوان او را در خردسالي نامزد يكي از اقوام كردند           . داشت» جونتي«

جونتي در حين بازي ناگهان شمعي برداشت و بـه خلـوت سـراي              . ابتدا موضوع را از جونتي پنهان كردند      
او را در حالي يافتند كه دست    . گذشت؛ اطرافيان به سراغش رفتند    مدت زيادي از غيبت جونتي      . خانه رفت 

. تالش خانواده براي منصرف كردن او بيهـوده بـود  . در شعله شمع فرو برده، مشغول سوزاندن خويش بود      
  : داد جونتي در حال سوختن به آنان چنين پاسخ مي
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  ـــد آگاهحيف كــز جلـــوه نيستيــ  كـاي تمـاشــــاييـان هــــرزه نـگاه  
  ...ام درس ســوختن از بـــــر كـرده  بــــارها با همين فســـرده شــــرر  
ـــــم ديگر     كس چه داند به هم چه ســـر داريم   داريـــم13من و او عاـل
  نـــوازد بـه چشمـك شـــــررم مي  اينك ايستـــــاده است در نظـــرم  
  ـــرايي نشسته سنگ بــه دلتـو چ  بـــرند از اين محفل كه مـــــرا مي  
  گر نسـوزي دگر چه خواهي كـــرد  ردكبي من اين بام و در چه خواهي   

  :ها، در آغوش محبوبش جان سپرد و سرانجام جونتي در ميان شعله
              هــم بــه آتش خمـــوش آتـــش او     گشــت آخـــر ز شمـع سركش او   
  نشــــــاني داد ـاد           داد آغـــــوش بــي     ريخت بــرق عــروس بر دامـــ

  )289 و 290صص ،)مثنوي عرفان(كليات (

  هاي مستقل  ستي نامه.5-2

شود و براي نخستين      هايي پراكنده در مورد ستي ديده مي        گونه كه گفته شد تا قرن هفتم تنها اشاره          همان
دكتر اميرحـسين عابـدي   . ناميد» نامه ستي«نها را توان آ شويم كه مي رو مي  بار در قرن هفتم با آثاري روبه      

نامه زبان فارسي دانـسته اسـت     را كه در قرن يازده هجري سروده شده، نخستين ستيسوز و گداز مثنوي  
) 886 و 887 ص ،5 ج،داسـتانهاي عـشقي پاكـستان    (كنـد     گونه كه دكتر صـفا نيـز اشـاره مـي            اما همان 
نامه بـه شـمار آورد؛ ضـمن ايـن كـه در فاصـله                 د اولين ستي  را باي )  هـ 738ف  ( حسن دهلوي    نامه  عشق
موضوع ستي را   . اند   هم سروده شده   چنيسر نامه  و   سحر حالل ، مثنويهاي   سوز و گداز   دهلوي تا    نامه  عشق

اند كه در ادامه به ترتيـب   اند و بدان نامهاي گوناگوني داده    گوي شبه قاره هند سروده      عمدتاً شاعران پارسي  
ها، ابيـات آغـازين    نكته جالب توجه در اغلب اين منظومه. شود  رفي و بررسي آنها پرداخته مي     ايي به مع  بالف

وجـود  ... آتش، شعله، مشعل، افروختن، سوختن، نور، شمع و         : آنهاست كه معموالً در آنها كلماتي همچون      
   :پيدا كرده است» براعت استهالل«دارد كه اصطالحاً جنبه 

  اعجاز عشق. 1

 1244شاعر قرن سيزدهم كـه آن را در سـال           » نشاط« احمد بخش پسروري متخلص به       مثنوي است از  
كرد   دختري زيبا زندگي مي   » جيپور«در شهر   : خالصة داستان چنين است   .  بيت سروده است   1014هـ در   

هنگـامي  . پس از چندي دختر بيمار شد و بر اثر آن در گذشـت         . شد  ديد فريفته او مي     كه هر كس او را مي     
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درنگ خود را در آتش  هاي آتش سپردند يكي از عاشقان او بي       بر آيين هندوان پيكر دختر را به شعله       كه برا 
هيچ آسيبي از آتش بيـرون   آن دو بي. اي اتفاق افتاد و آتش به گلزار مبدل شد   در اين هنگام معجزه   . افكند
 ذيـل   ،4 ج   ،دانـشنامه (گرفتنـد   پس از آن از دنيا و اهل آن رويگردان شدند و راه صحرا را در پيش                 . آمدند

  .)اعجاز عشق
نامه حسن    نكته درخور تأمل درباره اين منظومه اين است كه در مثنوي اعجاز عشق نيز همانند عشق               

  .سوزاند است كه خود را همراه معشوق مي) مرد(دهلوي اين عاشق 

  14:پدماوت. 2

 از هنـدي بـه نظـم        1028در سـال      )1073 ف   1001و  (بار مالعبدالشكور بزمي      اين داستان را براي اولين    
  . بيت است3014تعداد ابيات اين مثنوي . فارسي برگرداند

. شـود   هاي باستاني هند است و در اصـل بـه دو قـسمت تقـسيم مـي                  داستان پدماوت يكي از افسانه    
» چتـور « و بازگشت آنان به قلعـه        16»پدماوتي« و   15»رتن سين «قسمت اول آن افسانه عشق و عروسي        

 قسمت دوم كه تا حدي جنبه تاريخي دارد، مربوط به محاصره قلعه چتور توسط عالء الدين خلجي                  .است
نخستين و بهترين سراينده ايـن داسـتان بـه    . استو مرگ رتن سين و ستي شدن پدماوت        )  هـ 715ف  (

   .)9 و 10ص ص،داستان پدماوت(است )  هـ999ف (زبان هندي ملك محمد جائسي 
هيـرامن بـه حـدي      .  داشـت  18»هيـرامن « شاه سيالن طوطيي به نام       17»وسينگندر«پدماوتي دختر   

يكي از روزهايي كه پدماوتي بـه حمـام رفتـه بـود،      . محبوب پدماوتي شد كه پادشاه قصد كرد او را بكشد         
طوطي نزد  . يكي از برهمنان آن را پيدا كرد و به رتن سين، پادشاه چتور فروخت             . طوطي از قفس گريخت   

  .كرد به طوري كه او را شيفته پدماوتي كرد يبايي پدماوتي تعريف ميرتن سين از ز
پادشـاه  . اي از سربازانش در پوشش گدايان به طـرف سـيالن حركـت كـرد                رتن سين به همراه عده    

سيالن از وجود رتن سين آگاه شد، او و سربازانش را دستگير و حكم اعدام آنها را صادر كرد، امـا پـس از                        
 خود منصرف شد و با ازدواج رتن سين و پدماوتي موافقت كرد و بدين ترتيب رتـن                  چندي از اجراي حكم   

  .سين به وصال محبوب خود رسيد
 كـه از    19»رگـو «يكي از برهمنان به نام      . بقيه داستان هم جنبه تاريخي دارد و هم كمي تخيلي است          

 عاشق پدماوتي شـد و بـه شـهر          عالء الدين . چتور تبعيد شده بود نزد عالء الدين زيبايي پدماوتي را ستود          
 از غيبت رتـن     20»راجه ديوپال «. مدتي موفق به فرار شد    پس از رتن سين دستگير شد اما      . چتور حمله كرد  

سين سوء استفاده كرد و قصد داشت با پدماوتي نرد عشق ببازد كه رتن سين سررسيد و رقيب را از ميـان                     
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-11، صـص  داستان پدماوت (زگشت به چتور درگذشت     او در اين مبارزه زخم مهلكي برداشت و در با         . برد
  : پدماوتي با اجراي رسم ستي خود را در آتش افكند) 13

  در آتــش زد تمــــام زيـــــور  مو كند و فكند خـــاك بر ســـر
  با يــــار برو غنــوده يك لخت  وانـگه طلــــبيد صنـــدلي تخت
   خويشتن سوختبا كشته خويش  ناگـه ز دم آتــشي بر افـــروخت
  آميخته گشت خـاك با خـــاك  جان رفت به سوي جان طربنـاك
  مــاندند جهانيـــان به مـــاتم  بــاد آمــــد و برد خــاك را هم

  )221 ص ،داستان پدماوت(       

  : پدماوت. 3

ايـن  است كه شاعر ناشناسي آن را به نظم درآورده است نام ديگـر              » پدماوتي ورتن سين  «همان داستان   
  :اي از اين مثنوي  نمونه.) ذيل پدماوت،4 ج،دانشنامه(است» قصه رتن و پدم«اثر 

  آتش زده نور او به هر دل  يك ذات و صد آيينه مقابل  

  :  پدماوت.4

  .) ذيل پدماوت،4 ج ،دانشنامه(در زمره سرايندگان اين داستان قرار دارد » حسن غازانه«شاعري به نام 

   پدماوت و رتن سين.5

رتن «نام ديگر اين اثر     ) 1004م  (» فيض دكني «اي است از ابوالفيض بن شيخ مبارك معروف به            منظومه
  .) ذيل فيض فياضي،4 ج،دانشنامه(است » و پدم

   پدماوتي و رتن سين .6

ق منظومة هنـدي پـدماوتي و   . هـ1110از شعراي دكن در سال » سيد محمد عشرتي«اي به نام     سراينده
  .) ذيل پدماوت،4 ج ،دانشنامه(ا به صورت نظم فارسي تلخيص كرده است رتن سين جائسي ر
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   پدماوتي و رتن سين .7

اسـت كـه در سـال       » ذاكـر كـشميري   «معروف به   » خواجه محمد ذاكر  «از ديگر سرايندگان اين داستان      
ـ  ،4 ج   ،دانـشنامه (ق اقدام به نظم اين داستان كرده اما موفق به اتمام آن نشده است             . هـ 1222 ل ذاكـر    ذي

   .)كشميري

   پدماوتي و رتن سين.8

اين داستان را به صورت خالصه به نثر فارسـي نگاشـته            » نواب ضياء الدين احمدخان   «اي به نام      نويسنده
   .) ذيل پدماوت،4 ج ،دانشنامه(است

   تحفه القلوب .9

ين را بـه نثـر      داستان پدماوتي و رتن سـ       از نويسندگان سدة يازدهم هجري در هند،        » راي گويند منشي  «
  .) ذيل پدماوت،4 ج ،دانشنامه(نهاده است » تحفه القلوب«فارسي تحرير كرده و نام آن را 

   تصوير محبت.10

 بـه نظـم     1156 بيـت بـه سـال        823اين داستان را در     ) 1183 م   1115و  (» شمس الدين فقير دهلوي   «
  :آغاز داستان با اين ابيات است. درآورده است

  كه از سوزش فتد آتش به جانم   ســـانمخـداوندا دلي ده شعله
  از اين آتش چراغم را برافـروز  شبم را از فروغ عشـق كن روز

  :چكيدة داستان چنين است
همتا بود و هـر روز گـروه بـسياري بـراي ديـدنش بـه محـل كـار او                در زيبايي بي  » رامچند تنبولي «
حـسادت،  . رود  يگر كمتر از خانـه بيـرون مـي        كند و د    آمدند تا اين كه رامچند با دختري زيبا ازدواج مي           مي

عـروس پـس از     . دارد كه خبر دروغين غرق شدن او را به نـوعروس برسـاند              يكي از شيفتگان او را وا مي      
شود با پايان مراسـم سـوزاندن جـسد دختـر،             ميرد و برگشت رامچند به شهر مصادف مي         شنيدن خبر مي  

جهـد و صـداي      اي مـي    ود ايستاده بود كـه ناگهـان شـعله        قراري در كنار جسد دلدار خ       رامچند با حالت بي   
افكنـد و     شـود و خـود را در آتـش مـي            تاب مي   رامچند نيز بي  . خواند  د كه او را مي    وشن  محبوب خود را مي   

اسـت كـه خـود را       ) مرد(اين عاشق   » اعجاز عشق «و  » عشق نامه «در اين داستان نيز همانند      . سوزد  مي
  .) ذيل فقير دهلوي،4 ج،دانشنامه(سپارد  همراه معشوق به آتش مي
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   جوش و خروش.11

 نـوعي   سوز و گداز  ي از مثنوي    وبه پير ) 1169 م   1100و  (» سراج الدين علي خان آرزو    «مثنويي است كه    
  .)سوز و گداز نوعي خبوشاني: ك.ر(، ) ذيل آرزو،4 ج،دانشنامه(خبوشاني سروده است 

   چنيسرنامه.12

در ) ق. هــ 1034متـوفي پـس از    (ديمي ديار هند بوده ادراكي بـيگالري        اي ق هاين مثنوي را كه از داستان     
  :خالصة داستان.  بيت به نظم درآورده است875 هـ در 1010سال 
كـونرو معمـوالً بـا دختـر        . داشت» كونرو«در سند، دختري زيبا به نام       » لكپت«حاكم ناحيه   » كنگار«

يك روز كه كونرو در حين بـازي        . در جمني بود  او نامزد برا  . و دختران ديگر سرگرم بود    » جمني«عمويش  
آنقدر متكبر و پرافاده هستي مثل اين كه راجه         «: و سرگرمي دختران ديگر را اذيت كرد، جمني به او گفت          

كونرو كه دختر حساسي بود، از اين طعنه آزرده خاطر شد و            » .كشور ديول، چنيسر به خواستگاري تو آمده      
  .ر ازدواج كند و در اين راه نظر مساعد پدر و مادرش را نيز جلب كردتصميم گرفت هرطور شده با چنيس

به همراه عده زيادي از كنيزان و غالمان راهي ديار ديول شدند آنها پـس               » بركهي«كونرو و مادرش    
پايتخت ديول شدند و از طريق ارتباطي كه با جكرا وزير چنيسر، برقـرار كردنـد،   » پتن«از ماجراهايي وارد    

كـونرو كـه    . كونرو به عنوان مسئول درست كردن رختخواب چنيسر مشغول كـار شـد            .  راه يافتند  به دربار 
كونرو گردنبند را به ليال داد      . گردنبند بسيار گرانبهايي داشت ليال همسر چنيسر را شيفته گردنبند خود كرد           

را بـه   هنگـامي كـه چنيـسر متوجـه شـد همـسرش او              . به اين شرط كه يك شب را با چنيـسر بگذرانـد           
ليال مجبور شد به شهر خود و نزد        . گردنبندي فروخته بسيار خشمگين شد و در مقابل با كونرو ازدواج كرد           

ازدواج وزيـر   . سـاخت   سـوخت و مـي      سالها گذشت ليال همچنان در فراق همسر مي       . اش باز گردد    خانواده
ناشناس با چنيـسر صـحبت      چنيسر با يكي از همشهريان ليال اين فرصت را به او داد كه به شكل فردي                 

ليال پرده از رخ برگرفت و چنيسر با ديدن چهره محبوب جان به جان              . عشق ليال در چنيسر زنده شد     . كند
  : سان خود را در آتش عشق فنا ساخت آفرين تسليم كرد و ليال نيز پروانه
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ش بود   به جـان و دل هميشه مايلش بود  ز بس كز مهر ليــال در دـل
  چنيسر پيش او از شوق جــان داد  ش ليال نشان دادچو با وي از خود

  به درد آرزويـش جان سپـــــرده  چنيسر را چـو ليـــال ديد مـــرده
  همــــاندم نيز ليـال كـــرد آهـي  فتــــادش بر چنيسر چون نگاهي
  به بـــالين چنيسر جــــان بدادي  چنـــان پروانه بر آتـش فتـــادي

  ز عشق يكدگــر گشتند مستـــان  رستـــاندو تــن از مجمع آتش پ
  به كان آتـش افتــــادند هــر دو  به بيهوشي رضــــا دادند هـر دو

  شدندي هر دو خاكــستر به آتـش  ن را سـر به آتشـچو دادندي دو ت
  )227-205ص ص ،داستانهاي عشقي پاكستان(        

   حسن و عشق .13

حسن «ق به نظم درآورده و نام آن را         . هـ 1071تن سين را در سال      اي داستان پدماوتي و ر      شاعر ناشناخته 
  .) ذيل پدماوت،4 ج،دانشنامه(نهاده است » و عشق

   داستان پدماوت.14

در سده سيزدهم داستان معروف پدماوتي و رتـن سـين را بـه جامـه           » عبدالشكور منصور «شاعري به نام    
   .)295 ص ،داستان سرايي در شبه قاره(ناميده است » داستان پدماوت«شعر درآورده و آن را 

   داستان پدمني.15

سـرايي   داستان ( است اي آن را به نظم كشيده       همان داستان پدماوتي و رتن سين است كه شاعر ناشناخته         
   .)169 ص ،در شبه قاره

  ستي نامه . 16

ن مثنـوي بـه     است و ظاهراًُ نخستي   )  هـ 1273ف  ( بيت دارد، سروده مجرم كشميري       263اين مثنوي كه    
  :اما خالصة داستان. گرفته است» نامه ستي«زبان فارسي است كه عنوان 

 ايـن جـوان     .در سرزمين كشمير جواني هندو بود كه دانشمند و هنرمند بود و زني زيبا و وفادار داشت                
هنگامي كه قصد سوزاندن جسد مرد را داشتند، همسرش خود را بـه بهتـرين               . اي درگذشت   بر اثر عارضه  
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هاي مختلف منصرف كنند امـا او   مردم قصد داشتند او را به بهانه. ي آراست و آمده رفتن در آتش شد    وجه
  : داد به هر كدام پاسخي مي

  بگفت اين سوختن عين وصــال است  يكي گفتش كه خودسوزي محال است
  بگفت اين شعله دربر را چه باك است  يكي گفتش كه آتش سوزنــــاك است

  بگفت اي مرد اين شــد كار نـــامـرد  ن انديشه برگـــرديكي گفتش كـــز اي
  بگفت اين دردســـر شد غير همســر  يكي گفتش مكن ســر اندر اين ســـر

  :اي خاكستر برجا ماند هاي آتش سپرد و از او و همسرش توده در نهايت او خود را به شعله
  دعا سركرد و در زد سوي آتـــش  سراپا سرخ شد چون روي آتـــش
  ســر همسـر به زانو برگـــــرفته  در آتــش تا نشست آن سر گرفته
  سگاليد ز دل ديد آن چه با دل مي  رخ خود بر رخش مـــاليد و بـاليد
  چو مرغش از قفس پر زد درآسود  نفس تا داشت در پـاس نفس بود
  كه از نـاســــازگاري بـــازگشتند  چنــــان با يكدگر دمسـاز گشتند

  نشـــــاني پديــد آمد نشــان بي  شدند از مهربـــانيدوتن يك تن 
  پي وامانــدگان چشم تري مــاند  از ايشان عـــاقبت خاكستري ماند

مجرم كشميري اين داستان واقعي را از عارفي به نام بهاء الدين نجم الدين شنيده و بر اثـر خـواهش                     
  .وي اقدام به سرودن آن كرده است

   ستي نامه.17

 م 1220و (» وارسـته كـشميري  «متخلص به وارسته و معـروف بـه       » پندت ببريل كاجرو  «را  اين مثنوي   
  :آغاز مثنوي او چنين است.  بيت به بحر هزج سروده است166 در 1133در سال ) 1292

  منور كن دلم چون مشعل روز  الهي شمع جانم را برافروز
  ) ذيل وارستة كشميري،4 ج،دانشنامه(    

   سحر حالل.18

 بيت بـازگو كننـده عـشق دو دلـداده بـه             520كه در قالب    ) 942 م   858و  (ي است از اهلي شيرازي      مثنوي
  :است» گل و جم«هاي  نام
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. داشت» جم«اين پادشاه پسرعمويي شايسته به نام       . است» كي«دختر زيباي پادشاهي به نام      » گل«
اي   لبي خويش را در قالـب نامـه       جم مكنونات ق  . شود  بيند و عاشق او مي      روزي جم در شكارگاه، گل را مي      

پافـشاري جـم انـدك انـدك گـل را راضـي             . دهد  رساند اما گل به وي پاسخ منفي مي         به آگاهي گل مي   
سـرانجام پادشـاه بـا      . گويـد   گذارد و دايه جريان را به پادشاه مي         گل موضوع را با دايه درميان مي      . كند  مي

پـس از چنـدي جـم در حـين بـازي      . رسـند  كديگر ميكند و دو دلداده به وصال ي ازدواج آنها موافقت مي   
  : سپارد افتد و جان مي چوگان از اسب به زير مي

  خاطر جم را تك ابرش هـــوا  روزي از آسايش آن خوش هوا
  جانب ميــدان شده در گو زدن  خورد دو جـــام مي گلبو ز دن 
  ...مرگ هم آماده بر اين تاختن   تاخته اسب از حد چين تـاختن

  مرد و شد اين عاقبت انجام جم   از حادثه آن جـام جمخرد شد
سپارند، گل نيز پاي كوبان       كند به رسم آتش پرستان به آتش مي         جنازه جم را آنگونه كه اهلي ادعا مي       

  :كند اندازد و رسم ستي را اجرا مي خود را در آتش مي
  ـازكرد بر او جـم دري از غصه بــــ  ه بـــــازـقصه دختـــــر شنو الـقص

  كــز پي نعشند در آتـــش، زنــــان  آمده اين فرض بــر آتــش زنــــان
  بر ســـر آتـــش شـــدن ارزنده بود  ودـشخص جم ار مرده و ار زنـــده ب

  مرد و در آتش شد و آن كيش داشت  جم كه پر از نـاوك كين كيش داشت
  ...ـريـزنده در آتـــش شدن آن پــ  سخت شد از عـالم فرمــــان بــري
  مـــو هـمه دام دل و دام آن شــده  سرو قدش بـــــر زده دامـــان شده
  ـرخـبر ســر آتش زده پا خوش به چ  بــــاد برافروخته آتش به چــــــرخ
  خاك ره آتش شد و او گرد و بــــاد  او همه هيـــزم شده گوگرد بــــــاد
  ده پـــــروانه رنگچـــرخ بر آتش ز  عاشق و سرمست نه پــــروا نه رنگ
  رفت در آن آتش و گل نــــار گشت  مست شد آن مهوش و گلنــار گشت
  طعـنه زد آن شمـــع بر آتــش روان  دانــه وش افتــــاد و در آتـش روان
  دانــــه در آتـــش رود آن گونه كم  زو نشد اندر غم جــــــان گونه كـم
  ر كه چه مردانه سوختزن نگر آخــ  آتش شوقـــش دل پـروانــه سوخت

  )647ص ،شيرازي كليات اشعار اهلي(



 اول                 شمارة                       و علوم انساني مشهد   ادبيات ة مجلة دانشكد                                                66 

   سوز و گداز .19

همان گونه كه پيشتر گفتـه شـد دكتـر          .  بيت دارد  607است و   ) هـ1019ف  (اثر طبع مالنوعي خبوشاني     
خالصـه داسـتان    ) 18 ص   ،سـوز و گـداز    (عابدي به اشتباه آن را نخستين ستي نامه به شمار آورده است             

  :بدين صورت است
مدت مفارقت اين دو دلـداده بـه        . كردند  در عهد اكبر در الهور دو عاشق و معشوق در هند زندگي مي            

پدر به خانواده دختر نيز     . سرانجام پسر، پدر خود را واداشت كه مراسم عروسي را برگذار كند           . ده سال رسيد  
ز شـادي و خرمـي سرمـست    در هر دو جانب مردم ا. اطالع داد تا آنان هم تدارك جشن عروسي را ببينند 

آنـان هنـوز    . دسته همراهان داماد با شكوه بسيار روانه شدند       . تدارك عروسي يك هفته طول كشيد     . بودند
عروس به مجرد شنيدن اين حادثه      . اي فرو ريخت و داماد همان دم جان داد          در راه بودند كه خانه پوسيده     

ه متأثر شـده بـود بـه منظـور آزمـايش، دختـر را            اكبر شاه كه از اين واقع     . شوم براي ستي شدن آماده شد     
 نواخت تـا شـايد دختـر از    21»راني«فراخواند و بر تخت جاي داد و او را به فرزندي قبول كرد و به خطاب           

  : اما دختر را در عزم خود راسخ يافت. عزم خود باز گردد
  ...به افسون روز عيشم شام كردي  به شه گفتــا مرا بدنــــام كــردي

  مرا آمــرز و آتــش را بحـــل كن  ت را در اين ره خضـر دل كنخيال
   )56 و 55ص ص ،سوز و گداز(     

را بـا   » سـتي «امر كرد كه همراه دختـر بـرود و          )  هـ 1013ف  (ناچار اكبر به فرزندش شاهزاده دانيال       
  : شكوه شاهانه انجام دهد

  ...ن آتــــشدر افكن آتـشي در جا  ببـــر اين شعله را تا كان آتــــش  
  به رسم دخت رايــانش بســـوزان  به خرمن عود و صندل بر فروزان  

  )54 ص سوز و گداز،(         
وقتي معشوق به جسد عاشق رسيد آن را بوسيد و در حالي كه معشوق را در آغوش گرفته بـود                      

  : وارد آتش شد
  چو موج افكن شد از طوفـان خون ريــــز  

  آتـش تيــــــــزدر آمــــد در ميــان   
  در آتش همچو صـرصـر پـــاي كوبـــان  

  ...غبار از خويش و دود از شعله رويـــان  
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ـــــود     تن صــافيش چون شــد شعله آـل
  ...تن او شعله گشت و شعله شـــــد دود  

  ور شـــــــد در آتش چون سمندر غوطه  
  همه ذرات او آتــش شــــــرر شـــــد  

  ــش ســـــر نپيچيــــــدز استيالي آتــ  
  از اين پهلـــو به آن پهلــــو نگرديـــد  

  همـــان در نعت عشــــق و ذكــر آن گل  
  ...زبـــــانش طوطي و دل بـود بلبــل  

  هر آن كس را كه سوز عشق دل سوخت  
  جوانمــــردي از اين زن بـايد آموخت  

  )59-56ص ص ،سوز و گداز(
ن كرده كه اكبر با پيك خاص او را به حضور طلبيده و از او خواسـته اسـت                 نوعي در ابتداي مثنوي بيا    
  :هاي تكراري و قديمي، حكايت محبوبان جانباز سرزمين هند را بيان كند كه به جاي بازگو كردن قصه

  ارـكه گل در گل گدازد خار در خـ  اي بركش ز منقـــــار نواي تازه
  نـه و تقويـم پـــاريچو عيش رفت  كهن شد قصه فرهــاد و شيرين 
  گرـبر آيين بت و بتخـــــانه بنــ  يكي بر طرف آتشخــانه بگــذر
  گل افشان خس و خاشاك هستي  ببين رونـق گه آتـش پـــرستي
  ...كبــاب شعلة آتش زن و مـــرد  گروهي از تعلقهاي جــــان فرد
  به هم در بستــــر آتش بخوابنـد  پس از مردن ز هم رو برنتــابند

   )39 ص ،سوز و گداز(
اي به داستانهاي سـتي، نخـستين كـسي     نكته جالب توجه اين است كه اكبرشاه با وجود چنين عالقه    

  .بود كه ستي را در هند ممنوع اعالم كرد

   سوز و گداز.20

كه به پيروي از سوز و گداز نـوعي         ) 1160م  (» صادق تفرشي « بيت از    208مثنويي است به بحر رمل در       
   .)271 ص ،مثنويهاي ادب فارسي(روده استخبوشاني س

   :آغاز اين منظومه چنين است
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  انني آنست نــــــاراً بالطــــوا  معشر العشــاق من اهل الهــوا
  آيد به چشمم نخل طور گرم مي  بينم اي يـاران ز دور آتشي مي

   سوز و گداز.21

ز شـاعران پارسـي گـوي هنـد، آن را           ا  )1123و  (» مال سابق بنارسي  «اي است كه شاعري به نام         منظومه
   .)1128 ص ،4 ج ،دانشنامه(سروده است

   عبداهللا و رادهان.22

بـه نظـم درآورده    ) 1256 م   1191و  (» فرحـت الهـوري   «اين مثنوي را فرح بخش الهوري معروف بـه          
كـه دختـر كدخـداي      » رادهـان «. خالصه داستان كه بر پايه رسم ستي شكل گرفته چنـين اسـت            . است

در يكي از روزها كه رادهـان بـراي         . درآمد» رتن چند «است به همسري    ) نزديك جيپور (بشنپور  روستاي  
ماننـد او     آن جـوان شـيفته زيبـايي بـي        . خـورد   بر مـي  » عبداهللا«عبادت به معبد رفته بود به جواني به نام          

مـاده  شود و رادهـان نيـز خـود را بـراي سـتي شـدن آ       از قضا همسر رادهان در جنگ كشته مي   . شود  مي
گيرد كه خود را به همراه او به آتش بسپارد امـا رادهـان او را      در اين هنگام عبداهللا نيز تصميم مي      . كند  مي

هاي آتش بـه گلـزار      آيد و به سبب مسلمان شدن رادهان، شعله         دارد و به كيش او در مي        از اين كار باز مي    
  :  ابيات اين مثنوياي از  نمونه.) ذيل فرحت الهوري،4 ج ،دانشنامه(شود مبدل مي

  مثــــال چوب گــردد لقمة نــــار  خواهم چنين تا چون تو دلدار نمي...   
  من و تـــو هر دو در آتش نشستـه  بگفتــــــا وقت كار از دست رفتــه  
  مرا بگذار جــــــان خود نگهــدار  امــــان را وقت كو حاال از اين كار  
  ...شوي همچون خليل از نــار آزاد  بگفت ار كلمة وحدت كني يــــــاد  

  عشق نامه . 23

  : بيت دارد بدين قرار است606است و ) 738 م /650و ( خالصه اين مثنوي كه سرودة حسن دهلوي 
دختران و زنان همه روزه براي بردن آب گرد چاهي كه تازه در شهر ناگور هند حفر شـده بـود جمـع                       

زاري كردن وي نزد دختر سودي نبخشيد جز ايـن كـه            . شدجواني، عاشق يكي از اين دختران       . شدند  مي
. پند جماعتي از برهمنان و بند شحنه نيز او را از عاشقي منـصرف نكـرد               . ديگران نيز از راز وي آگاه شدند      

  .سرانجام دختر نيز به وي دل بست و دو دلداده به وصال يكديگر رسيدند
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زن . روج وي همسرش دچار تب شديدي شد      پس از خ   .روزي جوان به قصد سفر از منزل بيرون رفت        
اي هيزم فـراهم كنـد و پـس از مـرگ              رود لذا از مادرش خواست كه پشته        دانست كه به زودي از دنيا مي      

  :پس از چند ساعت زن از دنيا رفت. شان بسوزانند جسد او را به رسم ديرينه
  قفس بر جا و مرغ از وي پريده  بگفت اين و به هم پيوست ديده 

  )614ص ، حسن دهلويديوان (
به رسم معمول جنازه وي را در آتش نهادند يكي از اطرافيان، خود را بـه شـوهر زن كـه هنـوز                  

جوان با شتاب برگشت و     . خيلي دور نشده بود رساند و خبر مرگ همسر و سوزاندن جسدش را به وي داد               
  :رغم جلوگيري نزديكانش خود را در آتش افكند و همراه همسرش سوخت علي

  چو بـــــادي جانب آتـش دوان شد  گفت اين و به جــاي خود روان شدب
  گــرفتند از تلطف دست و پــــايش  رسيـــدند اقربــــــا و اوليـــــايش
  سري چون روزگار خود پريشـــــان  بزد دست و بجست از پيش ايشــان
  دبه كار عــــاشقي همـكار خود ديـ  درون آتش آمد يــــــار خود ديــد

  همـــان جــا تكيه زد پهلو به پهلـو  و رسيد و شعله زان سوـشرر زين س
  سوخت فلك بين يــار را با يــار مي  سوخت ورا پوشـش گرفت و زار مي

  ) 616 ص ،ديوان حسن دهلوي(                          
ـ                     تفاوت داستان عشق   ا جـسد   نامه حسن دهلوي با رسم ستي در اين اسـت كـه در آيـين سـتي زن ب

اين نكته بـه  . سوزاند نامه شوهر خود را همراه جنازه همسرش مي سوزد در حالي كه در عشق    شوهرش مي 
اي كه در برداشـتهاي عـارفي       مسأله. گردد  تصرفات شاعر و برداشت احساس وي از ماجراي عشق باز مي          

 يـا از شـوي دوسـتي    يـا از زن ) هنـدوان (اگر كسي را از ايشان   «. شود  چون مستملي بخاري نيز ديده مي     
بميرد، آن مرده را به آتش بسوزانند و آن ديگر كه دعوي محبت او كند او را در كنار گيرد تا در موافقت او                        

 وگرنه حسن دهلوي كه خود اهل هند بوده، قطعاً بـا             )1494 ص   ،4 ج   ،شرح التعرف (» .با او به هم بسوزد    
از همين داستان عشق نامـه در توصـيف طلـوع           سنتهاي هندوان آشنا بوده است آن چنان كه در بخشي           

  : گويد خورشيد مي
  برآورد آتــشي روشــــن عـــرب وار   شب تــــــار22رك رومي از روزــچو ت

  به رسم هندوان خود را در آن سوخت  23تو گفتي شب چو صبح آتـش افروخت
  )613 ص ،ديوان حسن دهلوي(     
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  نتيجه 

ندوان است كه بر پايه آن، زن پس از درگذشت شويش طـي مراسـمي               يكي از رسوم كهن ه      آيين ستي،   
براثـر  ) م. ق 500 تـا    1000(ايـن آيـين در دورة پهلـواني         . سـوزاند   ويژه به همراه جنازه همسر، خود را مي       

اعتقاد به تناسخ، مالكيت همـه جانبـه مـرد بـر زن، تـرس شـاهان از خيانـت اطرافيـان و                       : عواملي چون 
  .مرگ شوي ايجاد شد و تا حدود دو قرن پيش ادامه داشتمحدوديتهاي زن پس از 

ايرانيان مسلمان پس از ايجاد روابط بازرگاني با هندوان از همان نخستين قرنهاي هجري با اين رسم                 
ها از واقعيت دردناك و تلخ اين سنت سخن به ميان آمـده               هرچند در متون تاريخي و سفرنامه     . آشنا شدند 

شـاعران خودسـوزي    . گر شده    امري مثبت و پسنديده جلوه     ةل شاعران به گون   ياست اما ستي در كالم مخ     
هـا و داسـتانهاي       اند و در اين باره منظومه       اش دانسته   عاي عاشقي  وفاداري او و صدق اد     ةزن هندو را نشان   

ـ             به طوري كه ستي نامه سرايي را مي        ؛اند  بسياري پديد آورده   ژه در  توان به عنوان يكي از انواع ادبي بـه وي
  .نزد پارسي سرايان هند مد نظر قرار داد
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