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 چکيده

عنوان  ها در هندوستان به ستی )= ساتی( از رسوم کهن و الحاقی هندوییسم است که سال رسم  

شد و امروزه با رشد فرهنگ و وضع قوانین جدید، ظاهرًا متروک  اي دینی اجرا می فریضه 

شده را  زِن تازه بیوه البته با معیارهاي امروزي که    شده است. این رسم خشن و غیرانسانی، 

به او بشارت  سمت خودسوزِي اختیاري با جسد شوهرش سوق می به  داد و در ازاي آن 

داد،  ي تناسخ( یا زندگی دوباره با هیئت مردانه را می زندگی دوباره با همان شوي )طبق نظریه 
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 مقدمه .  1

ریشه و  عمیق  پیوندي  هند،  و  ایران  فرهنگی  هر  پیوند  است.  اینکه  دار  با  سرزمین  دو 

ابتدا  اما با مهاجرت آریایی  ؛ساکنانی بومی داشتند تازه یافتند. هندوایرانیان از  ها هویتی 

  اوستا و    وداگیربیش از اختالف، اشتراک داشتند و بیش از دشمنی به دوستی پرداختند.  
است.  هاي آشکاري با یکدیگر دارند و ماجراهایشان گویی از یک زبان گفته شده  تشابه

البته اختالفاتی هم میان آنان   ؛کیومرث، جمشید، آتش و... در هر دو کیش مقدس هستند

 ؛که ساکن نجد ایران شدند با آنان که شبه قاره هند را براي زندگی برگزیدند، وجود دارد

ابراهیمی هم  ادیان  در  و  است  مذموم  به جسد  آتش  آلودن  زرتشتی  آیین  در  مثال  براي 

سوزانند و شمارند؛ اما در شریعِت هندو، جسد را میمعصیتی بزرگ میزدن مرده را  آتش 

شود. زنان در ایران از عهد باستان تاکنون پندارند که با تطهیر آتش هر آلودگی پالوده میمی

اند؛ اما اندازه، پیش آمدهالبته نه هم   اند و همراه مرد، همواره صاحب حرمت و هویت بوده

رگز صاحب هویت و شخصیت مستقل از پدر، همسر یا پسرشان در هنِد باستان، زنان ه 

ها، زنان ویژه حاکمان مغول گورکانی و بریتانیاییاند و تا پیش از حضور مسلمانان به نبوده 

دانستند و زِن فاقد فرزند یا دخترزا را جز براي التذاذ جنسی و فرزندآوري )پسرآوري( نمی 

 ُکشتند. کردند و یا می لمداد و طرد می یا بدون جهیزیه را بدیمن و اهریمنی ق

هایی پس از مرگِ مردان، زنان آنان را به خودکشی سوق هندوان یا با اعتقاد یا با بهانه

همراه آنان شوند یا حتی فراتر    دادند تا مگر به پادافره این فداکاري در زندگیِ دوبارهمی

صورت مرد متولد شوند. هندوها براي این  شان بهاز آن به تعالی رسند و در زندگی بعدي

 سوزي.یعنی زنده؛ ترین شیوه را برگزیدندترین و خشنخودکشی، دردناک

زنده  اش، زندههمراه مردِ مردهامید، ناگزیر بود که بهزن هر چقدر جوان، زیبا، سالم و پر

شد و باعث سربلندي طایفه و خانواده و اگر  رفت که قدیسه میبه آتش رود؛ اگر می

می   ،رفتنمی مطرود  و  معرفیخوار  فامیل  و  خانواده  سرافکندگی  سبب  و  اش  شد 

اند، زنان همواره  هاي هندي و فارسی که به این رسم پرداخته البته در داستان  ؛کردندمی
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است و دلیل جذابیت این    اند و جبري در کار نبودهش رفتهخودخواسته و عاشقانه به آت

 ها نیز همین شورانگیزي و محبتِ شکوهمند زنانِ هندو است. نامهستی

 

 تحقيق  ی ه. پيشين1.1

اند.  پیش از این برخی از پژوهشگران، نویسندگان و مورخان اشاراتی به رسم ستی داشته

ده که یا ناقص بودند یا اشتباه. سیدمیرحسین  چند پژوهشِ مستقل در این زمینه انجام ش 

شکلی بسیار مختصر به رسم  هاي ستی در ادبیات فارسی« به»داستان  يهعابدي در مقال 

منظومه  و  است  پرداخته  و    سوزوگدازهاي  ستی  خبوشانی«  »مجرم    نامهستی»نوعی 

  -  569: 1346)عابدي،  هاي مستقل معرفی کرده استنامهعنوان تنها ستیکشمیري« را به

هاي مستقل بیش از  نامهکه در این پژوهش ثابت خواهد شد که تعداد ستی( درحالی573

 این مقدار است.

بر کتاب  امیرحسین عابدي هم در مقدمه از    سوزوگدازاي  مالنوعی خبوشانی، پس 

هاي  مه نامجرم کشمیري را تنها ستی  يهنامستیو    سوزوگدازتعریفی اجمالی از این رسم،  

اي که دو سال بعد از آن بر  ایشان در مقدمه  .(29 -17:  1348)خبوشانی،    نامندمستقل می 

دادن  نوشت، بدون اینکه تعریفی از این رسم ارائه کند و بدون نشان  داستان پدماوت کتاب  

به بررسی داستان  ي هسابق به رتن تاریخی آن، صرفاً  سین و  هاي منظوم و منثور مربوط 

  .(27- 7:  1350دهلوي،)بزمی رداخته استپدماوتی پ

دارد این رسم آشنایی  با  نزدیک  از  و  در سه    ،یونس جعفري که خود هندي است 

هایی در شعر  بیتاما جز اشاراتی کوتاه به تک ؛مستقل ستی را تعریف کرده است يهمقال

:  1376ن،  هما  ؛592-585  :1352،  )جعفري  اي را معرفی نکرده استنامهشاعران، هیچ ستی

 (  337- 334و  284-289

مقال  در  سالمیان  و  رسم    يهباباصفري  این  به  فارسی«  ادب  در  آن  بازتاب  و  »ستی 

 بودنها از این رسم ناقص است و به شرط بسیار مهم عاشقانهاما تعریف آن  ؛اندپرداخته 

بودن و  صراحتاً در تعریف ستی به زن  نکهبودن اشاره نشده است. نقد دیگر آداوطلبانه  و
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اند که مرد خودسوزي  هایی آوردهها مثال نامهاما در معرفی ستی  ؛اندسوختن اشاره کرده

عنوان  بهها اي جز سوختن است که پذیرش آن منظومهکند و یا خودکشی زن به شیوهمی

)باباصفري و سالمیان،  ستی نیست  مقالتاورینه    .(74- 49:  1387نامه درست    يههم در 

باستان« به چگونگی اجراي این رسم به   ؛صورت مختصر پرداخته است»ساتی در هند 

 .(31- 30: 1388)تاورینه،  ها نکرده استنامهاي به ستیولی هیچ اشاره

نامه فاقد  هاي شهره به ستی در این تحقیق مشخص شده است که بعضی از منظومه

وارسته کشمیري،    ينامهستینوعی خبوشانی و    زسوزوگدادر    براي مثال   ؛شرایط هستند

ازدواج است از  پیش  بیوهدرحالی  ،خودسوزيِ زن  در که ستی، خودسوزي  و  زن است 

دق چنسیرنامه  ي همنظوم از  داستان  نمی،  اتفاق  خودسوزي  و  است  زن  افتد.  مرگی 

به  نوعی خبوشانی )و سوزوگدازهایی که    سوزوگدازهایی بسیار مشهور همچون  منظومه

شده(،   نوشته  آن  از  عشقالريگیبیادراک  يهچنسیرنامتقلید  و    يهنام ،  دهلوي  حسن 

 نامه.  واره بنامیم تا ستیکشمیري را بهتر است ستی يهوارست يهنامستی

 

 بحث و بررسی  .2

 . تعریف ستی 2.1

اند که به  کردههاي مختلف به اشکال متفاوتی ضبط  ها و فرهنگرا در کتاب(  sati)ستی  

 سوزاند.«شود: »زن هندو که خود را با جسد شوهرش میها اشاره می چند نمونه از آن

آمده است: »زنی که خود را با شوهرش که    فرهنگ فارسی( در  343:  1373)سروش،  

باشد نیز    االطباءناظم   .: ذیل ستی(2، ج1379)معین،    در آتش اندازد و بسوزد.«  ،مرده 

را »مأخوذ   با شرم  -از هندي  ستی  و  با حیا  با عشق شوهر،    -  زن  را  و زنی که خود 

 کند. : ذیل ستی( معرفی می4، ج1319)نفیسی،  سوزاند«می

نویسد: »ستی به بانوي ارجمند، زن پارسا و مقدس و باوفایی که  داراشکوه می محمد 

اراشکوه،  )د  شود.«اطالق می  ،سوزانداي که خود را با جسد شوهرش میغالباً به زوجه
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.  رک)اش در آتش بسوزد (. ستی در زبان هندي زنی است که با شوهر مرده 527:  1340

 (. 2347: 3، ج1363 محمدپادشاه،

  هاي مقدس در معابد هند تندیس ساتی است که هنگام سوختن جسد یکی از تندیس

خاطر  تندیس بهاندازد. تقدیس این  هاي هیزم می خود را روي همان کنده  داوطلبانه  ،شوهر

میرند بسیار قدرتمند است  گونه میزنانی که اینپندارند روح بیوهآن است که مردم می 

( )ممکن است این واژها نام ساتی همسر شیوا )= خداي مرگ(  10:  1368کانا،  رک.  )

به  (  Daksha)  خاطر توهینی که پدرشزیرا او نیز در اساطیر هندي به  ؛گرفته شده باشد

شدن زن، گناهان او و شوهرش بخشیده  ود را در آتش سوزاند.( با ستیشوهرش کرد خ

:  1361مصطفوي،  رک.  )  شود و حتی قادر است شوهر دوزخی را راهی بهشت کندمی

یعنی    ؛یعنی ستی مراسمی است که منفعت آن دنیایی زن و شوهر را توأمان دارد  ؛(125

 رساند.کند و هم زن را به سعادت میهم مرد را راهی بهشت می

 . شرط نخست: آتش 2.1.1

یعنی هر    ؛حضور آتش در آن عمل است  ،نخستین شرط براي اینکه عملی را ستی بنامند

شدگی در آب و...( ستی )خودزنی با خنجر، خوردنِ زهر، غرق نوع دیگري از خودکشی

شود. »آتش، اعظم عناصر است و حیّز آن بیشتر است و مکانش بلندتر و  محسوب نمی

تر و احتیاج به آن بیشتر از  تر و جسمش لطیفتر و اشراق نورش تماموجودش شریف 

 )شهرستانی،   سایر طبایع باشد... حیات و نمو و انعقاد به ممازجت این عنصر تواند بود«

1350  :457 -458). 

اي است که انسان پیش از تاریخ به آن اندیشیده و براي شناختن  »آتش نخستین پدیده

بنیادین هستی است و    يه( و براي ایرانیان »آتش ماد 25:  1364)باشالر،    «کوشیده است

هندي خداي آتش آگنی است    يه( قرین20:  1359)نیبرگ،    جهان مینوي یک آتش است«

هاي آدمیان را براي  که توأمان هم زمینی است و هم آسمانی و پیک خدایان است و قربانی

توان آتش را  ( پس می 35:  1395؛ آموزگار،  28  -27:  1392زاده،  قلیرک.  برد )خدایان می
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توان از زمین به آسمان رفت،  راهرویی دانست میان زمین و آسمان، راهی که در آن می

 توان از گیتی به مینو رسید. راهی که می

گیرد. »هرمزد با قراردادن آتش  ها آتش تقدسش را از هرمزد میآریایی  يهدر اندیش

ترتیب ارتباط  ندیشه و خرد خود را در آنان نهاده است و بدیندر موجودات، بخشی از ا

ورتر ساخته است. ارتباط آتش و جان آدمی  دارتر و مایهمیان خود و آفریدگانش را ریشه

پس آتش خالص است و هر    ؛(78:  1366)میرفخرایی،    نیز تأکید بر این پیوستگی است«

 شود.خالص می ،آن چه با آن در آمیزد

م مراسم  می  ،سوزيردهدر  جدا  یکدیگر  از  بد  و  باقی    و  شوندنیک  جسد  از  آنچه 

:  1381ایونس،  رک.  عیب است )پاک و بی  ،سوزدبد و ناکامل است و آنچه می   ،ماندمی

شدن به یاري آگنی به    ( جسم پس از سوزانده23:  1390؛ دادور و منصوري،    53- 52

یمه = جم( روح دوباره به جسم باز  )  شود و در منزلگاهِ پادشاهِ مردگانبهشت برده می

( در اعتقاد  100:  1396شمس و دیگران،  رک.  )  شودگردد و موجب حیات ابدي میمی

بخش و  هندوها، آگنی عنصري است زوال ناپذیر، همیشه جوان، توانا، با جالل، پیروزي

ند  خوانسوزي می( و دعایی که همراه با مراسم مرده25:  1340داراشکوه،  رک.  )  بخشنده

سالم و پاک به دیار یمه و قلمرو    يهبه همین منظور است که آگنی مراقبت کند تا جناز

شود  وارد  مرگ266:  1383رضایی،  رک.  )  نیاکان  خداي  از  دعا  در  آنان  شیوا(    (   =(

 (.  136: 1388شاتوک، رک. ) خواهند که شخص مرده را سالم به قلمرو نیاکانش ببردمی

اي  وسیله  ؛ها استانتقال آن   يهمردگان به جهان دیگر و هم وسیلآتش هم راه عبورِ  

شود که حضور آتش  پس نتیجه آن می  ؛ها را سالم و مطهر به مقصد برساندتواند آنکه می 

 ، الزم و ضروري است.  در رسم مذهبی ستی

 . شرط دوم: عشق 2.1.2

ممکن است در    و  ستبودن این عمل اعاشقانه  ،شرط دوم براي اینکه عملی ستی باشد

اما آنچه    ؛شدن کرده باشندعالم واقع، گاهی پیش آمده باشد که زنانی را مجبور به ستی

بودن و هاي ستی آمده است و آنچه با اعتقادات هندویی مطابقت دارد، عاشقانهدر داستان
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و گیرند پندارند کسانی که مرگ را به هیچ میبودن این عمل است. »بعضی... میاختیاري

می خطر  به  را  جنون  ، افکنندجانشان  می کاري  و  آمیز  عجب  سرِ  از  عملشان  یا  کنند 

است این  ؛خودنمایی  که  دارند  عقیده  دیگر  بعضی  آنکه ولی  براي  مردم  بتوانند    گونه 

پایه مرگ را خوار بشمرند، باید ایمانی پاک داشته باشند... چون این کار ارادي و  بدین

از بیم شرمساري به    عاشق  .(239:  1376)بایار،    یابی است«شاهراه کمال شان  هوشیارانه 

نمی تن  شکستفرومایگی  عاشقان  سپاهِ  معشوق،  پیشگاه  در  استدهد.  ون  چ  ؛ناپذیر 

مرگ از عشق،   .(30: 1380صبور، رک. ) دهندعاشقان مرگ را بر ترس و فرار ترجیح می

آمده است که   رامایانا( در 264:  1374دوروژمون، رک. برترین شادي براي عاشق است )

خواهد تا او را در آغوش بگیرد و زمین که به عشق و وفاي او  سیتا از مادر زمین می

والمیکی،  رک.  )  دهدشود و او را در خود جاي میآگاه است، شکافته می  نسبت به راما

ستی  ها جزء شرط الزم است نه در  نامه( شایان ذکر است که عشق در ستی158:  1386

 یک رسم عام. عنوان به

معنی بزرگ بانو[ »در زنی که هرا ]هراي = خدابانوي زناشویی= همسر زئوس = به

نیروي انگیزش است. پیمان تعهد مشروط و مقید به چیزي نیست، ازدواج برایش پیوندي  

( زن هرایی خود را  189:  1377)بولن،    جاودانی است، چه در خوشی و چه در ناخوشی«

بیوه   .(199همان:  رک.  )  داندیچ میشوهر هبی با  از  او  را  شدن هویت و معناي زندگی 

بنابراین زنی که    ؛(206همان:  رک.  )  کندارزشی میدهد و احساس پوچی و بیدست می

یک زن هرایی با عشقی بزرگ به همسر و احساس جاودانی به   ،دهدشدن میتن به ستی 

ازدواج مجاو  تقدس  در  جز  را  زندگی  او  نمیاست.  معنی  شوهرش  او، بی  .کندرت 

کسی و  پناهی و حقارت و بیکه مستقل و استوار نیست، از بیشود و چونهویت میبی

را رها    بیند و آنشوهر را تاریک و ترسناک میبی  يهترسد. او آیندمی  اي نامعلومآینده

 خوشبخت شود.هاي دینی دوباره در کنار همسرش کند تا با فرض صحت وعدهمی
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عشق    ،این مبحث چنین است: شرط دوم براي آنکه عملی ستی نامیده شود  يهنتیج

هاي دینی است و درست نیست کسی را که به جبر در آتش  به شوهر و ایمان به وعده

 شده نامید. ستی، عملی ارادي، خودآگاه و از سر عشق و ایمان است. اندازند، ستی

 ن بود. شرط سوم: هندی2.1.3

هندوستان    يهقارمحدود به جغرافیا و فرهنگ شبه   ،بخشدآنچه به اسم »ستی« هویت می

بهارته خود  هندوان  را  »این سرزمین  بهاست.  میورشه  بهارته  سرزمین  خوانند... معناي 

ورشه خود بخشی از جمبودوپیه یا اقلیم میانه از هفت اقلیم جغرافیاي باستان بود، بهارته

یز بنا به جغرافیاي اساطیري ایران در خود نیز که اقلیم میانه از هفت اقلیم  که ایران نچنان

اند و بعد با  ایرانیان این سرزمین را هیندو خوانده  .(119:  1375)بهار،    بود قرار داشت«

ستان نامیدند  (stana)  افزودن  هندوستان  را  اوستا  در    .(9:  1331پورداوود،  رک.  )  آن 

  ي هپار  57در فرگرد اول وندیداد، در یسناي    : هندوستان نام برده شده استچهاربار از  

پار29 پار  104  يه، در  در  و  )  32  يهمهریشت  تیریشت    ي ه( »مطالع11همان:  رک.  از 

یک فرهنگ بیگانه و قوم    ي هها و تاریخ و سیر تحول ادیان هند، مطالعخدایان و اسطوره

نه تاریخ  نیست.  اتحااجنبی  به  و تنها  ایرانیان  نیاکان  همزیستی  همان  که  آریایی  اقوام  د 

االدیان، از ارتباط و اتصال  شناسی و علمبلکه متخصصین زبان  ؛هندیان است گواهی داده

ایرانی و وداي هندي سخن گفته  میان اوستاي  قالبی و محتوایی  و  )ذکرگو،    اند«قطعی 

1377  :19) . 

 . شرط چهارم: هندوبودن2.1.4

شونده است. رسم  مراسمی ستی نامیده شود، هندوبودن ستی  نکهبراي آ  چهارمین شرط

به  براي رسیدن  به زندگی دوباره  اعتقاد قوي  و  تناسخ  با  ستی، رسم هندوها و مرتبط 

است. در آیین برهمنی که شریعت هندوییسم بر آن استوار است، هدف    رستگاري کامل

است. آتمان روح عالم صغیر و براهمن    (Brahman)و براهمن    (Atman)  اتحاد آتمان

(  معرفت  Satاست. اتحاد این دو قطب به وصول به وجود جاودانی )  جوهر عالم کبیر 

»روح اصلی    .(144همان:  رک.  )  شودمنجر می(  Anando)پایان  ( و شعف بیCitحقیقی )
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:  1387)میرشریفی،    آیین هندو این است که زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند«

اند  شود که به ابدیت روح اعتقاد داشته ها مستفاد میهاي براهمن»از مجموع نوشته  .(52

گردد،  مند میاعمال خود بهره  يهکننده حتی پس از مرگ هم از ثمره و نتیجو روح قربانی

 .(710:  1375نایینی، )جاللی چه روح باقی است و ابدان و حواس و فهم فناپذیرند«

اعتقاد   اساس رسماین  اعتقاد است که کسی  به جاودانگی روح،  این  با  ستی است. 

  ؛ تواند در اوج جوانی و نشاط، تن به آتش سپارد و با درد و رنج خود را قربانی کندمی

زیرا به جاودانگی روحش ایمان دارد. هندوها اعتقاد دارند که رستگاري منوط به رهایی  

 . (128: 1370ناس،  رک. ) ل به حقیقت است از عالم جسم است و این رهایی کلید اتصا 

دانند. جسمی که از آتش و آب و هوا و زمین و اثیر  هندوان جسم را مرکب روح می

شود و چهار  از جسم جدا می  ،هنگام مرگ آتش که مینوي استتشکیل شده است و به

رجعت  سوزي هندوان براي  درواقع مرده  .گردندعنصر دیگر به حالت اصلی خود بازمی

  ي ههایی که کلی »یکی از فریضه  .(43:  1392اقبالی،  رک.  همراه روح به مینو است )آتش به

آیین  ي همکاتب ششگان و حتی  شالودهند  و  پذیرفته  متشرع هندي  عقاید    ي ههاي غیر 

  ي ه( و تولدثانی در گردونKarmaاند مبحث قانون »کارما« )فلسفی خود را بر آن نهاده

هندوان را اعتقاد بر این است که آدمی »بر    .(20:  1،ج1383شایگان،  )   بازپیدایی است«

کند و رنج و آیش و لذت و درد  وآمد میحسب کارهایی که از پیش کرده در موالید رفت

بلکه آغازي    ؛( از دید یک هندو مرگ انتهاي زندگی نیست62:  1363)بیرونی،    بیند«می

ت و این چرخه تا پاکی مطلق هر فرد و هاي متسلسل زندگانی اس بر یک دوره از دوره

»نخواهیم مرد    .(29- 28:  1340داراشکوه،  رک.  رسیدن به رستگاري ادامه خواهد داشت )

ازآن نباشد،  آن  با  بازگشتی  که  رفتنی  رفت،  نخواهیم  میو  نه  ارواح  که  نه  رو  و  میرند 

براي هندوها    .(36تا:  بیرونی، بیرک.  )  کنندپذیرند...]بلکه[ در ابدان تردد میدیگرگونی می

بنابراین آنچه موجب    ؛اختیاري و آزادانه بودن افعال شرط اساسی در پذیرش اعمال است

:  1، ج1383شایگان،  رک.  )   شود، ابتدا اراده و سپس عمل استرستگاري یا سرگردانی می

  هایی پذیرد براساس وعدهمختار و آزاد این شکل از مردن را می  ،شودستی می  نکهآ  .(371
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هاي قدیم از  هایی که در کتاباند. وعدهشونده به او دادهپاداش ستی  يهکه برهمنان دربار

خاطر انحراف آیین هندو از اصول اولیه پیش آمده است. ها خبري نیست و شاید بهآن

روحانی، به تضعیف هند ادامه    يه»آیین هندو ازطریق نظام طبقاتی و تقید دائمی به طبق 

ها رسوم  هنی خدایانش را با مصطلحات غیراخالقی بیان داشت و قرنداد، مفهومات ذ

)دورانت،    اي را ازقبیل رسم قربانی کردن انسان و رسم ساتی... نگاه داشت«ستمگرانه

 . (597  - 596: 1، ج 1367

 . شرط پنجم: خودسوزی زنِ هندو 2.1.5

آن است که آن هندویی که در هندوستان    ،شرط پنجم براي اینکه مراسمی را ستی بنامیم

زن باشد، خارج از بحث لغوي ست و ستی    ،رودعاشقانه و از سر ایمان به دل آتش می

که مؤید زنانگی است، این رسم در تمام تعاریف مربوط به زنان معرفی شده است. در  

و آزادي  گونه شخصیت  موجب قوانین هندوییزم براي زن در برابر مرد هیچهندوستان »به

به مانو نیستند، قانون مذهبی قدیم هند منسوب  تابع و   ،قائل  تا مرگ  زن را از گهواره 

حتی در پیري هم زن بیوه باید مطیع پسر    ؛دهدپدر یا شوهر قرار می  ي هبستمطیع چشم

باشد« خانواده    .(265:  1337)حکمت،    خود  از  حفاظت  نیروي  از  زنان  سنت،  بر  »بنا 

بنابراین یک زن که شوهر   ؛تار شخصی و دینی پسندیده برخوردارندهایشان به واسطه رف

اما یک زن بیوه گجسته و   ؛شودعفیف و خجسته شمرده می  ،هایش سالم و شادابندو بچه

 . (129: 1388شوم است« )شاتوک، 

)ناس،    معتقد است که زن، شوهر را باید مانند خداي خود پرستش کند«(  Manu)»مانو  

گز کاري نکند که رنجی از او به شوهرش برسد، وضع اجتماعی مرد ( و »هر256:  1370

 .(564:  1، ج1367)دورانت،  ثیري در این امر ندارد«أو داشتن یا نداشتن فضایل، ت 

اما اگر    ؛مرد برگزاري مراسم تدفین است  يهدر هندوستان اگر زن بمیرد، تنها وظیف

ندارد، باید بر زمین بخوابد    زن حق خوردن گوشت، نمک، عسل و شراب را  ،مرد بمیرد

زن    .یعنی با برادرشوهرش ازدواج کند  ؛شود(  Nioga)و اگر فرزند پسر ندارد باید نیوگه  

بمیرد  با مرگ وي   هندي موظف است در هنگام غیبت شوهر آرام و خاموش باشد و 
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این سختگیري  ؛(181- 180:  1386لطیفی،  رک.  ) دانست که  باید  ها در متون کهن  البته 

خرافاتی که هر چه بیشتر    ؛ هندي نیست و مربوط به جعلیات وارداتی به هندوییسم است

  ها کاسته شدتر شدند و از ارزش آنارادهبی  ،زنان بیشتر به حاشیه رفتند  ،گسترش یافتند

ي و احترام داشتند و حتی در زنانی که در قدیم آزاد  .(31:  2002- 2001کراچی،  رک.  )

ریگ سرودهاي  مشارکت  تألیف  شوهران  همراه  قربانی  مراسم  در  و  بودند  مؤثر  ودا 

: 1316دوالفوز،  رک.  )  سپردندخطیر مراقبت از آتش را هم به آنان می   يهکردند و وظیفمی

ود  ( به آنجا رسیدند که مطابق با مهابهارته »پس از مرگ شوهر، زن ممکن است اغفال ش9

و ازآنجاکه خلقت زن تنها به منظور تولید نسل است و با مرگ شوهر این هدف منتفی  

:  1386)لطیفی،    پس باید سوزانده شود تا فرزندان نامشروع از وي به وجود نیاید«  ؛شودمی

ها حتی حق ازدواج مجدد را هم از زنان بیوه سلب کردند و مجالست با مردان  آن .(184

ممنوع آنان  براي  آمده    ویشنو دهرمه سوتره »در    .(265:  1337حکمت،  رک.  )  شد   هم 

است که زن پس از مرگ شوهر، یا باید تجرد اختیار کند یا به دنبال شوهر خود برود، 

 .(182: 1386)لطیفی،  یعنی بمیرد«

خوري  پدر در حکم نان  يهجوي شوهر است، در خانوزن در آیین هندو در جست

موجب  شدند و چون بهشوي دچار میشیزه که به فقدان  اضافی چه بسیار »دختران دو

هاي طوالنی عمر  ناگزیر بایستی سال   ،ها حرام بوده استقانون، تزویج دوباره براي آن

شوهر متوفاي خود به بندگی و حقارت و غم و الم به سر برند و براي    يهخود را در خان 

شود تا  اي می( و این انگیزه299:  1370)ناس،    ها باشند«نانی درحقیقت کنیز آن  يهلقم

هاي هندوییسم بگذارند تا مگر در زندگی  تن به آتش بسپارند و فرض را بر درستی وعده

 شان که دیگر جز ادبار و نکبت نخواهد بود. چون زندگی فعلی ؛بعدي سعادتمند شوند

 

 اجرای ستی   . 2.2

را مرده  شوهر  زن  هندوستان  زیبا  ،در  و  سالم  و  جوان  شوهر    ،هرچند  جسد  روي  بر 

:  1388پاریزي،  باستانیرک.  زنند )نشانند و خرمن چوب و عود و صندل را آتش میمی
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کنند و او استوار و مصمم پیش ش میآرایند، لباسی نیکو در برآنان زن بیوه را می  .(360

( یا  411:  1389رازي،    ؛ 749:  1337بطوطه،  ابنرک.  )  افکندآید و خود را در آتش میمی

  ي هعنوان نشانبینی( به  يهپرد   يه)حلق  بستند و در بینی، بُالقدست و پاي زن را حنا می

پوشاندند، خوشبوترین عطر  سپس بهترین لباس را بر او می  ؛گذاشتندمی  عفت و پاکیزگی

  آراستند کردند و با زیورآالت کامل، همانند عروس او را میزدند، آرایشش می را بر او می

براي زدودن هراس مرگ به زن نوعی نوشیدنی مخدر داده   .(587:  1352جعفري،  رک. )

اي  شده را پشت پردههیزم آماده  يهدتو  .(31:  1388تاورینه،  رک.  )  ترس شودشد تا بی می

نظر  ها از تصمیمش صرفکردند تا نظر زن بیوه بر او نیفتد و او از ترس شعلهپنهان می 

تمام    ،گذاشتندپس از اینکه زن را در کنار جسد شوهرش می  .(588همان:  رک.  )  نکند

وسایل را در آن خواستند که آن  آوردند و از او میدوستان و اقوام براي او هدایایی می

کنند و  گاهی زن را بر اسب سوار می  .(31  -  30رک. همان:  )  دنیا به عزیزانشان برساند

می همراهی  مراسم  اجراي  جایگاه  تا  را  او    . (423:  1337بطوطه،  ابنرک.  )  کنندمردم 

  پوشانند اي نبریده از جنس پنبه بر او می جامه   ،که به محل اجرايِ مراسم رسیدندهنگامی

در ابتدا اقوام، خویشان، همسایگان و حتی قاضی و حاکم شهر تالش    .(424:  همان  رک.)

پذیرفت و همچنان  اگر نمی  ،زن مصمم را با وعده و نصیحت منصرف کنندکنند تا بیوهمی

کردند و پس از مشایعت او تا محل  از او طلب دعايِ خیر می ،شدن داشتاصرار بر ستی 

زن، شوهر مرده    .(288 -  285:  1376جعفري،  رک.  )  ستادندایاجراي مراسم، به تماشا می

ایستادند تا مبادا  هاي بلند خیزران در اطرافش میگرفت. اطرافیان با چوبرا در آغوش می

 .(1357: 1380پور،  اسماعیلرک. )  پشیمان شود و از آتش بگریزد

( و  همانرک.  )  نبودند وجه مجاز به انجام ستی  هیچاي که فرزند داشتند بهزنان بیوه

می  فرزندي  به  را  یتیمی  اگر  هم  فرزند  فاقد  بیوگان  ستیحتی  از  معاف  پذیرفتند  شدن 

جعفري،  رک. ) زنان مجاز به تماشاي مراسم نبودند .(184:  1386لطیفی، رک. ) شدند می

1352  :591). 
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حکایتی آمده است که برخالف این نظر، زنان تماشاچی مراسم و   اقلیمهفت ي هتذکردر 

چهار روز پس از مراسم، خاکستر   .(411:  1389رازي،  رک. ) حتی دخیل در اجرا هستند

ها در روز سیزدهم آن را به رودخانه دادند و آناش میکردند و به خانوادهزن را جمع می

شان بدتر از  زندگی  ،شدندیی که ستی نمیهابیوه  .(590:  1352جعفري،  رک.  )  ریختندمی

را می  ناگزیر سرشان  آنان  بود.  پارچه مرگ  می تراشیدند،  تن  بر  و خشنی  بلند  و  ي  کردند 

دورانت با این نظر  (. ویل 284:  1376ي غذاي دیگران بود )رک. همان، مانده خوراکشان پس 

رعکس براي نگهداري خود،  گذاشتند؛ بلکه ب دست نمی نویسد : »او را تنگ مخالف است و می 

 (. 566:  1، ج 1367از نظر تصرف در اموال شوهرش حق تقدم داشت« )دورانت،  

 و  گذراند   خواهد  يدینوم   و  يخوار  در  را  عمرش   نشود،  شدنیست به  حاضر  که  یزن»

  افتاد اش هم بر چیزي میاو اگر سایه  (424:  1337  بطوطه، ابن)   «شودی م  یی وفایب  به  شهره 

 . (590: 1352جعفري، رک. ) کردنددانستند و مصرف نمیمیرا نجس  آن

گونه بود که پسر در روز خواستگاري به شرط اینکه زن تعهد  راجپوت آن  يهرسم قبیل

براي زنان    .(591  -  590همان:  رک.  )  پذیرفتکرد، او را به همسري میشدن می به ستی

بتوانند همراه شوه بود که  این  تنها چیزي که اهمیت داشت  خود ستی شوند    راجپوت 

ترین ملت هند  »در ملت راجپوت که یکی از شجاع  .(521:  1، ج1367دورانت،  رک.  )

هاي  زن  ،شدندشوند، رسم بوده که هنگام جنگ چون مردان مقتول یا اسیر میمحسوب می

سوزاندند و خودسوزي را بر گرفتاري در جنگ  معاً خود را می شدند و مجتقبیله جمع می

می ترجیح  پنج(1، ج1354)میرزاخان،    دادند«بیگانه  و  هاي  گونه خودسوزياین  . : سی 

  . )رک  جمعی به دو اسم »رسم بالوجر« و »رسم جوهر« در بعضی منابع آمده استدسته

  (. جعفري 591:  1352جعفري،  ؛  521:  1، ج1367؛ دورانت،  93  -  92:  1348  ،يرامهرمز

( و برخالف او دوالفوز  591همان:  رک.  )  داندنژاد میرسم ستی را مختص تبادل آریایی

مارکوپولو هم این مراسم    . (301:  1316دوالفوز،  رک.  )  داندها میآن را مختص غیرآریایی

 . (105: 1371والش، رک. ) کندرا دیده و نسبت به آن اظهار تنفر می
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اشارترین  مهم  یافتن  تحقیق،  این  رسمِ  345-280)  مسعودي   يهکشف  به  در  ق(  ستی 

تحقیقی ذکر نشده است. او به قومی از مردم خزر که    باشد که در هیچمیجغرافیاي ایران  

از    ،گونندگونهپردازد: »پیروان جاهلیت به دیار خزر اقوام  در نزدیکی آمل ساکن بودند می 

  ي خود را با همه  يهسوي آمل جاي دارند و مردبر یکاند که  آن جمله سقالب و روس 

  ؛ زن را با او بسوزانند  ،دواب و ابزار و زیور او بسوزانند و اگر مرد بمیرد و زنش زنده باشد

پس از مرگ او را زن    ،مرد را نسوزانند و اگر عزبی از ایشان بمیرد  ، ولی اگر زن بمیرد

:  1، ج1396)مسعودي،    روند...«ه بهشت میدهند و زنان به سوختن راغبند که پندارند ب

ایرانی درباردر این قدیم  .(175-176   : مهم هست  يهستی چند نکترسم    يهترین سندِ 

اول اینکه این رسم در جغرافیاي ایران رواج داشته و دوم اینکه این رسم برخالف هند  

 ه است. براي زنان اجباري بود ،رودکه در آن زن با میل و اختیار به آتش می

 

 متون هندی به فارسی  یهترجم . 2.3

تر از دربار  امپراتوري مغول، دربار باشکوه اکبر و جهانگیر، کانون ادبی گرم  يه »در دور

ادبیات فارسی... بوده« بیشتر از اصفهان مرکز  )مازندرانی،    شاهان صفوي و شهر دهلی 

هاي سانسکریت به فارسی  ق( کتاب 1014  –  963)   ( و به دستور اکبرشاه گورکانی41تا:  بی

ترجم براي شاعران فارسی  يهترجمه شد.  آثار  و  این  ایجاد کرد  تازه  زبان، موضوعات 

چهارده(  :  1354میرزاخان،  رک.  )  هاي هندي وارد شعر فارسی شدگونه بود که داستانبدین

ترجم به  موظف  او  ادبی  مالزمان  و  بود  فارسی  اکبرشاه،  ادبی، شاهکاره   يهزبان  اي 

 :2435 ،سدارنگانی ؛537، 1،ج1376دورانت، رک. ) تاریخی، علمی هند به فارسی بودند

43 -  44). 

 

 ستی در شعر شاعران   . 2.4

 ؛ به همین(28:  1347  ،یمنشدانند که طبع را به سخن منظوم میل بیش باشد«) »همه می

ها بیرونی در هندوستان حرمت آثار منظوم بیشتر از آثار منثور است و آن  يهگفتبنا به   دلیل
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:  1316شهابی خراسانی،  رک.  )  حتی اگر معناي شعر را نفهمند به آن رغبت بیشتري دارند

خاطر قابلیتی که  ها بهاند و منظومهها را از هندي به پارسی بازگردانده( و آن داستان15

رضایی،  غالمرک.  )  به کار گرفته شد  ،گویی بودراي قصهقالب مثنوي داشت و مناسب ب

شدن  گو، ستی توان گفت بسیاري از شاعران پارسیگونه می با این مقدمه  .(7  -  6:  1370

انوري    .(17:  1348خبوشانی،  رک.  )  اند را دلیل شوهرپرستی و وفاداري زنان هندو دانسته

ابتداي قصیده در مدحِ عمربندر  که  اثر مخلص  اي  در  آتش  در  سروده است، سوختن 

 گوید: زند و میعشق را مثل می

 هندویی کز مژگان کرد مرا الله قطار 
 

 سوخت از آتش غم جان مرا هندو وار  
 

 دم و سوختن اندر آتش الله راندن به
 

نگار  دو  هر  بدین  ببرند  دست   هندوان 
 

 هندوانه دو عمل پیش گرفت او یارب 
 

از هر دو عمل    برخوردار داري  مرا   یار 
 

 مزاج هندوان را چه اگر گرم و تر آمد به 
 

 تر آمد صدبار شان در دل از آن گرم عشق 
 

 تر عشق هندو به همه حال بود سوزان
 

نار   سوزانی  عادت  بود  انگشت  در   که 
  

 ( 165:  1372)انوري، 

تمام وجود درک  و یا سه بیت زیر از امیرخسرو دهلوي بیانگر آن است که وي ستی را با  

 کرده است:

 ( 349: 1387)دهلوي، 

 اي جان فداي دوست کن،کم زان زن هندو نه 
 

 کز وفاي شوي در آتش بسوزد خویش را  
 

 ( 76)همان:  

 خسروا در عشق بازي کم ز هندوزن مباش 
 

 سوزد زنده جان خویش را   مردهکز براي   
 

 )همان(

اشاراتی هم در شعر شاعران بزرگ سبک هندي به این رسم شده است. صائب سروده 

 است: 

 ت ز هندو آموز ـ مردن از دوستی اي دوس
 

 ده در آتشِ سوزان شدن آسان نبود ـزن   
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 آتش عشق ز خاکستر هند است بلند 
 

 ستان بر سر شوهر سوزدزن درین شعله  
 

 ( 475 :1364  ،معانی)گلچین 

 و

سوختن  ماجراي  کافر  عشق  در   نیستم 
 

 همچو هندو از براي سوختن دهم جان  می 
 

 مال کند در جمعمیکه کوششروییهرسیه
 

 جمع چون هندو کند هیزم براي سوختن  
 

 ( 589 :1352 ،)جعفري 

  و

 سوزد براي مرده در هندوستان زنده می 
 

 سوزد در این کشور عزیزان را به هم دل نمی 
 

 ( 150: 1393)کاردگر،  

شاعري با تخلص شاد بیتی آمده است که مؤید اشاره به  الشعراء از  خازن  يهدر تذکر

 ستی است: 

 همچو هندوزن به کار عشق کس مردانه نیست 
 

 سوختن بر شمع مرده کار هر پروانه نیست 
 

 (170:  1386آبادي،  )محمدي اله 

معین  نام خواجه  به  بیت  از شاعري  سه  هم  فانی  به  متخلص  شیرازي  محمد  الدین 

 است:گونه نقل شده ستی

 زن همیشـــــه در وفـــــا کوشـــــند
 

 نی چـو شـوهر کـه در جفـا کوشـند 
 

 

ــوهر ــون ش ــه چ ــر ک ــدو نگ  زن هن
 

 کنـــد از کشـــور وجـــود، ســـفر 
 

 او غـــــم آتـــــش دل افـــــروزد
 

ــوزد  ــم در س ــه ه ــود را ب ــده خ  زن
 

 ( 1032:  1394)ذوالفقاري،  

 را منظوم کرده، آورده است:رامایانا  يمسیح پانی پتی که حماسه

 کشــور عــروس نارســیدهدر ایــن 
 

ــنیده  ــامی ش ــی ن ــود هم ــت خ  ز جف
 

ــخن را ــد س ــب نجنبان ــرگش ل ــه م  ب
 

ــتن را  ــوزد خویشـ ــا نسـ ــازد تـ  نسـ
 

ــد کــار جــوانمردزن اســت و مــی  کن
 

 پروانــه شــد مــرد يهکــز و هنگامــ 
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 اختیارنــدبــه مــردن عاشــقان بــی
 

ــپارند  ــان س ــا ج ــوق اینج ــی معش  ول
 

ــوم ــش ه ــین در آت ــوزد آبگ ــو س  چ
 

 باشـــد شـــمار ســـوزش مـــومکجـــا  
 

 ( 51: 2009پتی، )پانی

 

 های فارسی نامه. ستی3

 بيت( 1028ق، 3014) عبدالشکور بزمی دهلوی  پدماوت. 3.1

دهد که  شود تا اینکه خداوند به او دختري میها صاحب فرزند نمیپادشاهِ سنگال مدّت

یکی    .دارد که برایش عزیز است  طوطییک  پدماوت یا پَدَم    .گذاردنامش را پدماوت می

اي براي شکار طوطی  به دستور پادشاه گربه  .گویداز بدخواهان از طوطی نزد پادشاه بد می

افتد. برهمن  گریزد و در شهري دیگر به دست برهمنی میطوطی می  .آورندبه قصر می

ت و  فروشد. طوطی هر شب براي او از پدماوسین( می )رتن   طوطی را به پادشاه چتور

او سخن میزیبایی ندیده عاشق پدومات می هاي  رتن  دیدار  گوید.  به شوق  شود. رتن 

رسد. روزي  پس از حوادث بسیار با سختی فراوان به سنگال می  و  شودراهی سنگال می 

میان رتن و دخترش را   يهد. شاه ماجراي عاشقان شومی تربیند و شیفتهاز دور رتن را می

سال قصد مراجعت به سرزمین  پس از یک  ها. آن آورده عقد هم درمیها را بفهمد و آنمی

را می  بازگ رتن  راه  دریا غرق می شکنند و در  به دو  ت، در  رتن و پدم جداگانه  شوند. 

شود و نشانی  کند تا پیري بر او ظاهر می قدر ناله میرسند. رتن آنسرزمین مختلف می

نشیند. منجمی به نام راگو  رسد و بر تخت می دهد. رتن به دیار خود میپدم را به او می

او پدم را    .گویدشرح زیبایی پدم را به عالءالدّین شاه دهلی می  ،که با رتن دشمن است

بار  پس از آزادي، این  .شودرود و اسیر می پذیرد و به جنگ میاما رتن نمی  ؛ کندطلب می 

میرد و پدم  این حمله رتن می کند. در  راجه دیوپال به قصد تصاحب پدم به او حمله می

 .(398-395 :1394ذوالفقاري،   .)رک کندنیز همراه با رتن خود را ستی می

الدّین  حسام   حسن و عشقِق(،  1069)  خان رازي عاقل  يهشمع و پروان هاي  منظومه 

عشرتی  پدوماتق(،  1071)  حسامی ق(،  1222)  ذاکر  پدوماتِ ق(،  1110)   سیدمحمد 
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  استان رتن و پدم )؟(، د  نویسنده نامشخص  داستان پدمنیق(،  1223)  امامی  بوستان سخنِ

نامشخص غازانه   پدماوت؟(،  )  نویسنده  رتن ؟(،  )  حسن  و  دکنی   سینپدماوت    فیض 

عشقِق(،  1004) و  ناشناس  حُسن  منصور   پدماوت  و  ق(1071)  نویسنده    عبدالشکور 

 اند. ق( همگی روایات داستان پدومات را تکرار کرده13)قرن

 

گل(  سحرِحالل.  3.2 و  ذوقافتين  520)  یرازيش  یاهل  )جم  ذوبحرین،    و   بيت، 

 ذوجناسين( 

زیبایی بی این دختر در  نام گل،  به  دارد  نامش کی، دختري    . نظیر است پادشاهی است 

نظرش بر    و  رودروزي پسر عم پادشاه که جوانی آراسته به نام جم بوده، به شکار می

می می دختر  گرفتار  عشقش  به  و  خوابافتد  و  میشود  وي  از  اي  نامهاو    .رودوخور 

دختر که در باطن، دل از کف داده    .کندبه دختر بیان می  را   نویسد و شرحِ عشق خودمی

گوید و پادشاه  دایه ماجرا را به پادشاه می  .کنداش ابراز میغم عشق خود را با دایه ،است

به  اده به وصال میدلد کند و دو  با ازدواج آن دو موافقت می رسند. مدتی بعد جم که 

اساس    جسد جم را بر  .میردشود و میاي از اسب پرت می چوگان رفته است، در حادثه

است داشته  که  آتش می  ،آیینی  در همبه  و  آتش  اندازند  به  را  هنگام، گل هم خود  ان 

 سوزد.افکند و همراه با همسرش میمی

 مســت شــد آن مهــوش و گلنــار گشــت
 

 رفــت در آن آتــش و گــل، نــار گشــت 
 

ــه ــش رواندانـــ ــاد در آتـــ  وش افتـــ
 

ــر آتـــش  ــمع بـ ــه زد آن شـ  روانطعنـ
 

ــم ــه ک ــان گون ــم ج ــدر غ ــد ان  زو نش
 

ــم  ــه کـ ــش رود آن گونـ ــه در آتـ  دانـ
 

ــوقش دل  ــوختآتـــش شـ ــه سـ  پروانـ
 

 زن نگر آخـر کـه چـه مردانـه سـوخت 
 

 (647: 1369 ،يراز ی ش یاهل)
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 .ق( 1115) الدّین مشهور به حسامیحسام)حسن و عشق( آذر و سمندر. 3.3

تغییراتی  اعمال  با  مدهومالت«  و  »منوهر  داستان هندي  اساس  بر  را  داستان  این  حسامی 

نام منوهر میسروده   به  شود. شبی در خواب پریان است. پادشاه کناگر صاحب پسري  

دهند. آن دو با هم هارش قرار می برند و در کنار مدهومالت دختر پادشاه بی منوهر را می 

گردانند. دو دلداده خوابند دوباره پریان منوهر را به کناگر باز می می کنند و وقتی  ازدواج می

شوند. منوهر براي بینند، بسیار غمگین می شوند و یار را در کنار خود نمی وقتی بیدار می

یابد و شود. منوهر، مدهومالت را مییافتن مدهومالت راهی سفري طوالنی و پرماجرا می

: 1394شود )رک. ذوالفقاري،  میرد. مدهومالت ستی می ی شود و مپس از مدتی بیمار می

105-107.) 

 

 ق(1273) مجرم کشميری  ستیِ. 3.4

همسرش قصد    و  رددر کشمیر جوانی زیبا و هنرمند که همسري زیبا و وفادار داشت، مُ

موفق نشدند و زن تن به   ، اطرافیان هر چه تالش کردند او را منصرف کنند  .ستی کرد

 آتش سپرد و خودسوزي کرد.

 

 بيت(  590ق،11)قرن زاللی خوانساری آذر و سمندر. 3.5

پرست روزي  شدن سمندر به آتش است. سمندر یا مرغ آتشاین داستان ماجراي عاشق

کند،  رقصِ آتش او را مفتون می   هک  در صحرا شاهد مراسم آتش توسط زرتشتیان است

گذراند تا آنکه آتش  کند و مدّتی را به تماشا میآید و اظهار عشق میسوي آتش میبه

پردازد و به سرزمینی  وجوي آتش میسمندر غمین و ناالن به جست  .شودخاموش می 

از    در یکی  و  شکنداش سنگ میبیند که با تیشهدر آنجا حجّاري را می  .رسدسرسبز می

خره ولی بال   ؛رساندشود. سمندر خود را به او میآتشی از سنگ جدا می  يهضربات شرار

به بزم عیشسمندر مجدد راهی می   .شودآن نیز خاموش می رسد و ونوشی میشود و 

هنگامی    .کندچرخد و تمناي وصال میبه گرد او می  .بیندکردن میآتش را مشغول کباب
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خواند و اما سمندر او را فانی می  ؛خواندخورشید سمندر را به خود می  ،شودکه روز می

سمندر با جانی    .دهدخاکستر نشانی راهی دور می  که  کنداز خاکستر، آتش را طلب می 

آید و ناي رسیدن به  رسد و در چندقدمی آذر، از پاي درمیخسته و درمانده به مقصد می

آذر که از دیدن حاِل نزار    . رساندآید و او را به آذر میصبا به کمکش می  .او را ندارد

اما سمندر مخالفت    ؛خواهد که شرح حالش را بگویدسمندر غمگین شده است از او می

آذر خاموش  می کند و می بود.  نخواهد  بگویم، وصال ممکن  را  اگر شرح فراق  گوید 

  امیري خراسانی   .)رک  سوزدافکند و میمی  شود و سمندر هم خود را به میان خاکسترهامی

 .(395- 386: 1385دهمرده،  و

 

 ها واره. ستی4

 بيت(   608ق، 963) نوعیِ خبوشانی سوزوگداز. 4.1

  . شونددر وقت بلوغ عاشق یکدیگر می  ،اندپسر و دختري که از کودکی با هم بزرگ شده 

می خواستگاري  را  دختر  میپسر،  تهدید  و  که  کند  بتکند  نکنید  موافقت  پرست  اگر 

عروس، دیواري بر سر داماد    يهدر مسیر رفتن به خان  .کندشوم. پدر دختر موافقت میمی

کند  شدن می بسیار قصد ستی  يهکُشد. دختر پس از گریه و نالشود و او را می خراب می

می فراهم  فراوان  آتشی  میو  تالش  هرچه  اطرافیان  نمی  ،کنند آورد.  شاه  شود.  منصرف 

شود حتی حاضر می  کند وخود می   ي هبرد و فرزندخوانداو را به قصر می  و  کندمداخله می

اي  شدن خواسته پذیرد و جز گریه و میل به ستیاما دختر نمی  ؛که پسرش با او ازدواج کند

دهد. دختر پس از وداع با نزدیکان با شدن را میشود و مجوز ستیشاه مأیوس می  .ندارد

کم خاکستر  گوید و کمرود. در آتش با پادشاه از عشق سخن میون آتش میمیل به در

ستی عمل زن    ؛اما یکی از شروط را ندارد  ؛نامه استشود. با اینکه مشهورترین ستیمی

  ؛ اما در اینجا مرگ مرد پیش از ازدواج و در راه خواستگاري اتفاق افتاده است  ؛بیوه است

 .(511- 507: 1394لفقاري،  ذوا .تواند ستی نباشد )رکپس می
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ق،  1160)  صادق تفرشی  سوزوگدازخان آرزو،  الدّین علیسراج   وخروشجوشستی  شبه

ق( نیز همان روایت سوزوگداز نوعی  1123)  مالسابق بنارسی   سوزوگداز  و  بیت(   208

 خبوشانی است.

 

 بيت(   606ق، 700) حسن دهلوی  ی هنامعشق. 4.2

دختران شهر تاگور شد که هر روز براي آوردن آب بر سر جوانی خوبروي عاشق یکی از  

می مدتی  .آمدچاه  التماس  جوان  به  کردرا  دختر سپري  به  نسبت  بیهوده  دختر   و  هاي 

پس از آن جوان به سفر رفت و    .خره دختر راضی شد و ازدواج کردندپذیرفت. بال نمی

چون خبر   و  ن سوزاندندهمسرش در غیاب او بیمار شد و مُرد. جسدش را به رسم هندوا

به مرد رسید، خود را به منزل رسانید و با دیدن آتش به درون آن پرید و خودسوزي کرد  

 . (580- 557: 1383)دهلوي، 

 

 وارسته کشميری   ستیِ. 4.3

  و   پس از مدتی بیماريِ ناعالجی گرفت   .جوانی زیبا، دانا و مهربان در کشمیر عاشق شد

وگو کرد. جوان مُرد و دختر  پزشکان در درمانش درماندند. یار به بالینش آمد و با او گفت

نپذیرفت و گفت    ؛ ولیاطرافیان تالش کردند او را منصرف کنند  .قصد خودسوزي کرد

نظومه نیز ستی  دارد تنش به دست مردِ دیگري افتد. تن به آتش سپرد. این مکه روا نمی

تیکو،  رک.  )  چون پیش از ازدواج خودسوزي کرده است  ؛با تعریف این جستار نیست

1342  :173 -181). 

 

 بيت(   1014ق، 1244) نشاط به  متخلص  پسروری  احمدبخش اعجاز عشقِ. 4.4

دختر بیمار شد و پس از مدتی    .فراوانی داشت  دختري زیبا در شهر جیپور بود که خواهان

یکی از عشّاق او خود را به درون   ،مرد. وقتی که آتش افروختند و جنازه را سوزاندند

 ناگهان آتش گلستان شد و هر دو زنده از آن خارج شدند. .آتش انداخت
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 بيت(  823ق، 1156) فقير دهلوی تصویر محبّت. 4.5

ازدواج کرد. یکی از دلدادگان او به دروغ   رامچند جوانی بود ثروتمند و زیبا، با دختري

خبر مرگش را به عروس داد. عروس از غصه درگذشت. رامچند وقتی رسید که جسد  

همسرش درحال سوختن بود. او از درون آتش صداي همسرش را شنید که او را صدا  

 زد. به درون آتش پرید و  خودسوزي کرد.  می

 

 بيت(  875ق، 1010) ادراکی بيگالری چنسيرنامه. 4.6

دختر حاکم کلپت، نامزد پسرعمویش بود و دخترعمویش جمنی نام داشت. روزي    ،کونرو

جمنی به کونرو متلکی گفت که تو چنان مغروري که گویی چنسیر شوهر توست. کونرو  

تصمیم گرفت که با چنسیر ازدواج کند تا جواب جمنی را داده باشد. کونرو به همراهی 

تعدادي از درباریان به سرزمین چنسیر رفت و پس از ماجراها و حوادثی به دربار مادرش و  

بندي زیبا داشت. او لیال، همسر راه یافت و مسئول رختخواب چنسیر شد. کونرو گردن 

بند را به او دهد. خوابگی با چنسیر، گردن چنسیر، را متقاعد کرد که در ازاي یک شب هم 

اه بود، شب را با کونرو خفت. صبح که ماجرا را فهمید، بسیار لیال پذیرفت. چنسیر که ناآگ 

بندي فروخته است و از او جدا شد و با کونرو ازدواج خشمگین شد که لیال او را به گردن 

تاب بود. پس از مدتی که در غم فراق چنسیر بی کرد. لیال به سرزمینش بازگشت، درحالی

ده کرد. لیال ناشناس به سراغ چنسیر آمد و ي عشقش را در دل چنسیر زنبا ترفندي شعله 

ي چنسیر افتاد و او هم مرد. همین که روبنده را برداشت، چنسیر جان داد و لیال بر جنازه 

 (.1956  ، يگالریب   ی ادراک رک: ) جسد آن دو را به رسم هندوان سوزاندند  

 

 ق( 1256) فرحت الهوری  عبداهلل و رادهان. 4.7

جوانی به نام عبداللّه، رادهان را در    .همسر رتن چند شد  ،دختر کدخداي روستا  ،رادهان

همراه جسد شوهرش  رادهان به  .معبد دید و عاشق او شد. رتن چند در جنگ کشته شد

همراه رادهان خود را بسوزاند. رادهان مانعش  به آتش رفت. عبداللّه تصمیم گرفت که به
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، آتش براي او گلستان گشت. به اینکه مسلمان شد  محضشد. رادهان شهادتین گفت. به

  نامه را دارا نیست؛ زیرا زنی هاي یک ستیان این مقاله این منظومه ویژگیوهشگرنظر پژ

 میرد.در آن نمی

 

 گيری نتيجه .5

ستی در جغرافیاي ایران رسمِ  ق( به345-280)  مسعودي  ي هورد: یافتن اشارانخستین دست

اگرچه این رسم توسط مردم سقالب و روس اجرا    ؛نشده است  جا ذکراست که در هیچ

در رسوم هندي براي ستی چند عنصر شرط    ، شده است. دومین نتیجه: طبق مطالعاتمی

  ي هبودن، هندوبودن و خودسوزي زنِ هندو از جملوجود آتش، عشق، هندي  :الزم است

اگرچه این رسم از هند به کشورهاي دیگر نیز    ؛هاي مندرج در این مقاله استاین شرط

دست است. سومین  ستیا منتقل شده  تفکیک  و  معرفی  و ستینامهورد:  بر  وارهها  هاست. 

)حسن   آذر و سمندر  عبدالشکور بزمی دهلوي،  پدماوتهاي  اساس این جستار، منظومه
  دوماتِ پ سیدمحمد عشرتی،    پدوماتزاللی خوانساري،  آذر و سمندر  حسامی،    و عشق(

سخنِذاکر،   پدمنیامامی،    بوستان  نامشخص،    داستان  پدم نویسنده  و  رتن    داستان 

حُسن و فیض دکنی،    سینپدماوت و رتنحسن غازانه،    پدماوت نامشخص،    ينویسنده

ستی  پدماوتناشناس،    ي نویسنده  عشقِ منصور  و  عبدالشکور  هستند    سوزوگداز   نامه 

  تفرشی،   صادق  سوزوگداز   آرزو،  خانعلی  ینالدّسراج   وخروشجوش  نوعیِ خبوشانی،

کشمیري،    ستیِ دهلوي،    حسن  يهنامعشق  بنارسی،  مالسابق  سوزوگداز اعجاز  وارسته 
  ي چنسیرنامهفقیر دهلوي،    تصویر محبتنشاط،    به  متخلص  پسروري  احمدبخش  عشقِ

 نامه هستند. ستییا شبه  وارهفرحت الهوري ستی عبداللّه و رادهان  و ادراکی بیگالري
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 منابع 

 . تهران: سمت. تاریخ اساطیري ایران(. 1395آموزگار، ژاله. )

)بنبطوطه، محمدابن ترجمهسفرنامه(.  1337عبداهلل.  بنگاه .  تهران:  ي محمدعلی موحد، 

 ترجمه و نشر کتاب.

 نا. الدّین راشدي، کراچی، بیم( چنیسرنامه، به تصحیح حسام 1956ي. )گالریب یادراک

)اسماعیل م.  ستی(.  1380پور،  و  شبهنامهستی  در  هندقارهسرایی  دانشنامهي  ادب  .  ي 

 فارسی، تهران: وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمی. 

(. »نمود فرهنگ و محیط هند در دیوان  1392زاده نیاري، یاسر. )اقبالی، ابراهیم؛ عباس

 .54- 37، صص21ي ، شمارهبهار ادبصائب«. 

نثرپژوهی  (. »حکیم زاللی خوانساري«،  1385حیدر. )حمد؛ دهمرده، علیامیري خراسانی، ا

 . 40- 17، صص 24ي ، شمارهادب فارسی

رضوي، تهران: مدرس  به تصحیح محمّدتقی  .اشعار  وانید  (. 1372محمّد. ) انوري، محمّدبن

 فرهنگ.  و علمی

 . به تصحیح حامد ربانی، تهران: سنایی.دیوان(. 1369یوسف. )بناهلی شیرازي، محمد

( ورونیکا.  هند(.  1381ایونس،  ترجمهاساطیر  تهران:  .  فرخی،  باجالن  محمدحسین  ي 

 اساطیر. 

(. »ستی و بازتاب آن در ادب فارسی«.  1387رضا. )اصغر؛ سالمیان، غالمباباصفري، علی

 .74-49، صص 160ي  ه، شمارجستارهاي ادبی

 تهران: علمی.  .محبوب سیاه و طوطی سبز(. 1388باستانی پاریزي، محمدابراهیم. )

 ي جالل ستاري، تهران: توس.. ترجمهروانکاوي آتش(. 1364باشالر، گاستون. )

 ي جالل ستاري، تهران: مرکز. . ترجمهرمزپردازي آتش(. 1376پیر. )بایار، ژان

. به کوشش امیرحسین عابدي، تهران: پدماوت  داستان (.  1350)  بزمی دهلوي، عبدالشکور. 

 بنیاد فرهنگ ایران. 
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ي آذر یوسفی،  . ترجمهشناسی زناناي و رواننمادهاي اسطوره(.  1377بولن، شینودا. )

 تهران: روشنگران.

 . تهران: چشمه. ادیان آسیایی(. 1375بهار، مهرداد. )

)بی ابوریحان.  تهران:  هندماللتحقیقتا(.  بیرونی،  سها،  صدوقی  منوچهر  تصحیح  به   ،

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 . اکبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر. ي هند قدیمفلسفه(. 1363) .ـــــــــــــــــ

  یونس   ضیایی و سیدمحمد  تصحیح سیدعبدالحمید  .انایراما(.  2009پتی، مالمسیح. )پانی 

 جمهوري اسالمی. ي فرهنگ  جعفري، دهلی: خانه

، ي انجمن روابط فرهنگی ایران و هندنشریه(. »ایران و هند«.  1331پورداوود، ابراهیم. )

 ي یک. شماره

رشد  ي کورش فتاحی،  (. »ساتی در هند باستان«. ترجمه1388تاورینه، جین کاپاتیت. )

 . 31- 30، صص34ي  ، شمارهآموزش تاریخ

 .. تهران: انجمن ایران و هندسرایان کشمیر(. پارسی1342تیکو، گ.ل. )

 .592-585، صص  9ي  ، شماره42ي ، دورهارمغان(. »ستی«. 1352جعفري، یونس. )

. تهران: هند(  فارسی ادبیات  در ادبی هايارمغان ادبی )پژوهش (.  1376) ـــــــــــــــ

 موقوفات محمود افشار. 

 . تهران: شیرازه.هند در یک نگاه(. 1375جاللی نایینی، محمدرضا. )

 . تهران: دانشگاه تهران. سرزمین هند(. 1337اصغر. )حکمت، علی

( مالنوعی.  بنیاد  سوزوگداز(.  1348خبوشانی،  تهران:  عابدي،  امیرحسین  تصحیح  به   .

 فرهنگ.

ها و نمادهاي ایران و هند  ره درآمدي بر اسطو(. 1390دادور، ابوالقاسم؛ منصوري، الهام. )

 ، تهران: دانشگاه الزهرا و کلهر. در عهد باستان

( محمد.  اوپانیشادترجمه(.  1340داراشکوه،  نایینی،  ي  محمدرضا  و  تاراچند  سعی  به   .

 تهران: تابان.
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 ي احمد آرام، تهران: سازمان انتشارات. . ترجمهتاریخ تمدن(. 1367دورانت، ویل. )

 ي جالل ستاري، تهران: نشانه.. ترجمههاي عشقاسطوره(. 1377دوروژمون، دنی. )

ي محمد تقی فخرداعی گیالنی، تهران: . ترجمهتاریخ هند(.  1316فریزر. ) کلود  دوالفوز،

 کمیسیون معارف. 

دیوان اشعار. به تصحیح اقبال صالح الدین، تهران: مؤسسه  (.  1387دهلوي، امیرخسرو. )

 .انتشارات نگاه

(. دیوان اشعار. به اهتمام سید احمد بهشتی شیرازي و حمیدرضا  1383)دهلوي، حسن.  

 قلیچ خانی، تهران: انجمن آثار و مف اخر فرهنگی.

 . تهران: فکر روز.اسرار اساطیر هند(. 1377ذکرگو، امیرحسین. )

 . تهران: چرخ.ي فارسیي عاشقانهیکصد منظومه(. 1394ذوالفقاري، حسن. )

 . به تصحیح محمدرضا طاهري، تهران: سروش. اقلیمهفت(. 1389احمد. )رازي، امین

زاده، تهران،  محمد ملک  ي هترجم  .عجایب هند(  1348رامهرمزي، ناخدابزرگ شهریار.)

 فرهنگ ایران.  بنیاد

 . تهران: اساطیر.آفرینش و مرگ در اساطیر(. 1383رضایی، مهدي. )

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.  گویان هند و سند.پارسی(. 2435سدارنگانی، هرومل. )

  دانشگاه   ، اصفهان:یفارس  -اردو  فرهنگ(  1373)   .دریح  ،ينقو   ار یشهرنصراللّه؛    سروش،  

 اصفهان.

 ي محمدرضا بدیعی، تهران: امیرکبیر.. ترجمهآیین هندو(. 1388شاتوک، سیبل. )

 . تهران: امیرکبیر.هاي فلسفی هندادیان و مکتب(. 1383شایگان داریوش.)

 . تهران: سمت.ادیان هند(. 1396شمس، محمدجواد و دیگران. )

 . تهران: کتابفروشی مرکزي. روابط ادبی ایران و هند(. 1316اکبر. )شهابی خراسانی، علی 

محمدبن )شهرستانی،  النحل(.  1350عبدالکریم.  و    ترکه  الدینافضل  يجمهتر   .الملل 

 نائینی، تهران: اقبال.جاللی محمدرضا  به تصحیح اصفهانی،

 تهران: زوار. .ذره و خورشید(. 1380صبور، داریوش. )
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ي  ، شماره13سال    مهر،  هاي ستی در ادبیات فارسی«.(. »داستان1346عابدي، میرحسین. )

 .573-569، صص  8

 . تهران: فردابه.هاي غنایی منظومداستان(. 1370رضایی، محمد. )غالم

 . تهران: کتاب پارسه.ي متون پهلويفرهنگ اساطیر ایران بر پایه(.  1392زاده، خسرو. )قلی

ادبیات هند در شعر صائب«.  (. »بازتاب جنبه1393کاردگر، یحیی. ) هایی از فرهنگ و 

 .160-135، صص 20ي  ، شمارهشعرپژوهی

 ي احمد جم، تهران: پگاه.. ترجمهمادر هند (. 1368کانا، ویجت. )

م(. »سهم شاعران زن در شعر فارسی، تحقیقات فارسی«.  2002-2001انگیز. )کراچی، روح

 . 37- 28، صصبخش فارسی دانشگاه دهلی

 . تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی. فرهنگ اشعار صائب (.  1364، احمد. ) گلچین معانی 

( عبدالحسین.  هندویی«.  1386لطیفی،  دین  در  ازدواج  احکام  و  »آداب  ي  پژوهشنامه(. 

 . 200-169، صص 1ي  ، شمارهادیان

 . تهران: فردوسی.هند یا سرزمین اشراقتا(. مازندرانی، وحید. )بی

 خیام. کتابفروشی تهران: .آنندراج رهنگ ف(. 1363پادشاه. )  محمّد

. به تصحیح اختر مهدي رضوي،  الشعراخازن(.  1386آبادي، محمدمیرجان. )محمّدي اله

 تهران: انجمن مفاخر.

ي ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی  . ترجمهالذهبمروج(.  1396حسین. )بنمسعودي، علی

 و فرهنگی. 

 . تهران: ندا، چاپ سنگی. دبستان مذاهب(. 1361اصغر. )مصطفوي، علی

 . تهران: دانشگاه تهران.مزدیسنا و ادب فارسی(. 1388معین، محمد. )

 . به کوشش عبدالعطیم قریب، تهران: فرخی. کلیله و دمنه(. 1347منشی، نصراللّه. )

اري، تهران:  . به تصحیح نورالحسن انص الهنديتحفه(.  1354میرزاخان، فخرالدین محمد. )

 بنیاد فرهنگ ایران. 

 . قم: دلیل ما.هندوستانی که من دیدم(. 1387میرشریفی، علی. )
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 . تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی. آفرینش در ادیان(. 1366میرفخرایی، مهشید. )

 خواه، تهران: ققنوس. ي مهدي حقیقتترجمه .باستان  هند(. 1388ناردو، دان. )

 انقالب اسالمی.   اصغر حکمت، تهران: ي علی ترجمه   . ان یاد   جامع  خ یتار (.  1370ناس، جان. ) 

 . تهران، رنگین. االطباءناظم(. 1319اکبر. )نفیسی، علی 

الدین نجم آبادي،  . مترجم سیفباستان  رانی ا  يهانید(.  1359نیبرگ، هنریک ساموئل. )

 ها. تهران: مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ

( ج.  ریچارد  مارکوپولو(.  1371والش،  ترجمهماجراهاي  تهران:  .  شهبازي،  احسان  ي 

 انقالب اسالمی.

انیان، تهران:  یري کتایون نمگوپتا، ترجمه. ویراستار ماالبیکا داسرامایانا(. 1386والمیکی.)

 علمی.


