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(12ميرزااحمد سند کاشانی )قرن قضاوقدرِمعرفی مثنوی   
 

 اعظم بابایی
 

 چکيده 
است. این منظومه در    بیغ  يخانه آتشي صفویه،  هاي قضاوقدر دورهیکی از منظومه 

این فهرست آنکه در  ثبت شده است؛ حال  بخارایی سَرهندي  نام  به  هاي نسخ خطی 
ي واقعی این مثنوي میرزااحمد سَنَد یکی از شاعران قرن پژوهش ثابت شده که سراینده 

دوازدهم است، نه بخارایی سرهندي. بعد از اثبات این مدعا و شرح حال احمد سند،  
هاي این منظومه بررسی شده است. بر اساس  او معرفی و ویژگی  درقضاوقي  منظومه 

هاي متفاوت در این میرزااحمد سند یکی از متن  قضاوقدري  نتایج این پژوهش، منظومه
شاخصه و  کلی  چارچوب  رعایت  ازنظر  مثنوي  این  است.  و  حوزه  صوري  هاي 

قالب منظومهویژگی امهاي قضاوقدر قرار میهاي زبانی در  هاي ا داراي ویژگیگیرد؛ 
هاي قضاوقدر تا حدي به چالش  متفاوتی است. در این مثنوي مضمون جبرمحورِ مثنوي

هاي ادبی این مثنوي اطناب، کنایه و تضاد است.  ترین شاخصه کشیده شده است. مهم
مانندي نسبت به سایر هاي روایی این متن مثل طرح، شخصیت، حادثه و حقیقت ویژگی
 متفاوت دارد.   ها پرداختیمثنوي

، میرزااحمد سند، بخارایی  ب ی غ  يخانهآتشي  هاي قضاوقدر، منظومهمنظومه  های کليدی:واژه 

 .سرهندي
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 مقدمه .  1

ي صفویه، علماي  شدن تشیع و تشویق علماي دینی ازجانب حکومت در دوره با رسمی

تابه که  به  شیعی  نبودند،  برخوردار  حکومت  رسمی  حمایت  از  چندان  و  حال  شرح 

هاي زیادي در شرح  آوري و تبلیغ فقه و حدیث و علم کالم روي آوردند و کتابجمع

دوره  این  در  شدیداً  که  موضوعاتی  از  یکی  ازجمله  کردند.  تألیف  احادیث  و  اصول 

مسئله بود،  گرفته  قرار  بود،  موردتوجه  امامیه  کالم  نگاه  از  آن  تحلیل  و  قضاوقدر  ي 

ها  متعدد و مستقلی با عنوان قضاوقدر نگاشته شد که بیشتر این رسالههاي  لحاظ رسالهبدین

نسخهبه مثلِ  صورت  است؛  دست  در  خطی  قزوینی  ي  حسین  (، 12)قرنقضاوقدر 

بهبهانی   اسماعیل  بن  محمدعلی  تنها  13)قرن  قضاوقدر  میان  این  در   . و...  ي  رساله( 

لی چاپ شده است. تعداد  ي آمزادهمحمد دهدار با تصحیح و تعلیقات حسنقضاوقدر  

 ها هم با توجه به فهرست نسخ فارسی کم نیست. این رساله 

تنها ازجانب علماي شیعی که ازطرف شاعران نیز مورداستقبال  این موضوع کالمی نه

دوره  در یک  و  قاجار شاعران  قرار گرفت  تا  ابتداي صفویه  از  یعنی  زمانی طوالنی،  ي 

که جریانی از قضاوقدر سرایی در  نحويآوردند، به  ها رويمتعدد به سرودن این مثنوي

این مثنوي نامیده این دوره شکل گرفت.  باعنوان قضاوقدر  توسط سرایندگانشان   ها که 

اند.  هاي خطی پراکنده ها و مجموعهي خطی در دل جنگصورت نسخهاند، اکثراً بهشده

قدر در قالب ساخت یک  بسا یکی از عوامل توجه شاعران این دوره به موضوع قضاوچه

دلیل جوّ دینی حاکم و  ي مستقل همین موضوع  باشد؛ یعنی شاعران این دوره بهمنظومه

منظومه به ساخت  دینی  علماي  اقتفاي  به  بنا  نهادهاي حکومتی،  قضاوقدر  تشویق  هاي 

هاي  ي بسیار مهم تفاوت در نوع نگاه این دو گروه است؛ یعنی رسالهپرداختند؛ اما نکته

اند؛ ولی لزوماً این نوع نگاه در ور علمی مشخصاً با نگاهی کالمی به موضوع نگریسته منث

ها از قضاوقدر بسیار ساده هاي قضاوقدر ساري و جاري نیست؛ بلکه پرداخت آنمنظومه

و مبتنی بر نگاه جبري است؛ بنابراین این دو دسته از متون که باعنوان قضاوقدر ساخته  
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محتواشده ازنظر  منظومه اند،  متفاوتند.  هم  با  اندیشگانی  فکري  ي  ازنظر  قضاوقدر  هاي 

 ها.  ي شیعیان از قضاوقدر هستند، نه نگاه خواص آنمبتنی بر تفکر عامه

مورد مثنوي قضاوقدر شناسایی شده    45بر اساس یک طرح تحقیقی، تاکنون حدود  

ي دکتراي  در رسالهها  ها چاپ شده است. تعدادي از این منظومهمورد از آن  4که فقط  

شدهاین تحلیل  و  معرفی  همهجانب  مستقل  کتابی  قالب  در  که  است  آن  امید  و  ي  اند 

  قضاوقدر يمنظومهها،  هاي قضاوقدر بررسی و معرفی شوند. یکی از این منظومهمنظومه
هاي نسخ خطی به اشتباه با  از میرزااحمد سند است که در فهرست  بیغ  يخانهآتش  ای

اثبات  نام   روشنی  دالیل  اساس  بر  پژوهش  این  در  است.  ثبت شده  بخارایی سرهندي 

شاعران   از  یکی  سند،  میرزااحمد  به  متعلق  اصل  در  منظومه  این  که  شد  خواهد 

 ي او معرفی خواهد شد. ي قرن دوازدهم است و سپس این شاعر و منظومه قریحهخوش

 

 . پيشينه و ضرورت تحقيق 1.1

لیلی( در ق1374ذوالفقاري ) باعنوان »چاه وصال    چاه مثنوي    «مجنون  و  الب یک مقاله 

میرزااحمد سند را معرفی و بررسی کرده است. همچنین در کتابی    ی و مجنونلیل  وصال

هاي  این شاعر را گردآوري کرده و همراه  مورد از مثنوي 5(،  1375)چاه وصال    عنوانبا  

ایشان چاپ و منتشر کرده است.   وصال   چاه  يمثنوي شاعر و مشخصاً  اي دربارهمقدمه

 اي دربارة این شاعر منتشر نشده است. جز این دو اثر، کتاب یا مقاله 

ي صفویه است که در  ي دورهشدهذوق اما کمتر شناخته احمد سند از شاعران خوش

یکی از    بی غ  يخانهآتشعنوان    قضاوقدرسرایی نیز طبع آزموده و مثنوي قضاوقدر او با

هاي  هاي متفاوت در این حوزه ازنظر محتواي اندیشگانی، پرداخت روایی و جنبهمثنوي

احمد   به  اشتباه  به  او  قضاوقدر  مثنوي  خطی،  نسخ  فهرست  در  ازطرفی  است.  بالغی 

اساس پرداختن به چنین پژوهشی ضروري  بخارایی سرهندي نسبت داده شده است. براین

 ي این شاعر و اثرش بیشتر شناسانده شود.ود تا چهرهنممی
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 تحقيق . 2

هاي نسخ خطی سهوي رخ هایی که در انتساب به شاعر آن در فهرستیکی از منظومه

است که در فهرست دنا و فنخا به نام احمد بخارایی    بی غ  يخانهآتش  ي داده، منظومه

ها در مرکز  سَرهندي ضبط شده است. از این منظومه دو نسخه وجود دارد که یکی از آن 

می دایره نگهداري  اسالمی  تراث  احیاي  مرکز  در  دیگري  و  اسالمی  در  المعارف  شود. 

کتابفهرستواره فارسی ي  درج  هاي  ناشناس«  »مؤلف  ذیل  نسخه  به    این  تنها  و  شده 

 المعارف اشاره شده است. ي دایرهنسخه

فهرست  آنچه باعث شد نگارنده در انتساب این اثر تردید کند، ضبط این منظومه در  
:  4ج  ،1381اشکوري،  به نام میرزااحمد سند )رک. حسینی  نسخ خطی مرکز احیاي تراث،

در  107 منظومه  این  عنوان  آنکه  بود. ضمن  )به مجموعه(  مرکز  در همان  که  ي خطی 

سَند   بِیغ  يخانهآتششود، به این شکل ضبط شده است:  ( نگهداري می 1287ي  شماره

،  بیغ  يخانهآتشکه مشتمل است بر حکایت جوان طوسی. در این مجموعه عالوه بر  

  ب، یس  و  نخلهاي  چند مثنوي دیگر به نام میرزااحمد سند وجود دارد، ازجمله منظومه

 .  سند  از الهزل یف  یتیحکا و سند نامهمکافات و نیچ نگارستان

جست یک  کتابخانهبا  منابع  در  ساده  ذوالفقاري  وجوي  حسن  که  شد  مشخص  اي 

هاي میرزااحمد سند را گردآوري  ، چند مورد از منظومهچاه وصال ( در کتابی به نام  1375)

  مجنون،   به  شیدرو  پند  نخل،  و  بی س  ن،یچ  نگارستان  وصال،  چاههاي  کرده است: با نام

در این کتاب نیامده    بیغ   يخانهآتشبر اساس این فهرست، مثنوي    .کبک  دو  یگواه

در هر دو   نیچ  نگارستانو    1(نخل  و  بی س  ا ی)  بی س  نخلِهاي  منظومهاست؛ اما ابیاتِ  

اي است بر اینکه احتمااًل   . این موضوع قرینهي چاپی و خطی مشترک هستندمجموعه

شده،  قضاوقدر)  بیغ  يخانهآتش درج  منظومه  عنوان  در  )سند(  سراینده  نام  که  نیز   )

 متعلق به همین شاعر، یعنی میرزااحمد سند است.

شده در این کتاب، محقق را به شواهد و قراین  هاي چاپي مثنويبراین مطالعهعالوه 

انتساب   بر  مبنی  میرزااحمد سند هدایت می  بی غ  يخانهآتش بیشتري  ازجمله  به  کند، 
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ي تخلص شاعر،  شده در این کتاب دربردارندههاي چاپاینکه ابیات پایانی همه مثنوي

 :نیچ نگارستانبراي مثال در سند، است؛ 
  ر خود »سند« را معتبر کنـــ به مه  ز مهر خود دل و جان را خبر کن              

( 101ي خطی: )میرزااحمد سند، نسخه   

 : بیس نخلِ و نیز در 

   و از سر نویسد این »سند« راــبگ  د را   ــ ال بـز لوحم محو کن اعم

 ( 95)همان:  

 : بیغ  يخانهآتشدر 
   که کام دل به ناکامی است مضمر         ذرــ ام بگــ »سند« از کام دل ناک

 ( 111)همان: 

شاعر در هر سه منظومه یکی است؛ البته در ابیات پایانی سایر  بینیم تخلص  که میچنان

ي خطی در دست است، تخلص »سند« درج هاي این شاعر هم که در قالب نسخهمثنوي

، نام سراینده )سند( هم در عنوان اثر و هم در بیت پایانی  ب یغ  يخانهآتششده است. در  

تواند یکی از دالیل انتساب این  عنوان تخلص شاعر درج شده است. این موضوع می به

 مثنوي به میرزااحمد سند باشد.

هاي قضاوقدر، تنها این مثنوي است که داراي اسم  ي دیگر اینکه در میان مثنوينکته

 گوید: و شاعر در بیت آخر می بیغ  يخانهآتشاست: 

   خانه غیب«د به »آتشـــ ی شـمسم  از این گوهر چو پر شد نافه غیب

 ( 111)همان:  

هایی که از میرزااحمد سراغ داریم، عموماً شاعر در ابیات پایانی، نام  ازطرفی در مثنوي

 :نیچ نگارستانآورد؛ براي مثال بیت آخر اش را میمثنوي 
   ش«ــ اب آمد »نگارستان چینــخط  ش       ــ ی سحرآفرینـــر مانــ ز سح

 ( 101)همان:  
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 :بی س نخلیا بیت آخرِ 
   خطابش »نخلِ سیب« آمد به خامه  اي است از باغ نامه این نوباوهچو 

( 95)همان:    

دیدگاه سبک از  نیز  نکته  قرینهاین  شاید  شاعر،  منظومه شناسی  اینکه  بر  باشد  ي  اي 

بخارایی  بیغ  يخانهآتشیا    قضاوقدر نه  است،  سند  میرزااحمد  به  متعلق  اصل  در   ،

 سرهندي. 

اي است که برمبناي یک  منظومه در میان قضاوقدرها، تنها منظومه سرانجام اینکه این  

هاي  اصل اخالقی )عفت و پاکی در عشق( سروده شده است. در بخش معرفی مثنوي

می ذوالفقاري  کتاب  در  سند  »شیوهاحمد  هر  خوانیم:  در  که  است  این  سند  معمول  ي 

می پیش  را  اخالقی  و  کشد و ضمن  داستان یک موضوع  گویا  و  کوتاه  بسیار  داستانی 

:  1375 ، احمد سند)ریزد.« ي اخالقی الزم را به شیرینی به کام خواننده میفشرده، نتیجه

یک چیز است:   ي غیبخانهچاه وصال و آتشضمن آنکه مضمون محوري داستان  (28

 هاي نفسانی.  لزوم عفت و پاکی عشق از شائبه

هاي متعدد عصر صفوي به دقت بررسی شد  هي احمد بخارایی سرهندي تذکردرباره

گلزار ابرار فی سیر    ها شرح حال ایشان یافت نشد، فقط در تذکرهیک از آنو در هیچ

ر که در شرح احوال عرفا و مشایخ هند است، از شخصی با نام شیخ احمد بن شیخ  االخیا

شخصی به    با  1018گوید در سال  عبداالحد فاروقی سرهند« یاد شده است. مؤلف می

ي شیخ احمد  نام صوفی محمد صدیق، مرید موالنا باقی نقشبندي مالقات کرد و درباره

به میان آمد. در این مالقات، محمد صدیق رساله  از تصنیفات شیخسخن  احمد که  اي 

خاصهدرباره مکاشفات  و  واردات  شطاري  ي  غوثی  )رک.  سپرد  مؤلف  به  بوده،  او  ي 

متن این رساله و شرح حالی مفصل از این شخص در  (. مؤلف،  601:  1391ماندوي،  

نمی نظر  به  است.  آورده  مطرحکتاب خود  شرح حال  به  رسد  مربوط  اثر  این  در  شده 

دلیل آنکه  ترین دلیل تفاوت زمانی این دو شخص است، بهبخارایی سرهندي باشد. مهم

می تذکره  این  تاریخ  مؤلف  در  شیخرساله  1018گوید:  من ي  دست  به  رسید،    احمد 
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  12هاي دنا و فنخا ذکر شده، قرن  که تاریخی که از بخارایی سرهندي در فهرستدرحالی

 تواند احمد بخارایی سرهندي باشد.  است؛ بنابراین، این شخص نمی

 

 شرح حال ميرزااحمد سَنَد . 3

 ي مصحح است: و مقدمه  چاه وصال ي احمد سَنَد، متأخرترین منبعِ استناد، کتاب درباره

میرزااحمد سند از شعراي ناشناخته، اما صاحب ذوق عصر صفوي است. اطالعات ما  

قدیمیدرباره به  مستند  سَنَد  نسخهي  شمارهترین  خطی  )جُنگ  خطی    2444ي  ي 

ه.ق. در قندهار  1189ي مرکزي دانشگاه تهران( حاوي آثار وي است که به تاریخ  کتابخانه

آوري شده است. به گواهی همین نسخه،  جمعتوسط شخصی به نام عبدالکریم نجارباشی  

به اعتبار آخرین بیت از    نخل  و  ب ی س  و   نیچ  نگارستان  وصال،  چاهي  نام کامل سراینده

، 1375کرده است )احمد سند،  زندگی می  1189اوست؛ بنابراین شاعر قبل از    وصال  چاه

 (.9مقدمه: 

  عرفات العاشقین، تذکره   ي صفویه ازجملههاي متعدد دورهي احمد سند، تذکرهدرباره
فارسی  شعراي  تذکره  االشعار،  اقلیم، خالصه  مجمعهفت  مجمعسرا،  النفائس، الفصحا، 

وجو نتایج  و...  مطالعه شد؛ اما این جست  تذکره هفت آسمان، تاریخ حزین، باغ معانی

شرح حالی از شخصی به نام میرسند کاشانی داده   تذکره نصرآباديزیادي دربرنداشت.  

دین کمال  در  که  است  طینت صالحی  پاک  کاشان است. سید  از  »میرسند  داري  است: 

هاست که از کاشان به جایی نرفته از محصول فین کاشان وظیفه دارد و به آن قناعت  مدت 

گفته.می بسیاري  شعر  است.  ساکن  است  بهشت  رشک  که  فین  چشمه  در  و  « کند 

 ( 327: 1317)نصرآبادي، 

نیز یک سطر از شرح حال سند و دو بیت شعر از او آورده ي صبح گلشن  تذکرهدر  

شده است: »سند از سادات کاشان و در سالمت فکر و استقامت ذهن و یکتاي معاصران  

هاي   (. در هر کدام از تذکره211تا: و کالمش سند سخنوران است.« )عبدالمجیدخان، بی

 فقط یک بیت از میرسند آمده است: النفائس مجمع سرت وگلستان م
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 ماند به روي آب جاري قطره باران نمی  ماند ز یاران کینه هرگز بر دل یاران نمی

( 483ق: 1267)صائب،    

   دــ ه با سیاه سیاه است با سفید سفیــک   دــوان گردیــت الک مشرب آئینه می ــه

( 1884:  3ج،ش1385)خان آرزو،    

)آقابزرگ  الذریعه  ( و  471- 470  :1ج  ،1368پور،  )خیامفرهنگ سخنوارن  همچنین در  

( نام این شاعر آمده است؛ بنابراین بیشترین اطالعات  474  :2بخش ،9ج  ،1983تهرانی،  

 است. تذکره نصرآباديمتعلق به 

، همان احمد  تذکره نصرآباديداند که این میرسندِ ذکر شده در  البته ذوالفقاري بعید می

و سیاق، برتري و استحکام    دلیل آنکه »ازلحاظ سبکباشد، به  چاه وصال سند سراینده  

بودن این دو ضعیف و غیرمحتمل  روشنی پیداست و امکان یکیاشعار »چاه وصال« به

به اما  نسخه است؛  کثرت  مجهول دلیل  و  خطی  ههاي  سراینده، بودن  زندگی  و  ویت 

فهرست و  نسخ  گردآورندگان  و  جامعان  و  تذکره  بردهصاحبان  گمانی  یک  هر  اند«  ها 

 (  68:  1374)ذوالفقاري، 

بهبه مثنويدستمنظور  شاعر،  این  حال  شرح  از  بیشتري  اطالعاتی  وي  آوردن  هاي 

نی هر یک  مطالعه شد؛ اما مطلب درخوري استخراج نشد، جز اینکه شاعر در ابیات پایا

شده، خویشتن را به رعایت زهد و تقوا،  گیري از داستان طرحعنوان نتیجهاز آثار خود، به

می سفارش  نفس  هواي  از  دوري  و  پاکدامنی  نشانقناعت،  موضوع  این  ي  دهندهکند. 

 بندي شاعر به اخالق دینی است.پاي

هاي  شان، فهرست ي آثار احمدسند یا حتی احتمال وجود دیوانی منتسب به ایدرباره

نسخ خطی به دقت بررسی شد، دیوانی از ایشان ضبط نشده است؛ حتی ذیل نام بخارایی  

جست نیز  بهسرهندي  گرفت،  صورت  نام  وجو  به  سند  احمد  مثنوي  چند  آنکه  دلیل 

هاي نسخ خطی ثبت شده است؛ اما ذیل این نام نیز اثري  بخارایی سرهندي در مجموعه

نکته نهایی یافت نشد.  ذوالفقاري در    ي  پنج  چاه وصال اینکه،  را ذیل  آثار احمد سند   ،

کند، با اینکه این کتاب در شناساندن این چهره گمنام بسیار ارزشمند  منظومه معرفی می 



 61 ــــــــــــــــــــــــــــعرفی مثنوی قضا و قدر ميرزا احمد سند کاشانی/اعظم بابایی م

 

ي احیاي تراث به مالحظه ایشان نرسیده؛ چون در میان نسخ خطی  است؛ اما ظاهراً نسخه

ره نشده است. بر  اساس این نسخه، سه  ي کتابش نیز به این نسخه اشامندرج در مقدمه

باره باز  شود. گو اینکه هنوز باب پژوهش دراینمثنوي دیگر به آثار احمد سند اضافه می 

چه و  مثنوياست  آثار  بسا  عجالتاً  شود.  شناسانده  ایشان  از  آینده  در  نیز  دیگري  هاي 

 میرزااحمد سند عبارت است از: 

 وصال؛  چاه. 1

 ن؛ یچ نگارستان. 2

 ؛( بیس و نخل   ای) بیس  نخل. 3

 ؛مجنون به شیدرو پند . 4

 ؛کبک دو یگواه. 5 

 ؛ (وقدر)قضا بیغ  خانهآتش. 6

 ؛ سند نامهمکافات. 7

 . الهزل ی ف یتیحکا. 8

ي مجلس نیز یک مثنوي از سند دیده شد که باعنوان  در فهرست نسخ خطی کتابخانه

ضبط شده است؛ اما   13463/ 68ي  با شماره یکاشان به متخلص  سند دمحمدی س ي دهیقص

اثر در قالب مثنوي است، نه قصیده. به دلیل آنکه با رؤیت نسخه مشخص شد که این 

هاي  ده و مضمون آن نیز مثل بیشتر مثنويتخلص شاعر )سند( در ابیات پایانی ذکر ش

زیاد این مثنوي متعلق  ي ترجیح عشق حقیقی بر عشق مجازي است، به احتمال سند درباره

 به احمد سند است و بر اساس اشتباه کاتبان با عنوان محمد سند ثبت شده است.

 هاي میرسند ذکر شده است: سه بیت از سروده  ينصرآباد يتذکرهدر 

 تا عالمی است بسمل هر نفس از عالمیسیر  

ـ انه رفته ــآنان ک  ا کنند ــــاي مـــ د تماشـ

 ی ــــود از فتادگـــزار شـــانسان یکی ه

 2وان دانست پرواز ماـــت می   دنـــ از طپی 

است  دیدن  فانوس  پرده  برون  از   نقش 

 خرمن است نشین گشتخاکاي کههردانه 

( 327: 1317)نصرآبادي،    
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 ب يغ یخانهآتشی معرفی منظومه.  4

ي  دایره المعارف. شماره  -. تهران 1از این مثنوي دو نسخه در فهرست دنا ثبت شده است:  

تاریخ کتابت قرن  3/519 نام کاتب و  13.  بدون  به 2.  تراث اسالمی قم  . مرکز احیاي 

محمدبن7/1287ي  شماره کاتب:  شو ،  تاجر  کریم  کتابت:  سید  تاریخ  - 1301شتري. 

 برگ.  6ق.  1308

بیت    460مطالعه و استناد در این پژوهش قرار گرفته و مشتمل بر    ي اخیر موردنسخه

 شود:است. این مثنوي با این بیت آغاز می 

آت ــــ شنی از  روزي   ی ــــزبانشــ دم 

ن صـــز  فروغیـــ ور  را  قولش   دق 

 

یروانروشن  یراست ع از  ـــو شمـــچ   

یـاد دروغـــن از بـــش ایمـــچراغ   

( 101)احمد سند، نسخه خطی:   

هاي قضاوقدر در بحر »هزج مسدس محذوف« سروده  این مثنوي همانند بیشتر منظومه 

ي حجره  ي جوانی زیبا و فقیر است که در گوشهشده است. داستان این منظومه درباره

خود با خداوند رازونیاز    اي کنج عزلت گزیده است. یک شب جوان در خلوت مدرسه

 خواست:کرد و حاجات خود را از او میمی

 ا امیدم ــت از در دنیـــ ز اســـدو چی

 ج و زر دادي به خروارــی را گنـــبس

 آرا اي ماهی دل س دادهـــر کـــبه ه

 ت حرمان ندارم ــر طاقـــ ه دیگـــک

 

دم ـم، روي سفیــــی دهــــ زر سرخ   

بَدره سیمی کن ایثار م  ــن هـــه مـــب  

ارا ــــی بی ـــه از شمعــــمرا هم کلب  

ان ندارم ــی، جـــدا ز آرام جانـــج  

( 102)همان:   

خواهد. یک  آرام میبا توجه به این ابیات، جوان از خداوند ثروتی پاک و معشوقی دل 

دختري مرتبه در حجره باز شد و  ي خود تنها نشسته بود، یکشب که جوان در حجره

وگو یا خداوند  زیبا و جوان وارد شد. جوان اول سخت حیرت کرد و بعد با خودش گفت

که دست  دعاي مرا اجابت کرده و »فرستاده است مرهم بهر ریشم«. برخاست و درحالی

 و پایش را گم کرده بود، به پاي دختر افتاد:
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 ها کرد به وصل بت خدا را سجده

 

 کردا ـــصنم دیده خدا را شکره 

( 103)همان:   

سپس به دختر گفت: از بهر خداي برقع از روي بردار و بگو کیستی و در حجره من  

ناچار برقع از روي برداشت  خواهی. دختر جوان که خود را اسیر دام صیاد دید، بهچه می

و مرد جوان مبهوت زیبایی او شد. دختر گفت: من تنها فرزند پدرم هستم و خواهان  

کس غیر از  دهد که هیچدارم؛ اما چون پدرم مرا بسیار دوست دارد، اجازه نمیزیادي  

بوسی شاه از خانه بیرون آمدم  خودش مرا دوست داشته باشد. امروز صبح به عزم آستانه

به هم  من  کنیزان  مرا  و  آنجا  فضاي  رسیدیم،  پادشاه  قصر  به  وقتی  روان شدند.  دنبالم 

ازدحام جمعیت باعث شد که از همراهان جدا    سرگرم و مبهوت خود کرد و ازطرفی

شوم. تا نزدیک غروب در قصر بودم؛ ولی مادر و کسانم را گم کردم و چون هوا داشت  

کردن راه، ناچار از قصر بیرون شدم تا به خانه برگردم؛ ولی اضطراب گمشد بهتاریک می

ی به  وحشت  و  ترس  و  تاریکی  این  میان  در  بود.  دربرگرفته  مرا  از  کوجود  سر  باره 

 ي تو درآوردم: هحجر

 ا فتوت ــد توأم، اي بــــون صیـــکن

 ده باشمــــازي بنــــرم آزاد ســـگ

 م چون گشتی آگاه ـــم کردنـــز ره گ

 

م مروت ــــی و ره و رســـــ و دانــــت    

ام شرمنده باشم زي ــــ ون ریـــــورم خ  

واب صاحب راه ــــی و جــــو دان ــــت   

( 105 )همان:  

سو  هاي دختر جوان، در دو راهی سختی قرار گرفت؛ ازیکمرد بعد از شنیدن حرف

 زد: اندیش به او نهیب می زهد عقل

 دادده میــبه ترک او به حورش وع

 

دادورش وعده میـــقصت بیــــبهش   

( 105)همان:   

 گفت:دیگر هم هوس در گوشش میازطرف

 استام اگر داري، ره این  ــ هواي ک

 

نشین استوا و دل ــهرهی بس خوش   

( 105)همان:   
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داد که مبادا فریب نفس  شدن به هوس زنهار میدیگر حقیقت او را از تسلیمازسوي

 غدار را بخوري: 

 حقیقت گفت نه ره این چنین است

 

ود این استــه مقصـــه راه کعبــــن   

( 106)همان:   

پسر جوان بعد از تقالي بسیار با نفس خود، سرانجام در میان این صداهاي مختلف  

درونی، حرف حقیقت را گوش کرد و براي آنکه بر نفسش غالب شود و بتواند تا صبح  

 در برابر خواهش نفس دوام بیاورد، انگشت بر آتش شمع گذاشت: 

 چنانش ز آتش انگشت دـ فروزان ش

 

بگرفته است در مشت ی شمع ـکه گفت   

( 106)همان:   

ي شمع در مقابلش آب  ور شد که شعلهبعد از ساعتی دوباره آتش عشق چنان شعله

کرد، او انگشت  که نفس، او را براي تعرض به دختر جوان اغوا می نمود؛ اما هنگامیمی

 دیگرش را بر آتش شمع گذاشت: 

 ش نگه داشتــــ یکایک پنجه بر آت 

 دستور پنج انگشت را سوختبه این  

 وت بر آتش گرم رانديــز بس شه 

انگشت قلم سوختهمه  یک  را   ها 

 

ه دستش چه گنه داشت ـــدا کـــ خداون   

ی سوخت شمع دیگر افروخت ـچو شمع  

ش هر دم انگشتی رسانديــــه آت ــــب  

ی در نیستان آتش افروخت ـــو گفتـــت   

( 107)همان:   

تا دمیدن   اینسپیدهپسر جوان  اینکه  دم  از  آورد و وقتی خورشید دمید  به سر  گونه 

جاي آورد و دختر را توانسته بود تسلیم نفس نشود، خداي را شکر کرد و نمازش را به

 وتارش برگشت: ي تیرهاش رساند و خود به حجرهبه خانه

انگش  آماس  کرد  شعله  زخم   ت ــز 

 

م رفت و جوان را باد در مشت ــصن   

( 108)همان:   

ندیمهازآن رسید،  خانه  به  دختر جوان  وقتی  پر  سوي  همه شب  که  خانه  اهل  و  ها 

اضطرابی گذرانده بودند، به استقبالش دویدند. مادرش وقتی از سالمتی او اطمینان حاصل  
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برایشان تعریف کرد و   را  بوده است. دختر ماجرا  او پرسید شب گذشته کجا  کرد، از 

سوخت. پدر از سرگذشت پسر  چرا آن پسر جوان تا صبح در آتش میدانم  گفت: نمی

جوان خیلی تعجب کرد و خواست بداند که محل زندگی او کجاست. پدر به نشانیِ خانه  

پسر جوان آمد و وقتی او را دید شک کرد که آیا همین مرد است؛ ولی »شهادت داد  

 انگشتش که این است«: 

 ش ناتوان دیدـــ چو دستش را ز آت 

 

اک افتاد و پایش را ببوسید ــه خــــب   

( 109)همان:   

 و گفت من پدر همان دختري هستم که دیشب در نزد تو بود:

 د مرا از همت تو ــــ ت آمــــ شگف

 گانِ این چنین مفت ــج رایــــز گن

 

د و عفت و توـــ وي و زهـــوزین تق   

گفت ـــگذشت شهرها  در  توان  کی  ن   

( 109)همان:  

گفت   مرد  سپس  پرسش  این  از  جوان  چیست؟  سوزاندي  را  دستانت  اینکه  علت 

نظر کند. در آخر حقیقت  خجالت کشید و عذر و بهانه آورد تا مگر از این سؤال صرف

ها گذشته و جدال هوس و حقیقت و حکمیّت آتش در این میان را براي  شبی که بر آن

دامنی را از پسر دید، او را به  مردي و پاکمرد تعریف کرد. پدر آن دختر وقتی این جوان

اش برد و ثروت خود را نثارش کرد.  دامادي دخترش برگزید و با عزت و احترام به خانه

 همان شب بین او و دخترش عقد ازدواج بستند: 

 وشال آن پري ـــــی از وصـتو گفت

 

ر ابراهیم آتش ـــد بــــان شــــگلست   

( 111)همان:   

سرافرازي به آنچه که آن شب از خدا به تضرع و دعا خواسته  بنابراین پسر جوان با  

با ابیاتی مناجاتبود، رسید. داستان منظومه در اینجا به پایان می گونه به  رسد و شاعر 

 دهد: اش خاتمه میمثنوي 

 ش عشقی به جان زن ــــ ا آت ـــ خدای

 ت نفس سرکش ــ م ده ز دســــنجات 

ه مرگ آتش زنــــان بـــرا بنشـــم   

ون مبندم در آتشــر دو کـــه هـــب  
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 ت سرایم کن خدایا ــــن ظلمــدر ای

جیب  از نافه  شد  پر  چو  گوهر   این 

 

م راه  نــــدلیل  هــــ ن  را ـــ ور  دي   

خانه غیب د به آتشــــی شــــمسم  

( 111)همان:   

 

 ب يغ ی خانهآتش ی  های منظومهویژگی. 5

منظومه میان  منظومهدر  قضاوقدر،  ویژگی  بیغ  يخانهآتشي  هاي  هاي  داراي 

ها شباهت کلی  فردي است. این منظومه ازنظر شکلی و رعایت برخی از شاخصهمنحصربه

گیرد، ازجمله انتخاب  ها قرار میهاي قضاوقدر دارد و در چارچوب آنبه سایر منظومه

داستان با عبارت آشناي »شنیدم روزي  قالب مثنوي و وزن »مفاعیلن مفاعیلن فعولن«، آغاز  

شوند(. روایت داستان از یک راوي  از...« )بیشتر قضاوقدرها با این عبارت قالبی آغاز می 

راوي،  قابل راستگویی  و  صدق  توصیف  به  منظومه  ابتدایی  ابیات  اختصاص  اعتماد، 

. باوجوداین، ي متنپیرایهطور زبان ساده و بیاستواري محور عمودي متن بر اطناب، همین

مثنويتفاوت سایر  با  متن  این  ویژههاي  هویت  و  شاکله  اثر  این  به  قضاوقدر،  اي  هاي 

 بخشیده است.  

همه      میان  منظومهدر  منظومهي  قضاوقدر،  مایههاي  ازنظر  سند  میرزااحمد  هاي  ي 

که  کند. این منظومه داستان پسر جوان پرهیزکار و پاکی است  اندیشگانی با همه فرق می

گیرد و استجابت دعایش )ثروت حالل و دختري زیبا(  در معرض آزمایش حق قرار می

پاداش سرافرازي او در این آزمایش دشوار است. مضمون اصلی این مثنوي بر این اصل  

 استوار است: »از کام دل باید گذشت، چرا که سرانجام این کار نیک است«: 

 ر دل و جان ـش بـــ ی زن آت ـــز ناکام

 

 ش بود آخر گلستان ـــ ن آت ـــه ایــک 

( 111)احمد سند:     

نکردن به امانت(  ي فکري این منظومه یک اصل مهم اخالقی )خیانتمایهبنابراین بن

 ي بعدي زاهدانه است )قدرت تسلط بر نفس(. و در مرتبه
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متنی است که در آن تدبیر و اراده  تنها  به ثمر رسیده است. در این مثنوي  ي آدمی 

مثنويهمه تدبیر شخصیتي  اراده  هاي قصههاي قضاوقدر  و  تقدیر    يمقهور خواست 

ها رساندن  ي آنشده و در این متون غالباً با پایانی تراژیک مواجهیم. گویا رسالت همه

فایده است؛  این پیام به مخاطب است که تالش و تدبیر انسان در برابر خواست تقدیر بی

نوعی مضمون اصلی قضاوقدرها به چالش کشیده شده است، گویا  اما در این منظومه به

به  افکندن  طرحی نو است. می   شاعرِ آن در پی توان گفت ورود ناگهانی دختر جوان 

ارادهحجره از  بیرون  و  تقدیر  خواست  زاهد،  مرد  نوع  ي  اما  است؛  بوده  جوان  مرد  ي 

بینیم  ي پایان داستان است. در ابتداي داستان میکنندهعملکرد و رفتار مرد جوان، تعیین

ي  استجابت دعاي او در گرو نوع عمل و اراده  طلبد؛ امامرد از خداوند همسر و ثروت می

شده در این مثنوي، نبرد پاکی  توان گفت اگرچه مضمون اصلی طرحخود اوست؛ پس می

و ناپاکی است؛ اما شاعر مضمون کلیدي قضاوقدرها را به چالش یا نقد کشیده تا بگوید  

نه صرفاً خواست    ي پایان کار اوست،کنندهکه قدرت اراده و تدبیر و عمل آدمی تعیین

نیک فرجام  بهتقدیر، چون  ارادهمرد جوان  قدرت  یا  او  امانت  رعایت  و  پاکی  ي  خاطر 

بسا قصد گوینده القاي چنین مضمونی  اوست؛ البته این تحلیل برآمده از متن است و چه

جامانده از احمد سند »ترجیح عشق  هاي بهنبوده باشد؛ چون مضمون کلیدي در مثنوي

ماندن در عشق« است، چیزي که در این متن نیز    ق مجازي و ضرورت پاکحقیقی بر عش

 تکرار شده است. 

هاي قضاوقدر، تشبیه است؛ اما در این متن  یکی از ارکان اصلی بالغت در منظومه

تعیین بالغی  عناصر  است.  پایین  تشبیه  تضاد  بسامد  و  کنایه  اطناب،  متن  این  در  کننده 

دهد. اطناب  یان را در این متن کنایه به خود اختصاص میاز عناصر ب %54هستند. حدود 

تعیین بسیار  مثنوي  این  بهدر  و  است  و  کننده  زاهدانه  اصول  بر  تأکید  درراستاي  ویژه 

اخالقی. اساس اطناب بر نبرد دو نیروي نفس و عقل نهاده شده است؛ یعنی بسامد باالي  

نی نبرد نفس و خرد، است.  تضاد در این متن، در خدمت پرورندان مضمون اصلی، یع

ي تضاد درونی شخصیت اصلی )مرد زاهد(  بخش زیادي از داستان این منظومه درباره
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می جوان  دختر  تصاحب  یکبراي  میگذرد.  و  ایستاده  نفس  دعاي  سو  اینک  گوید 

زند که مبادا به این دختر جوان که به  سو عقل ایستاده و نهیب میات و یکشدهمستجاب

آور پناه  را  تو  داستان  قهرمان  درونی  نبرد  این  تضاد  مورد  چند  وجود  کنی.  خیانت  ده، 

 کند؛ مثالً: تقویت می

 یـــسخت و سستبسی دیده به عالم  

 

 ن درستیـر و باطــــه ظاه ــــشکست 

( 101)احمد سند:     

 وداي پرخام ـــه اي ســـهوس گفتا ک

 

ناکام  دــــنق  هــــنسیبه     را مفروش 

( 107)همان:    

متفاوت با    3هاي روایی، عالوه بر اینکه این مثنوي داراي طرح یا پیرنگیازنظر ویژگی

منظومه شخصیتسایر  در  است،  قضاوقدر  ویژگیهاي  نیز  دارد. پردازي  متفاوتی  هاي 

از نمایی  هاي قضاوقدر ایستا، ساده و تکهاي منظومهعموماً شخصیت بعدي هستند و 

می آنکه شخصیتشوند.  دور طراحی  پیروي  ضمن  کلی  الگوي  یک  از  متون  این  هاي 

 کنند. می

شود که ویژگی اصلی او صدق و راستی  راوي این منظومه در حد دو بیت توصیف می 

به توصیف پسر جوانی می از راوي شاعر  کش  پردازد که »حسرتدر گفتار است. بعد 

رونی و بعد روحانی  ي شخصیت دجوانی بود در طوس«. عمده توصیفات شاعر درباره

منظومه  اغلب  برخالف  میاوست،  قرار  بعد جسمانی موردوصف  که  بهها  ي  گفتهگیرد. 

 آالیشی دارد:شاعر گرچه پسر جوان در فقر و فاقه است؛ اما باطن پاک و بی

 ن درستیـر و باط ــــ ه ظاهــــشکست   ده به عالم سخت و سستی                   ـــی دیــبس

 ورت نوجوانی کهنه پوشی ـــ ه صــــب

                    

  جوشی... ی پیرطبعی تازه ـــه معنــــب  

( 601)احمد سند:     

هاي او در داستان اثبات  نهادي این شخصیت در جریان کنشي پاکادعاي شاعر درباره

مستقیم و غیرمستقیم  شود؛ بنابراین نوع توصیف شاعر در این منظومه، تلفیقی از روش  می

صورت  ي رفتارهاي شخصیت است. در بیشتر قضاوقدرها توصیف شخصیت بهوسیلهبه
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هاست؛ براي نمونه ابیاتی از توصیف شخصیت  مستقیم و محدود به اوصاف جسمانی آن

 شود:دختر جوان در مثنوي قاسماي سمنانی ذکر می 

در آن مجموعـــــه از ســـــاالران آن 

ــوي  کــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــارین   ــیننگ ــود آتش ــري ب  رويدخت

ــینی  ــتی پیکـــري، صـــحرا نشـ  بهشـ

 

ــت  ــشِ مالحـ ــفا بخـ ــی..صـ  آفرینـ

ــم  ــدامش چش ــرمهم ــا در س ــاییه  س

 

 رو در دلربــــایی...نگــــاهش گــــرم 

ــافور  ــمع ک ــی چــون ش ــاض گردن  بی

 

 غلــط گفــتم کــه بــودي شــعله طــور 

 بـه لـب همشــیره و همـزاد بـا نــوش 

 

 بـه قامــت بــه قیامــت دوش بــا دوش 

ــانش   ــودده ــو ب ــرّ مگ ــزي از س  رم

 

ــود....  ــته او بـ ــه سربسـ ــا نکتـ  همانـ

 

 

( 45/1232 ي)قاسماي سمنانی، ملک، شماره  

هاي شخصیت بنا بر دیدگاه اي. ام. فورستر، »شخصیت ساده و  بندي یکی از تقسیم

بُعدي است و خصلت و ویژگی مشخصی را  شخصیت جامع« است. شخصیت ساده یک

هاي خوب و بد و عام خاص  دبُعدي است و خصلتدهد و شخصیت جامع چننشان می

هاي  هاي منظومه(. بیشتر شخصیت351:  1394کند )رک. میرصادقی،  را توأم تصویر می

ها، شخصیت اصلی پسر  قضاوقدر از نوع ساده هستند و نه جامع. در اغلب این منظومه

الجرم در پایان داستان  شود که  جوانی است که همانند تندیسی تراشیده و زیبا توصیف می

طرزي ناعادالنه توسط مرگ متالشی شود؛ پس شاعر براي القاي هرچه بیشتر این  باید به

بودن این پسر افراط  مرگ ناعادالنه و ظالمانه، هرچه بیشتر باید در وصف زیبایی و یگانه

سازي  هاي مهم شخصیت که این اتفاق هم افتاده است؛ بنابراین یکی از ویژگی کند، چنان

گونه از زیبایی و ظاهر شخصیت و فروگذاشتن  هاي قضاوقدر، توصیفی افراطدر منظومه 

کردن تأثیر  کلیِ بُعد دیگر او، یعنی شخصیت درونی و انسانی اوست، به قصد دوچندان

پایان داستان رقم میفاجعه دادن ضعف و زبونی انسان خورد و تلویحاً نشاناي که در 

براي سرنوشت؛  اشرف    دربرابر  مثنوي  در  جوان  پسر  زیبایی  توصیف  از  ابیاتی  نمونه 

 شود: مازندرانی ذکر می
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زاده ــه گــرامــی  یــگــان بــودش  اي   

ـخوب ـخوشـنگــاري  ـنگــاـهیرويِ   

گـل ــیـب  آسـ نـدیـده گلی  چینـان   

گلرنـگ  نـاز  ــراب  شـ از   جمـالش 

ــیرین  ار شـ  لبش چون حرف نوگفـت

 

زمــانــه  نــاي  اـب ز  بســــتــه  دل   بــدو 

مــاهــی مــانــنــد  چــارده  ــن  ســ ــه   ب

ــه   ــده ب ــروری پ ــت  ــزاک ن ــان  دام  

 دهانش همچو دســـت مفلســـان تنگ 

نگین....   دلش چون دـست نازک، کار ـس

(171:  1373)اشرف،                     

ي احمد سند از نوع جامع  رسد شخصیت پسر جوان در منظومهمیان به نظر میدراین

از ورود ناگهانی دختر جوان به حجرهباشد. به اش که  لحاظ نوع کنش و رفتارش بعد 

کیفیت رفتار او قبالً ذکر شده است. به هر روي، حجم بیشتر این داستان توصیف وضعیت 

راه او  و  شده  گرفتار  آن  در  جوان  که  است  سوزاندن  بغرنجی  و  را  نفس  بر  غلبه  حل 

ي شمع  ي انگشتانش را بر شعلهبیند و تا دمیدن سپیده همهي شمع میانگشتانش بر شعله

در این منظومه با شخصیتی جامع و پویا مواجهیم که درطول داستان   سوزاند؛ بنابراینمی

می  نشان  عمل  ابتکار  خود  شخصیتاز  سایر  سایهدهد.  در  و  ها  اصلی  شخصیت  ي 

 تأثیر قدرت ارادي و روح پاک او هستند؛ مثل دختر جوان و پدر آن دختر.تحت

درون  و  تدبیر(  مایه مضمون  بر  تقدیر  )غلبه  قضاوقدرها  اصلی  تکرار ي  متن  این  در 

هاي نفسانی شود. مضمون اصلی این متن پیروزي پاکی و خرد بر ناپاکی و خواسته نمی 

می  عرضه  مخاطب  به  نیز  را  آدمی  تدبیر  و  اراده  پیروزي  آنکه  عمومًا است، ضمن  کند. 

حادثه منظومه  قضاوقدر  ختم هاي  تراژیک  و  انتظار  از  دور  پایانی  به  و  هستند  محور  ي 

مانندي این متن ضعف کلی ندارد. حقیقتًا خواننده با خط سیر داستانی شوند؛ اما حقیقت می 

خورد. شود و پایانی شگفت و دور از انتظار در این داستان رقم نمی این منظومه همراه می

 ي پایانی اینکه، پایان خوب و شاد یکی دیگر از وجوه تفاوت این مثنوي است.نکته 
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 گيری نتيجه. 6

از میرزااحمد سند    بی غ  يخانهآتشي صفویه، مثنوي  هاي قضاوقدر دورهیکی از مثنوي

هاي نسخ خطی، سهواً به نام بخارایی سرهندي ثبت شده است. در است که در فهرست

شود. میرزااحمد سند یکی از  این پژوهش انتساب این مثنوي به بخارایی سرهندي رد می

هاي عهد صفوي  دوازدهم هجري و اهل کاشان است. در میان تذکرهشاعران گمنام قرن  

اطالعات بسیار مختصري از این شاعر    تذکره صبح گلشن  و  تذکره نصرآباديفقط در  

پژوهش   این  اساس  بر  است.  شده  شد:    9درج  شناسایی  ایشان  از    وصال،   چاهمثنوي 

  کبک،   دو  یگواه  مجنون،  به  ش یدرو  پند  ، (بیس  و   نخل  ا ی)  بی س  نخل   ن،یچ  نگارستان
عنوان   الهزل یف  یتیحکا  سند،  نامهمکافات  ،(قضاوقدر)  بی غ  خانهآتش با  اثر  یک  و 

ي سیدمحمد سند متخلص به کاشانی« که درحقیقت در قالب مثنوي و متعلق به  »قصیده

 احمد سند است و براساس سهو کاتبان  به نام محمد سند ثبت شده است. 

این شاعر در قضاوقدرسرایی نیز طبع خود را آزموده و اثري متفاوت در این حوزه  

هاي زبانی  هاي شکلی و ویژگیظر رعایت برخی از شاخصهخلق کرده است. مثنوي او ازن

گیرد؛ اما ازنظر محتواي اندیشگانی، پرداخت  هاي قضاوقدر قرار میدر چارچوب منظومه 

هاي بالغی با سایر قضاوقدرها متفاوت است. ازنظر محتوایی پیام اصلی  روایی و جنبه

ها غلبه کند. ازنظر  ود بر ناپاکیتواند با غلبه بر نفس خاین مثنوي آن است که انسان می

منظومهویژگی سایر  با  منظومه  این  پیرنگ  یا  طرح  داستانی  نوع  هاي  دارد،  تفاوت  ها 

هاي این حوزه است و ازنظر  تر از سایر مثنويمراتب پیچیدهپردازي آن نیز بهشخصیت

که در  حالیهاي ادبیت این متن، اطناب، کنایه و تضاد هستند، درترین شاخصهبالغی، مهم 

 زند.  هاي قضاوقدر تشبیه حرف اول را در ادبیّت هر متنی میمنظومه
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 ها ادداشتی

ي حسن ذوالفقاري »سیب و نخل« درج ي خطی به نام »نخل سیب« و در مجموعهدر نسخه. 1

 شده است. 

. وزن مصرع دوم این بیت مخدوش است، )بیت در بحر رمل سروده شده، رکن آخر مصرع  2

ي نصرآبادي به همین صورت ضبط شده است. احتماالً  یک هجا کم دارد(؛ ولی در تذکرهاول،  

 جاي »ما« درست است. »مرا« به

ي سریالی به نام »تنهایی لیلی« به کارگردانی »محمدحسین  طرح اصلی این منظومه با فیلمنامه  . 3

ه بر نفس مضمونی در خاطر غلبلطیفی« مشابهت مضمونی دارد؛ البته سوزندان دست با شمع به

(  342-337  : 1388هاي بیدل دهلوي )در یکی از مثنوي  ادبیات مضمون پرتکراري است؛ مثالً

اند؛ اما درست در زمان سخن از عشق دختر و پسري جوان رفته که از کودکی دل به هم سپرده

داماد جوان میفراهم ازدواج،  مقدمات  داماد  کردن  مراسم خاکسپاري  در  باره  یکمیرد. عروس 

تدریج همه خانه و  یابند که انگشتان خود را در شمعی نهاده و بهشود و بعد او را میناپدید می

سوزند؛ البته این اتفاق یادآور رسم ستی در میان هندیان است که بعد از دختر در آتش شمع می

 سوزاند.  دلیل اثبات عشق، خود را میمرگ مرد جوان، همسر او به

اي شبیه مضمون انگشت بر شمع نهادن وجود دارد. در مارکز هم واقعه  اییصد سال تنهدر  

اي روایت شده است: مرد جوانی وقتی موفق  سویهي عاشقانه یکقسمتی از این کتاب، رابطه

کند. بعد از این ماجرا احساس پشیمانی  شود دل معشوقش را به دست آورد،  خودکشی مینمی

گیرد تا اینکه یک روز براي غلبه بر حس پشیمانی دستانش را  می و اندوه گریبان دختر جوان را 

طرف هاي غروب بوي عطر پیترو  ها پس از آن سوزاند: »تا مدت کند و میوارد زغال گداخته می

تر سعی کرد دیوانه نشود. اورساال او را به حال  شنید و ولی با قدرت هرچه تمامکروسپی را می

هاي ري که آمارانتا به آشپزخانه رفت و دستش را توي زغالخود رها کرد. حتی در بعدازظه

آمیزي به او بیندازد. دست آمارانتا  گداخته بخاري فروبرد، او سرش را بلند نکرد تا نگاه ترحم

چنان درد گرفت که دیگر درد را حس نکرد، فقط بوي گوشت سوخته به شامش خورد. سوزندان  

 (. 102: 1367یمانی بود.« )گارسیا مارکز، اي براي فرار از پشدست چاره احمقانه
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