
  هاي ستي در ادبياِت فارسي داستان  ٦٨١

  ∗ فارسيهاي ستي در ادبياِت داستان

 شوهر جسد درکنار يمتوف مرد همسر ،که بود رسم نيچن هندوان در ميقد يها زمان در
 زبان يفارس يشعرا از ياريبس .دينما يسوز خود و بخوابد زميه ةپشت يرو بر خود

 يو شوهر احترام به ةنشان را يو شدن (sati) يست و اند هستود را يهند زن يوفادار
  :است مشهور يليخ شعر نيا مثالً .اند هدانست

  ١سوختن بر شمع کشته کار هر پروانه نيست         چون زن هندو کسي در عاشقي ديوانه نيـست        
 موضوع نيا به شعر نيچند در )م ١٢٥٣-١٣٢٥/ه ٦٥١-٧٢٥(دهلوي  خسرو ريام
  :شعر نيا مثالً .است نموده اشاره

  کز براي مرده سوزد زنده جان خـويش را          مبـاش  ز هندو زن کم بازي در عشق  خسروا
  :اي

  کز وفاي شوي در آتش بسوزد خـويش را         اي نه هندو زن زان کم کن دوست فداي جان
 يست مورد در شعرا عموماً و است هيکنا و اشاره صورت به ها شيستا نيا شتريب يول
 ينوع :هستند يمستثٰن امر نيا اززبان  يفارس شاعر دوولي  .اند هنکرد نظم يداستان

  .يريکشم مجرم و يخبوشان
 درباِر ةيبلندپا يشعرا از )م ١٦١٠/ه ١٠١٩ :م( يخبوشان ينوع رضا محمد املّ
  :است نموده نيتضمچنين  را يو مصراع کي صائب .است ياکبر

                                                   
مرتّبة دکتر سيد اطهر شير، » عابدي مقاالِت «منا اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

 آقاي ,زبان اردو چاپ شده م؛ به ١٩٩١/ه ١٤١١، )الهند( پتنا، بهار ادارة تحقيقاِت عربي و فارسي،
  .فارسي برگردانده است بهرا آن خان محمد صادق جونپوري 

 در ديوان يت داده ولبصائب نس اين شعر را به» مخلص« در حاشيه سفرنامة آنند رام يدکتر اظهر عل  .1
 .اين شعر موجود نيست) چاپ تهران( صائب يچاپ
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  کـرد  رابيسـ  را کـشت  يبهـار  ابـر  ةيسا  اين جواب مصرع نوعي که خاکش سبز بـاد        
 نيتر مهم »گداز و سوز« يمثنو يول نموده ييآزما طبع سخن اصناف جمله در ينوع

م آن را يتوان ي و ما ماست شده نقل مختلف يها اضيب و ها نهيسف در که اوست اثر
/ ه ١٠٥٠-١١٢٧(مير محمد افضل سرخوش كشميري . ١مي بدانينامه فارس ين ستينخست
  :ديگو  مي در مورد آن)م ١٦٤٠-١٧١٥
  .٢“گفته گداز و سوزب ياريبس از گداز و سوز يمثنو”
  :است کرده انتخاب يمثنو آن از را شعر نيا و

  کرد حذر آتش شيبدمست از که  کـرد  نظر آتش بر مستانه چنان
  :ديگو مي آرزو خان

  .٣“گفته بمزه اريبس”
  :شود مي آغاز شعر نيا با يمثنو نيا

ــ ــده يالهـ ــالگ را ام خنـ   ده يپرکــالگ جگــر را سرشــکم  ده ينـ
  اکبر پادشاهروزي  که نويسد مي »گداز و سوز« مثنوي آغاز درخبوشاني  نوعي

  :فرستاد من دنبال به را يکس )م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۱۰۱۴-۹۶۳(
ــد ــد درم از درآم ــت هده   يبهـشت  طاوس بلکه هدهد چه  يسرش
  آفـاق  بر ياري رسد نسبت نيبا  مشتاق شاه يناصبور خدمت تو

 و فرهاد« ،»پروانه و شمع« ،»بلبل و گل« مثل ييها داستان که ديگو مي يو به پادشاه
  :اند هشد يتکرار ،»مجنون و يٰليل« ،»نيريش

ــت ــرهمن يا بگفـ ــت زاد بـ ــن  محبـ ــاگرد کهـ ــتاد شـ ــت اسـ   محبـ
ــا ــاطر کهـــن ينواهـ ــ خـ ــ  ديتراشـ   ديتراشــ در را جگــر نــاخن صــد هب

                                                   
 /ه ٧٣٨: م(نامه را حسن سجزي دهلوي  هاي اخير، نخستين ستي شود که بنابر پژوهش آوري ميياد  .1

 .)ش ه ١٣٨٣خاني، تهران،  ديواِن حسن دهلوي، تصحيح حميدرضا قليچ: نک. (است) م ١٣٣٧

: تأليف(الشعرا   كلمات):م ١٦٤٠-١٧١٥/ه ١٠٥٠-١١٢٧(سرخوش كشميري، مير محمد افضل   .2
لوهاري گيت، اهتمام ملك محمد عارف خان،  صحيح صادق علي دالوري، به، ت)ه ١٠٩٣-١١٠٨
  .۱۴۴ ، ص م١٩٤٢، سپتامبر )پاكستان (الهور
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ــد ــل ثيح ــه و بلب ــا پروان ــد ت   ؟چنـد  تا افسانه نيا خواب در هوس  ؟چن
ــن ــسانه که ــا اف ــش ه ــ دهينن ـ د ييگـو  هرچـه  از سخن  ياوٰل ـ  دهي   ياوٰل

 ساکن هند در که ما .ميشو آشنا ديجد يها داستان و ها افسانه با ديبا ما اکنون
 بوبحم چگونه که مينيبب ديبا ما .ميباش ديجد يها داستان يجستجو در ديبا ميهست
  :سپارد مي آتش به را خود

  خـار  در خـار  و رگـذا  گل در گل که  منقـــار ز بـــرکش يا تـــازه ينـــوا
  نيپـار  ميتقـو  در رفتـه  يٰسيـ ع چو  نيريشــ و فرهــاد ةقـصّ  شــد کهـن 

  :دينما نظم را رنج و درد از پر و يواقع داستان که خواهد مي شاعر از اکبر
ــار کــه  گـوش  مـرا  کـن  مخـر  تـازه  بحرف   فرامــوش گــردد کهــن خيت

 عاشق يکديگر کردند که در عهِد اکبر در الهور زن و مردي زندگي مي: داستان
  :بودند

ــدوزاد دو ــشرب ةهن ــته م   سرشـته  يقدس يول خلقت بشر  سرش
  :گذشت حد از فراق و يدور رنج يوقت

ــدح  بـودن  آغـوش  يتهـ  هم از چند که ــاخورده ق ــدهوش و ن ــودن م   ب
  :گذاشت صورت نيهم به سال ده

  شـد  نگـون  سـو  هـر  از طاقت ينوا  شــد فــزون ده از انتظــار ســال چــو
 دختر پدر به يو پدر .دينما برگزار را ازدواج مراسم که کرد بورمج را پدر پسر

  :باشد ازدواج مراسم آماده که داد غاميپ
ــان  ديسـاز  آمـاده  سـور  جـشن  هم شما ــر جه ــار مخ ــاده به ــاز ب   ديس

  :دنديگنج نمي خود پوست در يخوشحال از طرف دو هر شانيخو و اقوام
  افـت ي نمـي  جا لب بر هخند يشاد ز  افـت ي نمـي  پـا  از سر شوق از سماع

  :ديانجام بطول هفته کي يعروس ماتمقد يساز آماده
  يبوســ خــاک را آســمان داد نيزمــ  يعروسـ  بيـ ترت هفتـه  کي از پس

  :طرف خانة عروس حرکت کرد کاروان داماد با شأن و شوکت به
  رفـت   بود و مـي     نگاهش بر قضا مي     رفـت   سـود و مـي      قدم در آرزو مـي    

 چند تا که دانست نمي يکس يول بود حرکت در عروس خانه رفط به داماد کاروان
  :داد خواهد اندوه و غم به را خود يجا يخوش و يشاد نيا گريد لحظه



  ٦٨٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  رفـت  مـي  خانـه  بمـاتم  يگفت مي تو  رفـت  مـي  گانهيب طرب از دور دل ز
 داماد و ختيفرور يميقد ةخان کي واريد ناگهان که بود حرکت حال در کاروان

  :گشت بدل غم مجلس به يشاد مجلس شد الکه آوار ريز
ـ ين چرخ از خروش   خواسـت  بـر  جوش امتيق صد دل هر ز  برخواسـت  پـوش  يل

عروس با شنيدِن خبر مرِگ ناگهاني شوهر بر آن شد که همراه جسد شوهر در 
  :ستي شودهاي آتش بسوزد و  شعله

ــرا ــا چ ــده ت ــرمنده ام زن ــم ش   باشـم  زنـده  مـن  و دلبـر  سـوزد  که  باش
  :درآمد هيگر به يو و ساخت نياندوهگ را شاه اکبر خبر نيا

ـ بگر ديبـشن  ماجرا نيا شاه چو   ستيـ چ يدل کافر همه نيا عنقا که  ستي
 يفرزند به را يو ،اندوخ خود نزد به را غمزده عروس آن آزمودن، يبراشاه  اکبر

 تا نمود ايمه يو يبرا را نعمتها اقسام و انواع و نمود عطا يو به يران لقب و دکر قبول
  :دينما نظر صرف خود ميتصم نيا از و شود سرگرم آنها به يو ديشا

ــکوهش ــا ش ــرحم ب ــنا ت ــد آش ــان امتحــان بحکــم  ش   شــد روان فرم
  جواهرهـاي لـب بـر فـرش افــشاند      شه از لطفش بپـاي تخـت بنـشاند         

  :امدين وجود به دختر آن اراده در يتزلزلهيچ  يول
ــغب  سـوخت  نمـي  آتـش  گوهر جز لبش ــچ ســوختن ري ــت نمــي يزي   گف
  يکـرد  شـام  شميـ ع روز فـسون  با  يکــرد بــدنام مــرا ،گفتــا بــشه

 همراه را )م ۱۵۷۲-۱۶۰۴/ه ۹۸۰-۱۰۱۲( اليدان شاهزادهکه  شد مجبور شاه اکبر
  :کند برگزار شاهانه طور به را يو يست مراسم تا فرستدب دختر

ــازت ــو اج ــه گ ــِه از دادش ن ـ پر بـر  يشاد ز  دل ت   بـسمل  مـرغ  آن دي
  تخـت  و افـسر  چراغ و چشم يا که  بخــت جــوان پـور  بــا کــرد اشـارت 

 را او و گرداند ميبر سر شاه اکبر و کرد حرکت غمزده آن همراه اليدان شاهزاده
  :کرد مي تماشا

  مراد انس و جان شهزاده دنيـال        گل بخـت و بهارسـتات اقبـال       
ــم ــاه بحک ــان و ش ــا فرم ــد روان  تماش ــره ش ــک آن هم   بايناش

 همراه و نمود بغل را او د،يبوس را يو آمد، خود محبوب نعش سر بر محبوبه آن
  :شد خاکستر و سوخت آتش در يو
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ــبش  نهـــادش زانـــو بـــر دهيشـــور ســـر ــ ل ــر رو و ديبوس ــادش و رب   نه
  چو جانان يافت کرد از جان فرامـوش         تـز از جـان در آغـوش        کشيدش تنگ 

 شاه اکبر .شد هوش يب که کرد هيگر قدر آن صحنه نيا مشاهده با اليدان شهزاده
 را واقعه نيا کنان هيگر اليدان و آورد هوش به را او و آمد اليدان شاهزاده نيبال به خود
  :نمود نقل پدر يبرا

ــبِن از گــالب  برخوانـد  شـهزاده  او حـالِ  نقش چو ــان گل ــشاند مژگ   براف
ــوس ــد ه ــت خل ــاد محب ــر ب ــو ب   تـــو بـــر بـــاد ابـــر آتـــش خـــود  ت

 شيفرما به را يمثنو نيا ينوع که اند هنوشت »يوگرافيببل مغول« و »آزاد روس« نيفمولّ
 شاه اکبر نام صراحت به يمثنو آغاز در خود شاعر که يدرحال ،نموده نظم اليدان شهزاده

 که نموده ذکر م ۱۵۰۶ را يمثنو نيا نظم سال »يوگرافيببل لومغ« کتاب .است آورده را
 امدهين ايدن به اصالً يو م ۱۵۰۶ سال در و داده رخ اکبر انزم در ماجرا نيا .باشد مي غلط
 سال در اکبر .باشد نوشته م ۱۵۰۶ خيتار م ۱۶۰۵ يجا به فمؤلّ است ممکن .بود

  .است نموده فوت م ۱۶۰۵
 چاپ لکهنو از »اکبرنامه« همراه م ۱۸۶۷/ه ۱۲۸۴ سال در »گداز و سوز« يمثنو

 يسيانگل به را آن النکايسر از يسوام کمار نندآ و دوودا رزايم رانيا در .است شده
  .شد چاپ لندن در م ۱۹۱۲ لاس در و نمودند ترجمه

* 
 يشعرا ازکه  )م ۱۸۵۶/ه ۱۲۷۳ :م( يريکشم مجرمميرزا مهدي بعد از نوعي خبوشاني، 

 يمثنو نيا .است نموده انيب يست مراسم از يواقع داستان کي ،است ريکشم ممتاز
  .دارد نام نامه يست

 زبان در که بود يجوان دانشمند تکو ةخانواد در رام پارِک وانيد عهِد در :تانداس
  :داشت يخاص مهارت يهند علوم و يفارس

  را باســـتان ثيحـــد بـــسوزانم  را داسـتان  نيا شمع چو فروزانم
  صـدر  معـدلت  گاِه شيپ جاللت  قـدر  فلـک  وانيد دوران در که

 را شوهرش يزود به ديد که يو فادارو بايز زن .درگذشت يمرض به بنا جوان نيا
  :ديبلع خواهند آتش يها شعله



  ٦٨٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  نگاري داشت انـدر پـرده خـوش رنـگ           تنـگ  غرض آن از مرض جـان داده دل       
ــه ــي چ ــ م ــدهيز آن از يپرس ــت بن ــتيق  قام ــ ،ام ــتيق يه ــ ،ام ــتيق يه   ام
ــف ــا ک ــگ يپ ــرگ برن ــل ب ــرم گ   شـرم  از آب شـد  گـل  که گلگون چنان  ن
ــع ــصّ م ــا هالق ــصّ ني ــشد هق ــفت ل ــآتش او جفــت کــه  س   جفــت شــود مــي ب
 يها لباس .رفت خود اتاق به يو .بسوزد را خود آتش همان در که شد آمادهزن 

 ناز و عشوه با و نمود آراسته را خود و ديپوش نو لباس و آورده رونيب تن از را يميقد
  :افتاد راه به مرده شوهر طرف به

ــسوداي سرو  ز جا برجست همچو شعله سـرکش       ــشبــ ــامان آتــ   ســ
ــانيگر ــاک بـ ــپ زد چـ ــه  را راهنشيـ ــک گرفت ــاد اش ــنش يش   را دام
ــو ــد چ ــته ش ــرق از آراس ــا ف ــا ت ــد بـــرون  پ ــاِر آمـ ــوه بهـ ــپ جلـ   رايـ
ــرواز بنمــود خــود همــساز يســو  نـاز  بـصد  ،نيتمکـ  بصد ،نيآئ بصد   پ

 شوهر همراه سوختن يبرا من :گفت نيچن و نشست شوهرش جسد سر يباال يو
  :تابم يب محبوبم

  مهر از تنگ شکر مهـر بشکـست         به  چو بر بالينش آمـد راسـت بنشـست    
ــسوزم ــا ب ــن ب ــسم او ت ــود ج   را خـــود رســـِم چـــراِغ برافـــروزم  را خ

ــد  ــم از در يـــاري درآييـ ــما هـ   غمخـواري درآييـد     درين ميـدان بـه      شـ
 جواب يو .است رممکنيغ نيا :گفت يکس .نمودند منع کار نيا از را يو مردم

 نمودن يخودسوز صورت نيا به :گفت گريد نفر کي .است نيهم يقيحق وصالکه  داد
 يو يکس .است يکين شگون يوانگيد يبرا نيا داد جواب يو .است يوانگيد مردن و

 چه آتش در سوختن از سوزد مي دلش که يکس داد جواب يو .ترساند آتش ازرا 
 نيا گفت بجوا در يو .شو منصرف اليخ نيا از که نمود حتينص يکس .دارد ييپروا

  :است ينامرد عالمت
ــ کــرده شــمع چــون همــه ــان کي ــنعش  يزب ــر بمـ ــان تـ ــشتند زبـ ــ گـ   يآنـ

  بگفت اين سوختن عـين وصـال اسـت          يکي گفتش که خودسوزي محال اسـت      
ــا بگفــت  ســر نيانــدر ســر مکــن گفــتش يکــي   رمــسه ِريــغ شــد دردســر ني

 پشت زين زن آن .دادند حرکت دانيم طرف به سوزاندن يبرا را جوان جسد مردم
  :افتاد راه به عشوه و ناز با سرجسد
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ــآتش  سـپردند  پوشـش  در چو جان يب تن ــاه ب ــد گ ــوز وهن ــد س   بردن
ــد روان ــب از ش ــاه عق ــه دو م   شـگفته  گـل  چـو  گـو  بذلـه  بلبل چو  هفت
  :نمود منع کار نيا از را آنها يو .بودند درآورده بصدا را ها طبل انيجوگ و مرتاضان
ــر شــد چــو ــاِه ب ــ خوابگ ــنزد اري ــار از گذشــت  کي ــار کامــد ک ــنزد ک   کي
  سرمــست شــور از انياســيسنْ همــان  دردسـت  نـاقوس  انيـ جوگ سو ک ي ز
  نه جنگ زنگيان ني جنگ روس است  اسـت  کـوس  طبـل  و ريـ نف شوِر چرا
  :سرود را شعر نيا محبت و عشق باده از مست يو سپس
ــر  اسـت  شکاريـ پ سـرعت  که يشاد نيدر ــود يآزاد گـ ــ بـ ــ ارهنقّـ ــت ازبـ   اسـ
ــر  اسـت  عشق گاه جوالن که دانيم نيدر ــ اگ ــود تهم ــش ب ــار ريشم ــت غ   اس

 يزانو يرو را شوهر سر و نشستآتش  يرو زن .زدند زميه ةپشت به آتش سپس
 آتش دست به را خود يو همراه و ديمال يو صورت به را خود صورت گذاشت، خود
  :شدند دلب خاکستر به دو هر شوهر و زن نيا صورت نيا به و سپرد

  آتـش  يسـو  زد در و کـرد سـر    دعا  آتـش  يرو چـون  شـد  سـرخ  سراپا
  برگرفتـــه زانـــو بـــه همـــسر ســـر  ســرگرفته آن نشــست تــا آتــش در
ــ  مانــد يخاکــستر عاقبــت شانيــا از ــدگان يپ ــر چــشِم وامان ــد يت   مان
 يريپ زمانه در يو .است نموده انيب را نامه يست سرودن تعلّ يمثنو آخر در مجرم

 يکي که بود يخانقاه رودخانه کنار در .گذاشت ابانيب به سر و شد خارج شهر از يروز
  :کرد مي يزندگ آن در نجم نيالدءبها شاه بنام بزرگ يعرفا از

ــ و ــا از کنيلــ ــه يتقاضــ ــط  زمانــ ــرفتم غل ــذب گ ــه و آب بج   دان
ــدامان  مـست  يسـر  برکـردم  شهر ِبيج ز ــستان ب ــرزدم که ــت ب   دس
ــرم  ودشجـ  نخـل  از نيچ وهيم بانيغر ــرگ ک ــِر و ب ــاِخ ب ــودش ش   وج

ــه  بود نيد نجم اسمش چو شد گمانم ــ ک ــِر ِشيپ ــرِج اخت ــي ب ــود نيق   ب
 يشخص همانجا .بود بزرگ عارف آن همراه خانقاه نيا در هفته دو باًيتقر مجرم

 يست و نموده يخودسوز شوهرش جسد همراه يزن شهر در که نمود انيب يو يبرا
  :است شده

ــراز     نـه پــرداز غريـب خـوش نـصيب خا    ــود هم ــاهي ب ــيم م ــب ن   قري
ــتقر کــرد درآمــد يســاز ســخن  ريــپ ةحجــر کانــدر نــستيا ســخن   ري
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ــآتش  مــرده يشــو مهــِر ز يگبــر زن ــن داد ب ــا ت ــان ت ــپرده ج   س
 نمود درخواست مجرم از يو .درآمد هيگر به زيانگ غم داستان نيا دنيشن با عارف

  :درآورد نظم صورت به را داستان نيا که
  واشـد  مـشک  هـزاران  پلکـش  ک ي ز  واشـد  اشک چشمه چشمه شچشم ز
ــب ــ آن ام هيـــگر نيعـ   خـان  شـکر  حـال  بـر  دال يا بگفت  عرفـــان ِنيعـ

ـ ا برحـسبِ  يا افـسانه  بساز   مـــال ورق گـــوِش قلـــم بانگــشت   حـال  ني
 برآورده را ريپ عارف خواهش نيا تا بست تهم کمر عفض و يريپ وجود با شاعر

  :دينما
ــوان  ف گوشه گيـرم   چو شد در گوش حر     ــتي يج ــر از اف ــِع س ــپ طب   رمي

ــم ــرده قل ــرکردم ،برک ــحکا س   تيـــنها تــا  تيبــدا  از روز کيــ ب  تي
 و دهدو روزي  رزق مردم تمنّ بدون را يو خدا که کند مي دعا مجرم آخر در

  :دارد محفوظ ها يماريب تمام از
ــرد ــ گـ ــ يبـ ــ ِتمنّـ ــان اراِنيـ   يرسـان  يروز خود که يروز رسان  يفـ

  نـدارم  طاقـت  مـن  که طاقسم بکن  دارم کــه يجــسمان امــراِض از هــم
 شده تصنيف رام پارِک وانيد زمان در و دارد وجود شعر ۲۶۳ باًيتقر نامه يست نيا در
 صريحاً مثنوي آغاز در ولي آمده »قدر فلک ديوان« ةواژ فقط مثنوي در اگرچه .است
  :است رام پارِک ديوان وي منظور که شده بيان
  .“يافته وقوع رام پارِک ديوان زمان در که مهنا ستي”

* 
 داستان خود ةسفرنام در نيز  بن راجه مردي رام)م ١٧٥٠/ه ١١٦٤ :م( مخلص رام آنند
 مکتيشر گد طرف به شاه محمد م ۱۷۴۵/ه ۱۱۵۸ سال در .است نموده بيان را ستي يک

 شهر نگر ديفر يرؤسا از يکي رودخانه درکنار .بود يو همراه نيز مخلص .کرد حرکت
رودخانه  پسر زيبا روي وي که با دوستان خود براي آب تني به. داشت سکونت مرادآباد
مخلص  .همسر وي با شنيدن اين خبر خود سوزي نمود و ستي شد. غرق شد، رفته بود

  :اين واقعه را چنين بيان نموده است
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ست يسن ب داشت، در ي پسر…مرادآباد است ق بهد نگر که متعلّيندار فريزم”
 مه کناِري مذکور خنداِري، از آنجا که زمي و خوشنمائيت رعنائي، در نهايسالگ
  غسل درآمد، هنگاِميا برايهمساالن خود در در  بايا داشت، پسرش روزيدر
 بر حال …دياحوالش پردازند در آب غرق گرد د و تا بهيش از جا لغزي پايباز
د ين خبر شنين بود، چون اامت گذشت و زنش که در وطيقپير چاره پدر يب

  .١گشت يست
  :ان نموده استي بين رباعيقالب ا در ن داستان راي ايو

ـ گر دشت و در را ز      يم زنده فغانها کـرد    يدل سوخت زن   ـ ه در ي   ميا کـرد  ي
ــايدن ــب مرقّــ س ــيع رنگت عج   ٢ميز تماشــا کــرديــ نير ســتيتــصو  ين
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