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Background research 

Several independent studies have been conducted on Sati tradition. 

Abedi, in his introduction to the book Burning and Melting has 

focused on the tradition and there are many evidence in the Kashmiri 

criminal file (Khaboshani, 1969, pp. 29-17). The Story of Padmavit is 

written without providing a definition of this custom and showing its 

historical background, but has only studied the poetic and prose 

stories related to Retensin and Padmavati (Bazmi, 1971, p. 27). Jafari 

has defined Sati in two articles, but except for brief references to the 

monographs in some poems, he has not analyzed the Sati tradition 

(Jafari, 1973, pp. 585-592; 1997, pp. 284-289). 

Babasafari and Salemian have dealt with this custom in the article 

"Sati and its reflection in Persian literature" but their definition of this 

custom is incomplete (Babasafari and Salemian, 2008, pp. 74-49). 

Gilande et al. have defined the ritual of Sati, but these researchers 

have not fully discussed its different aspects (Gilande et al., 2018, pp. 

155-139). Tavarineh, in the article "Sati in ancient India", has briefly 

discussed how to perform this custom, but has not made any reference 
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to the inscriptions (Tavarineh, 2009, pp. 31-30). Abedi, in the article 

"Sati stories in Persian literature", has merely introduced the burning 

systems of "a kind of veneration" and the statute of "Kashmiri 

criminal" as an independent statue (Abedi, 1967, pp. 569 - 573). 

However, this study attempts to deeply investigate this tradition. 

Objectives, questions, and assumptions 

This research intends to review and analyze the Sati tradition by 

removing some ambiguities and providing detailed answers to the 

following questions: 

1. What are the main elements of Sati tradition in Hinduism? 

2. Is the drawing of blue and ink related to the Sati? 

3. What are the various narrations establishing this custom in 

folk literature? 

4. What is the reason and time for the end of this ritual? 

Main discussion 

The official Sati was related to the ancient Hindus who burned their 

widowed wife after the death of their husband (Shahin, n.d., p. 133). 

Khaboshani (1969, p. 17) in a study on the school of religions 

indicates that "If after the death of the husband, she does not become 

an oppressor, that is, she does not burn herselff, she should be with his 

relatives and engaged in continuous worship with fasting, as it is 

believed that a woman becomes an oppressor after the death of her 

husband." If the husband is in hell, just as a snake forcibly pulls the 

other snake out of the hole, the woman will take the husband out of 

hell and go to heaven. However, if she becomes an oppressed woman, 

she will no longer have a female origin. If she belongs to him, she 

should be a man, and if she is not oppressed and spends her life as a 

widow, she should not be considered a woman at all" (Esfandiar, 

1982, p. 125). If she is not oppressed, she will be forced into a kind of 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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forced monasticism and Sufism; secondly, the oppression of the wife 

can remove the sins of the husband and give salvation to her husband; 

thirdly, the woman who becomes oppressed will be a man in the next 

life and will rise from the lower stage to the higher (if she becomes a 

man, she will no longer be able to live with her husband again, unless 

we assume that by being oppressed, the husband degrades and 

becomes a woman, which of course is improbable); fourthly, a woman 

will not become pregnant (perhaps because her child may be a boy); 

fifthly, Sati is not mandatory; sixthly, It is wrong to forbid women 

from being oppressed (during the time of Muslim rulers, both rulers 

and Hindus tried to dissuade women in several stages, but if they still 

insisted on being oppressed, they had to accept it). 

Conclusion 

Sati ritual is one of the Hindu customs in which a dead woman 

voluntarily sets herself on fire with her husband's body. In order to be 

called a practical act, the following conditions are necessary: 1. The 

presence of the element of fire. An act is the one that must be 

performed by self-immolation, and the sanctity and importance of fire 

in that condition is necessary; 2. Romantic and voluntary self-

immolation; 3. Sati is an official religion related to Hinduism and 

within the framework of Hindu beliefs and the theory of reincarnation; 

4. Seth is a practical woman, both in nurture and nature. The women's 

self-immolation is called Seth, not the self-immolation of men; 5. The 

oppressed is a widow without a child, that is, she can be executed after 

marriage and before the birth of a child. 
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 در هند و بازتاب آن در متون ایرانی« ستی»بازشناسی رسم 

 

 2، محسن محجوبی1*زادهمحمدهادی خالق

 (47/10/4111پذیرش: 72/17/4111)دریافت:  

 چکیده

ها در هند دو همسایۀ دیرین با خاستگاه مشترک و سابقۀ تمدنی کهن هستند که قرنایران و 

هایی پررنگ و در اند. این اثرگذاری در دورهاند و بر هم اثر گذاشتهمجاورت هم زیسته

 ستیرنگ نشده است. رسمِتوان ادعا کرد که هرگز بیرنگ بوده، اما میهایی کمزمان

ای اخالقی امروزی مغایر و با موازین ادیانِ ابراهیمی و زرتشتی که با معیاره -)= ساتی( 

از رسوم قدیمی هندوان است که سالیان  - ناسازگار است و طبعاً برای ایرانیان پذیرفتنی نیست

شده و امروزه ظاهراً متروک شده است؛ رسمی که مربوط به تقدسِ آتش، درازی اجرا می

ستیزی هندی است. این پژوهش با بررسی ری و زنشکوه عشق، هندوییسم و نتیجۀ مردساال

های هندی )مقدس و تاریخی( و تحقیقات مربوط به آن سرزمین و کنکاش در متون کتاب

است با بازشناسی ستی، علت و عناصر پدید آمدن یا چرایی و تاریخی ایران کوشیده 

را بررسی و های فارسی اش را توضیح دهد و حضورش در ادب، شعر و منظومهچگونگی

 مطالعه کند.
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 . مقدمه1

دار اسـت. دو سـرزمینی کـه تمـدن     پیوند فرهنگی ایران و هند پیونـدی عمیـق و ریشـه   

 امـا بـا   ،. هـر دو بـا اینکـه سـاکنان بـومی داشـتند      ه استشان از یک منبع برخاستدیرینه

ها از ابتدا بیش از ها و ایرانیشان، هویتی تازه یافتند. هندیها به سرزمینآریایی مهاجرت

 اوسـتا و  وداریـگ اختالف، اشتراک داشـتند و بـیش از دشـمنی بـه دوسـتی پرداختنـد.       

اند. آتش در هـر دو  های بسیاری با یکدیگر دارند و گویی از یک زبان گفته شدهشباهت

متبرک است و البته اختالفاتی هم میان آنان کـه سـاکن   کیش زرتشتی و هندو، مقدس و 

مـالالً در   ؛هند را برای زندگی برگزیدند وجـود دارد  ةنجد ایران شدند با آنان که شبه قار

و )اسالم، یهودیت،  آیین زرتشتی آلودن آتش به جسد مذموم است و در ادیان ابراهیمی

ا در شـریعت  هنـدو جسـد را    ام ،شمارندزدن میت را معصیتی بزرگ میمسیحیت( آتش

 شود.پندارند که با تطهیر آتش از هر آلودگی پالوده میسوزانند و میمی

دادنـد تـا شـاید بـه     پس از مرگ  مردان، زنانِ آنان را به خودکشی سوق مـی  هندوان

یا حتـی فراتـر از آن بـه تعـالی     زندگی دوباره همراه آنان شوند  پاداش این فداکاری در

تـرین و  ، مرد متولد شوند! آنان برای ایـن خودکشـی، دردنـاک   گی بعدیرسند و در زند

سـوزی. زن هـر چقـدر جـوان، زیبـا، سـالم و       یعنی زنده ؛ترین شیوه را برگزیدندخشن

رفـت کـه   زنده به آتـش رود. اگـر مـی   اش زندهامید، ناگزیر بود که به همراه مرد مردهپر

شـد  رفت خوار و مطرود میده و اگر نمیشد و باعث سربلندی طایفه و خانواقدّیسه می

های هندی و فارسـی  البته در داستان .کردندمی و او را سبب سرافکندگی خانواده معرفی

اند و جبری خواسته و عاشقانه به آتش رفتهاند زنان همواره خودرسم پرداختهکه به این 

انگیزی و محبـت  هـا هـم همـین شـور    نامـه است و دلیل جذابیت این ستی در کار نبوده

 ست.ان هندوشکوهمند  زن
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 تحقیق . سؤاالت1 ـ1

پس از مرگ شوهر، خود را در آتشی کـه   رسمی است که به موجب آن، زن هندوستی 

افکنـد تـا بـدان وسـیله عشـق خـود را       افروختند، میبرای سوزانیدن جسد شوهرش می

برخـی از   ،. با این حـال شوداثبات کند و جاودانه ماند یا طبق نظریۀ تناسخ دوباره متولد 

هـای سـتی یـا    تحقیقات گذشته مشکالتی در تعریف، بررسی عناصر و معرفـی منظومـه  

اند که ایـن پـژوهش قصـد دارد بـا رفـع برخـی ابهامـات موضـو  را         ها داشتهنامهستی

 های زیر پاسخ مبسوطی ارائه دهد:و به پرسش کندبازنگری و بازشناسی 

 م در آیین هندو چیست؟دهندة این رسلعناصر اصلی شک .4

 وجود دارد؟ عامههای این رسم در ادب آیا نشانه .7

 های گوناگون برپایی این رسم چیست؟روایت .3

های ستی این انگاره و گمانـه وجـود دارد کـه آیـا همـۀ      ها و منظومهبا مرور داستان .1

 یا خیر؟  اند خصوصیات ستی را دارند یده شدههایی که با عنوان ستی ناممنظومه

 . اهداف و ضرورت تحقیق2 ـ1

نقش رسم ستی، عناصر، اهـداف در هنـد، آیـین     و جایگاه نشان دادن مقاله اصلی هدف

که این رسم تـثثیر  های هندی و ایرانی است. باتوجه به اینهندو، متون تاریخی و منظومه

 فراوانی در ادبیات فارسی داشته است آگاهی و واکاوی آن ضرورت دارد.

 تحقیقپیشینة  .6 ـ1

ای بـر  در مقدمـه است. امیرحسین عابـدی   در این زمینه چند پژوهشِ مستقل انجام شده

تنهـا   مجـرم کشـمیری را   نامـۀ سـتی مالنوعی خبوشانی، این کتاب و  سوز و گدازکتاب 

ای کـه  وی در مقدمـه  .(79 - 42 .، صص4310)خبوشانی،  دنامهای مستقل مینامهستی

است، بدون اینکه تعریفی از این رسم ارائه کند و بـدون   هنوشت داستان پدماوتبر کتاب 

هـای منظـوم و منالـور مربـوط بـه      نشان دادن سابقۀ تاریخی آن، صرفاً به بررسی داستان
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یـونس جعفـری در    .(72 - 2 .، صـص 4331 )بزمی، سین و پدماوتی پرداخته استرتن

هـایی در شـعر   بیـت ه تـک اما جز اشاراتی کوتاه بمقالۀ مستقل ستی را تعریف کرده،  دو

نیز  ؛397 ـ 303.، صص4337 )جعفری، ای را معرفی نکرده استنامهشاعران، هیچ ستی

   .(709 - 701 .، صص4321 همو،

ــۀ  ــه ایــن رســم « ســتی و بازتــاب آن در ادب فارســی»باباصــفری و ســالمیان در مقال ب

، صـص.  4302المیان، ها از این رسم ناقص است )باباصـفری و سـ  اند، اما تعریف آنپرداخته

هـای آیینـی   سـتی، شـکلی از مـرگ   »(. سوسن فیضی گیالنده و همکاران در مقالـۀ  21 -19

طور کامـل ایـن رسـم    اند که البته این پژوهشگران نیز بهبه تعریف رسم ستی پرداخته« متوالی

(. تاورینـه هـم در مقالـۀ    433-439، صص. 4392اند )فیضی گیالنده، هندی را معرفی نکرده

صورت مختصر پرداختـه، ولـی هـیچ    به چگونگی اجرای این رسم به« ساتی در هند باستان»

(. سـید میرحسـین   34 - 31، صـص.  4300هـا نکـرده اسـت )تاورینـه،     نامهای به ستیاشاره

نـوعی   سـوز و گـداز  هـای  تنها منظومه« های ستی در ادبیات فارسیداستان»عابدی در مقالۀ 

هـای مسـتقل معرفـی کـرده اسـت      نامـه عنوان ستیشمیری را بهمجرم ک نامۀستیخبوشانی و 

که در این پژوهش ثابت خواهد شد که تعـداد  (، درحالی323 - 319، صص. 4311)عابدی، 

 این مقدار است. های مستقل بیش ازنامهستی

 بحث و بررسی .2

 تعریف ستی .1 ـ2

د مردگـان خـود را   توده کردن هیزم برای سوزاندن جسـد مـرده، هنـدوها جسـ    » 4سیت

دهنـد  کنند و جسد مرده را روی آن قرار میسوزانند و برای این کار هیزم را توده میمی

بنای چوبی یا آجـری،  »( یا 13ص. /7.، ج4301)جاللی نایینی،  «زنند...و آن را آتش می

سـپاری، تشـییع   توده، کپه، انباشتن، مجمو  چند دستگاه ساختمان، آیین دفـع یـا خـاک   

آوری، جمع شدن، گردآمدن، جمع کردن، توده کردن و قسمی ، گردآوردن یا جمعجنازه
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بنای یادبود مراسم تدفین یا جنازة میت، مربوط به تـوده کـردن و انباشـتن هیـزم بـرای      

سـتی زن هنـدو کـه    »و اما  (30)همان، ص. «سوزاندن جسد در مراسم مخصوص به آن

)سـروش و شـهریار    «اتقوف و بـا سوزاند )صف( زن عفیـ هرش میخود را با جسد شو

 (.313، ص.4323نقوی، 

زنی که خود را با شوهرش که مرده باشـد، در آتـش   » آمده است: فرهنگ فارسیدر 

]= . بانوی مـن    7ستی»در همان فرهنگ،  .(«ستی»، ذیل 4329)معین،  «اندازد و بسوزد

معنی بانو به 3«س ت»بی ... در عر عنوان احترام به زن خطاب کنندای دانسته که بهرا کلمه

هـر زنـی کـه بـا نعـش شـوهرش خـود را        »بـه زبـانی دیگـر     .جا()همان «و خادم آمده

اش آیـد و معنـی  می "ست"اند. این لفظ از کلمۀ سانسکریت سوزانید او را ستی گفتهمی

ستی در زبان هنـدی زنـی اسـت     .(301، ص.4337)جعفری،  «آالیش استخالص و بی

  .ذیل واژه( /3.، ج4331)محمد پادشاه،  در آتش بسوزد اشکه با شوهر مرده

سـتی زنِ عفیفـه اسـت کـه ایـر از      »نویسد: می بهار عجمتیک چندبهار صاحب الله

شوهر خود دیگری را به نظر شهوت نبینـد و در هندوسـتان زنـی را گوینـد کـه همـراه       

مالمـر حسـنات   شوهر مرده، خویشتن را بسوزد از اایت محبتی کـه بـا او دارد و آن را   

زن بـا حیـا و بـا     - ستی مثخوذ از هندی» .(4733ص. /7.ج ،4301 )بهار، «اعتقاد دارند

 /1.، ج4349)نفیسـی،   «سـوزاند و زنی که خـود را بـا عشـق شـوهر خـود مـی       - شرم

ای زن پارسا و مقدس و باوفایی که االباً به زوجه - زن -بانوی ارجمند »یا ( 4019ص.

 .(372، ص.4311)داراشـکوه،   «شـود سوزاند اطالق میش میکه خود را با جسد شوهر

سانسکریت به معنای پاکدامن است. زنان هندو را کـه پـس از مـرگ    »ای پس ستی واژه

شوهر و در آیین سوزانیدن پیکر او، بنا به تعالیم هندویی برای آسـایش رو  شوهرشـان   

، 4301پـور،  سـماعیل )ا «نامیدنـد کردنـد سـتی مـی   در جهان دیگر، با او خودسوزی مـی 
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جالب اینجاست که این مرگ همراه با زجر را هـم بـه نیـت آسـایش رو       .(4332ص.

شـده خـود   خواهند. ستی رسمی بوده است مربوط به هندوان قدیم که زن بیوهشوهر می

؛ 42، ص.4310؛ خبوشـانی،  433تـا، ص.  )شـاهین، بـی   سـوزاند را با مردة شوهرش می

؛ کاردگر، 771، ص.4332حکمت،  ؛33، ص.4391فقاری، ؛ ذوال319، ص.4311 ،عابدی

 .(419، ص.4393

موجب آن، زن هندو، پس از مرگ شـوهر،  رسمی که به»آمده است:  تاریخ تمدندر 

 )دورانت، «سوزانیدافروختند میخود را در آتشی که برای سوزانیدن جسد شوهرش می

گوینـد کـه   مـی  «sutte» بـه انگلیسـی  » .(113ص. /4.، ج4312 ، ترجمۀ پاشـایی، 4913

سـاتی در مصـرِ    .(313 ، ص.)همـان  «همسـر وفـادار  »معنـای  ترش ستی است بهدرست

 .، ذیل واژه(4323)دهخدا،  باستان فرشتۀ موکل بر اروا  نیز بوده است

زوجـه هنگـام سـوزانده    »کند آن است که: تنها تعریفی که ستی را اجباری معرفی می

( 423، ص.4317)تیکـو،   «سـوزاند در همان آتش میشدن جسد شوهر باید خود را نیز 

چون در ستی اساس بر عشـق زن بـه شـوهر اسـت و اراده و      ،آیدنظر درست نمیکه به

 ؛اختیار زن براساس تعلیمات آیین هندو و اگر اجبار در کار باشد که دیگر سـتی نیسـت  

 است.« قتل»

 براساس مجموعۀ این تعاریف چند فرض ممکن است:

   ؛ای است از سامی در هندی یا بالعکسواژهلمه واماین ک (الف

)در واقعیـت( کـه اولـین خودسـوزی      این کلمه از نام زنی گرفتـه شـده اسـت    (ب

 ؛عاشقانه را انجام داده است

 سـبب )= خدای مرگ( گرفته شده است که بـه  این کلمه از نام ساتی همسر شیوا (ج

شـیوا و دختـر دکشـا بـود،      )سـاتی همسـر   توهینی که به شوهرش شد خودسوزی کرد
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 3نام یکی از پسران براهما و از خدایان خلقت اسـت و در منظومـۀ کاشـی کهنـد     1دکشا

نزا  پـدرش بـا شـوهرش، سـتی شـد و خـود را سـوزاند(        سبب آمده است که ساتی به

؛ 211، ص.4311؛ داراشـکوه،  433، ص.4304 تـا، ترجمـۀ بـاجالن فرخـی،    بی )ایونس،

 ؛(20.، ص4300 دیعی،تا، ترجمۀ ببی شاتوک،

ست که در داستان رامایانا خودسـوزی کـرد )ایـن احتمـال     ( این کلمه مقلوب سیتاد

سـوخت  که خود را در معرض آتش قـرار داد اگـر مـی   ضعیف است چون سیتا هنگامی

اثبات ناپاکدامنی او بود. آتش در مـاجرای ابـراهیم، سـیاوش و سـیتا سـوزاننده نیسـت،       

 .دهنده است(تشخیص

جا که راما را دانـای  از ماجرای رام و سیتا شده است آنهای دیگری هم ه برداشتالبت

خواسـت کـه سـایۀ    او فقط می» .گویند او آگاه بود از پاکی سیتاکنند و میکل قلمداد می

که در آن بود بیـرون آیـد. ایـن راز    سیتا در آتش سوزانده شود تا سیتای واقعی از جایی

، 4301 تـا، ترجمـۀ نریمانیـان،   بی )والمیکی، «ی آشکار نبودجز بر این زوج ابدی بر کس

گونه اگر به داستان نگاه کنـیم هـم در خصـلت پاالیشـگری آتـش بـا       ( که این471ص.

مراسم ستی مشترک است و هم در لفظ زوج ابدی یادآور آن مراسم است چون زنی که 

 کند.خودسوزی می اش است کهزندگی دوباره با شوهر مرده ةانگیز شود هم باستی می

اسـت،   پس از اینکه مطالبی در آداب رفتار با زنـان هنـدی آمـده    دبستان مذاهبدر 

اگر پس از مردن شوهر، ستی نشود یعنی خود را نسوزاند باید نـزد خویشـان   » گوید:می

، 4314اسـفندیار،   )کیخسرو ...« خواری به عبادت باری پیوسته مشغول باشدبود و با کم

 زنی که حاضر به ستی، شود این است که اولچه از این متون برداشت میآن .(473ص. 

شـدن زن  ، ستیشدن نباشد مجبور به نوعی رهبانیت و تصوف اجباری خواهد شد؛ دوم

شود زنی که ستی می ،برد و موجب رستگاری شوهر است؛ سومبین میگناهان مرد را از
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ه عالی عروج خواهد کرد )اگر مـرد  در زندگی بعدی مرد خواهد بود و از مرحلۀ پست ب

که فرض کنـیم بـا   با شوهر را نخواهد داشت، مگر آن شود که دیگر امکان زندگی دوباره

زن آبستن  ،شود که البته بعید است(؛ چهارمکند و زن میشدن، شوهر تنزل پیدا می ستی

 آتش زن بـرهمن  ،پنجم ؛ستی نخواهد شد )شاید چون ممکن است فرزندش پسر باشد(

 ،انـد؟(؛ ششـم  شـده ها، دیگران هم سـتی مـی  و دیگران از هم جداست )مگر جز برهمن

شـدن نارواسـت )در دوران حاکمـان    باز داشتن زن از سـتی  ،ستی اجباری نیست؛ هفتم

کردند چه حاکمان و چه هندوها، مسلمان در چند مرحله سعی بر منصرف کردن زن می

 پذیرفتند(.، میشدن داشت چنان اصرار بر ستیاما اگر هم

 آتش یکی از عناصر ستی .2 ـ2

کند و تاریکی مبهم و پرخطر خصلت  نورانی بودنش که شب را روشن می سببآتش به

دهـد و طـبخ را   بخشش که سرما را فراری میسبب ذات گرماییو به سازدزور میرا کم

یمـاری و مـرگ   اش در تطهیر و گندزدایی که دشمن باثرگذاری سببکند و بهممکن می

جـوهری آتشـین را    آتـش مـادی  »است.  ها مقدس و متبرک بودهاست در بیشتر فرهنگ

چنین بـه آن طبیعتـی شـبیه سرشـت     شود و اینسوی آتش مینوی و آسمانی راهبر میبه

 ، ترجمـۀ سـتاری،  4901 )بایـار،  «این ایالار وسیلۀ اتصـال بـه خداسـت    .بخشداثیری می

 .(771، ص. 4321

تـر و  اصر است و حیّز آن بیشتر است و مکانش بلندتر و وجـودش شـریف  آتش اعظم عن»

تر و احتیاج به آن بیشتر از سایر طبایع باشد ... و حیـات  تر و جسمش لطیفاشراقِ نورش تمام

 (.130 - 132، صص. 4331)شهرستانی، « و نمو و انعقاد به ممازجت این عنصر تواند بود

های هندی رابـط انسـان و خداسـت،    در اسطوره قرینۀ هندی خدای آتش آگنی است که

هـای  عنصری است که توأمان هم زمینی است و هم آسمانی و پیک خدایان اسـت و قربـانی  
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(. 33، ص. 4393؛ آموزگـار،  70 -72، صـص.  4397زاده، برد )قلیآدمیان را برای خدایان می

تـوان از زمـین   ر آن میتوان آتش را راهرویی دانست میان زمین و آسمان، راهی که دپس می

های مربوط به آن مرتبط بـا همـین جنبـه از    به آسمان رفت، از گیتی به مینو. ققنوس و افسانه

کننـدة پیـری اسـت و آفریننـدة     بخشد یا زایـل اعجاز آتش است؛ آتشی که یا عمر دوباره می

ــار،   ــت )بای ــوانی اس ــتاری، 4901ج ــۀ س ــا (. »737 - 734، صــص. 4321، ترجم ــی ب آدم

 (.30)همان، ص. « آورددست میای بهوزی در آتشِ هیمه، قوای تازهخودس

مانـد بـد و ناکامـل اسـت و آنچـه      شود، آنچه میسوزی، نیک و بد مجزا میدر مراسم مرده

 (.33 -37، صـص.  4304تا، ترجمۀ باجالن فرخـی،  عیب )ایونس، بیسوزد پاک است و بیمی

دلیل ازبین بردن جسد بـرای جلـوگیری از   تنها بهها پس برخالف تصور اولیه، سوزاندن مرده

سـوزد تـا   ها در قالب مشتی خاکستر در خانه نیست. جسد مـی عفونت و بیماری یا حفظ آن

گونه که آتش برافروخته، چـوبی را  بدان»اش. پاک شود حتی از جنبۀ روحانی و ایرجسمانی

سـوزاند و  ۀ اعمـال را مـی  گونـه نیـز آتـش معرفـت، جملـ     همان کند، بهمبدل به خاکستر می

کار بین گناهکاران باشی، با قایق معرفت از دریـای  ترین گناهکند. حتی اگر بزرگخاکستر می

(. آتـش اسـت کـه مجـوز     330-332/ صـص.  4، ج.4303)شایگان، « گناه عبور خواهی کرد

شـود  وارد میکند، زیرا مینو نباید آلوده شود و هر که بر آن عبور از گیتی به مینو را صادر می

 .ملزم است به تطهیر کامل و پاکی مطلق

شـود و در منزلگـاه   شدن به یاری آگنی بـه بهشـت بـرده مـی     جسم پس از سوزانده

گردد و موجب زندگی دوبـاره و  مییمه = جم( رو  دوباره به جسم باز) پادشاه مردگان

در اینجـا   ای دیگر هـم نکته .(411، ص. 4391)شمس و همکاران،  شودحیات ابدی می

ایرانیـان   .وجود دارد و آن اعتقاد هندیان و حتی ایرانیان به خصلت مادرانگی زمین است

کردند تا مبادا خاک آلوده شود و گروهـی از هنـدیان هـم    زرتشتی مرده را در خاک نمی
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 ، ترجمـۀ سـتاری،  4911 )الیـاده،  داننـد شکافتن خاک را معادل شکافتن بطـن مـادر مـی   

سـوزی  اید بتوان در کنار بررسی قدسیت و قدرت آتش، در مرده( و ش717، ص. 4327

سـوزی، نیـک و بـد از هـم     به حیالیت و حرمت زمین هم پرداخت. پس از مراسم مـرده 

شوند، خاکستری که بر زمین مانده بود قسمت بد و ناکامل و ناپاک جسـد بـود   مجزا می

عیب او بود کـه  و بیرفت، قسمت پاک شد و به آسمان میسوخت و دود میو آنچه می

، ص. 4391)دادور و منصـوری،   یافـت زنان یا سوار بر گرودنه به دیار یمـه راه مـی  بال

خوانند به همین منظـور اسـت کـه آگنـی     سوزی میدعایی که همراه با مراسم مرده .(33

، 4303)رضایی،  مراقبت کند تا جنازه سالم و پاک به دیار یمه و قلمرو نیاکان وارد شود

خواننـد تـا بـه شـخص تـازه      )= شـیوا( را فرامـی   آنان در دعا خدای مـرگ  .(711ص. 

خواهنـد کـه   گذشته مکانی مناسب اختصاص دهـد و از خـدای آتـش )=آگنـی( مـی     در

، ص. 4300 تا، ترجمۀ بـدیعی، بی )شاتوک، شخص مرده را سالم به قلمرو نیاکانش ببرد

جهـان دیگـر اسـت و هـم      ، راه  عبور مردگـان بـه  پس مشخص شد که آتش هم .(431

 ها.وسیلۀ انتقال آن

 عشق یکی از شروط ستی .6 ـ2

خواهنـد و در  یـار، زنـدگی را نمـی   ستی داستانِ عشق است. ستی داستان کسانی است کـه بـی  

پندارند کسـانی کـه مـرگ را بـه هـیچ      بعضی... می»شوند. وجوی او با نعش او راهی میجست

کنند یا عملشان از سـر عججـب و   آمیز میافکنند کاری جنونگیرند و جانشان را به خطر مینمی

پایـه   بتواننـد بـدین   گونه مردم برای آنکـه پندارند که اینخودنمایی است، ولی بعضی دیگر می

شـان  مرگ را خوار بشمرند، باید ایمانی پاک داشته باشند ... چون ایـن کـار ارادی و هوشـیارانه   

 (.739، ص. 4321، ترجمۀ ستاری، 4901)بایار، « یابی استشاهراه کمال
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خاطرش حتی از جـان  خیزد، باید ایمان داشته باشی به آنچه بهبازی از ایمان برمیآری، جان

 (.31، ص. 4301گذرد و باید عاشق باشید تا آگاهانه جان را نالار کنید )صبور، می

ا از سرِ عشق به آمده است که: سیت ،ستی نباشدارتباط به رسمِ در رامایانا که شاید بی

خواهـد تـا او را در آاـوش بگیـرد و     کند. سیتا از مادر زمین مـی راما، مرگ را طلب می

شـود و او را در خـود جـای    زمین که آگاه است به عشق و وفای او به راما، شکافته می

 .(430، ص. 4301 تا، ترجمۀ نریمانیان،بی )والمیکی، دهدمی

قانه و ایمان مستحکم زنان هندی در اجرای مراسم بر انگیزة عاش شواهد بسیاری دال

شدن زنی شود، اما  بار اکبرشاه تالش کرد تا مانع ستیاند که یکستی وجود دارد. آورده

فایده بود و زن به آتش رفت، شاهزاده دانیال بـرای انصـراف زن   اصرار او و برهمنان بی

صحبتی شـاه و  نشستن را به هم اما زن او را از خود راند و در آتش ،به آتش نزدیک شد

، ترجمـۀ  4913 )دورانـت،  شاهزاده ترجیح داد و گفت: راحتم بگذارید! راحتم بگذارید!

 .(311ص.  /4.ج ،4312 پاشایی،

بـه   همسـر زئـوس=   بانوی زناشویی=]هرای=خدا هراییام فقدان همسر برای زن »

تـرین آرزویـش   رگفرزندی برای زنی است کـه بـز  معنی بزرگ بانو  به عظمت رنج بی

در زنی کـه هـرا   » .(402، ص. 4322 ، ترجمۀ یوسفی،4901 )بولن، «داشتن فرزند است

نیروی انگیزش است، پیمان و تعهد مشروط و مقید بـه چیـزی نیسـت، ازدواج بـرایش     

 .(409)همان، ص.  «پیوندی جاودانی است، چه در خوشی و چه در ناخوشی

ست با عشقی بزرگ به همسر و احساسـی  شود یک زن هرایی اپس زنی که ستی می

او کند، بـی جاودانی به تقدس ازدواج، او زندگی را جز در مجاورت شوهرش معنی نمی

 شود.هویت میبی
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است که شرط دوم ستی، عشق و ایمان است. عشق به شوهر و  این مبحث آن ۀنتیج

باشـند ایـن عمـل    پس اگر کسی را به اجبار در آتش انداختـه   .های دینیایمان به وعده

 نخواهد بود. ستی عملی است ارادی و خودآگاه و از سر عشق و ایمان.« ستی»

 ستی برخاسته از هند .3 ـ2

جزیرة عظیمی در جنوب آسیا داده شده است. ایـن  هندوستان نامی است که به شبه

خوانند. بهارتـه  به معنای سرزمین بهارته می« بهارته ورشه»سرزمین را هندوان خود 

آور در سنت پورانه است. بهارته خود بخشی از جمبودوپیه یا اقلیم نام پادشاهی نام

که ایران نیز بنابه جغرافیای اساطیری میانه از هفت اقلیم جغرافیای باستان بود، چنان

 (. 449، ص. 4323در خونیرث که اقلیم میانه از هفت اقلیم بود قرار داشت )بهار، 

را  اوسـتایی آن  1«سـتان »اند و بعد بـا افـزودن   خوانده« هیندو»ایرانیان آن سرزمین را 

 .(9، ص. 4334د، داو)پور هندوستان نامیدند

 هندو در هند آیین .3 ـ2

ـ   بعضی گفته»دربارة اعتقادات و ادیان هندیان اقوال مختلفی وجود دارد.  د انـد کـه در هن

قسم است که همـۀ   99ه چه از این میان شناخته آمدنهصد ملت مختلف وجود دارد و آن

شود که مدار همه بر چهارگونه است. و سـرانجام بـه دو   مذهب خالصه می 17ها در آن

اند و براهمه بر سه گردد: براهمه و شمنیه. شمنیه آنانی هستند که قائل به تعطیلنام برمی

ی  اانـد و ]دسـته  ای تناسـخ قائـل  ای به توحید و ثواب و عقاب بـه گونـه  اند، دستهدسته

بـر  دین برهمنی مبتنـی » .(0، ص. 4331)مقدسی،  «شمارندتوحید و رسالت را باطل می

الهامات آسمانی نیست و تنها آیین تاریخ بشری است که بانی انسانی ندارد، بلکـه یـک   

نژاد آریایی و نوعی تصوف است کـه بـا آاـاز    قسم فرهنگ دینی توام با اساطیر و فلسفه

رفتـه تعـالی   توسعه و ترقی فرهنگ انسـانی رفتـه   ۀنتیجو در  وجود آمدهزندگانی بشر به

 .(44تا، ص. )مازندرانی، بی «یافته است
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 شاید اگر قرار باشد تنها در یک جمله آیین هندو را تعریف کنیم بتوانیم بگوییم که:

 «رو  اصلی آیین هندو این است که زندگی کن و بگذار دیگران هم زنـدگی کننـد  »

دانند. جسمی که از آتش هندوان جسم را مرکب رو  می .(37ص.  ،4302)میرشریفی، 

هنگام مرگ آتش که مینـوی اسـت از   و آب و هوا و زمین و اثیر تشکیل شده است و به

واقـع  گردنـد در صـلی خـود بـازمی   حالـت ا عنصر دیگـر بـه   شود و چهارجسم جدا می

، 4397بالی و نیازی، )اق ستهمراه رو  به مینوعت آتش بهسوزی هندوان برای رجمرده

بـازی  دهـد، مـنمنی جـان   تـر ر  مـی  شکلی قطعیهم همین اتفاق به در ستی .(13 ص.

کند تا آتش روحش را به مقصد مطلوب برساند برای زندگی دوبارة بهتر. اعتقـاد بـه   می

زنـدگی دوبـاره   شدن است چه اگر جانباز، منمن به تناسخ هم یکی دیگر از شروط ستی

 وباره و... نباشد دلیلی ندارد که زندگیِ در دسترسش را نابود کند.و دوباره و د

گونه که شهادت به کلمۀ توحید شعار ایمان مسـلمین اسـت و تاللیـث عالمـت     بدان»

نصرانیت و تعظیم روز شنبه نشانۀ یهودیت، تناسخ نشان نحلۀ هندی است بدان پایه کـه  

 .(33تا، ص. )بیرونی، بی «رده نشودچون کسی بدان باور نورزد از آن نباشد و از آن شم

چـه  در پذیرش اعمال اسـت، بنـابراین آن  بودن افعال شرط اساسی  اختیاری و آزادانه

، 4303)شـایگان،   شود، ابتدا اراده و سپس عمل استموجب رستگاری یا سرگردانی می

 .(470، ص. 4391؛ شمس و همکاران، 324ص.  /4.ج

 هندوزن، بازیگر اصلی ستی .3 ـ2

گونـه شخصـیت و آزادی   موجب قوانین هندوییزم برای زن در برابر مرد هیچبه»در هند 

زن را از گهواره تا مـرگ تـابع و   « مانو»قائل نیستند، قانون مذهبیِ قدیمِ هند منسوب به 

حتی در پیری هم زن بیوه بایـد مطیـع پسـر     ،دهدبستۀ پدر یا شوهر قرار میمطیع چشم

معتقد است که زن، شـوهر را   Manuمانو » .(713، ص. 4332)حکمت،  ...« خود باشد
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، 4321 ، ترجمـۀ حکمـت،  4319 جـا؛ نـاس،  )همان «باید مانند خدایِ خود پرستش کند

بنابر مانو زن وفادار بایـد بـه سـرورش چنـان خـدمت کنـد کـه گـویی او         » .(731ص. 

، ترجمـۀ  4913 )دورانت، «خداست، هرگز کاری نکند که رنجی از او به شوهرش برسد

 .(311ص.  /4ج ،4312 پاشایی،

جـا کـه   ، زن ممکن است اافال شـود و از آن ، پس از مرگ شوهرمهابهارتهبراساس »

شـود  منظور تولید نسل است و با مرگ شوهر این هـدف منتفـی مـی   تنها بهخلقت زن نه

 .(401)همـان، ص.   «وجـود نیایـد  پس باید سوزانده شود تا فرزندان نامشرو  از وی به

امـا   ،شـد مـی  محسـوب الب آن است که ازدواج مجدد زن پس از مـرگ شـوهر، زنـا    ج

های مجدد مرد حتی در حضور زن، بالمانع و مجاز بود. زن جوان اگر بیوه شـود  ازدواج

)حکمـت،   حق شوهر کردن ندارد و حتی مجالست با مردان هم بـرای او ممنـو  اسـت   

   .(713، ص. 4332

زنـان را  داشتند و بیوهالم داشتند عفیف و خجسته میهای سکه شوهر و بچهرا زنانی 

. معتقدنـد کـه زن   (479، ص. 4300 تـا، ترجمـۀ بـدیعی،   بـی  )شـاتوک،  شوم و گجسته

]براساس تناسخ  حتماً گناهـان زیـادی مرتکـب     های گذشتۀ خودمرده در زندگیشوهر

زننـد  را کتک میتراشند. او ... سر زن بیوه را می ستاست که اکنون به بیوگی مبتالشده 

 .(711، ص. )همان دانندو حضورش را شوم می

در »حل خوشـایندی نیسـت؟   برای چنین زنی گرفتار در مصیبت بیوگی آیا مرگ راه

ادبیات سانسکریت و هندی اظهار عشـق و عالقـه از جانـب زن اسـت. مـرد در درجـۀ       

در هند دختر  .ار(وچهص. سی /4.، ج4331)میرزاخان،  «گیردمعشوق و نازفرما قرار می

( تا اینجا اثبات شد کـه شـروط    11، ص. 4302)میرشریفی،  رودبه خواستگاری پسر می

. زن بـودن الزمـۀ عمـل    1. آزادی و اختیـار؛  3. عشق و ایمان؛ 7. خودسوزی با آتش؛ 4
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شدن حتماً عملی است زنانه، هم از نظر لغوی و هم از منظـر تـاریخی    )ستیستی است 

 مذهبی(.

 شیوۀ اجرای ستی   .3 ـ2

بـر روی جسـد شـوهر     - چند جوان و سالم و زیباهر -مرده را شوهر در هندوستان زنِ

، ص. 4300)باستانی پاریزی،  زنندنشانند و خرمن چوب و عود و صندل را آتش میمی

کننـد و او اسـتوار و مصـمم پـیش     آرایند، لباسی نیکو در برش میزنِ بیوه را می .(311

؛ 219، ص. 4332 ، ترجمۀ موحـد، 4033 بطوطه،)ابن افکندرا در آتش می آید و خودمی

   .(144، ص. 4309رازی، 

گذاشـتند  )حلقـۀ پـرة یینـی( مـی     بستند و در بینـی بـالق  دست و پای زن را حنا می

بـوترین  پوشاندند، خوشعنوان نشانۀ عفت و پاکیزگی، سپس بهترین لباس را بر او میبه

کردند و بـا زیـورآالت کامـل، هماننـد عـروس او را      ، آرایشش میزدندعطر را بر او می

 - که طبیعی اسـت  - برای زدودن هراس مرگ .(302، ص. 4337)جعفری،  آراستندمی

تا، ترجمۀ فتـاحی،  رینه، بی)تاو ترس شودشد تا بیبه زن نوعی نوشیدنی مخدر داده می

شـده را  ده است. تودة هیزم آمادهشها داده میگویا برگ گیاه پان به آن ؛(34، ص. 4300

هـا از  کردند تـا نظـر زن بیـوه بـر او نیفتـد و او از تـرس شـعله       ای پنهان میپشت پرده

کـه زن را در کنـار   . پـس از این (300، ص. 4337)جعفـری،   نظر نکنـد تصمیمش صرف

آوردنـد و از او  گذاشتند تمام دوستان و اقوام بـرای او هـدایایی مـی   جسد شوهرش می

تـا، ترجمـۀ   بـی  ، رینـه )تاو واستند که آن وسایل را در آن دنیا به عزیزانشان برساندخمی

 .(34 - 31صص.  ،4300فتاحی، 

 کند:  خودش روایت می ةاز مشاهد هسفرنامبطوطه در ابن
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هـا  آیند. برخی از رفقـای مـا هـم بـا آن    شتاب از اردوی ما میجمعی را دیدم که به

فتنـد: کـافری از هنـدیان مـرده و اینـک آتـش       بودند. پرسیدم چـه خبـر اسـت؟ گ   

خواهـد خویشـتن را بـا جسـد     اند تا جسد او را بسوزانند. زن او نیز مـی برافروخته

شوهر بسوزاند. این عده از انجام مراسم بازگشتند و چنین حکایـت کردنـد کـه زن    

دست در گردن شوهر مردة خویش افکنده بود و تا هنگـامی کـه هـر دو سـوختند     

گاهی در آن کشـور شـاهد ایـن    ردن او داشت. بعد از این ماجرا من گاهدست در گ

دیدم زنی از کفار هند خود را زینت کرده و سـوار اسـب شـده و    منظره بودم و می

هـا پیشـاپیش او   ها و بوقاند و کوسمردم از مسلمان و کافر به دنبال او روان گشته

-آیند، در پیرامون زن حرکت مـی زنند و برهمنان که بزرگان هندیان به شمار میمی

 ،ترجمـۀ موحـد   ،4033بطوطـه،  ابـن روند )کنند و برای اجرای مراسم سوزاندن می

 (. 173 ، ص.4332

کردنـد تـا   در ابتدا اقوام، خویشان، همسایگان و حتی قاضی و حاکم شهر تالش مـی 

ت از او پذیرفشدن را با وعده و نصیحت، منصرف کنند، اگر نمی زن مصمم به ستیبیوه

کردند و پس از مشایعت او تـا محـل اجـرای مراسـم، بـه تماشـای       طلب دعای خیر می

هـای بلنـد   گرفت. اطرافیان با چوبمرده را در آاوش میادند. زن شوهرِ ایستمراسم می

خیزران در اطرافش بودند تا اگر پشیمان شد و خواست از آتش بگریزد او را بـه داخـل   

زدند تا با صدایی بلنـد  اش میقدر با چوب بر جمجمهآن پس از سوختن زن، .هل دهند

جهیـد، ایـن صـدا و شـعله را منیـد پـرواز رو  او و قبـولی        ترکید و آتش از آن میمی

( 700 - 703، صـص.  4321؛ جعفـری،  4332، ص. 4301پور، دانستند )اسماعیلطاعتش می

بـرآن اسـت کـه در بهشـت      دادند ماست بود، چون عقیدة هندوانو تنها چیزی که به زن می

زن بدون کسـب اجـازه از حـاکم    (. »301، ص. 4337همه چیز هست جز ماست )جعفری، 

انگیـز  توانست خودسوزی کند. حاکمان مسلمان که این رسم را وحشتناک و نفرتمحل نمی
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، ص. 4300تـا، ترجمـۀ فتـاحی،    )تاورینه، بی« دادندآسانی اجازة این کار را نمیدانستند بهمی

بیوة برهمن نباید در مراسمی جداگانه عمل ستی را انجام دهد، یعنی او باید در مراسـم  (. »31

 (.407، ص. 4301)لطفی، « کاری بکند تدفین شوهر خود چنین

هیچ وجه مجاز به انجام سـتی نبودنـد )تاورینـه،    ای که فرزند داشتند بهای زنان بیوهدر دوره

و حتی بیوگان فاقد فرزند هم اگر یتیمـی را بـه فرزنـدی     (31، ص. 4300تا، ترجمۀ فتاحی، بی

(. احتمـاالً منظـور معافیـت    401، ص. 4301شدند )لطفـی،  شدن معاف می پذیرفتند از ستیمی

بدون مکافات است وگرنه ستی عملی اختیاری است برای معافیـت نیـازی بـه برهـان نیسـت.      

زن در کـیش هنـدو واجـب نیسـت،     یوهبطوطه آمده است: خودسوزی بابن سفرنامۀکه در چنان

کند و دلیل وفـاداری زن بـه شـوهر اسـت     مستحب است، عملی است که خانواده را مفتخر می

 (.171، ص. 4332، ترجمۀ موحد، 4033بطوطه، )ابن

زنان بیشتر مایل بودند که در حیات شوهر بمیرند، اگر شوهرشان در حال احتضـار بـود،   

( و زنـانی کـه   394، ص. 4337سـوزاندند )جعفـری،   ش مـی پیش از فوت او، خود را در آت

 جا(.بردند )همانشدن نداشتند پیش از مرگ شوهر به خانۀ پدری پناه میتمایل به ستی 

دادنـد و  اش میکردند و به خانوادهچهار روز پس از مراسم، خاکستر زن را جمع می

 .(391ص. )همان،  ریختندها در روز سیزدهم آن را به رودخانه میآن

با توجه به فلسفۀ تناسخ و اعتقاد به حیات دوباره و مسیر مطمئنـی کـه بـا آتـش، از     

دانسـت.  ستی را دروازة ورود به زندگی تازه مـی  رسید، هندوزن بیوهن به آسمان میزمی

کرد و با خودسوزی اختیاری عنوان طفیلی را رها میاو نکبت و ادبار یک زندگی تلخ به

افت کـه در آن شـوهرش منتظـرش    شتمی یشد به دنیایر خاندانش میضمن اینکه افتخا

 یافت.یا حتی در موقعیتی بهتر در قامت یک مرد تولدی دوباره میبود 
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 ستی در نقاط دیگر .3 ـ2

، ص. 4337)جعفری،  نژاد استجعفری معتقد است که رسمِ ستی مختص قبایل آریایی

تـا،  بـی  )دوالفـوز،  دانـد ایل ایرآریایی مـی ( و برخالف او دوالفوز آن را مختص قب394

در گجرات و آگرا و دهلی، زن را در کلبۀ  .(314، ص. 4341 ترجمۀ فخر داعی گیالنی،

سـاعت آتـش را   پس از نـیم  .گذاشتندکردند و جسد را در کنارش میکوچکی زنجیر می

تـر  وزانهـا را فـر  هـا آن های رواـن بـه درون شـعله   کردند و با انداختن کوزهروشن می

 .(34 ص. ،4300تـا، ترجمـۀ فتـاحی،    بی ،رینه)تاو سوختن سرعت دهند کردند تا بهمی

تر، مادران و خواهران و برادران و حتی آرایشگر متوفی را هم بـا  های قدیمگویا در زمان

شد یـا  ( و اگر ایشان را سوء مزاجی پیدا می332 ، ص.4321)جعفری،  اندسوزاندهاو می

زدنـد و مـادر و پـدر و    داد، هر کدام به خانۀ خود رفته آتش به خانه میینزاعی روی م

   .(119ص.  /4.،ج4309)رازی،  سوزاندندفرزندان را می

 -موقع خود را به ساحل گنگ برسـاند توانست که بهدر پادشاهی بنگال اگر زنی نمی

جسد مـتعفن شـوهر را    - جسد شوهر و استحمام خود پیش از ستی یوشوبرای شست

 رفـت سوزاند و خود با او بـه آتـش مـی   کرد میهایی که از راه گدایی تثمین میبا چوب

اش آننــدرام مخلــص در ســفرنامه .(34ص.  ،4300تــا، ترجمــۀ فتــاحی، بــی ، رینــه)تاو

کنـد کـه در دریـا اـرق و زنـش سـتی شـد        ساله را تعریف می71ماجرای مرگ پسری 

مارکوپولو هم این رسم را دیده است و نسبت به آن اظهار  .(79، ص. 4310)خبوشانی، 

 .(413، ص. 4324 تا، ترجمۀ شهبازی،بی )والش،کرده است تنفر 

 های عاشقانه در خارج از هندوستانخودسوزی .3 ـ2

ق( به رسـم سـتی در   313-701) ترین کشف این تحقیق یافتن اشارة مسعودیشاید مهم

 پـردازد کـه:  مردم خزر که در نزدیکی آمل سـاکن بودنـد مـی    ایران باشد، او به قومی از
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انـد کـه بـر    از آن جمله سقالب و روس ،نداگونگونهپیروان جاهلیت به دیار خزر اقوام»

سوی آمل جای دارند و مردة خود را با همه دواب و ابزار و زیور او بسوزانند و اگر یک

ولی اگر زن بمیرد مرد را نسوزانند و  ،ندمرد بمیرد و زنش زنده باشد زن را با او بسوزان

نـد کـه   ااگر عزبی از ایشان بمیرد پس از مرگ او را زن دهند و زنان به سـوختن رااـب  

در ایـن   .(421-423صـص.   /4.ج ،4391)مسـعودی،   ...« رونـد پندارند به بهشـت مـی  

م در کـه ایـن رسـ   مهم هست، اول این ستی چند نکتۀ ترین سند ایرانی دربارة رسمقدیم

که این رسم بـرخالف هنـد   ایندوم  چند ممکن است وارداتی باشد؛هر ایران رواج داشته

 رود برای زنان اجباری بوده است.که در آن زن با میل و اختیار به آتش می

هـا در  زمسـتان  .انـد خزریان بیشـتر جهـودان  »در تاریخ مرورودی هم آمده است که 

 «ای از ایشـان مـرده را بسـوزند   ... و طایفـه  هـا در صـحرا رونـد   شهرها آیند و تابسـتان 

ای سوزی اشـاره البته او به خودسوزی و زنده .(13 - 11، صص. 4972روس،  )دنیسون

 نکرده و انتساب این رسم به یهودیان هم بسیار دور از ذهن است.

زند که ممکن است این رسم از نقاط دیگـری بـه هنـد وارد    دورانت حدس می ویل

کـه همسـران امیـران و ثروتمنـدان را     است در تاریخ باستان رسم بوده  چون ،شده باشد

 کردند تا در جهـان دیگـر او را همراهـی کنـد    همراه با بردگان و اموالش با او قربانی می

در روم باسـتان خودکشــی   .(313ص.  /4.، ج4312 ، ترجمـۀ پاشـایی،  4913 )دورانـت، 

تـا،  بـی ، رینـه )تاو نشان سابقه داردهمسران سرداران و سیاستمداران پس از مرگ شوهرا

ق( هـم بـه ایـن رسـم اشـاره      131)ف مستملی بخاری .(34، ص. 4300ترجمۀ فتاحی، 

 گیرد:ای عرفانی میکند و از آن نتیجهمی

... اگر کسی را از ایشان یـا از زن یـا از شـوی دوسـتی      در معاملت خلق با هندوان»

یگر که دعوی محبت کند، او را در کنار گیرد د بمیرد، آن مرده را به آتش بسوزانند و آن
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اگر کسی در محبت مخلوقات صدق دعوی را چنین  .هم بسوزدتا در موافقت او با او به

 دلیـل احتمـاالً وی بـه   .(4191ص.  /1.ج ،4302) «تـر قوت باید در محبت خـالق اولـی  

 ،کرده اسـت  ،هردو ،گیری عرفانی که الزم داشته است رسم را مربوط به زن و مردنتیجه

ایـن   ستای این سخن باشـد مگـر آنکـه منشـث    چون در اسناد چیزی یافت نشد که در را

ای مهجـور باشـد، چـه در    تر یا ناحیـه نامۀ حسن دهلوی از یک منبع قدیمسخن و عشق

 .(4303)دهلوی،  سپاردمرگی زنش خود را به آتش مینامه هم مرد پس از جوانعشق

 . ستی در شعر شاعران  13 ـ2

شدن را دلیل شوهرپرسـتی و وفـاداری زنـان هنـدو      گو، ستیبسیاری از شاعران پارسی

بـن   ای که در مد ِ عمـر انوری در ابتدای قصیده .(42، ص. 4310)خبوشانی،  انددانسته

 گوید:زند و میمخلص سروده است، سوختن در آتش در اثر عشق را مالل می

 هندویی کز مژگان کرد مـرا اللـه قطـار   

 

 خت از آتش ام جان مرا هنـدو وار سو 

 دم و سـوختن انـدر آتـش   الله راندن به 

 

 هندوان دست ببرند بدین هـر دو نگـار   

 هندوانه دو عمل پیش گرفت او یـارب  

 

 داری از هر دو عمل یار مـرا برخـوردار   

هندوان را چه اگـر گـرم و تـر آمـد بـه       

 مـــــــــــــــــــــــــــــــزاج

 

تر آمد صـد  شان در دل از آن گرمعشق 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــار

 

 تـر ق هندو به همه حال بود سـوزان عش

 

 که در انگشت بود عـادت سـوزانی نـار    

 (413، ص. 4327)انوری،    

یا سه بیت زیر از امیرخسرو دهلوی بیانگر آن است که وی ستی را با تمام وجـود درک  

 کرده است:

 (319، ص. 4302)دهلوی،  

 ایجان فدای دوست کن، کم زان زن هندو نه

 

 کز وفای شوی در آتش بسـوزد خـویش را   

 (21)همان، ص.   

 مردن از دوستی ای دوست ز هنـدو آمـوز  

 

 زنده در آتشِ سوزان شدن آسان نبـود  
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 خسروا در عشق بازی کم ز هندوزن مبـاش 
 

 سوزد زنده جـان خـویش را   کز برای مرده 
 

 )همان(

 سـوزد بـرای مـرده در هندوسـتان    زنده مـی 
 

 ا به همسوزد در این کشور عزیزان ردل نمی 
 

 (431، ص. 4393)صائب، به نقل از کاردگر،  

الدین محمـد شـیرازی مـتخلص بـه فـانی هـم سـه بیـت         از شاعری به نام خواجه معین

 گونه نقل شده است:ستی

 زن همیشــــه بــــا وفــــا کوشــــند

 

 نی چو شـوهر کـه در جفـا کوشـند     

ــوهر    ــون ش ــه چ ــر ک ــدو نگ  زن هن

 

ــفر     ــود، سـ ــور وجـ ــد از کشـ  کنـ

ــش دل   ــم آتـــ ــروزد او اـــ  افـــ

 

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

 (4137، ص. 4391)ذوالفقاری،   

 خودکشی عاشقانه در ادبیات عامیانه .11 ـ2

شناسـی  ساختار»کـه در مقالـۀ   چنانهای عامیانه پایان خوش است یکی از شروط داستان

 ةداصوالً فرهنگ عامه خواستار پیـروزی تـو  »آمده است: « جنوب ایران ۀهای عامیانقصه

ایـن   ... انحای مختلف در دل مردم زنده بماندمردم است و در صدد است تا این امید به

ت از پیـروزی  ... و این لذ ها یادآور این نکته هستند که حقیقت همواره پیروز استقصه

 «خوانـد مـی هـا فرا قهرمان قصه، مردم را همواره به پایداری در مقابـل شـداید و سـختی   

ای هم هست کـه  های عامیانه و عاشقانهاما داستان ،(310ـ 312، صص. 4301)جوالیی، 

یابند و معموالً مروّج وفاداری و پاکـدامنی هسـتند. بـا    با مرگ عاشق و معشوق پایان می

عشقی و جنگی دارند، شاهزاده یا پهلـوانی عاشـق    ۀهای ایرانی، زمیناالب داستان»اینکه 

امـا   ،(421، ص. 4302)محجـوب،   «سـد رشود و... سرانجام به مقصـود مـی  دختری می
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هـایی  شوند و پایانی تلخ دارند. نمونـه هایی هم وجود دارد که به وصال ختم نمیروایت

 د:شواز این خودکشی عاشقانه در ذیل تحلیل می

 هـای مشـهور آذربایجـان اسـت کـه در     داستان سارای یکی از داستان»سارای:  (الف

ایـن داسـتان ویژگـی     ایجان انعکاس یافته اسـت. آذرب سینما، موسیقی و کتب منتشرشدة

نشین و روحیات قـومی  جمله تناسب آن با تاریخ آذربایجان و قبایل کوچبسیار مهمی از

وفـاداری سـارای بـه عهـد و     » .(1ـ3، صص. 4391)افخمی و زینالی اناری،  «ها داردآن

 ... داسـتان اسـت   بسته بود محور اصلی این روایت از ،چوپانخان ،پیمانی که با نامزدش

ای عفت، پاکدامنی و عشـق پـاک و   ای برامروزه داستان زندگی سارای در قالب اسطوره

سـارای دختـری از   » .(44، ص. 4390)ترک الدانـی و رضـایی،    «آمده استآالیش دربی

)احتماالً خلخال یا مغان( بوده که در حدود حکومت قاجار در میان  عشایر استان اردبیل

چوپان، خانی با توسل به زور نام خانوجود داشتن نامزدی بهکرد. بای میایل مغان زندگ

خاطر ایرت و تعهد و وفای به عهـد  خواست او را به زنی خود درآورد، اما سارای بهمی

و مقاومت در برابر ظلم و ستم، تسـلیم خـان نشـد و خـود را بـه رودخانـۀ آرپاچـایی        

توانستند فراموش کننـد. هرکسـی   رای را نمیانگیز سا... مردم ماجرای مرگ ام انداخت

سـینه و  بهکرد و بدین طریق ماجرای سارای سینهاز سر اندوه و حسرت از سارای یاد می

 .(2، 1، ص. 4391شـد )افخمـی و زینـالی انـاری،     نسل با ام و اندوه عمیق روایت مـی بهنسل

ـ آرپاچایی مـی  ۀبه ساحل رودخان»بعد از خودکشی سارای، پدرش  هـای  د و تصـنیف آی

 «شـود عنوان ترانه توسط خوانندگان خوانـده مـی  خواند که تا امروز بهانگیزی را میحزن

   .(14، ص. 4391 )کریمی فیروزجایی و اکبری،

مالنوی عاشقانۀ طالب و زهره که بـر وزن خسـرو و شـیرین و بـه زبـان      »زهره:  (ب

ننـدگان محلـی در مازنـدران    ... شـبانان و گاوبانـان و خوا   محلی مازندرانی سروده شده
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خواننـد کـه ابیـات    نام طالب طالبا مـی های آمل و نور اشعاری بهمخصوصاً در شهرستان

ای از یک منظومۀ لطیف و عاشقانه است که قهرمانان آن طالب آملـی و معشـوقۀ   پراکنده

بـوده  از توابع جنـوبی آمـل    «چالو»... زهره ظاهراً زنی از اهالی ناحیۀ  باشنداو زهره می

در ایـن روایـت عاشـقانه پـس از ممانعـت از       .(70ـ72 ، صص.4307)گودرزی،  «است

کند و زهره هم در دریـا خـود را   ازدواج دو دلداده، طالب به کاشان و هند مهاجرت می

 .(111 ـ 111، ص. 4391 ذوالفقاری،) کندارق می

نۀ سـرزمین  عاشـقا  هـای کهـن، عامیانـه و مشـهور    اصلی و کرم از افسانه»اصلی:  (ج

های گونـاگونی  ای در ادبیات شفاهی ترکی دارد. روایتآذربایجان است که جایگاه ویژه

ـ   ارمنسـتان، ترکیـه و برخـی     کشـورهای آذربایجـان،   ۀاز آن در فرهنگ و ادبیـات عامیان

ها، مجارها و ها، گرجیها، ارمنیها، قزاقها، ترکمنکشورهای آسیای میانه در بین آذری

ا کشیش ارمنی است و کرم پسـر  (. اصلی دختر قار440)همان، ص. « ج داردبلغارها روا

سـال را در   31سـت و کـرم   هامـذهبی مـانع ازدواج آن   اختلفخان مسلمان است. زیاد

گذرانـد تـا اینکـه    جوی اصلی از شهری به شهری و از کشوری به کشوری مـی وجست

تعصـبات   دلیـل ر اصـلی کـه بـه   اما پد ،کندخره مجوز ازدواج با اصلی را دریافت میباأل

کند مذهبی هنوز مخالف این ازدواج است با مکر و جادو لباس عروسی سرخی تهیه می

کنـد.  گیرد و کرم را در حجله خاکسـتر مـی  هایش افسونی است که آتش میکه در دکمه

. صهمان، ص) شودسوزد و خاکستر میشب و روز سوگواری، اصلی نیز می 11پس از 

فسانۀ اصلی شباهت بسیاری با ستی دارد و جز شـرط هنـدو بـودن تمـام     ا .(449 -441

 شرایط را دارد.

نـام بـاقر   سرایان محل فارس بـه اساس زندگی یکی از ترانهای براندام: منظومهگل (د

کند. در این داسـتان  اندام را روایت میاست که ماجرای دلدادگی او و دخترعمویش گل
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کشـد.  اندام است که سرانجام باقر را با گلوله میلباخته به گلنام میرزا هم دفرد سومی به

همان، ) کندرساند و با خنجر خودکشی میباقر می حال خود را به جنازةاندام پریشانگل

 .(433ـ  470. صص

می ایـران و  های عاشقانۀ بـو خج: چریکۀ کردی کرمانجی خج و سیامند از داستان ه(

نـد. در ایـن   اها مخالفست که برادران با ازدواج آنعمویی اسرگذشت پسرعمو و دختر

میـرد  کنـد و مـی  میرد، خج هم خود را از کوه پرتاب مـی داستان پس از اینکه سیامند می

 .(711 ـ 711. ص)همان، ص

هـای عاشـقانۀ پنجـاب و مـاجرای عشـق      مهینوال: سوهنی و مهینـوال از داسـتان   (و

نـام سـوهنی اسـت. هنگـامی کـه      شـوهردار بـه   نام مهینوال با زنیممنوعۀ میان مردی به

شوند برای رفـع آبروریـزی سـوهنی را در رودخانـه     خانوادة سوهنی از ماجرا باخبر می

 -347. ص)همـان، صـ   کنـد کنند و مهینوال هم پس از اطال  خود را ارق مـی ارق می

ــه در اینجــا     .(340 ــا دارد در آن اســت ک ــا دیگــر ماجراه ــن داســتان ب ــه ای ــاوتی ک تف

 کننده و قهرمان ماجرا مرد است.کشیخود

های عامیانۀ کردی است کـه  مرزینگان: منظومۀ شورمحمود و مرزینگان از داستان (ز

کند. پـدر مرزینگـان   ماجرای عاشقانۀ مرزینگان با پسرعمویش شورمحمود را روایت می

ور ای خبر مـرگ مرزینگـان را بـه شـ    با ازدواج آن دو مخالف است و به دروغ با واسطه

انـدازد. مرزینگـان   طاقت شده و خود را به رودخانه مـی محمود بیدهد. شورمحمود می

)همان، صـص.   کندهم پس از اطال  از مرگ شورمحمود در همان رود خود را ارق می

نکتۀ جالب این داستان خودکشی هـر دو دلـداده اسـت. ایـن داسـتان بـا        .(301 - 320

 ر شباهت دارد.بسیا رومئو و ژولیتروایت شکسپیر در 
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نگار: منظومۀ عامیانۀ عزیز و نگار داستان عشق دو دلداده است که قدمت آن بـه   ( 

تنکـابن و اشـکور بـا     ،المـوت  ،رسد و در میـان مـردم روسـتاهای طالقـان    چند قرن می

عمو و پسرعمو است. در اینجا هم ماجرا مربوط به دخترهای متفاوت رواج دارد. روایت

ج مخالف است و پس از فوت شـوهرش نگـار را وادار بـه ازدواج بـا     مادر نگار با ازدوا

شـود و بـه   کند. این ازدواج اجباری پس از مدتی کشمکش باطل مـی اش میخواهرزاده

اما شـوهر قبلـی بـرای انتقـام بـه سـراغ عزیـز         ،کننددستور حاکم، عزیز و نگار عقد می

ریـزی بیشـتر در آب   ز خـون کشد و خودش را بـرای جلـوگیری ا  آید. عزیز او را میمی

 ، صـص. )همـان  کندکند. نگار نیز که شاهد ماجراست خود را ارق میشاهرود ارق می

 در اینجا هم عشق ممنوعه داریم و هم خودکشی هر دو دلداده را. .(173 ـ 143

 نتیجه. 6

خـود را همـراه جسـد     مـرده ندوان است که در آن زنِ شـوی رسم ستی یکی از رسوم ه

کـه عملـی   سـوزاند. بـرای این  اندازد و مـی میاسته و داوطلبانه به آتش شوهرش خودخو

. حضور عنصر آتش: ستی عملی است کـه حتمـاً   4ستی نامیده شود شرایطی الزم است: 

شود و حرمت و اهمیت آتش در آن شرط الزم است و هرگونـۀ  با خودسوزی انجام می

ودن خودسـوزی: سـتی طبـق    . عاشقانه و داوطلبانه ب7دیگری از خودکشی ستی نیست؛ 

د، نمتون هندی عملی است ارادی و از سرِ عشق، پس اگر کسی را به جبر در آتش انداز

. ستی رسمی است مربوط به آیین هندو و در چـارچوب اعتقـادات   3ستی نخواهد بود؛ 

. ستی عملی است زنانـه: هـم از نظـر لغـوی و هـم مـاهیتی،       1هندوها و نظریۀ تناسخ؛ 

. ستی در فرهنگ عامه هنـد  3؛ شود نه خودسوزی مرداننامیده می تیخودسوزی زنان س

 شده در ایران بازتاب داشته است.صورت ضعیفو حتی به
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رسم ستی پس از ورود ایرانیان در زمـان ازنویـان، مغـوالن در دوران گورکانیـان و     

تـا   وحشیانه قلمداد و نکـوهش شـد  ها در دوران ویکتوریایی از سمت فاتحان بریتانیایی

هـای  چنـان رد پـای آن را در منظومـه   امـا هـم   ،جا که امروز تقریباً متروک شـده اسـت  آن

 توان مشاهده کرد.عاشقانۀ هندی و فارسی می

 ها نوشتپی

1. Cit 

2. sett-i 

3. sett 

4. Daksha 

5. Kasi khand 

6. stana 
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