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زنده شدن از دِل آتش
ققنوس1، پرنده ای است افسانه ای که به اندازه ی یک عقاب است و بسیار خوش رنگ و خوش آواز. گویند که منقار او سیصد و شصت 
سوراخ دارد و آن گاه که در کوه های بلند در مقابل باد می نشیند، صداهای شگفت انگیز از منقار او برمی آید و به سبب آن، مرغان بسیاری 

بر او ِگرد می آیند.
 کاج می سازد و در آن آشیانه، خود را در 

ِ
چون هزار سال بگذرد و مرِگ خویش را نزدیک بیند، آشیانه ای از چوب های خوش بو و صمغ

معرِض نوِر کامِل خورشید قرار می دهد و سرودن آغاز کند و مست گردد و چنان بال و پر بر هم زند که آتش افروخته گردد. پس در آن آتش 
بسوزد و خاکستر شود. آنگاه از خاکستِر او، ققنوسی دیگر در وجود آید.

بام قصرهای  بر  بر زمین نمی گذارد و آشیانه ی خود را  پا  او  پرنده را شاِه پرندگان و نماد خورشید می دانند و معتقدند که  این  در چین، 
پادشاهان می سازد. او تنها نسبت به درختان فروتنی می کند.

بعضی گویند آدمیان موسیقی را از آواز او آموخته اند و برخی دیگر بین او و »قو« ارتباطی دیده اند؛ به ویژه به دلیل آوازهای زیبایی که قو 
در نزدیکی مرگ خویش می خواند.2

به طور کلی، هر موجود بال داری، نماِد معنویت است. تفسیر »پرنده« به عنوان نماِد روح، در سراسر جهان بسیار معمول و رایج است. به 
ندن و فرارفتن از شرایِط محدودکننده ی دنیوی است.

َ
همین ترتیب، پرواز به سوی آسمان، بیان کننده ی سبک بالِی روح برای َبرک

اما ققنوس نمادی است که ما انسان ها را تواِن آن می بخشد که از تنگناهای زندگی و لحظه های دشواِر تغییر عبور کنیم تا به زندگی و حیاتی 
ِد« انسان، موکول به نوعی از »مرگ« دانسته می شود؛ پشت سر گذاشتن و قالب تهی کردن 

ّ
تازه برسیم و این چنین است که »والدِت مجد

از زندگی و شخصیت پیشین خود.3
در دنیای مسیحیت، ققنوس را نشانه ای از پیروزِی زندگِی ابدی بر مرگ می دانند و در سنِت رازآلوِد کیمیاگری، ققنوس را برابر دانسته اند با 

رنگ سرخ، تولد دوباره ی حیات در جهان و نیز با به کمال رساندِن موفقیت  آمیز هر پویش و دگرگونی ای در زندگی.
در زبان انگلیسی ضرب المثلی است که: »هر آتشی ممکن است ققنوسی در برداشته باشد«.4

سیمای افسانه ای ققنوس، در ادبیات فارسی، از طرف شاعران کهنی همچون عطار5 و شعرای معاصری همچون نیما یوشیج مورد توجه قرار 
گرفته است. محمدرضا شفیعی کدکنی، ادیب و شاعر معاصر، نیز در شعر »صدای بال ققنوسان«، چنین می گوید:

]...[ شنیدی یا نه، آن آواز خونین را؟
نه آواِز پِر ِجبریل،

صدای باِل ققنوساِن صحراهای شب گیر است
که بال افشاِن مرگی دیگر،
اندر آرزوی زادنی دیگر،

حریقی دودناک افروخته در این شِب تاریک،
در آن سوی بهار و آن سوی پائیز،

نه چندان دور،
همین نزدیک

بهاِر عشِق سرخ است این و، عقل سبز...6

به نهایت توانایی خویش که رسیدم،
پنداشتم سفرم به پایان رسیده است،
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راه پیش رویم بسته است،
توشه هایم پایان یافته اند،

و زمان آن رسیده که در گمنامِی خاموِش خویش پناه گیرم.
اّما دریافتم که اراده ی تو در من پایانی نمی شناسد،

و زمانی که واژه های کهنه بر زبان می َپژُمَرند،
 نواهایی تازه برمی خیزد،

ْ
از دل

و از جایی که راه های کهنه گم می شوند،
سرزمینی تازه

با شگفتی هایی نو
برای من آشکار می شود.

رابیندرانات تاگور7

خداوندا
به گاِه سالخوردگی ام،

فراخ ترین روزی ات را به من عطا فرما!
و به گاه درماندگی ام،

کامل ترین نیرویت را به من ارزانی دار!
خداوندا،

چنان  کن که به گاِه گرفتاری و درماندگی، به یارِی تو ِبتاَزم!
خداوندا،

مرا به نیکوترین روش راه ِبَبر
و چنان کن که بر آیین تو بمیرم و بر آن زنده شوم!

امام سجاد)ع(8

1( Phoenix
َرب 

َ
َود، آوازهای نشاط انگیز می خواند و با شادی و ط

َ
گاه ش 2( سقراط، فیلسوف یونانی که به مرگ محکوم شد، در بی اعتنایی به مرگ شهیدانه ی پیِش روی خویش می گوید: »من کمتر از قو نیستم که چون از مرگ  خود آ

می میرد«.
یبای یک نویسنده را »آواز قو« می گویند. ین اثِر ز یبا بمیرد...(، اشاره به همین باور رایج دارد. همچنین در زبان فرانسه، آخر مهدی حمیدی، شاعر و ادیب معاصر نیز در شعر »مرگ قو« )شنیدم که چون قوی ز

س نو می شود دنیا، و ما/ بی خبر از نو شدن اندر بقا
َ

3( هر نف
 اول مردن است/ زان که بعث از مرده زنده کردن است

ْ
شرِط روِز َبْعث

تا نمیری نیست جان کندن تمام/ بی کماِل نردبان نایی به بام
نه چنان مرگی که در گوری روی/ مرِگ تبدیلی که در نوری روی

4( آتش نمادی است از نیروهای معنوی و موجب تغییر شکل، پاک شدن، تعالی و تولد دوباره.
یزناپذیرِی مرگ حرف زده و می گوید: »هم برای بودن ات پرورده اند/  5( در ادبیات فارسی، اولین ظهوِر پررنِگ ققنوس، در »منطق الطیِر« عطار است. ُهدُهد، پیشوای پرندگان، در پاسخ به پرنده ای که از مرگ می هراسد، از گر

 ققنوس را بیان می کند:
ِ

هم برای بردن ات آورده اند«. پس از این است که عطار تمثیل
رفه مرغی دل ستان است که در هندوستان مکان دارد. منقاری دراز دارد که به نِی چوپان شبیه است. نزدیک به صد سوراخ در منقار اوست و از هر سوراخ، آوازی متفاوت به بیرون می تراود. وقتی او با منقارش آوازهای 

ُ
ققنوس، ط

گونه گون اش را سر می دهد، جمله ی پرندگان خاموش می گردند و همگی به بی هوشی و سرگشتگی می رسند. حتی ماهی ها هم از آن آواز بی قرار می شوند. منشأ علم موسیقی که در جهان گسترش یافته است، به این برمی گردد 
که فیلسوفی آواز ققنوس را شنیده و موسیقی را از آواز او استخراج کرده است.

ققنوس جفت ندارد و طاق و تنها زندگی می کند. عمر او نزدیک به هزار سال است و چون وقِت مردن اش فرامی رسد، از گوشه و کناِر جهان هیزِم بسیار فراهم کرده و بر گرِد خود جمع می آورد. آن گاه با بی قرار به میان هیزم ها 
نند و بسیاری از آن ها، از اندوه و هم دردِی با ققنوس، جان 

َ
درآمده و نوحه های زار سر می کند. پرندگان و حتی درندگان برای دیدِن این صحنه ی دردناک متوقف می شوند. نظاره گران با دیدِن ققنوس، خود دل از جهان برمی ک

می دهند.
یاد ادامه می دهد و آن گاه که از عمرش یک نفس بیش تر باقی نمانده است، بال و پر بر هم می زند و از باِل او، آتشی برمی جهد، در هیزم درمی گیرد و همه چیز می سوزد و از میاِن خاکستِر هیزم،  ققنوس هم چنان به ضجه و فر

ققنوسی دیگر ظاهر می گردد. بدین گونه است که او با مرِگ خویش، فرزنِد خود را به دنیا می آورد.
)»نگاهی به ققنوس در ادبیات ایران«، مجله ی »پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی«، پاییز 1390(

6( محمدرضا شفیعی کدکنی، قطعه شعر »صدای بال ققنوسان«، مجموعه شعر »در کوچه باغ های نشابور«، نشر سخن
7( رابیندرانات تاگور، نغمه های جاوید عشق )گیتانجالی(، نشر مثلث، قطعه 36. 

8( دعای مکارم االخالق.
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