
قُقنوس و مرگِ زمانه

این ـیادداشت به اـفسانه ی «قـقنوس» در «منطق الطـیر» و ـنگاهِ ـعطّار
یا ناخـواسته-  اـفسانه ی که -خـواسته  ادعّا  این  با  پردازد،  به آن می 
ما آن را «مرگِ که  است  خاص از «تراژدی»  نوعی  ققـنوس منـایانگرِ 

زمانه» نامیده ایم.  
ققنوس به روایتِ عطّار:

برایِ رهبریِ هُــدهُد  به  در منطق الـطـیر جمـعـیتِ ـبـزرگی از ـپـرندگان 
که هرحلـظه شده اند  ناکی  های هوـل خویش رهـسپارِ وادی   شاهِ  یافنتِ 
یک از هر  زند.  دامن می  ناتوانی و  ـپـشیمانی را دراـیـشان  اـحـساسِ 
خویش از ادامه ی راه و ـمشکلِ به ظاهر موجّهِ خود را با ـمرغان عذرِ 
قول و با دـلـیل و متـثـیل و ـنـقلِ  گذارد و هُــدهُد  هُــدهُد در ـمـیان می 
«ترسِ ـرغی از  ـین ـم این ـب ـاطل می کــند. در  سخنِ او را ـب حــکایت، 

مرگ» می گوید:
دیگری گفتش که می ترسم ز مرگ
وادی یی دورست و من بی زاد و برگ
این چنین کز مرگ می ترسد دلم
جان برآید در نخستین منزلم

فرار از که  مرگ» می گـوید و این  جواب  از «ناگزیربودنِ  هـدهد در 
درباره اش ـاید از فکروخــیال  ـیل ـب به همــین دـل است و  آن غیرممــکن 
مرگ- به  ـگـذشت. آـنـگاه  ـپـنج ـحـکایتِ ـکـوچک -ـهـمه مـعـطوف 

روایت می کند که نخستینِ آن داستانِ ققنوس است:
هست ققنوس طُرفه مرغی دلستان
موضعِ این مرغ در هندوستان
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سخت مقداری عجب دارد دراز
همچو نی در وی بسی سوراخ باز
قُربِ صد سوراخ در منقارِ اوست

نیست جفتش ، طاق بودن کارِ اوست
هست در هر ثُقبه آوازی دگر
زیرِ هر آوازِ او رازی دگر

چون به هر ثُقبه بنالد زارِ زار
مرغ و ماهی گردد از وی بی قرار
جمله ی پرَّندگان خامُش شوند

در خوشیّ ِ بانگِ او بی هُش شوند
- فیلسوفی بود دمسازش گرفت

علمِ موسیقی ز آوازش گرفت-
سالِ عمرِ او بُوَد قُربِ هزار

وقتِ مرگِ خود بداند آشکار
چون بِبُرَّد وقتِ مُردن دل ز خویش
هیزم آرد گِردِ خود ده حُزمه بیش

در میانِ هیزم آید بی قرار
در دهد صد نوحه (خود را)  زارِ زار
پس بدان هر ثُقبه ای از جانِ پاک
نوحه ای دیگر برآرد دردناک

چون که از هر ثُقبه همچون نوحه گر
نوحه ای دیگر کند نوعی دگر
در میانِ نوحه از اندوهِ مرگ

هرزمان برخود بلرزد همچو برگ
از نفیرِ او همه پَرَّندگان
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وز خروشِ او همه درّندگان
سویِ او آیند چون نظّارگی

دل ببُرّند از جهان یک بارگی
از غمش آن روز در خونِ جگر
پیشِ او بسیار میرد جانور

جمله از زاریّ ِ او حیران شوند
بعضی از بی قوّتی بی جان شوند
بس عجب روزی بُوَد آن روزِ او
خون چکد از ناله ی جانسوزِ او
باز چون عمرش رسد با یک نفس
بال و پر بر هم زند از پیش و پس

آتشی بیرون جهد از بالِ او
بعد از آن آتش بگردد حالِ او
زود در هیزم فتد آتش همی

پس بسوزد هیزمش خَوش خَوش همی
مرغ و هیزم هردو چون اخگر شوند
بعد از اخگر نیز خاکستر شوند
آتش آن هیزم چو خاکستر کند

از میان ْ «ققنوس بچه» سر بر کند
هیچ کس را در جهان این اوفتاد

کو پس از مُردن بَرآید نابِزاد!
این  که۲۴  ست   ـبیت مهـمترین ـتوصیف از ققـنوس در ادبِ فارسی 

به دستِ مارسیده. توصیفی کوتاه و تاثیرگذار و عجیب  که از ـقضا
خود نیـست و بنابـرظاهر جایِ  سرِ  شکلی  به  در بـند و بـسطِ گفـتار 
قرار «ظاهرا  که  این دـلـیل  به  رسد؛ نـخـست  به ـنـظر می  غیرمنـتـظره 
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است قـقنوس منادِ جاودانگی ـباشد» حال آنکه ـعطار ـقصّه ی او را به
نشانه ی میرایی و در موضعی که می خواهد «رفتنی بودنِ همگان را
یادآوری کند» نقل می ـکند. دوم این که پس از این ـحکایت ذهن و
پس از دیــگری از تلــخیِ شود و یــکی  زبانِ عــطار بــسیار تــلخ می 
به آن ـپـرنده نـیـست! خوبی  جوابِ  که  مرگ می ـگـوید  پایان ـنـاپذیرِ 
قاعدتا باید به کسی که از مرگ می ترسد از «شیرینیِ مرگ» گـفت
صوفیه و این که «مرگ می ـتواند رهایی ـباشد» و یا ـتعابیری که نزدِ 
وصال می داـنند و دروازه ی کـمال و مرحله ی  مرگ را  است و  زیاد 
منونه ی این تعابیر، در حالی که عطّار حکایتی می گوید از عیسا که
سفالینه ای بود و ـهـمان آب را از  گوارا  ـوشید و  آبِ چــشمه ای را ـن

هم نوشید و این بار تلخ بود، پس سفال با او به سخن درآمد:
پیشِ عیسا آن خُم آمد در سخن
گفت ای عیسا منم مردی کهن
زیرِ این نُه کاسه من باری هزار

گشته ام  «هم کوزه، هم خُم، هم تغار»
گر کُنندم خُم هزاران بار نیز

نیست جز تلخیّ ِ مرگم کار نیز
دایم از تلخیّ ِ مرگم این چنین

آبِ من زان است ناشیرین چنین 
با این حال از این که ذهنِ ـعطّار به سمتِ اـفسانه ی قـقنوس ـکشیده
یای مـرغان یایِ منطق الطـیر، دـن شگفتی نـیست؛ دـن جایِ  است  شده 
چون روزمره  هایی  هم چهره  ها-  که -ـمـثلِ آدم  است، ـپـرندگانی 
چون هایی نـاآشنا و خطـیر  هم چهره  دارند،  بط  و قـمری»  «بلـبل و 
اسطوره ای همـچون هم شخـصیت های  باز و هُـدهُد» و  «بوتـیمار و 
هم غـرابتِ که  هم هـست  این مـیان ققـنوس  «سیمرغ و هـمای». در 
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بی هم بـیـگانگیِ فرهـنـگی. هـمـچون «غـلـیواج»  اسطوره ای دارد و 
زرین» آـتـشین و هـمـچون «ـقـرقاول» «مرغِ  است و هـمـچون   ـجـفت 
«قو» خوان و هـمـچون  پرـنـقش و ـنـگار و هـمـچون «ـمـوسیچه» نغمه 
مرگ بهـراسد ضعیف از  رنده ای  وقتی ـپ که  ست  تنهـاست. طبیعی 
شاعر ِ که عـمری هـزارساله دارد و  شود  در ذهـنش ققـنوس منـایان می 
«ذهن خوانِ پرنده شناس» ذهنِ او را می خـواند و قـقنوسِ ذـهنیِ او را
-با همه ی جاودانگی که دارد- در حلظه ی مرگ ـتوصیف می ـکند

که به او بفهماند:
در همه آفاق کس بی مرگ نیست

وین عجایب بین؛ «که کس را برگ نیست»      
مرگ اگر چه بس درشت و ظالم است

گردن آن را نرم کردن الزم است
غم انگـیز قـصه ی قدر  این  چرا عـطّار  اما هـنوز  درست  ها هـمه  این 
پس ازآن  ـتــــوصیف، همه ی وچرا  قـقــــنوس را ـبــــیان می ـکــــند؟ 

حکایت ها زهرآگین اند؟ 
«نوحه ی پسری پیشِ تابوتِ پدر» 

«گفتارِ نایی در دمِ مرگ» 
 «گفتگویِ عیسا با خُمِ آب» 

«گفتگویِ سقراط با شاگردش در دمِ مرگ». 
مدتی در تا  ــصه ی ققـــنوس  اثراتِ تـــراژیکِ ـق رسد  ــظر می  به ـن
برمنی دارد. عـطّار سرِ او  دست از  شده و  اندـیـشه ی ـعـطّار ته ـنـشین 
نه که گــفت دیــگر  حاال  اما  نبــاید قــصه ی ققــنوس را می گــفت 
می تواند آن را از دفترش بشوید و نه می ـتواند از ذـهنش پاک کند.
تراژدیِ آن ـبـــشکلِ که  است  زمانه»  «مرگِ  قـقـــنوس ـحـــکایتِ 
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تراژدیِ آن ـبـــشکلِ که  است  زمانه»  «مرگِ  قـقـــنوس ـحـــکایتِ 
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گوینده نخواهد آن را بگوید و شنونده هم نخواهد آن را بشنود!
مرگِ زمانه

پژوهشگران برای تراژدی ها شکل های گـوناگونی ـبرشمرده اند مثال
که نابرابرِ انـسان و سرنـوشت»   نگریـسنتِ حـکایتِ ««تراژدی تقـابلِ 

عزرائیل بر مردی و گریخنتِ آن مرد در سرای سلیمان»  در الهی نامه 
و همچنین در مثنوی متثیلِ خوبی برای فهمِ آن بدست می دهد. 

اسیر در چـنبرِ روزـمرگی» که حـکایتِ «آهو در فرزانه ی  یا «تراژدیِ 
مرغ و طویله ی خران» یا «بازِ چنگ و بال بریده ی مثنوی که داخلِ 

خروس های پیرزنی رهاشده» به آن اشاره دارند. 
یا «تراژدیِ تـقابلِ مـتنایِ شخـصی و احـساسِ وظیفه ی اجـتماعی» که
صنعان» در هـمـــین مجــــموعه ی منطق الـطـــیر «شیخِ  داستانِ  در 
-حدّاقل در نیمه ی نخستِ داستان-جاـیگاهی را به خود اخـتصاص

داده است. 
که از کرد  تراژدی را تفکـیک  نوعِ دـیگری از  توان  اساس می  این  بر 
درست ـمثلِ دـیگرِ ـقضا بارِ سنگینی هم بر دوشِ حامالنِ خود داردو 
نوع را این  ـراهم نـیـست.  هم از آن ـف ـکانِ گــریزی  تراژدی  اـم انواعِ 
«تراژدیِ ـغـربتِ ـنـاشی از تغـیـیرِ که   زمانه» ناـمـید  «مرگِ  توان   می 
گفتمان» است. این نوع از تراژدی هراز چندگاهی امکانِ بروزِ خود
امروز که تغیـیرات در دنـیایِ  شتابی  با  را در جـوامع ایـجاد می کـند. 
هم  اـفـزایش زمانه»  «مرگِ  بروزِ  سرعتِ ـتـکرارِ اـحـساسِ  اند  گرفته 
یک بود  والت کــندتر  روزگارِ ـعـطّار اـمـاسرعتِ حت است. در  یافته 
یک آزارِ یا  قبیله ای   بزرگِ  ــهاجرتِ  یک ـم یا  ــگر  جـــنگِ ویراـن
زمانه را در مرگِ  شرایطِ احــساسِ  قومی  می تواـنـست  گــسترده ی 
مردم و هنرمندان و شاعرانِ یک حوزه ی فرهـنگی اـیجاد ـکند. با این
زندگی و تــاریخ، منتــظرِ چنــین شاعرانه از  حال حســاسیتِ درکِ 
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وقایعِ هوـلناکی منی ـمانَد . همـین که شاعرْ ـپیر می شود و ارزش های
زمانه را درک مرگِ  تراژدیِ  که  ست  ند کافی  شده را می بـی مال  پاـی
ـکند. داستانِ قـقنوس -صرفِ نظر از قصدِ اصلی و اولیه ی عطار در
زمانه را گنجاندنِ آن در منطق الطیر - دارای ظرفیتی ست که مرگِ 
تداعی می ـکند. ـمرغی که ـهزارسال در اوجِ استغنا ـیگانه ی روزگارِ
خود بوده، دانه دانه هیزم های سوخنتِ خویش را جـمع می ـکند و با
آتشِ شود در  خارج می  های منـقارش  که از ثُقبه  های حزیـنی  نغمه 
خویش پر و بال می زند و به خاکستر تبدیل می گردد. پس، از میانِ
خاـکستر «قـقنُس ـبچه» سر بر می ـکند و هزاره ای نو آغاز می شود.
بود خود  زمانه ی  تازه در  خود از بانـیانِ گفتـمانی  که  نیـما یـوشیج 

-البد از زبانِ «ققنُس بچه»- اینچنین می گوید: 
ققنوس مرغِ خوشخوان

آوازه ی جهان
آواره مانده از وزشِ بادهای سرد

بر شاخِ خیزران
بر گردِ او به هرسرِ شاخی پرندگان
او ناله های گمشده ترکیب می کند

...
در افسانه ی ققنوس و متثیلِ مرگِ زمانه چندین نکته نهفته است :
ـیکی این که زمانه ای ـپرپر می شود و زمانه ای ـنوشکل می ـگیرد که
ناه و هر دو محزون اند. هم قـقنوس می سوزد و هم ققنُس ـبچه بی ـپ

بی پدر و مادر است.
دوم این که نغمه های ققنوس به صورتِ علمِ ـموسیقی باقی می ـماند

و با سوخنتِ ققنوس از یادها منی رود.
با همه ی داند و  خویش را می  مرگِ  زمانِ  که ققــنوس  این  سوم 
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خویش را آگاهی از احـتـضارِ  زهرِ  که دارد ـبـاید  نامیرایی  عـظـمت و 
بچشد. 

ول ـحــضور این حت درندگان در  که همه ی ـپــرندگان و  ـچــهارم این 
دارند. بـعضی از اـیشان این مرگ را درک می کـنند و از شدتِ رن

بی هوش می شوند و بسیارانی هم تنها به نظارّگی می ایستند.
نگاهِ تکامل گرا و تناسخ گرا

که دار و این  دارند  ـیـکی  به گــذشته  ـیل مـتـایل  به دو دـل ها  اـنـسان 
تا که تکــلّم می کنــند  زبانی  است، از  آمده  ـدارشان از گــذشته  ـن
هویّتِ اساسِ آن ـمـرزهای  بر  که  قراردادی  که می ـخـورند و  غذایی 
که این  ند. دوم  اند، هـمه و هـمه از گـذشته می آـی ساخته  خویش را 
ناتوانی و فراـمـوشی و با ـپـیری و  است  سمتِ آـیـنده ـهـمراه  به  رـفـنت 
برخالفِ آن مـلــــموس ـتــــرین درحالی که  لذت نبردن از ـلــــذایذ 
وجوش و شور و جنب  کودکی و  با  است  گـذشته ها معـموال هـمراه 
ها کلّ ِ که آدم  ست  ساده کافی  ـیلِ  لذّت. همــین دو دـل کــشف و 
کودکی پیـرشونده تـصور شکلِ  به  با خـودشان  هم  متـناظر  جـهان را 
ژانرِ «آخــرزمانی هایی در  ـاشند و فیلم  ناک ـب ـنده بیم  کنــند و از آـی

Apocalyptic«.بسازند 
وستالژی» است. «ـن وستالژی» هـمراه  با «ـن گاهِ هـمدالنه به گـذشته  ـن
شعرِ رمانـتــیک- است و ویژه  -به  شاعری  وجوهِ ـمــهّمِ  ـیــکی از 
«ـنوستالژیِ اجتماعی» شاخه ای از آن  که به درد و داغِ از کف رـفنتِ
نظام های ـخوشآیندِ جـمعی -از «خانواده» گرـفته تا «حکومت های
شعر و ادـبـیاتِ یک ـنـگاهِ ســرسری در  شود،  سـیـاسی»- ـمـربوط می 
به که ـنــگاهِ مـعــطوف  دهد  ما ـنــشان  به  ـفــارسی حـــتّا می ـتــواند 
ته همـیشه حـضور دست رـف یک گـذشته ی دلـپسند و از  جـستجویِ 
با رویم آن گـذشته هم  تر می  که هـرچه عـقب  است، ـنگاهی   داشته 
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تا که تکــلّم می کنــند  زبانی  است، از  آمده  ـدارشان از گــذشته  ـن
هویّتِ اساسِ آن ـمـرزهای  بر  که  قراردادی  که می ـخـورند و  غذایی 
که این  ند. دوم  اند، هـمه و هـمه از گـذشته می آـی ساخته  خویش را 
ناتوانی و فراـمـوشی و با ـپـیری و  است  سمتِ آـیـنده ـهـمراه  به  رـفـنت 
برخالفِ آن مـلــــموس ـتــــرین درحالی که  لذت نبردن از ـلــــذایذ 
وجوش و شور و جنب  کودکی و  با  است  گـذشته ها معـموال هـمراه 
ها کلّ ِ که آدم  ست  ساده کافی  ـیلِ  لذّت. همــین دو دـل کــشف و 
کودکی پیـرشونده تـصور شکلِ  به  با خـودشان  هم  متـناظر  جـهان را 
ژانرِ «آخــرزمانی هایی در  ـاشند و فیلم  ناک ـب ـنده بیم  کنــند و از آـی

Apocalyptic«.بسازند 
وستالژی» است. «ـن وستالژی» هـمراه  با «ـن گاهِ هـمدالنه به گـذشته  ـن
شعرِ رمانـتــیک- است و ویژه  -به  شاعری  وجوهِ ـمــهّمِ  ـیــکی از 
«ـنوستالژیِ اجتماعی» شاخه ای از آن  که به درد و داغِ از کف رـفنتِ
نظام های ـخوشآیندِ جـمعی -از «خانواده» گرـفته تا «حکومت های
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رهی ندارد.  سرِ بازاـیستادن  گردد و ـهیچ کـجا  به عقب برمی  شتاب 
معیری می گوید:

یادِ ایامی که در گلشن فغانی داشتیم
در کنارِ سبزه و گل آشیانی داشتیم

و حافظ می گوید:
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

و سنایی می گوید:
منسوخ شـد مروت و معدوم شد وفــا

زین هر دو مانده نام چو سیمرغ و کیمیا
 شد راستی خيانت و شـد زيرکـی سـفه
شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا

به آن ـگـــذشته ی گاه  رویم  هیچ  تر می  ـهـــرچه ـعـــقب و عقب 
روایتِ ـمـــسعودی در به  که  جایی  تا  رسیم  رضایتبخش منی 

مروج الذهب:

.....میانِ مردم شعری مشهور است که به آدم نست
درباره ی فـرزندْ غمـین و از فـقدانِ او وقتی  که  دهـند 

اندوهگین بود گفته بود:

(دیار و مردمِ آن دگرگون شده اند ) تَغَیَّرتِ البِالدُ وَ مَن عَلَیها

( و رویِ زمین کدر و زشت است) فَوَجهُ األَْرْضِ مُغبَرٌّ قَبِیحٌ

 (همه ی رنگ ها و مزه ها دگر شده است)تَغَیَّرَ كُلُّ ذِى طَعمٍ وَ لَونٍ
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(و بشاشتِ چهره ی زیبا کاسته است) وَ قَلَّ بَشاشَةُ الوَجهِ املَلیحُ

 ترجمه ابوالقاسم پاینده)۲۷( جلد یک صفحه ی    

از طرفِ دیگر،  مشاهداتِ ـبشر اـغلب به او می گوـیند که ـجهان در
به قادر  آدمی را  که  است.  ـبــشارتی اـمــیدبخش  حال پـیــشرفت 
تبِ نوستالژیِ تا  ـاضله می کــند   مدینه ی ـف باره ی  اندـیـشیدن در 
اجتماعیِ خود را سرد مـناید. برای خواباـنیدنِ این تب عـموما دو نوع
اند: ـفــکرِ تکامل ـگــرایانه و ـفــکرِ آمده  آدمی  به ـکــمکِ  اندـیــشه 
ند حتوالت را در ما برآـی که  این  تنـاسخ گرایانه. تکـامل گـرایی یعـنی 
جهتِ بهترشدن بدانیم. انگار ـکمالی وجود دارد از جنسِ ـخورشید
ین ممـکن این ـب سمتِ او در حرکـتند. در  به  رقص کـنان  که  ذراتی  و 
بازدر اما  ـاشد  داشته ـب ـزولی  سیرِ ـن مدتِ کــوتاهی  است فالن ذرّه 
کرد. عروج خـواهد  نور   سمتِ  به  آشوبِ کـمال طلبِ ذرّاتِ دیـگر 
حسِ و ظرفیتِ هم  تک افـــتاده  طرزِ فـــکر حـــتّا ذره ی  این  در 
کمال یابی را در خود ذخیره می کند و از آن نیرو می گیرد . به قولِ

مولوی:

که صحابه ی مـوافق بدانـید  صادق و ای  یارانِ  ای 
قوّت  از کوهـــسارْ غلط غلـــطان، با  سیلِ  اگر 
با دریا پیــوندد،  به  بازرود و  دریا  به  عــاشق وار 
پای دست و  ها  -که آب  وپا  دست  چـــندین 

یکدیگرند و مَرکبِ یکدیگرند- .....

 این چه عجب باشد. عجیب ، صعب و دشوار و
که ـقـطره ی تـنـها ـمـانده در ـمـیانِ ـغـریب آن ـبـاشد 
یا در بـیــــابانِ غاری  دهانِ  یا در  کوـهــــساری 
-که ـمـعدنِ آن ـقـطره دریا  بی زـنـهاری ، از آرزوی 
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است-، آن قطره ی بی دست و پا تـنها ـمانده، بی
شوقِ افزار، از  دست  دست و  بی  پاافزار،  پا و 
دریابار، بی مددِ سیل و یار غلطان شود و بـیابان را
بر دواند ،  دریا می  سویِ  شوق،  قدمِ  به  بُرد،  می 

، توفیقِ سبحانی)۲۵                (مجالسِ سبعه ، مجلسِ اول ، ص مرکبِ ذوق...

همچنین این بیانِ معروفِ او در مثنوی:

 از جمادی مردم و نامی شدم 

وز منا مردم به حیوان سر زدم 

مُردم از حیوانی و آدم شدم 

پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 

حمله ی دیگر مبیرم از بشر

تا برآرم از مالیک  پر و سر

از ملک هم بایدم جَسنت ز جو

کلِ شیء هالک اال وجهه

تناسخ گرایی اما برای خوابانیدنِ تبِ نوستالژی نگاهی واقع بینانه تر
های دارد. مبنایِ این طرزِ فکر بر «به رسمیت شناخنتِ تغییر در الیه 
ـقابلِ ـمشاهده ی جـهانِ ـهستی » است. دـنیا در حالِ ـتبدیل و ـتبدّل
که است و ـفــرصت ها هرـچــند کش بیاـیــند مـحــدودند. ـهــمانطور 
سپری می شوند. ـماندگاری هم  شوند، غم ها  سپری می  شادی ها 
ــیادینِ به یکـــسانیِ  بـن باور  تازه و  ــبدهای  به کاـل گروِ حـــلول  در 
اورها در تـاریخِ ادبِ این ـب یر می کنـند.  ظاهرا تغـی که  ست  چیزهایی 
فارسی همواره توسطِ دستگاهِ رسمیِ دین خطرناک و کفرآمیز تلقی
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به چـنـین گـفـتاری نزدیک سخنش را  اگر گوـیـنده ای  شدند و  می 
می دید از باور به تـناسخ تبرّی می ـجست و مـمکن بود شعر و گفتارِ
غزلِ مـعروفی که از خود را زیرِ نامِ دیگران پنهان ـکند. از جـمله شبهِ 
طرفِ دـیـگر در ـبـیتی از اند و از  به ـمـولوی ـنـسبت داده  ـطـرفی آن را 

تناسخی بودن تبرّی جسته اند:

هر حلظه به شکلی بت عیار بر آمد ، دل برد و نهان شد

هر دم به لباس دگر آن یار برآمد ، گه پیر و جوان شد

منسوخ چه باشد ؟ چه تناسخ به حقیقت ؟ آن دلبر زیبا

شمشیر شد و در کف کرار برآمد ، قتالِ زمان شد

که صورتِ دو مـکانیزم امیدوارکـننده می کـوشند  به  هردو ـنگاه  این 
زمانه» و «مرگِ  آدمی را در مـقـــابلِ  ذهنِ ـخـــسته  و ـغـــمزده ی 
هم لذا افـسانه ی قـقـنوس  دارند  «ـنـوستالژیِ اجتـماعی» مـقاوم نـگه 
کدکنی شفیعیِ  دکتر  داشته ـباشد.  کارکردی  به ـنحوی چـنین  اید  ـب

در «در کوچه باغ های نیشابور» می گوید:

دوباره باز هم آوایِ غمگینْ شان
طنینِ شوق خواهد داشت ؟

شنیدی یا نه آن آوازِ خونین را ؟
نه آوازِ پرِ جبریل

صدای بال ققنوسانِ صحراهای شبگیر است
که بال افشانِ مرگی دیگر

                               اندر آرزوی زادنی دیگر
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صرفا رنده ی  یک ـپ بار در منطق الطـیر از  برای نخـستین   «ققـنوس» 
رنده ی به ـپ زبانِ فـارسی  رانی و  با فرهـنگِ اـی عجـیب و بکـلی بیـگانه 
محزونی تبدیل شد که می تواـنست تداعی کـننده ی «مرگِ زمانه»
، «ـنـوستالژیِ اجـتـماعی» و «تغـیـیرِ گفـتـمان» ـبـاشد. ـپـیش از ـعـطّار

این پرنده ی آتشین حدِ اکثر چنین توصیف می شود:

از جمله ی مرغان «اغینـیلوس» شگفت است، به
یت خوش دارد و در آن وال بویِ  بوَد،  تُرکــستان 
کی (که) او بوَد دارصینی (ـقلمِ دارچـین) ـنبوَد و
کاروان آن جا مبدّتی دراز اـفتد کی در راه بحـرهای
به هنـــدوستان رود و مرغ  این  است.  مهـــلک 
درختِ بر  ـندد  خود ـب آشیانه ی  دارصینی آرد و 
مرغ را این  خانه بنــــهد.....  بر آن  بلــــند و 
ند و ندارد احـتماال بُنْـحُس) خواـن عراب  بـنحس(اِ 
که آن رومـیان اعقـطوس خوانـند. و در شهریـست 
جایی حدِ ـمـشرق  بر  را مدینة اـلـشمس خواـنـند ، 
ندارد. ماده  است و  نر  مرغ  این  بوَد. و  شب ـن که 
شهر آفـتاب این  اهلِ  و«طیـماثِ حکـیم» گـوید « 
که وی را ـبـچه ـریدگار خــواهد  چون آـف ـپـرستند» 
بوَد ، دارصینی جـمع کـند و بال ها می زند بـنیرو
بالِ وی بدرفــشد و آن زیرِ  تا آتــشی از  شتاب  و 
سوخته ـــیز در آن  ـــسوزاند و وی ـن دارصینی را ـب
شود. پس باران بوقتِ رـبیع ـببارد بر آن خاـکستر،
ـرها شود و ـپ بزرگ می  آید و  ـدید  کــرمی چــند ـپ
برآورد، اغینیلوس گردد و بر سرِ آن درخت ـنشیند
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و دارصینی می آرد. عمرِ وی پانصد سال بود
۵۳۲عجایب اخمللوقات ، منوچهرِ ستوده ، ص 

مهرانِ راد

۲۰۲۱ می ۴اتاوا  
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