
  
  

   سبزد زمرّافسانه ي
  

  امين قضايي
  

؟ و ا به عنوان نماد خود برگزيده استآيا نبايد به اين سئوال پاسخ دهيم كه چرا اسالم رنگ سبز ر
استفاده از آنرا در هنگام نماز ن زيور آالت طال منع كرده است و چرا اسالم مرد مسلمان را از آويخت

وال و راه يافتن به سي مي تواند در پاسخ به اين سئو نيايش مكروه شمرده است؟ تنها اسطوره شنا
ه مقاله ي حاضر داستان شگفت انگيزي است درباره ي اسطور. ها ما را راهنمايي كندهزارتوي نماد

در تقابل با طال به عنوان نيروي  ويي و نيروي هدايتگر بخت و اقبالي زمرد سبز و نيروهاي جاد
شايد از خود پرسيده باشيم چرا اسالم رنگ سبز را . جامعهها در  معيار سنجش ارزش كاالهدايتگر

به عنوان نماد خود برگزيده است؟ يك سئوال ساده اين است كه رنگ سبز نماد چه چيزي مي تواند 
، تسبيح ها و جانمازهاي سبز رنگ، و در ا با عقيق ها و زمرد هاي سبز رنگباشد و چرا انگشتره

   تبديل شده است؟نمادي از نيروي ايمان در جهان اسالمه نهايت پرچم هاي سبز رنگ اسالمي ب
  

 ذهن كاهل تا دريابد چگونه در جهاني به شدت  يكاين اولين نهيبي است بر! تصادفي نيست
  . بازمي گرددد سبز ي زمرّليل انتخاب رنگ سبز به  اسطوره د. زگذاري شده زيست مي كندرم
  

اما . ان بوده است كه از درخششي الهي برخوردار بود، تاج بهشتي شيطزمرد سبز بر طبق افسانه ها
پس از اينكه شيطان به سبب غرور خود از بهشت سقوط مي كند و از چشمان خدا مي افتد، صاحب 

 او نديتاج زمرّشيطان به گودال سوزان فرو مي افتد و . اصلي خود يعني شيطان را از دست مي دهد
انه ها به ما مي گويند كه جام مقدس يعني جامي كه  افس.دتكه تكه شده و در زمين فرو مي رو

د نه در  زمرّ.د سبز تاج شيطان ساخته شده بودمسيح در آخرين شام خود از آن نوشيد، از همان زمرّ
د سبز در همين رّتاريخ زم. د سبزي زمين و درخشش دريا را داردزمرّ. بهشت است و نه در جهنم

ورد به نيروي هر كس آنرا بدست آ. ا و فاتحين تبديل مي شوده ه به تاريخ الهزمين آغاز مي شود و
 زمرد .، بخت از او برمي گرددت و پادشاهي دست مي يابد و هركس آنرا از دست دهدجادويي قدر

 پس سبزي .، جواني و زايش دوباره تبديل مي شودتمامي جواهرات به نماد بهار، عشق، بيش از سبز
كه درخشش و تاللو و سرسبزي باغ عدن  عنصري آسماني:  است ي از سعادت در باغ عدنزمرد نماد

  .را درون خود حفظ كرده است



  
.  نگون بختي استتصاحب زمرد سبز، به معناي اكتساب قدرت و جبروت و سلب مالكيت از آن، نمادِ

 ، زمرد سبز نمادي است برايساهل توزيع ثروت در ميان انسانهااگر طال نمادي است براي مبادله و ت
  بخشيده اند كهد نيرويي اسطوره ها به زمرّ.قدرت الهي كه در انحصار كاهنين و پادشاهان قرار دارد

ز مبادله و  آنرا از پيروي اي زرد برخالف طال سبزيگانگي و بي همتايي زمرد.  استتصرف ناپذير
 براي ان آنها را، دزديد و قرض گرفت اما هرگز نمي تو را خريدمي توان زمردها. مالكيت باز مي دارد

ن اتفاق براي همي. شيطان تنها كسي نيست كه تاج زمردينش را از دست داد.  تصرف كردهميشه
برخي مردم . ، در طول تاج گذاري يك زمرد بزرگ از تاج او به زمين افتادشاه جرج سوم رخ داد

نمادي است عتقدند كه قدرت پيشگويانه ي سنگ به ما مي گويد كه از دست دادن سنگ خرافاتي م
تر اند ، شاه جرج را به  آنها كه خردمند.از انقالب آمريكا و از دست رفتن مستعمرات بريتانياي كبير

  !دشخاطر از دست دادن عقلش مقصر مي دانند تا از دست دادن زمرّ
  

 530پادشاه فاتح و جبار كه جزيره ي كوچك و زيباي ساموس را در ،  پليكراتوس د زمرّدرباره ي
 او دو برادر داشت كه در فتح جزيره به او كمك. نيز داستاني وجود دارد ،ميالد فتح كردقبل از 

تحت رهبري پليكراتوس . ، يكي را كشت و ديگري را تبعيد كردكردند اما وي بعد از گرفتن قدرت
اين جزيره حتي زيباتر شد و وي معبدي براي هرا و يك آبراه و موج شكن براي محافظت از بندر 

اما همه چيز .  او تالش كرد تا قدرت خود را بسط دهد و نيروي دريايي خود را گسترش داد.ساخت
، پادشاه مصر بخت خوب  دوست خوب پليكراتوس، آماسيس.مطابق خواسته ي او پپش نرفت

و به  وي حسادت مي ورزند اتوس هشدار داد كه خدايان به بختِوي به پليكر. كراتوس را برهم زديلپ
، چيزي كه از دست دادنش زيروفكر كن كه به چه چيزي عشق مي ":  اي پيشنهاد كرد او راه چاره

 ".سپس آنرا از خود دور كن و سعي كن هرگز دوباره نزد تو بازنگردد. موجب رنج و تالم مي گردد
. اين امر حسادت خدايان را دور مي كرد و به نظر مي رسيد كه ايده ي خوبي براي پليكراتوس باشد

هرگز در نظر نگرفت كه شايد اين كار به معناي از دست دادن بخت باشد و به خاطر همين اما او 
،  در هر حال.د و شايد اين آماسيس است كه به او حسادت مي ورزدنكار خدايان از او خشمگين شو

د سبزش را به دريا پليكراتوس تصميم گرفت كه به حرف آماسيس گوش كند و انگشتر طاليي با زمرّ
  .تانداخ

وي فكر مي كند به . ، يك ماهي بزرگ و خوش گوار صيد مي كند، يك مرد ماهيگيرچند روز بعد
 از  و از اين هديه بسيار خوشحال شدپليكراتوس. ا به پادشاه هديه دهدنفعش خواهد بود اگر آنر

 را مرد سبز، همان زوقتي آشپز شكم ماهي را باز كرد.  بماندشام  صرفماهيگير دعوت كرد كه براي
آماسيس ترسيد و .  به دوست خود آماسيس كل داستان را بازگفتپليكراتوس. در شكم ماهي يافت

دوران سختي براي پليكراتوس  .به او گفت تصور نمي كند كه اتحاد آنها ديگر ايده ي خوبي باشد
 او توانست مهاجمين را عقب بخت با پليكراتوس يار بود و .، ساموس مورد حمله واقع شدآغاز شد



حرص و آز به ضرر وي تمام شد و وي به سفر احمقانه اي براي بازگرداندن مقادير طال و اما . براند
  .جواهرات رفت و در اين سفر او به طرز وخيمي كشته شد و نعش او را به صليب كشاندند

  نتوانست از نيرويناخته شده ي زمان خود را فتح كرد، كبير كه تمام جهان شرحتي اسكند
د سبز و ، اسكندر كبير در كمربند خود از يك زمرّمطابق افسانه ها. د سبز بگريزدهدايتگر تقدير زمرّ

او مي خواست در . در رودخانه ي فرات آنرا گم كرد،  كرده بود، اما در بازگشت از هندبزرگ استفاده
، زمرد به رودخانه د سبز ضربه مي زندي جهد و به زمررودخانه حمام كند، اما ماري از آب بيرون م

 اين زمرد هرگز دوباره .ه مي ميرد چند روز بعد از اين حادثراسكند. پرت مي شود و از دست مي رود
  . اين زمرد در واقع نوعي عقيق سبز بوده استبرخي معتقدند كه. پيدا نشد

  
است كه گم شدن آن به ، زمرد سبز نمادي از قدرت كاهني و پادشاهي سانه هادر تمامي اين اف

 نماد  ،در جهان اسالم زمرد . از صاحب زمرد استبخت برگشتيمعناي از دست دادن قدرت و 
 سبز رنگ در مقابل بت  زمردين و اهللا.سعادت آسماني در مقابل طال نماد سعادت اينجهاني است

 زمرد سبز بهشت ازمتون متعددي به ما مي گويند كه ر كتب اسالمي،  د.هاي طاليي زرد رنگ
، پيامبر د پيامبر و در بازديد او از بهشتدر معراج مشهور محم ،در معراج نامه .مفروش شده است

(  در سنت اسالمي اولين بهشت .درختي از زمرد مي يابد كه با سنگ هاي گرانبها آراسته شده است
  .ساخته شده است سبزرنگد از زمرّ) فت بهشتاولين بهشت از ه

  
فتيم زمرد همان طور كه گ. ز با طالي زرد را بايد به صورت دقيقتري بررسي كردسب تقابل ِ زمرد

، سنگي است كه چهره ي و تاللو بهشت از دست رفته را در خود حفظ سبز يك ثروت بهشتي است
مي توانيم بر روي مفهوم مالكيت تمركز كنيم، اما اگر اين سطح نمادين را رها كنيم و . كرده است

، سبب شده ي دانيم كه ويژگي هاي فيزيكي طالبه خوبي م. ن تقابل دست يابيمبه رمزگشايي اي
، ثروت اينجهاني و نشانه ي جامعه اي است كه با بنابراين طال. ش پول را ايفا كندن فلز نقاست تا اي

، تجار قريش و بت هاي طاليي آنها نشانه ي ي محمد پيامبربرا. منطق هاي مبادله هدايت مي شود
. چندپاره و قبيله اي است كه از تجارت در راه تجاري شام به يمن روزگار مي گذراندندجامعه ي 

ي واحد با امبر به قبيله ااما محمد پي. طال نشانه ي مالكيتي است كه از مبادله حاصل مي شود
 و نه با قدرت ، جامعه اي كه با قدرت انحصاري و زور حكومت مي كندخدايي واحد مي انديشيد

حصاري ، حاكم مذهبي كه صاحب قدرت اندر جامعه ي آرماني محمد پيامبر.  و مبادلهنامتمركز
، با استفاده از تقسيم مساوي غنائمي كه از جنگ بدست مي آيد خداوند زمردين و بهشتي است

بدين ترتيب نظام برده داري و تجاري قريشيان در يك تساوي برادرانه اما به . جامعه را اداره مي كند
  . ن بيگانگان فسخ مي شودقيمت خو

  
 عبادتگاه طاليي ابرهه: داستان خيالي ابرهه نيز نكات آموزنده اي براي درك اين تقابل بنيادين دارد 

كه از ثروت اندوخته شده در اثر تجارت بدست آمده است به رقيبي براي خانه ي اهللا تبديل مي 



 اين !سماني و پرندگان نابود مي شودهاي آدر نهايت با استفاده از سنگ سپاه فيل سوار ابرهه . شود
 سنگ هايي دقت  بهبايد براي رمزگشايي اين داستان ، اما از نظر منطقي بسيار ابلهانه استداستان

سرزمين ثروت و  ،وي هندوستانكنيم كه از آسمان به عنوان بال نازل مي شوند و فيل هايي كه از س
كعبه جايگاهي براي مبادله و نيايش بت هاي ، ان براي مسلمان.مكنت اينجهاني، گسيل شده اند

 است تا از آنجا براي گسترش امپراتوري انمي مسلمان نظارت نيست ، بلكه جايگاه وحدت سپاهتجا
  . اهللا متحد شوند

   
، جنگ بهشت و ثروت اينجهاني در نهايت جنگ دو تمهيد براي جنگ اهللا زمردين و بت هاي طاليي

نزد محمد پيامبر، تجارت مكيان و راهزني يثربيان دو شيوه ي . تهدايت جامعه ي طبقاتي اس
.  اولي با استفاده از مبادله و دومي با استفاده از زور.هستندي طبقاتي متفاوت براي اداره جامعه 

نظام اقتصاد .  مي آيديثرببنابراين پيامبر وقتي از تالش براي اتحاد قريشيان نااميد مي شود به 
اكنون آنها مي توانستند تحت نام يك . هدف محمد پيامبر بسيار مناسب تر بودجنگي يثرب براي 

، اكنون به جاي جنگ ميان ارباب و برده. د، تعبير ديگري از نظام برده داري ارائه دهن واحديخدا
ثروت . مسلمانان با يكديگر برادر مي شوند و جنگ ميان كافر و مسلمان براه انداخته مي شود

فاده از زور و جنگ و تقسيم مساوي غنائم جنگي انجام مي شود و نه با استفاده از اندوزي با است
  .خريد و فروش كاالها و بردگان

  
زمرد سبز نماد قدرت اهللا و ثروت بهشتي بر روي زمين است كه در تقابل با بت هاي طاليي رنگ 

يان دو تمهيد براي ، متجارت منطق  جنگ و  منطق است مياننبردياين . دنياي تجارت مي ايستد
  . حفظ جامعه ي طبقاتي
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