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اس��تفاده از باوره��ای عامیان��ه در آثار ادبی هم��واره یکی از 
دس��تمایه های ش��اعران در پرداختن به مضامین اخالقی و 
تربیتی بوده است. کور شدن چشم افعی با زمرد از باورهایی 
است که شاعران گذشته و حتی متأخرین بسیار به آن توجه 
کرده اند و شاعران بزرگی چون مولوی، انوری، نظامی، خاقانی 
و... بارها در اش��عار خود به این باور عامیانه اشاره نموده اند. از 
اس��تفادة تمثیلی آن ها برای اثبات اهداف مورد نظر، چنین 
برمی آید که به این باور اعتقاد داشته اند. این باور عامیانه عامل 
تصویرگری و مضمون  آفرینی های فراوان در اش��عار شاعران 
گردیده و به همین دلیل سبب غنی تر شدن گنجینة واژگان 

زبان هم شده است. 
نموده عکس نگینت به چشم دشمن ملک 

چنان که عکس زمرد نموده افعی را )انوری، 1357، قصیده 8( 

فلک افعی زمرد سلب است 
دفع این افعی پیچان چه کنم )خاقانی، 1338، قصیده 151(
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ايـن مقاله در توضيح و تفسـير مقالـۀ »در بيابان های 
تبعيد« دورة بيست وسوم، شمارة 1، پاييز 88، ص 57، از 
آقای اميد تركمندی تهيه شده و به تحليل علمی و ادبی 
باور عاميانۀ زمرد و كور شدن چشم افعی پرداخته است. 

چکيده 
ادبيات فارسـی آيينۀ تمام نمای فرهنگ و دانش قوم ايرانی است. 
باورهای عاميانه يکی از پايه های اصلی فرهنگ هر ملت و تجلی گاه 
آن ادبيـات آن ملت می باشـد. شـاعران و نويسـندگان از باورها 
به عنوان پلی برای رسـيدن بـه اهداف خود اسـتفاده می كنند تا 
هم به افق ديد عامۀ مردم )مخاطبانشـان( نزديك شـوند و هم به 
تصويرگری و مضمون آفرينی بپردازند. هدف از اين پژوهش، تحليل 
مبانی باور عاميانۀ معروف كور شـدن چشـم افعی با زمرد در ادب 
فارسی، برای سهولت درک و فهم ابيات و عباراتی است كه اين باور 

در آن ها به كار رفته است. 
نگارنـده در پی آن اسـت تا با ذكر خـواص و ويژگی های زمرد، به 

نتيجه ای مبتنی بر واقعيت داشتن اين باور عاميانه برسد.
كليدواژه ها: باورهای عامیانه، زمرد، افعی، مار، سنگ ها 
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هر که درو دیده دماغش فسرد 
دیده چو افعی به زمرد سپرد )نظامی، 1368: 365(

نفس اژدرهاست، با صد زور و فن 
روی شیخ او را زمرد، دیده کن )مولوی، 1368، 3/ 2548(

»موالنا به این اعتقاد قدما اش��اره می کند که می پنداش��تند، 
زمرد چشم اژدها را کور می کند و گویا بعضی از علما این امر 
را تجربه هم کرده اند« )اس��تعالمی، 1372: 348(. در این بیت، 
نفس به اژدها و دیدار شیخ و تأثیر روحانی او به زمرد تشبیه 

شده است. 
آن زمرد باشد این افعی پیر 

بی زمرد کی شود افعی ضریر )6/ 3842(
»عنای��ت حق مثل زمرد، جنبة نفس��انی و دنیایی وجود ما، 
مانند افعی پیر و بی عنایت حق این افعی نابینا نمی ش��ود.« 
)اس��تعالمی، 1372: 413( »در نمادشناس��ی ایرانی، مار نشانة 
رازآلود اهریمن اس��ت و نماد تباه��ی و مرگ. از همین روی 
است که مار، در واژه نیز، از ریشه ای برآمده است که مرگ و 
م��ردن از آن برآمده اند« )کزازی، 1386: 238(. به همین دلیل 
مار یا افعی در اشعار شاعران دارای جنبة نمادین و استعاری 
منفی اس��ت. به نظر می رس��د که مولوی در میان ش��اعران 
بیشترین استفاده را از این باور کرده است. او بارها به صراحت 
در مثنوی اشاره می کند که زمرد عامل کور شدن چشم افعی 

است. 
نور رویش آن چنان بردی بصر 

که زمرد از دو دیدة مارگر )6/ 3060(

زآن زمّرد مار را دیده جهد 
کور گردد مار و رهرو وارهد )5/ 1952(

در ابیاتی که به این باور اشاره شده است، زمرد و افعی یا اژدها 
معموالً به عنوان نماد مورد استفاده قرار گرفته اند. این نمادها 
در بالغت  بس��یار حائز اهمیت هستند؛ زیرا »خاصیت ارتباط 
نمادی��ن در بالغت، ایجاز و جامعیت آن اس��ت که به دور از 
توضیحات اضافی و بدون پند و اندرزهای کالسیک می توان با 

دیگران ارتباط برقرار کرد.« )کریمی، 1380: 54(
مار چون مال است و آن جاه اژدها 

سایة مردان زمرد این دو را )1951/5(
مولوی در این بیت، از این باور تش��بیهی س��اخته تا مطالب 
پیچیدة عرفانی را در حد فهم عوام، ساده، عینی و محسوس 
نماید و برای اینکه بتواند مطلب مورد نظر را در برابر چشمان 
مریدانش به تصویر بکشد، از این باور به عنوان تشبیه استفاده 

می کند. 
ای��ن باور در می��ان معاصران نیز مورد توج��ه بزرگانی چون 

شفیعی کدکنی و منوچهر آتشی قرار گرفته است. 
در س��کوتم اژدهای��ی خفته اس��ت/ که دهان��ش دوزخ این 
لحظه هاست/ کن خموش این دوزخ از گفتار سبز/ کان زمرد 

دافع این اژدهاست )شفیعی کدکنی، 1376: 70(
اصل نام آن فارسی است، اعراب نیز به آن زمرد می گویند. در 
می��ان آثار جهان نیز به مواردی برمی خوریم که بیانگر نوعی 

رابطه و تناس��ب مبهم میان زمرد و افعی است. »مارک آمارو 
که دربارة تدریس دانش های ممنوعة )جن پرستی، قدرت های 
ماورایی و...( حک شده بر روی دو ستون زمرد و دربارة متون 
مصری باستان مخصوصاً الواح زمرد )با موضوع کیمیاگری و 
دانش های ممنوعه( توضیح می دهد، نام کتابش را بازگشـت 
limbolegacy.persian�( !»شففعی های دان گذاشته است

 )blog.ir
نکتة قابل توجه این است که »تصویر شاهزاده نانار که خدای 
مصر باستان، پدر کیمیاگری و نویسندة الواح زمرد است، در 
این کتاب در حالتی نش��ان داده شده که عالمت کیمیاگری 
در دست دارد. این عالمت دو مار پیچ خورده است که امروزه 
نی��ز بر روی محصوالت پزش��کی و دارویی دیده می ش��ود«. 
)ویکی پدیا(. الزم به یادآوری اس��ت که افع��ی گونه ای از مار 

محسوب می شود و مار از عمده ترین صور مثالی است. 
خانم »آنه ماری شیمل« در کتاب زربفت دورنگ در این باره 
می نویسد: »شاعران قرون وسطا به زمرد عالقة بسیار داشتند؛ 
زیرا بر این گمان بودند که اثر شفابخش دارد و موجب کوری 

)sarapoem.persiangig.com( »چشم مار و اژدها می شود
در آثار ادبی، زمرد و افعی بیشتر جنبة استعاری و »کورشدن 
افع��ی با زمرد« جنبة اخالقی و تربیتی و کنایی دارد. آیا این 
باور مبتنی بر حقیقت است و از نظر علمی قابل توجیه است؟ 
این موضوع از دو جهت قابل بررسی است: یکی از جهت طول 
موجی که از سنگ های قیمتی از جمله زمرد ساطع می شود و 

دیگر از جهت وزن ساختاری زمّرد. 
ساکس��ون بار، محقق آمریکایی استاد دانشگاه پیل، در سال 
1940 نظریة الکترودینامیک حیات را مطرح کرده است که 
بر طبق آن تمام اش��کال فیزیکی از انسانی گرفته تا حیوانی، 
نبات��ی و معدنی به یکدیگر پیوس��ته اند و تحت نظارت حوزة 
الکترومغناطیس��ی قرار دارد. )www.partreiki.com( آثار به 
جا مانده از گذشتگان نشان می دهد که در سرزمین سومریان، 
هند باستان و در چین باستان درمانگران از خواص ارتعاشی 
س��نگ ها آگاه بوده اند و این دانش توس��ط پزشکان آن ها به 
سراس��ر دنیا مخصوصاً در آمریکا و اروپا منتقل ش��ده است 
»سنگ ها و آثاری که بر بدن انسان دارند، از قرون گذشته در 
کشورهای مختلف مورد توجه بوده است. کانی ها و سنگ های 
با ارزش به علت ساختار اتمی کامل و انرژی زیادی که دارند، 
به عنوان ابزاری برای شیوة درمانی مکمل آثار مثبتی بر جای 
می گذارند. در بدن انس��ان مراکزی وج��ود دارد که به آن ها 
»مراکز انرژی« یا »چاکرا« گفته می شود. بیماری در اثر بسته 
شدن این مراکز انرژی به وجود می آیند. سنگ ها و کانی های 
با ارزش می توانند ای��ن گرفتگی ها را از بین ببرند. رنگ های 
نوری به صورت انرژی پایان ناپذیر در سطح کرة زمین و کیهان 
و م��اورا همیش��ه در حال ارتعاش هس��تند و به درون زمین 
نف��وذ می کنند و انرژی های مثب��ت را وارد بدن ما کرده و در 
م��ا تعادل و توازن ایجاد می کنند.« )محمودیان، 1387: 349 و 

 )350
زمرد قابلیت ارس��ال امواج الکترومغناطیسی )یعنی از جنس 
ن��ور( را دارد. اگر ط��ول موج کوتاه و فرکانس ارس��الی زیاد 
باش��د، تخریب هایی در محیط اطراف خود به وجود می آورد؛ 
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زی��را باعث تولید انرژی زیادی می ش��ود؛ یعن��ی »اگر دامنة 
طول موج ارس��الی هم راستای دامنة گیرایی محیط یا شیء 
دریافت کنندة طول موج مورد نظر باشد، تداخل امواج صورت 
گرفته س��ازنده و اگر برعکس باشد، تداخل ویرانگر می شود.« 

)کاسیوروویچ، 1383: 21 و 22(
از طرف دیگر، سنگ ها تحت تأثیر امواج اطراف خود )مثالً از 
س��نگ دیگر یا امواج کیهانی( انرژی می گیرند و به تراز باالتر 
می روند )حالت ناپایداری اتمی( و اتم در چنین شرایطی میل 
به پایداری دارد که بازگش��ت الکترون برانگیخته شده به تراز 
قبلی خود بس��ته به نوع سنگ، اش��عة گاما، بتا یا آلفا ساطع 
می کند که گاما بسیار پرقدرت، خطرناک و دارای انرژی فراوان 
اس��ت که از دیوار هم عبور می کند و سبب انواع بیماری های 

خونی می شود. 
»اکثر ستاره شناسان هندی و متخصصان جواهر درمانی دربارة 
استفاده از س��نگ مربوط به هر صورت ماه )راشی( - صورت 
ماه به معنای طرز قرار گرفتن ماه در هر برج از منطقه البروج 
است - اتفاق نظر دارند اما این قضاوت به تنهایی ناکافی و چه 
بسا بسیار مضر است. انتخاب سنگ ها بر طبق صورت فلکی 
آن ها همیشه مفید نیست و در اکثر موارد نابجا و غیرسودآور 
است؛ زیرا استفاده از جواهرات به رعایت عواملی چون شناخت 
انرژی های آن ها و میزان تأثیرگذاری شان بر فرد، میدان انرژی 
ف��رد و محیطش، میزان انرژی ای که آن س��نگ برای هر فرد 
تولید می کند و اینکه آیا این انرژی تولیدشده توسط سنگ )با 
فرض اینکه انرژی ساطع شده بسیار زیادی داشته باشد( برای 
فرد مناسب است یا خیر، در چه زمان و مکان و در کدام بازة 
زمانی از س��نگ در کدام قسمت بدن و به چه وسیله ای از آن 
استفاده می ش��ود. سنگ به صورت تراش خورده يا خالص؛ و... 
بستگی دارد. در این راستا امواج و انرژی های موجود در جهان، 
یعنی انرژی الکترومغناطیسی، دارای طیفی شامل بلندترین 
امواج، یعنی اش��عه رادیویی تا کوتاه ترین امواج انرژی یا اشعة 
کیهانی است. در میان این دو، اشعة مادون قرمز، اشعة ایکس 
و اشعۀ گاما )بسیار پرقدرت و خطرناک( قرار دارند که سنگ ها 
از آن ها انرژی می گیرند )www.edim.ir(. از خطرهای استفاده 
از مادون قرمز می توان به سوختگی الکتریکی، سردرد، تولید 
ضعیف در بیمار و آسیب به چشم ها در اثر تابش مستقیم پرتو 

)www.niazemarkazi.com( .اشاره کرد
»چش��م افعی و مار فاقد پلک است ولی آن را پوششی صاف 
و ش��فاف به شکل شیشة عینک می پوشاند و این پوشش در 
هر پوست اندازی تعویض می شود«. )فرزان پی، 1369، ص 55(، 
»چشم مارها فاقد پلک متحرک و دارای پوشش شفاف همانند 

عینک است.« )لطیفی، 1379: 17( 
چشم افعی به دلیل پولکی و شفاف بودن شیشه ای و با توجه 
به اینکه زمرد هم دارای درخشندگی شیشه ای است( قابلیت 
دریافت طول موج های با فرکانس مختلف را نیز دارد. لذا بسته 

به اینکه »راس��تا و جهت طول موج ارس��ال شده از سنگ در 
چه حالتی باش��د، تداخل ایجاد ش��ده از این دو جسم ممکن 
است سازنده )تأثیر سنگ ها و انرژی های مثبت کانی ها و ایجاد 
تعادل و توازن در بدن( و یا ویرانگر باشد.« )گرانیر، 1385: 8 و 
7( که در مورد ویرانگر بودن آنکه همان فرض مسئلة ماست، 
عامل پارگی در شیء، یعنی کور شدن افعی، می شود. )فیزیک، 

تداخل امواج ویرانگر( 
تداخل امواج ویرانگر )تش��دید( بس��یار ک��م و اتفاقی صورت 
می گیرد. همان طور که در جریان جنگ جهانی دوم در آلمان، 
زمانی که نازی ها از روی پل رد می شدند، در اثر تداخل امواج 
مکانیکی پل سست شد و متالشی گردید و یا »پل تاکومانروز« 
بر روی رود »پوگت ساوند واشنگتن« )آمریکا( در 1940 ابتدا 
نوس��ان های آرامی ناشی از تشدید پدید آمد و چندی بعد در 
پل نوس��ان های پیچشی بسیار شدیدی ایجاد شد و سرانجام 
کّفة اصلی پل شکست و در آب فرو ریخت.« )رزنیک، هالیدی، 

)25 :1385
میلیون ه��ا پل در سراس��ر جهان وجود دارد ک��ه در معرض 
تش��دید یا امواج ویرانگر قرار دارند اما چون دامنة طول موج 
ارسالی هم راستای دامنة گیرایی محیط یا شیء دریافت کنندة 
طول موج مورد نظر نیس��ت، چنین تخریبی اتفاق نمی افتد. 
همچنین، میلیون ها افعی در جه��ان وجود دارند که در برابر 
مروارید بسیار مقاوم اند و حتی ممکن است مروارید روی آن ها 
اثر مثبت و سازنده داشته باشد، همان طور که ابوریحان بیرونی 
چنین آزمایش��ی را انجام داد که تداخل ایجاد ش��ده ویرانگر 
نبود و در نتیجه، چشم افعی نه تنها کور نشد، بلکه بینایی آن 

تقویت گردید. 
در کانی شناس��ی »زم��رد گون��ه ای بری��ل و از س��نگ های 
گران بها اس��ت که از س��یلیکات آلومینیم و بریلیوم می باشد 
و در س��نگ های پگماتی��ت یافت می ش��ود«. )ویکی پدیا( و 
بلورهای آن از منش��ورهای هگزا گونال )ش��ش وجهی( با دو 
انتهای مسطح تشکیل شده اند. دارای درخشندگی شیشه ای 
است.« )parsjwaher.mihanblog.com( بریلیوم عنصری است 
فلزی با ع��دد اتمی 3 در گروه IIA )دو اصل��ی( و دورة دوم 
ج��دول تناوبی قرار دارد. در طبیعت به صورت بریل و یکی از 
سنگ های گرانبهاست. فلزی است سخت، شکننده که نقطة 
ذوب آن 1280 اس��ت، در برابر عمل اکس��ایش و در دماهای 
معمولی مقاوم است، رس��انایی گرمایی و ظرفیت گرمای آن 
زیاد است، نسبت به اشعة ایکس بسیار خوب نفوذپذیر است، 
در راکتورهای هسته ای به عنوان کندکننده و منعکس کنندة 
نوترون ه��ا به کار می رود و هنگامی که با ذره های آلفا بمباران 
کنیم، منبع نوترونی اس��ت و در موشک ها هم کاربرد دارد.«  

 )fawikipedia.org(
»مي گویند رنگ زمرد، نور چش��م را از بین مي برد. زمرد مثل 
طلسمي است که مسئولیت نگهباني در برابر ارواح شیطاني و 
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رشد آموزش

همچنین مرض صرع و جذام و اسهال را دارد. مي گویند حلقة 
زمرد زهر را بس��وزاند. س��مبل خوشي و ثروت و عمر طوالني 

است.« )احمد سلطاني، 1384: 155(
اس��تاد همایي در مقدمة »التفهیم« مي نویس��د: »دو مسئله 
در اف��واه مش��هور بوده و هنوز هم معروف اس��ت. یکي اینکه 
خوردن الماس اثر زهر قاتل دارد. دیگر اینکه چش��م افعي از 
دیدن زمرد کور مي ش��ود. اگرچه ابوریحان هر دو مطلب را رد 
کرد«. )بیرون��ي، 1318: 62( »ابوریحان در کتاب »جماهر« 
مي گوید که ما مدت هشت نه ماه در فصل گرما و سرما تجربه 
کردیم. یک افعي را در قفسي نگاه داشتیم و زمرد بسیاري در 
ک��ف قفس فرش کرده بودیم و طوقي از زمرد درس��ت کرده 
و بر گردن افعي بس��تیم... با این همه هیچ تأثیري در چش��م 
او حاصل نش��د« )مین��وي، 1352: 23(. با وجود اینکه رابطة 
میان کش��یدن سیگار و انواع سرطان از نظر علمي تأیید شده 
است، آیا هر فرد سیگاري با کشیدن چندین بسته سیگار در 
طي مدت هش��ت نه ماه دچار سرطان مي شود؟ در حالي که 
بسیاري از سیگاري ها با وجود کشیدن سیگار در طي سالیان 
متم��ادي به عمر طبیعي مي میرند و این عامل هیچ گاه رابطة 
میان کش��یدن سیگار و انواع س��رطان را نقض نمي کند. نوع 
سیگار، سالمت جسمي و رواني، عوامل محیطي و  ژنتیکي و 
مدت زماني استعمال آن، براي بیماري در هر فرد متغیر است. 
ب��ا وجود مخالفت هاي صاحب نظران ب��ا تأیید این باور، وجود 
س��ندي در مورد این باور که به وزن س��اختاري زمرد ارتباط 

دارد، فرض مسئلة ما را تأیید مي کند. 
»در نزهت نامة عالیي، دانش��نامة بزرگ فارسي، نسخة خطي 
متعلق به کتابخانة مجلس ش��وراي ملي آمده است: مار افعي 
چون زمرد خالص بیند، چشمش بیرون آید« )شهمردان رازي، 
1362: 99(. همان طور که مي بینید، در این کتاب خالص بودن 
زمرد ش��رط اساسي تحقق این باور دانسته شده؛ در حالي که 

زمرد خالص در معادن بسیار نادر است. 
از نظر ترکیب ش��یمیایي و کاني شناسي »زمرد از سیلیکات، 
آلومینیم و بریلیوم تشکیل شده است و به خانوادة بریل تعلق 
دارد. بریل خالص، بي رنگ است و اضافه شدن مقادیر ناچیزي 
ک��روم و وانادیوم، رنگ س��بز زیباي زم��رد را پدید مي آورد.« 

)www.gsi.ir(
پس رنگ سبز زمرد نشانة ناخالصي آن است؛ زیرا بریل خالص 
بي رنگ است. »زمرد تقریباً همیشه با ناپاکي زیاد و با ظاهري 
کثیف دیده مي ش��ود. س��نگ هایي که بي عیب ب��وده و رنگ 
خوبي هم داشته باش��ند، بي نهایت کمیاب اند. بلورهاي زمرد 
ناخالصي هاي متعددي از قبیل گاز، مایعات و حباب دارند که 
هرچه این ناخالصي ها بیشتر باشد، زمرد مات و کدرتر خواهد 
بود. اکثر زمردها ناخالصي دارند که جواهرفروشان، اصطالحاً 

)www.gsi.ir( ».به آن یخ مي گویند
در نتیجه، زمرد شفاف خالص کمیاب است. »کمیابي مطلق 

زمرد ش��فاف باعث مي شود تا زمرد از الماس با ارزش تر شود. 
معادن چی��ور و موزو در کلمبیا از غني ترین و بهترین ذخایر 
زمردهاي جهان هستند. رنگ آن ها آن قدر شفاف  است که با 
www.( ».وجود ناخالصي هاي درونشان همچنان دلپذیر است

)zar.ir
همان ط��ور ک��ه مالحظه مي ش��ود، بهترین زم��رد جهان در 
کلمبیا استخراج مي گردد و اما باز داراي ناخالصي است و این 
نش��ان دهندة کمیاب بودن زمرد خالص است. چگونه ممکن 
اس��ت ابوریحان آن هم��ه زمرد خالص پیدا نم��وده، در کف 
قفس فرش و طوقي از زمرد درس��ت کرده باش��د و بر گردن 
افعي بیندازد؟ این نکته بیانگر آن اس��ت که به احتمال زیاد، 
زمردهایي که ابوریحان مورد آزمایش قرار داده اس��ت، خالص 
نبوده اند. به نظر مي رس��د که میان خالص بودن زمرد و جهت 
طول موج ارس��الي از آن رابطه اي وجود دارد که همان سبب 

کوري چشم افعي مي شود.
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گ زمرد، نور چشم را 
مي گويند رن

از بين مي برد. زمرد مثل طلسمي است 

كه مسئوليت نگهباني در برابر ارواح شيطاني و 

همچنين مرض صرع و جذام و اسهال را دارد


