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دكتر زرين تاج واردي، آزاده مختارنامه

مهمقد  
است كـه شـاعر بـه سـال         » هفت گنبد «يا  » هفت پيكر «يا  » بهرامنامه «،از جمله آثار نظامي   

 ساخته و به وي تقـديم داشـته         ، پادشاه مراغه  ، به نام عالءالدين كرپ ارسالن     .ق.  هـ   593
 و)  مـيالدي  438 -420(اين منظومه راجع به داستان بهرام گور بهرام پنجم ساساني           . است

  .)317 :1379صفا، ( ساساني است ةوف دوراز قصص معر
در اين منظومه نخست به سرگذشت بهرام و داستان وي با هفـت دختـر از پادشـاهان                  

بهرام هر روز از روزهاي هفته با يكي از ايـن شـاهزادگان در              .هفت اقليم اشاره شده است    
وي نقـل   برد و هر يك از آنان حكايتهاي غريبي را بـراي             سر مي  هگنبدي به رنگ خاص ب    

شـود،ارتباط زيبـايي ميـان حكايتهـا و          ميدر حكايتهايي كه در هفت گنبد مطرح        . كنند  مي
   نظامي پريشاني اوضاع    در پايان، . خورد ميارات منسوب به آن، به چشم       رنگ گنبدها و سي 

  .دهد و ناپديد شدن بهرام را در غار شرح مي
   رنگ سياه در هفت پيكر-1

سـياه،  «.  اين رنگ وجود دارد    ةست و باورهاي بسياري دربار    رنگ سياه رنگ عزا و اندوه ا      
سياه نمايانگر مرز مطلقي است كه در       . كند  ترين رنگ است و در واقع خود را نفي مي           تيره

سياه به معني   . گردد و لذا بيانگر فكر پوچي و نابودي است          فراسوي آن زندگي متوقف مي    
ماند كه داستان      خالي مي  ةسفيد به صفح  . ترنگ سفيد اس  » بله« مقابل آن    ةبوده و نقط  » نه«

 پاياني است كه در فراسوي آْن هـيچ چيـز وجـود             ةرا بايد روي آن نوشت، ولي سياه نقط       
  .)1373:97لوشر، ( ندارد

. كنـد   رنگ سياه ايجاد غرور و در عين حال كدورت روحي مي          «شناسان     از نظر روان  
عزاداري براي اين مورد استفاده قرار      سياه رنگ غم است، رنگ اندوه است، رنگ سياه در           

 :1375فـرزان،   (كنـد     ن انسان حفظ مـي    گيرد كه به عنوان نمادي، غم را هميشه در درو           مي
45(.  

در اروپـا سـياه رنگـي       .  ناخودآگاهي كامل است، رنگ عزا و ظلمت       ةرنگ سياه، نشان  «
شـخص  . يـر شـود  يـا تعب ؤآيد و نبايد ابتدا به ساكن به طور مثبت در ر        منفي به حساب مي   
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در كليـسا   . هاي تاريك و بدون اميـدي هـستند          شوم، مار سياه، همه نشانه     ةسياهپوش، خان 
  )284 :1371اپلي، (».شود جشن مردگان تحت لواي رنگ سياه برگزار مي

ها و نيروهاي شر و اهـريمن          در بسياري از موارد، نماد پليدي      ،   رنگ سياه در اساطير   
ه براي نشان دادن پليدي موجودات اساطيري از رنـگ سـياه            و ديوان و جادو است ،چنانك     

  .كنند استفاده مي
 شيطان نيز به روايتي، داراي دم شير اسـت و دو شـاخ در سـر شـيطان     مي بلند، شبيه د

وجود دارد، كه به روايتي هنگام سقوط از آسمان اين شاخ به وجود آمده اسـت و بـدنش                   
  .)23 :1376فرهنگ خواه، ( سياه و عريان است

 چنين آمده كه در ميان اقوام بدوي، جادوهـا و طلـسماتي رايـج               تاريخ اديان در كتاب   
شده است و مردم از اين جادوها بسيار در بـيم             بوده است كه به آنها جادوي سياه گفته مي        

توانـستند افـراد را هـدف      چون جـادوگران حتـي از نقـاط دور نيـز مـي     ،اند و هراس بوده  
  .)923 :1345رضي، (رار دهند جادوهاي مرگبار خود ق

رح شده در گنبد    با توجه به ويژگيهاي ذكر شده براي اين رنگ ،به بررسي حكايت مط            
 نظامي، بهرام گور، هر روز از روزهاي هفته را در گنبـدي             هفت پيكر  در   .پردازيم ميسياه  

بـوده و   اولين روز هفته، يعني روز شنبه متعلق به گنبد سـياه          .برد  به رنگ خاص به سر مي     
  . آن گنبد، بانوي هند است بانوي

 است كه ملكي عادل از       آمده شود چنين   در داستاني كه شب اول در گنبد سياه بيان مي         
كرده است و براي دانستن علت سياهپوشي يكـي از ميهمانـان راهـي                ميهمانان پذيرايي مي  

افتـد و    مـي اق   جادويي بسياري براي وي اتف     وقايعگردد و در اين مسير        شهر مدهوشان مي  
م از  و در شـب سـ     ، به علت طمعي كه به وي داشـته        ،شود و  ميدر آنجا با بانوي شهر آشنا       

  .شود شود و به همين دليل سياهپوش مي آنجا اخراج مي
اي درون را    رازي كه نبايد به كسي گفت،ديواري است كه دنيـ          ،شناسي از ديدگاه روان  «

كز نيروهـاي روانـي بـر درون راه         يرون به تمر  كند،بريدن از دنياي ب    از جهان بيرون جدا مي    
  شـاه گنبـد سـياه را       .گشايد كه دستاورد آن رسيدن به سطوح بيشتري از آگـاهي اسـت             مي
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دكتر زرين تاج واردي، آزاده مختارنامه

گـشايد كـه در آن       هاي باغي را به رويـش مـي        اي به اوج آسمان مي رساند و دروازه        پرنده
         ود فرمـان   ويژگيهاي غريزي و زيـستي خـ  ةبا هم)Anima mundi( صورت نمادين آنيما

جالب اينجاست كه اين ناخودآگاهي مادينه نه تنها نسبت به ساحت خودآگـاهي             ...راند مي
 بايد براي فرا چنـگ كـشيدنش بـه آسـمان و      زيد و شاه فروتر نيست،بلكه بر فراز آن مي

اي زيبـا    اسـتعاره ،بلند ترين باغ جهـان برسـد و از عـروج انـسان از ناآگـاهي بـه آگـاهي           
  )140: 1374ياوري،( ».ندبيافري
 و فهـم و آگـاهي       نظامي براي نشان دادن جهل و ناداني از رنگ سياه استفاده مي كند                  

 در   ارتباط جهل و تـاريكي     ة دربار ابوريحان بيروني . كند  را با رنگ سپيد و روشني بيان مي       
فـس را از    افكنـد و ن     دانايي است كه اين طبيعت را بر خاك مـي         «: گويد   مي تحقيق ماللهند 

ـ   (» . خورشـيد از كـسوف يـا ابـر         يبخشد چون جـال     ظالم جالي مي    )50 :تـا   يبيرونـي، ب
  :همچنين در اين ابيات نيز نظامي از رنگ سياه براي توصيف ناداني بهره برده است

  الجرم دوغباي خوش نخورند   تركيم را درين حبش نخرند
  )49: 1376، نظامي (

  . استمنظور شاعر عدم درك خوبي و حسن وي
  تر ز ماه نو، دلت باريك بين  تر  ز شب بدخواه تو تاريك دين

  )69: 1378  ،نظامي(           
. ارتباط ميان رنگ گنبد سياه و حكايت روايت شده در آن، بـسيار قابـل تأمـل اسـت                       

خورد كه ارتباط آن بـا رنـگ ايـن             به چشم مي    نيز در اين حكايت    اعمال جادويي بسياري  
نـصيب     همچنين در اين داستان، عاشق از وصال محبـوب بـي           .رسد   به نظر مي   گنبد جالب 

هاي  در حـالي كـه در داسـتان   ؛كنـد  ماند و از سوگ دوري او، رنگ سياه را انتخاب مـي           مي
. رسـند   روايت شده در ديگر گنبدها، بيشتر عاشقان در پايان حكايت به وصال محبوب مي             

    دانـد كـه چـه       مـي ابهامي تاريـك مواجـه اسـت و ن         با   آن قهرمان    نيز  اين داستان   پايان در
  .اين ابهام با رنگ سياه متناسب است؛ اي در انتظار اوست آينده
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 در گنبد سياه، حكـايتي      الًخورد مث   به چشم مي  نيز  هاي اخالقي    نظامي درس  هفت پيكر در  
  : پيام قناعت استحاويكند  كه بانوي هند روايت مي

  بود، محتشم نهاد بــودتا   به قناعت كسي كه شاد بـود
  اوفتد عاقبت به درويشي  وان كه با آرزو كند خويشي

  ) 169: 1376نظامي،  (                  
اوراد بنابر اين رنگ سياه بـا كنـار گـذاردن اميـال دنيـوي و قناعـت ارتبـاط دارد؛ در                      

بـه  ها مر فقير را رنگ سياه است كه اشارت       پس اليق ترين رنگ   «.چنين آمده است  االحباب  
كه مقام فقر اشارت به استهالك حقيقت فقر است          چنان.  رنگهاست در وي   ةاستهالك جمل 

  .)38: 1345باخرزي،( شهادتي به وساطت انواع تجليات الهي،غيبي و
  

   كيوان و روز شنبهةارتباط رنگ سياه و سيار -1-1
ي و   بـه سـياه     ،يي نظـامي بـا توصـيفات زيبـا        و منسوب به گنبد سياه كيـوان اسـت          ةسيار

  . كرده است  اشارهنحوست رنگ اين سياره
  در سواد عبير شد علمش  تاج كيوان چو بوسه زد قدمش 

  )12: 1376نظامي، (
ئيان ب ريـشه در نجـوم بـابلي و فرهنـگ صـا            مرتبط است  كيوان   نحوسترنگ سياه با    

ساختند   ئيان براي زحل معبدي به شكل شش ضلعي از سنگهاي سياه مي           بصا. دارد» حران«
آويختند و اين سياره را به صـورت پيرمـرد هنـدي سـيه چـرده                  هاي سياه بر آن مي      ردهو پ 

  .)41 :1369احمدنژاد، (دادند  نشان مي
بيرونـي   الًمث شواهدي دال بر سياهي و منسوب به روز شنبه بودن كيوان موجود است؛           

و زحل سرد و خشك و نحس و بزرگ و نر و به رنگ سـياه داللـت دارد                  «:گويد ميچنين  
  )369 :1318  بيروني،(» .از روزها به روز شنبه منسوب است 
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   ارتباط رنگ سياه و سرزمين هند-1-2
هايي از  خورد؛ نمونه در اشعار نظامي ارتباط ميان سياهي و سرزمين هندوستان به چشم مي           

  : به شرح زير استخسرو و شيرين در  آن
  ياهي هندوستان س فروشويد ز  به يك فتح الهي  گرش يابد،

  )26: 1378نظامي، (
  گهي هندوستان سازد، گهي چين  به قدر آنكه باد از زلف مشكين

  )29:همان(
 اعمـال جـادوئي      آندر  ها، بانوي هند است و       حكايت ة بانوي روايت كنند   ،در گنبد سياه  

  .خورد كه با انتخاب رنگ سياه متناسب است بسياري به چشم مي
توان مشاهده    مي شاهنامهتان را در ديگر آثار چون       ارتباط ميان جادو و سرزمين هندوس     

  : خوريم   به ارتباط ميان هندوستان و جادو برمي،داستان ضحاكدر  الًمث نمود؛
  بشد تا كند بند جادوستان   بگفتند كو سوي هندوستان 

  )70: 1، ج1373فردوسي، (
 در آثار گذشـته     توان ميو سرزمين هند را نيز      ) زحل( كيوان ةهمچنين ارتباط ميان سيار   

زحل از جايگاهها به سردابها و ستوردانها و چاههـا  «:گويد ميچنانكه بيروني  .مشاهده نمود 
 و از شهرها به سند و هنـد و          ؛ها   اسبها و فيل خانه     و بناهاي كهن و ستورگاه گاوان، خران،      

 ها، معـدن   و از  ؛زنگ و حبش و قبط و آن سياهان كه ميان مغرب و جنوبند و يمن و عرب                
» .هـا بـه اسـرب داللـت دارد          به ريماهن و زاك و سنگهايي كه سخت بـود و از گدازنـده             

  )273: 1318بيروني، (
  

  هفت پيكر نگاهي به رنگ زرد در -2
 آن  ة است و در ميان ملل مختلف باورها و عقايـد بـسياري دربـار              رنگ زرد رنگ مقدسي   

  . وجود دارد
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 ة نـشان  ورنگ زرد، رنگي درخشان     . تزرد در اساطير با رنگ زرين ايزدي پيوسته اس        «
. بـود » خداي بارانهاي بهاري و زرگران«) xipe total (ةدر مكزيك زرد نشان. ايزدان است

كردنـد كـه همچـون        اي از پوست انسان در بر مي        كاهنان در جشنهاي بزرگداشت بهار جامه     
حمايـت آن   گياهان سوخته در آفتاب، زرين بود و باز شـده از انـسانهايي كـه بـراي جلـب                    

  .در مقابر مصريان، زرد نماد خورشيد و خدايان است. خدايان قرباني مي شدند
،كـه همگـي داراي مفهـومي       ...ها، روحانيـان، امپراطورهـا و          خدايان و الهه   ةرنگ جام 

 خـداي   ،)ra’(در مصر باستان، رنگهايي كـه بـا پـسر رع            . مذهبي هستند، رنگ زرد است    
  .عبارت از زرد و طاليي بودند پيوندي نزديك داشتند ،خورشيد

 آيـين برهمـايي مـذهب هنـدو، رنگهـاي زرد و طاليـي              ةدر خاور زمين وجه مشخص    
بـودا بـه هنگـام نيـايش خـداي          . رفتنـد   هستند كه از ديرباز رنگهاي مقدسي به شمار مـي         

 ».پوشـيد   پوشيد، كنفسيوس نيز هميشه زرد مـي         خود، پيراهنهايي به رنگ زرد مي      ةبلندمرتب
  )116 -115: 1378سان، (

نامي است كه زرتشتيان بـه      » سرور دانا «به معني   ) اورمزد در متون بعدي   (اهورامزدا    «
مـزد كـسي اسـت كـه نـه فريـب            رآيـد، او    چنانكه از ويژگي او برمـي     . اند  لقب داده » خدا«

عبـاراتي كـه او بـا آنهـا         . فريبد، اين سرور، بخشنده و خير مطلق اسـت          خورد و نه مي     مي
. اي مزين به ستارگان در بـر دارد         او جامه . است غالباً با طبيعت ارتباط دارند        توصيف شده 

 :1375هينلـز،   ( زيباترين شكلهاي او شكل خورشيد بر آسمان و روشني بـر زمـين اسـت              
70(.  

پرتوهـاي زرد جهـت بيـداري       «.رنگ روشني و دانايي است      از نظر كاربرد،   رنگ زرد 
توانايي منطقي و خود كنترلـي را بـراي         . ر مؤثر است  ذهني واال، الهام گرفتن و سرور بسيا      
 رنـگ زرد    ةگوتـه دربـار    )73: 1378هانـت،   (» .كنـد   رسيدن به روشن بينـي تقويـت مـي        

باشد؛ رنـگ زرد      رنگ زرد، داراي گرماي خاص خورشيدي و روشن و نافذ مي          « :گويد  مي
شده بـراي ايـن     با توجه به ويژگيهاي ذكر       )284: 1371اپلي،  (» .شهود است و دل آگاهي    

  .پردازيم مي ،به بررسي حكايت مطرح در گنبد زرد استرنگ كه روشني و آگاهي 
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. است خورشيد ةمربوط به روز يكشنبه و سيار     در هفت پيكر نظامي، گنبد زرد رنگ       
نمايد به طـوري كـه پادشـاه از تـرس              اقليم دوم، ترسي عميق را بيان مي       ةحكايت شاهزاد 

كند و كنيـز نيـز بـه          ي پيرزني در بارگاه، همسري اختيار نمي      چين خوشبخت نشدن و سخن   
كـرده هنگـام زايمـان جـانش را از دسـت              دليل اينكه در سرزمين وي هر زني ازدواج مي        

 هر دو به ايـن      پس از بيان داستان سليمان و بلقيس،       اما. شود  داده حاضر به ازدواج نمي      مي
شـود و     شكالت از پيش راه برداشته مي     رسند كه اگر بين هر دو صداقت باشد، م          نتيجه مي 

  :و پيام اين حكايت چنين است. رسند به وصال هم مي
 راست گفتن چو در حـريم خـداي       

  

 آفت از دست برد و رنـج از پـاي         
  

 ازيمـــ راستي س  زـــا ني ـــبه كه م  
  

 د راسـت انـدازيم    ــــر بر صي  ــتي
  ج

  )190: 1376نظامي، (                      
 در ايـن حكايـت،   آن صداقت و راستي است و انتخاب ةد نشان دهند رنگ زر بنابراين

  .باشد مي ، يعني راستي،گوياي پيام مطرح شده
در گنبـد   «.دهـيم  سي يونگ مورد بررسي قرار مـي      اشن حال گنبد زرد را از ديدگاه روان      

زرد،كه گنبد آفتاب و سرزمين روم است هنوز تنش ميان درون و بيرون، راه سـازگاري و                  
 كـه هنـوز بـا آنيمـا و          ،را بر بهرام مي بندد و شاه سياه پوش و رانده شده از بهشت             آشتي  

 ةرا بر همـ   اي درون    اين حو  ة ستيزند ةسوي ،سرشت سركش آن دست و پنجه نرم مي كند        
با اين آنيمـاي    »سليمان و بلقيس  «بهرام در قالب داستان     ...تاباند زنان شبستان خويش باز مي    

       آشـتي مـي كنـد،با آن       »سـتيز پنهـان دوسـت         آشـكارا «اي نظـامي     زيب ةكژتاب  و يا به گفت     
  )141 :1374ياوري،( ».گيرد آميزد و آن را در فرمان مي مي

خورد استفاده از كلمـاتي چـون نـور،         ديگري كه در گنبد زرد بسيار به چشم مي         ةنكت 
 و پس ندآفتاب، چراغ، شمع و آتش در توصيفات است كه همه از مصاديق رنگ زرد هست    

 نظامي بهـرام را چنـين توصـيف         الً مث بريم ميپي  از تأمل در اين توصيفات به دقت شاعر         
  :كند مي
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  زير زر شد چو آفتاب نهـان  روز يكشنبه آن چراغ جــهان
  )182 :1376، نظامي(            
رنـگ   مـصاديق   نور، چراغ، شمع و آفتاب، كه همه از در توصيف معشوق از ويهمچنين  
   :برد  بسيار ميةاد استفزردند،

  ار نوروزيــخوب چون نوبه  الم افروزيــــابي به عــآفت
  )183 :مانه(            

  ريــ سحةارـبرده نور از ست  ريـــدر ميانه كنيزكي چو پ
  )185 :همان(            

         بازپرسيدش آن چراغ وجود            كاي جمال تو ديده را مقصود 
    )189 :همان(                                                                  

  :كند گونه بيان مي همچنين توجه پادشاه به كنيزان را اين
  ع سر بيندازدـباز چون شم  راغ بنوازدــهركه را چون چ

  )191 :همان(            
  :انديشي پيرزن نسبت به كنيزك چنين آمده است و يا در هنگام بد

  اه را خراب كنمـــ مةقلع  كنماب ــد آفتـرخنه در مه
  )193 :همان(            

شـود و بـه       سرانجام كنيز از شاه علت محبت آغازين و پس از آن بي توجهي را جويا مـي                
   :گويد وي مي

  فروش؟ از چه گشتي چو شام سركه  صبح وارم چو دادي اول نـوش
  )194 :همان(                     

  :دهد و شاه جواب مي
  پيـــرزن در ميانـــه دودافكـن  د در دل مـــنآتــــشي از تو بو

  دود دودافكن از ميان برخاست  چون شدي شمع وار با من راست
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  كي ز بردالعجوزم آيد يـــــاد  كافتاب من از حمل شد شــــاد
  )196 :مانه(                 

  
   خورشيدة ارتباط رنگ زرد و روز يكشنبه و سيار-2-1

    : است خورشيدةسيار شنبه وگنبد زرد منسوب به روز يك
  اب نهانــريز زر شد چو آفت  انـــروز يكشنبه آن چراغ جه

  تاج زر برنهاد چون خورشيد  جام زر برگرفت چون جمشيد
  )182 ص :مانه(                     

ــا خورشــيد كــه هنــوز هــم در نــام  « انگليــسي و » Sunday«ارتبــاط روز يكــشنبه ب
»sontage «   و نيز ارتباط خورشيد با طال و رنـگ زرد، ريـشه در       ،آلماني باقي مانده است 

 دارد كه معبد خورشيد را به شكل چهارگوش و رنگ           ، بخصوص حرانيان  ،حكمت باستان 
هـاي زربفـت      ساخته و ديوار پوشهاي آن زرد رنگ يـا سـاخته شـده از پارچـه                 طاليي مي 

  )42 :1369احمدنژاد، (».بود
  

  هفت پيكر نگاهي به رنگ سبز در -3
شناسي و آداب و رسـوم       بررسي اين رنگ از نظر روان     . رنگ معنويت و آرامش است    سبز  

گونـه تفـسير     شناسي اين  سبز از نظر روان   . و عقايد و همچنين مذهب اهميت بسياري دارد       
رنگ سبز رنگ فونكسيون مربـوط بـه        . ي است  احساس آسايش و تسلّ    ةسبز نشان «.شود مي

ي رؤيا، رنگ سبز حاكم است يعني در زندگي  حواس است براي همين وقتي در رويدادها      
شـود و فـرد از روي وجـوه سـاده و      بـرداري مـي   خودآگاه از حواس به طور ناكافي بهـره       

رنگ سـبز   به نظر كاندنيسكي     «)283 :1371اپلي،  (».كند  زندگي به آساني عبور مي    ة  روزمر
و رنـج يـا     اين رنگ هيچ انعكاسي موجي حاوي شادي        . استهترين رنگ   مطلق، آرام بخش  

 ندارد و به هـيچ طرفـي در حركـت نيـست بلكـه آرام و سـاكن و راضـي از خـود                          ترس
  )98 :1371ريوفراري، (».است
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سبز، رنگ طبيعت، رنگ نيروي تعادل، رنگ پيشرفت        «:گويد مي اين رنگ    ةهانت دربار 
 پـس   . سبز نشان هماهنگي و اثر خوشايند بـه دسـتگاه عـصبي اسـت              .ذهني و بدني است   

او مرا آفريده تا در مزارع سـبز و  « زبور 23 ةيق آن كلمات زيباي گفته شده در آي       معناي دق 
 هنـد، سـبز   ةفلسف. يعني در زمين سكونت گزينم، همين است        »كنار آبهاي آرام زندگي كنم    

 سبز ارتعاش افكار مـا را مـوزون نگـه داشـته و بـه مـا                  ».كند  را به آبهاي زمين مربوط مي     
  .)81 :1378هانت، (دهد  آرامش مي

 دينـي،   ةرنگ سبز بيانگر جدايي، ايمان، عـشق، عقيـد        «.سبز، رنگ ايمان و توكل است     
 طـراوت و تـازگي      ةو نشان . ابديت، فعاليت، لطافت، تقدس، معنويت و غرور است         توكل،  

آرامش و روشني رضايت و اميدواري بهار و دانش و خوشحالي و لـذت         تحرك و انرژي،    
  )66 :1381احمديان، (».است
بـه بررسـي      توكـل و اميـدواري،     يعنيبا توجه به ويژگيهاي ذكر شده براي اين رنگ           

در هفت پيكر، گنبد سبز مربوط به روز دوشنبه و          . پردازيم ميحكايت مطرح در گنبد سبز      
بـشر  . خاسـت يلبد، داستان دو تن به نام بـشر و م         داستان مربوط به اين گن    . است ماه   ةسيار

بيند و بـراي اينكـه گنـاه          م عبور از جايي، زني زيبارو را مي       مردي پرهيزگار است كه هنگا    
شود كه شخصي مغـرور       يخا همراه مي  لدر سفرخود با مردي به نام م      . رود  نكند به سفر مي   

ه خواست خداوند   گيرد كه در آن ميان، بشر بيشتر ب         بين آن دو گفتگويي صورت مي     . است
نگرد    مثبت به مسائل مي    ة بشر به ديد   .باشد  خا به قوانين علمي پايبند مي     يلكند و م    تأكيد مي 

دهـد و     يخا جان خود را در سفر از دست مي        ل م سرانجام دارد،   معكوسيخا ديدگاه   لولي م 
يخـا را   لرساند و هنگامي كه همـسر م         حفظ امانت، وسايل او را به همسرش مي        برايبشر  
 پيمـوده اسـت و      برد كه وي همان زني است كه به خـاطر وي راه سـفر را                بيند، پي مي    مي

  . رسد سرانجام به وصال وي مي
ماه است و ماه كه از خود نوري ندارد و براي روشن شـدن بـه نـور          گنبد سبز، گنبد  « 

 شاهزاده بانوي سرزمين    ،نازپري.خورشيد وابسته است،نمادي است از قلمرو ناخودآگاهي      
گويـد كـه     اي مي  ه پيچيده ماه تمام در ابر سيا    «از  در اين گنبد براي بهرام داستاني        خوارزم،
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از دسترس عقل بوالفضول بـه دور اسـت و مليخـاي آسـمان              »عقل سرخ «چون ماه عرفاني  
نگـرد،از سـفر بـه دنيـاي درون و            كه جز به بيرون نمي     – يكي از قهرمانان قصه      -»فرهنگ

  )142 :1374ياوري،( ».پرده برگرفتن از تاريكيهاي آن ناتوان است
. انديشي و اتكا بـه خداونـد و پرهيـز از تكبـر اسـت               اد مثبت در اين داستان، رنگ سبز نم     

  : گويد مي توكل چنين ةگيرد،بشر دربار ميچنانكه در گفتگويي كه ميان بشر و مليخا صورت 
  اي و من هـستم نهكه تو شاكر   اي و من رستم تو بدان غرقه

  چون بهايم به دام در مانــدي  كه دام بهايمش خوانـدي تو
  نيك من، نيك بود و جان بردم  و گمان بردم ارمن به نيكي ب

  )209 :1376نظامي ، (          
خورد؛ چنانكه بـشر وقتـي         ارتباط زيبايي ميان گنبد سبز و توكل و تسليم به چشم مي           

 فعـال از خـود نـشان        ة جنبـ  ،بيند، مانند قهرمان داستان در گنبد قرمـز         روي معشوق را مي   
شود و سرانجام در پايان حكايـت بـه           راهي سفر مي  كند و    ميدهد،بلكه به خدا توكل       نمي

  .رسد ميوصال معشوق 
  . پردازيم مياينك به بررسي واژه سبز در اين حكايت 

براي آمادگي ذهن خواننده و تقويت فضاي شعر در پـنج           » گنبد سبز «در آغاز داستان    «
  .تكرار شده است» سبز «ةبيت آغازين، مكرر كلم

  چتر سرسبز بركشيد به مـــــاه  كه روز دوشنبه آمد شاه چون
   بـــاغةسبز در سبز چون فرشت  شد برافروخته چو سبز چراغ
  دل به شادي و خرمي بســـپرد  رخت را سوي سبز گنبد برد

  باغ انجـــم فشانـــد برگ بهار   زمـــرد وارةچون برين سبز
  خواست تا از شكر گشايد تنگ  زان خردمند سرو سبز آرنگ

  )197 :همان(              
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گنبـد  « تكـرار خـود قافيـه در    .شود مربوط به هماهنگي اصوات مي » تكرار «ةالبته مقول 
شود و اين از محاسن شعر نظامي و نشان از طبع             به ندرت در بعضي ابيات ديده مي      » سوم

  )142 :1382واردي، (».توانا و نيرومند وي دارد
  

       كنـد و چنـين    نظامي در گنبد سبز، بانوي اقلـيم سـوم را بـه خردمنـدي توصـيف مـي            
  :گويد مي

  خواست تا از شكر گشايد تنگ  زان خردمند سرو سبز آرنگ
  )197 :1376 ،نظامي(            

شود در ابيات نظامي رنگ سبز، گاهي نشانگر خرد و نمادي از فرد بـصير               چنانكه ديده مي  
رمزهاي  در   الً مث ،شود  هايي از اين باور ديده مي       گاهي نشانه  ن تمدنها نيز   در ميا  .و داناست 
 سـبزفام درختـان را   ة تمدنها از آغاز پيدايش آنها، هالةدر هم«:  چنين آمده استزنده جان 

 .نشـست   شمردند، چنانكه لويي مقدس در پاي بلوط بني به داوري مي            ميمون و مبارك مي   
تابـد    مي» cakra«يعني رنگ نوري است كه از، يا بر         . سترنگ سبز، ايضاً رنگ مار نيز ه      

 كـه   cakraكه در ميان دو چشم جاي گرفته و چشم سوم نـام دارد و هنگـامي كـه ايـن                     
موضوع حس ششم، يعني شهود است، بيدار شود، مار كوچك سبزرنگ و نمـاديني از آن                

. شانه برترين اقتدار بود   بيني، ن   در دوران باستان، اين اندام بصيرت و روشن       . جهد  بيرون مي 
در تصاوير فراعنه مصر و شاهان بومي آمريكايي غالباً مار مقدس سبز رنگي از اين چـشم                 

بعـضي از   . رنگ سبز، رنگ ممتـاز عـصر رنـسانس بـوده اسـت            . سوم بيرون جهيده است   
گذاشـتند، دسـت بـه كـار       سبزرنگي كه رويش آب زاللي مي  ةفالسفه و كيمياگران بر سفر    

 در روزي كه صورت فلكي مـار بـراي انجـام دادن كارهـاي سريـشان                   معموالً شدند و   مي
مبارك و سعد بود و در آن روز تشعشعات سبزفام بعضي كرات و كواكب بـا تشعـشعات                  

 سـبز آكـادمي     ةظـاهراً جامـ   . پرداختنـد   افتاد، به كيمياگري مـي      مار سترگ كيهان مقارن مي    
 كه از فضايل سري اين رنگ به جـا مانـده            يادگاري است ) اعضاي آكادمي فرانسه  (نشينان  
  )119 :1373دوبكور، (».است
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   ماهة ارتباط رنگ سبز و سيار-3-1
  .است ماه ة نظامي ، روز دوشنبه منسوب به سيارهفت پيكردر 

  
  داد سرسبزي از شمايل خويش  ماه را در خط حمايل خويش

  )12 :1376نظامي، (             
   .و رنگ بخشيدن به سيارات دارد) ص(اين بيت اشاره به معراج پيامبر 

  
  هفت پيكر رنگ قرمز در -4

از نظـر  .  آن وجود داشته استةقرمز، رنگ عشق و زندگي است و باورهاي متفاوتي دربار    
اي بـراي پيـروزي و        ك، اراده قرمز يعني محرّ  « رنگي پويا و زنده است       ،شناسان، قرمز  روان

. ي گرفتـه تـا تحـوالت انقالبـي        سحـ  تمام شكلهاي شور زنـدگي و قـدرت، از تمـايالت          
اي است براي فعاليت شديد، ورزش، پيكار، رقابت، شهوت جنسي و بارآوري تهور               انگيزه

 قرمز از لحاظ نمادي، شبيه به خـوني اسـت   .»قدرت اراده«يا  » تأثير اراده «آميز، قرمز يعني    
شي را در روح     عيد پنجاهه است كه آت     ةشود، همچون شعل    كه در هنگام پيروزي ريخته مي     

ادراك حسي  . نظير خلق و خويي خونخوار و طبيعت مردانه است        . سازد  ور مي   انسان شعله 
اين رنگ، زنـدگي نـوين و        «)87 :1373لوشر،  (» .شود  آن به صورت ميل و اشتها ظاهر مي       
اي   در مقايـسه بـا سـاير رنگهـا از انـرژي عمـده             . آورد  شروعي تازه را با خود به ارمغان مـي        

 ة روحيـ   و نمايـانگر قـدرت ابتكـار و اشـتياق بـه عمـل، گرمـي و هيجـان                 .  است برخوردار
يروي جـسماني از    پشتكار، قدرت، استقامت و ن    . شود  روي است كه موجب ترقي ما مي        پيش
  )60 :1378سان، (» .شوند اي خاص اين رنگ محسوب ميهويژگي

 حال پرنيـرو و     قرمز، رنگي زنده و در عين     «.گويد مي اين رنگ چنين     ةريوفراري دربار 
 زيرا با خون كه نمـاد  ،كند جا معناي قدرت را القا مي     تقريباً در همه  . رسد  مصمم به نظر مي   

 شمـشيرشان   ةبـر دسـت   » كالـه دونيـاي جديـد     «اهالي بومي   .  هم رنگ است    زندگي است، 
اينها خـداي خـود   . كنند هميشه يك پر قرمز كه نشانگر قدرت و مردانگي است، نصب مي 
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 .نامنـد   دانند و از او نيز بسيار خوف دارند و او را خداي سـرخ مـي                 پرقدرت مي را توانا و    
  .)97 : 1371ريوفراري، (

 .پـردازيم  مـي اينك به بررسي ارتباط اين رنگ و حكايت مطرح شـده در گنبـد قرمـز                 
اي زيبـا، خواسـتگاران خـود را دچـار طلـسم       داستان گنبد قرمز چنين است كـه شـاهزاده   

سرانجام جواني از پير غارنشين چگونگي      . باختند   جان مي   او سر عشق كرد و همگي بر       مي
پس از طي مراحـل گونـاگون، بـه وصـال وي             پرسد و   طي مراحل وصال و كاميابي را مي      

 نظـامي بـا   .دهـد   رنگ سرخ در اين حكايت مفهوم عـشق و مـرگ را نـشان مـي               . رسد  مي
 در ايـن  .گـذارد  نمايش مـي  شورانگيز و فعال عشق را به معرض        ةانتخاب رنگ قرمز، جنب   

اي بـه بـرادرش    گوگ در نامـه   چنانكه وان ؛  يمحكايت، شاهد عشق و خونريزي بسيار هست      
شـهوات و هوسـهاي     من كوشيده ام كه با رنگ قرمز و سبز،        «:نويسد  مي 1888تئو در سال    

    )125 :1373دوبكور، (» .بيمناك آدمي را تصوير كنم
  

  م بهراة ارتباط گنبد سرخ و سيار-4-1
  منـسوب بـه آن نيـز       سياره منسوب به گنبـد سـرخ، بهـرام اسـت و روز             در اشعار نظامي،  

   :شنبه سه
  ناف هفته مگر سه شنبه بــــود  از دگر روز هفــته آن به بـــود
  شـــاه با هر دو كرده همنامـي  روز بهرام و رنـــگ بهرامـــي
  صبحگه سوي سرخ گنبد تاخت  سرخ در سرخ زيوري برساخت

  )215 -214: 1376، نظامي(          
يعنـي روز مـارس     ) mavdi(ارتباط سه شنبه با مريخ كه در نام فرانـسوي ايـن روز              «

در نـزد  . باقي مانده است، نيز با حكمتهـاي گذشـته حرانـي و بـابلي ارتبـاط دارد                ) مريخ(
ئيان حران معبد بخصوص مريخ چهارگوشه و به رنگ سـرخ بـود و در جـشن مـريخ                  بصا
  )43 :1369احمد نژاد، (».كردند  آلوده به خون به تن مياس و تزئينات سرخِئيان لببصا
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  هفت پيكر رنگ آبي در -5
هـاي     اين رنـگ در زمينـه      ةبررسيهاي بسياري دربار  . رنگ آبي رنگ سكون و تعادل است      

آبـي رنگـي اسـت صـاف و         « .شناسي و آداب و رسوم و مذهب صورت گرفته است          روان
شيرين، ساكت، تسليم شونده، اميدواركننده و اصوالً رنگ آبي يك          روشن، باطراوت، آرام،    

رنگ مقدس است و در فرهنگ اسالمي چون آسمان به رنگ آبي است و جايگـاه خـدا و      
با توجه به آثار رواني رنگ آبي كه در         . فرشته و موجودات پاك است، مورد تقديس است       

س مداوم با اين رنگ حتـي اگـر         كند، تما   ه با آن انسان احساس آرامش مطبوعي مي       همواج
توانـد در    لـذا مـي  ؛كنـد   ديگري نميدر سطح وسيعي نيز باشد، ايجاد خستگي يا آثار سوءِ  

مـصريان باسـتان از   « .)75 :1381احمـديان،  (محيط كار يا زندگي مورد استفاده قرار گيرد    
ايـن  . كردنـد   مـال اسـتفاده مـي     تركيبي آبي رنگ به عنوان نمادي از الوهيت، حقيقـت و ك           

. هاي رنگ آبي، خصوصيات نماديني بود كه بعدها در تمثال مريم عذرا ظهـور كـرد               ويژگي
حتي امروزه در مراسم ازدواج اهالي انگلستان، آبي رنگي است آشناي همگان و جمـالت               

همـان  » .چون نو باشد يا كهنه باشد، حتي اگر قرضي باشد، اونم بايد آبي باشد«: داري  وزن
سـان،  (».معنايي را همراه دارد كه مصريان عهد باستان به آن معتقد بودند           مفاهيم عميق و پر   

1378: 113(  
 رنگ،  ة روش آزمايش شخصيت و روان به وسيل       ةابداع كنند ) luscher( »ماكس لوشر «
 ةانديـشيدن دربـار   .  آرامش كامل است   ةاين رنگ نشان دهند   «: نويسد   آبي چنين مي   ةدربار

فـشار خـون،    .  در سيستم اعصاب مركزي برخوردار است      بخش  اين رنگ از يك تأثير آرام     
 محـافظ بـراي تجديـد    –هـاي خـود    در حالي كه مكانيـسم . يابد   تنفس كاهش مي    و نبض

رنـگ آبي،بـه معنـاي آرامـش اسـت و از ديـدگاه              . نماينـد   نيروي موجود زنده فعاليت مي    
 همراه بـا  دهد، يعني خشنودي وي از وضعيت آرامش فيزيولوژيكي معناي خشنودي را مي  

  .لذت بردن از آن
: گويـد   بـرد و مـي       آبي سير را در اثـرش نمـادين بـه كـار مـي              shelling)(» شيلينگ«

رنگ آبي از نظـر  » .سكوت شرط الزم زيبايي بوده و همچون آرامش درياي متالطم است        «
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. سمبليك شبيه به آب آرام، طبيعت زنانه و روشني و درخشش يـك كتـاب خطـي اسـت                  
اين رنگ  نمايانگر حقيقـت و اعتمـاد، عـشق و ايثـار،              .م شيريني دارد  ادراك حسي آن طع   

هاي و نـشانة سـنت و ارزشـ       ) ازل(نتهـا   ا رنگ آبي مظهر ابديت بـي     . تسليم و فداكاري است   
  .)80 -78 :1373لوشر، (پايدار بوده و لذا به ابدي كردن گذشته تمايل دارد 

سي حكايت مطرح در گنبد آبـي       با توجه به ويژگيهاي ذكر شده براي اين رنگ ،به برر          
در ايـن   . اسـت در هفت پيكر نظامي، روز چهارشنبه مربوط به گنبـد پيـروزه             «. پردازيم مي

 سپس به جهـاني     ،گذراند  گساري مي   حكايت ماهان به دعوت دوستان خود شبي را به باده         
و  دچار سردرگمي و آزار      ،قيدي ورزي و بي     به خاطر طمع   ،شود كه در آن      وارد مي   شگفت

. شـود   شود و سرانجام با توبه كردن و راهنمايي خضر از آن بالها رها مـي                اذيت غوالن مي  
در  .ترين سياره به خورشـيد اسـت       گنبد پيروزه رنگ پنجم،گنبد جيوه و عطارد، يا نزديك        

با سرشتي   خداي سوداگري و سخنوري،     مركوريوس، ةگران  كيميا ةهاي يونان چهر   اسطوره
همـان معنـايي     آميزه اي غريب از همه اضداد است و آشتي اضـداد          نيم خدا و نيم حيوان،    

چنـدين بـار در      ماهان قهرمـان ايـن داسـتان،       .است كه گنبد پنجم هم بر آن استوار است        
ـ              چندين شب با ابليس     رو مـي شـود؛     ههايي به پيكر نـور و راهـداناني گمـراه كننـده روب

ست  ا پير دانا كه هم راهدان    ...نداضدادي كه جاي به يكديگر مي سپارند و در هم مي آميز           
هم زندگي آفرين و هم مرگ آفرين،به پزشكي مي ماند كه در دسـتي                و هم گمراه كننده،   

 در اسـاطير ايرانـي سـيمرغ،       .دارو دارد و انگشتان دست ديگرش بـه زهـر آغـشته اسـت             
و بـا مـرگ زايـي درخـت گـز هـم        شناسد  مي ،ويسپوبيش را،كه درختي همه درمان است     

  )146 :1374 ،ياوري(».نمادي است از همين كاركرد ناخود آگاهي جمعي ،آشناست
  در حكايت روايت شده در گنبد آبي در آخر داستان،به نقش خضر به عنـوان منجـي                 

دار، بـه تعـادل       خوريم كه در اين داستان پس از مراحـل پـيچ و خـم               قهرمان داستان بر مي   
 را چنـين    و نجـات ماهـان     رهـايي    خضر علـت   .رسد  نهايي كه گوياي رنگ آبي است مي      

  :گويد مي
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   خويشةرساند تو را به خان مي  مد پيشانيت نيك توست ك
  )266 :1376، نظامي(            

  :و در فوائد رنگ ارزق چنين آمده است
  

  آفتابش به قرص خوان گردد  هركه همرنگ آسمان گردد
   )267 :همان(            

در فرهنـگ  . شـود   باعـث سـعادت مـي     است كـه    شده   اشاره در اين گنبد به نيت نيك     
منسوب است  ) juno(و همسرش جونو    ) مشتري( آبي به خداي خدايان ژوپيتر        ها،  سمبل

  .)103 :1376شميسا، (شود  و رمز احساسات مذهبي و عصمت و تقدس محسوب مي
  ي رنگ صندل-6

گون قرمز كمرنگ است و تيره به رنگ خاك، زيرا خاك كمي به سرخي مايل                رنگ صندل 
در شعر شاعران بسياري  چون فردوسي و منوچهري و فرخي و ناصـر خـسرو بـه                  . ستا

در اشعار نظامي هم به رنگ و هم به بوي آن اشاره گرديـده               .گياه صندل اشاره شده است    
  .است

و . گنبد صندلي رنگ ،مربوط به سياره مشتري است و به روز پنجشنبه منسوب اسـت              
 و در   نـد ك  كايت تقابل خير و شـر را روايـت مـي          بانوي راوي آن، بانوي چين است كه ح       

د و خير به دليل درخت صندل كه به وي سعادت پادشاهي و نـور               شو پايان، خير پيروز مي   
  :گويد چنانكه نظامي مي . همرنگ صندل به تن كردةچشم داد، جام

  بوي صندل نشان جــان دارد  صندل آسايش روان دارد
  ش از جگر ببردتب ز دل، تاب  صندل سوده دردسر ببرد

  ) 291 :1376، نظامي(            
گنبـد شـشم آوردگـاه      «.شناسي يونگ چنـين اسـت      بررسي اين داستان از ديدگاه روان     

 كه در سرشت نسبي خود تضادهايي را كه بخـشي از            استنبردي كارساز ميان خير و شر       
در شـر يـا شـيطان و مفيـستوفلس          . تابانـد  ساختار فعال دنياي تن و روان اسـت بـاز مـي           
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 از فرمـان قلمـرو خودآگـاه        ي يونگ، وجه اهريمني هر كاركرد رواني است كـه         سشنا روان
 شر يا همان كنش روان كه از فرمان قلمرو خودآگاهي سرپيچيده اسـت،           .پيچد مي روان سر 
گذارد و چشمان خير را كه از تـشنگي بـه    از هيچ نيرنگي فرونمي اندازي بنياد خير براي بر 

   يعني نيروي ديدن ايـن جهـان را از او           .كند اي آب كور مي    رابر پيمانه در ب  جان آمده است،  
در  بهرام رازمند  گنبـد پـنجم،       .گشايد انداز دنياي درون را در برابرش مي       گيرد و چشم   مي
بينادل و روشـن     گيرد؛  خير، نيروهاي شر را كه درون خود او جا دارند در فرمان مي             رةپيك

  )148: 1374ياوري،(».گشايد چشم ميضمير دوباره به جهان بيرون 
 هاي چين بـا ايـن حكايـت         با بررسي افسانه  . استگنبد صندلي مربوط به بانوي چين       

 شواهدي دال بـر شفابخـشي درختـان نيـز در      الًمث. وه مشتركي دست يافت   توان به وج   مي
وجـود  اعتقاد به   هاي چيني،  بسياري از افسانه   در«.هاي چين به چشم مي خورد      ميان افسانه 

در ايـن  .خـورد  هـاي دريـاي چـين بـه چـشم مـي       گر در كرانه درختهاي جادويي و معجزه  
 نيـرو،  زنـدگي،  اند، هاي درياي خاوري روييده    ها يا جزيره   ها درختهايي كه در كرانه     افسانه

  .)10 :1362كوياجي،(بخشند و حتي جاودانگي مي طول عمر تندرستي،
  

  هفت پيكر نگاهي به رنگ سفيد در - 7
از نظر معنوي، نور سـفيد تـابش        «.  عاري از آلودگيهاست    و  تقدس ،گ سفيد رنگ پاكي   رن

 نور آگاهي مسيح، نيروي واال، پاك كامل، نيروي شـفابخش نخـستين و              ،الهي كيهان است  
 در سيستم كيهـان كوچـك خـود          را هر فردي بازتاب شعور الهي    .  زندگي است  ةسرچشم

پس ميليونها  . يروني چون ميليونها روح وجود دارد     اي از دستگاه كيهان بزرگ ب       نمونه. دارد
وقتي در اوج آگاهي بشري، بازتاب نور كيهـان الهـي را در             . كيهان كوچك هم وجود دارد    

شـويم و از تمـامي    ا دور مـي هـ  آلودگيةكنيم از همـ  كنيم، احساس مي ارواح خود درك مي 
ر سفيد خالص آگـاهي را      اين تشخيص تنها زماني كه نو     . گرديم  هاي بيماري دور مي     زمينه

تر ما هم     بشناسيم و تمام شرايط منفي را از آگاهي خود دور كنيم و در نتيجه بدنهاي پايين               
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هاي بيماري، همراه با پاك شدن تمام سـلولها،           تمام سايه . گردد  پاك شده باشند، ممكن مي    
   .)130 :1378هانت، (روند  از بين مي  سفيد نيروي درخشان،ةتوسط شعل

ايـن  . فيد، خاصيتي مثبت، تهييج كننده، نوراني، فضادار، ظريف و لطيـف دارد       رنگ س «
 ، و مهمتـر از همـه   ،رنگ مظهر خلوص، عفت، پارسايي، عصمت، بـي گنـاهي و حقيقـت            

ك، در واقع نماد جواني     ف سكوت است نه محرّ    رنگ سفيد معرّ  . صبح و پايان جنگ است    
    .)42 :1380شهامت، ( است

اينك به  ، و خلوصيعني عصمت ، ذكر شده براي رنگ سفيدبا توجه به ويژگيهاي
  . پردازيم ميبررسي اين رنگ در گنبد سفيد 

داستان . است زهره ة روز آدينه، مربوط به گنبد سفيد و منسوب به سيارهفت پيكردر 
 مردي پرهيزگار باغي داشت بسيار خرم، روزي صداي : اقليم هفتم چنين استةشاهزاد

پيكر در آن به  بيند كنيزكان ماه نگرد و مي شنود و از روزن باغ مي  خود ميساز و نوا از باغ
شوند كه وي  اما سرانجام متوجه مي كنند، ميرقص مشغولند و زيبارويان او را اسير 

اين دو طالب  .كنند ميصاحب باغ است و ماهرويان، زيبارويي را به مرد پرهيزگار معرفي 
 هم آيد و زماني به وصالِ مي موانعي بر سر راهشان پيش اما هر بار وصال يكديگر هستند،

  .گذارند ميرسند كه گناه را كنار  مي
 سرنوشت بهرام است،سفر بهرام به دنياي درون ةبا گذر از اين گنبد، كه هفتمين داير«

. رسد كه با ديدار سايه و سياهي آغاز شده بود،با آميزش او با نور و سپيدي به پايان مي
 ةو نيروهاي قلمرو ناخودآگاه روان خود را به سود سوي شناسد ن خود را ميبهرام درو

  .)149 :1374ياوري،( يابد گيرد و به كمال و تماميت دست مي خودآگاه آن در فرمان مي
با انتخاب اين رنـگ بـه     مينماد پاكي و دوري از گناه است و نظا   بنابراين رنگ سفيد،  

 كـه رنـگ     ،دهد و در نهايت به رنگ سفيد        نشان مي نوعي حركت از تاريكي به روشني را        
رنگ سفيد در باور عبريان رمز شادي و طهارت         «. شود مي منجر   ،بي آاليشي و پاكي است    

در باور مسيحيان نماد    . در باور بوميان آمريكاي مركزي نشان صلح و سالمتي است         . است
ندوان رمز شـعور    روح مطهر، شادي و پاكي و بكارت و زندگي مقدس است و در باور ه              
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چنانكـه  . )90-79 :1379كـوپر،   (».ناب، تنوير خود، حركت به باال، تجلي و اشراق اسـت          
نظامي درباره دوري از رنگهاي دنيوي و رسيدن به بي آاليشي و پـاكي كـه گويـاي رنـگ         

  :گويد مي چنين ،سفيد است
  چه نهي دل كه داد بايد باز؟  بر چنين رنگهاي عاريه ساز

  از چنين رنگ و بوي رسته شدند  ي بسته شدندغايباني كه رو
  )354: 1376، نظامي(            

  
  نتيجه گيري

اي هر گنبد از هفت گنبـد بـا داسـتانهاي           ، توجه نظامي به ارتباط ميان رنگه      هفت پيكر در  
روايت شده در آن، بسيار قابل تأمل است؛ چنانكه در داستاني كه در گنبـد سـياه روايـت                   

  .و فراق با انتخاب اين رنگ متناسب استشود، اعمال جادويي  مي
در حكايت گنبد زرد به خصلت صداقت ميان عاشق و معشوق اشاره شده اسـت كـه                 

 ةباز تناسب بسيار روشني با رنگ انتخاب شده براي گنبد زرد دارد و در گنبد سبز به جنبـ     
را توكل و تسليم در عشق اشاره شده است؛ چنانكه قهرمان داسـتان وقتـي روي معـشوق                  

كنـد،    شود و سفر را آغاز مـي        دهد و تسليم فرمان حق مي        عملي از خود نشان نمي     ،بيند  مي
بندنـد و در      در حالي كه در حكايت روايت شده در گنبد قرمز عاشقان همه كمر همت مي              

شود تا اينكه جوان عاشق به خونخـواهي از آنهـا قيـام               طلب معشوق خون همه ريخته مي     
 شـورانگيز و    ة در اين جا نظامي با انتخاب رنگ قرمـز، جنبـ           .رسد نمايد و به وصال مي      مي

  .گذارد فعال عشق را به معرض نمايش مي
 خـضر بـه عنـوان منجـي قهرمـان داسـتان             بادر حكايت روايت شده در گنبد آبي نيز         

رو هستيم و قهرمان در اين داستان پس از طي مراحل گوناگون، به تعادل نهـايي كـه                   هروب
 و  نـد رسـد و در گنبـد صـندلي، خيـر و شـر همـواره در تقابل                  است مـي  گوياي رنگ آبي    

گذارند، به وصـال هـم    گاه كه دو عاشق گناه را كنار مي  سرانجام در حكايت گنبد سفيد آن     
بنابراين رنگ در ميان آثـار       .رسند و دوري جستن از گناه و پاكي پيام گنبد سفيد است             مي
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 و اين مقولـه، بـسيار متناسـب در جـاي جـاي         اي برخوردار است    نظامي از جايگاه ارزنده   
  .حكايتها گنجانده شده است

  
  منابع 

  .تهران رؤيا و تعبير رؤيا، )1371 (اپلي، ارنست
  . علمي،تهران تحليل آثار نظامي، )1379 (احمدنژاد، كامل
 ةنام پايان  فردوسي،ةهاي آن در شاهنام بررسي عنصر رنگ و جلوه )1381 (احمديان، ليال
  .ي ارشد دانشگاه شيرازكارشناس

به كوشش ايرج   دوم،لدج ،باداوراداالحباب و فصوص اآل) 1345( ابوالمفاخر يحيي باخرزي،
  .دانشگاه تهران تهران، افشار،

  . ملك،الدين همايي، تهران به تصحيح جالل ،التفهيم )1318 (بيروني، ابوريحان
  . كاوه،تهران ،تاريخ اديان )1340 (رضي، هاشم
  .مؤسسه فرهنگي انتشاراتي حكايت  زندگي با رنگ، تهران، )1378 (و دورتي دسان، هوار

  .، دستانتهران ،نقاشي كودكان و مفاهيم آن )1371 (ريوفراري، آنا اوليور
  . مركز،جالل ستاري، تهرانترجمة  ،رمزهاي زنده جان )1373 ( مونيچ، دوبوكور

  . مرواريد،تهران ،نگاهي به سهراب سپهري )1376 (شميسا، سيروس
 ، سـال سـوم،    موفقيت ،»تأثير رواني رنگها در انسان     «)1380(يانشي،  ابراهيم  شهامت، محمود و    

   .34 ةشمار 
  .  ققنوس،تهران ،تاريخ ادبيات ايران )1379 (صفا، ذبيح اهللا

 .  نشر قطره،،به كوشش سعيد حميديان، تهران)چاپ مسكو (هشاهنام) 1373 (ابوالقاسم فردوسي،

  . تهران ،رنگ و طبيعت )1375 (صرفرزان، نا
،  احمدي مهديويرايش و تنظيم ،شيطان در ادبيات و اديان )1376( محمد رسول  فرهنگ خواه،
  .  پيامة چاپخان،تهران
  .  فرشاد،تهران ،فرهنگ مصور نمادهاي سنتي )1379 (. سي.كوپر، جي

  . مترجم،تهران ،روانشناسي رنگها )1375 (لوشر، ماكس
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با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي،     ،شيرينو  خسرو   )1378 (س بن يوسف  نظامي، اليا 
  . ، قطرهبه كوشش سعيد حميديان، تهران

با تصحيح و حواشي حسن وحيد دسـتگردي، بـه           ،هفت پيكر ) 1376(. ـــــــــــــــــــــــ
  . قطره،كوشش سعيد حميديان، تهران

 ةانشگاه لبنان، مركز زبان و ادبيـات فارسـي، دور         د الدراسات االدبيه،  )1382( تاج   واردي، زرين 
   .10- 9 ةشمار  نو، سال سوم،

  . سارنگ،تهران ، گنجويةگنجين )1376 (وحيد دستگردي، حسن
  . چشمه،آويشن، تهران ،شناخت اساطير ايران )1375 (هينلز، جان

 .جمال الحق ،هفت كليد رنگ درماني )1378 (روالند، هانت
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