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 (طاهره مختارزاده) سومنويسنده 
 دانشجوی فوق لیسانس ارتباط تصویری ) گرافیک (

 چکیده

. است شده سروده گنجوی ايرانی، نظامی شاعر توسط که است پارسی ادب دلكش ای افسانه های منظومه جمله از گنبد هفت

 زبانی اب که است ايرانی کالسیك آثار معدود از گنبد هفتنظامی يكی از چهره های برجسته نماد پردازی در ادبیات فارسی است. 

 است. بیان شده  سمبلیك و نمادين

اين منظومه به سرگذشت بهرام ساسانی معروف به بهرام گور و داستان ازدواج وی با هفت دختر از پادشاهان هفت اقلیم اشاره 

 دارد. 

نظامی در هفت گنبد نگاه ويژه ای به مقوله رنگ و عدد هفت دارد که میان رنگ ها و محتوای حكايات ارتباط معنايی وجود دارد. 

ها به باز نمايی شخصیت های انسانی می پردازد، به طوری که پیام و مفهوم هر گنبد با رنگ آن از لحاظ وی با به کار گیری رنگ 

 روانشناسانه رابطه تنگاتنگی دارد.

 ست.ا داشته مقدس جايگاهی زمان دير از ايرانیان نزد و است کیهان معنای به و آسمان طاق کننده تداعی در اين منظومه گنبد، 

منظومه هفت گنبد از لحاظ نمادشناسی و تصويری قابلیت بااليی دارد، در اين پژوهش به برقراری ارتباط میان دو از آنجايیكه 

 حوزه ادبیات و نماد شناسی پرداخته شده است.

 روش گردآوری اطالعات در اين پژوهش از طريق مطالعه اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها بوده است و بررسی عناصر نمادين

در هفت گنبد، به روش کتابخانه ای و مشاهده ای صورت می گیرد و از منابع متعدد و معتبر بهره گرفته شده و از نوع تاريخی، 

 توصیفی و تحلیلی است. 

 نظامی  -رنگ  -گنبد -هفت  -نمادکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

هفت گنبد يا هفت پیكر يا بهرام نامه از معدود آثار کالسیك فارسی است که به زبان نمادين و سمبلیك سرايش يافته است. تنوع 

قصه ها، جنبه های سحرآمیز و تخیلی، تنوع مضامین و موضوعات و پیام های اخالقی، همگی داستان ها را از يكنواختی بیرون 

 آورده است. 

زهای هفته را با يكی از شاهزادگان در گنبدی به رنگ خاص به سر می برد و هر کدام حكايتی زيبا برای بهرام بهرام هر روز از رو

نقل می کنند و او که شنونده داستان هاست، هفت نكته اخالقی از داستان ها می آموزد. اين سفر با گنبد سیاه آغاز و پس از 

ی شود. يكی از عناصر بسیار مهمی که در تمام داستان های آن مشاهده می گذراندن پنج گنبد رنگین، به گنبد سفید منتهی م

شود وجود پیر يا خضر است. خالصه و نتیجه همه ی يافته های قصه در گنبد هفتم متجلی می شوند. نكته ای که در تمام 

مله همۀ آنان نیكو روی، پاک نظر، حكايت ها وجود دارد مردها نقش اول قصه را ايفا می کنند و شباهت زيادی به هم دارند، از ج

 پاک دل هستند و از ياد خدا به گونه ای بهره مند می شوند.

گنبد اول که به گنبد سیاهپوشان معروف است مربوط به روز شنبه و کشور هند و رنگ سیاه است. داستان در مورد طمع و 

انی از رنگ سیاه بهره برده است و بیانگر داغ و درد ناکامی های مردان يك کشور است. که نظامی برای نشان دادن جهل و ناد

حسرت است. گنبد دوم که رنگ زرد و روز يكشنبه است و مربوط به کشور روم است. مضمون اصلی اين داستان عشق و وفاداری 

اما پايدار  ديريابو صداقت دوجانبه بین زن و مرد است و بر پايه عشق ممنوع قرار گرفته است.  داستان اين گنبد به بیان عشقی 

می پردازد. گنبد سوم يا گنبد سبز، مربوط به روز دوشنبه و کشور خوارزم است. اين داستان بیانگر دو جهان بینی متفاوت است 

و داستان نشان از معنويت، توکل و ايمان دارد. در اين داستان زن نقش اساسی دارد. گنبد چهارم در روز سه شنبه و سرزمین 

ه به رنگ سرخ بیان شده است. نماد عنصر اصلی و سازنده در اين داستان است، در اين حكايت مشكالت بسیاری است ک 1صقالب

در راه رسیدن عاشق به معشوق است و فنا شدن عاشق در معشوق پايان اصلی داستان است. گنبد پنجم، روز چهارشنبه و به 

استان خضر نقش بسیار مهمی را ايفا می کند، اين گنبد به نیت نیك رنگ فیروزه ای، در سرزمین مصر اتفاق می افتد. در اين د

اشاره شده که باعث سعادت می شود. ديو نماد انسانی فريبكار و رنجهايی است که انسان در اثر آلوده شدن به گناه بايد تحمل 

 به تقابل میان خیر و شر می کند. گنبد ششم در روز پنجشنبه و در سرزمین چین، به رنگ صندل اتفاق می افتد. اين گنبد

پردازد، درخت در اين داستان عنصر اصلی و سازنده است چرا که درخت می بالد و تجديد حیات می يابد و نمودار کمال و تقدس 

خداست. گنبد هفتم در روز جمعه، به رنگ سفید و درکشور ايران می باشد. مضمون اصلی داستان کامجويی و عشق است، نظامی 

عشق شهوانی جدا کند و با وصال دو دلداده هفت مرحله سلوک را پشت سر و به روشنايی مطلق  ازت که عشق الهی را بر آن اس

 می رسد.

از آنجايیكه اين منظومه از لحاظ نمادشناسی و بیان تصويری قابلیت بااليی دارد، پژوهش حاضر به شناسايی عناصر نمادين 

 و به توصیف و ارزيابی اين عناصر و ارتباط آنها می پردازد. همچون رنگ، گنبد، روز، عدد، اقلیم، سیاره( (داستان ها

 نگاهی اجمالی بر هفت گنبد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

هجری سرودن آن را آغاز و چهار سال سرودن آن طول کشید. اين  095هفت گنبد نام چهارمین مثنوی نظامی است که در سال 

 (.   15: 1131باشد) زنجانی،بیت می  0115منظومه دارای 

حاکم مراغه ، تقديم کرده است. هفت گنبد بر اساس  2نظامی اين منظومه دلكش و پر رمز و راز را به شاه عالءالدين کرپ ارسالن

 (. 153: 1130هفت مرحله سلوک عرفانی ، هفت فلك و هفت اقلیم بنا شده است ) رياضی،  1هفت امشاسپندان 

نی بهرام گور، بهرام پنجم ساسانی می پردازد که از قصه های معروف دوره ساسانی است. نظامی در اين اين منظومه به زندگا

کتاب بعد از حمد و ستايش خدا و حضرت محمد و اشاره به معراج او، دلیل سرودن کتاب را بیان می کند و پس از حكمت و 

ند. داستان از آنجا آغاز می شود که يزدگرد اول، چهارمین پادشاه اندرز پسر خود محمد، سرانجام داستان بهرام گور را آغاز می ک

 1سال ازدواج فرزندی نداشت، منجمان پیش گويی کرده بودند که اگر فرزندی بدنیا آمد او را به نزد تازيان 25ساسانی پس از

 نذَر پادشاه يمن سپرد.بسپارد تا زنده بماند. پس از بدنیا آمدن بهرام، يزدگرد فرزندش را به دست نَعَمانِ بن مُ

بعد از چند سال زندگی بهرام، نعمان تصمیم گرفت تا کاخی زيبا برای بهرام بسازد و پس از جستجوهای فراوان معماری رومی 

به نام سِنِمار را برای اين کار انتخاب کرد. ساخت قصر پنج سال طول کشید و از سیم و زر و سنگ های شفاف و منور در ساخت 

بردند. پس از آماده شدن قصر نعمان پاداشی بسیار به سنمار بخشید و سنمار به شاه گفت که اگر می دانستم شاه تا کاخ بهره 

اين حد سخاوتمند هستند قصری می ساختم که به صد رنگ درآيد. نعمان نیز برای اينكه سنمار کاخی بهتر از خُوَرنَق نسازد او 

در کاخ در حال قدم زدن بود که ناگهان در بسته پیش رويش نمايان گشت، بعد از را از باالی قصر پرتاب کرد. روزی بهرام 

 گشودن، هفت پیكر زيبا روی بر ديوار آن منقش ديد.

بعد از مدتی خبر فوت يزدگرد به يمن رسید و بهرام خواستار پس گیری حكومت ايران شد و پس از نزاع با دو شیر غران سرانجام 

د. بهرام برخالف پدرش، فردی دانا و فاضل بود و بعد از به حكومت نشستن همه جا را غرق شادی توانست حكومت را پس بگیر

ساخت. بهرام کارهای کشور را به بزرگان سپرده بود و دشمنان که می انديشیدند که بهرام مرد جنگ و دفاع نیست چشم طمع 

له کرد. هنگامیكه خبر به بهرام رسید خشمگین شد و برای به ايران دوختند و خاقان چین موقعیت را مناسب ديد و به ايران حم

گرفته بود پنهان شد.  0اجرای نقشه اش همه جا را از خبر اينكه بهرام گريخته پر کرد و خود با سپاهی سیصد تن که از منذر

آمده را  اد، غنايم بدستخاقان چین که می انديشید بهرام گريخته آرام گرفت، بهرام نیز به سپاه آنها شبیخون زد و شكستشان د

 به موبدان و آتشگاه و نیازمندان سپرد.

بهرام پس از فراغت از جنگ و سرو سامان دادن به کشور ياد عشق ديرينه اش افتاد. نخست آن دخت پارسی از نژاد کیان 

فرستد. آنگاه به روم را هم ب« يغماناز»را به همسری گرفت، سپس از خاقان چین خواست تا همراه خراج دختر خود « دُرستی»

را با پرداخت پول بسیار خواست « آزريون»را به او داد. سپس دخت شاه مغرب« همايونرای»پیكی فرستاد و قیصر از ترس دخترش

نسرين »و دختر شاه صُقالب «نازپری»را گرفت. سرانجام دختر شاه خوارزم «فُورَک»و بعد عازم هندوستان شد و دختر مهاراجه، 

زدواج در آورد. روزی در بزمی، شیده هنرمند چیره دستی که سال ها نزد سِنمار شاگردی کرده بود از شاه خواست را به ا« نوش

تا به او اجازه دهد شبستانی برای لعبتان شاه بسازد. بعد از چند روز شاه با دادن پول زياد از شیده خواست تا کاخ را بنا کند. 

هرام به آن وارد شد بسیار از آن خوشش آمد و بر عكس نعمان که سنمار را از باالی ساخت قصر دو سال طول کشید. هنگامیكه ب
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قصر پرتاب کرد با محبت بسیار، شهر بابك را به شیده واگذار کرد. بهرام هر روز هفته را به يكی از گنبدها می رفت و داستانی از 

 زبان بانوی همان گنبد می شنید. 

 تحلیل عناصر نمادين در هفت گنبد

 نماد

نماد در معنای عام، بازنمايی ادبی يا هنری، صفتی يا وضعیتی با وساطت يك نشانه می باشد )جغد:خردمندی( و در معنای خاص، 

تأويل بصری از يك موضوع انتزاعی از طريق تبديل مشخصات پويای آن موضوع به صفات ويژه شكل، رنگ و حرکت می باشد 

 (. 551: 1195)پاکباز، 

 "و  "به هم پیوستن"به معنای  5جايگزين سمبل يونانی و رمز عربی است. سمبل از ريشه مصدر يونانی سیمبالین اصطالح نماد

است و اسم )سیمبلن( از آن مشتق شده و به معنای نشان، مظهر، نمود و عالمت به کار رفته است. رمز، کلمه  "به هم انداختن

 (.111: 1135)پورنامداريان،ابرو يا به دست و زبان و دهان اشارت کردن است  ای عربی است و به معنای به لب يا به چشم يه به

رمز پردازی يا نمادگرايی يك ابزار دانش کهن و قديمی ترين و اصولی ترين بیان مفاهیم است. نمادگرايی در طی زمان ها و قرون 

سوی مرزهای ارتباطی جای دارد. نماد انديشه را به دست آمده و در تفكرات و روياهای نژادهای مختلف جا گرفته است و در فرا

 (.9: 1195هال،بر می انگیزد و انسان را به گستره تفكر بدون گفتار رهنمون می شود. )

 مذهبی-گنبد، نماد آيینی

بوده،  3سريانی می باشد و از طريق زبان پهلوی به زبان فارسی وارد شده است. اين واژه در پهلوی گومبت -گنبد واژه ای آرامی

به معنای خانه  3سپس به گنبد تبديل شده است. معرب آنها جنبد و جنبذ و معادل عربی آنها قبه است. اين واژه در زبان التین

 به معنای خانه، خانه خدا و کلیسای جامع است.9و نزديك به واژه ايتالیايی

مقدس و سنتی شناخته شده است. گنبد را می توان به گنبد بنايی است نسبتاً مرتفع، که به عنوان يكی از نمادهای معروف هنر 

 شكل يك کمان که با چرخش حول محور عمودی مرکز آن به وجود می آيد تصور کرد. 

گنبد يكی از نمادهای مقدس در اسالم، ساير اديان اعم از ابراهیمی و غیرابراهیمی می باشد. ساختن بناهای مقدس به شكل 

دار، معابد بودايی، مهرکده ها، گلدسته مساجد، ضريح مقبره امامان و امام زاده ها، کلیسای  گنبد، برجهای هرمی شكل ناقوس

جامع گوتیك، خیمه های گنبدی شكل بعضی از قبايل، زيگورات ها و غیره مبتنی بر باوری است که آسمان را به شكل گنبد می 

ش آبهای کیهانی می باشد. به باور بسیاری، آب منشا حیات است ديده اند. نماد پردازی گنبد اصلی هندويی دارد و مربوط به پاالي

و در پاره ای از فرهنگ ازجمله فرهنگ هندی کل هستی در آغاز به شكل دريايی بود که آسمان همچون گنبد از میان آن سر 

ه سر برآوردن از میان برآورد و سبب جدايی آب های جهان باال از آبهای پايین شد. مطابق اسطوره هندی پديدار شدن آسمان ک

آب است همچون تولد فرزند از مادر است. گنبد در اسالم نماد فلك است، همان گونه که باغ، رمزی از بهشت به حساب می آيد. 

مناسبترين نقش مايه برای تزيین سطح داخلی آن بود « طوبی»چون گنبد رو به سوی آسمان کشیده شده، لذا درخت بهشتی 

 (.131: 1191)طهوری،
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در ادبیات فارسی برای گنبد رنگ های گوناگون توصیف شده است از جمله سرخ، پیروزه، نارنجی، نیلوفری، عنبری، زرين، مینا، 

 الجورد، کبود، سبز، زرنگار، نیلگون و ... اين بیان رمز گونه حكايت، نمادی از آفرينش کیهانی است.

 

 

 عدد هفت در هفت گنبد

بسیاری از اعداد مانند بسیاری از مظاهر طبیعی و غیرطبیعی جنبۀ نمادين گرفته و از قداست برخوردارشده اند و به عنوان 

نمادهای قدسی مورد استفاده قرارمی گیرند. شايد به واسطۀ همین اعداد، رمز بسیاری از رمزهای جاودانه شكسته شود. يكی 

 (. 10:1133ت گنبد بر اين عدد قرارگرفته است )معین،ازاين اعداد عدد هفت است که بنیاد هف

را تباهی و « ت»را فرسايش و« ف»میتوان آنرا هستی، « ه»تشیكل شده است، « ه، ف، ت»درابتدا، معنای هفت که ازسه حرف 

 (.0:1113نابودی دانست )محالتی،

ی آسمان از زمستان به بهار، زمان درونی و در هفت روز سیر و سلوک در هفت گنبد يا زمان ذهنی درونی بهرام شاه، تحول فصل

عین حال بیرونی، زمان رستاخیز معنوی شاه و همچنین امپراطوری اش، سرانجام هفت سال پر از رخدادهای ناگوار در قلمرو 

 (. 1:1130پادشاهی اش، محسوب می شود )بری، 

 بررسی رنگ در هفت گنبد

راسته شده و هفت عروس نیز به همان رنگ لباس پوشیده اند. سمنانی که درمنظومۀ عرفانی نظامی هرگنبد به هفت رنگ آ

نگ و هفت پیامبر بیان کرده است که تا ر است، تناسبی میان هفت مرحلۀ روح و هفت هجریازعارفان ايرانی سدة چهاردهم 

. 1تعالی روح را نشان می دهد :  اندازه ای به رنگهای نظامی نزديك است. در نظر او هر يك از اين رنگها، مرتبه های معنوی از

. داوود وجود تو، زرد 0. موسای وجود تو، سپید 1. ابراهیم وجود تو، سرخ 1. نوح وجود تو، آبی 2آدم وجود تو، خاکستری تیره 

( هرچندکه اين طرح به طورکامل 212. محمد وجود تو، همچون سبز زمردين است. )همان،3.مسیح وجود تو، سیاه درخشان 5

گهای نظامی منطبق نیست، اما مفهوم کلی آن همان است. در اينجا خاکستری تیره همان رنگ سیاه نظامی و رنگ سوگواری بر رن

است و همچنین نظامی رنگ سفید را بهترين رنگ و در آخر داستان بیان می کند و بر آن عقیده است که عروج روح از سیاه 

 ا اصل ربانی است، منتهی می شود.تیره آغاز می شود و به رنگ سپید که يگانگی ب

 .هفت جامه رنگی که بهرام پی در پی و نسبت به پیشرفت معنوی خود برتن می کند با مفهوم کلی جامه روح ، همخوانی دارد

.در نفس اماره جان جهانی، پیروز 1دراينجا است که شايد بتوان هفت رنگ هفت گنبد را با هفت مرحله تزکیه نفس ارتباط داد: 

. در نفس مطمئنه جان آرام 1. نفس ملهمه جان الهام می گیرد 1. در نفس لوامه جان خود را سرزنش يا توبه می کند 2 است

. در نفس صافیه جان 3. در نفس مرضیه جان خدا را راضی می کند 5. در نفس راضیه جان خدا را راضی می کند 0می گیرد 

 (.21پاک و کامل است )همان، 

 ت گنبد بررسی اقلیم در هف
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بسیاری از پیشینیان زمین را مانند قبه ای برآمده می دانستند که گرداگرد آن را آب فرا گرفته است. هنديان زمین را مانند پشت 

الک پشت می دانستند. درباره خشكی های زمین، اقوام، مذاهب و دانشمندان، فرضیه های گوناگون داده اند و تقسیماتی برای 

 آن قائل می شده اند.

بنابر يك باور باستانی مشترک میان اقوام گوناگون، زمین مسكون از هفت پاره تشكیل شده که نمود آن در فرهنگ اسالمی، 

انديشه )هفت اقلیم( بوده است. در حالیكه می دانیم شاخص ترين الگوها از هفت پاره زمین سه الگوی ايرانی، هندی و يونانی 

 کم در حد واژه، واژه اقلیم نه يك ريشه ايرانی يا هندی، بلكه ريشه ای يونانی دارد. بوده است، بايد اذعان داشت که دست 

هفت اقلیم يا هفت کلیما برداشتی ويژه از بخش های زمین مسكون است که همچون خود واژه اقلیم )کلیما( اصلی يونانی دارد. 

ونانی )کلینو( به معنی خم کردن، کج کردن مشتق اين واژه که در مفهوم آغازين خود به معنای شیب زمین است، از مصدر ي

گرديده است. اين احتمال چندان دور نیست که يونانیان در تماس با مشرق زمین، تصور آغازين تقسیم زمین به هفت دريا را 

می دانند. آنها زمین را به  15دريافته باشند. از پارسیان تقسیم بندی ديگری بر جای مانده است که بانی آن را هرمس حكیم 

 هفت قسمت تقسیم و هر يك را کشور می نامیدند که به صورت دايره هايی به هم متصل بودند. 

زمین را به هفت بخش کرده است، بر سبیل هفت دايره: يكی در میان و شش در حوالی: « مثلث الحكمه ی مسلمانان»هرمس 

ور تازيان و يمن و حبش، سیم کشور شام و مصر و مغرب، چهارم که وسط اول از طرف جنوب، کشور هندوان است، دويم کش

است کشور ايران، پنجم کشور روم و فرنگ و صقالب، ششم کشور ترک و خزر، هفتم کشور چین و ماچین و ختای و ختن و 

ب را نیز در منسوبات کواک تبت. ياقوت در معجم البلدان، همین تقسیم بندی ابوريحان را نقل می کند و قول ايرانیان و رومیان

 می آورد آنگاه به ترتیب پیوند و انتساب هر اقلیم را به يكی از سیارات سبعه تقسیم بندی خويش می افزايد و آن چنین است:

 و آن اقلیم به اتفاق ايرانیان و رومیان زحل )کیوان( است و از بروج به جدی و دلو، رابطه دارد. -اقلیم اول

 ه قول ايرانیان مشتری )هرمز( و به قول رومیان، آفتاب است و از بروج به قوس و حوت، متعلق است.و آن ب -اقلیم دوم

 و آن به قول ايرانیان مريخ )بهرام( و به قول رومیان، عطارد است و از بروج به حمل و عقرب رابطه دارد. -اقلیم سوم

 ول رومیان، مشتری است و از بروج به اسد تعلق دارد.و آن به رای ايرانیان شمس )خرشا خورشید( و به ق -اقلیم چهارم

 و آن به اتفاق ايرانیان و رومیان، زهره )اناهید( و از بروج ثور و میزان است. -اقلیم پنجم

 و آن به رای ايرانیان عطارد )تیر( و به رای رومیان قمر )ماه( است و از بروج به جوزا و سنبله تعلق دارد.  -اقلیم ششم

: 1135و آن به رای ايرانیان قمر )ماه( و به رای رومیان مريخ )بهرام( است و از بروج به سرطان تعلق دارد )حموی،  -ماقلیم هفت

23 .) 

 بررسی روز در هفت گنبد
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( و آنچه که امروز ما از آن به عنوان هفته 1133:111گفته می شود تقسیم ماه به چهار هفته را کلدانیان کشف کردند. )معین،

 است.  هکنیم از اقوام سامی به ما رسید ياد می

در تورات آمده است که خداوند، آفرينش را در شش روز به پايان رساند و روز هفتم به استراحت پرداخت، در قرآن نیز به اين 

ه را خلقت هفت روزه اشاره شده است و به همین دلیل است که روز جمعه نزد مسلمانان روز مقدسی است. در ايران باستان ما

به سی روز تقسیم کرده و برای هر روز نام خواستی قائل بودند، هرگاه نام روز و نام ماه با يكديگر قرين می شد، همان روز را 

جشن می گرفتند، مثالً مهر روز از ماه مهر، جشن مهرگان بود و يا تیر روز از ماه تیر را تیرگان گفته و آن را جشن می گرفتند. 

و رابطه تنگاتنگی بین روزهای هفته و سیارات منظومه شمسی وجود دارد. بدين ترتیب که هر روزی از  در هفت گنبد تناسب

هفته، با يك سیاره در ارتباط است. بنابراين روز شنبه با کیوان، خورشید بر يكشنبه، ماه بر دوشنبه، مريخ بر سه شنبه، عطارد بر 

ه فرمان می راند. از دوران باستان در میان اقوامی که واحد زمانی آنان هفته چهارشنبه، مشتری بر پنجشنبه و زهره بر روز آدين

بوده، اين رابطه و تناسب بین سیارگان منظومه شمسی و هفت روز هفته وجود داشته است. بهترين شاهد و گواه همنامی روزهای 

 هفته با سیارات در بیشتر زبان های اروپايی می باشد. 

هفته را به اختران منسوب می کردند مانويان بودند، در ايران زردشتی، هفته واحد زمان نبوده بلكه روز و اولین کسانیكه روزهای 

ماه بود و هر روز ماه به نام ايزدی خوانده می شد، تنها گروه از ايرانیان غیر زرتشتی که با هفته سروکار داشتند مانويان بودند که 

ن خود بكار برده اند.اولین کسانیكه از وجود سیارات آگاه شدند بابلیان بودند که پنج هفته را در سنت دينی خود حفظ و در متو

سیاره را کشف و بعدها به آن ماه و خورشید را نیز اضافه کردند و بر طبق همین معبد مشهور سیارات هفتگانه را ساختند. شاعران 

اما نظامی از معدود کسانی است که هفت روز را به هفت سیاره  زيادی از منظومه و ارتباط سیارات با روزهای هفته سخن گفته اند

 (.33:1135)پورداود، و هفت رنگ و هفت اقلیم به خوبی با هم ترکیب کرده و در اشعارش بكار برده است

 بررسی سیاره در هفت گنبد

ساخته است، از اين جهت به  نظامی هفت گنبد را در جايی بر روی زمین و در زير آسمان برای دختران پادشاهان هفت اقلیم

ارتباط رمزگونه آنها با هفت سیاره پرداخته و نگاه خواننده را از زمین به آسمان معطوف می دارد و به بیان حاالت بهرام در هنگام 

( رشنیدن داستان های دختران می پردازد. نظامی بهرام را مانند چرخش اختران، از منزلی به منزل ديگر )گنبدی به گنبد ديگ

راهنمايی می کند. بهرام همچنان که درون خود را در داستان های روايت شده جستجو می کند، به کشف جهان اطراف نیز می 

پردازد. از اين جهت مكان او گسترش می يابد و به اندازه جهان آفرينش افزايش پیدا می کند. ذهن از زمین به آسمان و ماورای 

مرکز می رود. بهرام با ساختن هفت گنبد به هفت رنگ و هفت سیاره طالع خود را در آنها  آن حرکت می کند و دوباره به سوی

رقم می زند. در گذشته میان علم کیمیا و احكام نجوم پیوند نزديكی بوده است. در واقع آنها مكمل يكديگر بوده اند، يكی به 

برروی زمین هستند که پیدايش آنها در دل زمین، به دلیل آسمان می پرداخته و ديگری به زمین. فلزات نشانه هايی از سیارات 

تاثیر سیارات می باشد. ماه با نقره، عطارد با جیوه، زهره با مس، خورشید با طال، مريخ با آهن، مشتری با قلع و زحل با سرب در 

 ارتباط است.

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 ( 1152عناصر نمادين براساس التفهیم ( ، ) بیرونی ، ) 

 

 هفت گنبد نظامی براساس عناصر نمادينتحلیل داستان های 

 گنبد اول: شنبه، پادشاه هند و پری سیاه پوش )فُورَک، دختر شاه هند(

بهرام گور در روز شنبه مهمان گنبد سیاه و دختر مهاراجه هند است، اين داستان به داستان سیاهپوشان معروف است که ملكی) 

خود، راهی شهر مدهوشان می گردد و در اين مسیر وقايع جادويی بسیاری  پادشاه( عادل برای دانستن علت سیاهپوشی میهمان

برای وی اتفاق می افتد. با راهنمايی قصابی راز سیاه پوشی  را در می يابد، در آنجا با بانوی شهر آشنا می شود و به علت طمعی 

برای وی به ارمغان می آورد. در اين گنبد  که به وی داشته، در شب سی ام از آنجا اخراج می شود و به همین دلیل سیاه پوشی

 (. 115:1131قصاب نقش پیر دانا را بر عهده دارد )ياوری، 

گره اصلی در اين داستان، صريحاً بیان شده است. سفر برای پرده برداری از راز کشف علت، تم اصلی و محور اصلی وقايع قصه 

شهر سیاهپوشان است و همه فراز و فرودهای داستان بايد در ارتباط با آن تحلیل شود. در واقع می توان گفت استفاده از رنگ 

شی، نوعی براعت استهالل است که باعث می شود خواننده خوشی ها و عیش و نوش های سیاه در اين قصه و عنوان سیاه پو

کنیزکان و لذات موجود در باغ را در قصه جديدی نگیرد و متوجه باشد که با يك تراژدی تلخ روبرو خواهد بود که حسرت ناشی 

شنبه حكايت می شود، چنان که در کتاب التفهیم  از آن، يك شهر را به سیاهپوشی وادار کرده است. نكته ديگر، اين قصه در روز
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آمده روز شنبه منسوب به زحل است که از سیاره های نحس فلك به شمار می آيد، زحل سرد، خشك، سیاه و بزرگ است و به 

 (.153:1152روز شنبه منسوب است )بیرونی،

گیرد که طعم لذت جويانه اش رنگ و بوی تند  داستان شاهدخت هندی، از رمزگرايی شهوانی گستاخانه و عرفانی ژرف بهره می

( حال و هوای عمومی داستان را مفاهیم حسرت و ترس، اشتیاق و تمنا، افسوس و پشیمانی 211:1130و تیز هندو را دارد. )بری،

هشت او و رنگ غالب سیاه در بر می گیرد. در اين داستان، عاشق از وصال محبوب خود به خاطر طمع بی نصیب می ماند و از ب

اخراج می شود و در سوگ فراق او رنگ سیاه را بر تن می کند و اين رنگ که با کنار گذاردن امیال دنیوی و قناعت نیز مرتبط 

است به خوبی با اين موضوع هماهنگ است. شاهزاده به کمك پرنده از دنیای خاکی به آسمان پرواز می کند و واقعیتهای معنوی 

ی نیست می بیند و به دلیل طمع و نادانی اش بی آنكه بتواند به آنها دست يابد به دنیا سقوط می کند برتری را که در دنیای خاک

و جامه سوگ می پوشد او در اين جا در مرحله آغازين ادارک است. گويی اين داستان، حكايت اخراج آدم از بهشت و هبوط او بر 

 مختلف آزمايشهای سخت، دوباره به بهشت باز می گردد.خاک را تداعی می کند، که پس از پشت سر گذاشتن مراحل 

ساختار اليه اليه ی بودن داستان است که سازه های پوست پیازی قصه را در هند باستان به ياد می آورد. طرز درج کردن قصه 

وتاالپنچاويم »و « پنچانترا»، «مهابهارات»و آوردن داستان در داستان، شیوه ی خاص هندوان است وکتاب های بسیاری چون 

و جز آن که ريشه هندی دارند، همه به همین سبك و سیاق به نگارش درآمده اند. هر قدر اين روش داستان سرايی و « ستی

 (.120: 1191درج قصه ها در يكديگر در هند رواج دارد در ديگر سرزمین ها ناياب و ناشناخته است )بیدمشكی،

 مايونرای، دختر شاه روم(گنبد دوم: يکشنبه، پادشاه کنیز فروش )ه

گنبد زرد رنگ مربوط به روز يكشنبه و سیاره خورشید است. حكايت شاهزاده اقلیم دوم، ترسی عمیق را بیان می نمايد به طوريكه 

پادشاه از ترس خوشبخت نشدن و سخن چینی پیرزنی در بارگاه، همسری اختیار نمی کند و کنیز نیز به دلیل اينكه در اقوام وی 

نی ازدواج می کرده و هنگام زايمان جانش را از دست می داده، حاضر به ازدواج نمی شود. اما پس از بیان داستان سلیمان هر ز

و بلقیس، هر دو به اين نتیجه می رسند که اگر بین هر دو صداقت باشد، مشكالت از راه برداشته می شود و به وصال هم می 

 رسند.

جمله اين قصه، نوعی عشق افالطونی و اثیری مطرح می شود. اگر چه عشق های زمینی، يا در اغلب قصه های هفت گنبد و از 

به تعبیری ديگر کامجويی های غريزی نیز به کار است، اما گويی گرايش روان نظامی، بیش تر به سوی عشقی است که حداقل 

ال ديرياب، حداقل عاشق، وفاداری و پايداری اگر هم به وصال می انجامد، اين وصل آنی و سهل الوصول نباشد. چرا که در وص

خويش را در راه عشق به اثبات می رساند و به نوعی در آزمونی که از سوی معشوق برای او تدارک ديده شده، شرکت جسته، 

 (.151سربلند بیرون می آيد )همان،

د است و عالوه بر آن مضمون فريب و مضمون اصلی اين داستان عشق و وفاداری و صداقت و راستگويی دو جانبه بین زن و مر

( در اين راستا، انتخاب رنگ زرد درحكايت دوم نشان دهنده صداقت و راستی 03:1130نیرنگ و حسادت را نیز در بر دارد. )بری، 

 است.  
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ن به ر پرداختاين داستان مانند قصه گنبد اول، بر پايه عشق ممنوع قرار گرفته است و وجه تفاوت آن در فرجام قصه می باشد. د

اليه های درونی اين قصه، آنچه ابتدا به ذهن خوش می نشیند تصاوير ارائه شده از سه تیپ متفاوت زنانه )کنیزکان خود باخته، 

پیرزن محیل، زن خردورز( است که با سه جلوه آنیما، يعنی روان زنانه مرد، در پیوند و آمیختگی است و گره خوردگی با خودآگاهی 

 (.159:1191تمامیت روان و رسیدن به فردانیت او را سبب می شوند )بیدمشكی، مرد است که 

 گنبد سوم: دوشنبه، بشر پرهیزگار و زن ملیخا ) نازپری، دختر خوارزم شاه (

 در اين گنبد بهرام مهمان دختر خوارزم شاه است . داستان در مورد مردی است به نام بشر پرهیزگار، بنابر آنچه در حكايت روايت

شده، بشر بر حسب تصادف زنی را در بازار می بیند، که بند بند وجود شیخ را آتش می زند. از آنجا که بشر مردی پرهیزگار است 

برای دوری جستن از گناه به خانه خدا پناه میبرد. در راه بازگشت با ملیخا همسفر می شود. که با مرگ ناگهانی ملیخا، بشر به 

 معشوق خود می رسد.

داستان نظامی تمام خوبی ها را در وجود بشر جمع آوری کرده و در مقابل آن شخصیت بد و کامالً منفی ملیخا قرار دارد.  در اين

اين قصه حكايتی است از افرادی که کامل به خدا توکل و همه چیز را به او می سپارند و در نتیجه صبر و پاکدامنی، به مطلوب 

 خود می رسند.

گنبد در نظر گرفته شده است، نشان از معنويت، توکل و ايمان دارد و از نظر روانشناسی نشانه احساس  رنگ سبز که برای اين

آرامش و تسلی است. اين داستان بیانگر دو جهان بینی متفاوت است. بشر که نماينده روح پاک و از سرچشمه زندگی، يعنی آب 

ی موهوم خود گرفتار شده است. ملیخا می تواند نماد مرگ نیز باشد، حیات می يابد و ملیخا که مدعی دانش است، در دام باورها

زيرا با آب که زندگی می دهد، از بین می رود. عنصر ساز و رنگ آفرين اين قصه، همانند با شش قصه ديگر منظومه، موجودی 

وب می شوند؛ از اين روی نام دارد. زنان در هفت گنبد اصل و اساس زندگی محس« زن»عشق آفرين و تحرک فزاينده است که 

هفت پیكر زايا و پرتحرک است. نظامی در اين اثر، نیمه پنهان و غايب جامعه ايرانی را بازسازی و بازآفرينی می کند به گونه ای 

که تصور هفت گنبد بی وجود هفت بانو که ژرف ساخت هفت گنبد را پی ريزی می کنند، غیر ممكن است ) 

 (.192:1191بیدمشكی،

 هارم: سه شنبه، افسانه دختر شاه رومی و شاهزاده نیکنام ) نسرين نوش، دختر ُصقالب شاه ( گنبد چ

گنبد به رنگ سرخ، روز سه شنبه و داستان از زبان دختر صقالب شاه بیان می شود. دختر حكايت را از واليت روس، تعريف می 

دختر پادشاهی است که برای خواستگاران خود، شرط می کند. اين حكايت که آن را می توان شرط خواستگاری نامید، درباره 

گذارد و طلسم می سازد و آن ها را به سوال و جواب می کشاند و آنان اگر نتوانند از عهده اين آزمايش سخت برآيند، جان خود 

گذارد. دختر آنها را  را از دست می دهند. ابتدا دختر دو مرواريد برای خواستگار می فرستد. پسر سه جواهر هم وزن روی آن می

وزن و به آن يك مشت شكر اضافه می کند. پسر به آنها شیر اضافه می کند، دختر شیر را می خورد و بقیه را خمیر و دوباره وزن 

می کند. سپس دختر انگشتر خود را برای پسر می فرستد و پسر آن انگشتر را به انگشت می کند و دو مرواريد می فرستد. دختر 
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به آن اضافه می کند.  11گردن می آويزد و به پسر مرواريدی ديگر، هم اندازه آن، می فرستد. پسر نیز يك مهره ازرق آن را به

 دختر آن را به دست می کند و به ازدواج به آن رضايت می دهد.

ناهوشیاری جمعی نشانه معرفت و »دُر و گوهری هم که در اين پرسش و پاسخ رد و بدل می شود به گفته ی برخی پژوهشگران 

 (259)همان،« و سرچشمه ی اليزال حكمت و علم لدنی است.

اين گونه حكايت رمزی و نمادين در قصه های کهن، سابقه زيادی دارد. اساساً زبانی که عروس حصار نشین در بیان معماهايش 

 (.259:1191به کار می گیرد، زبان سمبلیك است )بیدمشكی،

نوعی عشق مجازی است که می تواند در مسیر تكامل خود به عشق معنوی و عرفانی تبديل  عشق به هر يك از مظاهر خلقت،

شود و به مرحله ای برسد که عاشق و معشوق يكی شوند و فنا شدن عاشق در معشوق صورت پذيرد. برای رسیدن به اين مرحله، 

 است.مشكالت بسیاری است که هدف گنبد سرخ نیز بیان مشكالت راه رسیدن به معشوق 

 گنبد پنجم: چهارشنبه، ماهان مصری در سرزمین غوالن ) آذريون، دختر شاه مصر (

گنبد پنجم رنگ پیروز فام و داستان از زبان دختر پادشاه مغرب، آذريون روايت می شود. داستان راجع به مردی مصری است که 

خوش گذرانی است که ناگهان مردی او را از  در يك شب مهتابی در مصر در يك مهمانی مجلل حضور دارد و در حال شادی و

جشن خارج و در پی همین خروج ماجراهای زيادی برايش اتفاق می افتد و توسط ديوان مورد آزار و اذيت قرار می گیرد. در 

 انتهای ماجرا توسط خضر راه نجات را می يابد و به خانه برمی گردد.

 له سلوک يا هفت خوان دارد، عبارتند از:در اين داستان، از منظر سلوک عارفانه، هفت مرح

. روبه رو شدن با ديوی به نام هابیل بیابانی )يكی از 2. دم نهادن در وادی طلب به همراه شريك و آواره شدن در وادی حیرت 1

ی با مرد اسب . همراه1. رويارويی با دو غول نر و ماده با نام های هیال و غیال )دو تجسم ديگر از نفس( 1تجسم های ديو نفس( 

. افتادن به چاه 5. گذر از ديوالخ و ورود به بیابانی که ريگ سرخ دارد 0سواری که او را به شهر ديوها می برد، اما ناپديد می شود 

 . رويارويی با دختران زيبايی که در حقیقت ديو هستند.3و ورود به باغی که پیری نیكو در آنجا زندگی می کند 

پس از پشت سر گذاشتن اين مراحل هفت گانه سفر، حضرت خضر او را دستگیری می کند و نجاتش می دهد، اين هفت مرحله 

به صورت نمادين بیانگر مراحلی است که سالك در سفر عشق پیش رو دارد. در اين گنبد به نیت نیك اشاره شده که باعث 

شايد از برجسته ترين نمادهای اين نوشتار باشد، حضور نیروهای پلید و  سعادت می شود. ويژگی شايان توجه ديگر اين قصه که

دل آشوبی است که تنها در شب و تاريكی، يارای ابراز وجود و خود نمايی دارند. اساساً با غروب آفتاب، ظهور می کنند و با طلوع 

در نبود نور جان بخش خورشید است که  پرتوهای روشنگر خورشید، از ديده ماهان محو می گردند. اين ديوهای ظلمت، تنها

( در بینش اشراق؛ شرق محل طلوع خورشید و سمت 222:1191قادرند به هفت کشور وجود ماهان آسیب برسانند. )بیدمشكی،

نور و خرد و خداست و غرب جای غروب خورشید و جانب بدی و تاريكی و سیاهی و نابودی است. در اين داستان، نور است که 

ماهان را به او نشان می دهد، و هر بار برای مدتی او را از بال حفظ می کند، زيرا روشنايی و نور رمز رستگاری و رسیدن راه نجات 
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به مقصد است و صبح که نماد حقیقت و معرفت است هر بار ناجی ماهان می گردد. ديو در اينجا نماد انسانی فريبكار و رنجهايی 

 ه گناه بايد تحمل کند. است که انسان در اثر آلوده شدن ب

 

 

 گنبد ششم: پنجشنبه، خیر و شر )يغماناز، دختر خاقان چین(

اين داستان در گنبد ششم و توسط بانوی چینی برای بهرام نقل می شود. دو جوان به نام های خیر و شر، هرکدام با به همراه 

راهشان باخبر بود، آبی را که به همراه داشت ذخیره و داشتن گوهری، راهی سفر می شوند. شر که از وجود بیابانی بی آب بر سر 

درباره اين موضوع به خیر چیزی نگفت. زمانیكه به بیابان رسیدند، شر آب را با چشمان خیر معامله می کند و چشمان را در 

پیدا و چشمانش را با استفاده  آورده، گوهر را برداشته و خیر نابینا را در بیابان رها می کند. کاروانی که از آنجا رد می شد خیر را

از درختی مداوا می کنند. مسیر زندگی خیر کامالً تغییر می کند و پس از مدتی وارد قصر و با دختر شاه و وزير ازدواج می کند 

 و پادشاه می شود. روزی شر را در بازار می بیند و او را با ضربه شمشیری از پای در می آورد. 

ن خیر و شر می پردازد. چیزهايی که همیشه در اين جهان در حال جنگ هستند خیر و شر، ظلمات و اين داستان به تقابل میا

نور هستند که در اين داستان به خوبی بیان شده است، شر در مقام شیطان چشمان خیر را کور می کند. درباره تقابل نیروی 

مینوی )نیروی مقدس افزاينده نیكی( و اَنگَره مینوی )اهريمن خیر و شر چنین آمده : خیر و شر دو نیروی روان آدمی است، سپنتا 

 (.101:1130جهل و ستم(، آدم عقل و شیطان نفس )رياضی،

اما آنچه در اين افسانه با تمثیل و نماد ازدواج خیر با سه دختر چوپان، شاه و وزير، رخ می نمايد شايد بتوان با دو باور آيین مانوی 

در قلمرو نور، خداوند بر روی تخت نشسته و اطرافش با نور و حكمت او احاطه شده است و اين سه تفسیر نمود. اول اين که 

خصوصیت، سه جنبه مختلف را نشان می دهد که در عین حال با او يكی هستند و يك مجموعه چهارگانه را که اغلب در 

که خیر با آن ها ازدواج می کند، با چنین  سرودهای دينی مانوی ديده می شود، تشكیل می دهند. شايد انتخاب سه دختری

انتساب هايی که از سوی پدر دارند، تصادفی نباشد، چرا که دختر چوپان نور چشمان خیر را توسط پدر به او می دهد. دختر 

 (.212:1191پادشاه قدرت و شوکت پدر را برايش ارمغان می آورد و وزير زاده حكمت و خرد پدر را )بیدمشكی،

نجايی که می بالد، تجديد حیات می کند و سر به سوی آسمان دارد، نمودگار کمال و تقدس است. خداگونگی در درخت از آ

 درخت تجلی می يابد و جاودانگی و شفابخشی، زايندگی و باروری از پیكره اين آفريده بی همتا، رخ می تاباند. 

انه زمان، مرگ و بی مرگی و ... است. خیر به وسیله برگ درخت، دارای رمزهای متفاوتی چون محور کیهان، درخت زندگی، پیم

های رحمت الهی درخت، بینا می شود. برگ های اين درخت يكی برای بینايی است و ديگری برای صرع، يكی از ويژگی های 

برگ  اين درخت دو شاخه بودن آن است و برگ هر شاخه کارکرد مختلف دارد. شايد دو شاخه بودن درخت صندل و شفابخشی

هايش رمزی بر اين معنا باشد که آن که چشم را بینا می کند معرفت است و شاخه ديگر آرامش قلب و سامان يافتگی دنیا را 

 (.211ارمغان می آورد )همان،
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 گنبد هفتم: جمعه، خواجه پارسا و دختر زيبا )دُرسَتی، دختر شاه ايران(

زوی بی گاه نخواهد. در گنبد زرد دريافته است، جز راست نپويد و جز راست بهرام در گنبد سیاه آموخته است که کام بی جا و آر

نگويد. گنبد سبز نشانش داده است که بد نخواهد و کبر نورزد. آموزه گنبد سرخ برای او هوشیار بودن و با خرد خويش رأی زدن 

دل اری دنیای درون، فريفته نگردد. گنبد صناست. در گنبد کبود سوگند خورده است در پی ديو شهوت و آز راه نسپرد و بر فريفت

فام به او آموخته است با شر وجود همراه و همگام نگردد، چشم دل بگشايد و با نیك دلی و نیك رايی، سعادتمند زندگی کند. و 

 (.215رد )همان،اينك در سامانه سپید، با ديده ای پاک، بر ماه پاره آن سرای، نظر دوخته است تا آخرين پااليشش نیز انجام پذي

اين داستان در روز جمعه و توسط بانوی ايرانی شرح داده می شود. داستان مربوط به جوانی نیك کردار است که باغی آباد در 

خارج از شهر داشت. يكی از روزهای پايان هفته که برای استراحت به باغ خود می رود و در را پیش رويش بسته می يابد، با 

رد باغ شده که دو نگهبان او را می گیرند و جوان آنان را آگاه می کند که باغ برای اوست. نگهبانان او را از تالش های فراوان وا

حضور کنیزکانی در باغ مطلع می کنند و به او پیشنهاد می کنند هر که را بخواهی برايت مهیا می کنیم. جوان در هر مرتبه که 

 در نهايت اين نتیجه حاصل شد که کنیزک را به نكاح خود در آورد.  قصد کامجويی داشت اتفاقی مانع وصال می شد،

مضمون اصلی اين داستان کامجويی و عشق است. نظامی در اين گنبد بر آن است که عشق شهوانی را از عشق الهی جدا کند. او 

مراحل مختلف به دورن باغ چكیده گفتار عرفانی شش داستان پیشن خود را در اين داستان مطرح می کند. جان که پس از طی 

معنوی نفس نفوذ کرده، بايد شكیبا باشد تا از آزمايش آخر نیز سر بلند بیرون آيد تا بتواند به وصال آن يگانه که در جايگاهی 

 (.151:1130واال قرار گرفته، دست يابد )بری،

دلبستگی است. او پاک است ولی هنوز حقیقت  جوان در درون، روان انسانی يا عقل عملی بالقوه است که دارای شور زندگی و شور

زندگی و اصل دلبستگی را نمی داند و به معرفت نرسیده است، می خواهد تا در باغ وجود خويش به جستجو در آيد و میوه آگاهی 

 (.109:1130از باغ خويش خورد )رياضی،

م. صدای ساز و آوازی که از درون باغ به گوش خواجه در هیچ کدام از داستان ها مانند اين داستان حضور جانوران را شاهد نیستی

می رسد و جان او را برای رفتن درون باغ، بی شكیب می کند و نیز چنگ نوازی ماهروی دستان ساز و مورد پسند خواجه، نمود 

یاگران می دانستند ديگری از ويژگی های زهره است. از روزگاران کهن، زهره يا ناهید را ايزد موسیقی و سرپرست رامشگران و خن

 (.201:1191)بیدمشكی،

قصه گنبد سفید، آخرين دايره سرنوشت بهرام است، سفر او به دنیای درون که با ديدار سايه و سیاهی آغاز شده بود در هفتمین 

سوی  گنبد، با آمیزش او با نور و سفیدی به پايان می رسد. بهرام درون خود را می شناسد و قلمرو ناخودآگاه خود را به

 (.119:1131خودآگاهیش در فرمان می گیرد تا به تمامیتی برسد که مرحله اول فرآيند خودشناسی بر پايه آن استوار است )ياوری،

نظامی در اين داستان با وصال دو دلداده، هفت مرحله سلوک عرفانی داستان را به پايان می رساند و بهرام نیز پس از عبور از اين 

 عرفانی اش پايان يافته و به ورای هفت رنگ می شتابد و به روشنايی مطلق می رسد. مراحل، سیر و سلوک
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 نتیجه گیری

آثار نظامی از زوايای مختلف در خور توجه است. وی با انديشه های مختلف تصوف آشنايی داشته است. انديشه هايی که ورای 

نوی بهرام است چرا که در ابتدای داستان بهرام فردی باده ظاهر معلوم، معنايی ژرف دارند. نكته مهم در اين داستان رشد مع

خوار و شكارگر بود، اما بهرامی که از آخرين گنبد خارج می شود فردی است که هفت مرحله سلوک را گذرانده و با گذر از سیاهی 

 حول روحی و عروج عرفانیبه سپیدی رسیده است. بهرام در هفت گنبد رنگین خود، با افقهای جديدی روبرو می شود که باعث ت

اش می شود و به گنبدی دست می يابد که فناناپذير است. در حكايت هايی که در هفت گنبد مطرح می شود می توان به ارتباط 

 زيبايی میان رنگ های هر گنبد و ديگر عناصر نمادين )سیاره ، روز و اقلیم( با محتوای آن دست يافت. 

نظامی بر پايه عدد هفت بنا شده است. نظامی هفت را به عنوان رمز اصلی در اين منظومه  نمادهای بدست آمده از هفت گنبد

قرار داده است. او از گنبد به عنوان نقطه پیوند میان آسمان و زمین بهره می گیرد. اين اثر داستان هفت دختر از هفت پادشاهی 

ه پیش يكی از آن دختران برای شنیدن پندی می رود. او با که در هفت گنبد جای دارند را روايت می کند که بهرام هر روز ب

گذشت از اين گنبدها سیر و سلوک عرفانی را طی می کند و به جالی باطن می رسد. هفت دختر نماد زيبايی و به تعبیری بازتاب 

هستند که با داستان  خداوند و پاسدار هفت سیاره هستند. هر کدام از رنگ های موجود در گنبدها داری معنای روانشناسانه

همان گنبد در ارتباط نزديكی قرار دارند، به طوری که دلیل استفاده هر رنگ برای هر کدام از گنبدها، داخل داستان بیان شده 

 است. 

در داستانی که در گنبد سیاه مطرح می شود، اعمال جادويی و فراق با انتخاب اين رنگ متناسب است. در حكايت گنبد زرد به 

صلت صداقت میان عاشق و معشوق اشاره شده است که تناسب بسیار روشنی با رنگ انتخاب شده برای گنبد دارد. در گنبد به خ

سبز به جنبه توکل و تسلیم در عشق اشاره شده است، چنانكه قهرمان داستان وقتی روی معشوق را می بیند، عملی از خود نشان 

یكه در گنبد سرخ عاشقان همه کمر همت می بندند و در طلب معشوق خون همه نمی دهد و تسلیم فرمان حق می شود. در حال

ريخته می شود. نظامی در اين جا با انتخاب رنگ قرمز، جنبه شور انگیز و فعال عشق را بیان می کند. در حكايت گنبد آبی با 

در تقابل اند. در نهايت در گنبد سفید  خضر به عنوان منجی قهرمان داستان روبرو هستیم و در گنبد صندلی، خیر و شر همواره

آنگاه که دو عاشق گناه را کنار می گذارند، به وصال هم می رسند. بنابراين در تمام حكايت های مطرح شده رنگ از جايگاه ويژه 

 ای برخوردار است. 

ين ترتیب که هر روزی از در هفت گنبد تناسب و رابطه تنگاتنگی بین روزهای هفته و سیارات منظومه شمسی وجود دارد. بد

هفته، با يك سیاره در ارتباط است. بنابراين روز شنبه بر کیوان، خورشید بر يكشنبه، ماه بر دوشنبه، مريخ بر سه شنبه، عطارد 

بر چهارشنبه، مشتری بر پنجشنبه و زهره بر جمعه فرمان می راند. هفت جامه رنگین که بهرام پی در پی و نسبت به پیشرفت 

خود بر تن می کند با مفهوم کلی جامه روح، همخوانی دارد. نظامی بهرام را مانند چرخش اختران، از گنبدی به گنبد معنوی 

ديگر راهنمايی می کند. بهرام همچنان که درون خود را در داستان های روايت شده جستجو می کند، به کشف جهان اطراف نیز 

 می پردازد. 
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پنهان سازی مفهوم اصلی و به تفكر وا داشتن خواننده استفاده کرده است تا خواننده را از ظاهر بنابراين نظامی از نماد برای 

موضوع به هزار توی حقیقت راه نمايی کند و کلید رمزگشايی را در اختیار او قرار داده است. شاعران زيادی از منظومه و ارتباط 

ود کسانی است که هفت روز را با هفت سیاره و هفت رنگ و هفت اقلیم سیارات با روزهای هفته سخن گفته اند اما نظامی از معد

 به خوبی ترکیب کرده و در اشعارش بكار برده است.
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 . از صفات اهورامزدا ، به معنی جاودانی و بی مرگ ) پاک و مقدس (1

 اعراب. 1

 . يكی از پادشاهان ساسانی0
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 . به رنگ کبود نیلگون11
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