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بر اساس الگوي والدیمیر پراپریخت شناسی داستان گنبد سرخ

1آرش امرایی

2محدثه سلیمانی 

چکیده
هـایی اسـت کـه    گاهی از انواع داسـتان جلوه، ترین انواع شعرادبیات غنایی به عنوان یکی از قدیمی

سـرایان توانمنـد   یکـی از داسـتان  هاست . عواطف آفرینندگان آناز احساسات ویهرکدام مبین احساس
را غنـایی هـاي  سـنگ از داسـتان  اي گـران اي اسـت کـه مجموعـه   گنجهمینظا،ادبیات کالسیک فارسی

آثار داستانی نظامی در  ادبیات فارسی منزلتی واال دارد ؛ در بین این آثار ، منظومه داستانی است.آفریده
ایی خود را سرنظامی در آن هنر داستانهاي ادبیات فارسی است کهیکی از زیباترین منظومههفت پیکر 

هـاي  در ایـن مقالـه بـه بررسـی و تحلیـل داسـتان گنبـد سـرخ (یکـی از داسـتان          است.به نمایش گذاشته
تا پردازیم و نشان خواهیم داد این داستان پیکر) بر اساس الگوي ریخت شناسی والدیمیر پراپ میهفت

شناسـی خـواهیم   ریخـت ر ابتـدا مبـانی نظـري    ین خـاط به هماست.حدود زیادي مطابق با الگوي مذکور
.پردازیمشناسی داستان موردنظر میبه تحلیل ریختپرداخت سپس 

: ریخت شناسی ، نظامی ، والدیمیرپراپ ، گنبد سرخ کلمات کلیدي

amraei@kmsu.ac.irاستادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.1

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور خرمشهر.2
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مقدمه 

آفرینندگان آثار داستانی در قرن ششم هجري است؛ وي آثاري توانمندترین نظامی یکی از
را از خود به یادگار گذاشته کـه  چون لیلی و مجنون ، خسرو و شیرین و هفت پیکریگران سنگ

هاي داستانی ادبیـات فارسـی هسـتند.جایگاه نظـامی در بـین ادبیـات شناسـان و        بهترین منظومهاز 
شاعري وي ، موجـب شـده آثـارش بارهـا مـورد توجـه و       سرایی و ذوق همچنین توانایی داستان

تحقیق و تحلیل پژوهشگران قرار گیـرد ؛ امـا آنچـه کـه تـا حـدودي از چشـم محققـان مهجـور          
هـاي  و تحلیـل و تفسـیر شـیوه   پـردازي چیـره دسـت   است، توجه به نظامی به عنوان داسـتان مانده

تـر مـورد بررسـی قـرار     نظـامی کـم  است ؛ به بیـان دیگـر جنبـه داسـتانی آثـار     سرایی ويداستان
امی از دیـد زیباشناسـی و زبـان    ظـ است. سالهاست که پژوهشگران به نقد و بررسـی آثـار ن  گرفته

است؛ امـا تنهـا شـاهد    هاي زیادي انجام شدهنیز بررسیاند ؛ در مورد زندگی ويرداختهشناسی پ
است.صورت گرفتهآثار نظامی هاي محدودي در بررسی تخصصی داستانی بر روي پژوهش

هاي غنایی فارسی ، هفت پیکر نظامی  به خاطر ساختار داسـتان در داسـتانش   در بین منظومه
بخش اول داستان زنـدگی بهـرام   .کر به طور کلی داراي دوبخش استیپاثري ویژه است . هفت

است و بخش دوم هفت حکایت است که دختران پادشاهان هفت اقلیم بـراي  تا هنگام مرگ وي
هـاي فرعـی زیبـایی    انبینیم درون داستان اصـلی ، داسـت  گونه که می. همانکنندروایت میبهرام 

است.هاي نظامی در این منظومههاي داستاناست و این یکی از ویژگیشدهبیان
هـاي بیـرون از مـتن تحلیـل     هـا بـر اسـاس ابزارهـا و روش    تا اوایل قرن بیسـتم اغلـب نوشـته   

پایه گذاري مکتب فرمالیسم ، این شیوه جاي خود را به سـاختارگرایی دارد.  شدند؛ اما بعد ازمی
) بــه همــراه ویکتورشکولوفســکی و میخاییــل 1970-1895ایــن مکتــب توســط والدیمیرپــراپ (

گذاري شد .پایه1914باختین در حدود سال 
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اي اسـت  نظامی است که همۀ اجزاي آن به هم مرتبط هستند ؛ این ارتباط بـه گونـه  ،ساختار
توانـد  که کارکرد هر جزء از آن وابسته و مرتبط با کل نظـام اسـت. و هـیچ جزئـی از نظـام نمـی      

تـوان کـل نظـام را درك کـرد کـه اجـزاء را       بیرون از این نظام باشد؛ از این رو تنهـا زمـانی مـی   
ارتباط اجزاء این نظام با کل و کل با اجزاء به نحـوي اسـت کـه اخـتالل در عمـل یـک       شناخت.

شود.براي ساختار گرایی وظـایفی چـون اسـتخراج    ء موجب اختالل در کارکرد کل نظام میجز
اجزاء ساختار اثر ، برقراري ارتباط موجود بین اجزاء و نشان دادن داللتی که در ساختار اثر است 

الزم به تذکر است که  ساختار گرایی بـراي درك معـانی   )9: 1369(گلدمن است.معرفی شده
هاي یک مـتن اسـت ؛ ایـن    کند بلکه تالش واقعی آن براي استخراج سازهدرونی اثر تالشی نمی

کوشـد تمایزهـاي سـطحی و ظـاهري     نکته جانمایۀ اصلی ساختارگرایی است . ساختارگرایی می
متون همپایه دست یابد.بین متون را کناز زده، تا به آن عنصر یکه و ثابت

ریخت شناسی  پراپ و 
شناسـی  ریخـت «ریخت شناسی در نقد ادبی  براي اولین بار پس از انتشار کتاب پـراپ بـا عنـوان    

شناسی اصطالحی از علـم  زیسـت شناسـی و    ریختوالدیمیر پراپ مطرح شد . » هاي پریانقصه
کنـد   دانشی است که شکل ظاهري گیاهان و جانوران و دیگر موجودات غیر زنده را بررسی مـی 

در ادبیـات نیــز شـکل شناســی عبـارت از تحقیــق در سـاختار آثــار ادبـی و شناســایی اشــکال و      .«
نــد آثــار ادبـی را بــر اســاس  بنــدي در ادبیــات کـه بتوا هــا اسـت . هــر نــوع تقسـیم  هــاي آنگونـه 

)4: 1368سرامی »(شناسی است.هایی از یکدیگر متمایز کند ، از مقولۀ شکلمشخصه
در شــهر 1895والدیمیرپــراپ کــه نــام کامــل آن والدیمیــر بــاکف لــویچ پــراپ در ســال  

پترزبـورگ  هاي طوالنی از عمر خود در دانشگاه سنپترزبورگ روسیه متولد شد. پراپ سالسن
هاي تدریس در دانشگاه به مطالعه فولکلور مردم روسـیه  ل تدریس بود .پراپ در طول سالمشغو

مشغول بود . 
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است . این کتـاب در آن  » هاي پریانشناسی قصهریخت«ترین آثار پراپ کتاب یکی از مهم
هـا پـس از انتشـار آن در    سالروزگار در اتحادجماهیرشوري چندان مورد توجه قرار نگرفت اما 

به زبان انگلیسی ترجمه شد و در غرب بسیار مورد توجه قرار گرفـت و  1958شوروي ، در سال 
هـاي اروچـایی نیـز ترجمـه شـد و سرمشـق محققـان و پژوهشـگران فولکلـور قـرار           به دیگر زبان

)54: 1377گرفت.(اخالقی 
گویـد:  یاست ؛ او در این بـاره مـ  شناسی گرفتهپراپ اصطالح ریخت شناسی را از علم گیاه

شناسـی ،  هاسـت. منظـور از آن در گیـاه   ي ریخت شناسی به معنـاي مطالعـه صـور و شـکل    کلمه
گیاه و مناسبات آنها باهم و یا خـود گیـاه یـا بـه بیـان دیگـر مطالعـه        مطالعه اجزاي تشکیل دهنده

شـود بـا همـان دقّتـی مطالعـه کـرد کـه در خـور         است.صور و اشکال قصه را نیز مـی ساختار گیاه
) بنابر آنچه ذکر شد، اصطالح ریخـت  11: 1368هاي آلی است.(پراپ بنديریک از صورته

توان بررسی و شناخت اجزاي تشکیل دهنده یک اثرهنري و نحوه ترکیـب آنهـا بـا    شناسی را می
یکدیگر دانست.

31هاي پریان روسی را بررسی کرد و از بـین آنهـا بـه    پراپ نزدیک به یکصد گونه از قصه
هـا بودنـد و   مشترك و ثابت رسید. این الگوهاي ثابت مبتنی بـر عملکـرد قهرمانـان داسـتان    طرح 

کرد. در واقـع وي معتقـد   پراپ براي این عملکردها ، اصطالح کارکرد یا خویشکاري را استفاده
هـا پیوسـته در حـال تغییـر هسـتند ؛ امـا       اشـخاص و قهرمانـان داسـتان   هـا و صـفات   است کـه نـام  

مانـد.بنابر آنچـه گفتـه شـد     هاي آنها ثابت و تقریباً بدون تغییر باقی مـی ویشکاريکارکردها و خ
هـاي مختلـف   توان به این نتیجه رسید که در یک قصه غالـب کارهـاي یکسـان بـه شخصـیت     می

)135: 1389شوند.(بهنام مینسبت داده
تـوان  خـاطر نمـی  هاي بسیار متکثر و متنوع هستند ؛ به همین ها پدیدهمعتقد است قصهپراپ

هـا و  ي بسـط و شـمولش بررسـی کـرد ؛ از ایـن رو بایـد قصـه را بـه بحـث         اجزاي آن را با همـه 
گیـرد، منـوط   ها صـورت مـی  ي مطالعاتی که در مورد قصههایی تقسیم نمود و درستی همهبخش
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ات بنـدي نشـوند، مطالعـ   ها درست تقسـیم بندي آنها است.به زبان دیگر اگر قصهبه درستی تقسیم
ها را بـه   ها نیز از مشروعیت و ارزش علمی به دور خواهند بود.پراپ قصهبعدي در خصوص قصه

قصه هائی با مضمون خیالی ، قصه هاي مربوط به زندگی روزمره ، و قصه هاي جـانوران  تقسـیم   
)25: 1368کرد.(پراپ 

هـا  کنـد. ایـن شخصـیت   در قالب هفت نوع شخصـیت معرفـی مـی   ها را پراپ قهرمانان قصه
. اعـزام کننـده   5. شخص مورد جستجو .4. یاریگر .3.عطا کننده .2.شخص خبیث .1عبارتند از : 

پراپ پس از تجزیه ) 161-162. قهرمان دروغین. (همان صص 7. قهرمان (جوینده یا قربانی).6.
ها چهار اصل رکن تعریف کرد و معتقد است قصهها چهارهاي زیادي ، براي قصهو تحلیل قصه

کلی مشترك دارند. این اصول عبارتند از :
کـه  هاي بنیادي و عناصر ثابت و تغییر ناپذیر قصه هسـتند جـدا از ایـن   کارکردها ، سازه.1

دهد.چه کسی و چگونه آنها را انجام می
هاي پریان محدود است.تعداد کارکردها در قصه.2
ارکردها همیشه یکسان و یکنواخت است.توالی عناصر و ک.3
(پـراپ  هاي پریان از نظر ریخت و ساختارشان متعلق به یـک تیـپ هسـتند.   ي قصههمه.4

)43-45:صص 1368
بحث  و بررسی 

) شروع a) یا کمبود و نیاز (Aداند که از شرارت (پراپ قصه را اصطالحاً گسترش و تطوري می
هـاي دیگـري کـه    ) یا خویشکاريwیانجی به ازدواج (هاي مشود و با گذشت از خویشکاريمی

) یـا  Fهـاي پایـانی گـاهی (   انجامـد. خویشـکاري  به عنوان سرانجام و پایان قصه به کار گرفته می
ــران مکافــات (   ــه طــور کلــی التیــام و جب ــا ب ــرد ی ــرار از تعقیــب (Kمنفعــت و ب ــد RS) ف ) و مانن

)183اینهاست.(همان : 
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کاري هاي مورد نظـر والدیمیـر پـراپ در    خویش» هاي جادوییافسانهریخت شناسی «در کتاب 
است.هایی به شرح زیر خالصه شدهجفت
شود :) که به دو نوع تقسیم میAوضعیت مقدماتی: بروز مشکل (.1

)Lالف) فقدان (
)Vب) شرارت (

)F_Dدریافت عامل جادویی (–. برخورد با یاریگر 2
)H-Iي (پیروز–. مبارزه 3
)PR-RSگریز (–. تعقیب 4

)M-Nانجام دادن آن (–. کار دشوار 5
)O-Qشناسایی (-.ورود به صورت ناشناس6

) که خود دو صورت است.Z.وضعیت پایانی : رفع مشکل (7
)82: 1387)     (خدیش K)        ب) رفع کمبود (Wالف) ازدواج (

خالصه داستان  
بود. پس از آن که مردم از اش جهانگیر شدهپادشاهی از روس دختري زیباروي داشت که آوازه

وجود چنین دختري پري روي آگاه شدند ، جوانان زیادي به خواسـتگاري او رفتنـد؛ امـا دختـر     
دهـد تـا بـر بـاالي کـوخی      دیـد ، دسـتور مـی   کدام از خواستگاران را در خور خود نمـی که هیچ

. پـس از سـاخته شـدن قلعـه دختـر در آن      تا خود را در آن پنهان کنداي بسازند عهدشوارگذر قل
هاي فراوانی کار گذاشت؛ دختـر زیبـاروي پادشـاه کـه نقاشـی      قلعه ساکن شد و بر راه آن طلسم

توانا بود، تصویري از خود نقاشی کـرد و شـرایط مـورد نظـر خـود بـراي ازدواج را در ذیـل آن        
ویزان کرد. افراد فراوانی براي رسیدن به دختر راه قلعه را پـیش گرفتنـد   نوشت و بر سردر شهر آ

ي ایـن طالبـان دختـر جمـع     و جان بر سر راه نهادند و به دختر نرسیدند تاجایی که کوهی از کلـه 
براي رسـیدن بـه   اي زیرك و دلیـر تصـویر را دیـد و عاشـق دختـر شـد.      شد. یک روزي شاهزاده
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ها تحت تعلیم وي قرار گرفت با پیري عالم و دانا مالقات کردمدتاي افتاد ودختر به فکر چاره
هـا  و از دانش او بهره برد. شاهزاده پس از بهره یافتن از دانش پیر راهی قلعه شد و همه ي طلسـم 

را یکی پس از دیگري از سر راه خود برداشت و به دختـر رسـید. پادشـاه وقتـی دیـد کـه دختـر        
ها به خوشی با هم زنـدگی  ا کرد و شاهزاده با دختر زیبارو سالرضایت دارد جشن و سروري برپ

کردند.
ساختار مورد نظر پراپ در داستان به شرح زیر است:

اش جهــانگیر ) : پادشــاهی از روس دختــري زیبــاروي داشــت کــه آوازه Aوضــعیت مقــدماتی (
بود. پس از آن که مردم از وجود چنین دختـري پـري روي آگـاه    شده

کـدام  جوانان زیادي به خواستگاري او رفتند؛ اما دختر که هیچشدند ، 
دهـد تـا بـر بـاالي     دید ، دستور میاز خواستگاران را در خور خود نمی

اي بسازند  تا خود را در آن پنهان کند.کوخی دشوارگذر قلعه
جست کوهی در آن دیار بلند        دور چون دور آسمان ز گزند

ست        گفتی از مغز کوه کوهی رستدادکردن بر او حصاري چ
بست در راه آن حصار بلند              از سر زیرکی طلسم چند  

اي گرفته به چنگپیکر هر طلسم از آهن و سنگ        هریکی دشنه
ها به دو نیم  هرکه رفتی بدان گذرگه بیم           گشتی از زخم تیغ

)610(کلیات نظامی ص 
) : یافتن فردي مناسب بـراي ازدواج . دختـر بـراي یـافتن همسـر مناسـب و مـورد نظـر         Lفقدان (

ه همـراه  ها را بآن شرط. به دنبال همسر دلخواه ،هایی دارد خویش شرط
آویزد.افراد فراوانی براي رسیدن تصویري زیبا از خود بر سر در شهر می

رسـند و  کـدام بـه مقصـد نمـی    کننـد و هـیچ  به دختر جان خود را فدا می
یابد.دختر شوهر ناسب خود را نمی
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بر در شهر بست پیکر ماه                   تا در او عاشقان کنند نگاه  
هرکه را  رغبت اوفتد خیزد               خون خود را به دست خود ریزد 

سر نهادند مردم از اطراف  برتمناي آن حدیث گزاف        
هرکه در راه او نهادي گام                   گشتی از زخم تیغ دشمن کام 

اي به چاره و راي           نشد آن قلعه را طلسم گشاي هیچ کوشنده
)612(همان : 

افتـد و  اي زیرك و دلیـر گـذرش بـر در شـهر مـی     ) : یک روز شاهزادهLفقدان(عاشق شدن) (
گیـرد بـراي   شـود و تصـمیم مـی   بیند و عاشـق او مـی  تصویر دختر را می
اي بیاندیشد.رسیدن به او چاره

زاده                                   بود زیبا جوانی آزاده از بزرگان پادشا
زیرك و زورمند و خوب و دلیر               صـید شمشـیر او چـه گـور و     

چه شیر  
روزي از شهر شذ به سوي شکار              تا شکفته شود چو تازه بهار  

ي زهر  دید یک نوش نامه بر در شهر                 گرد او صدهزار شیشه
در زمان شکیبایی  صورتی که از جمال و زیبایی                برد از او

گفت از این گوهر نهنگ آویز             چـون گریـزم کـه نیسـت جـاي      
گریز 

)612(همان : 
تـا اینکـه   گـردد ): شاهزاده براي رسیدن به دختر به دنبال راهی میD-Fمالقات با پیري یاریگر (

گیـرد بـا آن پیـر    شود و تصـمیم مـی  از وجود پیري دانا و آگاه باخبر می
دانا مالقات کند و از او چارة کار را بخواهد و بـا راهنمـایی هـاي او بـه     

وصال دختر زیباروي برسد.
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اي بایدم نه خُرد بزرگ              تا رهد گوسفندم از دم گرگ چاره
نظم کارش خلل پذیر شود هرکه در کار سختگیر شود   

گرچه بسیار تاخت از پس و پیش     نگشاد آن گره ز رشته خویش  
جست         که ازو بند سخت گردد سست  چاره سازي هر طرف می

تا خبر یافت از خردمندي                  دیوبندي فرشته پیوندي 
پیش سیمرغ آفتاب شکوه                  شد چو مرغ پرنده کوه به کوه 

یافتش چون شکفته گلزاري             در کجا؟ در خرابتر غاري  
زد به فتراك او چو سوسن دست    خدمتش را چو گل میان دربست

)614مان : (ه
شود:) : در این داستان وضعیت پایانی به دوشکل دیده میzوضعیت پایانی (

دهد.شکند و سواالت را به درستی پاسخ میها را می) :شاهزاده طلسمKالف) رفع کمبود اول (
روزکی چند چون گرفت قرار        کرد با خویشتن سگالش کار  

ز آلت راه آن گریوه تنگ               هرچه بایستش آورید به چنگ  
نسبتی باز جست روحانی                که آرد از سختیش به آسانی 

چنان که از قیاس او برخاست    کرد ترتیب هر طلسمی راستآن
چنان که از قیاس او برخاست    کرد ترتیب هر طلسمی راست  آن

ش گرفت    پی تدبیر کار خویش گرفت پس ره آن حصار درپی
اي بدمید اي کرد و رقیهچون به نزدیک آن طلسم رسید     رخنه

همه نیرنگ آن طلسم بکند            برگشاد آن طلسم را پیوند 
هر طلسمی که دید بر سر راه          همه را چنبر او فکند به چاه  

)615(همان: 
): رسیدن به معشوق و ازدواج آن دو .Wب) رفع فقدان دوم(
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)A(

شاه چو دید توسنی را رام                  رفته خامی به تازیانه خام 
کرد بر سنت زناشوئی                       هرچه باید ز شرط نیکوئی  

بزمگه را به مشک و عود سرشتبزمی آراست چون بساط بهشت       
کرد پیرایه عروسی راست              سرو و گل را نشاند و خود برخاست

دو سبکروح را به هم بسپرد               خویشتن زآن میان گرانی برد
) 619(همان: 

پیرنگ داستان (طرح)

دختر پادشاه به خاطر زیبایی و دانایی بی نظیرش خواستگاران زیادي دارد اما او آنهـا رادر خـور   

دهدکـه هـیچکس توانـایی انجـام     شرط براي ازدواج خود قرار می4بیند به همین دلیل خود نمی

شرط را ندارد.4آن 

شود وبه همین سبب به دنبال چاره اي  براي رفع موانـع  شاهزاده با دیدن تصویر دختر عاشق اومی

شـود و بـه یـاري او قـدم در راه وصـال      گردد او در همین حین از وجود پیر دانایی مطلـع مـی  می

ه بـه  گردد .           دختـر بـا دیـدن زیرکـی وپاسـخ هـاي صـحیح شـاهزاد        گذارد و پیروز میمی

کند.دهد. پس پدر جشن وسرور عروسی را بر پا میازدواج با اورضایت می

الگوي داستان:

A(L) (M-N)(L)(D-F)Z(K,W)

)L(

)M-N(

(L)

)D-

F(

(Z)

(K)فال(w) ب
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A    وضعیت مقدماتی:همان وضعیت پایداري که پراپ ان را در تعریـف روایـت ارائـه داده:

بـه حالـت ناپایـدار    ) از حالـت پایـدار   change of stateاسـت.او روایـت را تغییـر وضـعیت (    

) همان روندي اسـت کـه مـا    134:1389کند.(بهنام ودوباره،بازگشت آن به حالت پایدار بیان می

آن را در بیشتر داستان ها شاهدیم یعنی حرکت داستان در مسیر روایت از حـالتی پایـدار شـروع    

بـت و پایـداري   کند و در نهایت هم به وضعیت ثاوسپس با گره یا گره هایی در داستان تغییر می

شود، که در بیشتر این داستان ها ازدواج است.ختم می

L شـود .ایـن کمبـود    :کمبود یا فقدان : هر داستان با یک کمبود یا یک شرارت آغاز مـی

تواند از نوع نیاز به یک انسان یا حتی پاسـخ یـک سـوال باشـد،این کمبـود موجـب حرکـت        می

)نشان دادیم.ن را (شود که ما در اینجا  آداستان می

دختر کسی را براي ازدواج با خود که شایستگی و توانایی الزم براي پاسخگویی بـه سـواالتش   

یابد.را داشته باشد نمی

)M-Nانجام دادن آن : درواقع مشکلی است در داستان که سنگ محک قهرمـان  -): کار دشوار

اي کـه جوانـان   را ندارد،بـه گونـه  شود،در اینجا هیچ کس توانایی شکست طلسم ها محسوب می

شود وبراي رسـیدن بـه   بسیاري در این راه جان باخته اند، تا اینکه قهرمان داستان با آن روبرو می

شود.گردد ودر نهایت نیز پیروز میخواسته خود مجبور به حل آن می
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)L            شـکل  ):فقدان دوم در ایـن داسـتان  بـا بـن مایـه اي تکـراري یعنـی دیـدن تصـاویر معشـوق

گردد.گیرد.این فقدان نیز موجب حرکت دوباره داستان میمی

)D-Fدر این داستان شاهزاده به دنبال راهی است براي رسیدن بـه معشـوق   :): برخورد با یاریگر

پردازداو بـا یـاري پیـر، موفـق بـه      شود ونزد او به علم آموزي میخود  ،که با پیري آگاه آشنا می

ود.شپشت سر نهادن مشکالت می

Zشود.رسدوبه وضعیت ثابتی ختم می: وضعیت پایانی: داستان با پایان خوش به اتمام می

Kشود؛ یعنی هم به سـواالت پاسـخ   : رفع کمبود: درپایان دو کمبود توسط شاهزاده رفع می

گیرد.) صورت میwرسد ودر نهایت  نیز ازدواج (شود وهم به وصال  خود میداده می

هاي داستان :شخصیت

در این داستان  ما از میان  هفت شخصیتی که پراپ بیان کرده یعنی:

-7قهرمــان   -6گســیل دارنــده   -5شــاهزاده خــانم  -4یــاریگر  -3بخشــنده  -2شــریر-1

قهرمان دروغین، تنها شاهد سه مورد از آنها هستیم:

شاهزاده خانم :که همان دختر پادشاه روس است . -الف

قهرمان:شاهزاده اي که بادیدن تصویر دختر عاشق او میشود.  -ب
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پردازد تا بدین وسیله طلسـم هـا را   یاریگر: که پیري است دانا که به تعلیم دادن شاهزاده می-ج

از سر راه خود برمیدارد.

نتیجه  
والدیمیر پراپ براي تجزیه و تحلیل قصه هاي پریان ،الگویی مشـخص را ارائـه داده اسـت ایـن     

الگو که موجب شناخت جامع و کامل تر داستان میگـردد،نقش بسـزایی در علـم ساختارشناسـی     

دارد.

ما براي تجریـه و تحلیـل داسـتان گنبـد سـرخ رنـگ از هفـت پیکـر نظـامی از ایـن شـیوه بهـره             

ي بدست آمده، مهر تاییدیست بر نظریه پراپ ، با توجه به این موضوع میتوان به ایـن  بردیم.الگو

نتیجه رسید که این شیوه یک فرایند کاربردیست و آن را میتوان بـر انـواع قصـه و داسـتان هـاي      

کهن اعمال کرد وهر چه بیشتر برشناخت داستان ها پرداخت و آنها را بـه گونـه اي کـه شایسـته     

هـا  تحلیل ساختار عناصـر داسـتانی موجـب نقـد و بررسـی ایـن داسـتان       بندي کرد.آن است طبقه 

تـوان الگـویی کـه نظـامی در     شود ؛ از این رو با توجه به اصـول و مبـانی ریخـت شناسـی مـی     می

هـا را تبیـین   کرده را دریافت و ارتباط اجـزاي مختلـف داسـتان   هاي خود از آن پیروي میداستان
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هـاي داسـتانی را   توانـایی نظـامی در آفـرینش   ،ه از این تحلیل فرمالیستیکرد و به نوعی با استفاد

نمایان ساخت.
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