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 مقدمه .  1

  نقش   در   شناختیزیبایی  هاي ارزش.  است  زیبایی  و  ساختار  از   ترکیبی   هنري   اثر  هر

  ساختار   یک  از  توانمی  هاآن  کاربستنبه  براي  و  هستند  هنري  اثر  يسازنده  واحدهاي

  بستگی   اثر  ساختار  به  شناختیزیبایی  هايارزش  چیدمان.  گرفت  بهره  هدفمند  و  اصولی

 . کندمی کمک شناختیزیبایی هايارزش میان  يرابطه به  مناسب ساختار یک یعنی دارد؛

  یا   گفتاري   کالم  به  تواند می  روایت ...  شمارندبی  جهان روایات»:  گویدمی  بارت   روالن

  تمامی  از  ايیافتهسامان  يآمیزه  به  یا  اشاره  یا  ایما  به  ثابت،  یا  متحرک  تصویر  به  نوشتاري،

  نقاشی،   تاریخ،  حماسه،  کمدي،  تراژدي،  قصه،  اسطوره،  در  روایت .  کند  تکیه  هاگروه  این

  المللی، بین  روایت،  حضور....  دارد  حضور  مکالمه  و  خبر  شیشه،  روي  رنگین  نقاشی 

 (. 45:  1380 آسابرگر،) «زندگی همچون  است؛  ورافرهنگی و فراتاریخی

  روایی   ساختارهاي   و  روایت  يمطالعه  به  که  بودند  کسانی   نخستین  از   هافرمالیست

  ها آن  اساس   بر  را   هاداستان  ساختار   فرمول،  و  قواعد   کشف  با  تا   بودند  برآن  هاآن.  پرداختند

  براي   که  ادبی  اصطالح»  دارد؛  ساختاري  روایت  هر  معتقدند  گرایانشکل.  کنند  بررسی

  از   پس(.  57:  1382  مارتین،)  «است(  Plote)  پیرنگ   رود،می  کار  به  روایت   ساختار 

 . پرداختند آن ساختارهاي و روایت يمطالعه به ساختارگرایان ها،فرمالیست

. یابد دست روشنی روایتی الگوهاي به تا دارد تالش علم یک همچون شناسیروایت

  دستور   کتاب  در  تودوروف  بار  اولین»  که  باورند  این  بر  روایت  يگستره  در  پردازاننظریه

  به  قصه   ي مطالعه  علم  عنوانبه  را  (Narrotology)  شناسیروایت  يواژه  دکامرون  زبان

 پریان  هايقصه  شناسیریخت  کتاب  در  پراپ  وي،  از  پس(.  7:  1371  اخوت،)  «بردمی  کار

  ي واژه  وي   دیدگاه  از.  نامید   شناسیریخت  را   اثرش   و   پرداخت  روایت  تعریف   به

 و   هاآن  يدهندهتشکیل  واحدهاي  اساس  بر  هاحکایت  توصیف»  معنايبه  شناسیریخت

  شروع   ينقطه(.  144:  1370  احمدي،)  «است  حکایت  کل  با  و  یکدیگر  با  این  مناسبات

  ي پاره  به  پاره  یک  از  تغییر:  دهدمی  روایت  از  او  که  است  تعریفی  پراپ  هايبررسی
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  هر   اساس  رخداد،  او  نظر  به.  نامدمی  رخداد  را  هاپاره  تغییر  این  او.  دیگر  يشدهدرست

 (. 18:  1371 اخوت،. رک) است روایتی

  تعریف   کنشگران   کنش   اساس   بر   را   روایت   که   هستند   پردازانی نظریه   از   گرمس   و   پراپ 

  اختیار   در   معناشناسی نشانه   که   است   ابزارهایی   ترین مهم   از   یکی   کنشگران   الگوي .  اند کرده 

  عناصر   میان   درونی   انسجام   نبود   یا   بود   به   توان می   کنشی،   مدل   این   یاري   به .  دهد می   قرار   نقادان 

  و  معناشناسی نشانه   ي حوزه   در   نظري   مهم   مباحث   از   دیگر   یکی   پیرنگ .  برد   پی   روایی 

  را   آن   توان می   و   است   روایت   یک   بخش   ترین مهم   و   گرایی ساخت   رویکرد   با   شناسی روایت 

  گرو   در   روایت   ساختار   انسجام   که   دانست   کنشگران   مدل   با   مرتبط   عناصر   ترین مهم   از   یکی 

 جایگاه   فارسی  ادبیات  در  همواره  که  است  فارسی  غنایی  يمنظومه  رامین  و  ویس  . است   آن 

  ي نظریه  از   گیري بهره  با  را  جایگاه  این  ایم کوشیده  رو  پیش   پژوهش  در.  است  داشته   واالیی

 . کنیم تثبیت علمی هايچهارچوب داشت پیش  با و گرمس

 

 پژوهش  ی پيشنه و  هاپرسش. 2

 است؟  قانونمند و علمی نقدي گويپاسخ رامین  و ویس غنایی يمنظومه آیا. 1

  روایت   و  پیرنگ   بودن  منسجم  گرمس،  و  پراپ   ساختارگرایی   اساس   بر  توانمی  چگونه .  2

 کرد؟ اثبات را  رامین و ویس

 است؟   گرفته  مخاطب  جذب  و  روایت  خدمت  در  را  هاشخصیت  و  پیرنگ  چگونه  راوي.  3

  هاي نشانه  از  کتاب   و(  1396)  متن  تأویل  و  ساختار  کتاب  در(  1370)  احمدي   بابک
.  نهاد  بزرگ  گامی  شناسیروایت  نوین  رویکردهاي  گسترش  معرفی  در  متن  تا  تصویري

  هاينظریه  معرفی  ضمن  داستان   زبان  دستور  کتاب  تألیف  با  نیز (  1371)  اخوت  احمد

.  کند  اثبات  را  هاآن   با  فارسی  ادبیات  تطبیق  است  کوشیده  شناسی،روایت  به  مربوط

  مبانی   کتاب  تألیف  با(  1381)  شعیري  حمیدرضا  همچون  نیز  دیگري  نویسندگان
  و   کاربردي  شناسیروایت  کتاب  تألیف  با  (1395)عباسی  علی  ،نوین  معناشناسی
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  اسطوره   یک   ساختار   صمد  کتاب  تألیف   با(   1381)  عباسی   علی   و  محمدي   محمدهادي 

 . اندداشته بسزا سهمی  هانظریه این سازيبومی و علمی  رویکرد این شناساندن در

  ایرانی   کهن  هايداستان  کوشدمی که  است  درآمده  نگارش  به  نیز  هاییمقاله  و  هارساله

  توان می  ازجمله،  است؛  بوده  هم  موفق  و  بگنجاند  نوین  هاينظریه  این  چهارچوب  در  را

 اشاره(  1389)  لونبی  علیرضا  ينوشته  «دمنه   و  کلیله  در  زاغ  و  بوم   داستان  شناسی روایت»  به

  بر   زاغ   و  بوم   داستان  روایی  ساختار  تطبیق  اثبات  مقاله،  این   در  نویسنده  دستاورد.  کرد

 کاظم.  است  اثر  این  کامل  روایی  و  ساختاري  الگوي  وجود  و  شناسیروایت  هاينظریه

  «شناسی روایت ي پایه بر الطیر منطق  تحلیل»  يمقاله در ،(1390)  مولودي فؤاد و دزفولیان

  که   اندرسیده  نتیجه  این  به  و  تحلیل  گریماس  و  ژنت  هاينظریه  اساس  بر  را  الطیرمنطق

  شناسی روایت  منظر  از   و  است  کامل  و  تمام  گریماس   معناشناسی  منظر   از   الطیر منطق  روایت

  بازسازي   را  گريروایت  و  داستان  سطح  دو  توانمی  آن  درون  که  است  روایی  متنی  ژنت،

  میان   زمانمند  روابط  نبود  و  مستقیم  گفتمان  کل،  داناي  راوي   از  عطار  ياستفاده.  کرد

  شوبکالیی  اکبر علی   و   روحانی   مسعود .  است   پژوهش   این   هاي یافته   دیگر   از   متن   رخدادهاي 

  کنشی   ي نظریه   اساس   بر   عطار   الطیر منطق   صنعان   شیخ   داستان   تحلیل »   ي مقاله   در   ، ( 1391) 

  بیانگر   امر   این   و   است   منطبق   گریماس   الگوي   بر   صنعان   شیخ   ي قصه   که   اند داده   نشان   «گرماس 

  دهقانی   ناهید .  است   هم   با   آن   اجزاي   هماهنگی   و   پیوستگی   و   قصه   این   ساختار   استواري 

  اساس   بر  هجویري  المحجوب کشف   در  روایت  ساختار   تحلیلی   بررسی »   ي مقاله   در ( 1390) 

  بیشتر   بر   گریماس   شناسی روایت   الگوي   که   دهد می   نشان   «گریماس   روایی   شناسی نشانه   الگوي 

  به   کنشگرها   معرفی   بسیاري   هاي نمونه   در   اما   دارد؛   انطباق   المحجوب کشف   هاي حکایت 

  از .  کنند می   تغییر   نیز   کنشگرها   خواننده،   رویکرد   تغییر   با   و   دارد   بستگی   خواننده   دیدگاه 

  اي گونه به   است؛   ذهنی   و   درونی   مشارک   چند   یا   یک   حضور   پژوهش،   این   دیگر   دستاوردهاي 

 .  اند شده   ارائه   کنشگر   یک   قالب   در   مشارک   چند   که 

  کوتنانی  تقوي   علیرضا   است؛  شده  نگاشته   رامین   و  ویس  محوریت   با  نیز   هایی مقاله

  فخرالدین   رامین  و  ویس  مثنوي  در  داستان  پیرنگ  عنصر  شناخت»  يمقاله  در(  1396)
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  شروع، )   کالسیک  شناسیروایت  اساس  بر   را  رامین  و  ویس   پیرنگ  «گرگانی  اسعد 

  پیچیدگی  بدون را منظومه  این  و کرده تحلیل ( گشاییگره  اوج، تعلیق،  بحران،  افکنی،گره

  عنصر   تحلیل  و  بررسی»  ي مقاله.  داندمی  قصه  به  نزدیک  و  ضعیف  هایینمونه  در  و

(  1395) کوتنانی  تقوي  علیرضا  «گرگانی  اسعد  فخرالدین  اثر   رامین  و  ویس  در  شخصیت

  و   قالبی  پویا،  و  ایستا )  کالسیک  شناسیروایت  اساس  بر  داستان  هاي شخصیت  بررسی  به

 و  است  اصلی  شخصیت  ویس   که  است  رسیده  نتیجه  این  به  و  پرداخته...(  و  قراردادي

  این   پردازي شخصیت  يشیوه و  هستند  تیپیکال گاهی  و  ایستا داستان  هاي شخصیت  بیشتر

  ي مقاله  در(  1395)  تسنیمی  علی   و  خواهرفعت  فاطمه .  است  تر نزدیک  «رمانس»  به  منظومه

 شخصیت،  تحلیل  به  «شناسیروایت  هاينظریه  اساس  بر  رامین  و  ویس  داستان  تحلیل»

  مقاله،  این   اساس   بر.  اندپرداخته  رامین  و  ویس   داستان  عناصر  دیگر  و  دید  يزاویه  پیرنگ،

  نوع   از  زمانی  دیرش.  است  مارتین   واالس   ي نظریه  بر   منطبق  غنایی   يمنظومه  این  پیرنگ

  تحلیل   در  نویسندگان  هرچند .  است  کل  داناي  دید،  يزاویه  و  توصیفی  درنگ

  که   اند رسیده  نتیجه  این  به  اما  اند،جسته  بهره  گریماس  ينظریه  از  داستان  هايشخصیت

  براي   رو،  پیش  نوشتار  در  اما   هستند؛  پیچیده  هاییشخصیت  داستان،  هايشخصیت

  کنشگران   ي چندگانه  الگوهاي   تحلیل   به  گریماس  ي نظریه  از   گیري بهره  با  بارنخستین

 .شودمی داده دست به پیرنگ و کنشی الگوهاي  میان ارتباط  و پرداخته

 

 پژوهش  نظری   مبانی.  3

  همچون   گروهی   کار  اساس .  اندداده  ارائه  روایت  از  مختلفی  تعاریف   گوناگون  پردازاننظریه

  پراپ،   همچون  دیگر   گروهی.  است  پردازگفته  پردازيگفته  بر  ولت لینت  و  ژنت   ژرار

  میدان   هفت  پراپ.  کنندمی  تعریف  کنشگران  کنش  مبناي  بر  را  روایت  واي،الري  و  گرمس

  داستانی   شخصیت  یاور،  دهنده،  شریر،:  داد  تشخیص  هاروایت  يهمه   در  را  عمل

 (.57- 54:  1395 عباسی،. رک) دروغین قهرمان و قهرمان فرستنده، وجوشده،جست
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  شود می  متصور  روایت  براي  مشابه  زیرساختی  پراپ  هاي تئوري  اساس  بر  گریماس»

  که   دارد  اعتقاد   گریماس .  است  فرمالیسم  و  ساختارگرایی  تمایز  پراپ،  کار  با  آن  تفاوت   که

  مجزا   داستان  يمطالعه  با  گرامر  این  کشف  ما  کار   و  است   گرامر  شبیه  بسیار  روایت  ساختار 

  چنانی )  «کنندمی  تبعیت   گرامر  از  هایشانتفاوت  يهمه  با  هاداستان  که   است  معتقد  او.  است

  کند می  بیان  و  کاهدمی  نقش  شش  به  را  پراپ  کنشی  نقش  هفت   وي(.  151:  1395  پیري،  و

  قالب   در   خود  که (  Actant)  «کنشی  نقش »  شش  در   پیرنگ  ي عمده  هايقاعده  این  که

  فقط   که کندمی  پیشنهاد  گرمس. »شوندمی  اجرا  رسند،می  عینیت   به(  Acteurs)  کنشگرها

  که   دارد  وجود  روایات  يهمه  زیربناي  در  کلی  مقوالت  يمنزله  به  ،(کنشگر)  نقش  شش

 (. 65:  1378 محمدي،) «دهندمی تشکیل  را هم با مرتبط  جفت سه

  تعدادي   است  ممکن  روایت  اما  رسد،می  شش  به  کنشگران  شمار  کنشگر،  الگوي  در

 :باشد داشته را هاآن يهمه یا

  دستور   و  فرستد می  هدفی   یا   خواسته   دنبال   به   را  کنشگر  او:  کنندهتحریک  یا  فرستنده.  1

 دهد؛ می را فرمان اجراي

   برد؛می  سود کنشگر کنش از  که است   کسی: گیرنده. 2

 رود؛می خود ارزشی شیء  سوي  به و کندمی عمل  او: کنشگر. 3

 است؛  کنشگر موضوع و هدف: ارزشی  شیء. 4

 گیرد؛می را ارزشی شیء به کنشگر رسیدن جلوي که است   کسی: بازدارنده کنشگر. 5

  محمدي .  رک)  برسد  ارزشی  شیء  به  تا  دهدمی  یاري  را   کنشگر  او: دهندهیاري  کنشگر.  6

 (. 114: 1381  عباسی، و
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  کنشگر،  کمتري   تعداد  با  و  باشد   نداشته  را   کنشگران  از  تعدادي   روایت  است  ممکن  البته

  هدف   با  که   دارند   هاییشخصیت  که   هستند  نیز   بسیاري   هايروایت.  ببرد  پیش   را  داستان

  کنشگر ».  نیستند  تأثیرگذار  داستان  هايکنش  بر  یا   ندارند  پیوندي   داستان  اصلی  طرح  و

  صورت   او  به  نسبت   عملی  اینکه  یا  و  دهدمی  انجام  را  کنش   که  است   چیزي   یا   کسی

  از   کنشگر  يواژه.  باشند  کنشگر   توانندمی  هردو  مفعول،  و  فاعل  حقیقت  در.  گیردمی

  اي واژه  یا  گروه  شیء،  فرد،  است  ممکن  کنشگر  زیرا  رود؛می  فراتر  داستانی   شخصیت

 (.  113: همان) «باشد آزادي مانند  انتزاعی

  ارتباطی  معنا  تولید  براي  ،(کنشگران  الگوي)روایی  نحو  در  قرارگرفتن  از  پس  کنشگران

  پدید   دیگر  عنصر  با  عنصري  ارتباط  پی  در  معنا  تولید  زیرا  دارند؛  پیرنگ  عنصر  با  مستقیم

.  رک)  رسدمی  فعلیت  به  و   دارد  قرار  پیرنگ   نام  به   بستري  بر   کنشگران  مدل .  آید  می

 (.    70-69: 1395 عباسی،

  پیرنگ، آفرینش در نویسنده که هستند هاییمؤلفه زمانی، چیدمان و رخدادها گزینش

  زمانی   برشی  فرجام  و  آغاز  هايکرانه  هرچیز،  از  پیش  داستان،  طرح».  دارد  نظر  در  را  هاآن 

  جدا   دیگر  هايداستان  و  عینی   جهان  از   را   داستانی   هر   فرجام،   و  آغاز   هاي کرانه.  است

...بخشدمی  خاص  جهانی  آن  به  و  کند می   اجازه   نویسنده  به  زیباشناختی  اصل  رعایت. 

  موظف  نویسنده. کند روایت بزرگ، چه و کوچک چه را،  رخدادها این تمام که دهدنمی

  را   هاآن  از   بعضی .  برگزیند  را  رویدادها  فرجام،   و   آغاز  يکرانه  دو  بین   حد  در  که   است 

  هنري   ساختارهاي  ریزيطرح  براي  واقعی  آغازي  گزینش،.  کند  حذف  را  بعضی  و  برجسته

 (.  179: 1381  عباسی، و محمدي)  «است

 :  است شده  تشکیل  عنصر سه از ( طرح) پیرنگ تحول  و تغییر

 ؛ (داستان در کنندهتخریب  نیروي) اندازدمی راه به را تحول  و تغییر  روند که عنصري. 1

 بخشد؛ نمی یا بخشد می  تحقق  را تحول   و تغییر این  که  ايپویایی. 2

 در  دهندهسامان  نیروي)  دهدمی  خاتمه  را  تحول   و  تغییر  روند  این  که  دیگر  عنصري.  3

)داستان   داستان   يگانهسه  فرایندهاي  خلق  به  بردهنام  عناصر (.  4:  1385  عباسی،.  رک( 
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  مدنظر   خطی  زمان  اگر.  است  تعادل   یک  ریختنهمبه  حاصل  داستان  هر».  شوندمی  منجر

 :داد نمایش زیر شکل به توانمی را گانهسه فرایندهاي باشد،

 . فرجامین  پایدار  فرایند  -میانی ناپایدار فرایند -نخستین پایدار فرایند

  محمدي)  «کند  دهیسازمان  را  گانهسه  فرایند  این  که  است  تالش  در  ساختاري  طرح  هر

  (.180: 1381  عباسی، و

 

 

 

 

 
 

 بررسی   و  بحث. 4

.  بنددیم  دل   آباد،هما  يبایز  يهملک  «،شهرو»به    مرو،  پادشاه  »موبد«،  :داستان  یخالصه

  است،   داده  دستخود را از    یفرزند است و شاداب  يهل و داراأکه متنیا  انی ب  از  پسشهرو  

پادشاه مرو   ياو را به همسر   ،شد  يصاحب دختر   يکه اگر روز  بنددیم  مانیپ  موبد   با

.  سپاردیمخوزان    در  ي اهیو او را به دا  دشویم  س«ی»ونام    به  يصاحب دختر   ي. واوردیدرب

  برادرش،   با  س یو  ازدواج  يبنا   مادر  شنهادیپ  به  و  گرددیبازم  مادر  نزد  سی و  هاسال   از  پس

  مان یپ  يادآوری  يبرا  مرو،  پادشاه  یناتن   برادر  »زرد«،. در روز مراسم  شودیم  شتهگذا  رو،یو

ویم  کاخ  وارد  شهرو تما  س یشود.  هرگز  چن  لی که    ي خوددار  ،نداشت  یازدواج  نیبه 

.  شودیجنگ کشته م  نیدر ا  سیو پدر و  ردیگیدرم  یجنگ  موبد،  خشم  یپ  در.  کندیم

و  گشوده را قلعه در شده، س ی و يِازاموبد در  يشنهادیگنج پ يفتهیفر که شهرو  سرانجام

تسل  سیو م  میرا  کجاو  مرو،  به  بازگشت  راه  در.  کندیموبد  از    برداشته   سیو  يهپرده 

دل    سیگذرانده است، به و  هینزد دا  سیرا با و  یکه کودک  موبد  برادر  ن،یرام   و  شودیم

  بستر هم  موبد  با  سیو  هرگز  بندد،یم  موبد  بر  يو  که  یطلسم  و  هیدا  کمک  با.  بازدیم
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را در دل    نیمهر رام  ،بود  ده ی شیکه اند  ییاه رنگیبا ن  نیبه درخواست رام  هی. داشودینم

 س یو  ییفاوی. پادشاه که از ببندندیم  مانیپ  گریکدی  با  دو  آن  سرانجام  و  پروراندیم  سیو

  ن ی رد تا مبادا با رامکیم یرا زندان  سیو ،دشیاز کاخ دور م هرگاه ،به خود آگاه شده بود

رام   خردمندان   ن،یرام   و  موبد   انیم   دی شد  ي ریدرگ  از   پس   .کند  ي دارید پند    نیمرو  را 

  ان یپا  خود   برادر  همسر   به  انتیخ  ن یو به ا  یر است شهر را ترک کنتکی هند که ندیم

د و در  کن یبه نام گل آغاز م  يرا با دختر   ي دی جد  یزندگ کرده،شهر را ترک   نی. رامیده

با موبد    یزندگ  يهرا به ادام   يخود، و  دیجد  یاز زندگ  يضمن خشنود  سیبه و  ياهنام

  ادی   به  را  سیو  با  خود  مانیپ  يا بنفشه  گل  دنید  با  نیرام   يچند   از  پس.  خواندیفرام

  ده یلشکر کش  ينبرد  يکه برا  موبد  ابیغ  در  نیو رام  سی. وگرددیبازم  يو  نزد  و  آوردیم

خبر قصد    نیا  دنی شن. موبد با  زندی گریم  یشاه   يهطال از خزان  يبود، با برداشتن مقدار

. پس از  کشدیرا م يند و وکیبزرگ به اردوگاه آنان حمله م ي گراز یول ؛بازگشت دارد

ذارد و گیم  سر  بر  را  سلطنت  تاج  يو  نینوان جانشعهب  نیرام  موبد،خبر مرگ    دنیشن

 و  دیجمش  يهامدو فرزند به نا  يند. آنان داراکیآغاز م  سیوخود را با    یرسم  یزندگ

  به   را  یپادشاه  تاج  نیرام.  گذردیدرم  سیو  ،یزندگ  هاسال   از  پس .  شوندیم  دیخورش

 . دیگویم  اتیح  بدرودو پس از سه سال    گذراندیم  روزگار  سیو  گور  کنار  در  داده،  فرزند

  مدل  به  یافتندست  با  بنابراین  است؛  نهفته  کنشگران  مدل   در  داستانی   هرشخصیت  نقش

 . شودمی آشکار  روایت  معنایی داللت  آن  پی در  و  داستانی هايشخصیت  نقش  کنشگران،

 با  پیوند  در  رامین  و  ویس(  کنشگران  مدل )  روایی  نحو   گریماس  الگوي  اساس  بر

 :شودمی خوانده گونهاین  موبد  داستانی شخصیت

  آینده  در  که  دختري  با  ازدواج  يوعده  دادن  با(  شهرو)   گزارکنش  یا  فرستنده  کنشگر

  اما   دهد؛ می  سوق(  ویس)   هدف  سوي به  را  او  ،(موبد)  فاعل   کنشگر  به  شود،می  متولد 

  ویرو   و  شودمی  تبدیل  بازدارنده  کنشگر   به  ویرو،  با  ازدواج  به   ویس  ترغیب   با  گزارکنش

  نیروهاي   موبد،  برابر  در  ویس  نشدنتسلیم  همچنین  و  ویس  با  ازدواج  مقدمات  چیدن  با
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  سوي  از  گنج  و  زر  يوعده  شنیدن  با  بار  این  شهرو.  هستند  موبد  براي  دیگري  يبازدارنده

 .  رساندمی  هدف  به را کنشگر قلعه درهاي گشودن با و شودمی  یارکنش موبد،

 ( الف کنشگران مدل) 1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

  درگیر   دیگري   کنشگرهاي   با   باید   هدف   به   رسیدن   براي   باال،   مدل   در (  موبد )   فاعل   کنشگر 

  و   هدف   و   فاعل   کنشگر   مشارک   چهار   ها روایت   برخی   در   توان می »   گرمس   دیدگاه   از .  شود 

  در (.  150:  1383  اسکولز، )   «کرد   عرضه   کنشگر   دو   با   فقط   را   گزار کنش   و   سودبرنده   کنشگر 

  ي نکته .  است   سودبرنده   کنشگر   و   فاعل   کنشگر   موبد،   گفت   توان می   نیز   کنشگري   مدل   این 

  ي نقطه   که   است   بازدارنده   کنشگر   و   گزار کنش   جایگاه   دو   در   شهرو   قرارگرفتن   توجه،   درخور 

  عمل   مخالف   قطب   دو   در   بازدارنده   کنشگر   و   گزار کنش   زیرا   آفریند؛ می   روایت   در   عطفی 

  غافلگیر   را  مخاطب   تواند می   بازدارنده  به  گزار کنش   جایگاه  از  کنشگر   یک   حرکت  و  کنند می 

  تغییر   این .  شود می   دگرگون   گوناگون   دالیل به   کنشگران   کنش .  باشد   تأثیرگذار   بسیار   و   کند 

  و   مال   با   شدن تطمیع   یا   و   اخالقی   دینی،   فرهنگی،   باورهاي   اساس   بر   و   آگاهانه   طور به   تواند می 

  به   روایت   این   در .  دهد   روي   خبري بی   و   اغفال   دنبال   به   و   ناآگاهانه   طور به   همچنین   و ...  و   مقام 

  دوران،   آن   فرهنگ   بر   بنا   اگرچه   است؛   نشده   اي اشاره   هیچ   کنش   تغییر   براي   شهرو   ي انگیزه 

 : دارد   اشاره   نکته   این   به   نیز   شهرو   و   است   بوده   پسندیده   برادر   و   خواهر   ازدواج 

 مادر  بانوت  پدر  خسرو  را  وـــت

 ندانم   همسر  را  تو  گیتی  در  وــچ 

کشور  به  شویی  درخورت  ندانم   

توانم   چون   دادن  ناهمسرت  به  
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 همسر  تو  با  جفتی  نیست   ایران  در

 بفروز  دیده  و  باش  جفت   را  او  تو

 خواهر  شایسته  ودـــب  روـوی  زن

 

برادر  خود  هستت   که  روـوی  مگر  

روز  مرا  کن  فرخ  وندــپی  وزین  

دختر  بایسته  بود  من  روســـع  

(36: 1395 گرگانی،)  

  ایجاد   مخاطب   براي  تصور  این  و  آوردنمی  دلیلی   موبد   با   شهرو  بدعهدي   براي  راوي   اما 

 . است کرده فراموش موبد  با را خود  پیمان شهرو گویی که شودمی

  عناصر   میان  ارتباط  است  الزم  کند،می  تولید  را  آن  متن  که  معنایی  به  رسیدن  براي
  وسیله   بدین  و  است  مستقیم  ارتباط  در  پیرنگ  با  کنشگران  الگوي».  شود  شناخته  مختلف
  پیرنگ   آمد،  ازاینپیش  کهچنان(.  70:  1395  عباسی،)  «شودمی  حاصل   معنا  از  دیگر  قسمتی

  .است شده تشکیل  گانهسه  هايپاره از
  مدل)  روایی  نحو   اساس  بر  روایت  این  در  پیرنگ  يگانهسه  هايپاره  تحلیل  به  اکنون
 : پردازیممی( الف  کنشگران

  و   دایه  نزد  ویس  شدنبزرگ  ویس،  تولد  موبد،  با  شهرو  بستنپیمان  :آغازین   یپاره

 .مادر نزد ویس بازگشتن
  با   ویرو  و  یکدیگر  با  ویرو  و  ویس  ازدواج  پیشنهاد  دادن  با  شهرو  :کنندهتخریب  نيروی 

 .  هستند کنندهتخریب  نیروهاي ازدواج، مقدمات نمودنفراهم و موافقت  اعالم

 رود می گوراب  به  ویس  دنبال   به  موبد.  گیرددرمی  ویرو  و  موبد  میان  جنگی  :ميانی  یپاره

 .شودنمی وي تسلیم ویس و
  جایگاه  در قلعه درهاي گشودن و موبد  مال  به شدنفریفته با شهرو  :دهندهسامان نيروی 

 . گیردمی  قرار دهندهسامان نیروي
 .بردمی خود  با را ویس موبد :پایانی   یپاره
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 (الف پيرنگ ) 2 نمودار
 ویرو -شهرو :کنندهتخریب نيروی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  دهندهسامان  نیروي  هم  شهرو،  است،  الف  کنشگران  مدل   براي  بستري  که  پیرنگ  این  در

 . کنندهتخریب  هم و است

 و   ویس  داستانی  هايشخصیت  با  پیوند  در  دیگري  روایی  نحو  باال   پیرنگ  موازات  به

 :است جریان در ویرو

(  وصال )  هدف  به  رسیدن  براي  را(  ویرو  و  ویس)  فاعل  کنشگران  ،(شهرو)  گزارکنش

  کنشگر   که  هستند(  وصال )   هدف  به  یافتندست  يآستانه  در  فاعل  کنشگران.  انگیزدبرمی

  گیرد می  قرار  یارکنش  جایگاه  در  خود(  ویرو)  فاعل  کنشگر.  شودمی  ظاهر (  موبد)  بازدارنده

  داستان   تلنگر  اما  دهد؛  یاري  هدف  به  رسیدن  در  را  فاعل  کنشگران  کوشدمی  نبرد  آغاز  با  و

 گشودن  با  و  شودمی  بدل (  شهرو)  بازدارنده  کنشگر  به  گزارکنش  کنشگرِ  که  است  جایی

 .کندمی  جلوگیري هدف به کنشگران رسیدن از قلعه درهاي
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 (ب کنشگران  مدل) 3 نمودار

 

 

 

 

 

  جایگاه   به   گزار کنش   جایگاه   از   نیز   بار   این .  دارد   کنش   تغییر   شهرو   نیز   کنشگران   مدل   این   در 

  کنش   تغییر   فرستد، می   موبد   که   هایی گنجینه   طمع   به   و   آگاهانه   او .  رود می   بازدارنده   کنشگر 

  تغییر  این . کند می   واگذار   موبد  به   ستانده،  او  از  را ( فاعل  کنشگر )   ویرو   کنشی   نقش   و   دهد می 

 . کند می   خارج   دارد،   انتظار   مخاطب   آنچه   از   را   داستان   مسیر   شهرو   در   کنش 

  مدل  در.  دهندمی  شکل  را  روایت  یکدیگر  موازات  به  «ب »  و  «الف»  کنشگران  هايمدل 

  این   دوم،  کنشی  مدل   در.  است  بازدارنده  کنشگر  ویرو،  و  فاعل  کنشگر  موبد،  «الف»  کنشی

. شودمی بازدارنده  کنشگر  موبد،  و فاعل  کنشگر  ویرو، یعنی شوند؛می جاجابه کنشگر دو

  داستان   این  حرکت  و  هستند  مبارزه  در(  ویس)  هدف  یک  به  رسیدن  براي  ویرو  و  موبد

  اصلی   قطب   دو  ویرو  و  موبد  بنابراین  است؛  داستانی   شخصیت  دو  این   میان  تضاد  اساس   بر

  این  و  است  رد  و  تناقض  نوع  از  قطب  دو  این  میان  تعاملی  يرابطه.  هستند  داستان  این

 .  بگیرد شکل داستان آغاز شود،می سبب  تضاد

 : نمود  ترسیم  گونهاین  را پیرنگ يگانهسه هايپاره  توانمی  «ب»  کنشگري مدل   اساس بر

  دایه،  نزد  ویس  شدن بزرگ  ویس،   تولد  موبد،  با   شهرو  بستنپیمان  : آغازین  یپاره

 .ازدواج  يآستانه در ویرو و ویس قرارگرفتن

  فرستادن   با  و  کندمی  عمل  کنندهتخریب  نیروي  عنوانبه  موبد  :اول  یکنندهتخریب  نيروی

  وضعیت   کامل  ویرانی  سبب  اما   زند؛ می  هم  بر   را  ازدواج  مراسم   شهرو،  تهدید  و   برادرش

 . است  نیافته دست ویس  به هنوز زیرا شود،نمی آغازین
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  گوراب   به  ویس  دنبال   به  موبد.  گیرددرمی  ویرو  و  موبد  میان  جنگی  :اول  ميانی  یپاره

 . شودنمی وي تسلیم ویس و رودمی

  جایگاه   در  شهرو  و  فریبدمی  مال   با  را  شهرو  موبد  :دوم  ی کنندهتخریب  نيروی 

 . گشایدمی  موبد بر را  قلعه در دوم، يکنندهتخریب

. بردمی   خود  با  را  ویس  موبد   قلعه،  درهاي  شدنگشوده   با  سرانجام  :دوم   ميانی  یپاره

 . شودنمی بسترهم  موبد با و کندمی  تابیبی ویس  اما شود،می  ویس عاشق  راه در رامین

 .  کندمی عمل  دهندهسامان  عنوانبه و رسدمی  راه از  دایه :دهندهسامان نيروی 

  سرانجام .  شودمی  ویس  به  رامین  عشق  آورپیام  و  بنددمی  طلسم  موبد  بر  دایه  :پایانی  ی پاره

 . کندمی رامین يباختهدل  نیز را ویس فراوان،  تالش با

 (ب پيرنگ ) 4 نمودار                          
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(  موبد)  فاعل  کنشگر  یافتندست  یعنی  ،«الف»   کنشگران  مدل  سیدنسرانجامبه  از  پس

  جدید   کنشی  مدل   دو  نیز  آن  در  که  گیردمی  شکل  جدیدي  داستان  ،(ویس)  هدف  به

  روایی   نحو  دیگري   و  ویس  با  پیوند   در   روایی  نحو   یکی  روند؛ می  پیش  موازي  صورتبه

 .  است رامین با پیوند  در

 : شودمی  خوانده گونهبدین ویس داستانی شخصیت با پیوند  در روایی نحو

  دل   در  را  رامین  مهر   و  کند می  فراهم  رامین  با   را  ویس  آشنایی   اسباب(  دایه)  گزارکنش

(  رامین)  خود  هدف  یافتن  پی  در(  ویس)  فاعل  کنشگر  آن،  از  پس.  پروراندمی  ویس

  اما   شود؛  هدف   به  فاعل   کنشگر  رسیدن   مانع  تا  کوشد می(  موبد )  بازدارنده  کنشگر .  شودمی

 کشمکش .  شودمی  همراه  او  با  مدت  تمام  در  و  کندمی  یاري  را  فاعل  کنشگر(  دایه)  یارکنش

  از (  گل)  دوم  ي بازدارنده  کنشگر  که  دارد  ادامه (  موبد)  بازدارنده  کنشگر  با   فاعل  کنشگر

  یار کنش.  شودمی  دورتر  خود  هدف  از  فاعل  کنشگر   گل  و  رامین  ازدواج  با.  رسدمی  راه

. فرستدمی  رامین  نزد   را   ویس   هاي نامه  و  است   کنشگر  به  رساندن یاري  پی   در   همچنان

 است،   نبوده  تأثیربی  هدف  به  رسیدن  براي  اول   یارکنش  و  فاعل   کنشگر  هايتالش  هرچند

  کنشگر   سويبه  را  هدف  ویس،  با  رامین  دیرین  عهد   تداعی  با(  بنفشه  گل)  دوم  یارکنش  اما

  سر  از  دوم  يبازدارنده  کنشگر  ترتیب  بدین.  گرددبازمی  ویس  نزد  رامین  و  دهدمی  سوق

  کنشگرها   همواره  که   کند می  تصریح   خود  کنشی  الگوي  در   گرمس.  شودمی  برداشته  راه

  یار کنش جایگاه در بنفشه گل اینجا و( 85: 1387 برتنس،. رک) نیستند انسانی شخصیت

  کنشگر   با  فاعل  کنشگر  کشمکش  پس،  این  از.  دارد  بسزا  سهمی  داستان  پیشبرد  در  دوم

  چیره  بازدارنده کنشگر بر  فاعل کنشگر سرانجام. یابدمی ادامه  موبد یعنی اول   يبازدارنده

  کنشگر   موبد،  شدن کشته  با.  گریزدمی  دیلمان  به  رامین  با  و  رسدمی  خود  هدف  به   شود،می

  در   کنشگرها  که  گفت  توانمی  کنشگري  مدل   این  در.  شودمی  پاک  روایت  از  بازدارنده

  و   سودبرنده  کنشگر  و  فاعل  کنشگر  ویس  که  گونهآن  گیرند؛می  قرار  جایگاه  یک  از  بیش

 .  است هدف و سودبرنده کنشگر رامین نیز
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 ( ج کنشگران مدل) 5نمودار

 
 بنفشه،  گل  و  گل  دایه،  و  شودمی  خارج  روایت  از(  شهرو)  کنشگر   جدید  داستان  در

  به   پیشین  داستان  در  موبد  هرچند .  شوندمی  روایت   وارد  که  هستند  جدیدي   کنشگران 

  جایگاه   در  که  را  خود  ارزشی  شئ  داستان  این  در  اما  است؛  یافته  دست(  ویس)  خود  هدف

 . شودمی بازدارنده کنشگر رو،ازاین و بیندمی خطر در  است، گرفته قرار فاعل کنشگر

  پایان   تا  و  گیردمی  قرار  یارکنش  و  گزارکنش  جایگاه  دو  در  دایه  داستانی  شخصیت

 .  است داستان این در دایه  شخصیت  اهمیت نشانگر   امر   این که دارد حضور روایت

 : پردازیم می   «ج »   کنشگران   مدل   اساس   بر   دوم   پیرنگ   ي گانه سه   هاي پاره   تحلیل   به   اکنون 

  ي پاره  پیشین،  پیرنگ  پایانی  يپاره  چهار،  يشماره  نمودار  اساس  بر  :آغازین  یپاره

 .  یکدیگر بر  رامین و ویس شدنعاشق یعنی است؛ جدید پیرنگ آغازین

  از   رامین  و  ویس  دورنمودن  در  تالش   و   موبد  شدنآگاه  : اول  یکنندهتخریب  نيروی 

 . یکدیگر

 .گوراب به را رامین موبد فرستادن رامین؛ و ویس  هايمعاشقه:  اول  ميانی  یپاره

 کننده تخریب  دومین  عنوانبه   را  گل   گل،  با  رامین  ازدواج  :دوم  یکنندهتخریب  نيروی 

 .کندمی  داستان وارد
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  فراق   از  ویس  بیمارشدن  نمودن،بیزاري  و  ویس  به  رامین  نوشتننامه  : دوم  ميانی   ی پاره

 . رامین به ویس ي گانهده هاينامه نوشتن رامین،

 . ویس با  پیمان یادکردن و بنفشه گل دیدن : اول یدهندهسامان نيروی 

 . ویس نزد رامین بازگشتن :اول پایانی   یپاره

 .  دیلمان به گریختن و را ویس و گنج رامین  برداشتن : دوم یدهندهسامان نيروی 

  رامین،   و  ویس   رسمی  ازدواج  رامین،   نشستنتخت  بر  موبد،  شدن کشته  : دوم  پایانی   یپاره

  آتشگاه   به  رامین  مجاورشدن  رامین،  پسر  پادشاهی  ویس،  وفات   خورشید،  و  جمشید  تولد

 . مرگ روز تا

 ( ج پيرنگ ) 6 نمودار
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  معکوسشان  توانمی  پس  دارد،  بستگی  نظرگاه  به   هدف  و  کنشگر   انتخاب  که آنجایی  از

 مفعول،  هم  و  باشند  فاعل  هم  است،  ممکن  دو  هر  پسر  و  دختر  عشقی  يقصه  یک  در.  کرد

  نیز   کنشگري  مدل   این  در(.  151:  1383  اسکولز،.  رک)  گیرنده  هم  و  باشند  فرستنده  هم

 برخی  آن  پی  در  که  کرد  وارونه   را(  رامین)  هدف  و(  ویس)  فاعل  کنشگر  جاي  توانمی

 توان می  نیز  روایت،  از  بخش  این  در  ترتیب  بدین.  کرد  خواهند  تغییر  نیز  دیگر  کنشگرهاي

 : نمود  ترسیم رامین  داستانی  شخصیت  با  پیوند  در  یعنی  دیگر،  ايگونهبه  را  کنشگران  مدل 

 (د کنشگران  مدل) 7 نمودار

 
  داستانی   شخصیت  این  اهمیت  دیگر  بار و  دارد  حضور  دایه  نیز  کنشگران  مدل   این  در

  شخصیت   یک   و  است(  عشق)  معنوي  امري  کنشی،  مدل   این  گزارکنش.  شودمی  تأیید 

 .  نیست داستانی

 دو  رامین   و  ویس   و  کنندمی  عمل  یکدیگر  موازات  به  نیز   «د»  و  «ج»  کنشی  الگوهاي

  اي رابطه  فاعل  کنشگر  دو  روایت،  از  بخش  این  در  اما  هستند؛  داستان  این  اصلی  قطب

  رامین  و  ویس  وصال   یعنی  مشترک،  ينقطه  یک  پیرامون  کنشی  مدل   دو  هر  و  دارند  تعاملی

 .  شودمی  اثر انسجام و وحدت سبب امر این . چرخدمی

  يگانهسه  هايپاره  هدف،  و  فاعل   کنشگر  جایگاه  در  رامین  و  ویس  جاییجابه  وجود  با

  نوشته   «د»  و  «ج»  کنشگران  مدل   اساس  بر  که  هاییپیرنگ  و  کرد  نخواهد  تغییري  پیرنگ
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  پیرنگ   با  لزوماً  کنشگران  الگوي   تغییر  با  گفت  توانمی  بنابراین  هستند؛  یکسان  شوند،می

 .بود نخواهیم روروبه جدیدي 

 

 گيری نتيجه. 6

  کشف   آن  در  نهایی   هدف  اما  شود؛می  بررسی  روایت  مختلف  جوانب  شناسیروایت  در

  داستان  کنشی  الگوهاي  تحلیل  از  پس رو، پیش   پژوهش در. است روایت  جامع  الگوهاي

 :است آمده دست به نتایج این  رامین و ویس غنایی

  است   روایت   یک   گرماس   ساختارگراي   ي نظریه   اساس   بر   رامین   و   ویس   غنایی   ي منظومه 

  آغازین،  ي پاره   سه   داشتن   بر افزون   زیرا   است؛   برخودار   کاملی   روایی   و   ساختاري   الگوي   از   که 

  انتخاب   که   متنی   نوع  اساس   بر  همچنین . شود می   دیده  آن  در  هم  تغییر   عنصر   پایانی،  و  میانی 

  پیشبرد  در   حکایت   از   بخش   هیچ   و   دارد   وجود   آن   در   معنایی   انسجام   نوعی   ، ( روایت )   شد 

 . اند بهره بی   آن   از   ادبی   آثار   از   بسیاري   که   است   امتیازي   این .  نیست   تأثیر بی   روایت   جریان 

  که  است  اثر  این  در  پیرنگ   و  روایی  نحو  تکثر  رامین  و  ویس  داستان  دیگر  ویژگی

  از   طوالنی   روایت   یک  در  پیرنگ  یک  از  بیش  وجود.  دارد   روایت  پیچیدگی  از  نشان

  این .  کندمی  همراه  راوي  با  را  وي  و  شده  مخاطب  زدگیدل   مانع  که  است  شگردهایی

.  گیرندمی  قرار  پیرنگی  بستر  بر  هریک  که  است  یافته  تشکیل  کنشی  مدل   چهار  از  روایت

  متناقض   ايرابطه  در  هدف  یک   به  رسیدن  براي  یکدیگر،  موازات  به  دوم  و  اول   کنشی  مدل 

 . دهندمی  شکل را  مستقل  داستانی و کنندمی عمل

  که   شودمی  آغاز   دیگر  کنشی   مدل   دو  با  جدیدي   داستان  یادشده،  هايپیرنگ  دنبال   به

  اما   کنند؛می  عمل  موازي  طور به  نیز(  رامین  با  پیوند  در  و  ویس  با  پیوند  در)  الگو  دو  این

.  برندمی  پیش  را  روایت  مشترک  هدفی   به  رسیدن   براي  و  است   تعاملی   ها آن  میان  ي رابطه

  آنچه   گردآوري  از.  است  یکسان  گیرند،می  قرار آن  بستر  بر  روایی   نحو  دو  این   که   پیرنگی

  هايپیرنگ:  هستیم  روروبه   پیرنگ   نوع  دو  با   رامین  و  ویس  روایت   در   یابیممی  در  شد،  گفته

  کنند می  روایت  را  داستان  زمانهم  که  موازي  هايپیرنگ  و  آیند می  یکدیگر  پی  در   که  خطی
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  الگوهاي   وجود  با.  گیرندمی  جاي  تعاملی  و  تقابلی  گروه  دو  در  خود  هاپیرنگ  این  که

  آن   دور  به  دیگر  عناصر  که  است  ثابت  اينقطه  ویس  ،رامین  و  ویس  در  متعدد  روایی

 .  شودمی  متن انسجام  سبب  امر این  و چرخندمی

  قرار   کنشگر  دو  جایگاه  در  داستانی  شخصیت  یک  که  دید  توانمی  رامین  و   ویس  در

  یک   راستاي  در  و  دارند   تعاملی  اي رابطه  یکدیگر   با  کنشی  جایگاه  دو  این  گاهی.  گیردمی

  وارد   یارکنش  جایگاه  در  خود(  ویرو)  هدف  نخست،  پیرنگ  در  دارند؛می  بر  گام  هدف

 این .  شودمی  ظاهر  یارکنش  و  گزارکنش  جایگاه  در  دایه  دوم،  پیرنگ  در  و  است  شده  عمل

  مهمی بخش  روایتِ  زیرا  است؛ روایت  در داستانی  هاي شخصیت  این اهمیت  نشانگر  امر 

  کنشگر   به  را  یاري  بیشترین  جایگاه،  دو  در  قرارگرفتن  با  و گیرندمی  دوش  بر  را  داستان  از

 شود؛ می  دگرگون  کنشگرها  کنش  نیز  هایینمونه  در.  رسانندمی  هدف  به  رسیدن  براي  فاعل

  که چنان.  شوندمی  منتقل  مقابل  يجبهه  به  فاعل،  کنشگر  به  رساندنیاري  يجبهه  از  یعنی

  مدل  در  و  است  شده  تبدیل  بازدارنده  کنشگر  به(  شهرو)  گزارکنش ،«الف»   کنشی  مدل   در

  این   براي  شهرو مادي  يانگیزه  بهباتوجه.  بینیممی  را  شهرو کنش  تغییر  این  نیز  «ب»  کنشی

  دریافت   کنشی  هايمدل   این  در  وي  جایگاه   تحلیل   از  که   بازخوردي  ترینمهم  کنش،  تغییر

  تغییرها   این. است روایت ناگهانی  جهت تغییر و او متزلزل  شخصیت به بردنپی شود،می

  و   هاثابت  وجود  یعنی  رساند؛می  ادبیات  در  مهم  اصلی  به  را  ما  اصول،  از  هاسرپیچی  و

  جایگاه   تغییردهنده،  عناصر  از  متأثر  ثابت  عنصر  یک  که  ايگونهبه  ادبیات؛  در  متغیرها

 . یابدمی متفاوتی 

  حال .  انجامدمی  دو  این میان متقابل  پیوند به  پیرنگ  بستر  بر  کنشگران   مدل  قرارگرفتن

  نیستند   نویسنده  تخیل  يزاییده  که  رامین  و  ویس  همچون  مستند   هايداستان  در  ارتباط  این

  که   کنشی  یعنی  گیرد؛می  شکل  کنشگران  سوي  از  دارند،  شدهتعیینازپیش  پیرنگی  و

  نقشی   هاکنش  این  تغییر  در  نویسنده  و  شودمی  پیرنگ  پیدایش   سبب   دارند،  کنشگران

 . ندارد
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  و   تناسب  شود،می  رامین  و  ویس  داستان  در  انسجام  و  نظم  سبب  که  دیگري  عامل

  و   انتهایی  و  ابتدایی   هايپاره  کردن خالصه  با  نویسنده  که   است   یکنواختی   اصل 

 .است کرده ایجاد  را آن میانی يپاره به ممکن  حجم بیشترین دادناختصاص

  رامین   و  ویس  يمنظومه  واالي  جایگاه  اثبات  داریم،  شدهگفته  نتایج   از  که  دستاوردي

  هاي نظریه  پاسخگوي   قرن  نه  از  پس   که  است  علمی  و  قانونمند   نظامی   اساس   بر

  خوانشی   علمی،  هاينظریه  اساس  بر   مخاطب  که  دارد  را  توانایی   این  و  است  شناسیزبان

 .  باشد داشته آن از  ترشایسته
 

 منابع 
  ي ترجمه.  روزمره  زندگی  و  رسانه  عامیانه؛  فرهنگ  در  روایت(.  1380. )آرتور  آسابرگر،

 .سروش: تهران لیراوي، محمدرضا
 . مرکز:  تهران.  ساختارگرایی  و  شناسینشانه  متن؛  تأویل  و  ساختار (.  1370. )بابک  احمدي،

 .  مرکز: تهران .متن  تا  تصویري  هاينشانه از (. 1396. )ـــــــــــــ
 . فردا: تهران. داستان زبان  دستور(. 1371. )احمد اخوت،
  طاهري،   فرزانه  ي ترجمه  .ادبیات   در  ساختارگرایی   بر  درآمدي (.  1383)  .رابرت  اسکولز،

 .آگه: تهران
 .  ماهی :  تهران   ، ابوالقاسمی   محمدرضا   ي ترجمه .  ادب   ي نظریه   مبانی (.  1387)   . هانس   برتنس، 
  اثر   رامین  و  ویس  در  شخصیت  عنصر تحلیل  و  بررسی(. »1395)  .علیرضا  ،کوتنانی تقوي

  مطالعات   و  فارسی  ادبیات  و  زبان  ارتباطات،  همایش.  «گرگانی   اسعد  فخرالدین
 .  شناختیزبان

 و  ویس   مثنوي   در  داستان (  طرح)  پیرنگ   عنصر   شناخت »(.  1396)  ____________  
 مدیریت،  در  جهان  و  ایران  نوین  هايپژوهش  همایش.  «گرگانی  اسعد  فخرالدین  رامین

 . انسانی  علوم و حسابداري اقتصاد،

  گریماس   الگوي   اساس   بر   منیژه   و   بیژن   داستان   شناسی روایت (. » 1395. ) پیري   و   فاطمه   چنانی، 

 .  161- 148صص   ، 2/ 2ي شماره   ، 2ي دوره   فلسفه،   و   عرفان   ادبیات،   مطالعات .  «ژنت   و 
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  پژوهش .  «شناسی روایت   ي پایه   بر   الطیر منطق   تحلیل » (.  1390. ) مولودي   فؤاد   و   کاظم   دزفولیان، 
 .  120  – 113  صص   ، 20ي شماره   فارسی،   ادبیات   و   زبان 

  بر   هجویري   المحجوب کشف   در   روایت   ساختار   تحلیلی    بررسی (. » 1390)   . ناهید   دهقانی، 

 .  32  - 9صص   ، 48ي شماره   ، ادبی   پژوهی متن     . «گرماس   روایی   شناسی نشانه   الگوي   اساس 

  اساس   بر  رامین  و  ویس  داستان   تحلیل»(.  1395)  .تسنیمی  علی  و  فاطمه  خواه،رفعت

  ،ایران  فارسی  ادبیات  و  زبان   ترویج  انجمن  همایش.  «شناسیروایت  هاينظریه
 . 1775  – 1747  صص ،11يدوره 

  الطیر منطق  صنعان  شیخ  داستان  تحلیل(. »1391. )شوبکالیی  اکبرعلی  و  مسعود  روحانی،

  ي شماره  ،6سال  ،عرفانی  ادب  هايپژوهش.  «گرماس  کنشی  ينظریه  اساس  بر  عطار

 .  112-89صص  ،22

 .  سمت: تهران  .نوین معناشناسی مبانی(. 1381. )محمدرضا شعیري،

  هاي زبان  يدانشکده  ينامهپژوهش.  «پیرنگ  عنصر  بر  پژوهشی»(.  1385. )علی  عباسی،
 .103- 85صص  ،33يشماره ،11يدوره تهران،  دانشگاه خارجی

 .بهشتی شهید  دانشگاه: تهران. کاربردي شناسیروایت(. 1395. )_________

 .هیرمند:  تهران مینوي،  مجتبی  تصحیح.  رامین  و  ویس(.  1395. )اسعد  فخرالدین  گرگانی،

 .  سروش: تهران. کودکان ادبیات  نقد شناسیروش(. 1378. )محمدهادي محمدي،

 . چیستا:  تهران.  اسطوره  یک  ساختار:  صمد(.  1381. )عباسی  علی  و  محمدهادي  محمدي،

  ، پژوهیادب. «دمنه و کلیله  در  زاغ و بوم  داستان شناسیروایت»(. 1389. )علیرضا لو،نبی

 .  28 -7  صص ،14يشماره  ،4يدوره 

)مارتین  واالس،  .هرمس:  تهران  شهبا،  محمد  يترجمهبه.  روایت  هاينظریه(.  1382. 

 


