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ار پروپ، نخستين محقـق     كن منظور روش    يگيرد؛ بد   ين مقاله را در بر مي     و رو به گسترش نهاد، هدف ا      
ـ م آ ينياده خواهد شد تا  بب     ي چند قصه نمونه پ    يه بر رو  كدر اين زمينه مد نظر خواهد بود          يهـا   ا  قـصه   ي

  .توانند قرار گيرند يز در چارچوب اين روش مي نيرانيا

  .يي، ساختارگراييو اروپا، سفر، شباهت، هند ي قصه، سنت شفاه:يديلك يها واژه

                                                           
  E-mail: idadvar@ut.ac.ir، 021-88634500: ، دورنگار021-61119057: تلفن ∗



  سمانه رودبار محمدي/ ايلميرا دادور  56

  مقدمه

  .» درون ماستياها ي دنين، همانا گوش سپردن به آواي سرزميك يها ها و افسانه گوش سپردن به قصه«
  )ژرار لزر(

نـد و بـه     ك ي مـ  يها را نامگـذار     دهي پد يآدم.  دارد ير آدم كش زبان نشان از قدرت تف     يدايپ
شـود و چنانچـه منـشأ هـر           ير او مـ   كـ اب تف الم بازت ك. سپارد  ير، آنها را به ذهن م     ي تصاو كمك
. شـود   يط مـ  ي و مح  يط زندگ ي خود تابع شرا   ة به نوب  يرك خاص است، هر تف    يا  شهي، اند يالمك
تـوان از قـصه    يپس م. شود يان مكنه زمان و ميي، آيد شعور آدميلك ةالم به منزل  كب،  ين ترت يبد

 مردمي است و بازتـاب فرهنـگ        ه برخاسته از فرهنگ   ك نام برد    ي عامه پسند  يبه عنوان نوع ادب   
 لـب بـه سـخن       يه آدمـ  كـ  يرا از هنگام  يها، آرزوها و احساسات آنهاست، ز        ملت، خواسته  يك

  ! پرداختييگو گشود، به قصه
 زبان ي، علم بررسييشوند، ساختارگرا ي مي بررسياري بسيها  دگاهيها از د    اما امروزه قصه  

ـ ا زياز مطالعات شد، ن كه در قرن بسيتم محور بسياري يبه عنوان ساختار ن مقولـه را از نظـر   ي
ــته ــاختارگرا دور نداش ــروپ  يانيو س ــون پ ــا )Propp( همچ ــونتنGreimas)(، گرم  ي، و ف

)Fontanille( نه ارائه ين زمي در اي مطالعاتيه الگوك بود يسكن يپروپ نخست. اند بدان پرداخته
. ردندكل يمك او را ت يوپ، الگو  بعد از پر   يها   در سال  ي چون گرما و فونتن    يگر محققان يداد و د  

ـ  پروپ و آمدن نظر    يارهاكد امروز با فاصله گرفتن از       يشا ـ  جد يهـا   هي دتر در چنـد و چـون       ي
 كودكـ  يهـا  داسـتان  ةنـ يه در زمك ييد؛ اما از آنجا  يايش ب يد پ ي از ترد  ييها  ه، رگه ي اول يها  هينظر

ي بـا روش    يه، آشـنا  يله شناخت او  ك صورت نگرفته و بهتر است       ين پژوهش ينون چن كراني، تا يا
 پروپ خواهد بـود و  يها  دادهيها، بر مبنا    قصه ي ساختار ين مقاله بررس  يدر ا . ار پروپ باشد  ك

  . ارائه شده بعد از او پرداخته شوديها گر به روشي ديبه آن بسنده خواهد شد تا در مجال

  يبحث و بررس

  يحافظان فرهنگ مردم
، ي، روسـ  ي فرانـسو  يهـا    در قـصه   كتر مـش  يهـا   ، وجود مضمون  يي اروپا   قصه يگردآور

 شـده،   ي گـردآور  يهـا   ن مجموعـه قـصه    يدر فرانسه اول  . ار ساخت كرا آش ...  و ي، آلمان ييايتاليا
 قرن يك.  بوديالدي م17 در قرن  ( Charles Perrault)شارل پرو مادر غاز يها قصه ةمجموع
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ن يب درآوردنـد و بـد  تـو ك را به صورت مي فرهنگ مردميها قصه ميبعد در آلمان، برادران گر
 خـرد   يبلـور «هـا را بـه        ن قصه يم ا يبرادران گر .  نجات دادند  يها را از فراموش     ن قصه يب ا يترت
فـن فـرانتس،    .(»افـت ي يني آن را در هر سرزم     ةندك پرا يها  هكتوان ت   يم«ه  كاند    ردهكه  يتشب» شده
17.(  

ـ  يا و روسـ   يـ تاليپردازان در نروژ، ا     گر قصه يم، د يپس از برادران گر    ن ي چنـ  يآور  ه جمـع  ه ب
نام برد  (Alexandre Afanassiev) فيساندر آفاناسكد از اليه بايدر روس.  پرداختندييها قصه

 يهـا   قـصه  بـه نـام      يا   قصه را در مجموعه    600 به   يك نزد 1863-1855 يها   سال ةه در فاصل  ك
ر  جـادوگ  ياگـا يه بابـا    كـ ز بود   ي سحرآم يها  ن مجموعه شامل قصه   يا. ردك چاپ   ي روس ةانيعام

)baba Yaga(ياچكـ  به نام يوي و دkachtcheї)  ( البتـه   .بودنـد   ثابـت آن يهـا  تياز شخـص
  .گاه خاص خود را داشتيز جاي جانوران نيها قصه

، حـدود پنجـاه     ي معروف به صـبح    ياهللا مهتد   ها توسط فضل     قصه ةق دربار يران، تحق يدر ا 
 خواست تـا    ياو از مردم م   . ردكو آغاز   ي در راد  ييگو  ار خود را با قصه    ك يو. سال قبل آغاز شد   

ار همگـان قـرار   يش در اختيراي و وي او بفرستند تا پس از بررس   ياند، برا   دهيه شن ك را   ييها  قصه
 رادر  ي و زبـان   ييتوان اشتباهات محتوا    يار ارزنده است، اما نم    ي بس يار صبح ك كبدون ش . رديگ

مـال  ك راه او را در حـد        يرازي شـ  ي، انجو يه پس از صبح   كراست  كالزم به ذ  . ده گرفت يآن ناد 
  .ادامه داد
ستم يـ  قـرن ب ةه در فرانـس كـ  چنـان . ها تا به امروز ادامه دارد  قصهيآور ب جمعين ترتيبد

ز تنـز  ي لوئيومر (Paul Delarue)ازپل دالرو  ي فرانسوةاني عاميها قصه ةشاهد چاپ مجموع
 )Marie-Louise Ténèze(يها پرداخت و سع صهق يبند ن بار به طبقهي نخستيدالرو برا. مي ا 

 ةبه گفتـ  . ردك ي متفاوت مل  يها  قصه از خالل نسخه    ة به عنوان نمون   يالملل ني ب يافتن طرح يدر  
 دسـت   يا م به قصه  يتوان ي، م ي اصل يها  و تنها با نگه داشتن فرم      يانكرات م ييبا حذف تغ  «دالرو  

  ).8  تنز،-دالرو.( » متفاوت از آنندييها ز، نسخهي سحرآميها  قصهةه همكم يابي
ـ طـور ا  نيهم تـاب  كدر ) Ulrich Marzolph(ش مارتـسولف  ياولـر   ،يشـناس آلمـان   راني

 نمونـه   - قصه يكدام  ك هر   يها پرداخته و برا    ن قصه ي ا يبند به طبقه  يراني ا يها  قصه يبند طبقه
شان بنا بر مضمون پرداخته است؛       ليه و تحل  يرده و به تجز   ك يگذار در نظر گرفته، آنها را شماره     

ق و  يـ را آغـازگر تحق    يراني ا يها  قصه يبند طبقه و   ي فرانسو ةاني عام يها قصهتوان     ير واقع م  د
  .ها دانست  در قصهيقيپژوهش تطب
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  تيقصه به قدمت بشر
 شـمرده   ي نامأنوسـ  ة وارد شده اسـت و امـروزه واژ        يه در زبان فارس   ك است   يا فابل واژه 

ن واژه  ي ا يه برا كم  ينيب ي م يسي فرهنگ نف  چون، هم يشود؛ اما با مراجعه به منابع معتبر فارس        ينم
) 764،  يسيـ نف( ليقصه، داستان،تمث  ت، مثل، ياكافسانه، ح : چند معادل در نظر گرفته شده است      

ه همواره نـام  ك الفونتن ةر آمده است و دربار    ييز فابل بدون تغ   ي ن ني فرهنگ مع  در بخش اعالم   و
بـه  »  الفـونتن يها قصه« به نام  ي و يها  از فابل  يمنتخب«: ميخوان يند م ك ي م يها را همراه   او فابل 
 قصه در اين مطالعـه      ةحات واژ ين توض يبا توجه به ا   ) 1784ن،  يمع( .» ترجمه شده است   يفارس
  . فابل در نظر گرفته شده استيبرا

 .اسـت  يميار قـد يبس) 207 شميسا،( ي نگاشته شدن باز گفت سنت شفاهةز ثمريها ن قصه
ه به آن ك است يني الت-يونانيد، سنت شفاهي يجو يروپا از آن بهره مات ايه ادبك كيمشتربافت 

ه كـ ، )حيالد مـس يقـرن دوم قبـل از مـ   ) (Pantchatantra (پنچا تنتـرا  ي شرق ةد سهم مجموع  يبا
ـ    يل پا يپ) (Bidpaї (يدپاي به نام ب   ي هند يسخنان دانشمند  ) حيالد مـس  يش از مـ   ي، قرن هشتم پ

ـ ، بازترجمـه، بازنو   يه توسط نـصراهللا منـش     ك اثر را    ني ا ي فارس ةنسخ. ز افزود ياست را ن    و  يسي
 ن بار توسـط بزرگمهـر در  يه نخستكشناسند  يم له و دمنهيلكان با اسم يرانيافزوده شده است، ا

.  دو شغال استي از گفتگوي پندآموزيها داستان تابكن يران آورده شد؛ ايان به ايعصر ساسان
ات يـ ادب يتـاب و  ك و   يتر تفضل ك به نقل از د    يرصادقيم ي آقا رمان وتاه،كقصه،داستان  تاب  كدر  

 ترجمـه شـده بـوده       ي دارد و بـه پهلـو      يها اصل هنـد    تابكن  يشتر ا يب« هك آمده است    يساسان
وانات نقل  ي از آنها را از زبان ح      يف افسانه زدند و بعض    يه دست به تصن   ك يسانكن  ياول«،  »است

ل گمش متعلق به هـزار و  ي گ ي سومر ةافسان«،  »ندبود) انيهخامنش ان،يانكي( هيان اول يرانيردند، ا ك
ن نـوعي قـصه از هـزار سـال قبـل از           يچن«و باالخره   » ح است يالد مس يش از م  يچهارصد سال پ  

 به نام   يوناني يا ز برده يح ن يالد مس يدر قرن ششم قبل از م     ). 33-30.(»ح وجود داشت  يالد مس يم
 ي در اروپـا يعنـ يقرنها بعـد  . نگاشته است را ييها  قصهي، با الهام از منابع شرق)Esope( ازوپ

 Le Roman de( رمـان روبـاه   ةش مجموعـ يدايـ ، ما شاهد پيي نوزاة و سپس دوريقرون وسط

Renart  (و دو  داردلـه و دمنـه   يلك  هي شبيا رهيكپ هك به نظم و نثر ييها داستان  ازيتابكم، يهست
لـه و  يلك يهـا  تيشخـص  همـان ا ي به دو شغال يكار نزدي آن گرگ و روباه، بسيت اصليشخص
.  شـناخته شـد  يالديها در فرانسه توسط ژان دوال فـونتن در قـرن هفـدهم مـ       ن قصه يا. اند دمنه

ـ بـا ا  . دي تازه به آن دم    ي ازوپ را به نظم درآورد و روح       يها الفونتن قصه  ـ ر ا ين حـال مـس    ي ن ي
 (Ivan Andreïevitch Krylov) لفيركچ يويوان آندريه اكچرا  ابد،ي يان نميتحول در فرانسه پا
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نش ي بـه مـردم سـرزم   يروس  را به زبانين نوع ادبي الفونتن، ايها  با الهام از همان قصهيروس
  .شناساند

  تي بشري برايا نهيي يا آي اخالقيها  درس-قصه
قصه از دو «: رده استكف ين تعري، قصه را چني بزرگ فرانسويژان دوالفونتن، قصه سرا

جسم آن خود قصه    .  روح آن است   يگريمت آن جسم و د     قس يكه  كل شده است    كيبخش تش 
، 17شار، قـرن    يـ الگـرد و م   . (»آمـوزد  يه  به ما مـ     ك است   ياست و روح آن، همان درس اخالق      

212.(  
.   پنهـان شـده اسـت      ي جانور ير نقاب يه انسان همواره ز   كم  ي جانوران ما شاهد   يها در قصه 

اند در   يها ها، انسان  تين شخص يا. شدك ير م ي، جانوران را به تصو    يص انسان يان خصا يقصه با ب  
 يمـر  بـه نظـر  . ه آنها جانورندكتوان گفت  يپس نم. ي با ظاهر انسانياجانورانيظاهر جانور و 

 دارند، چـرا  ي انساني جانوران، بعديها قصه«) Marie-Louise Von Fronz( ز فن فرانتس يلوئ
ن يند و با توجه به ا     ي ما يوانيز ح يگر غرا انيه نما كدهند؛ بل  ي جانوران را نشان نم    يز واقع يه غرا ك

  ). 50-49فن فرانتس، .( » شوند يشمرده م (Anthropomorphe)مسئله آنها واقعاً انسان گونه 
 ي نقش متملق و چاپلوس را بازيتواند به خوب ي جز روباه نميچ جانوريه« به عنوان مثال

 يرنگ  مخاطبان، روباه مظهر دو    يبرا. ن حال خائن گربه را ندارد     يدر ع  آرام و  روباه، ظاهر . ندك
 ةخرس ارباب خشونت است و چهـر  .  در مذهب  ياركاي دربار است و گربه سمبل ر      ياركايو ر 
  ).114تن، .(»دهد يزانه مي مردم گريره به او حالتي تيياش با موها يش و وحشكسر

سمت ن قـ يارتريدر هوشـ  «ه  كسازد   يان، سقراط خاطرنشان م   ي پر يها  قصه ةن دربار يهمچن
ز خـود   يـ و ن   نوع  بـشر    ة را دربار  ييها تيان واقع ي پر يها  وجود دارد و قصه    كيودكوجود ما ،    

  ).105 بتلهام،(» .سازند يار مكبشر آش
 توسـط   ي و بـد   يخـوب . شود يانده م ي نما ي خوب ة همواره به انداز   يان، بد ي پر يها در قصه 

 ي در زنـدگ   ي و بـد   يه خـوب  كـ شوند، همـانطور     يهاشان، ملموس م   ياركشيها و خو   تيشخص
ن درست همـان  يند و اك يل مي ميگري به ديكيز دائم از  يانسان همواره حضور دارد و انسان  ن       

ـ  يد بـرا  يانسان با : سازد ي را مطرح م   ي اخالق ةه مسئل ك است   يدوگانگ  جهـت   ياركـ افتن راه ي
ـ ن خـود در قالـب د  ي نمـاد يهـا  ها با تمـام نـشانه    در قصه يبد. ندك از آن مبارزه     يخالص و و ي
ش داده شـده    يشـوند، نمـا    يروز م يه موقتاً پ  ك...  و ي جادوگر يها ا قدرت ي قدرتمند و    يها غول

هـا درس اخـالق      ه قـصه  كـ ست  يـ ل مجازات بـدها در آخـر قـصه ن         ياست؛ اما لزوماً فقط به دل     
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 درد و رنـج      يك قـصه، خـود را شـر       ي مخاطب اصل  كودكه  كن علت است    يه به ا  كدهند، بل  يم
شـود، احـساس    يره مـ يـ  چ ي بر بد  يه خوب ك يداند و همراه با او هنگام      يا م ه يقهرمان در سخت  

ـ    ك ي م يپندار  هم ذات  كودك. ندك ي م يروزيپ ـ ي و ب  يند، مبـارزات درون  قهرمـان در او اثـر       يرون
  .ندك ي را به او القا مي اخالقيگذاشته و مفهوم

ا همزمان خوب   ه آنه كن معنا   ي دوگانه ندارند، به ا    يتيان شخص ي پر يها  قصه يها تيشخص
  .ا بديا خوبند و ي مطلق دارند، يتيه شخصكستند، بليو بد ن

 اسـت و امـروزه      يار غنـ  ي از آن اسـت، بـس      يا ز شاخه ي ن كودكات  يه ادب ك يات شفاه يادب
ن ي در ا  ي بزرگ آلمان  ةسنديلر، نو يش.  برخوردار است  يگاه خاص ي و نوجوان از جا    كودكات  يادب

ـ م تعر ي برا كيودكه در دوران    ك يناي پر يها از قصه «: ديگو يرابطه م   يهـا  ردنـد، درس  ك يف مـ  ي
  ).16همان، . (»يات زندگي آموختم تا از واقعيدتريشتر و مفيب

   از آغاز تا امروزيي هندو اروپايها قصه
 ي جانوران را به عنوان سـاختار      يها ، قصه و به خصوص قصه     ي منتقدان ادب  يامروزه برخ 

. افتـه اسـت   ير  ييـ  مختلـف تغ   يط زمـان  يسندگان و شرا  يوه متناسب با ذوق ن    كرند  يگ يدر نظر م  
وانـات در قـصه،     يوجود ح : اند ن گفته ي جانوران را چن   يها ن قصه ين ا ي ب ك مشتر ي اصل ةمشخص

ه كـ ار ك ميتيان آن، حضور شخصي و آموزنده در پاي داستان، درس اخالقيلي و تمثيلي تخ ةجنب
 و منـزه و     ك پـا  ياسـت، وجـود قهرمـان      خود   يها  فقط به دنبال خواسته    ي و زرنگ  يگر لهيبا ح 

ه الزم يـ  قهرمان قصه و تنبي خوش برا  ياني است، پا  ي و درست  ي راست يه همواره در پ   كقدرتمند  
طبقات مختلف  افراد و  ني ب ي روابط زورمدار   طرف يكها از    قصه. د و بازدارنده  ي عوامل پل  يبرا

در . شدكـ  ير مـ  ي را به تصو   ين مسائل اخالق  يگر مهمتر يند و از طرف د    ك يم م ي را ترس  ياجتماع
ـ  ا هكاند    جامعه يكها در    ن انسان يانگر روابط ب  يها ب  ن گونه قصه  ي جمله، ا  يك  ين خـود نمـود    ي

ط يه بـا توجـه بـه شـرا        كـ ، بل ي ساختار ةه نه تنها از جنب    ك ين نوع ادب  يا يريپذ انعطاف است از 
 ةتوان قـص  ي مثال مبه عنوان. سازد ي آن هر دوران را با مخاطبان خود هماهنگ م         ينيوكخاص ت 

ان، يـ راني ا كه زبـان مـشتر    كرا نام برد    ... و  » گرگ و بره   «،»كمورچه و سنجاق   «،»الغ و روباه  ك«
ست يـ ن دور از ذهـن ن     يبنابرا. اند  شده ي سفر فرهنگ  يكها در     روس يان و حت  يان، فرانسو يوناني

 ةنمونه سـفر قـص  نجا به عنوان   يدر ا . ي ادب -ي فرهنگ يشود؛ آن هم سفر    ياگر صحبت از سفر م    
  .ميده يرا مورد مطالعه قرار م» گرگ و بره«معروف 
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  گرگ و بره
 يكالسـ ك يهـا   از قصه  يكيه  ك نقل شده    يالفونتن و صمد بهرنگ    ن قصه توسط ازوپ،   يا

 ي در مقـام يكـي دهـد،   يت متضاد قرار ميدر نوع خود است و ما را همواره در مقابل دو شخص       
 قدرتمند، ظـالم و  يتيگرگ نماد شخص. ن استييار پا يبس يگاهي در جا  يگريار باالست و د   يبس

شه يه قدرتمندتراست، همك يسك منطق«.  خام ،ساده و معصوم است    يتيخشن و بره نماد شخص    
ـ ة قـصه آمـده، جنبـ    يه در ابتدا  ك الفونتن   ةن جمل يا.»ن منطق است  يبهتر  آن را برجـسته  ة دوگان
خـورد، آگـاه     يه گـرگ بـره را مـ       كـ صه   قـ  يرده و خواننده را در همان ابتدا از مضمون اصـل          ك
  .سازد يم

  : قصهة خالصكنيا

  ؟ينك ي چرا آب را آلوده م-:  است تا بره را بخورديا گرگ به دنبال بهانه«
  .خورد ين رود آب مييبره از پا

 !يردك ييپارسال از من بدگو -
  !امده بوديا نيبره آن زمان هنوز به دن

  ... و
برد، به بـره حملـه       ي نم ييها راه به جا    ال و جواب  ؤن س يند با ا  يب ي م يت گرگ وقت  يدر نها 

  .خورد يرده و او را مك

، در يسنده و محقـق فرهنـگ مردمـي مـا صـمد بهرنگـ      ي نوةن قصه با قص   ي ا ةسياما با مقا  
] گوسفند[ه بره   كسته شده است، چرا     ك در هم ش   ين ساختار دوگانه در اثر بهرنگ     يه ا كم  يابي يم

ه بـره   كـ  از آن اسـت      كين حـا  يا. ند خود را نجات دهد    ك ي م ي سع شود و  يم نم ي تسل يبه راحت 
  :ستي گذشته نيها  ساده لوح قرنةگر آن بريد

 من است؟ االنه تـو      يها ارث بابا   وهكن  ي ا يدان ي؟ مگر نم  ينك ينجا چه م  يا: ديگو يگرگ م 
  .خورم يرا م

 در پاسـخ    .̣ند بد جوري گير كرده و بايد كلكي جور بكنـد و در بـرود              يب يه م كگوسفند  
ـ  يآخر م. ها مال پدر تو باشد وهكه آب اين كنم ك ينم راستش من باور: ديگو يگرگ م  مـن  يدان

تو دست به قبـر بـزن و قـسم    ) زيارتگاه(  برويم سر اجاقييگو ياگر راست م! ر باورمي ديليخ
  :نـد ك ير مـ  كـ گـرگ پـيش خـود ف       .تواني مـرا بخـوري     بخور تا من باور كنم؛ البته آن موقع مي        
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كـنم و   مـي  اش تكـه پـاره   خـورم، بعـد   روم قسم مـي  مي. ام احمقي گير آورده گوسفند عجب -
آن جـا دراز     رسيدند زير درختي كه سگ گلـه در        گرگ و گوسفند، دوتايي آمدند تا     . خورم مي
اجـاق  : گوسـفند بـه گـرگ گفـت       . ديـد  ده و خوابيده بود و خـواب هفـت پادشـاه را مـي             يشك

گرگ تا دسـتش را بـه درخـت زد كـه قـسم بخـورد،                 .بخوريتواني قسم    حاال مي  اينجاست،
ـ در ا  .»از خواب پريد و گلوي گـرگ را گرفـت          سگ ـ ن روا ي  از  يريـ گ ت گوسـفند بـا بهـره      ي
ـ دهـد، او از سـگ نگهبـان          ي خـود را نجـات مـ       يخردش زنـدگ   و هوش طلبـد و    ي مـ  ياري

ه از  ك مگر آن    ح داد، يتوان توض  ين تحول را نم   يا. شدكشود، گرگ را ب    يموفق م  بيترت نيبد
گـر راه   يشور د كـ  بـه    يشوركـ ن طور از    يگر و هم  ي به عصر د   يه از عصر  ك سخن گفت    ينشيب
  .افته باشدي

 ةقـص « تـوان از  ي نمونه مـ يبرا. شود ي محدود نم ي جانور يها ها فقط به داستان    سفر قصه 
  نيهمـ ). 2003 ، دانشگاه تهران،  يماه جان ( نام برد » ندراليس«يبه عنوان خواهر شرق    »يشانيماه پ 
مـادرم مـرا    «  از آن را در فرانسه با نام       ي گوناگون يها ه نسخه ك »بلبل سرگشته « يراني ا ةصقطور  

  :شناسند يم »اسم درخت بادام«م و در آلمان آن را با يدار» شت، پدرم مرا خوردك

 دختـر و پـسر      يـك او از زن اولش     . ندك ي پس از مرگ همسرش، دوباره ازدواج م       يمرد«
ـ   كـ خواهـد    يگذارد، از شوهرش مـ     ي م ي با پسربچه سر ناسازگار    ينامادر. دارد  ةه او را بـه بهان
پـسر  . شدكـ  را بيگـر يرد، د ك جمع   يشتريزم ب يه ه كس  كزم به جنگل ببرد و هر       ي ه يآور جمع

  يهـا  زميـ دارد و بـه ه     ي او بـر مـ     يها زمياب پسر از ه   يند، اما پدر در غ    ك ي جمع م  يشتريزم ب يه
 يزن هم آن را بـرا    . برد ي زنش به خانه م    يشد و سرش را برا    ك ي را م  ند و پسر  ك يخود اضافه م  

نـد و غـذا   يب يبـرادرش را مـ  ) مـو (ل كـ اكند ك يگ را باز ميدختر خانواده تا در د. پزد ناهار مي 
 هـم بـه او      يمـال بـاج   . نـد ك يف مـ  يرود و داستان را تعر     ي م يتب نزد مالباج  كبه م . خورد ينم
ند و تا چهـل     كر درخت چال    يند و آنها را ز    كادرش را جمع     بر يه شب استخوان ها   كد  يگو يم

 گـل  ةان بوتي از ميزد، بلبل ير يه دختر گالب را م    ك شب آخر .  آن آب و گالب بپاشد     يشب رو 
خواند و   يرود، ترانه م   يخ فروش م  يش م يبلبل پ . ندك يخواندن م  د و شروع به ترانه    يآ يرون م يب

اش  بعد بـه سـمت خانـه      . رود يز م يررك فروش و ش   ش سوزن ين طور پ  يرد، هم يگ يخ م ياز او م  
اش را   خواهـد دوبـاره ترانـه      يه پدر از او مـ     ك يخواند و هنگام   ي پدرش ترانه را م    يد، برا يآ يم

ـ ر يرا در دهان پدر مـ      خ ها يند؛ آن وقت م   كخواهد تا دهانش را باز       يبخواند، پرنده از او م     . زدي
  .»ر را در دهان خواهرشكزد و شير ي بدجنس ميز در دهان نامادريها را ن سوزن
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 زين  و ي و حسادت نامادر   يبرادر، بدجنس  ن خواهر و  ي ب يدر هر سه داستان متوجه وابستگ     
  . ميشو ي مي زن ساالرينوع

ن ي به سرزمينيها قرن به قرن، دوره به دوره و از سرزم    ه قصه كتوان گفت    يب م ين ترت يبد
ـ  بازنو يز شاهد نـوع   يه امروزه ن  كچرا  سازند،   يمگر همچنان انسان را مفتون خود       يد ـ  و   يسي ا ي
ـ ها توسط نو    قصه ة ترجم يحت بـه عنـوان مثـال طـاهر بـن جلـون            . ميسندگان بـزرگ معاصـر    ي

Tahar Ben Jelloun)  (خفتـه يبايز« ة از قصيدي زبان، نسخه جدي فرانسويشك مراةسندينو  «
 امالًكـ  يا اسـت، قـصه    شبيكـ هزارو يها ن قصه تجسم قصه   يا.  به چاپ رسانده است    راًيرا اخ 
ر كـ تف نش و طـرز   يـ انگر ب يـ ه ب كـ  يي و نمادهـا   ي مـذهب  يهـا   اما مدرن، سرشار از نـشانه      يشرق
رج يه توسط ا  ك نام برد     »زاغ و روباه  «  معروف ة قص ةتوان از ترجم   ين م يهمچن. است سندهينو
ـ به ا.  و به نظم برگردانده شده استيرزا به فارسيم  يهـا   نـسخه يقـ ي تطبيب، بررسـ يـ ن ترتي

ـ   ير تحول ا  يق در مس  يان تحق ك قصه، ام  يكگوناگون    از شـرق بـه غـرب را فـراهم     ين نـوع ادب
  .سازد يم

  نيقصه، بستر مطالعات نو
ها و سپس انتشار آنها  در ابتدا عالقه استادان و محققان فرهنگ مردم معطوف به منشأ قصه       

ل يـ تحل(، معنـا    )كسـاختارو سـب   ( فـرم    ة خـود را بـه مـسئل       ين مسئله جا  يج ا يبود، اما به تدر   
ـ به ا . داد)  اجتماع يك در   ينقش سنت شفاه  (رد  كعمل ،...) و   ياوك، روان يا اسطوره ب يـ ن ترت ي

  .ميري چشمگيز شاهد تحولينه نين زميدر ا
 در  يها پرداخت، سع    وتحليل قصه  ي ساختار يه به بررس  ك يسكن  يپروپ به عنوان نخست   

ه كـ  آنچـه    .ه بر اساس ساختار آنها    كها، بل  صهرد، البته نه بر اساس موضوع ق      كها    قصه يبند طبقه
ـ هـا در جر    تي شخـص  ياركشيت است، خو  ي پروپ در ساختار قصه حائز اهم      يبرا ان داسـتان   ي

ه كـ هاسـت    ياركشير خو ير ناپذ ييتغگسترش   نيدر واقع ا  .  انجام آن  ياست نه نحوه و چگونگ    
ـ  خويـك  و يپـروپ سـ  . دهد يل مكيز را تشي سحرآمة قصي و اصليلكطرح  مطـابق   ياركشي

  : ردكف يها تعر تي شخصير برايجدول ز
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  ي ساختارةاز جنب
ره يـ و غ » ي ، روزگـار   يروز«،  » نبود يكي بود،   يكي« مانند   يها اغلب با اصطالحات     قصه •
  .دهند ي نامعلوم قرار مة گذشتيكه داستان را در كشوند  يآغاز م
  .ندك يت مي اغلب خارج از داستان است و داستان را به سوم شخص رواي راو•
 ةه جنبـ  كـ افتـد    ي نامعلوم اتفاق مـ    يانك داستان معموالًً در زمان و م      يها، ماجرا   در قصه  •

  .سازد ي را مشخص ميين نوع رواي ايليتخ
  :سازند ي داستان را مييه طرح رواكافته يل كيان قصه اغلب از پنج مرحله تشي جر•
ه كـ  يزمـان . نـد ك يص مـ  ها و چارچوب داستان را مشخ      تيه شخص كن  يت آغاز يموقع. 1

  . استي استمراريشود، ماض ي استفاده مين معرفي ايمعموالً برا
ه كـ  اسـت    يشـود و اتفـاق     يان مـ  يـ  سـاده ب   ةه با استفاده از گذشـت     كر دهنده   ييعنصر تغ . 2
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  .دهد ير ميين را تغيت آغازيدار موقعيت پايوضع
ان اتفاقات  ي ب ياده برا  س ةزمان گذشت . افتد ي اتفاق م  يگري پس از د   يكيه  ك ييرخدادها. 3

 يان اتفاقـات فرعـ    يـ ان ب كـ  ام ي استمرار يماض. شوند ي داستان م  يشرويه سبب پ  ك است   يمهم
  .ندك يداستان را فراهم م

  .دهد يانش سوق ميه داستان را به پاك است ي، اتفاقييگشا گره. 4
 يزرويـ قـصه معمـوالً بـا پ      . ه اسـت  يدار اول يت پا يه بازگشت به وضع   ك يانيت پا يموقع. 5
  .ابدي يان ميها بر بدها پا خوب

. ردكـ انه معطـوف    ي عام يها  ل قصه يمطالعات پروپ توجه محققان فرهنگ مردم را به تحل        
؛ ي قصه به زبان روانشناخت    يا  زبان اسطوره  ة گذر از ترجم   يعني قصه پرداختند؛ » ليتحل«پس به   
ـ ه بـه ا كـ  اسـت؛ بل ييقـت نهـا  يانگر حقيـ ن زبـان، ب يه اكل ين دلينه به ا  ل يـ ه تحلكـ  خـاطر  ني

. داردانمان كايها را نزد ن ها و اسطوره م گوش سپردن به قصه    ك انسان مدرن، ح   ي برا يروانشناخت
ـ  بعد از پروپ با بهره جستن از مطالعات پيشين، نظر          يگرانيد از آن  .  ارائـه دادنـد    يلـ يمك ت ياتي

 بـه   ي ساختار ياسمعناشنتاب خود   كه در   ك، نام برد    يتوان از گرما، معناشناس فرانسو     يجمله م 
 معنـا در جامعـه و فرهنـگ بـه           يندهاي لغات به طور خاص و فرا      ي معناشناس ي علم يطرح مبان 

مطالعـات وي، بـه     .  بـود  ي معناشناس ة آغازين مطالعات گرما در گستر     ةنقط. ، پرداخت يلكطور  
گرمــا تعــداد . الــشعاع قــرار داد هــاي مربــوط بــه داســتان را تحــت مــدت ســي ســال، بررســي

هاي پروپ را به بيست خويشكاري كه به صورت دوتايي با هم در تضادند تقليـل                 خويشكاري
سـاز و آزمـون سـرافرازي     سازي، آزمون اصـلي يـا سرنوشـت    آنها را در سه آزمون آماده« داد و 
پـردازان ديگـري چـون فـونتني،         مطالعـات گرمـا و نظريـه      ). 203-192 گرما،. (»بندي كرد  طبقه

  .گر به آن پرداخته خواهد شدي دييه در جاك است يگري مقاالت دةدستماي
ر طـرح    ب م، بنا ي گر ي»ا گرگ و بزغاله  « و   يرانيا ي» بز زنگوله به پا    «ة قص ينون به بررس  كا

  :ميپرداز يپروپ م

  بز زنگوله به پا
 خـانواده نـام بـرده       يه در آن اعـضا    كن دارد   ي آغار يتي موقع يا قصه هر: نيت آغاز يوضع

ـ ا. شود ي م يتش معرف ير نام و موقع   كا ذ نده ب يا قهرمان آ  يشوند   يم  يـك ه  كـ ت بـا آن     يـ ن موقع ي
 نبـود، در    يكي بود،   يكي«:  مهم است  يشناس ختي عنصر ر  يكشود،   ي محسوب نم  ياركشيخو

 يـك چـون   . گفتند يه به او بز زنگوله به پا م       كبا  ي ز يها  بود، قشنگ با شاخ    يهن بز كروزگاران  
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رد و سـه بزغالـه   ك ي جوان عروس يا، موقع بهاران با بز    بز زنگوله به پ   . ش بود يبا به پا  ي ز ةزنگول
  . انگورةشنگول، منگول و حب: ا آورديبه دن

ز دندان در آن دور و برها خانـه         ي ت يه گرگ ك بز زنگوله به پا خبردارشد       يروز: تيممنوع
گـدار   يد، مبادا ب  يباش اريهوش«: هكها سپرد     نگران شد و به بچه     يليخ. اش شده  هيگرفته و همسا  

ـ د و اگـر گـرگ   يـ نكد، اگر من بودم باز      ينك آمد درزد، از سوراخ نگاه       يسكد، اگر   يه آب بزن  ب ا ي
 .»دينكشغال بود، باز ن

  . چرا به صحرا رفتيرد و براك يها خداحافظ  بززنگوله به پا از بچه):يدور(بتيغ
نقـش او   «نامـد،    ير م يه پروپ او را شر    كشود   ي وارد داستان م   يديت جد ينجا شخص يدر ا 

ـ وارد آوردن صـدمه و ز      ،ياركبت، خراب   ي نوع مص  يكجاد  يا ـ ان  ي ش و  يهـم زدن آسـا     بـر  اي
  )38 پروپ،. (» خوشبخت استة خانواديكآرامش 

ـ     ي اتفاق ناگهـان   يكه  ك است   ير خوشبخت ين تصو يت آغاز يقت وضع يدر حق  ن ي آن را از ب
  .سازد يده م آماين بدبختي وقوع اينه را برايشدن بزرگترها، زم دور معموالً: برد يم

  .زند يد و در ميآ يگرگ م: به داستان ريورود شر
رد، دستش را   ك كش را ناز  يگرگ صدا : شود يگر ظاهر م  ي د ير به صورت  ي  ابتدا شر   :بيفر

مادرتـان بـه پـستان      . منم، منم «: هاست ه مادر بزغاله  كو وانمود   ...ردكد  يسه آرد و سف   كي يزد تو 
  »!دينكدر را باز  به دهن علف دارم، ر، ويش

در را بـاز     ها گـول خوردنـد و      بزغاله: ندك يان را متقاعد م   يقربان ريشر: ت در جرم  كمشار
  .ردندك

 خانه، شنگول و منگول را      يد تو يگرگ ناگهان پر  : ديربا ي را م  يسكر  يشر: ري شر ياركبد
 انگـور در رفـت و در سـوراخ آب پنهـان             ةه دم چنگش بودند گرفت و به سرعت برد اما حب          ك

  .شد
 قصه آغـاز    ي واقع كرا با آن تحر   ي دارد، ز  يي استثنا يتي، اهم ياركشين خو ير پروپ، ا  از نظ 

  .شود يم
ـ  مـادرش تعر   ي انگور داستان را بـرا     ةحب: شود يبت فاش م  ين مص يخبر ا : يگريانجيم ف ي

  .ردك
 كبز زنگوله به پا بـه شـغال شـ         : شود يقهرمان جستجوگر وارد عمل م    : ريشر مخالفت با 

  .غال شةرد و رفت در خانك
قهرمانـان  . پ متفـاوت هـستند    يـ هـا دو ت     قـصه  يهـا  ه قهرمـان  كـ م  ينـ كر  كد ذ ينجا با يدر ا 
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را او خود ي جستجوگر است، زين قصه، قهرمانيقهرمان، قهرمان ا. يو قهرمانان قربان   جستجوگر
  .رود يش ميها به دنبال بچه

 يغال و وقتـ   بززنگوله پا رفت در خانه ش     : شود يقهرمان از خانه خارج م    : مت قهرمان يعز
  :ديد و او را به مبارزه طلبيها را نخورده به طرف خانه گرگ دو ه مطمئن شد شغال بزغالهك

  منم، بز زنگوله به پا، منم،
  دوپا دوپا، جهم، يور م
  نيزم سم دارم بر چار
  شاخ دارم در هوا  دو
   برده شنگول من؟كي
   خورده منگول من؟ كي
  اد به جنگ من؟ي مكي

توان او را    يم. ديآ ي قهرمان م  كمكه به   كشود   ي وارد قصه م   يگريدت  ين موقع شخص  يهم
 خـود   ة را انجام دهد تا بتواند بـه خواسـت         يد اعمال يند اما قبل ازآن قهرمان با     ك يم. ديگر نام ياري

  .برسد
 بـشقاب   يكره و   ك ظرف   يكزنگوله به پا     بز: دهد يگر انجام م  ياري ي برا ياركقهرمان  

ه كار برد و از او خواست ك سوهان ير را برداشت و براي و سرشرهكرد، سپس كر درست يسرش
  .ندكز يش را تيها تا شاخ
 او دو سرشاخ    يار برا كسوهان  : شود ي ساخته م  يي جادو يا ءيش: ييء جادو يافت ش يدر

  . بز گذاشتيها  شاخيرد و روك درست يفوالد
  .رده بودندك جنگ ةاددان آمدند، هر دو خود را آميبز زنگوله به پا و گرگ به م: مبارزه

 ي زد تـو   يبز رفت عقب و آمد جلـو بـا شـاخ فـوالد            : خورد يست م كر ش يشر: يروزيپ
  .دين غلتيده شد و بر زمي گرگ دري گرگ، پهلويپهلو

 يـك نـد،  ك درنـگ    يه لحظه ا  كن  يبز زنگوله به پا بدون ا     : ريمجازات شر : يارك بد يجزا
رده بـود تـا   ك ي مخفيه گرگ در انباركد و شنگول و منگول را  ي گرگ دو  ة خان يراست به سو  

  .خود به خانه آورد در فرصت مناسب بخورد، برداشت و با
  .ش به خانه رفتيها بززنگوله به پا با بچه: بازگشت قهرمان

 يا هيـ ان اول كـ  بازگشت او به م    ةنشان) ردك كه تر ك يانكن م ياول(بازگشت قهرمان به خانه     
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  .»ه در آن خوشبخت بوده استكاست 

  ها  بزغالهگرگ و
 يبچه داشت و همانطور    ه هفت تا  ك بود   يري نبود، بز پ   يكي  بود، يكي«: نيت آغاز يوضع

  .داشت ي خودش را دوست دارد، او هم آنها را دوست ميها  بچهيه هر مادرك
 رد و كـ هـا را جمـع       ردن غذا، خواست به جنگل برود، بچـه       كدا  ي پ ي برا يروز: تيممنوع

  .»...خورد يد، شما را از پوست گرفته تا پشم مياين جا بير اه اگكد، يمواظب گرگ باش«: گفت
ه مطمئن شـد    كن  ياندازند و پس از ا    يلون در را ب   كها   ستاد تا بچه  ير ا يبز پ ): يدور( بتيغ

  .در بسته است، به راه افتاد
هـا در را بـاز        در خانه را زد و گفـت بچـه         يكيه  كد،  يشك ن يطول: ر به داستان  يورود شر 

دنـد  ي خشن او فهم   يها از صدا   بزغاله. »ام  آورده يزيدام چ ك هر   يتان هستم و برا   من مادر ! دينك
ش نـرم و  ي، مادر ما صـدا يستيم ،تو مادر ما ن  ينك يدر را باز نم   : ن گرگ است، به او گفتند       يه ا ك

  .»يلفت است، تو گرگك تو ي است و صداكناز
 خورده گچ   يكان و   ك د يگرگ رفت تو  : ندك ياش م  يفتن قربان ي در فر  يسع ريشر: بيفر

هـا در را   بچه«:  بشود، آن وقت برگشت در خانه را زد و گفت        كش ناز يه صدا كد و خورد    يخر
: ردنـد و گفتنـد    كها از پشت در نگاه       بچه. » آورده يزيدام چ ك هر   يمادرتان آمده و برا   ! دينكباز  

  .»اه استيد است، تو دستت سيمادر ما دستش سف ،ييگو يدروغ م«
ـ د بري مـن آرد سـف  ي پـا يرو«: ابان رفت و گفتي آسي گرگ پهلو  :ت در جرم  كمشار  »زي

ال يـ د اسـت، خ   يش سـف  يدند پا يه د كها    پنجره گذاشت، بزغاله   ةش را پشت آستان   يگرگ پا (...) 
  .ردندكه مادرشان است و در را باز كردندك

 خود را   يا دام گوشه كخواستند هر    يدند، م يها دست پاچه شدند، ترس     بچه: ري شر ياركبد
رد و درسـته قـورت داد، مگـر بزغالـه           كـ دا  يـ  پ يكـي  يكيها را    اما گرگ بزغاله  (...)  نندكپنهان  

  .ندكدا ي را نتوانست پيكين ي ساعت بود، گرگ اي جاي قوطيه توكه كوچك
هـا   بز از جنگل به خانـه آمـد، دنبـال بزغالـه           : شود يبت فاش م  ين مص يخبر ا : يگريانجيم

 ي آخـر  ةد، اما به اسم بزغال    يرد جواب نشن  ك را به اسم صدا      يكي يكي. ردكداشان ن يگشت، اما پ  
گـرگ آمـد و    ه چه جورك مادرش گفت ياو برا(...)   به گوشش خوردكي نازيد، صدايه رس ك

  .ها را خورد بچه
 يريـ گ مين تـصم  يا: رد وارد عمل شود   يگ يم م يتصم قهرمان جستجوگر : ريشر مخالفت با 
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  .رديگ يمت قهرمان صورت ميقبل از عز
 يه بـز بـرا    كـ د  يـ د بفهم يـ توان يشـما نمـ   : شود يقهرمان از خانه خارج م    : مت قهرمان يزع

رون يـ ار از خانه ب   ك ة چار ي در پ  يبار!... ختير ي م كزد و اش   ياش چطور زار م    چارهي ب يها بچه
  .رفت

 يده بـود، او طـور     يـ ده و خواب  يشكـ  دراز   ير درخت يگرگ ز : ريمجازات شر : يارك بد يجزا
 يچـ يد و رفت به خانه و سوزن و نـخ و ق يبز دو(...) خوردند  يان م كها ت  هه شاخ كرد  ك يخرخر م 

رون يـ  بيگـر ي پـس از د    يكـي هـا    افت و بزغالـه   كآن وقت پوست گرگ را شـ      . را بر داشت، آورد   
 يهـا  سنگ. دار شد ي بعد گرگ ب   يمك. ردندك بزرگ پر    يها م گرگ را از سنگ    كبعد ش .(...) دنديپر
هـا    خم شد تا آب بخورد، سـنگ       ي رفت به سمت نهر آب وقت      رده بودند، كاش   مش تشنه ك ش يتو

  .»خوشحال شدند دند،ين را ديها ا تا بزغاله.  آب و غرق شديردند و افتاد توك ينيسنگ
هـاي ايرانـي تـاكنون صـورت نپذيرفتـه بـود،             بنابر تحليل اين دو داستان كه براي داستان       

 .هاي پيشنهادي پروپ است ويشكاريكنيم كه هر دو منطبق با روش مطالعاتي و خ مشاهده مي

  يريگ جهينت
 يـك ، قـصه    ي فرانـسو  يك ي دارد؛ برا  ي ارتباط تنگانگ  ي قوم يها ها با فرهنگ   يمند عالقه

، ي آلمـان يـك  يه بـرا ك يدرحال.  در بر داردياميه پك است يا نندهك مجذوب يح و سرگرم  يتفر
ن او  يشيبه باور و اعتقاد اقوام پ      يكزدنم است،   ي پر رمز و راز از دوران قد       يت داستان يقصه روا 

ال ي خ يياي است به دن   يخته به قهرمان پرور   ين، آم يري ش ي، نگرش يراني ا يك يو باالخره قصه برا   
  .ابدي يا، پردازش ميؤل و رياش، در تخ ه لذتكز يانگ

سته يسته و با  يه شا كد هنوز آن طور     ي كه شا  ي ونوجوان، نوع ادبي است جد     كودكات  يادب
ردن كـ دا  يـ پ. ي علمـ  ي مطالعـات  ير بـرا  كـ  دارد ب  ي قـرار نگرفتـه؛ بـستر      يبررسآن است، مورد    

 مـا را    يرانير ا ي غ يها  آن با داستان   ةسي پروپ و مقا   يها هي نظر ي بر مبنا  يرانيوتاه ا ك يها داستان
ـ نخـست ا  : بخشد تا به دو نتيجه برسـيم       ينان م يدهد و اطم   ي م ياريدر اين جهت     ـ ه ا كـ ن  ي ن ي

ار ي بـس  ي همان سفر از شرق به غرب است، ساختار        ةجيه نت ك كه مشتر ها با داشتن وجو    داستان
ردن كـ اده  يـ ان پ كـ دي اسـت بـر ام     يـ اند؛ سپس تأك   مشابه دارد و در واقع از يك ريشه برخاسته        

تـر، زيـرا      مطالعـاتي گـسترده    ة و نوجوان به عنوان دستماي     كودكهاي   قصه  بر ي جهان يها هينظر
ر يل وتفس ي همراه با تحل   ي و نوجوانان دارد؛ نگاه    كودكات  ي نو به ادب   يات نگاه يامروزه علم ادب  

 .نيري شييان ماجرايو نه فقط ب



  سمانه رودبار محمدي/ ايلميرا دادور  70

  شناسي تابك
  .تابك يايدن :، تهراني صمد بهرنگيها قصه).  1377. (صمد ،يبهرنگ

  .سمت: ، تهران مباني معناشناسي نوين).1381( .شعيري، حميدرضا

  .چاپ نهم دوس،فر :تهران ،يانواع ادب).  1381.( روسيس سا،يشم

  .ريبكريام :تهرانن، يفرهنگ مع).1360. (ن، محمديمع

  .سروش :تهران ،ياووس جهانداركيك ةترجم ،يراني ايها  قصهيندب طبقه. )1363( .شياولر مارتسولف،

  .دانشگاه تهران. نامه انيپا، يشانيندرال و ماه پيس:  دو قصهيقي تطبيبررس). 1382. (، مهزاديجان ماه

  يجام: ، تهراني صبحيها قصه). 1377. (اهللا فضل ،يمهتد

  .آگاه:تهران ،رمان وتاه،كداستان  قصه، .)1360.(، جمالير صادقيم

  .ميبروخ :تهران، يفارس -فرهنگ فرانسه ).1346. (ديسع ،يسينف
Bettelheim, B. (1976 ): La Psychanalyse des contes de fées.Trad.fr.de Théo 

Carlier.Paris : Pierre Laffont. 

Delarue,P.Ténèze,M.-L. (1965): Le conte populaire français.Paris: Maison-neuve et 
Larose. 

Fontanille, J. (1999): Sémiotique et littérature. Paris : Presses universitaires  de France. 
Greimas, A.J. (2002): Sémantique structurale. Paris :PUF. 

ْLagarde,A. et Michard, L. (1985): La Littérature du XVII e siècle. Paris :Bordas. 

Propp,V. (1970): La  Morphologie du conte.Paris :poétique /Seuil.  

Taine, H. (1970): La Fontaine et ses fables, Lausanne : éditions l’Age d’Homme.  

Von Fronz,M.-L.( 2003):  L’Interprétation des contes de fées.Paris : J.Renard.La 
Fontaine de Pierre. 

http://www.sdv.fr/pages/adamantine/greimasserie.htm, Retiré: Juillet 2007. 

http://www.ucs.mun.ca/~lemelin/fontanille.htm, Retiré: Janvier/ Février 2000. 

  


