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چكیده
حرکت سریع و رو به پیشرفت جامعه امروزی و رشد شتابان تکنولوژی باعث شده بشر امروزی برای مطالعهه کتهاآ  ن  ه       

نمی گذارد یا ندارد. بنابراین به کتاآ  ای مجازی و دیجیتالی بیشتر متمایل است و به  نهها  کتب قدیمی، متاسفانه وقت زیادی 
روی می  ورد.  رچقدر حج  کتاآ  ا اندک و دسترسی به  نها با وقت ک  مقدور باشد، بدون شک مقدمه ی مراجعهه بهه  ن   

با توجه بهه   ین کتاآ  ایی از مهجور ماندن ر ایی یابند. کتابها فرا    و باآ مطالعه و تحقیق در باره شان  باز می شود و تا چن
کتاآ مرزبان نامه داستان  ای می توان داشتی ، به این نتیجه رسیدی  که  درریخت شناسی داستان  ای مرزبان نامه ی کهپژو ش

دون مراجعهه ی متهتقی  بهه    تا خواننده یا محقق بتواند بدون خواندن تمام داستان  ا و به  را نیز در یک نمودار به تصویر کشید
مرزبان نامه و با صرف کمترین وقت ساختار کلی داستان  ا، محتوای درونی داستان  ا، شخصیت  های موجهود در  نهها و در    

 کل نقشه ی داستان را در یک نگاه مطالعه نماید.


 نامه، نمودار، داستان ، تحلیل قصه، مطالعه و تحقیق : مرزبانواژگانکلیدی


مقدمه .1
نویتی پیرو سبک نصر اهلل بن عبد الحمید منشی است که کلیله و دمنه را در نیمهه او   مرزبان نامه از لحاظ شیوه نثر 

تمهامی  اهار داسهتانی  ن    نگارش خهود را برتهر از    نویتندهقرن شش   جری از عربی به فارسی ترجمه کرده است . 
عَجَه  ماعهدای کلیلهه ودمنهه،       نک، مرزبان نامه که از زبان عُج  وضع کرده اند ودر. »کلیله و دمنهدوره می داند مگر

 (20: 1390)وراوینهی، .«کتابی دیگر مشحون بغرایب حکمت و مشحوّ برغایب عظت و نصیحت، مثل  ن نتهاخته انهد  
 .داند از سه جهت ممتاز می»نامه را  کتاآ خود یعنی مرزبان مچنین 

 . ای نامتتعمل تازی در  ن بکار برده نشده واژه .1

 .اند در  ن  ورده نشده که دیگران بکار بردهامثا  و اشعار تازی و پارسی  .2

 (296موضوع معینی در مواضع بتیار به صورتهای مختلف در مده است)ص 
داستانهای تمثیلی را بر اساس شخصیتهای داستان بهه دو قته  تقتهی  کهرده     است و  تمثیلی  ای مرزبان نامه داستان

 ا روایت می شود و اعما  و احتاسات انتهان بهه حیوانهات    قصه  ایی که از زبان حیوانات ماجرا ای ان » که یااند:
نتبت داده می شود که اغلب جنبه ی تمثیلی و نمادین دارد و بر مفا ی  معنوی و اخالقی تأکید می ورزد.مثل افتانه 

تمثیلی  تمثیل در معنای داستان(95: 1382)میرصادقی،«.  ای تمثیلی کلیله ودمنه و داستان  ای بید پای و مرزبان نامه
، معاد  الگوری است و مراد از  ن ، بیان داستانی است از زبان انتان یا حیوانهات ، کهه گذشهته از معنهای یها ری ،      
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 و یها دارای معنایی باطنی و کلی نیز  تت؛ معنایی که  ن سوی واژه  ای نمادین و رمز میز ) سمبلیک ( نهان اسهت . 
این داستانها،  دفی اخالقی و دینی دارنهد و مهی کوشهند تها      »نی  تتند.داستانهایی که قهرمانان  نها شخصیتهای انتا

خواننده و شنونده را متنبه سازند و از خواآ غفلت بیدار کنند و بدینتان بهه اصهالب بدردازنهد. فرنگیهان از اینگونهه      
داستانهایی کوتهاه یها بهه     داستانها به پارابل تعبیر کرده اند و اندرز ایی را که از حضرت عیتی علیه التالم ، در قالب

صورت مثَلها، در انجیلهای چهارگانه نقل شده است ، نمونه  ای برجتته پارابل بهه شهمار  ورده انهد ماننهد داسهتان      
گوسفند گ  شده که نماد گمرا ان است و تالش برای یافتن  ن ، که بیانی است از کوشش در جهت ارشاد گمرا هان  

)تقهوی،   «یه غافالن نوشته شده اند در شمار پارابلها یا گونهه ای از پارابلهها  تهتند.   .داستانهای مذ بی که با  دف تنب
 (95و94: 1376

نامه  ن را با پاره  ای کوچک ترش زیر نظر  وریه  و سهد    ابتدا بهتر است طبق ساختار خود مرزباناما برای شروع 
پهرا  عنهوان    پهیش چشه   وریه .   ت شناسهانه  به شکل ریخنتایج بررسی و تجزیه را در نمودار ای تازه و جداگانه 

ریخت شناسی ، توصیف قصّه  است بر پایه ی اجهزای سهازنده ی   »ریخت شناسی را این گونه تعریف می کند،که : 
 (49: 1368پرا «) نها و مبتتگی این سازه  ا با یکدیگر وبا کل قصّه 

ااهر یعنهی   « بازنگهار »الکتهاآ از طهرف    نوان ذیلمرزبان نامه وراوینی در نُه باآ، یک مقدمه و یک مؤخره که تحت ع
سعدالدین وراوینی افزوده شده است. این کتاآ از زبان حیوانات و به تقلید از کلیلهه و دمنهه نصهراهلل منشهی نوشهته      

است. در واقع نویتنده کتاآ از طریق داستان  ای غیرمتتقی  و از زبان حیوانات پنهد و انهدرز ای خهود را بهه      شده
گوید در عین حا  داستان را از شکل شفا ی  ن به شکل نوشتاری در می  ورد وبنا به مقتضهای   مان خود میپادشاه ز

حا  داستانی را ذکر می کند که    پاسخی برای وزیر باشد و    شداری برای پادشاه و  مچنین منبعی بزرگ برای 
کیل می د د، از تجربه  های خهود و دیگهران بهه      ایی که مجموعه او را تش قصّه گو در نگام انتخاآ قصّه» یندگان. 

(  این روش در میان دانایان  ندی و ایرانی رواج داشت و در ایران پ  21: 1392چمبرز، «)گیرد. عنوان منبع بهره می
 از اسالم نیز ادامه یافت.  

کنهد و بطهور    ااهر اشهاره مهی    ینامه و نیز به ویژگیها در مقدمه کتاآ، وراوینی به انگیزه خود از نگارش دوباره مرزبان
 د د. ای انجام می ضمنی میان این اار و دیگر کتابهای مشابه ه البته از لحاظ شیوه و سبک نگارش ه مقایته

 
باباول-1

باآ او  به معرفی کتاآ و توصیف احوا  نویتنده و علل نگارش مرزبان نامه و داستان مشاجره نویتنده و وزیهر را  
نگارش اار اختصاص دارد.کتاآ منتوآ بهه مرزبهان بهن شهروین و شهروین پادشهاه        عدم بر سر ضرورت نگارش یا

مازندران از نوادگان کیکاووس برادر انوشیروان دادگر است. با در گذشت شروین پتر بزرگتر از میان پنج پتهر او بها   
 بیعت سایرین به حکومت رسید اما پ  از مدتی پتران طالب و مدعی حکومت شدند.

ی سهایر   ه از بقیه برادران فاضل تر بود و د  در گرو مطامع دنیوی نداشت برای اینکه شاه او را نیز در زمهره مرزبان ک
برادران ندندارد تصمی  گرفت از  نجا دور شود. بزرگان قوم از او خواستند که پ  از ترک  ن سرزمین، کتابی بنگهارد  

فضایل و محاسن نگارنده در تاریخ ماندگار شود. مرزبان بهرای  تا راه سعادت دنیا و  خرت به  یندگان نمایان گردد و 
 جرت و کتابت از پادشاه اجازه خواست و شاه در این مورد با وزیر خود مشورت کرد. وزیر با  جهرت او از بابهت   
دور شدن یکی از دشمنان شاه ) به زع  وزیر( موافق بود ولی در مورد نگارش چنهان کتهابی معتقهد بهود کهه  هدف       

ی پادشاه نمی دانتهت. از او در خواسهت    بان تقبیح روش پادشا ی برادر است و مرزبان را در حد نصیحت کنندهمرز
 نمود تا  ر  ن چه می گوید در حضور وی باشد تا او)وزیر( ایراد  ن را به شاه گوشزد نماید.
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ضع وحها  و نیهت وزیهر خهود     ی  ن این شد که پادشاه به و مفاوضه ای بین ملک زاده و دستور سر گرفت که نتیجه
 گاه شد و مرزبان را نیز به درستی شناخت وزیر را به حب  فرستاد و به مرزبان اجازه داد به  ر جایی که می پتهندد  

 برود و کتاآ مورد نظر خود را بنگارد تا را نمای پادشاه و جهانیان گردد.

 
 حکایت  ای باآ او  :

 بات استحکام برادری  حکایت  نبوی با ضحاک)پارابل(پیام: در اا
 داستان خره نماه با بهرام گور ) پارابل ( پیام: تکری  مهمان نوازی وگشاده دستی وتقبیح ختاست
 گرگ خنیا گر دوست با شبان )فابل( پیام: برای ر ایی از گرفتاری باید به  ر حیله ای دست زد.

 داستان شغا  خر سوار ) فابل ( پیام: فرار از بدتر به بد
شاهووزیرباپادشاهبرادریمفاوضه/اولبابکلینمودار

1نمودارالیههایداستانهایبابراویداستانمخاطب
 ملک زاده  نبوی وضحاک ملک 

 ملک زاده خره نما وبهرام گور ملک

 ملک زاده گرگِ خنیاگرْ دوست با شبان ملک

 دستور مفاوضه ملک زاده
 ملک زاده مفاوضه دستور

 دستور مفاوضه لک زادهم
 ملک زاده مفاوضه دستور
 ملک زاده شگا  خرسوار ملک

 ی مفاوضه :  پایان داستان و نتیجه
 عز  و زندانی شدن دستور
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 بابدوم-2

 باآ دوم مرزبان نامه، )در ملک نیکبخت و وصایائی که فرزندان را بوقت وفات فرمود(
زیادی دارد و  نگام رحلت او به جهان باقی فرا رسیده و او از بهروز نهزاع    حکایت پادشاه نیکبختی است که فرزندان

کنهد و نصهایحی را در    و تفرقه و برخورد میان فرزندانش بیمناک است. لذا  نها را گرد بتتر مرگ خویش جمهع مهی  
ن دو نفهر  کند.و گفت وگوی وی با فرزند ارشد خود و حکایت  هایی کهه توسهی ایه     قالب داستان به  نها گوشزد می

برای تکمیل صحبت ارائه می شود به بیان نکات و یرایف اخالقی و رمز و راز زنهدگی موفهق پرداختهه شهده اسهت      
دقایقی  مچون شکر گزاری، بردباری، دادگری، ترک خودپتندی، میانه روی بهین باددسهتی و امتهاک، شهجاعت و     

شمن، دوری از    نشینی بهدان، تقتهی  مها  بهه     خردمندی،  مت عالی، یکتانی گفتار و کردار، نیکی با دوست و د
متاوات و یاری یکدیگر در مکافات، استفاده از دوستان قدی  و توشهه انهدوزی بهرای سهرای بهاقی از توصهیه  های        

ی نگارنده به ابنای بشر است.حکایت  ایی در خال  صحبت  ای پادشاه و پتهر   پادشاه به فرزندان و در واقع توصیه
 ه به شرب زیر می باشد:ارشدش  مده است ک

 داستان برزگر و مار : ) پارابل ( پیام : ذات بد نیکو نگردد.
نشتتن غالم در کشتی را رمهز بهه وجهود  مهدن     »یعنی  غالم بازرگان : ) پارابل( پیام : توشه اندوزی بهر سرای باقی 

ه بودن غالم را بهه معنهی بهه فکهر     جنین در رح  مادر، شکتته شدن کشتی را به دنیا  مدن کودک و به دنبا  راه چار
دارد و   ای این دنیا بر حهذر مهی   داند. از این رو او در تکمله بیان رمز خویش  دمی را از خوشی  خرت بودن وی می

دولت  ن جهانی را اساس در این جهان نهیهد و  : »(152: 1383)پور نامداریان، «کند ا میت  خرت را به او گوشزد می
ر ایههن سههرای فههانی کنیههد وکههارفردا امههروز سههازید؛ چنانکههه  ن غههالم بازرگههان     کتههب سههعادت بههاقی  هه  د 

 (104: 1390)وراوینی،«ساخت.
   و و موش و عقاآ :)فابل(پیام:  رکه از کمک به دیگران سرباز زند خود به بلیه ای گرفتار  ید.

 فعتی باشد  مرد طامع با نوخره : ) پارابل ( پیام : نکو ش دوستی ای که به موجب چش  داشت من
شهریار بابل با شهریار زاده : )فابل( پیام : مذمت خیانت در امانت و نیز توجه به این نکته که نابرابری جاه و ما  بهین  

 خویشاوندان موجب تقابل و دشمنی  نها می شود.  
 ند.  نگر با متافر :)پارابل(پیام: نکو ش دوستی که برای خالصی خود از گزند، دوستان را به بال افک

 می پاشد.  روباه با بی : ) فابل ( پیام : دوستی که بر پایه خوا ش  ای نفتانی باشد به راحتی از   



 مفاوضه ی ملک زاده  با دستور

 هنبوی وضحاک

م گور  خره نما وبهرا

اگر ی  گرِگ خن

 دوست و شبان

 شگال خرسوار
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بازرگان با دوست دانا : ) پارابل ( پیام : دوستی ای که به سرعت و زمان اندک فرا    یهد، دوسهت نیتهت و یهافتن     
 دوست واقعی سخت است.

 دوستانی که به خاطر جاه و مقام به تو نزدیکند. د قان با پتر خود : ) پارابل ( پیام :
با وفات پادشاه، فرزندان او طبق وصیت پدر  ر یک به والیت ناحیه ای منصوآ شهده و بهدور از دشهمنی در عهین     

 وفاق زندگی کردند که به صالب  نها و مملکت امور پیش رفت.
فرزندانبهملکوصیت/دومبابکلینمودار

بابسوم-3
شود. در این داستان، دختر اردشهیر، از   در باآ سوم از مرزبان نامه، داستان اردشیر شاه ودانای مهران به حکی  نقل می

بهره است اما در واقع از  د د که به یا ر از ما  و مکنت دنیا بی ستگاران متعدد به وصلت با حکی  تن درمیمیان خوا
 اروتی سرشار و فناناپذیر )حکمت( برخوردار است.این باآ شامل داستان  ایی با عناوین زیر است.

 (شاه اردشیر و دانای مهران به)پارابل( و سه انباز را زن با یکدیگر)پارابل

نمودارکلیبابسوم/شاهاردشیرودانایمهران
 
 
 
 
 
 
 
 
 


باااب 4-

چهارم
پهردازد. دیوگاوپهای و    مهی « نیدانای دی»پادشاه دیو ا و اجنه و« دیوگاوپای»باآ چهارم، به بیان مناقشه و تحدی میان 

کوشند از طریق جادوگری، مردمان را بفریبند و از اطاعت پروردگار عالمیان بازدارند، اما خداونهد، فهردی    یاران او می

2نمودارالیههایداستانهایبابراویداستانمخاطب



 ملک   .برزیگر ومار1 زادهملک 
 ملک   .غالم وبازرگان2 ملک زاده

 ملک زاده .  و و موش وعقاآ3 ملک

 ملک زاده .مرد طامع و نوخره4 ملک
 ملک زاده .شهریاربابل وشهریارزاده5 ملک
 ملک زاده .  نگر و متافر6 ملک  
 ملک زاده .روباه با بی7 ملک

 ملک   ا.بازرگان با دوست دان8 ملک زاده
 بازرگان .د قان با پتر خود9 پتر

 پایان داستان : پادشا ی پتر مهتر

3نمودارالیههایداستانهایبابراویداستانمخاطب



 ملک زاده  ملک

سههه انبههاز   ملک
 را زن

دانههههههای  
 مهران به

1 

2 

3 

 5و4

 7و6

8 

9 

ملک اردشیر ودانای مهران 
 به

 سه انباز راهزن
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وا انهه دیو ها را    موزد و کوششهای بدخ  ای ابطا  جادوگری را به  نها می انگیزد که راه با تقوا را در میان مردم برمی
کند امها سهرانجام    شود، خود را به مجادله با او مهیا می گذارد. پادشاه دیو ا که از یهور مرد دینی  گاه می نتیجه می بی

 ید و مطهابق شهرطی کهه بها دیوگاوپهای پهیش از        است که از این میدان، یفرمند و سربلند بیرون می« فرد دینی»این 
افتد و دیگهر بهاره  رامهش بهه      شوند و بازار جادوگری از رواج می ز میان  دمیان خارج میمجادله نهاده بودند، دیو ا ا

گردد. داستان  ای این باآ: پتر احو  میزبان )پارابل(/ مرد مهمان با خانه خدای )پارابهل(/ مهوش و    میان خلق بازمی
 ابل(ی دیو گاوپای با دانای دینی)پار مار  / بزرجمهر با خترو)پارابل( / منایره

نمودارکلیبابچهارم/دیوگاوپایودانایدینی


 بابپنجم

شود که  ر دو از نزدیکان شیر، پادشاه جنگل، بهه   پنج ، قصه دو شغا  به نامهای دادمه و دادستان روایت می در باآ
موردی که دادمه به محض مشا ده  روند و نزد او ارج و قرآ واالیی دارند، اما این نزدیکی به دلیل خنده بی شمار می

انجامد و دادمه مهدتی بهه    گردد، به کدورت و دوری می می د د و شیر نیز متوجه خندیدن وی عیبی از پادشاه، سر می
 های حتهودان،    رغه  کارشهکنی   افتد و پادشاه به گردد تا اینکه وساطتهای دادستان مؤار می دستور پادشاه محبوس می
 کند.این باآ شامل داستان  ای زیر است: دادمه را از زندان  زاد می

ارابل(/ خترو با ملک دانها )پارابهل(/ بزرجمههر بها ختهرو)پارابل( / مهرد       دزد با کیک)پارابل( / نیک مرد با  د د )پ
 بازرگان با زن خویش )پارابل(/ رای  ند با ندی )پارابل(

 داستان و دادمه/  پنج  باآ کلی نمودار


4نمودارالیههایداستانهایبابراویداستانمخاطب



 دستور   . پتر احو  میزبان1 گاوپای  

 دستور   .مهمان با خانه خدا2 گاوپای

 گاوپای .موش و مار3 دستور

 دستور .بزرگمهر با خترو4 گاوپای

5نمودارالیههایداستانهایبابراویداستانمخاطب

1 

2 

3 

4 
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بابششم-6

  ایش   شود. زروی که به دلیل شیطنت میباآ شش ، قصه سگی زیرک نام و بزی فراری است که زروی نامیده 
گریهزد. در  نجها بها زیهرک      یابد و به صحرا می شود از بند قصاآ ر ایی می توسی چوپان به دست قصاآ سدرده می

کند. سگ اگرچهه در ابتهدا    یابد، او را به کتب سلطنت ترغیب می شود و چون در او تواناییهای حکمرانی می  شنا می
  ورد. کند در برابر اصرار زروی، بز فراری، ناچار سر تتلی  فرود می از این کار پر یز می

شنود، به طمهع قهرآ بیشهتر خهود را بهه  نهها        کبوتری که از شاخه درختی صحبتهای این دو را درمورد پادشا ی می
نان یابد در میان دیگر حیوانات به تبلیغ حکومهت عادالنهه زیهرک  مهت گمهارد. سهخ       کند و مأموریت می نزدیک می

کند و روز به روز بر گروه طرفداران سگ افزوده، و سهلطنت او در سهایه    کبوتر در میان حیوانات دیگر رواج پیدا می
 شود. با داستان  ای:  ای زروی بنیان نهاده می درایت

( / درخهت  داستان زغن ما ی خوار با ما ی / رمه ساالر با شبان )پارابل(/ موش با گربه )فابل(/ بچه زاغ با زاغ)فابهل 
مردم پرست )فابل(/ زن دیبا فروش و کفشگر )پارابل(/ دزد دانا)پارابل( / داسهتان ختهرو بها خهر  سهیابان)پارابل( /      

 خنیاگر با داماد )پارابل(/ طباخ نادان )پارابل(/ روباه با خروس )فابل(.
نمودارکلیبابششم/زیرکوزروی

بابهفتم-7

 ملک زاده .دادمه و داستان1 ملک  



 داستان ا کیک.دزد ب2 دادمه

 دادمه .نیکمرد با  د د3 داستان

 دادمه .خترو با ملک دانا4 داستان

 دادمه .بزرگمهر با خترو5 داستان

 فرخزاد .بازرگان با زن خویش6 خرس

 شهریار)شیر( .رای  ند با ندی 7 حاضران

6ستانهایبابنمودارالیههایداراویداستانمخاطب





 ملک زاده .زیرک و زروی1 ملک
 زیرک .زغن ما ی خوار باما ی2 زروی

 زیرک .رمه ساالر با شبان3 زروی

 زروی .موش با گربه4 زیرک

 زروی .زاغ با بچه زاغ5 زیرک

 زروی .درخت مردم پرست6 زیرک

 زروی .زن دیبافروش و کفشگر7 زیرک

 کبوتر .دزد دانا8 خرگوش
   و .خترو خر  سیابان9 زیرک

   و .خنیاگر با داماد10 زیرک
 زروی .طباخ نادان11   و

 زیرک .روباه وخروس12 کبوتر

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

 4و3و2

 7و6و5

8 

 10و 9

11 

12 
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رود. در ایهن داسهتان پادشهاه فیلهها بهه فکهر گتهترش قلمهرو          در باآ  فت ، از دو سرزمین پیالن و شیران سخن می
یابد و سفیری برای صهلح   افتد. اما پادشاه شیران، از این واقعه اطالع می ن میحکومت خود به محدوده حکومت شیرا

سری در کله پادشاه فیالن افتاده بود، سفیر صهلح شهیران را    دارد، اما از  نجا که باد خیره و دوستی نزد فیالن گتیل می
کوشند و  یت از سرزمین خویش میگردد، ولی شیر ا تا پای جان در حما ور می کند و به سرزمین شیر ا، حمله رد می

 گردد.داستان  ای این باآ:  خر کار، پادشان پیالن کشته، و لشکرش منهدم می
دیوانه با خترو)پارابل(/ پادشاه با منج  )پارابل(/ سوار نخجیر گیر)پارابل( / شتر با شتر بان )پارابل(/ موش خایه دزد 

 بل( / مصاف پیل و شیر )فابل(.  با کدخدای)پارابل(/ جواآ نوشتن نامه شیر... )فا
نمودارکلیبابهفتم/شیروشاهپیالن

 

بابهشتم-8
شوند از  باآ  شت ، قصه شتر و شیر پر یزگاری است که پادشاه اقلیمی  تتند و در اار ریاضت نفتی که متحمل می

ری، بریده، راه دوستی و  مرا ی با حیوانات را پیشه کرده است، اما این پادشهاه پر یزگهار، وزیهری    عادت گوشتخوا
ای را بریزد و گوشت او را بخورد. خرس برای دست یافتن بهه ایهن    کند خون شتر بیچاره )خرس( دارد که  وس می

کنهد تها بهانهه الزم را بهرای      بهدگویی مهی   کند و از طرفی نیز نزد شیر از شتر  دف، شتر را نتبت به پادشاه بدبین می
 یهد. داسهتان    بندد و خود خرس بدخواه گرفتهار مهی   کشتن او به دست  ورد، اما با درایت شیر، این حاداه چهره نمی

  ای این باآ:
و خترو با مرد زشت روی )پارابل(/  غاز مکایدتی که خرس با اشتر کرد )فابل(/ جوال ه با مار )پارابل(/ مار افتهای  

 مار )پارابل(/ برزگر  با گرگ و مار )پارابل(/ درو گر با زن خویش )پارابل(/ ایرا جتته با خترو )پارابل(.







نمودارکلیبابهشتم/شتروشیرپرهیزگار

7نمودارالیههایداستانهایبابراویداستانمخاطب




 ملک زاده .شیر و پیالن1 ملک  
  نج .دیوانه با خترو2 شاه)شیر(

 شهریار .پادشاه با منج 3 شیر

 روباه .سوار نخجیرگیر4 شیر

 روباه با شتربان .شتر5 شیر

.مهههوش خایهههه دزد بههها   6 شیر
 کدخدای

 روباه

 ملک زاده .ادامه شیر وپیالن با نامه7 ملک

 نتیجه داستان پیروزی شیر بر پیل

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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بابنهم-9

زد. ایهن دو  پردا باآ نه ، به روایت عقاآ )که پادشاه پرندگان است( با یک جفت کبک به نامهای  زادچهره و ایرا می
رسهد، عقابههایی کهه در ایهن منطقهه بهه سهیر و         گذاری مهی  کبک در دامنه سبالن النه دارند و  ر سا  که موس  تخ 

شوند،  خر سر به  گذرد و دو کبک صاحب بچه نمی بلعند. سالها به این منوا  می اند، تخمهای  نها را می سیاحت  مده
دارند، پادشاه پرندگان از  نها دلجهویی   د و چون شکایت خود عرضه میشون دادخوا ی، را ی محل استقرار عقابها می

 دارد. داستان  ای این باآ: کند و  زادچهره را به عنوان مشاور نزد خویش نگه می می
ما ی و ما ی خوار )فابل(/ راسو و زاغ )فابل(/ پیاده و سوار )پارابل(/ شرب  یین ختهروان پارس)پارابهل( / رسهیدن    

مقصد و طلب کردن یهه و احوا  با او گفتن)پارابل( / صفت کو ی که نشیمن گهاه عقهاآ بهود )فابهل(/      زاد چهره ب
اتصا   زاد چهره بخدمت پادشاه )پارابل(/ رجوع  زاد چهره بخدمت شاه )پارابل(/ وصیت  زاد چهره )پارابهل(/ مهرد   

 باغبان با خترو )پارابل(
یرانمودارکلیبابنهم/عقابوآزادچهرهوا

 
 جدولعناصرسازایداستانهایمرزباننامه-10
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در بررسی و جتتجو در بین داستان  ای مرزبان نامه تعهدادی از خویشهکاری  ها بهه چشه  مهی خهورد کهه گویها          
اختصاص به داستان  ای کوتاه دارد.برای بررسی دقیق این موضوع، غالب خویشکاری  های مشها ده شهده در بهین     

 های  با نگاه گذرا به این جدو ، فعهل و انفعهاالتی کهه در داسهتان     ای .نامه را در جدو  زیر  ورده ای مرزبانداستان
کل کتاآ با سایر کتاآ  های داسهتانی    ی مقایته گیرد و امکانمرزبان نامه اتفاق افتاده پیش چش  خوانندگان قرار می

 ممکن می گردد.

 خویشكاری عناصر نشانه شماره خویشكاری عناصر نشانه شماره

1 a 43 - وضعیت  غازین V عدالت - 

2 aa 44 - وضعیت  غازین دوم D8 قصد شکار  

3 M2 خبرگیری  45 E8 پناه گرفتن  

  فریب  46 E پرسش ? 4

5 P+ پاسخ خردمندانه  47 G5 استفاده از واسطه  

6 F1 دیه، پاداش   48 I پیروزی قهرمان  

7 A تله گذاشتن  49 E8 دفع اقدام  

8 A8 به دام افتادن  50 W0 پاداش نقدی  

9 B1 درخواست کمک  51 -w0 قطع پاداش  

10 No رد درخواست  52 Ea اعتراض  

11 U مجازات  53 I2 اابات ادّعا  

12 A15 اسارت  54 T! احتاس نا امنی - 

13 A14 کشتن  55 D2  استقبا  

14 -A14 عدم کشتن  56 D4  درخواست ترّح  

  ترّح  E5 57 - فرجام خوآ + 15

16 B2 فرستادن  58 - فرجام بد - 

17 B3 عزیمت  59 Y1 تتلی  نشدن  

  فریب از راه دیگر  60 Ee بازگشت ↑ 18

19 Y2 فرمان دادن  61 X تصمی  اشتباه  

20 Y انجام دستور  62 Yx اقدام نابجا  

  ترسیدن  63 ti تعّجب ! 21

22 D1 زمون   64 E7 روشنگری  

23 Ed اجرای  زمون  65 G را نمایی  

24 -E شکتت در  زمون  66 B کمک یاریگر - 

25 +E   پیهههروزی تقریبهههی
 در زمون

 67 K1 بیان گرفتاری  

26 Ek پیههههروزی کامههههل-

 در زمون

 68 K2 دفع گرفتاری  

27 W انتخاآ  متر  69 G1 را کار تازه  

28 L- 70 - دلیل غیر منطقی Kx گرفتاری شدید  



 11/نامهمرزبانهایداستانینمایه

29 L+ 71 - دلیل منطقی Ko گرفتاری  

30 A- 72 - کمبود N1 اغوای فریبکارانه  

31 E3 خدمت  73 → فریب خوردن  

32 K کارسازی  74 A10 به دریا افتادن  

33 Gi تاخیر  75 Ps نجات قهرمان - 

34 Ta 76 - طعنه W* ه شدنپادشا  

35 O 77 - بی اعتمادی -w* عز  از پادشا ی  

36 M ماموریت  78 T2 ساختن کاخ  

37 B8 مهلت خواستن  79 B8 توکّل  

38 Nm انجام کار با شرط  80 D7  درخواسههههههههت
 را نمایی

 

39 N انجام کار  81 I5 کشتن شریر  

40 Re 82 - تکرار ماجرا    

41 i 83 - اصل کلی    

42 z 84 - حاداه اتفاقی    


 نتیجه
 کهردن  که   بهرای  اسهت  را هی  معاصر، ادبی نقد و  ا نظریه موضوعات، مختلف زاویای از گذشته، ادبی  اار به توجه
 از بهیش   نهها  ارزشمندی راز و ارزش تا  تتند شدن فراموش درحا  شاید  که نامه مرزبان مثل  ااری چنین با فاصله
 از کهه  است  ااری جمله از نامه مرزبان. شود برداشته سنتی و معاصر ادبیات پیوند برقراری ایبر گامی و  شکار پیش

 بیشهتر   ن در شناسهانه  ریخهت  بررسهی  وامکهان  قابلیهت  بلنهد   ای داستان به ونتبت شده تشکیل کوتاه  ای داستان
 توان گفت:می  نامه مرزبان  ای شخصیّت و  ا داستان  ا و خویشکاری با توجه به تنوّع.است

کرد و حتی به شهکل جهدو     بررسی را داستانی ادبیات ی عرصه سنگ گران اار شناسانه، می توان این ریخت نگاه با
 و نمایه ارائه کرد . 

... و مولهوی  سهعدی،مثنوی  پای،گلتهتان  بید  ای ودمنه،داستان کلیله چون  ااری با شناسی ریخت ازنظر مرزبان نامه
 -اخالقهی  رویکهرد  بیشهتر  دارنهد و  یکتهانی  وقالب طرب تقریبا نامه مرزبان  ای تانداس .است شکل و   جن    

 .دارند تاکید واخالقی معنوی برمفا ی  بیشتر دارند و نمادین و تمثیلی ی جنبه دارند و اغلب اجتماعی
 بهه  فراوانهی  ی  ها  خویشکاری  تتند، نامه،حیوانات مرزبان  ای داستان   ای شخصیت و  ا نقش بیشتر که  نجا از

  .خورد می چش 
 ای پریهان پهرا  نیتهت کهه     نامه بیشتر داستان کوتاه )فابل یا پرابل( بوده و قابل مقایته با داستان ای مرزبانداستان

  سرشار از افتانه و جادو و تخیل است.

 منابع
 (ریخت شناسی قصه  ای پریان، ترجمه ی فریدون بدره ای،تهران،توس1368پرا ، والدیمیر) -1

 .4ج  فر نگی، و علمی انتشارات پنج ، چا  ، رمزی  ای داستان و رمز( 1383)تقی نامداریان، پور -2

 حکایتهای حیوانات در ادآ فارسی ، تهران. (1376)تقوی ، محمد -3

 ( قصه گویی ونمایش خالق،ترجمه اریا قز  ایاغ،تهران ،مرکز نشر دانشگا ی1392چمبرز،دیویی) -4

 داستانی،تهران ، انتشارات علمی (ادبیات 1382میر صادقی،جما ) -5
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