
 

 دمنه در زبان فارسی و شناسی کلیلهکتاب
 مجتبی طاووسی
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 زاده  دکتر امین مجلّی
 پردیس شهید باهنر اصفهان -مدرس دانشگاه فرهنگیان

 چکیده
تباس از آن تألیف شده ترین و تأثیرگذارترین آثار ادبیات جهانی است، که کتب بسیاري به تقلید یا اق کلیله و دمنه از مهم

-هاي اخیر نیز تحقیقات فراوانی در جوانب مختلف این اثر صورت گرفته؛ اما متأسفانه به دلیل نبودن کتاباست. در سال

ها هاي قابل تحقیق عاطل مانده و از طرفی تحقیق در بعضی از قسمتشناسی جامعی براي این کتاب، بسیاري از قسمت
شناسی کلیله و دمنه را به منظور هموار شدن است. به همین دلیل نگارندگان بر آن شدند، تا کتاببه تکرار بیهوده کشیده 

 هاي دانشجویی، تنظیم نمایند.  نامه راه براي تحقیقات بعدي، در سه قسمت کتب چاپی، مقاالت و پایان
 هاي بیدپاي تنتره، داستان شناسی، کلیله و دمنه، پنجهواژگان کلیدي: کتاب

 
مه:مقد 
اند ، بخوبی با اهمیت کتاب کلیله و دمنـه آشـنا هسـتند. قصـد      که کتاب را به عنوان بهترین جلیس خود برگزیده آنان     

گونه مسـائل  نگارندگان در این مقال بررسی اهمیت یا پرداختن به مسائل تخصصی این کتاب نیست؛ زیرا آنچه که به این
 و یا در حال پیمودن منازل آن هستند.  اند ۀ تحریر کشیدهگردد را مؤلّفان به رشت مربوط می

 
 شناسی در این پژوهش: محدودة کتاب -1

باشـد   اند که تألیفات بسیار زیادي در زمینۀ کلیله و دمنه در جهان منتشر و یا در حال انتشار می محقّقان بخوبی آگاه       
ما آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شـده اسـت، تألیفـاتی    که گردآوري همۀ آنها از حوصلۀ این پژوهش خارج است؛ ا

 شود: است به زبان فارسی که خود به سه دسته تقسیم بندي می
 

 الف ـ کتب:
هاي مختلف کلیله و دمنه در زبان فارسی تألیف شده است که نگارندگان تقریبـاً تمـامی    کتب فراوانی درباب جنبه       

هاي فراوانی بـراي کودکـان منتشـر شـده      اند؛ ولی از آنجایی که بازنویسی و مطالعه نموده آنها را از مراجع مهم گردآوري
باشـد ـ بـه     است، نگارندگان ناگزیر دست به گزینش زدند و بجز یک نمونه ـ که به عقیدة آنـان بهتـرین بازنویسـی مـی     

ف نمودند تـا در فرصـتی دیگـر در    هاي کودکانه را از فهرست کتب حذ تحقیقات جدي بسنده کردند و تمامی بازنویسی
 مجالت مربوط به ادبیات کودکان بصورت مستقل چاپ گردد. 

 
 ب ـ مقاالت:
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هاي مختلف علمی بـه چـاپ    مقاالت فراوانی در زمینۀ کتاب کلیله و دمنه در نشریات کشور به زبان فارسی با رتبه       
له فهرست مقاالت استاد ایرج افشار آنها را استخراج نمودند و رسیده است، که نگارندگان با استفاده از مراجع مهم از جم

 در قسمت مقاالت به ترتیب حروف الفبا درج نمودند.
 

 هاي دانشجویی: نامه ج ـ پایان
ها نوشته شده است که نگارندگان با مطالعۀ  هاي دانشجویی فراوانی در زمینۀ کلیله و دمنه در دانشگاه همچنین رساله       

 ها ، آنها را گردآوري نمودند. ختلف و مراجعه به کتابخانهفهارس م
 
 ضرورت تهیۀ کتابشناسی کلیله و دمنه: -2

گـردد؛   گیرد و تألیفات فراوانی در آن زمینه منتشر مـی  اصوالً زمانی که کتاب و یا موضوعی مورد توجه عام قرار می       
باشـد. خوشـبختانه در مـورد بعـض کتـب فارسـی،        هـا مـی   ابشناسیمهمترین کار، تهیۀ کتابشناسی و به روز کردن آن کت

ها نیازمند به روز شدن هستند؛ که امید است مؤلّفان محترم به ایـن   هایی تهیه شده است ؛ اما همان کتابشناسی کتابشناسی
همۀ تحقیقات باشـد تهیـه   کار اقدام کنند. متأسفانه در مورد کتاب کلیله و دمنه تاکنون کتابشناسی جامعی که در برگیرنده 

هـاي دانشـگاهی ـ هسـتیم. البتّـه       اي ـ مخصوصـاً در رسـاله    هـاي بیهـوده   کاري نشده است و به همین دلیل شاهد دوباره
رسانی صـحیح و نبـود    ها متوجه شدند که انتحالی صورت نگرفته؛ بلکه به دلیل عدم اطّالع نگارندگان با مطالعۀ آن رساله

ز دانشجویان بدون آگاهی از اینکه دانشجوي دیگري در حال مطالعه در آن موضوع است، دست به ، هر کدام ا کتابشناسی
 گیري یکسان بوده است.  اند که معموالً نتیجه تحقیق زده

در پایان امید است که این بضاعت مزجاه مورد توجه استادان محترم قـرار بگیـرد و نگارنـدگان را از نظـرات خـود           
 .محروم ننمایند

 
 ها: الف ـ کتاب

 ،قم.1381، تقیه،محمد حسن ،دانشگاه قم،"دمنهابیات عربی کلیله و " -1
 ،بابل.1389، کمال جو ،مصطفی ، مرجان مهدي زاده،نشر مبعث،"دمنهابیات عربی کلیله و " -2
 ،تهران.1388،واعظ کاشفی،حسین بن علی،تصحیح و تحشیۀ محمد روشن،ناشر:صداي معاصر ، "انوار سهیلی" -3
 ،اصفهان.1384، ضیائی ،شهیره ،نشر غزل،"رسی ساختار نحوي کلیله و دمنهبر" -4
 ،تهران.1382دو ،ترجمه صادق سجادي،انتشارات طهوري، بلوا،فرانسوا ،"برزوي طبیب و منشأ کلیله و دمنه" -5
 ،تهران.1341، شیکهر، ایندو، دانشگاه تهران، "پنجاتنترا" -6
هاشمی ، مصطفی بی  مؤلّف اصل کتاب: وشیو شرما  ، مترجم: ، "پنچاکیانه یا پنج داستان کلیله و دمنه" -7

 ، تهران.1363خالقداد ؛ مصححان: عابدي ، امیرحسین ؛چند ، تارا، ، جاللی نائینی ، محمدرضا  ، ناشر اقبال ، 
 نشی].،تهران.[بازنویسی کتاب کلیله و دمنۀ ترجمۀ نصراهللا م1380،ایمانی، بهروز،ناشر اهل قلم،"پندنامه نیاکان" -8
 ،رشت.1380، پورمحمد،رحمت ،انتشارات دانشگاه گیالن،"جزیه و ترکیب اشعار کلیله و دمنهت" -9

 ،تهران.1343ترجمۀ نصراهللا منشی،تصحیح مجتبی مینوي طهرانی،انتشارات امیرکبیر،"ترجمۀ کلیله و دمنه" -10
 هران.، ت1388، شیوکومار،برگردان ناهیدرشید ، آسیم،"هایی از کلیله و دمنهداستان" -11
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 ، تهران.1386، ریاضی،حشمت اهللا ، اوحدي، "هاي کلیله و دمنه ها و پیام داستان" -12
،خانلري،بخاري،محمدبن عبداهللا،تصحیح پرویز خانلري و محمد روشن،انتشارات "هاي بیدپايداستان" -13

 ،تهران.1361خوارزمی،
 ،تهران.1336، محجوب،محمد جعفر ،خوارزمی،"دربارة کلیله و دمنه" -14
[مروري بر ابواب کلیله و دمنه از دیدگاه مواعظ و حکم]، جعفري ، ناهید ، زوار، "ة چندهزارسالهزبد" -15

 ،تهران.1392
 ،مشهد.1382، اعتماد سرابی، هاشم ، ضامن آهو،"سیماي زن در کلیله و دمنه" -16
مؤلّفی ناشناخته  ،اسفزاري، فضل اهللا بن عثمان بن محمد ، و"شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه" -17

 ،تهران.1380،تهران؛نیز:میراث مکتوب،1390،تصحیح بهروز ایمانی،انتشارات سخن،
 ،تهران.1382،اقبال،عباس،اساطیر،"شرح حال عبداهللا بن المقفّع" -18
 ،عظیمی،عباسعلی،نشر فرخی،؟،تهران."شرح حال و آثار ابن مقفّع" -19
 ،تهران.1384ویان،، موسوي،فرج اهللا،نشر مه ر"شرح کامل کلیله و دمنه" -20
 ،شیراز.1386،مجتبی مینوي، محمودي ،خیراهللا ،دانشگاه شیراز،مرکز نشر، "دمنه بر اساس نسخهشرح کلیله و " -21
 ، تهران.1389،زوار،عفت کرباسی،محمدرضا ،"برزگر خالقی شرح کلیله،" -22
اهتمام پرویز مستوفی،  ،امیرخسرودارایی زنجانی،(برهان السلطنه)،بسعی و"شکرستان یا منظومۀ انوار سهیلی" -23

 ،طهران.1326چاپخانه فردوسی،
 ، تهران.1377زاده، نشر سوره مهر،  ابوالفضل بن مبارك عالمی، به کوشش ناصر هاشم"عیار دانش" -24
 ،،تهران.1389، گودرزي دهزیري ،محمد ، روزگار،"نگ جمالت حکمی کلیله و دمنهفره" -25
 ،ایرانشهر.1386مت ، دانشگاه آزاد اسالمی،، قیصري ،حش"فرهنگ کلیله و دمنه،شرح لغات ..." -26
27- "تهران.[بازنویسی کلیله و دمنه].1375، ثروتیان، بهروز ،تکتاز، "هاي خوب خوب هقص،، 
 ،تهران.1375،انتخاب و توضیح رضا انزابی نژاد ،جامی،"کلیله و دمنه ، برگزیده" -28
ی، بنیاد فرهنگ ایران ، ناشر: بنیاد فرهنگ طوسی، احمدبن محمود ، تودوآ ، ماگالقانعی  ،"کلیله و دمنه منظوم" -29

 ،تهران. 1358ایران، 
 ،قم.1391زاده آملی؛نشر بوستان کتاب قم،  ، تصحیح حسن حسن"کلیله و دمنه نصراهللا منشی" -30
 ق،طهران.1367، 1326، قریب ،عبدالعظیم،ناشر مجلس، "کلیله و دمنه نصراهللا منشی" -31
 ،تهران.1391ویرایش و توضیحات مجید سرمدي،نشر سمیر،، تصحیح عبدالعظیم قریب، "کلیله و دمنه" -32
  احمد بن محمود ، تصحیح ماگالی تودوا،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،، قانعی طوسی "ي منظوم کلیله و دمنه" -33

 .ش 1358چاپ اول،
:  ،اصـفهان ؛نیـز  1387،طالشـی،یداهللا،کتاب فـردا،   "دمنه ، شرح لغات ،کنایـات ، عبـارات، و امثـال   کلیله و " -34

 ،اسالمشهر.1389،تهران ؛نیز دانشگاه آزاد ،1387نیکتاب،
 ،تهران.1390، روح بخشان ،عبدالمحمد ، نشر مرکز، "دمنه بر اساس کتابتی نویافته از قرن سیزدهمکلیله و " -35
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بـه  با مقابله چاپ عبدالعظیم قریب و تطبیق چند نسخه دیگر [و شرح بعـض از اشـعار عربـی     "دمنهکلیله و " -36
 .1368؛نشر دي1369؛طلوع 1339جعفر سجادي]تحت نظر دارالتّصحیح و التّرجمه. ،انتشارات دریا ياریدست

 .1374اهتمام محمد روشن،مؤسسه اشرفی،  ه،با انتقادات محمد فرزان، ب"دمنهکلیله و " -37
 ، تهران.1373خطیب رهبر ،خلیل ،مهتاب ،  "دمنهکلیله و  گزیدة" -38
 ، تهران.1387، دهقان ،ایرج  ،امیرکبیر،"مفید امال و مقدمۀ عبدالعظیم قریب دمنه با چند قاعدهلغات کلیله و " -39
، 1387،تصحیح نـدایی ، فرامـرز ، ارونـد،   "دمنه بر اساس قدیمی ترین نسخه کلیله و دمنهمتن کامل کلیله و " -40

 تهران.
،منـوچهر ، هیرمنـد،   [بر اساس طبع قریب با مقدمه و حواشی و تعلیقات] دانش پژوه "دمنهمتن کامل کلیله و " -41

 ، تهران.1374
اهتمـام قریـب ،عبـدالعظیم ،بـرادران علمـی،       ه[براي وزارت فرهنگ] ب"ها دمنه براي دبیرستانمنتخب کلیله و " -42

 ، تهران.1320
کوشش هاشـم زاده، ناصـر، اکبـر بهدارونـد ، بـرگ،       ه،[متن ادبی تلخیص معتبر از کلیله و دمنه]، ب"نگار دانش" -43

 ، تهران.1376
 ، تهران.1379،اسماعیلی،علی ،مکتب الزّهرا،"هی تازه به کلیله و دمنهنگا" -44
 ،قایم شهر.1392،داخته،فاطمه،انتشارات علمی یسنا،"نماد در کلیله و دمنه" -45
 ،شیراز.1388، چاروسایی، بیژن ، نشر شهربانو ، "دمنهنمایشنامه کلیله و " -46

 
 ب ـ مقاالت:

،دون خـوان مانوئل،ترجمـۀ ایـرج پزشـک نیا،سـخن،ش      "سـپانیائی) کاره(تأثیر کلیله و دمنه در ادبیات ا  آن" -1
 .1171-1168،صص 13
، وحیدیان کامیار، تقی ، ادبیات فارسـی دانشـگاه آزاد مشـهد ،    "آیا رودکی سرایندة تمام کلیله و دمنه است؟" -2

 .40-26، صص 4-3، ش 1383پاییز و زمستان 
 .65-63،صص 211،ش1383یهان فرهنگی ،اردیبهشت ، محمدزاده،اسداهللا، ک"آیین مهر در کلیله و دمنه" -3
، نفیسـه میـرزا امیـري، رشـد زبـان و ادب      "نامه و کلیله و دمنـه  ادبیات کهن: مقایسۀ دو حکایت از مرزبان" -4

 .33-30، ص 98، ش 1390فارسی، تابستان، 
 .39-37، صص 155،ش1378، شهریور 155، کیهان فرهنگی ش "از پنجه تنتره تا نگار دانش" -5
 .6،ص 1373آذر  3، بخشی، محمود،رسالت،"توان صدها هزار نقاشی زیبا خلق کرد ز کلیله و دمنه میا"  -6
،سخنران:ایندوشیکار، متـرجم: جـواد سـجادیه، دانشـکده ادبیـات و      "هاي ادبیات هندي و کلیله و دمنه افسانه" -7

 .343-334، صص 50،ش 1338علوم انسانی دانشگاه تبریز، 
، خدیجه ، اطمینان، کتاب ماه ( ادبیات)ش "نامه با آن اي مندرج در کلیله و دمنه و مرزبانه زم و مشابهتالیتی" -8

 .31-26،صص 1388، شهریور143
اهللا ، محتشم محمدي،دانشکده زبـان و ادبیـات و    ، شریف پور، عنایت"اندیشه سیاسی در کتاب کلیله و دمنه" -9

 .24ش  ،1387علوم انسانی، باهنر کرمان، دورة جدید،زمستان
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، مریم محمودي، محمود عابـدپور،  "بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفري" -10
 .156-137،صص4، ش 1389پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)، دوره چهارم ، زمستان 

هـاي بیـدپاي و    ع و داسـتان دمنه نصراهللا منشی با ترجمۀ عربی ابن مقفّ و   هاي کلیله بررسی بعضی اختالف" -11
، 69و68،ش 1386پژوهشی علـوم انسـانی دانشـگاه الزّهـرا(س)، زمسـتان      ـ  ، علی حیدري،فصلنامه علمی"پنجاکیانه

 .62-45صص 
، عباس جاهرجاه، لیال رضایی، بوستان ادب، "هاي فرعی کلیله و دمنه بررسی تداوم زمان روایت در حکایت" -12

 .48-27،صص9، ش 1390پاییز، 
ــه بر" -13 ــه و دمن ــایتی از کلیل ــی تصــویرپردازي در حک ــاییز  "رس ــژه عبدالّلهی،بوســتان ادب، پ ،ش 1390، منی
 .118-103،صص9

-66،صـص  1383،خـرداد  69رضایی، دشت ارژنه،محمود،ادبیات داسـتانی،ش  ، "طبیق دو قصه کهنبررسی ت" -14
 .[کلیله و دمنه و مرزبان نامه مطالعات تطبیقی].69
،فاضـلی، فیروز؛مرتضـی   "ی نحوي در کلیله و دمنه فارسی و متن عربی ابـن مقفّـع  طبیقی زیباشناسبررسی ت" -15

 .20-9، صص 164، ش 1390پرویزي، کتاب ماه ادبیات، خرداد 
، سـعید  "هاي شیر و گاو در کلیله و دمنه و افراسـیاب و سـیاوش شـاهنامه    بررسی تطبیقی ساختار داستان" -16

 .89-75 ،صص1388، بهار 1/55حسام پور، بوستان ادب،ش
 -77، صـص  73، ش 1387، سبزیان پور، وحید، دانشگاه الزّهرا، پـاییز  "دمنههاي ایرانی کلیله و  بررسی ریشه" -17

104. 
هـاي زبـان و ادبیـات     ، جواد دهقانیـان ، پـژوهش  "بررسی کارکرد قدرت و فرهنگ سیاسی در کلیله و دمنه" -18

 .104-91،صص9، پیاپی 1،ش 1390فارسی، سال سوم، بهار 
، مینوي ، مجتبـی ، جسـتارهاي ادبـی ، دانشـکدة     "ویه حکیم و رودکی شاعر و نشو و نماي زبان فارسیزبر" -19

 .747-724، صص 28، ش 1350ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی ، مشهد ، زمستان 
،خـرداد ،  3،4، دبیري نژاد، بدیع اهللا، فروهـر،ش  "هاي اخالقی و تربیتی کتاب کلیله و دمنه پژوهشی در آرایه" -20
 .32-31،صص 1379تیر 
ها،  ، غفرانی ،محمد، مقاالت و بررسی"پژوهشی دربارة سبک ابن المقفّع و ابوالمعالی در کلیله و دمنه"         -21

 .56 -41، صص 33-32، ش 1358بهار 
د،مقاالت و بررسـی  "هاي کلیله و دمنه پژوهشی دربارة شیوه فنّی داستان" -22 28/29،ش 1356هـا،  ،غفرانی،محمـ  ،

 .46-32صص 
 .70-68،صص 110، ش 1382، بهرامی،عسکر ، نشر دانش، زمستان "پژوهشی نو دربارة کلیله و دمنه" -23
هاي سیاسی و بین المللی ، پاییز  ، علیرضا ازغندي،رهیافت"داري در کلیله و دمنه پند نیاکان،آیین حکومت" -24
 .115 – 85، صص 11، ش 86
 .28 -26، صص 57، ش 1387ودرزي منفرد، شهرام، حافظ،آذر و دي ، گ"پیر مرد کلیله و دمنه و کاستاندا" -25
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، 1376کـوب ،عبدالحسـین،یادگارنامۀ زریـن کـوب،     ، زریـن "پیوند ادب و سیاست، آخرین باب کلیله و دمنه" -26
 .240،ش 1386؛نیز:اطّالعات سیاسی اقتصادي،   483-469تهران، صص 

-64، ش 1385زیان پور، وحید، معـارف،فروردین و آبـان   ،سب"أثیر ترجمه عربی کلیله و دمنه بر ادب عربیت" -27
 .113-85.صص 65
، 262، ش 1344، قـویم، عبـدالقیوم، آریانـا ، آذر و دي    "تأثیر کلیله و دمنه در فیبل نویسی قرن هفدهم اروپا" -28

 .626-625صص 
29- "ه،   ، رضـی ، احمـد ؛   "در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنهها  تتحلیل رفتار متقابل شخصیحـاجتی ، سـمی

 .56-39، صص 1، دوره جدید، سال چهارم، ش 1391هاي زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه اصفهان)، بهار  پژوهش
، 10، ش1364،پروین گنابادي،محمد،راهنماي کتـاب، "ترجمۀ کلیله و دمنه [تصحیح و توضیح مجتبی مینوي]" -30

 .380-378صص 
 .15 – 3، صص 26، ش 1371آبان  –اهللا ، معارف ، مرداد  ، ولی"در کلیله و دمنه ، ظفريتضمین شعر " -31
، ذبـیح نیـا عمـران ، آسـیه ، سـمیه سـنگکی،       "تعلیم الگوي حکومت در کلیله و دمنـه و گلسـتان سـعدي   " -32

 .236-197،صص 13، ش 1391نامه ادبیات تعلیمی ، سال چهارم، بهار  پژوهش
33- "تفاوت راوي قصتقـوي،  "هاي بیـدپاي  و از کلیله و دمنه و داستانگو در داستان شیر و گاه ه نویس و قص ،

، 12،پیـاپی  4،ش 1391محمد ، مینـا بهنام.جسـتارهاي زبـانی(پژوهش هـاي زبـان و ادبیـات تطبیقـی)، دوره سـوم         
 . 83-67صص

)،صـص  1380(پـاییز  59باقرزاده خالصی،وحید، رشد آموزش زبان و ادب فارسی،ش ، "تمثیل و کلیله و دمنه" -34
24-29. 
،رشد آموزش زبان و ادب فارسی ، بهار "سازي و شخصیت پردازي در داستان شیر و گاو کلیله و دمنهتیپ " -35

 .25-24،صص105،ش 1392
-122،صـص  14، ش 1372، هانیبال گورگیز، فرهنـگ ، پـاییز   "جایگاه کلیله و دمنه در ادبیات زبان آشوري" -36

135. 
، صـص  70و 69و  68، ش 1374آبـان و آذر و دي  ، شـهاب، علـی ، کلـک ،    "اي از کلیله و دمنه چاپ تازه" -37

 ].1374[در باب کلیله و دمنه با انتقادات سید محمد فرزان و حواشی محمد روشن ، مؤسسۀ نشر اشراقی، 340-342
 .169-150،صص 25کتاب هفته،ش"چند کلمه دربارة کلیله و دمنه و دو باب ترجمه نشدة آن" -38
، مهري بـاقري میشـنی، دانشـکده    "شینه یکی از تمثیالت کلیله و دمنهحکایت مردآویزان در چاه، بررسی پی" -39

 .176-175، ش 1379ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، 
 .171-143،صص 1،ج1354[کلیله و دمنه]،یوسفی،غالمحسین،دیداري با اهل قلم،مشهد، "داروي جان" -40
 .278-260، صص 5، ش 1366زمین، ، مینوي ، مجتبی، فرهنگ ایران"کلیله و دمنه رودکی داستان" -41
،شـهریور  26،فرزان،سیدمحمد،آموزش و پرورش (تعلـیم و تربیت)،سـال   "در اطراف کلیله و دمنه بهرامشاهی" -42

، 1332؛ اردیبهشـت  653-649،صـص 11،ش1332؛ آبـان 80-73،صص2،ش1331؛ بهمن529-526،صص 9،ش1332
ــص5ش ــروردین 270-266،ص ــص 4،ش1332؛ ف ــفند208-201،ص ــص3،ش 1331؛ اس ، 1331؛ دي 145-137،ص
 .334-329،صص6،ش1332؛ خرداد 15-9،صص1ش
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 .336 – 326صص  111، ش 1336، مینوي، مجتبی ، یغما ، مهر "دربارة بیتی از کلیله و دمنه" -43
 .282 -252، صص 7، ش 1338، محجوب ، محمد جعفر ، فرهنگ ایران زمین، "دربارة کلیله و دمنه" -44
، صـص  118 – 115، ش 1379،مجیدي ، مریم ، جهان کتاب ، دي و بهمن "انیکادر ایر» برزویه«دربارة مقالۀ " -45

 .11-11صص 
، صـص  14و83، ش 1387، پاکزاد، فاضـل، نامـۀ بهارسـتان، پـاییز     "درباره ترجمۀ قدیم سریانی کلیله و دمنه" -46

145-176. 
، صـص  1375،بهـار  1،ش 9د محصل، محمد تقی، ،فصلنامه فرهنـگ، سـال  راش،"درباره داستانی از پنجه تنتره" -47
37-58. 
،صـص  1380، زمستان 99،اشراقی،احمد،نشر دانش، ش "دو کتاب در شرح ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه" -48
42-43. 
 .300-298،صص 1372،بهار 33آورد،ش  ،زرنگار،محمد،ره"راي و برهمن،کلیله و دمنۀ پارسی" -49
یلی ،مختـار ، منصـوره آریـن فـر، پژوهشـنامه ادب      کم "ردپاي اساطیر در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه" -50

 .92-83،صص 10، ش 1387غنایی ، 
، 14،ش1389، نبـی لو،علیرضـا ، ادب پژوهـی، زمسـتان،     "روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه" -51

 .28-7صص 
 .81-80 ،صص1388، آذر و دي 36،جواد عبدالّلهی پور،آفاق مهر،ش "آورد ماندگار و آموزندة هند ره" -52
، پارسا، سـید احمـد ، اللـه صـلواتی، بوسـتان ادب،      "هاي کلیله و دمنه نصراهللا منشی ریخت شناسی حکایت" -53

 .78-47،صص6، ش 1389زمستان 
زاده ،علی ؛ رشد آموزش و پرورش زبان و ادب  صفی "زاغ و مار،مقایسۀ دو داستان زاغ و مار و موش و مار" -54

 .47 -45،صص 1385،پاییز 79فارسی،ش 
، یعقوبی،پارسا ،ادب پژوهـی ، زمسـتان،   "ساختار روایی کلیله و دمنه بر اساس گفتمان کاوي راي و برهمن" -55

 .100-71،صص 18، ش 1390
ات   "پایه و نقش زیبا شناختی آن در کلیله و دمنه هاي هم ساخت" -56 درضا،پژوهش زبـان و ادبیـعمرانپور، محم ،

 .146 -121، صص 1384فارسی ، پاییز و زمستان 
، 1، ش 1344، بلوچ، نبی بخش ،انجمن فرهنگ ایـران باسـتان ، دورة دوم، فـروردین   "چشمه کلیله و دمنهسر" -57

 .35-28صص 
 .155-148،صص 1996ها،بتسدا، ،آتاباي،بدري،سرگذشت"سرگذشت کلیله و دمنه" -58
دوم، پاییز  هاي زبان و ادبیات فارسی ، سال ، پژوهش"هاي ایرانشهري در کلیله و دمنه تداوم اندیشه سیر" -59

 .96-77،صص 7، پیاپی 3، ش 1389
 .87-77، صص 19،ش1355،سروشیار،جمشید،راهنماي کتاب،"شرح ابیات کلیله" -60
اسـفند   –،آذر 71،72، موحدي،محمدرضا، آیینه پژوهش،ش "دمنهشرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و " -61

 .147-146،صص 1380
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-303،صص47-46، ش 1382،فاطمه معین الدینی، فرهنگ، "دمنهشگردهاي ایجاد انسجام متن در کلیله و " -62
326. 
، صـص  109، ش  1353خـرداد   31،صاحب الزّمانی، آرمان؛ ناصر الـدین ، نگـین ،   "طرح برزویه در گزینش" -63
24-26. 
 .49-31،صص 30،ش 1355ها، ،مقاالت و بررسی"عرض و تحلیل کتاب کلیله و دمنه" -64
ص.[ خطابه مؤلّف در بیست و چهـارمین کنگـره   9، 1336مجتبی،مجله یغما،،مینوي،"عیون کتاب کلیله و دمنه" -65

اي از اختصـار کلیلـه و دمنـه عربـی      ، این سخنرانی در خصوص نسـخه 1967بین المللی مستشرقین ، مونیخ، آلمان، 
 »].عیون کتاب کلیله و دمنه و اغراضه ممالخصه المأمون است«بانشاي مأمون خلیفه تحت عنوان : 

 .85-76،صص 87، ش 1383، علی محمد هنر،آینۀ پژوهش، "اي چند از کلیله نکته فروخوان" -66
67- "ات داستانی ، تابستان "گویی در کلیله و دمنه هقصد ، ادبی65 – 61، صص 47، ش 1377، عزیزي ، محم. 
 .39-35،صص 63، ش 1388علی کوالییان، حافظ ، مهر و آبان  ، درویش"است؟  کلیله و دمنه از کجا آمده" -68
هاي  ، پژوهش زبان"اي از ادبیات جهانی، بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان کلیله و دمنه به عنوان نمونه" -69

 .150-133، صص 40، ش 1386خارجی ، 
، 178،ش1315؛ تیـر  371-361،صـص 179،ش1315، فرزان،سیدمحمد،ارمغان،مرداد "کلیله و دمنه بهرامشاهی" -70

، 1315؛ خــرداد 447-441،صــص 180،ش1315؛ شــهریور 519-511،صــص 181،ش1315؛ مهــر 295-287صــص
،صـص  7و 6،ش 1316؛دوره هجدهم؛شـهریور و مهـر   28-25،صـص 1،ش1318؛فـروردین  238-226،صص177ش

436-444. 
، عبدالعظیم محمد حسنین، آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)، سال "کلیله و دمنه در زبان فارسی و عربی" -71
 .500-493، صص 8، ش 1332، مرداد 26
 .52-49،صص 6،ش6،امینی،حسین،نشریۀ فرهنگ خراسان،ج"کلیله و دمنه و انوار سهیلی" -72
؛نیز:مجموعه مقاالت 48 – 19، صص 19،ش 1352اقبال آشتیانی، عباس،فرهنگ ایران زمین،،  "کلیله و دمنه" -73

 .161-136، صص 1369، 1اقبال ، ج
 .10-7،صص 128، ش 1332، غ.واثق،آریانا،شهریور "کلیله و دمنه" -74
 .116-106، صص 2،ش1331، 16،مترجم:جاللی،عرفان،ج"کلیله و دمنه"  -75
 .63-51، صص 1،ش1356، 20،بروکلمان،کارل،ادب،ج"کلیله و دمنه،ترجمۀ قیام الدین راعی" -76
، خدیجـه اطمینـان، ادبیـات عرفـانی و     "نامه با آن هاي مضامین کلیله و دمنه و مرزبان کنسرواتیزم و مشابهت" -77

 .24-11،صص 9،ش 1386شناختی، زمستان  اسطوره
، 1355د رحیم ، معارف اسـالمی( سـازمان اوقـاف)،فروردین    محم، معمار پور ،"منه فارسی و عربیدکلیله و " -78

 .110-103،صص 25-24شماره 
 .57-56، صص 31، ش 1385، بهبهانی نیا ، سید مهدي ، حافظ ، نیمۀ دوم تیر "دمنهکلیله و " -79
 .97،261، صص 5، ش 1336زمین، جوب ، محمد جعفر، فرهنگ ایران، مح"دمنهکلیله و " -80
، 167 – 166، ش 1379و فـروردین   1378، حمیدي ، بهمن، چیستا، اسـفند  "اي از کلیله و دمنه گزارش تازه" -81

 .545 – 541صص



 ۱۳۷۳/  کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی
 

 .300-287،صص36،ش 1385، طاهره عزیزي،علوم سیاسی، "اي از مباحث سیاسی در کلیله و دمنه گزیده" -82
 .8،ص1375خرداد، 27،زاهدي مطلق،ابراهیم،ابرار،"هاي کلیله و دمنه اي از زیبایی هگوش" -83
-683،صـص 12-9، ش 1359، اصغري تبریزي،اکبر ، آینده ، سال ششم آذر تا اسفند "الفونتن و کلیله و دمنه" -84

689. 
ادبیـات عرفـانی و   ، خدیجـه اطمینـان،   "نامـه بـا آن   هاي مضامین کلیله و دمنه و مرزبان لیبرالیزم و مشابهت" -85

 .50-37،صص 10، ش 1387شناختی،  اسطوره
، ش 1350، 18،مترجم:میرحسـین شـاه،ادب، ج   "هـاي دري آن  مآخذ کلیله و دمنه در سنسکریت و ترجمـه " -86
 .34-21، صص 5/6

 .466-462،صص 1369، 1،عباس،مجموعه مقاالت اقبال،ج ،اقبال"مأمون خلیفه و ترجمۀ کلیله به عربی" -87
 . 1183-1177، صص 123، ش 1352، ترابی،محمد ، وحید، اسفند "ه و دمنهمثنوي کلیل" -88
 .10-5، ص 1375آبان،  3، یوسفی،غالمحسین،کار و کارگر، "مددکاري ایثار" -89
ات، ش   "مرجعی براي مترجمان،غیبتی چشم گیر در عرصه ترجمه" -90 مـرداد  44، افشار ، مهدي، کتاب مـاه کلیـ)

 .45-42)صص 1380
،ش 1391، رزاقـی شـانی،علی ، رشـد آمـوزش زبـان و ادب فارسـی ، زمسـتان        "یله و دمنهدر کل» را«معانی " -91

 .51،ص104
کتاب  ،، ناتیانی، سادانا ، ترجمه قربانی "معلم و شاگرد: ساختار مفهوم در هزار و یک شب و کلیله و دمنه" -92

 .120-112، صص 1384داد و تیر خر ،82-81ش ،ماه هنر
-18،صص47، ش 1367،پورجوادي،نصراهللا، نشر دانش، مرداد و شهریور "منهپرسپکتیو در کلیله و دمفهوم " -93
30. 
، مشـکور،محمد جـواد،   "هاي سریانی و عربی و پارسـی  مقایسه اجمالی ، پنچتنترا (کلیله و دمنه) با ترجمه" -94

 . 89 – 81، صص 166، ش 1341یغما، اردیبهشت 
ي، زهرا،پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، زمستان ، در"دیقۀ سنائیمقایسه موضوعی کلیله (بهرامشاهی) و ح" -95

 .172-147، صص 8،ش 1389
 .376-373،صص 2، ش1332، مقربی، مصطفی، فرهنگ ایران زمین، "مقدمه علی بن شاه بر کلیله و دمنه" -96
 .50-44)،صص 1382(پاییز 3،ش20د، نشر دانش،سال خوانساري ،محم ،"مالحظاتی درباب کلیله و دمنه" -97
-31،صص 2، ش 1،س 1363شناسی،  مجله زبان ،مجتبائی، فتح اهللا ،"درباره اعالم کلیله و دمنه مالحظاتی" -98
63. 
أمل در باب شعر مهتاب نیما یوشیج و مقایسه تطبیقـی آن شـعر بـا حکایـت تمثیلـی      مهتاب و شبتاب : ت" -99

 .6،ص 1389ادیبهشت 9، دین محمدي، نصرت اهللا ، اطّالعات،  "شبتاب کلیله و دمنه
، نوایی ، البرز، کتاب ماه ادبیات و فلسـفه ،  "هنگستان بانضمام بخش کوتاهی از کلیله و دمنهنامه فر" -100

 .153-153، صص 102، 101، 100، ش 1385و فروردین  1384بهمن و اسفند 
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 نامگـانی،  رقیـه،  ، ،بهـزادي " هجـري) 816( پوسـرا  توپقـا  در  طّی کلیلـه و دمنـه مضـبوط    نسخۀ خ" -101
 ؟.1370،1،187-229

د ، مقـاالت و بررسـی    "ز کتـاب کلیلـه و دمنـه   نصوص ناشناخته ا" -102 ش 1350هـا،   ، غفرانـی، محمـ،
 .97-54،صص8و7

؛بهمـن  16-11،صـص  93،ش1335،فرزان،سـیدمحمد،یغما،فروردین  "نظري بحواشی کلیلـه و دمنـه  " -103
 .510-504،صص91، ش1334
 .472-471، صص 1360، 7،طاهر،غالمرضا،آینده،ش"نظري در معناي یک بیت کلیله و دمنه" -104
دهقانیـان ، جـواد،     ،"ي ماکیـاولی  هـا  د اخالق گرایی در کلیله و دمنه با نیم نگاهی بـه اندیشـه  نق" -105

   .160 -133، صص 14،ش 1390نیکوبخت، ناصر، نقد ادبی، تابستان 
، رضـایی دشـت ارژنـه ،محمـود ، ادبیـات      "نامه نقد تطبیقی سه قصه کهن از کلیله و دمنه و مرزبان" -106

 .74،ش 1382ستانی، آذر دا
، زنجـانی، بـرات ، ادبیـات عرفـانی و اسـطوره      "نقدي بر کلیله و دمنه به تصحیح مجتبـی مینـوي  " -107

 .112-101،صص 10،  ش 1387شناختی، 
 .703-701،صص 10-8،ش 13اهللا،آینده،سال ظفري،ولی"اي در کلیله و دمنه نکته" -108
ـ  " -109 [فـراهم آوردة نورالـدین مقصـودي]انزابی    "هنگاهی به دو کتاب گزیدة کلیله و دمنه و چهـار مقال

 .16-14،صص 7،ش1372نژاد،رضا،کیهان فرهنگی،
،  15،16، ادبیـات بهشـتی ، ش  "نگاهی به شیوة ابوالمعالی نصراهللا منشی در ترجمۀ کلیلـه و دمنـه  " -110

 .44-37، صص1373تابستان 
، رضایی "نامه نه و مرزباندر کلیله و دم» آهنگر و مسافر«و » زرگر و سیاح« هاي  گاهی به قصهن" -111

 .65-64، ش 1381دشت ارژنه، محمود ، ادبیات داستانی ، دي و بهمن 
، زریـن کوب،حمیـد ، دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی ، دانشـگاه        "نگاهی به کتاب کلیله و دمنه" -112

  زریـن ،نیز:مجموعـه مقـاالت دکتـر حمیـد     426-414،صـص  47، ش 1355فردوسی مشهد، سـال دوازدهـم، پـاییز    
 .149-138،صص 1367کوب،تهران،

، مرتضایی، سیدجواد، نامـه  "هاي انتقادي استاد فروزانفر بر کلیله و دمنه مصحح مینوي گاهی به یادداشتن" -113
 .64 -44، صص 21، ش 1380پارسی، تابستان 

،  ، فرانـک جهـانگرد  "کلیله و دمنه بر پایۀ اساطیر ایران و هنـد » بوف و زاغ«اد شناسی حکایت نم" -114
 .97-75،صص 7،ش 1390مصطفی صدیقی، طیبه گلستانی حتکنی، بوستان ادب، بهار

-667،صـص 6[اقتباس علی رضا امیر معز]،مینوي، مجتبی،راهنماي کتاب،ش"نمایشنامۀ کلیله و دمنه" -115
670. 
،لیال عدل پور، ادبیات فارسـی، دانشـگاه آزاد اسـالمی    "نواي همدلی در کلیله و دمنه و مرزبان نامه" -116

 .135-115،صص 6، ش1385وي، خ
 .377-376،صص 1363، 10،آجودانی، ماشاءاهللا،آینده،"در کلیله و دمنه »وکیل دریا«" -117
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،صص 46،ش 1367خرداد و تیر  ، احمد،نشر دانش،"یادداشتهایی بر کلیله و دمنه ، مهدوي دامغانی" -118
22-31. 

ــ   هــایی یادداشــت" -119 ــه بهرامشــاهی و مأخ ــات عربــی کلیلــه و دمن ــاره ابی ــدگان آن درب ذ و گوین
-252،صـص  182،ش 1342؛ شهریور 352-350،صص 184،ش 1342،مهدوي دامغانی،احمد، یغما،آبان "ابیات
؛ 499-497،صـص  175،ش 1341؛ بهمن 556-553،صص 176،ش 1341؛ اسفند 228،230،صص 181؛ش 255
-365،صـص  172،ش 1341؛ آبـان  422-419،صـص  173،ش 1341؛ آذر 446-443،صـص  174،ش 1341دي 
 .229-226،صص 169،ش1341؛ مرداد 325-323،صص171،ش 1341؛ مهر 366

؛نیز:سـخن،   88-83، صـص  1369، 3ج هفتـاد سـخن،   پرویـز،  ،خـانلري، "یک کلیله و دمنـۀ دیگـر  " -120
 .819-813، صص 26،ش 1357
بهـار   ،47ش  فصـلنامه هنـر،   قیصـري،ابراهیم،  ،"مأخذ بودایی براي تمثیلـی از کلیلـه و دمنـه   یک " -121

 .13-10،صص 1380
 

 هاي دانشجویی: نامه ـ پایان ج
، مهربانی ممـدوح ،فاطمـه ، مشـاور: مهـدي محبتـی، دانشـگاه زنجـان،        "اخالق پراگماتیسم در کلیله و دمنه" -1

 ،ارشد.1386
علـی   مشـاور:  حلبـی،  اصـغر  علی ،اطمینان،خدیجه،راهنما:"هاي سیاسی در کلیله و دمنه و مرزبان نامه اندیشه" -2

 ،دکتري.1386ه پیام نور تهران،پدرام میرزایی،دانشگا
رقیـه، راهنمـا:    ، رجبـی قاضـی کنـدي،   "هاي کلیله و دمنه در ادبیات فارسی تا عصر صفوي داستانانعکاس " -3

 ،ارشد.1389رحمان مشتاق مهر، مشاور: سعیداهللا قره بگلو،دانشگاه:تربیت معلم آذربایجان،
اهنما:علی محمد سجادي، مشاور:جلیل تجلیل،دانشـگاه  ،بهبهانی، مهدیه،ر"بررسی اجتماعیات در کلیله و دمنه" -4

 ،ارشد.1384آزاد واحد علوم تحقیقات،
نامـه   دي مسائل اجتماعی در متون تمثیلی نثر ادب فارسی بر اساس کتب کلیله و دمنه ، مرزبانبررسی انتقا" -5

پویاي ایرانی اصل،دانشگاه ، تقی زاده گلزاري، نگین، راهنما: میر جلیل اکرمی ، مشاور: منیره "و گلستان سعدي
 ،ارشد.1386تبریز،

، فروغـی نیـا،آزاده، راهنما:وحیـد سـبزیان     "بررسی تأثیر حکمتهاي کلیله و دمنۀ عربی بـر گلسـتان سـعدي   " -6
 .ارشد.1387پور؛مشاور :محمد ابراهیم مالمیر،دانشگاه رازي کرمانشاه،

،کوشکی،زینب،راهنما:سـاره زیرك،مشـاور   "پهاي ازو هاي طنز در کلیله ودمنه و افسانه بررسی تطبیقی جنبه" -7
 ،ارشد.1389:فرهاد طهماسبی،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،

،مقدمیان، ژیال، راهنما: اسداهللا واحد، مشاور: "بررسی تطبیقی ساختمان جمله در کلیله و دمنه و مرزبان نامه" -8
 ،ارشد.1383منیره پویاي ایرانی، دانشگاه تبریز،

، علیپـور اسـماعیلی   "طنز و آیرونی در سه اثر کلیلـه و دمنـه ، مرزبـان نامـه و بهارسـتان      طبیقیبررسی ت" -9
 اناري،فتاح، راهنما:احمد سنچولی؛مشاور: علیرضا محمودي،دانشگاه زابل،ارشد.
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، ممی زاده ،رقیه، راهنمـا: عسـگر   "بررسی تطبیقی غنا در کلیله و دمنه و مرزبان نامه با تکیه بر عنصر عاطفه" -10
 ،ارشد.1390ی، مشاور: خدابخش اسدالّلهی،دانشگاه محقّق اردبیلی،صالح

چـی ، علـی ،راهنمـا: دکتـر عبـاس ماهیـار،        ، قهـوه "بررسی تطبیقی کلیله و دمنه با ترجمه داستانهاي بیدپاي" -11
 ، ارشد.1382دانشگاه تربیت معلّم ، 

، 1380دکتـر کرمـی ، دانشـگاه شـیراز      ، رضایی ، محمود، راهنما:"نامه طبیقی کلیله و دمنه و مرزبانبررسی ت" -12
 ارشد.

محمـود، راهنمـا: محمـد حسـین کریمـی،       ، رضایی دشت ارژنـه، "نامه بررسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان" -13
 ،ارشد.1381دانشگاه شیراز،

، رفیع فر، فرانک، راهنما: بهـرام کلهـر   "طّی و چاپ سنگی کتاب کلیله و دمنهي خ ها بررسی توصیفی نسخه" -14
 ،ارشد.1377مشاور:محمد جعفر پناهی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي ، دانشکده هنر و معماري،نیا، 

واشقانی فراهانی،مهتاب ، راهنما: دکتر ابوالقاسم رادفر ، مشـاور:  ، "هاي شاعرانه در کلیله و دمنه بررسی جنبه" -15
 ،ارشد.1386جعفر مقدس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

جهـانگیر فکـري    ،ضیائی،شـهیره،راهنما:محمد تقـی طیب،مشـاور:   "رسی سـاختار نحـوي کلیلـه و دمنـه    بر" -16
 ،ارشد.1376ارشاد،دانشگاه آزاد نجف آباد،

، ")ها و حکایات در متون عرفانی و حکمی(کلیله ،تذکره،حدیقـه،مثنوي  بررسی ساختارهاي مشترك تمثیل" -17
 ،ارشد.1389زمرّدي،دانشگاه تهران، رجبی،سمیه،راهنما:عبدالرّضا سیف،مشاور:حمیرا

اهللا،راهنما:اصغر باباساالر،مشاور  ،یوسفی،روح"پردازي در کلیله و دمنه ترجمۀ نصراهللا منشی بررسی شخصیت" -18
 ،ارشد.1389نژاد،دانشگاه تهران، :علیرضا حاجیان

 .1388،ثابت قدم،مریم،تربیت دبیر کازرون،"داستانی در کلیله و دمنهبررسی عناصر " -19
، افشار طهرانی،مریم،راهنما:احمد سلطانی،مشاور:شـروین  "هاي عامیانه در حکایات کلیله و دمنه ررسی قصهب" -20

 ،ارشد.1388خمسه،دانشگاه آزاد تهران مرکزي،
ــل   " -21 ــذر تمثی ــه از رهگ ــه و دمن ــی کلیل ــگاه آزاد   ،"بررس ــالبی ،دانش ــب اهللا ط جعفري،ابراهیم،راهنما:حبی

 ،ارشد.1382رودهن،
،غالمی کوتنائی، مـارال، راهنمـا: مـریم ابوالقاسـمی ، مشـاور: محمـد       "دمنه از جنبۀ علم بیان بررسی کلیله و" -22

 ،ارشد.1387غالمرضایی ،دانشگاه شهید بهشتی،
،وحیدي،آسیه، راهنما:جلیـل مسـعودي فـر، مشـاور:فرامرز آدینـه      "هاي مدیریت در کلیله و دمنه گونهبررسی " -23

 ،ارشد.1391کالت،پیام نور بجنورد،
آخـورلی  میر ،"ی نقوش مفهومی نمادین و سمبولیک اساطیري هند در تصـویر سـازي کلیلـه و دمنـه    بررس" -24

،سمیه،راهنما: مصطفی اوجی پور،مشاور: ونوس عابدیان،دانشـگاه آزاد تهـران مرکز،دانشـکده هنـر و معمـاري،       
 ارشد.

،فریبا،راهنما:احمد موسـوي،  ،نراقی"اطات غیر کالمی در مجموعه داستانی کلیله و دمنهبررسی و تحلیل ارتب" -25
 ،کارشناسی.1377دانشگاه آزاد تهران مرکز،دانشکده روانشناسی،
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، فالحی،سمیه، راهنمـا: محمـد ابـراهیم    "ۀ عناصر موسیقیایی در تاریخ بیهقی و کلیله و دمنهو مقایس بررسی" -26
 ،ارشد.1387مالمیر ، مشاور : قهرمان شیري،دانشگاه رازي کرمانشاه،

، محمـدیان ایوري،صـدیقه، راهنمـا: محمدحسـین     "نامـه  داستانهاي کلیله و دمنه با مرزبـان یسه بررسی و مقا" -27
 ،ارشد.1382زاده،دانشگاه آزاد مشهد، خسروان،مشاور:رضا اشرف

، صــادقی،ابراهیم،پیام "نامــه هــاي کلیلــه و دمنــه و مرزبــان بررســی وجــوه مشــترك و متفــاوت داســتان" -28
 ،ارشد.1385نور،

، عقیلـی گیاهـدانی، سـید محمـد، راهنمـا:      "در ساختار و محتواي کلیله و دمنه و پنجاکیانهپژوهشی تطبیقی " -29
 ، ارشد.1390جواد دهقانیان، مشاور: فرانک جهانگرد،

، جعفري ، ناهیـد ،راهنمـا: دکتـر    "پژوهشی در کتاب کلیله و دمنه از دیدگاه دین و اخالق و حکمت عملی" -30
 ، ارشد.1380د تهران مرکز،حسین بهزادي اندوهجردي، دانشگاه آزا

، جمشـیدي ،رضـا،   "هـاي مشـترك   تأثیر پذیري مثنوي از کلیله و دمنه و بررسی ساختار داستانی حکایـت " -31
 ،ارشد.1386راهنما: عبداهللا نصرتی، مشاور: دکتر مهدي شریفیان، دانشگاه بوعلی سینا،

،ایرانـی، محمـد مـراد،    "ابل، رمـز و اسـطوره  نامه با نگاهی به ف هاي کلیله و دمنه و مرزبان  تأملی در داستان" -32
ات فارسـی و زبـان    د حسن حائري، دانشکدة ادبیـهـاي خـارجی علّامـه     راهنما: احمد تمیم داري، مشاور: محم

 ،ارشد.1374طباطبایی،
، اصغري طرقی،مژگان، راهنما: مجتبی منشی زاده، مشاور: عبـداالمیر  "تحلیل دستوري در کلیله و دمنه (نحو)" -33

 ،ارشد. 1384دانشگاه شهید بهشتی،چناري،
، فاطمه وطن دوست، راهنمـا : محمـد علـی خزانـه دارلو،مشـاور: فیـروز       "تحلیل زیبا شناختی کلیله و دمنه" -34

 ،ارشد.1389فاضلی، دانشگاه گیالن،
ترابی،زهـرا، راهنمـا مرتضـی محسـنی، مشـاور:مهدي خـادمی       ،"تحلیل فرمالیستی حکایتهاي کلیلـه و دمنـه  " -35

 .1391م نور ساري،کوالیی،پیا
،بدري،شهرود، راهنما : نورالدین مقصودي، مشاور: میر جلیـل اکرمی،دانشـگاه   "هاي کلیله و دمنه تحلیل قصه" -36

 ،ارشد.1381تبریز،
عبدالرّضـا سیف،مشـاور:    راهنمـا:  عمـاد،  بدیلی، ،"نامه تحلیل کهن الگویی حکایتهاي کلیله و دمنه و مرزبان" -37

 ،ارشد.1390ن،حمیرا زمرّدي،دانشگاه تهرا
، آدینـه وند،سـمیه، راهنمـا: مختـار ابراهیمـی، مشـاور:       "داستانی در کلیلـه و دمنـه  تحلیل و بررسی عناصر " -38

 ،ارشد.1388محمدرضا روزبه،دانشگاه آزاد دزفول،
، احمـدي،   "نامـه  تحلیل و بررسی کاربرد صنایع لفظی در نثر مصنوع با تکیه بـر کلیلـه و دمنـه و مرزبـان    " -39

 ،ارشد.1375راهنما: عباس ماهیار، مشاور: اسماعیل حاکمی، دانشگاه تربیت مدرس، اکبر، علی
شیري،شهباز،راهنما: نصراله امامی، مشـاور: جعفـر ثـامنی،    ،"ر کلیله و دمنهدهاي حیوانی دتحلیل و تبیین نما" -40

 ،ارشد.1384دانشگاه آزاد دزفول،
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 راهنما:مهـدي نوریـان،   سـهراب،  نیـا،  المی، اسـ "تصحیح شرح ابیـات و امثـال کلیلـه و دمنـه بهرامشـاهی     " -41
  ،ارشد.1374دانشگاه آزاد نجف آباد، مشاور:محمد فشارکی،

، احمدپناه ، فاتح، راهنما: پارسا احمدپناه، مشاور: محمد مراد ایرانی،دانشـگاه  "تقابل گفتمانی در کلیله و دمنه" -42
 ،ارشد.1388کردستان ،

دي،خدیجـه،راهنما:غالم محمـد طاهري،مشـاور:عطا محمـد     ،محم"هـاي کلیلـه و دمنـه    تمثیل شناسی قصـه " -43
 ،ارشد.1382رادمنش،دانشگاه آزاد نجف آباد،

، شیخ، محمود،راهنما:محمود عباسی ، مشاور: عبداهللا واثق عباسـی، دانشـگاه   "دستوري کلیله و دمنهتوصیف " -44
 .1387سیستان و بلوچستان،

، 1368، محمد ،راهنما: دکتر سجادي ، دانشگاه آزاد تهـران،   ، عزیزي "گاه قصه و تمثیل در کلیله و دمنهجای" -45
 ارشد.

، احمدي زنجیرکی ، خدیجه ، راهنمـا:دکتر ظفـري ،   "داستانی و بالغی کلیله و دمنه و مرزبان نامههاي  جنبه" -46
 ، ارشد.1383،  دانشگاه شهید چمران

،پارسـایی فر،اکرم،راهنمـا:فیروز   "شـوقی هاي احمـد   هاي الفونتن و خرافه هاي کلیله و دمنه با فابل حکایت" -47
 ،ارشد.1379حریرچی،مشاور:ابراهیم دیباجی،دانشگاه آزاد تهران مرکزي،

د سـجادي، مشـاور: کـاظم درفولیان،دانشـگاه     راهنما: علی محم ،فالح، امراله،"حکمت عملی در کلیله و دمنه" -48
 ،ارشد.1377شهید بهشتی،

،باقرزاده،وحیـد،راهنما:عزیراهللا توکّلی،مشـاور:محمد حسـین    "دمنـه  حیوانات و جنبه تمثیلی آنها در کلیلـه و " -49
 ،ارشد.1379دهقانی،دانشگاه آزاد نجف آباد، 

، خالقیـان ، ابـراهیم،   "هاي بیدپاي و انوار سـهیلی  داستان پردازي تطبیقی کلیله و دمنۀ نصراهللا منشی داستان" -50
 ،ارشد.1387ه تربیت معلم سبزوار،راهنما: ابراهیم استاجی، مشاور: ابوالقاسم رحیمی،دانشگا

،شـریفیان،مهدي،  "نامه و مقایسه آن با آراي موجود در کتب قـدما  سیاست مدرن در کلیله و دمنه و مرزبان" -51
 ،ارشد.1372راهنما: ولی اهللا ظفري، مشاوران: جعفر ثامنی و مهدي تدین، دانشگاه شهید چمران،

استاد  ، صدیقی پور،کبري، راهنما:علی اصغر شیرازي،"ایرانی هاي سیر تحول تصویري کلیله و دمنه در نگاره" -52
 ،ارشد.1383دانشگاه شاهد،دانشکده هنر، مشاور: حبیب اله صادقی

، 1374، حسن زاده ، محمد حسین، راهنما:دکتر جلیل تجلیل ، دانشگاه تهـران،   "دمنهشرح مشکالت کلیله و " -53
 دکتري.

،دنکـوب،علی، راهنمـا: محمـد فاضـلی،     "قایسۀ آن با انوار سهیلیهاي کلیله و دمنه و م ل شناسی داستانشک" -54
 ،ارشد.1380مشاور: محمود مهدوي دامغانی،محمد علوي مقدم، دانشگاه آزاد مشهد، 

، 1379، معین الدینی ، فاطمه ، راهنمـا:دکتر کریمـی ،دانشـگاه تهـران،     "دمنهشکل شناسی داستانهاي کلیله و " -55
 دکتري.

، صلحی زاده، مهدي ،راهنما: دکتر آتـش سـودا، دانشـگاه آزاد فسـا ،     "ر کلیله و دمنهپردازي دشیوه حکایت " -56
 ، ارشد.1382
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،پور اسـدیان، معصـومه، راهنمـا: محمـد حسـین      "نامه پردازي در کلیله و دمنه و مرزبانت هاي شخصی شیوه" -57
 ،ارشد.1389حائري، مشاور: رودابه شاه حسینی، دانشگاه علّامه،

، قیاسـی،  "ي آیـات در آثـار منثـور کلیلـه و دمنـه، تـذکره االولیـاء و قـابوس نامـه         کـاربرد هـاي   شیوه" -58
 ، ارشد.1380فاطمه،راهنما:دکتر محمدرضا راشد محصل، دانشگاه آزاد سبزوار، 

، کیـانی ، عباسـعلی،راهنما:   "... در کتاب هاي مرزبان نامه و کلیله و دمنـه  المثل ها و اصطالحات و ضرب" -59
 ، ارشد.1378عابدینی ، دانشگاه آزاد کرج ، دکتر ابوطالب میر

ـ   طبقه بندي افسانه" -60 هـاي   هـاي ازوپ و افسـانه   نخشبی،افسـانه   ۀها در حکایتهاي کلیله و دمنه ، طـوطی نام
ــونتن ــوم  "الف ، بخــارایی کاشی،مریم،راهنما:امیراســماعیل آذر،مشــاور:فرهاد طهماسبی،دانشــگاه آزاد واحــد عل
 ،ارشد.1389تحقیقات،

،اژدرالدینی،مجید،راهنما:محمـد حسـین خسـروان،    "نثر فارسی(با توجه بـه کتـاب کلیلـه و دمنـه)    طنز در " -61
 ،ارشد.1387مشاور:محمود مهدوي دامغانی،دانشگاه آزاد مشهد، 

،ذهبـی، ژاله،راهنما:مرزآبادي،مشاور:حسـین بهـزادي،    "داستان و شخصیت پردازي در کلیلـه و دمنـه  عناصر " -62
 ،ارشد.1381زي، دانشگاه آزاد تهران مرک

محمد، راهنما: مهدي کدخداي طرّاحی، مشاور:  ، آرزو زاده، علی"فرایند واژه سازي با وندها در کلیله و دمنه" -63
 ،ارشد.1389محمد امین رکنی، دانشگاه پیام نور اهواز، 

ینـی الري،پیـام   ،نتنج،سلما، راهنما:اسداهللا جعفري،مشاور:لیال ام"فرهنگ استعارات و کنایات در کلیله و دمنه" -64
 ،ارشد.1388نور شیراز،

،مردانی،نـرجس، راهنمـا: محمـد حسـین     "فرهنگ تحلیلی جانوران در پنج کتاب نثر فارسـی (کلیلـه و ....)  " -65
 ،ارشد.1383محمدي؛مشاور: کامران کسایی،دانشگاه بین المللی امام خمینی، 

،فتحی،مهـدي، راهنمـا : محمـد    "سیاستنامه فرهنگ شهروندي در ادبیات فارسی ، با تأکید بر کلیله و دمنه و" -66
 ،ارشد.1390علی گذشتی، مشاور: منیره احمد سلطانی،دانشگاه آزاد تهران مرکزي،

 ، ارشد.1371، محمودي ، محمدعلی، راهنما:دکتر دبیران، دانشگاه تربیت معلّم ، " نگ کلیله و دمنهفره" -67
دانشـگاه  ،راهنما:شـاهین فرهت  بهارنـاز،  ،بخشـی، "مومان براي ارکستر سـمفونیک  4کتاب کلیله و دمنه در " -68

 ،ارشد.1390تهران، 
،راغب،محمد،راهنما:روح اله هادي،مشاور:علی محمد حق شناس الري، "کلیله و دمنه از منظر روایت شناسی" -69

 ،ارشد.1385دانشگاه تهران،
 ،ارشد.1374ه تهران،،کوچکی،رضا،راهنما:سید محمد فدوي،دانشگا"کلیله و دمنه در کتاب آرایی ایرانی" -70
، سلیم زاده،مهدیه، راهنما: اشـرف  "کنش کالمی و دگردیسی در ساختار روایت کلیله و دمنه و انوار سهیلی" -71

 ،ارشد.1390شیبانی اقدم،مشاور: عالیه یوسف فام،دانشگاه زابل،
د تهـران مرکـز،   ، لطفی ، اکبر، راهنما: حسن احمدي گیـوي ، دانشـگاه آزا  "دمنه و دستور زبان فارسیکلیله و" -72

 ،ارشد.1376
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، پاکدل ، محمد علی ،راهنما: دکتر اسـحق طغیـانی، دانشـگاه اصـفهان     "گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه" -73
 ، ارشد.1379

اللهیاري ، بهروز ، راهنما:دکتر محمد رادمنش، دانشـگاه   ،"آن با امثال مثنويمثل هاي کلیله و دمنه و مقایسه " -74
 ، ارشد.1375هران مرکز ، آزاد اسالمی واحد ت

،گودرزي قرمیش، ابراهیم، راهنما: ناصر علیزاده، مشاور: حسین صدقی، دانشگاه "مجاز عقلی در کلیله و دمنه" -75
 ،ارشد.1383تربیت معلم آذربایجان ،

و هاي کلیله و دمنه و مرزبان نامه با نگاهی بـه فابـل ، رمـز ،     مدخلی بر ادبیات تمثیلی ، تأملی در داستان" -76
 ، ارشد.1374، ایرانی ، محمد مراد، راهنما:دکتر احمد تمیم داري ، دانشگاه علّامه طباطبایی تهران، " اسطوره

،معینی،فریبا،راهنما:مهدي تـدین  "نامه،کلیله و دمنه مطالعه تطبیقی آداب مملکت داري در قابوسنامه ، مرزبان" -77
 ،ارشد.1391،دانشگاه آزاد نجف آباد،

 "ه و دمنۀ ترجمۀ ابن مقفّع از پهلوي به عربی و ترجمۀ ابوالمعالی از عربی به فارسـی دري بین کلیل مقارنۀ" -78
 ،ارشد.1349، اولیائی،مصطفی،راهنما:محمد غفرانی،دانشگاه تهران،

هاي ادباي روشنگر آلمـان در نیمـه    هاي اخالقی حکایت هاي اخالقی در کلیله و دمنه با جنبه مقایسه جنبه" -79
اشمی،فرانک،راهنما:ذاکرزاده،ابوالقاسم،مشاور:معتمدي آذري،پرویز،دانشگاه آزاد واحد علوم ،ه"دوم قرن هجدهم

 ،دکتري.1384و تحقیقات،
، ضـیائی ، فاطمـه ،   "هاي بیدپاي محمـد بخـاري   دو اثر ادبی کلیله و دمنه نصراهللا منشی و داستان  مقایسه" -80

 ،ارشد.1387نشگاه سیستان و بلوچستان،راهنما: محمد امیر مشهدي ، مشاور: محمد علی محمودي،دا
، کریمی اصل، بیان، راهنما: قهرمان شیري، مشاور: حمیـد  "دمنه و مرزبان نامهمقایسه ساختار سبکی کلیله و " -81

 طاهري،دانشگاه بوعلی سینا،ارشد.
، "انه)مقایسه ساختاري و محتوایی چهارترجمه از کلیله و دمنه (نصراهللا منشی،بیدپاي،انوار سـهیلی،پنچاکی " -82

 ،ارشد.1390رضوان،فریناز،راهنما:محمد ابراهیم ایرج پور، دانشگاه آزاد نجف آباد،
، نگارش: شکی،حسین،راهنما: سید محمود الهـام بخـش، مشـاور:    "هاي بیدپاي مقایسه کلیله و دمنه با داستان" -83

 ،ارشد.1383سید محمد حسینی شبانان،دانشگاه یزد،
، صـفی زاده ،علـی ، راهنمـا: حمیـدي ،     "نامه از لحاظ ساختاري و محتـوایی  دمنه و مرزبانمقایسه کلیله و " -84

 ،ارشد.1384مشاور: کاظم دزفولیان، دانشگاه شهید بهشتی،
،صدیقه،زالکان، راهنما: غالمحسین رزآبادي، مشاور : علی اصـغر حلبـی،   "مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه" -85

 ،ارشد.1384دانشگاه آزاد تهران مرکزي،
،احمدي،طوبی، راهنما: وحید سـبزیان پور،دانشـگاه رازي   "ایسه مضامین کلیله و دمنۀ عربی و دیوان متنبیمق" -86

 ،ارشد.1389کرمانشاه،دانشکده ادبیات عرب، 
، عبداهللا زادگـان ، علـی ، راهنمـا:دکتر نورالـدین مقصـودي ،       "أثّرات مرزبان نامه از کلیله و دمنهمقایسه و ت" -87

 ، ارشد.1375دانشگاه تبریز ، 
 راهنمـا:  محبوبـه،  نـژاد،  ذوالفقـاري  ،"هاي الفونتن و داستانهاي کلیله و دمنه مقایسه و تحلیل محتوایی افسانه" -88

 ،ارشد.1386دانشگاه آزاد نجف آباد،  مسیح بهرامیان، مشاور: مهدي نوریان،
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راهنمـا: غـزال مهـاجري زاده،    ،احسانی فـرد، ابـراهیم،   "نامه و کلیله و دمنه و استعاره در مرزباننسبت تشبیه " -89
 ،ارشد.1388مشاور: علی محمد پشت دار،دانشگاه پیام نور تهران،

،شیخی،شیرین،راهنما:محمد حسین فدوي،مشاور:محمد "نظري:مانگاي ژاپن عملی:تصویرسازي کلیله و دمنه" -90
 ،ارشد.1386علی بنی اسدي،دانشگاه تهران،

مشـاور: جمشـید    محمـد جـواد شـریعت،    راهنمـا:  مهنـاز،  شـتی، ،نفـر سفیدد  "نقد فنّی و هنري کلیله و دمنه" -91
 ،ارشد.1380مظاهري،دانشگاه آزاد نجف آباد ، 

، ممـی زاده کوالنکـوه ،مـریم، راهنمـا: بیـژن ظهیـري ،       "هاي ایرانشهري در کلیله و دمنه نقد و تحلیل اندیشه" -92
 ،ارشد.1387مشاور: امین نواختی مقدم، دانشگاه محقّق اردبیلی،

، رسـولی  "در کلیله و دمنه» راي«هاي سیاسی به  ایت پردازي هاي اخالقی برهمن در تعلیم آموزهنقش حک" -93
 ،ارشد.1390ویدا، اعظم، استاد راهنما: محمد مراد ایرانی، مشاور: طیبه فدوي،دانشگاه کردستان،

ر، دانشـگاه آزاد  ،طبیب،بدرالسادات، راهنما اصـغر دادبه؛مشـاور:فاطمه سـوهان فکـ    "نقش زن در کلیله و دمنه" -94
 ،ارشد.1390تهران شمال،

 ،ارشد.1378،جاللی،بنفشه،راهنما:مرتضی ممیز،دانشگاه تهران،"نگاهی به کلیله و دمنه" -95
،سـالم،نعمت اهللا،راهنمـا:حمیرا زمـرّدي، مشـاور :     "نگرش تطبیقی در متن کلیله و دمنه و طوطی نامه نخشبی" -96

 .،ارشد1386علیرضا حاجیان نژاد،دانشگاه تهران،
، گلستانی حتکنی، طیبه، راهنما: "اي حیوانات کلیله و دمنه بر مبناي اساطیر هند و ایران نماد شناسی اسطوره" -97

 ،ارشد.1388فرانک جهانگرد،  مشاور: مصطفی صدیقی، دانشگاه هرمزگان، 
ور:ابوالقاسـم  ، مظاهري،طیبه،راهنما:جمشـید مظاهري،مشا "نامه اشتراك و افتراق کلیله و دمنه و مرزبان وجوه" -98

 ،ارشد.1381سرّي، دانشگاه آزاد نجف آباد،
، ابراهیمی ، هوشنگ، راهنما:دکتر ممـتحن ،   "دمنه بهرامشاهی با کلیله و دمنه ابن مقفّعوجوه افتراق کلیله و " -99

 ، ارشد.1381دانشگاه آزادجیرفت ، 
: مینا غیاثوند، مشاور: ،جنود،افسانه، راهنما"هاي کهن نگی فرم و محتوا در تصویرسازي داستانهماه" -100

 ،ارشد.1386محمدرضا ریاضی، دانشگاه آزاد تهران مرکزي،دانشکده هنر و معماري،
 

 گیري: نتیجه
 گردد که:  نامه) معلوم می پایان 100مقاله و  121کتاب،  46با بررسی تمامی منابع گردآوري شده در این پژوهش(     

 تلف این کتاب انجام گرفته است.تحقیقات بسیار زیادي در مورد جوانب مخ  -1
هـاي بیهـودة فراوانـی انجـام گرفتـه اسـت؛        کـاري  شناسی و اطّالع رسانی صحیح، دوباره متأسفانه به دلیل نبود کتاب -2

 .هاي شایان تحقیق به طاق نسیان سپرده شده است که بعض قسمت درحالی
عربیات کلیلـه و دمنـه ترجمـه     وان به این موارد اشاره نمود:ت اند می از مهمترین موضوعاتی که مؤلفین به آنها پرداخته -3

هاي تطبیقـی بـا    ، شروح ، امثال و حکم ، بررسی  ها، ترجمه هاي زبانی، منشأ ، چاپ ها ، بررسی  نصراهللا منشی، بازنویسی
سـی کلیلـه و دمنـه    شنا هاي آن، سـبک  هاي بالغی کلیله و دمنه نصراهللا منشی و دیگر بازنویسی دیگر متون روایی، بررسی
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هـاي   هاي منظوم و منثور کلیله و دمنه، کلیله و دمنه منظوم گم شده رودکی، شیوه ترجمه نصراهللا منشی و دیگر بازنویسی
 ها، و تأثیر و تأثرات و متن شناسی ...  شناسی ، روایت شناسی ، نسخ خطی کلیله و دمنه، نقد چاپ پردازي، ریخت داستان

زبانی این رساله و تأثیري که بر متون بعدي زبان فارسی گذاشته است؛ متأسفانه تـاکنون بـراي ایـن    با توجه به فواید  -4
 کتاب فرهنگ بسامدي تهیه نشده است.

اند که امید است با تالش مؤلّفین محترم به زیور طبـع   هاي دانشجویی مفید، انتشار نیافته نامه همچنین بسیاري از پایان -5
 نمایی کنند. الم مطبوعات جلوهآراسته گردند و در ع

 
 بعضی منابع و مآخذ مهم:

 .30 – 1ج، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، فرهنگ ایران زمین، ایرج افشار، -1
شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی     ، 8-1، جمقاالت فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی فهرست، ـــــــــــ -2

 .ندائره المعارف بزرگ اسالمی) تهرا  8و  7(ج
بنیاد  ، 15-1ج ،هاي ایرانشناسی(ناموارة دکتر محمود افشار) پژوهش، با همکاري کریم اصفهانیان، ـــــــــــ -3

 حمود افشار یزدي.موقوفات دکتر م
جلـد  ، چـاپ دوم  ،نشر مرکز دایره المعارف بزرگ اسـالمی وارة کتابهاي فارسی فهرست، )1382(.منزوي،احمد -4

 .، تهرانپنجم
 .تهران، چاپخانۀ ارژنگ، چاپ اول، ، هاي چاپی فارسی فهرست کتاب، )1350(.مشار،خانبابا -5
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