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کتابشنایس
کلیله و دمنه
در زبان فاریس
امین مُ جَ ّـلیزاده

مهدی سلمانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان

اشاره

آنانکه کتاب را بهترین جلیس خود برگزیدهاند ،بهخوبی با ّ
اهم ّیت کتاب کلیله و دمنه آشنا هستند .قصد
نگارندگان در این نوشــتار بررســی ّ
اهم ّیت یا پرداختن به مســائل تخصی این کتاب نیســت؛ زیرا آنچه که به
ّ
اینگونه مسائل مربوط میگردد را مؤلفان به رشتهٔ تحریر کشیدهاند یا در حال پیمودن منازل آن هستند.

 .1محدوده کتابشناسی در این پژوهش

ّ
محققان بهخوبی آ گا ه هســتند که تألیفات بســیار زیادی در زمینهٔ کلیله و دمنه در جهان منتشــر یا در حال
انتشــار اســت کــه گــردآوری همــهٔ آنهــا از حوصلــهٔ این پژوهش خــارج اســتّ ،اما آنچــه در این پژوهــش بدان

پرداخته شده است ،تألیفاتی است به زبان فارسی که خود به سه دسته تقسیم میشود:

الف) کتب
کتابهای فراوانی درباب جنبههای مختلف کلیله و دمنه در زبان فارسی تألیف شده است که نگارندگان
ً
تقریبــا تمامــی آنهــا را از مراجع مهم گردآوری و مطالعــه نمودهاند ،ولی از آنجا که بازنویســیهای فراوانی برای
کــودکان منتشــر شــده اســت ،نگارنــدگان نا گزیر دســت به گزینــش زدند و جز یــک نمونه  -که به عقیــدهٔ آنان
ّ
بهترین بازنویســی اســت  -به تحقیقات جدی بســنده کردند و تمامی بازنویســیهای کودکانه را از فهرســت
کتب حذف نمودند تا در فرصتی دیگر در مجالت مربوط به ّ
ادبیات کودکان بصورت مستقل چاپ شود.

ب) مقاالت

مقاالت فراوانی در زمینهٔ کتاب کلیله و دمنه در نشریات کشور به زبان فارسی با رتبههای مختلف علمی به

چاپ رســیده اســت که نگارندگان با اســتفاده از مراجع مهم از جمله فهرست مقاالت استاد ایرج افشار آنها
را استخراج نمودند و در قسمت مقاالت به ترتیب حروف الفبا درج نمودند.

ج) پایاننامههای دانشجویی

همچنیــن رســالههای دانشــجویی فراوانــی در زمینــهٔ کلیلــه و دمنــه در دانشــگاهها نوشــته شــده اســت کــه

نگارندگان با مطالعهٔ فهارس مختلف و مراجعه به کتابخانهها آنها را گردآوری نمودند.
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چکیده:
کلیله و دمنه از جمله مهمترین و
تأثیرگذارترین آثار ادبیّات جهانی
است که کتب بسیاری به تقلید و
یا اقتباس از آن تألیف شده است
و در پی آن در سالهای اخیر نیز
تحقیقات فراوانی در جوانب مختلف
این اثر صورت گرفته است ،امّ ا
متأسفانه به دلیل نبودن کتابشناسی
ّ
جامع برای این کتاب ،بسیاری از
قسمتهای قابل تحقیق عاطل مانده
و از طرفی تحقیق در بعض قسمتها
به تکرار بیهوده کشیده شده است .به
همین دلیل نگارندگان بر آن شدند
تا کتابشناسی کلیله و دمنه را برای
هموارشدن راه برای تحقیقات بعدی،
در سه قسمت کتب چاپی ،مقاالت و
پایاننامههای دانشجویی تنظیم و
ارایه کنند.
کلید واژهها:
کتابشناسی ،کلیله و دمنه،
پنجهتنتره ،داستانهای بیدپای.
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کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 .2ضرورت ّ
تهیه کتابشناسی کلیله و دمنه

ً
اصــوال زمانــی کــه کتــاب یــا موضوعی مــورد ّ
توجه عــام قــرار میگیرد و تألیفــات فراوانــی در آن زمینه منتشــر
میگردد ،مهمترین کار ّ
تهیهٔ کتابشناســی و بهرو زکردن آن کتابشناس ـیها اســت .خوشبختانه در مورد برخی
کتب فارســی کتابشناســیهایی ّ
تهیه شــده اســتّ ،اما همان کتابشناس ـیها نیازمند بهرو زشدن هستند که
ّ
مؤلفان محترم به این کار اقدام کنندّ .
متأسفانه در مورد کتاب کلیله و دمنه تا کنون کتابشناسی
امید است
جامعــی کــه در برگیرنــده همــهٔ تحقیقات باشــد تهیه نشــده اســت و به همین دلیــل شــاهد دوبارهکار یهای
ً
مخصوصا در رســالههای دانشــگاهی  -هســتیمّ .
البته نگارندگان با مطالعهٔ آن رســالهها ّ
متوجه
بیهودهای -
ّ
شــدند که انتحالی صورت نگرفته ،بلکه به دلیل عدم اطالعرســانی صحیح و نبود کتابشناس ـی ،هر کدام از
دانشــجویان بدون آ گاهی از اینکه دانشــجوی دیگری در حال مطالعه در آن موضوع اســت دســت به تحقیق
ً
زدهاند که معموال نتیجهگیری یکسان بوده است.
در پایــان امیــد اســت کــه این بضاعت مــورد ّ
توجه اســتادان محترم قرار گیــرد و نگارنــدگان را از نظرات خود
محروم ننمایند.

الف) کتابها

1

 .1ابيات عربی كلیله و دمنه ،تقیهّ ،
محمدحسن ،دانشگاه قم ،1381 ،قم.
 .2ابیات عربی كلیله و دمنه ،کمال جو ،مصطفی ،مرجان مهدیزاده ،نشر مبعث ،1389 ،بابل.
 .3انوار ســهیلی ،واعظ کاشــفی ،حســین بن علی ،تصحیح و تحشــیهٔ ّ
محمد روشــن ،ناشر :صدای معاصر،
 ،1388تهران.

 .4بررسی ساختار نحوی کلیله و دمنه ،ضیائی ،شهیره ،نشر غزل ،1384 ،اصفهان.
 .5برزوی طبیب و منشأ کلیله و دمنه ،دوبلوا ،فرانسوا ،ترجمه صادق ّ
سجادی ،انتشارات طهوری،1382 ،
تهران.
 .6پنجاتنترا ،شیکهر ،ایندو ،دانشگاه تهران ،1341 ،تهران.
ّ
 .7پنچا کیانه یا پنج داســتان کلیله و دمنه ،مؤلف اصل کتاب :وشــیو شــرما ،مترجم :هاشمی ،مصطفی بی
ّ
مصححان :عابدی ،امیرحســین؛ چند ،تارا ،،جاللی نائینیّ ،
محمدرضا ،ناشــر اقبال،1363 ،
خالقداد؛
تهران.
 .8پندنامــه نیــا کان ،ایمانــی ،بهــروز ،ناشــر اهــل قلــم ،1380،تهران[ .بازنویســی کتــاب کلیله و دمن ـهٔ ترجمهٔ
نصراهلل منشی].

ّ
پورمحمد ،رحمت ،انتشارات دانشگاه گیالن ،1380 ،رشت.
 .9تجزیه و ترکیب اشعار کلیله و دمنه،
 .10ترجمهٔ کلیله و دمنه ترجمهٔ نصراهلل منشی ،تصحیح مجتبی مینوی طهرانی ،انتشارات امیرکبیر،1343،
تهران.

 .11داستان هایی از کلیله و دمنه ،شیوکومار ،برگردان ناهید رشید ،آسیم ،1388 ،تهران.
 .12داستانها و پیامهای کلیله و دمنه ،ریاضی ،حشمتاهلل ،اوحدی ،1386 ،تهران.
ّ
 .13داســتانهای بیدپــای ،خانلــری ،بخــاریّ ،
محمــد
محمــد بــن عبــداهلل ،تصحیــح پرو یــز خانلــری و
روشن،انتشارات خوارزمی ،1361 ،تهران.
 .14دربارهٔ کلیله و دمنه ،محجوبّ ،
محمدجعفر ،خوارزمی ،1336 ،تهران.
 1بدیهی است ترتیب ارائه منابع جهت سهولت استفاده محققان بر اساس نام منابع صورت گرفته است.
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کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 .15زبدهٔ چندهزارســاله [مروری بر ابواب کلیله و دمنه از دیدگاه مواعظ
و حکم] ،جعفری ،ناهیدّ ،زوار ،1392 ،تهران.

ماگالی تودوا ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،چاپ اول 1358 ،ش.

 .16ســیمای زن در کلیلــه و دمنــه ،اعتماد ســرابی ،هاشــم ،ضامن آهو،

 .33كلیلــه و دمنــه ،شــرح لغات،کنایــات ،عبــارات و امثال ،طالشــی،

 ،1382مشهد.

یــداهلل ،کتــاب فردا ،1387 ،اصفهان و نیــز :نیکتاب ،1387 ،تهران و

 .17شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه ،اسفزاری ،فضلاهلل
ّ
بــن عثمــان بــن ّ
محمــد و مؤلفی ناشــناخته ،تصحیــح بهــروز ایمانی،
انتشارات سخن ،1390 ،تهران؛ نیز :میراث مکتوب ،1380 ،تهران.
ّ
المقفــع ،اقبــالّ ،
عبــاس ،اســاطیر،1382 ،
 .18شــرح حــال عبــداهلل بــن
تهران.

ّ
 .19شرح حال و آثار ابن مقفع ،عظیمی ،عباسعلی ،نشر فرخی ،؟ ،تهران.
 .20شــرح کامل کلیله و دمنه ،موســوی ،فرجاهلل ،نشــر مه رویان،1384 ،
تهران.
 .21شــرح كلیلــه و دمنــه بر اســاس نســخه ،مجتبی مینــوی ،محمودی،
خیراهلل ،دانشگاه شیراز ،مرکز نشر ،1386 ،شیراز.
 .22شرح كلیله ،برزگر خالقیّ ،
محمدرضا ،عفت كرباسی ،زوار،1389 ،
تهران.
 .23شکرســتان یــا منظومــهٔ انــوار ســهیلی ،امیرخســرودارایی زنجانــی،
(برهان ّ
السلطنه) ،بسعی و اهتمام پرویز مستوفی ،چاپخانه فردوسی،
 ،1326طهران.
 .24فرهنــگ جمالت حکمی کلیله و دمنه ،گودرزی دهزیریّ ،
محمد،
روزگار ،1389 ،تهران.

نیز دانشگاه آزاد ،1389 ،اسالمشهر.
 .34كلیله و دمنه بر اساس کتابتی نویافته از قرن سیزدهم ،روحبخشان،
ّ
عبدالمحمد ،نشر مرکز ،1390 ،تهران.
 .35كلیلــه و دمنــه بــا مقابلــه چــاپ عبدالعظیــم قر یــب و تطبیــق چند
نسخه دیگر [و شرح بعض از اشعار عربی بدستیاری جعفر ّ
سجادی]
دارالتصحیح و ّ
تحــت نظر ّ
الترجمه .انتشــارات در یــا 1339 ،و طلوع،

 1369و نشر دی.1368 ،
محمد فرزان ،بهاهتمام ّ
 .36كلیلــه و دمنه ،بــا انتقادات ّ
محمد روشــن،
ّ
مؤسسه اشرفی.1374 ،
 .37گزیدهٔ كلیله و دمنه خطیب رهبر ،خلیل ،مهتاب ،1373 ،تهران.
ّ
 .38لغــات كلیلــه و دمنه با چند قاعده مفیــد امال و مقدمهٔ عبدالعظیم
قریب ،دهقان،ایرج ،امیرکبیر ،1387 ،تهران.

 .39متن كامل كلیله و دمنه بر اساس قدیمیترین نسخه کلیله و دمنه،
تصحیح ندایی ،فرامرز ،اروند ،1387 ،تهران.

ّ
 .40متن كامل كلیله و دمنه [بر اســاس طبع قریب با مقدمه و حواشــی و
تعلیقات] دانش پژوه ،منوچهر ،هیرمند ،1374 ،تهران.
 .41منتخــب كلیلــه و دمنــه بــرای دبیرســتانها [بــرای وزارت فرهنــگ]

 .25فرهنگ کلیله و دمنه،شــرح لغات ،...قیصری ،حشمت ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،1386 ،ایرانشهر.

بهاهتمام قریب ،عبدالعظیم ،برادران علمی ،1320 ،تهران.
 .42نگار دانش[ ،متن ادبی تلخیص معتبر از کلیله و دمنه] ،بهکوشش

ّ .26
قصههــای خــوب خــوب ،ثروتیــان ،بهــروز ،تکتــاز ،1375 ،تهــران.
[بازنویسی کلیله و دمنه].
 .27کلیلــه و دمنه ،برگزیده ،انتخــاب و توضیح رضا انزابینژاد ،جامی،
 ،1375تهران.

هاشم زاده ،ناصر ،اکبر بهداروند ،برگ ،1376 ،تهران.
 .43نگاهــی تــازه بــه کلیلــه و دمنــه ،اســماعیلی ،علــی ،مکتــب ّ
الزهرا،
 ،1379تهران.
 .44نمــاد در کلیلــه و دمنــه ،داختــه ،فاطمــه ،انتشــارات علمــی یســنا،

 .28کلیلــه و دمنــه منظــوم ،قانعــی طوســی ،احمدبــن محمــود ،تــودوآ،
ماگالــی ،بنیــاد فرهنــگ ایــران ،ناشــر :بنیــاد فرهنــگ ایــران،1358 ،
تهران.

 ،1392قایم شهر.
 .45نمایشــنامه كلیله و دمنه ،چاروســایی ،بیژن ،نشر شهربانو،1388 ،
شیراز.

 .29کلیله و دمنه نصراهلل منشــی ،تصحیح حســن حسنزاده آملی؛ نشر
بوستان کتاب قم ،1391 ،قم.

ب) مقاالت
 .1آن کاره (تأثیر کلیله و دمنه در ادبیات اسپانیائی) ،دون خوان مانوئل،

 .30کلیلــه و دمنــه نصــراهلل منشــی ،قریــب ،عبدالعظیم ،ناشــر مجلس،
1367 ،1326ق ،طهران.
 .31کلیلــه و دمنه ،تصحیــح عبدالعظیم قریــب ،ویرایش و توضیحات
مجید سرمدی ،نشر سمیر ،1391 ،تهران.
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 .32کلیلــه و دمنــه منظوم ،قانعی طوســی ،احمد بــن محمود ،تصحیح

ترجمهٔ ایرج پزشک نیا ،سخن ،ش  ،13ص .1171-1168
 .2آیــا رودکــی ســرایندهٔ تمــام کلیلــه و دمنــه اســت؟ ،وحیدیــان کامیار،
تقیّ ،
ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد ،پاییز و زمستان  ،1383ش
 ،4-3ص .40-26
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کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 .3آییــن مهــر در کلیلــه و دمنــهّ ،
محمدزاده ،اســداهلل ،کیهــان فرهنگی،
اردیبهشت  ،1383ش ،211ص .65-63

کتابشنایسموضویع
 .16بررســی تطبیقــی ســاختار داســتانهای شــیر و گاو در کلیلــه و دمنه
و افراســیاب و ســیاوش شــاهنامه ،ســعید حســامپور ،بوســتان ادب،

ّ .4
ادبیــات کهــن :مقایســهٔ دو حکایــت از مرزباننامــه و کلیلــه و دمنــه،
نفیســه میــرزا امیری ،رشــد زبــان و ادب فارســی ،تابســتان ،1390 ،ش
 ،98ص .33-30
 .5از پنجــه تنتــره تــا نــگار دانــش ،کیهــان فرهنگــی ش  ،155شــهریور
 ،1378ش ،155ص .39-37
 .6از کلیله و دمنه میتوان صدها هزار نقاشــی زیبا خلق کرد ،بخشــی،
محمود ،روزنامه رسالت 3 ،آذر  ،1373ص .6
 .7افســانههای ّ
ادبیات هندی و کلیله و دمنه ،ســخنران :ایندوشــیکار،
مترجــم :جــواد ّ
ســجادیه ،دانشــکده ّ
ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه
تبریز ،1338 ،ش  ،50ص .343-334

ش ،55/1بهار  ،1388ص .89-75
 .17بررســی ریشههای ایرانی كلیله و دمنه ،سبزیانپور ،وحید ،دانشگاه
ّ
الزهرا ،پاییز  ،1387ش  ،73ص .104 -77
 .18بررســی کارکــرد قــدرت و فرهنــگ سیاســی در کلیلــه و دمنــه ،جواد
شهــای ز بــان و ّ
ادبیــات فارســی ،ســال ســوم ،بهــار
دهقانیــان ،پژوه 
،1390ش  ،1پیاپی  ،9ص.104-91
 .19برزو یــه حکیــم و رودکــی شــاعر و نشــو و نمای ز بــان فارســی ،مینوی،
مجتبی ،جستارهای ادبی ،دانشکدهٔ ّ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی ،مشهد ،زمستان  ،1350ش  ،28ص .747-724

 .20پژوهشــی در آرایههــای اخالقــی و تربیتــی کتــاب کلیلــه و دمنــه،

 .8الیتیــزم و مشــابهتهای مندرج در کلیله و دمنــه و مرزباننامه با آن،
خدیجــه ،اطمینــان ،کتاب مــاه ( ّ
ادبیات) ش  ،143شــهریور،1388
ص .31-26
 .9اندیشــه سیاســی در کتــاب کلیلــه و دمنــه ،شــریفپور ،عنایــتاهلل،
محتشــم ّ
محمــدی ،دانشــکده زبــان و ّ
ادبیــات و علوم انســانی ،باهنر
کرمان ،دورهٔ جدید ،زمستان  ،1387ش .24

دبیرینژاد ،بدیعاهلل ،فروهر ،ش  ،4،3خرداد ،تیر  ،1379ص .32-31
ّ
 .21پژوهشــی در بــارهٔ ســبک ابــن المقفــع و ابوالمعالی در کلیلــه و دمنه،
غفرانیّ ،
محمد ،مقاالت و بررس ـیها ،بهار  ،1358ش  ،33-32ص
.56 -41
 .22پژوهشــی در بــارهٔ شــیوه ّفنــی داســتانهای کلیلــه و دمنــه ،غفرانــی،
ّ
محمد ،مقاالت و بررسیها ،1356 ،ش  ،29/28ص .46-32

 .10بازبینــی داســتان شــیر و گاو در کتــاب کلیلــه و دمنــه از منظر حقوق

 .23پژوهشــی نــو در بــارهٔ کلیلــه و دمنــه ،بهرامــی ،عســکر ،نشــر دانــش،

فارســی (گوهر گویــا) ،دوره چهارم ،زمســتان  ،1389ش  ،4ص-137

 .24پنــد نیــاکان ،آییــن حکوم ـتداری در کلیلــه و دمنــه ،علیرضــا

کیفــری ،مریــم محمــودی ،محمــود عابدپور ،پژوهشــنامه زبــان و ادب
.156

زمستان  ،1382ش  ،110ص .70-68

ازغندی ،رهیافتهای سیاســی و بین المللی ،پاییز  ،86ش  ،11ص

 .11بررســی بعضــی اختالفهای كلیلــ ه و دمنه نصراهلل منشــی با ترجمهٔ
ّ
عربــی ابن مقفع و داســتانهای بیدپای و پنجاکیانــه ،علی حیدری،
فصلنامــه علمــی  -پژوهشــی علــوم انســانی دانشــگاه ّ
الزهــرا (س)،
زمستان  ،1386ش 68و ،69ص .62-45
 .12بررســی تــداوم زمــان روایــت در حکایتهــای فرعــی کلیلــه و دمنــه،
عبــاس جاهرجــاه ،لیــا رضایــی ،بوســتان ادب ،پاییــز ،1390 ،ش ،9
ص.48-27
ّ
 .13بررسی تصویرپردازی در حکایتی از کلیله و دمنه ،منیژه عبداللهی،
بوستان ادب ،پاییز  ،1390ش  ،9ص.118-103
 .14بررسی تطبیق دو ّ
قصه کهن ،رضایی ،دشت ارژنه ،محمودّ ،
ادبیات
داســتانی ،ش  ،69خــرداد  ،1383ص [ .69-66کلیلــه و دمنــه و
مرزبان نامه مطالعات تطبیقی].
 .15بررســی تطبیقی زیباشناســی نحوی در کلیله و دمنه فارســی و متن
ّ
مقفع ،فاضلی ،فیروز؛ مرتضی پرویزی ،کتاب ماه ّ
ادبیات،
عربــی ابن
خرداد  ،1390ش  ،164ص .20-9

112

.115 – 85
 .25پیــر مــرد کلیله و دمنه و کاســتاندا ،گودرزی منفرد ،شــهرام ،حافظ،
آذر و دی  ،1387ش  ،57ص .28 -26
 .26پیونــد ادب و سیاســت ،آخر یــن بــاب کلیلــه و دمنــهّ ،زر ینکــوب،
عبدالحسین ،یادگارنامهٔ ّزر ین کوب ،1376 ،تهران ،ص 483-469
و نیزّ :اطالعات سیاسی اقتصادی ،1386 ،ش .240
 .27تأثیــر ترجمــه عربی کلیله و دمنه بر ادب عربی ،ســبزیانپور ،وحید،
معارف ،فروردین و آبان  ،1385ش  .65-64ص .113-85
 .28تأثیــر کلیلــه و دمنــه در فیبــل نویســی قــرن هفدهــم ارو پــا ،قو یــم،
ّ
عبدالقیوم ،آریانا ،آذر و دی  ،1344ش  ،262ص .626-625
 .29تحلیــل رفتــار متقابل شــخصیتها در داســتان شــیر و گاو از کلیله
و دمنــه ،رضــی ،احمد؛ حاجتی ،سـ ّ
ـمیه ،پژوهشهای زبان و ادبیات
فارســی (دانشــگاه اصفهــان) ،بهــار  ،1391دوره جدید ،ســال چهارم،
ش  ،1ص .56-39
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کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 .30ترجمــهٔ کلیلــه و دمنه [تصحیــح و توضیح مجتبی مینــوی] ،پروین
گنابادیّ ،
محمد ،راهنمای کتاب ،1364 ،ش ،10ص .380-378

 .43دربــارهٔ بیتــی از کلیله و دمنــه ،مینوی ،مجتبی ،یغمــا ،مهر ،1336

 .31تضمین شعر در کلیله و دمنه ،ظفری ،ولیاهلل ،معارف ،مرداد  -آبان

 .44دربــارهٔ کلیله و دمنه ،محجوبّ ،
محمدجعفر ،فرهنگ ایران زمین،

 .32تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی ،ذبیحنیا
ســمیه ســنگکی ،پژوهشــنامه ّ
ّ
ادبیات تعلیمی ،ســال
عمران ،آســیه،

 .45دربــارهٔ مقال ـهٔ «برزو یــه» در ایرانیــکا ،مجیدی ،مر یــم ،جهان کتاب،

 ،1371ش  ،26ص .15 – 3

 ،1338ش  ،7ص .282 -252

چهارم ،بهار  ،1391ش  ،13ص .236-197
قصهنویس و ّ
 .33تفاوت راوی ّ
قصهگو در داســتان شــیر و گاو از کلیله و
دمنه و داســتانهای بیدپای ،تقویّ ،
محمد ،مینا بهنام .جســتارهای
زبانی (پژوهش های زبان و ّ
ادبیات تطبیقی) ،دوره سوم  ،1391ش ،4
پیاپی  ،12ص.83-67
 .34تمثیل و کلیله و دمنه ،باقرزاده خالصی ،وحید ،رشــد آموزش زبان
و ادب فارسی ،ش ( 59پاییز  ،)1380ص .29-24
ّ
شــخصیتپردازی در داســتان شــیر و گاو کلیلــه و
 .35تیپســازی و
دمنه ،رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،بهار  ،1392ش  ،105ص-24
.25
 .36جایــگاه کلیلــه و دمنــه در ّ
ادبیــات زبــان آشــوری ،هانیبــال گورگیز،
فرهنگ ،پاییز  ،1372ش  ،14ص .135-122
 .37چــاپ تــازهای از کلیلــه و دمنه ،شــهاب ،علی ،کلک ،آبــان و آذر و
دی  ،1374ش  68و 69و  ،70ص [ 342-340در باب کلیله و دمنه
دمحمد فرزان و حواشــی ّ
ّ
محمد روشــنّ ،
با انتقادات ّ
مؤسســهٔ نشر
ســی
اشراقی.]1374 ،

 .38چنــد کلمه دربــارهٔ کلیله و دمنه و دو باب ترجمهنشــدهٔ آن ،کتاب
هفته ،ش ،25ص .169-150

 .39حکایت مردآویزان در چاه ،بررســی پیشینه یکی از تمثیالت کلیله
و دمنــه ،مهــری باقــری میشــنی ،دانشــکده ّ
ادبیــات و علــوم انســانی
دانشگاه تبریز ،1379 ،ش .176-175
 .40داروی جــان [کلیله و دمنه] ،یوســفی ،غالمحســین ،دیداری با اهل
قلم ،مشهد ،1354 ،ج ،1ص .171-143
 .41داســتان کلیله و دمنه رودکی ،مینوی ،مجتبی ،فرهنگ ایرانزمین،
 ،1366ش  ،5ص .278-260
ّ
 .42در اطــراف کلیله و دمنه بهرامشــاهی ،فرزانّ ،
دمحمد ،آموزش و
ســی
پرورش (تعلیم و تربیت) ،ســال  ،26شهریور  ،1332ش ،9ص -526
529؛ بهمــن ،1331ش ،2ص80-73؛ آبــان ،1332ش ،11ص-649
653؛ اردیبهشــت  ،1332ش ،5ص270-266؛ فروردیــن ،1332
ش ،4ص 208-201؛ اســفند ،1331ش  ،3ص145-137؛ دی
 ،1331ش ،1ص15-9؛ خرداد  ،1332ش ،6ص.334-329
سالبیستوهفمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت 1395

ش  ،111ص .336 – 326
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دی و بهمن  ،1379ش  ،118 – 115ص ص .11-11

 .46دربــاره ترجم ـهٔ قدیــم ســریانی کلیلــه و دمنــه ،پا کــزاد ،فاضــل ،نامهٔ
بهارستان ،پاییز  ،1387ش  83و ،14ص .176-145

 .47درباره داستانی از پنجه تنتره ،راشد ّ
محصلّ ،
محمدتقی ،فصلنامه
فرهنگ ،سال ،9ش  ،1بهار  ،1375ص .58-37
 .48دو کتــاب در شــرح ابیــات و امثــال عر بــی کلیلــه و دمنه ،اشــراقی،
احمد ،نشر دانش ،ش  ،99زمستان  ،1380ص .43-42
 .49رای و برهمــن ،کلیلــه و دمن ـهٔ پارســی ،زرنــگارّ ،
محمــد ،رهآورد ،ش
 ،33بهار  ،1372ص .300-298

 .50ردپای اساطیر در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه کمیلی ،مختار،
منصــوره آرینفــر ،پژوهشــنامه ادب غنایــی ،1387 ،ش ،10ص -83
.92
 .51روایتشناســی داســتان بوم و زاغ در کلیله و دمنه ،نبی لو ،علیرضا،
ادب پژوهی ،زمستان ،1389 ،ش ،14ص .28-7
ّ
 .52رهآورد مانــدگار و آموزنــدهٔ هنــد ،جــواد عبداللهیپور ،آفــاق مهر ،ش
 ،36آذر و دی  ،1388ص .81-80

 .53ریختشناســی حکایتهای کلیله و دمنه نصراهلل منشــی ،پارسا،
ســیداحمد ،اللــه صلواتــی ،بوســتان ادب ،زمســتان  ،1389ش ،6
ص.78-47
 .54زاغ و مــار ،مقایس ـهٔ دو داســتان زاغ و مــار و مــوش و مــار صف ـیزاده،
علی؛ رشد آموزش و پرورش زبان و ادب فارسی ،ش  ،79پاییز ،1385

ص .47 -45
 .55ساختار روایی کلیله و دمنه بر اساس گفتمان کاوی رای و برهمن،
یعقوبی ،پارسا ،ادب پژوهشی ،زمستان ،1390 ،ش  ،18ص .100-71
 .56ســاختهای همپایــه و نقــش زیباشــناختی آن در کلیلــه و دمنــه،
عمرانپورّ ،
محمدرضا ،پژوهش زبان و ّ
ادبیات فارســی ،پاییز و زمستان
 ،1384ص .146 -121
 .56سرچشــمه کلیلــه و دمنه ،بلــوچ ،نبیبخش ،انجمــن فرهنگ ایران
باستان ،دورهٔ دوم ،فروردین  ،1344ش  ،1ص .35-28
 .57سرگذشــت کلیلــه و دمنــه ،آتابــای ،بــدری ،سرگذشــتها ،بتســدا،
 ،1996ص .155-148
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کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 .68ســیر تداوم اندیشــههای ایرانشــهری در کلیله و دمنه ،پژوهش های
زبان و ّ
ادبیات فارســی ،ســال دوم ،پاییز  ،1389ش  ،3پیاپی  ،7ص
.96-77

کتابشنایسموضویع
ص .500-493
 .70کلیلــه و دمنــه و انــوار ســهیلی ،امینــی ،حســین ،نشـ ّ
ـریهٔ فرهنــگ
خراسان ،ج ،6ش ،6ص .52-49

 .59شــرح ابیات کلیله ،سروشــیار ،جمشــید ،راهنمای کتاب،1355 ،
ش ،19ص .87-77

ّ
 .60شــرح اخبــار و ابیــات و امثــال عربــی كلیلــه و دمنــه ،موحــدی،
ّ
محمدرضا ،آینه پژوهش ،ش  ،72 ،71آذر – اسفند  ،1380ص -146
.147

 .71کلیله و دمنه ،اقبال آشــتیانیّ ،
عباس ،فرهنگ ایران زمین،1352 ،
ش  ،19ص  48 – 19و نیــز مجموعــه مقــاالت اقبال ،ج ،1369 ،1ص
.161-136

 .72کلیله و دمنه ،غ .واثق ،آریانا ،شهریور  ،1332ش  ،128ص .10-7
 .73کلیلــه و دمنــه ،مترجــم :جاللــی ،عرفــان ،ج ،1331 ،16ش ،2ص

ّ
 .61شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه ،فاطمه معینالدینی،

.116-106

 .62طرح برزویه در گزینش ،صاحب ّ
الزمانی ،آرمان؛ ناصرالدین ،نگین،

ادب،ج ،1356 ،20ش ،1ص .63-51

فرهنگ ،1382 ،ش  ،47-46ص.326-303
 31خرداد  ،1353ش  ،109ص .26-24
 .63عرض و تحلیل کتاب کلیله و دمنه ،مقاالت و بررســیها،1355 ،
ش  ،30ص .49-31

ّ
 .74کلیلــه و دمنــه ،ترجم ـهٔ قیامالدیــن راعــی ،بروکلمــان ،کارل،
 .75کنســرواتیزم و مشابهتهای مضامین کلیله و دمنه و مرزباننامه با
آن ،خدیجه اطمینانّ ،
ادبیات عرفانی و اســطوره شــناختی ،زمســتان
 ،1386ش  ،9ص .24-11

 .63عیــون کتــاب کلیله و دمنه ،مینوی ،مجتبــی ،مجله یغما،1336 ،
ّ
9ص [ .خطابــه مؤلــف در بیســتوچهارمین کنگــره بینالمللــی
مستشــرقین ،مونیــخ ،آلمــان .1967 ،ایــن ســخنرانی در خصــوص
نســخهای از اختصــار کلیلــه و دمنــه عربــی بــه انشــای مأمــون خلیفه
تحــت عنــوان« :عیــون کتــاب کلیلــه و دمنــه و اغراضــه ممالخصــه
المأمون» است].
 .64فروخــوان از کلیلــه نکتــهای چنــد ،علی ّ
محمــد هنــر ،آینــهٔ پژوهش،
 ،1383ش  ،87ص .85-76

ّ .65
قصهگویــی در کلیلــه و دمنــه ،عزیــزیّ ،
محمــدّ ،
ادبیات داســتانی،
تابستان  ،1377ش  ،47ص .65 – 61
 .66کلیلــه و دمنــه از کجــا آمد ه اســت؟ ،درویشــعلی کوالییان ،حافظ،
مهر و آبان  ،1388ش  ،63ص .39-35
 .67کلیلــه و دمنــه بــه عنوان نمونــهای از ّ
ادبیات جهانــی ،بازتاب آن در
ّ
ادبیــات ایــران و آلمــان ،پژوهش زبانهــای خارجــی ،1386 ،ش ،40
ص .150-133
ّ
 .68کلیلــه و دمنــه بهرامشــاهیّ ،
دمحمد ،ارمغــان ،مــرداد ،1315
ســی
ش ،179ص371-361؛ تیــر  ،1315ش ،178ص295-287؛ مهــر
 ،1315ش ،181ص 519-511؛ شــهریور  ،1315ش ،180ص -441
447؛ خــرداد  ،1315ش ،177ص238-226؛ فروردین  ،1318ش،1
ص28-25؛ دوره هجدهــم؛ شــهریور و مهــر  ،1316ش 6و  ،7ص

 .76كلیلــه و دمنــه فارســی و عر بــی ،معمارپــورّ ،
محمدرحیــم ،معــارف
اســامی ( ســازمان اوقــاف) ،فروردیــن  ،1355شــماره  ،25-24ص
.110-103
 .77كلیلــه و دمنــه ،بهبهانینیــا ،سـ ّـیدمهدی ،حافــظ ،نیم ـهٔ دوم تیــر
 ،1385ش  ،31ص .57-56

 .78كلیلــه و دمنــه ،محجــوبّ ،
محمدجعفــر ،فرهنــگ ایــران زمیــن،
 ،1336ش  ،5ص .261،97
 .79گــزارش تــازهای از کلیله و دمنه ،حمیدی ،بهمن ،چیســتا ،اســفند
 1378و فروردین  ،1379ش  ،167 – 166ص.545 – 541
 .80گزیدهای از مباحث سیاسی در کلیله و دمنه ،طاهره عزیزی ،علوم
سیاسی ،1385 ،ش  ،36ص.300-287
 .90گوشهای از زیباییهای کلیله و دمنه ،زاهدی مطلق ،ابراهیم ،ابرار،
 27خرداد ،1375 ،ص.8
.91الفونتن و کلیله و دمنه ،اصغری تبریزی ،اکبر ،آینده ،سال ششم آذر
تا اسفند  ،1359ش  ،12-9ص.689-683
 .92لیبرالیزم و مشابهتهای مضامین کلیله و دمنه و مرزباننامه با آن،
خدیجــه اطمینــانّ ،
ادبیات عرفانــی و اسطورهشــناختی ،1387 ،ش
،10ص .50-37
 .93مآخذ کلیله و دمنه در سنســکریت و ترجمههای دری آن ،مترجم:
میرحسین شاه ،ادب ،ج  ،1350 ،18ش  ،6/5ص .34-21

.444-436
 .69کلیله و دمنه در زبان فارســی و عربی ،عبدالعظیم محمد حسنین،
آمــوزش و پــرورش (تعلیــم و تربیــت) ،ســال  ،26مــرداد  ،1332ش ،8

114

 .94مأمــون خلیفــه و ترجم ـهٔ کلیلــه به عر بــی ،اقبالّ ،
عبــاس ،مجموعه
مقاالت اقبال ،ج ،1369 ،1ص .466-462
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کتابشنایسموضویع
 .95مثنــوی کلیلــه و دمنــه ،ترابــیّ ،
محمــد ،وحیــد ،اســفند  ،1352ش
 ،123ص .1183-1177

کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 ،1335ش ،93ص 16-11؛ بهمن  ،1334ش ،91ص.510-504
 .111نظــری در معنــای یک بیــت کلیله و دمنه ،طاهــر ،غالمرضا ،آینده،

 .96مددکاری ایثار ،یوســفی ،غالمحسین ،کار و کارگر 3 ،آبان،1375 ،
ص .10-5

ش ،1360 ،7ص .472-471
.112نقــد اخالقگرایــی در کلیلــه و دمنــه بــا نیــم نگاهی به اندیش ـههای

 .97مرجعی برای مترجمان ،غیبتی چشــمگیر در عرصه ترجمه ،افشار،
مهدی ،کتاب ماه ّ
کلیات ،ش ( 44مرداد  )1380ص .45-42

ماکیاولــی ،دهقانیــان ،جواد ،نیکوبخــت ،ناصر ،نقد ادبی ،تابســتان
 ،1390ش  ،14ص .160 -133

 .98معانی «را» در کلیله و دمنه ،رزاقی شانی ،علی ،رشد آموزش زبان و

 .113نقــد تطبیقی ســه ّ
قصه کهن از کلیلــه و دمنه و مرزباننامه ،رضایی
دشت ارژنه ،محمودّ ،
ادبیات داستانی ،آذر  ،1382ش .74

 .99معلم و شــا گرد :ســاختار مفهوم در هزار و یک شــب و کلیله و دمنه،

 .114نقدی بر کلیله و دمنه به تصحیح مجتبی مینوی ،زنجانی ،برات،
ّ
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،1387 ،ش ،10ص .112-101

ادب فارسی ،زمستان  ،1391ش ،104ص.51
ناتیانی ،ســادانا ،ترجمه قربانی ،كتاب ماه هنر ،ش  ،82-81خرداد و
تیر  ،1384ص .120-112

 .115نکتــهای در کلیلــه و دمنــه ،ظفــری ،ول ـیاهلل ،آینــده ،ســال ،13ش

 .100مفهوم پرســپکتیو در کلیله و دمنه ،پورجوادی ،نصراهلل ،نشر دانش،
مرداد و شهریور  ،1367ش  ،47ص.30-18
 .101مقایســه اجمالــی ،پنچتنترا (کلیله و دمنه) با ترجمههای ســریانی و
عربی و پارســی ،مشــکورّ ،
محمدجــواد ،یغما ،اردیبهشــت  ،1341ش
 ،166ص .89 – 81
 .102مقایســه موضوعــی كلیلــه (بهرامشــاهی) و حدیقــهٔ ســنائی ،دری،
زهرا ،پژوهشــنامه زبان و ّ
ادبیات فارســی ،زمســتان  ،1389ش  ،8ص
.172-147
ّ
 .103مقدمــه علــی بن شــاه بر کلیلــه و دمنه ،مقربــی ،مصطفی ،فرهنگ
ایران زمین ،1332 ،ش ،2ص .376-373
 .104مالحظاتی درباب کلیله و دمنه ،خوانســاری ،محمد ،نشــر دانش،
سال  ،20ش( 3پاییز  ،)1382ص .50-44
 .105مالحظاتــی دربــاره اعالم کلیلــه و دمنه ،مجتبائــی ،فتحاهلل ،مجله
زبانشناسی ،1363 ،س  ،1ش  ،2ص .63-31
 .106مهتاب و شبتابّ :
تأمل در باب شعر مهتاب نیما یوشیج و مقایسه
تطبیقــی آن شــعر بــا حکایــت تمثیلــی شــبتاب کلیلــه و دمنــه ،دیــن
ّ
محمدی ،نصرتاهللّ ،اطالعات 9 ،ادیبهشت  ،1389ص .6
 .107نامه فرهنگســتان بانضمام بخش کوتاهی از کلیله و دمنه ،نوایی،
البــرز ،کتــاب ماه ّ
ادبیات و فلســفه ،بهمن و اســفند  1384و فروردین
 ،1385ش  ،102 ،101 ،100ص .153-153

 ،10-8ص .703-701
 .116نگاهــی بــه دو کتاب گزیدهٔ کلیله و دمنه و چهار مقاله [فراهمآوردهٔ
ّ
نورالدیــن مقصودی] انزابینژاد ،رضا ،کیهان فرهنگی ،1372 ،ش،7
ص .16-14
 .117نگاهی به شیوهٔ ابوالمعالی نصراهلل منشی در ترجمهٔ کلیله و دمنه،
ّ
ادبیات بهشتی ،ش ،16 ،15تابستان  ،1373ص.44-37
 .118نگاهی به ّ
قصههای « زرگر و سـ ّـیاح» و «آهنگر و مســافر» در کلیله و
دمنه و مرزباننامه ،رضایی دشــت ارژنه ،محمودّ ،
ادبیات داســتانی،
دی و بهمن  ،1381ش .65-64
 .119نگاهــی بــه کتــاب کلیلــه و دمنــهّ ،زر ین کــوب ،حمید ،دانشــکده
ّ
ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،سال دوازدهم ،پاییز
 ،1355ش  ،47ص  426-414و نیــز مجموعــه مقــاالت دکتــر حمید
ّزر ین کوب ،تهران ،1367 ،ص .149-138
 .120نگاهــی بــه یادداش ـتهای انتقادی اســتاد فروزانفر بــر کلیله و دمنه
ّ
مصحح مینوی ،مرتضایی ،سـ ّـیدجواد ،نامه پارســی ،تابستان ،1380
ش  ،21ص .64 -44
 .121نمادشناسی حکایت «بوف و زاغ» کلیله و دمنه بر پایهٔ اساطیر ایران
ّ
صدیقیّ ،
طیبه گلستانی حتکنی،
و هند ،فرانک جهانگرد ،مصطفی
بوستان ادب ،بهار،1390ش  ،7ص .97-75
 .122نمایشــنامهٔ کلیلــه و دمنــه [اقتبــاس علــی رضــا امیر معــز] ،مینوی،

 .108نســخهٔ ّ
خطی کلیله و دمنه مضبوط در توپقا پوســرا ( 816هجری)،
بهزادیّ ،
رقیه ،نامگانی.229-1370 ،1 ،187 ،

 .123نوای همدلی در کلیله و دمنه و مرزباننامه ،لیال عدلپورّ ،
ادبیات

 .109نصــوص ناشــناخته از کتــاب کلیلــه و دمنــه ،غفرانــیّ ،
محمــد،

فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی خوی ،1385 ،ش ،6ص .135-115

مقاالت و بررسیها،1350 ،ش 7و ،8ص.97-54

« .124وکیــل در یــا»در کلیلــه و دمنــه ،آجودانــی ،ماشــاءاهلل ،آینــده،10 ،

ّ
 .110نظــری بحواشــی کلیله و دمنه ،فــرزانّ ،
دمحمد ،یغما ،فروردین
ســی
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مجتبی،راهنمای کتاب ،ش ،6ص.670-667
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 ،1363ص .377-376
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کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 .125یادداشــتهایی بــر کلیلــه و دمنه ،مهــدوی دامغانی ،احمد ،نشــر
دانش ،خرداد و تیر  ،1367ش  ،46ص .31-22

کتابشنایسموضویع
 .8بررســی تطبیقــی ســاختمان جملــه در کلیلــه و دمنــه و مرزباننامــه،
مقدمیــان ،ژ یــا ،راهنما :اســداهلل واحد ،مشــاور :منیره پو یــای ایرانی،

ی دربــاره ابیــات عربــی کلیلــه و دمنه بهرامشــاهی و
 .125یادداشــتهای 

دانشگاه تبریز ،1383 ،کارشناسی ارشد.

مأخــذ و گوینــدگان آن ابیــات ،مهــدوی دامغانی ،احمــد ،یغما ،آبان

 .9بررســی تطبیقــی طنــز و آیرونی در ســه اثر کلیلــه و دمنــه ،مرزباننامه و

 ،1342ش  ،184ص 352-350؛ شــهریور  ،1342ش  ،182ص

بهارســتان ،علیپور اسماعیلی اناری ،فتاح ،راهنما :احمد سنچولی؛

255-252؛ ش  ،181ص 230 ،228؛ اســفند  ،1341ش  ،176ص

مشاور :علیرضا محمودی ،دانشگاه زابل ،کارشناسی ارشد.

556-553؛ بهمــن  ،1341ش  ،175ص 499-497؛ دی ،1341

 .10بررســی تطبیقــی غنــا در کلیله و دمنــه و مرزباننامه بــا تکیه بر عنصر

 ،1341ش  ،172ص 366-365؛ مهــر  ،1341ش  ،171ص-323

عاطفــه ،ممیزاده،رقیه ،راهنما :عســگر صالحی ،مشــاور :خدابخش
ّ
ّ
اسداللهی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،1390،کارشناسی ارشد.

ش  ،174ص 446-443؛ آذر  ،1341ش  ،173ص 422-419؛ آبــان
325؛ مرداد  ،1341ش ،169ص .229-226
 .126یــک کلیلــه و دمنــهٔ دیگــر ،خانلــری ،پرویــز ،هفتــاد ســخن ،ج،3
 ،1369ص  88-83و نیز سخن ،1357 ،ش  ،26ص .819-813

 .127یک مأخذ بودایی برای تمثیلی از کلیله و دمنه ،قیصری ،ابراهیم،
فصلنامه هنر ،ش  ،47بهار  ،1380ص .13-10

 .11بررســی تطبیقــی کلیلــه و دمنــه بــا ترجمــه داســتانهای بیدپــای،
ّ
قهوهچــی ،علی،راهنمــا :دکتر عبــاس ماهیار ،دانشــگاه تربیت معلم،
 ،1382کارشناسی ارشد.
 .12بررســی تطبیقــی کلیلــه و دمنــه و مرزباننامــه ،رضایــی ،محمــود،
راهنما :دکتر کرمی ،دانشگاه شیراز  ،1380کارشناسی ارشد.

ج) پایاننامههای دانشجویی
 .1اخــاق پراگماتیســم در کلیلــه و دمنــه ،مهربانــی ممــدوح ،فاطمــه،
مشاور :مهدی ّ
محبتی ،دانشگاه زنجان ،1386 ،کارشناسی ارشد.
 .2اندیشــههای سیاســی در کلیلــه و دمنــه و مرزباننامــه ،اطمینــان،
خدیجــه ،راهنمــا :علیاصغرحلبــی ،مشــاور :علــی پــدرام میرزایــی،

 .13بررســی تطبیقــی کلیلــه و دمنــه و مرزباننامه ،رضایی دشــت ارژنه،
محمــود ،راهنمــاّ :
محمدحســین کریمــی ،دانشــگاه شــیراز،1381 ،
کارشناسی ارشد.
 .14بررســی توصیفــی نســخههای ّ
خطی و چاپ ســنگی کتــاب کلیله و
دمنــه ،رفیــع فر ،فرانــک ،راهنمــا :بهرام کلهرنیــا ،مشــاورّ :
محمدجعفر
پناهــی ،دانشــگاه آزاد واحد تهران مرکزی ،دانشــکده هنــر و معماری،

دانشگاه پیام نور تهران ،1386 ،دکتری.
 .3انعــكاس داســتانهای کلیلــه و دمنــه در ّ
ادبیــات فارســی تــا عصــر
صفــوی ،رجبــی قاضــی کنــدی ،رقیــه ،راهنمــا :رحمان مشــتاقمهر،
مشــاور :سعیداهلل قره بگلو ،دانشگاه :تربیت معلم آذربایجان،1389 ،

 ،1377کارشناسی ارشد.
 .15بررســی جنب ههــای شــاعرانه در کلیلــه و دمنــه ،واشــقانی فراهانــی،
ّ
مهتــاب ،راهنمــا :دکتــر ابوالقاســم رادفــر ،مشــاور :جعفــر مقــدس،
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی ،1386 ،کارشناســی

کارشناسی ارشد.
اجتماعیــات در کلیلــه و دمنــه ،بهبهانــیّ ،
ّ
مهدیــه ،راهنمــا:
 .4بررســی
ّ
علیمحمد سجادی ،مشاور :جلیل تجلیل ،دانشگاه آزاد واحد علوم
تحقیقات ،1384 ،کارشناسی ارشد.
 .5بررســی انتقادی مسائل اجتماعی در متون تمثیلی نثر ادب فارسی بر
اســاس کتب کلیله و دمنه ،مرزباننامه و گلســتان ســعدی ،تقیزاده
گلــزاری ،نگین ،راهنما :میر جلیل اکرمی ،مشــاور :منیره پویای ایرانی
اصل ،دانشگاه تبریز ،1386 ،کارشناسی ارشد.
 .6بررســی تأثیــر حکمتهــای کلیلــه و دمنهٔ عربی بر گلســتان ســعدی،
فروغینیــا ،آزاده ،راهنمــا :وحیــد ســبزیانپور؛ مشــاور :محمدابراهیــم

ارشد.
 .16بررســی ســاختار نحــوی کلیلــه و دمنــه ،ضیائــی ،شــهیره ،راهنمــا:
محمدتقی ّ
طیب ،مشــاور :جهانگیر فکری ارشاد ،دانشگاه آزاد نجف
آباد ،1376 ،کارشناسی ارشد.
 .17بررســی ســاختارهای مشــترک تمثیلها و حکایات در متون عرفانی
و حکمــی (کلیلــه ،تذکــره ،حدیقه ،مثنــوی) ،رجبی ،سـ ّ
ـمیه ،راهنما:
ّ
عبدالرضــا ســیف ،مشــاور :حمیــرا زمـ ّـردی ،دانشــگاه تهــران،1389 ،
کارشناسی ارشد.
ّ
ـخصیتپردازی در کلیلــه و دمنــه ترجم ـهٔ نصــراهلل
 .18بررســی شـ
منشــی ،یوســفی ،روحاهلل ،راهنمــا :اصغــر باباســاالر ،مشــاور :علیرضا

مالمیر ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،1387 ،کارشناسی ارشد.
 .7بررســی تطبیقــی جنبههــای طنــز در کلیلــه ودمنــه و افســانههای
ازوپ،کوشکی ،زینب ،راهنما :ساره زیرک ،مشاور :فرهاد طهماسبی،

حاجیاننژاد ،دانشگاه تهران ،1389 ،کارشناسی ارشد.
 .19بررســی عناصر داســتانی در کلیله و دمنه ،ثابــت قدم ،مریم ،تربیت
دبیر کازرون.1388 ،

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،1389 ،کارشناسی ارشد.
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کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 .20بررسی ّ
قصههای عامیانه در حکایات کلیله و دمنه ،افشار طهرانی،

رمز و اســطوره ،ایرانی ،محمد مراد ،راهنما :احمد تمیمداری ،مشــاور:
ّ
محمدحســن حائری ،دانشــکدهٔ ّ
ادبیات فارســی و زبانهای خارجی
ّ
علمه طباطبایی ،1374 ،کارشناسی ارشد.

 .21بررســی کلیلــه و دمنــه از رهگــذر تمثیــل ،جعفری ،ابراهیــم ،راهنما:

 .33تحلیــل دســتوری در کلیلــه و دمنه (نحو) ،اصغــری طرقی ،مژگان،

مریم ،راهنما :احمد ســلطانی ،مشــاور :شروین خمســه ،دانشگاه آزاد
تهران مرکزی ،1388 ،کارشناسی ارشد.
حبیباهلل طالبی ،دانشگاه آزاد رودهن ،1382 ،کارشناسی ارشد.
 .22بررســی كلیلــه و دمنــه از جنبــهٔ علم بیــان ،غالمی کوتنائــی ،مارال،
راهنمــا :مریــم ابوالقاســمی ،مشــاورّ :
محمــد غالمرضایــی ،دانشــگاه
شهید بهشتی ،1387 ،کارشناسی ارشد.
 .23بررسی گونههای مدیریت در کلیله و دمنه ،وحیدی ،آسیه ،راهنما:
جلیــل مســعودیفر ،مشــاور :فرامــرز آدینــه کالت ،پیــام نــور بجنــورد،
 ،1391کارشناسی ارشد.

راهنما :مجتبی منشیزاده ،مشاور :عبداالمیر چناری ،دانشگاه شهید
بهشتی ،1384 ،کارشناسی ارشد.
 .34تحلیــل زیبا شــناختی کلیله و دمنه ،فاطمه وطندوســت ،راهنما:
ّ
محمدعلــی خزانهدارلــو ،مشــاور :فیــروز فاضلــی ،دانشــگاه گیــان،
 ،1389کارشناسی ارشد.
 .35تحلیل فرمالیستی حكایتهای كلیله و دمنه ،ترابی ،زهرا ،راهنما
مرتضــی محســنی ،مشــاور :مهدی خادمــی کوالیی ،پیام نور ســاری،
.1391

 .24بررســی نقــوش مفهومــی نمادیــن و ســمبولیک اســاطیری هنــد در
تصویرســازی کلیلــه و دمنــه ،میرآخورلــیّ ،
ســمیه ،راهنمــا :مصطفــی

ّ
 .36تحلیــل ّ
قص ههــای کلیله و دمنه ،بدری ،شــهرود ،راهنما :نورالدین

اوجیپور ،مشــاور :ونوس عابدیان ،دانشــگاه آزاد تهران مرکز ،دانشکده

مقصــودی ،مشــاور :میرجلیــل اکرمــی ،دانشــگاه تبریــز،1381 ،

هنر و معماری ،کارشناسی ارشد.

کارشناسی ارشد.

 .25بررســی و تحلیل ارتباطات غیر کالمی در مجموعه داســتانی کلیله
و دمنه ،نراقی ،فریبا ،راهنما :احمد موسوی ،دانشگاه آزاد تهران مرکز،
دانشکده روانشناسی ،1377 ،کارشناسی.

دانشگاه تهران ،1390 ،کارشناسی ارشد.

 .26بررســی و مقایســهٔ عناصــر موســیقیایی در تاریــخ بیهقــی و کلیلــه و
ســمیه ،راهنماّ :
دمنه ،فالحیّ ،
محمد ابراهیم مالمیر ،مشــاور :قهرمان
شیری ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،1387 ،کارشناسی ارشد.

 .39تحلیــل و بررســی عناصــر داســتانی در کلیلــه و دمنــه ،آدینــه ونــد،
ســمیه ،راهنما :مختار ابراهیمی ،مشــاورّ :
ّ
محمدرضا روزبه ،دانشگاه
آزاد دزفول ،1388 ،کارشناسی ارشد.

 .27بررســی و مقایســه داســتانهای کلیلــه و دمنــه بــا مرزباننامــه،
محمدیان ایوری ،صدیقه ،راهنماّ :
ّ
محمدحســین خســروان ،مشــاور:
رضا اشرفزاده ،دانشگاه آزاد مشهد ،1382 ،کارشناسی ارشد.

 .40تحلیــل و بررســی کار بــرد صنایــع لفظــی در نثــر مصنــوع بــا تکیــه بــر
کلیلــه و دمنــه و مرزباننامــه ،احمــدی ،علیاکبــر ،راهنمــاّ :
عبــاس
ماهیار ،مشــاور :اسماعیل حاکمی ،دانشــگاه تربیت مدرس،1375 ،

 .28بررســی وجــوه مشــترک و متفــاوت داســتانهای کلیلــه و دمنــه و
مرزباننامه ،صادقی ،ابراهیم ،پیام نور ،1385 ،کارشناسی ارشد.
 .29پژوهشــی تطبیقی در ساختار و محتوای کلیله و دمنه و پنجاکیانه،
ّ
ســیدمحمد ،راهنمــا :جــواد دهقانیــان ،مشــاور:
عقیلــی گیاهدانــی،
فرانک جهانگرد ،1390،کارشناسی ارشد.

کارشناسی ارشد.
 .41تحلیل و تبیین نمادهای حیوانی در كلیله و دمنه ،شــیری ،شــهباز،
راهنمــا :نصــراهلل امامــی ،مشــاور :جعفــر ثامنــی ،دانشــگاه آزاد دزفول،
 ،1384کارشناسی ارشد.
 .42تصحیح شرح ابیات و امثال کلیله و دمنه بهرامشاهی ،اسالمینیا،

 .30پژوهشــی در کتاب کلیله و دمنه از دیدگاه دین و اخالق و حکمت
عملــی ،جعفری ،ناهید ،راهنما :دکتر حســین بهــزادی اندوهجردی،
دانشگاه آزاد تهران مرکز ،1380 ،کارشناسی ارشد.
 .31تأثیــر پذیــری مثنــوی از کلیلــه و دمنــه و بررســی ســاختار داســتانی
حکایتهــای مشــترک ،جمشــیدی ،رضــا ،راهنمــا :عبــداهلل نصرتی،
مشــاور :دکتــر مهــدی شــریفیان ،دانشــگاه بوعلــی ســینا،1386 ،
کارشناسی ارشد.
ّ .32
تأملی در داستانهای کلیله و دمنه و مرزباننامه با نگاهی به فابل،
سالبیستوهفمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت 1395

تهــای کلیلــه و دمنــه و مرزباننامه،
 .37تحلیــل کهــن الگو یــی حکای 
ّ
عبدالرضــا ســیف ،مشــاور :حمیــرا زمـ ّـردی،
بدیلــی ،عمــاد ،راهنمــا:
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سهراب ،راهنما :مهدی نوریان ،مشاور :محمد فشارکی ،دانشگاه آزاد
نجف آباد ،1374 ،کارشناسی ارشد.
 .43تقابــل گفتمانــی در کلیلــه و دمنه ،احمدپناه ،فاتح ،راهنما :پارســا
احمدپنــاه ،مشــاورّ :
محمدمــراد ایرانی ،دانشــگاه کردســتان،1388 ،
کارشناسی ارشد.
 .44تمثیلشناســی ّ
قص ههــای کلیلــه و دمنــه ،محمــدی ،خدیجــه،
ّ
راهنمــا :غالم ّ
عطامحمد رادمنش ،دانشــگاه
محمد طاهری ،مشــاور:
آزاد نجف آباد ،1382 ،کارشناسی ارشد.
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کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 .45توصیــف دســتوری کلیلــه و دمنــه ،شــیخ ،محمــود ،راهنمــا:
عباســی ،مشــاور :عبداهلل واثق ّ
محمود ّ
عباســی ،دانشــگاه سیســتان و
بلوچستان.1387 ،
 .46جایــگاه ّ
قصــه و تمثیــل در کلیلــه و دمنه ،عزیزیّ ،
محمــد ،راهنما:
دکتر ّ
سجادی ،دانشگاه آزاد تهران ،1368 ،کارشناسی ارشد.
 .47جنبههــای داســتانی و بالغی کلیله و دمنــه و مرزباننامه ،احمدی
زنجیرکــی ،خدیجــه ،راهنمــا :دکتــر ظفری ،دانشــگاه شــهید چمران،
 ،1383کارشناسی ارشد.
 .48حکایتهــای کلیلــه و دمنه بــا فابلهای الفونتــن و خرافههای احمد
شــوقی ،پارســاییفر ،اکــرم ،راهنمــا :فیــروز حریرچــی ،مشــاور :ابراهیم
دیباجی ،دانشگاه آزاد تهران مرکزی ،1379 ،کارشناسی ارشد.
 .49حکمــت عملی در کلیله و دمنه ،فالح ،امراهلل ،راهنما :علی ّ
محمد
ّ
ســجادی ،مشــاور :کاظم درفولیان ،دانشگاه شــهید بهشتی،1377 ،
کارشناسی ارشد.
 .50حیوانــات و جنبــه تمثیلــی آنهــا در کلیلــه و دمنه ،باقــرزاده ،وحید،
ّ
توکلی ،مشــاورّ :
محمدحســین دهقانی ،دانشــگاه آزاد
راهنما :عزیراهلل
نجف آباد ،1379 ،کارشناسی ارشد.

کتابشنایسموضویع
راهنما :دکتر آتش سودا ،دانشگاه آزاد فسا ،1382 ،کارشناسی ارشد.
 .67شــیوههای شــخصیتپردازی در کلیلــه و دمنــه و مرزباننامــه،
پوراســدیان ،معصومه ،راهنماّ :
محمدحســین حائری ،مشــاور :رودابه
ّ
شاهحسینی ،دانشگاه عالمه ،1389 ،کارشناسی ارشد.
 .68شیوههای کاربردی آیات در آثار منثور کلیله و دمنه ،تذکرةاالولیاء و
قابوسنامه ،قیاســی ،فاطمه ،راهنما :دکتر محمدرضا راشد ّ
محصل،
دانشگاه آزاد سبزوار ،1380 ،کارشناسی ارشد.
بهــای مرزباننامــه و
لهــا و اصطالحــات و  ...در کتا 
 .69ضربالمث 
کلیله و دمنه ،کیانیّ ،
عباسعلی ،راهنما :دکتر ابوطالب میرعابدینی،
دانشگاه آزاد کرج ،1378 ،کارشناسی ارشد.
تهــای کلیلــه و دمنــه ،طوطینامۀ
 .70طبقهبنــدی افســانهها در حکای 
نخشــبی ،افســانههای ازوپ و افســانههای الفونتن ،بخارایی کاشی،
مریم ،راهنما :امیراســماعیل آذر ،مشــاور :فرهاد طهماســبی ،دانشگاه
آزاد واحد علوم تحقیقات ،1389 ،کارشناسی ارشد.
ّ
 .71طنــز در نثــر فارســی(با ّ
توجــه بــه کتاب کلیلــه و دمنــه) ،اژدرالدینی،
مجیــد ،راهنمــاّ :
محمدحســین خســروان ،مشــاور :محمــود مهــدوی
دامغانی ،دانشگاه آزاد مشهد ،1387 ،کارشناسی ارشد.

 .60داســتان پردازی تطبیقی کلیله و دمنهٔ نصراهلل منشــی داســتانهای
بیدپای و انوار ســهیلی ،خالقیان ،ابراهیم ،راهنما :ابراهیم اســتاجی،

مشــاور :ابوالقاســم رحیمــی ،دانشــگاه تربیــت معلــم ســبزوار،1387 ،
کارشناسی ارشد.
 .61سیاســت مــدرن در کلیلــه و دمنــه و مرزباننامه و مقایســه آن با آرای
موجــود در کتــب قدمــا ،شــریفیان ،مهــدی ،راهنمــا :ولــیاهلل ظفــری،
مشــاوران :جعفــر ثامنــی و مهــدی ّ
تدیــن ،دانشــگاه شــهید چمــران،
 ،1372کارشناسی ارشد.
 .62سیر ّ
تحول تصویری کلیله و دمنه در نگارههای ایرانی ،صدیقیپور،
کبری ،راهنما :علیاصغر شــیرازی ،اســتاد مشاور :حبیباهلل صادقی
دانشگاه شاهد ،دانشکده هنر ،1383 ،کارشناسی ارشد.
 .63شــرح مشــكالت كلیله و دمنه ،حســنزادهّ ،
محمدحسین ،راهنما:
دکتر جلیل تجلیل ،دانشگاه تهران ،1374 ،دکتری.

ّ
شخصیتپردازی در کلیله و دمنه ،ذهبی ،ژاله،
 .72عناصر داســتان و
راهنما :مرزآبادی ،مشاور :حسین بهزادی ،دانشگاه آزاد تهران مرکزی،
 ،1381کارشناسی ارشد.
 .73فراینــد واژهســازی با وندها در کلیله و دمنــه ،آرزوزاده ،علی ّ
محمد،
طراحــی و مشــاورّ :
راهنمــا :مهــدی کدخــدای ّ
محمدامیــن رکنــی،
دانشگاه پیام نور اهواز ،1389 ،کارشناسی ارشد.
 .73فرهنــگ اســتعارات و کنایــات در کلیلــه و دمنــه ،نتنــج ،ســلما،
راهنمــا :اســداهلل جعفــری ،مشــاور :لیــا امینــی الری ،پیام نور شــیراز،
 ،1388کارشناسی ارشد.
 .74فرهنــگ تحلیلــی جانــوران در پنج کتاب نثر فارســی (کلیله و،)....
محمد حســین ّ
مردانــی ،نرجــس ،راهنمــاّ :
محمــدی؛ مشــاور :کامران
کســایی ،دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی ،1383 ،کارشناســی
ارشد.

 .64شكلشناســی داســتانهای کلیلــه و دمنــه و مقایســهٔ آن بــا انــوار
ســهیلی ،دنکــوب ،علــی ،راهنمــاّ :
محمــد فاضلــی ،مشــاور :محمود

 .75فرهنــگ شــهروندی در ّ
ادبیــات فارســی بــا تأ کید بر کلیلــه و دمنه و
سیاســتنامه ،فتحی ،مهــدی ،راهنماّ :
محمدعلی گذشــتی ،مشــاور:

مهــدوی دامغانــیّ ،
محمد علویمقدم ،دانشــگاه آزاد مشــهد،1380 ،

منیره احمد ســلطانی ،دانشــگاه آزاد تهران مرکزی ،1390،کارشناســی

کارشناسی ارشد.

ارشد.

 .65شكلشناســی داســتانهای كلیلــه و دمنــه ،معینالدینــی ،فاطمــه،

 .76فرهنــگ کلیلــه و دمنــه ،محمــودیّ ،
محمدعلــی ،راهنمــا :دکتــر
ّ
دبیران ،دانشگاه تربیت معلم ،1371 ،کارشناسی ارشد.

 .66شــیوه حكایــت پــردازی در کلیلــه و دمنــه ،صلحــی زاده ،مهــدی،

 .77کتــاب کلیلــه و دمنــه در  4مومان برای اركســتر ســمفونی ،بخشــی،

راهنما :دکتر کریمی ،دانشگاه تهران ،1379 ،دکتری.
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بهارنــاز ،راهنما :شــاهین فرهت ،دانشــگاه تهران ،1390 ،کارشناســی
ارشد.
 .78کلیلــه و دمنــه از منظــر روایتشناســی ،راغــبّ ،
محمــد ،راهنمــا:
روحاهلل هادی ،مشاور :علی ّ
محمد حقشناس الری ،دانشگاه تهران،
 ،1385کارشناسی ارشد.

کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

 ،1387کارشناسی ارشد.
 .90مقایســه ســاختار ســبكی كلیله و دمنه و مرزباننامه ،کریمی اصل،
بیان ،راهنما :قهرمان شــیری ،مشاور :حمید طاهری ،دانشگاه بوعلی
سینا ،کارشناسی ارشد.
 .91مقایســه ساختاری و محتوایی چهارترجمه از کلیله و دمنه (نصراهلل

 .79کلیلــه و دمنــه در کتــاب آرایــی ایرانــی ،کوچکــی ،رضــا ،راهنمــا:
ّ
ّ
دمحمد فدوی ،دانشگاه تهران ،1374 ،کارشناسی ارشد.
سی

منشــی ،بیدپای ،انوار ســهیلی ،پنچاکیانه) ،رضــوان ،فریناز ،راهنما:
ّ
جپــور ،دانشــگاه آزاد نجفآباد ،1390،کارشناســی
محمــد ابراهیم ایر 

 .80کنــش کالمــی و دگردیســی در ســاختار روایــت کلیلــه و دمنــه و انوار

ارشد.

ســهیلی ،ســلیم زاده ،مهدیــه ،راهنما :اشــرف شــیبانی اقدم ،مشــاور:
عالیه یوسف فام ،دانشگاه زابل ،1390 ،کارشناسی ارشد.
 .81كلیلــه ودمنــه و دســتور زبــان فارســی ،لطفــی ،اکبــر ،راهنما :حســن
احمدی گیوی ،دانشگاه آزاد تهران مرکز ،1376 ،کارشناسی ارشد.
.82گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه ،پا کدلّ ،
محمدعلی ،راهنما:
دکتر اسحق طغیانی ،دانشگاه اصفهان  ،1379کارشناسی ارشد.
 .83مثلهــای كلیلــه و دمنــه و مقایســه آن بــا امثال مثنــوی ،اللهیاری،
بهروز ،راهنما :دکتر ّ
محمد رادمنش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز ،1375 ،کارشناسی ارشد.
.84مجــاز عقلــی در کلیلــه و دمنه ،گــودرزی قرمیش ،ابراهیــم ،راهنما:
ناصــر علیــزاده ،مشــاور :حســین صدقــی ،دانشــگاه تربیــت معلــم
آذربایجان ،1383،کارشناسی ارشد.
ادبیــات تمثیلیّ ،
 .85مدخلــی بــر ّ
تأملــی در داســتانهای کلیله و دمنه
و مرزباننامــه بــا نگاهــی به فابــل ،رمز و اســطوره ،ایرانــیّ ،
محمد مراد،
ّ
راهنما:دکتــر احمــد تمیــمداری ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی تهــران،
 ،1374کارشناسی ارشد.

حسینی شبانان ،دانشگاه یزد ،1383 ،کارشناسی ارشد.
 .93مقایسه كلیله و دمنه و مرزباننامه از لحاظ ساختاری و محتوایی،
صفیزاده ،علی ،راهنما :حمیدی ،مشــاور :کاظم دزفولیان ،دانشگاه
شهید بهشتی ،1384 ،کارشناسی ارشد.
 .94مقایســه مرزباننامــه و کلیلــه و دمنــه ،صدیقــه ،زالــکان ،راهنمــا:
غالمحســین رزآبادی ،مشــاور :علیاصغــر حلبی ،دانشــگاه آزاد تهران
مرکزی ،1384 ،کارشناسی ارشد.
 .95مقایســه مضامیــن کلیلــه و دمن ـهٔ عربی و دیــوان ّ
متنبــی ،احمدی،
طوبی ،راهنما :وحید ســبزیانپور ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشکده
ّ
ادبیات عرب ،1389 ،کارشناسی ارشد.

ّ
 .96مقایســه و تأثرات مرزباننامه از کلیله و دمنه ،عبداهللزادگان ،علی،
ّ
راهنمــا :نورالدیــن مقصــودی ،دانشــگاه تبر یــز ،1375 ،کارشناســی
ارشد.
 .97مقایســه و تحلیــل محتوایــی افســانههای الفونتــن و داســتانهای

 .86مطالعــه تطبیقــی آداب مملکــتداری در قابوســنامه ،مرزباننامــه
و کلیلــه و دمنــه ،معینــی ،فریبا ،راهنمــا :مهدی تدین ،دانشــگاه آزاد
نجف آباد ،1391 ،کارشناسی ارشد.

ّ
 .87مقارنــهٔ بیــن کلیلــه و دمنــهٔ ترجمــهٔ ابــن مقفــع از پهلــوی بــه عربی و
ترجمهٔ ابوالمعالی از عربی به فارسی دری ،اولیائی ،مصطفی ،راهنما:
ّ
محمد غفرانی ،دانشگاه تهران ،1349 ،کارشناسی ارشد.

 .88مقایســه جنبههــای اخالقی در کلیله و دمنه بــا جنبههای اخالقی
حکایتهــای ادبــای روشــنگر آلمــان در نیمــه دوم قــرن هجدهــم،
هاشــمی ،فرانــک ،راهنمــا :ذاکــرزاده ،ابوالقاســم ،مشــاور :معتمــدی
آذری ،پرویز ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،1384 ،دکتری.
 .89مقایســه دو اثــر ادبــی کلیلــه و دمنــه نصــراهلل منشــی و داســتانهای
محمد بخاری ،ضیائی ،فاطمه ،راهنماّ :
بیدپای ّ
محمد امیرمشهدی،
مشــاورّ :
محمدعلــی محمــودی ،دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان،
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 .92مقایســه کلیلــه و دمنــه بــا داســتانهای بیدپــای ،نــگارش :شــکی،
ّ
دمحمد
حســین ،راهنمــا :ســیدمحمود الهامبخــش ،مشــاور :سـ ّـی
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کلیله و دمنه ،ذوالفقار ینژاد ،محبوبه ،راهنما :مهدی نوریان ،مشاور:
مسیح بهرامیان ،دانشگاه آزاد نجف آباد ،1386 ،کارشناسی ارشد.
 .98نسبت تشبیه و استعاره در مرزباننامه و کلیله و دمنه ،احسانیفرد،
ابراهیــم ،راهنما :غــزال مهاجری زاده ،مشــاور :علیمحمد پش ـتدار،
دانشگاه پیام نور تهران ،1388 ،کارشناسی ارشد.
 .99نظــری :مانــگای ژاپن عملی :تصویرســازی کلیله و دمنه ،شــیخی،
محمدحســین فــدوی ،مشــاورّ :
شــیرین ،راهنمــاّ :
محمدعلــی بنــی
اسدی ،دانشگاه تهران ،1386 ،کارشناسی ارشد.
 .100نقــد ّفنــی و هنــری کلیلــه و دمنه ،نفر سفیددشــتی ،مهنــاز ،راهنما:
ّ
محمدجــواد شــریعت ،مشــاور :جمشــید مظاهــری ،دانشــگاه آزاد
نجفآباد ،1380 ،کارشناسی ارشد.
 .101نقــد و تحلیــل اندیش ـههای ایرانشــهری در کلیلــه و دمنــه ،ممیزاده
کوالنکــوه ،مر یــم ،راهنمــا :بیژن ظهیری ،مشــاور :امیــن نواختی مقدم،
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ّ
دانشگاه محقق اردبیلی ،1387 ،کارشناسی ارشد.
 .102نقــش حکایتپرداز یهــای اخالقــی برهمــن در تعلیــم آموزههــای
سیاسی به «رای» در کلیله و دمنه ،رسولی ویدا ،اعظم ،استاد راهنما:
ّ
محمدمــراد ایرانی ،مشــاور :طیبه فدوی ،دانشــگاه کردســتان،1390،
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 .3بســیاری از پایاننامههای دانشجویی مفید انتشار نیافتهاند که امید
ّ
است با تالش مؤلفین محترم به زیور طبع آراسته گردند و در عالم کتاب
جلوهنمایی کنند.

کارشناسی ارشد.
ّ
بدرالســادات ،راهنمــا اصغــر
 .103نقــش زن در کلیلــه و دمنــه ،طبیــب،
دادبه؛ مشــاور :فاطمه ســوهان فکر ،دانشــگاه آزاد تهران شمال،1390،
کارشناسی ارشد.
 .104نگاهــی بــه کلیله و دمنــه ،جاللی ،بنفشــه ،راهنما :مرتضــی ّ
ممیز،
دانشگاه تهران ،1378 ،کارشناسی ارشد.
 .105نگرش تطبیقی در متن کلیله و دمنه و طوطینامه نخشبی ،سالم،
نعمــتاهلل ،راهنمــا :حمیــرا ّ
زمــردی ،مشــاور :علیرضــا حاجیاننــژاد،
دانشگاه تهران ،1386 ،کارشناسی ارشد.
 .106نمادشناســی اســطورهای حیوانــات کلیله و دمنه بر مبنای اســاطیر
هنــد و ایــران ،گلســتانی حتکنــیّ ،
طیبــه ،راهنمــا :فرانــک جهانگرد،
مشــاور :مصطفــی صدیقی ،دانشــگاه هرمــزگان ،1388 ،کارشناســی
ارشد.
 .107وجــوه اشــتراک و افتــراق کلیلــه و دمنــه و مرزباننامــه ،مظاهــری،
طیبه ،راهنما :جمشــید مظاهری ،مشــاور :ابوالقاســم ّ
ّ
ســری ،دانشگاه
آزاد نجفآباد ،1381 ،کارشناسی ارشد.

ّ
 .108وجــوه افتــراق كلیله و دمنه بهرامشــاهی با کلیلــه و دمنه ابن مقفع،
ابراهیمــی ،هوشــنگ ،راهنمــا :دکتر ممتحــن ،دانشــگاه آزادجیرفت،
 ،1381کارشناسی ارشد.

کتابنامه
 .1افشــار ،ایــرج؛ فرهنــگ ایران زمین؛ تهــران :بنیــاد موقوفات دکتر محمود افشــار،
ج.30 – 1
 .2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ فهرست مقاالت فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی؛ تهران :شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی (ج 7و  :8دائرةالمعارف بزرگ اسالمی) تهران ،ج.8-1
 .3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بــا همــکاری کریــم اصفهانیــان؛ پژوهشهــای ایرانشناســی (نامــوارۀ دکتــر
محمود افشار)؛ تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی ،ج.15-1
 .4مشــار ،خانبابــا؛ فهرســت کتابهــای چاپی فارســی؛ چ  ،1تهران :چاپخانــهٔ ارژنگ،
.1350
پایگاههای اینترنتی
بانک ّاطالعات نشریات كشور ()http://www.magiran.com
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()http://www.isc.gov.ir
پایگاه ّاطالعات علمی ()www.sid.ir
پایگاه مجالت تخصی ()http://www.noormags.com
پرتال جامع علوم انسانی () http://www.ensani.ir
پژوهشگاه علوم و فناوری ّاطالعات ایران ()http://www.irandoc.ac.ir
ّ
حافظه رقومی ملی ()http://dl.nlai.ir

 .109هماهنگی فرم و محتوا در تصویرســازی داســتانهای کهن ،جنود،
افســانه ،راهنمــا :مینا غیاثوند ،مشــاورّ :
محمدرضا ریاضی ،دانشــگاه
آزاد تهران مرکزی ،دانشکده هنر و معماری ،1386 ،کارشناسی ارشد.

نتیجهگیری
با بررسی تمامی منابع گردآوری شده در این پژوهش معلوم میشود:
 .1پژوهشهای فراوانی در جوانب مختلف کلیله و دمنه در زبان فارسی
صورت گرفته است.
ّ .2
متأســفانه بــه دلیــل نبــود کتابشناســی و ّاطالعرســانی صحیــح،
دوبارهکار یهای بیهودهٔ فراوانی انجام گرفته اســت ،در حالی که بعضی
قســمتهای شــایان تحقیــق بــه طاق نســیان ســپرده شــده اســت .برای

مثــال از مهمتریــن موضوعاتــی کــه تاکنــون بدان پرداخته نشــده اســت،
ّ
تهیهٔ «فرهنگ بسامدی» برای این کتاب است که امید میرود محققان
گرامی با روشهای نوین رایانهای به این امر اقدام کنند.
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