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The Bibliography of Marzban›name
By: Arezo pouryazdan

Abstract: The present bibliography 
generally includes 495 works about 
Marzban›name, written by Sa›ad 
ad-Din Varavini, and introduces 110 
articles, 232 books, and 117 theses in 
3 separate parts. This article studies 
Marzaban’name from many various 
aspects such as literature, philology, 
codicology, writing, linguistics, gram-
mar, text descriptions, history, politics, 
sociology, culture, philosophy and 
politics. Undoubtedly, the availability 
of such inventories will provide appro-
priate resources for researchers.
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زبان نامه بيبليوغرافيا املر

بان نامه عىل  اخلالصة: تشتمل هذه الفهرسة ملكتبة املرز
فه 

ّ
 تتمحور مواضيعها حول ما أل

ً
ما جمموعه )459( عنوانا

بان نامه(. يين بعنوان )مرز سعد الدين الوراو
ة، هي 

ّ
ين ضمن ثالثة أقســام مســتقل وتتوّزع هذه العناو

يشــتمل عىل 110 مقالة، وقســم الكتب  قســم املقاالت و
طروحات اجلامعّية 

ُ
، وقســم األ

ً
يشــتمل عىل 232 كتابا و

طروحة.
ُ
يشتمل عىل 117 أ و

بــان نامــه مــن عــّدة زوايــا،  وهــذه املقالــة تنظــر إىل املرز
ين، اللغة،  مهنا: األدب، املفــردات، املخطوطات، التدو
يخ، السياســة، علم  قواعد اللغة، شــرح النصوص، التار

االجتماع، الثقافة، الفلسفة، السياسة، و... .
وال شــّك أن توفيــر مثــل هــذه الفهــارس حيّفــز املحّققــن 
يثير مهمهم لتقدمي حبوٍث قّيمة من خالل ما يوّفره من  و

الظروف املساعدة لذلك.

حامــي  رســالة   =( نامــه  بــان  مرز األساســّية:  املفــردات 
يــين، البيبليوغرافيــا )املســرد  الثغــور(، ســعد الديــن وراو

الوصيف(، النثر الفاريس.

کتابشناســی حاضــر مجموعــًا 459 اثــر را بــا موضــوع  چکیــده: 
ســه  در  و  گیــرد  درمــی  وراوینــی  ســعدالدین  نامــه  مرزبــان 
کتــاب و 117  گانــه دربردارنــده 110مقالــه، 232  بخــش جدا
پایــان نامــه اســت. ایــن مقالــه از حوزههایــی چــون ادبیــات، 
لغــت، نســخه شناســی، نــگارش، زبانشناســی، دســتور زبــان، 
شــرح متــون، تاریــخ، سیاســت، جامعــه شناســی، فرهنــگ، 
فلســفه، سیاســت و... بــه مرزبــان نامــه میپــردازد. بــی شــک 
ــدگان  ــرای پژوهن ــی ب ــت های ــن فهرس ــودن چنی ــترس ب در دس

کاووشــی درخــوری را فراهــم مــی آورد. دســتمایه 

کلیــدی: مرزبــان نامــه، ســعد الدیــن وراوینــی،   واژه هــای 
ــر فارســی کتابشناســی، نث

کتابشناسی  
 مرزبان  نامه
134-112

 آرزو پوریزدان
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مقدمه
پنج ســال پیــش در مجلۀ ادبیــات تهران کتابشناســی ای از مرزبان نامه به کوشــش  بیســت و

که با وجود تالش های دامنه دار نگارندگان دسترســی  نظام الدین نوری چاپ شــده اســت 

کتابشناســی حاضر، کتاب ها، مقــاالت و پایان نامه هایی را  ی  بــه آن حاصل نشــد. به هررو

که تا کنون دربارۀ مرزبان نامه نگاشــته شــده اســت، شامل می شود. تا حّد امكان کوشش بر 

که  که نمی توانیم تضمین دهیم  کاملی ارائه شود، ولی طبیعی است  کار  که  آن بوده است 

هیچ منبعی از قلم نیفتاده باشد.

مقاالت فارسی
کتــاب، 2، صص  1. آربــری، ا. ج، »مرزبان نامــه ]ترجمــۀ انگلیســی روبن لــوی[«، راهنمای 

.735-733

2. آزاد، راضیه. »بررســی ســاختار حكایت های مرزبان نامه بر اساس الگوی الماسی شكل 

گویا(، شــمارۀ 9، بهــار 1388، صص 123- البــوف«. پژوهش هــای ادب عرفانــی )گوهر 

.140

کاتب مرزبان نامه«. آزما.  ینی  3. آسوده، احمد. »صحنۀ نمایش: آنتیگونه، و روایتی از وراو

شمارۀ 19، دی 1381، صص 45 تا 47.

4. ابراهیمی، نادر، »در باب مرزبان نامه«، نگاه نو. شمارۀ 11، 1371، صص 194-182.

5. احمدی، احمد. »دربارۀ بیتی از مرزبان نامه«. یغما. 21، 1347، صص 163-162.

6. احمدی، احمد. »حاف ]نظری دربارۀ استعمال آن در مرزبان نامه[«، یغما، 21، 1347، 

صص 163-162.

یخت شناسی قّصه های باب پنجم و ششم مرزبان نامه بر اساس  7. اســترآبادی، سمیه. »ر

الگــوی والدیمیــر پراپ«. اّولین همایــش آینده پژوهی، علوم انســانی و امنیت، 1395، 9 

صفحه.

8. اشــرفی، ناهید؛ پارســا، احمد. »بن مایه های اســاطیریـ  آیینی داستان خره بماه و بهرام 

گور در مرزبان نامه«. ادبیات مشهد. شمارۀ 63، زمستان 1387، صص 52-41.

کلیله و دمنه و مرزبان نامه«. اباختر. شــمارۀ 16-15،  9. اطمینان، خدیجه. »جبرگرایی در 

بهار و تابستان 1385، صص 220-213.

و  دمنــه«  و  »کلیلــه  مضامیــن  مشــابهت های  و  »کنســرواتیزم  خدیجــه.  اطمینــان،   .10

»مرزبان نامه« با آن«. ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی )زبان و ادب فارسی(. شمارۀ 9، 

زمستان 1386، صص 24-11.

11. اطمینان، خدیجه. »لیبرالیزم و مشابهت های مضامین »کلیله و دمنه« و »مرزبان نامه« 

با آن«. ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی )زبان و ادب فارسی(. شمارۀ 10، بهار 1387، 
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صص 50-37.

کلیله و دمنه«. پیک  کیاولیســم و مشــابهت های مندرج مرزبان نامه با  12. اطمینان، خدیجه؛ حلبی، علی اصغر. »ما

نور. سال 7، شمارۀ 1، بهار 1388، صص 31-22.

13. اطمینــان، خدیجــه. »الیتیــزم و مشــابهت های منــدرج در کلیله و دمنــه و مرزبان نامه با آن«. کتــاب ماه ادبیات. 

شمارۀ 143، شهریور 1388، صص 31-26.

14. افراســیابی، غالمرضــا. »نكته هــای تــازه پیرامــون تألیف و ترجمــه و تحریر روضــة العقول محّمد غــازی ملطیوی و 

ینی«. آینۀ میراث. دورۀ جدید، شمارۀ 21، تابستان 1382، صص 31-5. مرزبان نامۀ سعدالدین وراو

کنده دربارۀ متون«. گزارش میراث. شمارۀ 32-31،  15. افشــاری، مهران. »عشــق و شباب و رندی یادداشت هایی پرا

فروردین و اردیبهشت 1388، صص 17-15.

کنــده دربارۀ متــون«. گزارش میراث. شــمارۀ 33،  16. افشــاری، مهــران. »عشــق و شــباب و رندی یادداشــت هایی پرا

خرداد و تیر 1388، صص 28-27.

کنده دربارۀ متون«. گزارش میراث. شمارۀ 35، مهر  17. افشــاری، مهران. »عشــق و شباب و رندی یادداشت هایی پرا

و آبان 1388، صص 21-18.

یاحی زمین، زهرا. »دوســت و دوســتی در مرزبان نامه«. چهارمین همایش ملی اخالق و  18. امانت، محّمدحســین؛ ر

آداب زندگی. 1393، 22 صفحه.

19. امیری فیروزکوهی. »نظری دیگر در حواشی مرزبان نامه«. یغما. شمارۀ 55، دی 1331، صص 462-459.

20. برزگــر، الهــه. »نگاهــی تطبیقــی به جایگاه زنــان در کلیله و دمنــه و مرزبان نامه«. کنگرۀ بین المللــی زبان و ادبیات 

فارسی. 1395، 9 صفحه.

21. بزرگ بیگدلی، ســعید؛ حســینی، ســارا. »نقد زن محور )فمینیستی( داســتان های مرزبان نامه«. پژوهش های نقد 

ادبی و سبک شناسی. سال چهارم، شمارۀ 14، زمستان 1392، صص 60-33.

22. پارســا، ســیداحمد؛ طاهری، یوســف. »بررســی وجــوه روایتــی در حكایت هــای مرزبان نامه بر اســاس نظریه تزوتان 

تودوروف«. متن شناسی ادب فارسی. دورۀ جدید، شمارۀ 2 )پیاپی 14(، تابستان 1391، صص 16-1.

23. تــرک الدانــی، صفــورا؛ رحیمــی رکنــی، مائــده. »پــردازش شــخصیت و درون مایــۀ اخالقــی در دو اثــر مرزبان نامــه 

ینی و فابل های ژان دو الفونتن«. فنون ادبی. شمارۀ 18، بهار 1396، صص 140-131. سعدالدین وراو

ینی«. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. شمارۀ 96، زمستان  24. تیموری، فرشته. »باورهای عامیانه در مرزبان نامۀ وراو

1389، صص 15-10.

25. جلیــل زاده رضایــی، ســپیده. »مقایســۀ اصــول برنامه ریــزی و مدیریتــی در مرزبان نامــه و کلیله و دمنــه«. همایش 

بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی،1394، 16 صفحه.

ی از  26. حســین آبادی، ســارا؛ مهتابــی، فیــروزه. »تحلیــل محتوا و ســاختار بعضی داســتان های فّرخی یزدی بــه پیرو

ی ادبیات غنائی، 1395، 25 صفحه.
ّ
مرزبان نامه«. همایش مل

کبر. »بررســی عنصر روایتگری در مرزبان نامه«. تحقیقات تعلیمی و  27. خراســانی، محبوبه؛ هدایی، فائزه؛ اخالقی، ا

غنایی زبان و ادب فارسی. شمارۀ 10، زمستان 1390، صص 86-65.

28. خشــنودی چروده، بهرام؛ ربانی خانقاه، میثم. »روایت شناســی حكایت های مرزبان نامه در ســه ســطح: داستان، 

گفتمان و روایتگری با تكیه بر حكایت دادمه و داستان«. متن پژوهی ادبی. شمارۀ 51، بهار 1391، صص 96-75.

29. خشنودی چروده، بهرام؛ ربانی خانقاه، میثم. »شخصیت پردازی در حكایت های مرزبان نامه«. پژوهش های نقد 
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ادبی و سبک شناسی، سال چهارم، شمارۀ 14، زمستان 1392، صص 180-157.

ینــی«. فرخنده پیام. مشــهد، 1360، صص 325- 30. خطیــب رهبــر، خلیــل. »پژوهشــی در مرزبان نامــه تصحیح قزو

.354

31. درســتی، احمــد. »مــروری بــر اندیشــه های مرزبان بن رســتم اســپهبدزاده طبرســتانی«. مصباح. شــمارۀ 43، مهر 

1381، صص 148-125.

32. دشــتی آهنگر، مصطفی؛ ســلیمانی، زهرا. »بررســی ســاختارگرایانۀ پیرنــگ حكایت های مرزبان نامــه«. فصلنامۀ 

متن پژوهی ادبی، 1395، 24 صفحه.

33. ذبــاح، محمــود. »تحلیل زیبایی شناســانۀ نثر کتاب مرزبان نامه«. تحقیقات جدید در علوم انســانی. ســال اّول، 

شمارۀ 3، بهار 1394، صص 118-103.

کتــاب مرزبان نامه و کلیله و  34. رحیمــی، عبدالرفیــع؛ طاهــری، علــی؛ فرزی، فرزاد. »بررســی فّرۀ ایزدی و انــواع آن در 

دمنه«. همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی، 1394، 16 صفحه.

گویا(، شــمارۀ  35. رضایــی، مهــدی. »مرزبان نامه یــادگاری از ایران عهد ساســانی«. پژوهش های ادب عرفانی )گوهر 

13، بهار 1389، صص 68-47.

یكرد بینامتنیــت«. نقد ادبی.  36. رضایــی دشــت ارژنــه، محمود. »نقــد و تحلیل قّصــه ای از مرزبان نامه بر اســاس رو

شمارۀ 4، زمستان 1387، صص 52-31.

37. رضایــی دشــت ارژنــه، محمــود. »نگاهــی بــه قّصه هــای »زرگــر و ســیاح« و »آهنگــر و مســافر« )در کلیلــه و دمنــه و 

مرزبان نامه(«. ادبیات داستانی. شمارۀ 64 و 65، دی و بهمن 1381، صص 27-24.

38. رضایی دشت ارژنه، محمود. »بررسی  تطبیقی  دو قّصۀ  کهن از »کلیله و دمنه« و »مرزبان نامه«. ادبیات داستانی. 

شمارۀ 69، خرداد 1382، صص 69-66.

39. رضایی دشــت ارژنه، محمود. »نقد تطبیقی ســه قّصۀ کهن از »کلیله و دمنه« و »مرزبان نامه«. ادبیات داســتانی. 

شمارۀ 74، آذر 1382، صص 56-54.

40. روشن، محّمد. »مرزبان نامه ]تصحیح خلیل خطیب رهبر[«. آدینه. شمارۀ 14 )10 تیر 1366(، صص 43-41.

کلــه جویــی، هاجــر. »کاربــرد عبارت هــای عربــی در مرزبان نامــه«.  کریــم؛ امیــری  41. ســالمیان، غالمرضــا؛ صیــدی، 

کاوش نامه ادبیات تطبیقی. شمارۀ 8، زمستان 1391، صص 50-27.

42. شاه حســینی، رودابــه. »دراســة لنشــأة إحــدی حكایــات »مرزبان نامــه« االجتماعیــة؛ »اختیــار األخ« أنموذجــا«. 

إضاءات نقدیة فی األدبین العربی و الفارسی، السنة الثالثة، العدد 12، شتاء 1392، صص 152-135.

43. شاه حســینی، رودابــه. »الطقــوس البدائیــة و األنظمــة االجتماعیة األولی؛ قصــة »العبد التاجر« فــی الباب الثانی 

من مرزبان نامه أنموذجا«. إضاءات نقدیة فی األدبین العربی و الفارســی، الســنة الرابعة، العدد 14، صیف 1393، 

صص 114-87.

44. شمیسا، سیروس. »مرزبان نامه و خاطره شكست دیوان«. چیستا. شمارۀ 10، خرداد 1361، صص 1283-1276.

ینب. »بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه«. مطالعات نقد ادبی. شمارۀ  45. شیبانی اقدم، اشرف؛ حاج ابوکهكی، ز
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سماء. 312 ص.                

8. آهو، مهرداد. )1394(. مجموعه قّصه های ماندگار ایرانی. تهران: اروند. 240 ص.

کهة الظرفاء. بیروت: مؤسسه االنتشار  کهة الخلفاء و مفا 9. ابن عربشاه، شهاب الدین احمد بن محّمد. )1997م(. فا

العربی. 235 ص.

10. احیائی، محمود. )1370(. برگزیدۀ مشهورترین  قّصه های  شیرین  ایرانی . تهران: ارغوان.

11. ادیب، مینا. )1389(. زیباترین قّصه های مرزبان نامه. تهران: داستان. 72 ص.

گلســتان  و بوســتان  ... بــه انضمــام  لغــات  متشــابه  و  12. افشــار، محّمــد. )1344(. فرهنــگ  لغــات : شــامل  لغــات  

یان. 160 ص. کاو نقطه گذاری . تهران: 

13. امید، علی. )1364(. موش و مار. تهران: خشایار. 16 ص.

گل مهر. 792 ص. کتاب روضة  العقول. تهران: آذینه  14. باستانی، سهیال. )1394(. تحقیقی بر بسامدهای 

یتا. )1389(. شــكارچی بی خرد؛ مــوش تخم مرغ دزد و کدخدای طمعــكار. کرج: مدیر فالح.  15. بــاالزاده نســودی، آز

12ص.

کــرج: مدیر فالح.  یتــا. )1389(. عاقبــت آهــوی گرفتــار و موش ترســو؛ دوســتی کشــاورز و مار.  16. بــاالزاده نســودی، آز

12ص.

یتــا. )1389(. عاقبــت اردک ســاده و روبــاه مریــض؛ مــرد پارچه باف و پیشــگویی خواب های  17. بــاالزاده نســودی، آز

کرج: مدیر فالح. 12ص. پادشاه. 

18. بدیعی، لریتا. )1384(. شــغال  خرســوار: مجموعه  داســتان  های  شــیرین  و آموزنده  برای  نوجوانان . تهران: بدیعی. 

30 ص.

کهن فارسی«. تهران: بدیعی. 64 ص. 19. بدیعی، لریتا. )1389(. مرزبان نامه به زبان ساده: »گزیدۀ داستان های 
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20. بشیری، علی اصغر. )1393(. داستان های مرزبان نامه. تهران: آرایان. 280 ص.

اب: برگرفته از مرزبان نامه برای نوجوانان. مشهد: مینوفر. 
ّ

اب جذ
ّ

21. بیرجندی، ســعیده. )1394(. ســی داســتان جذ

112 ص.

گربۀ ناسپاس. مشهد: مینوفر. ص 12. 22. بیرجندی، سعیده. )1396(. 

کوچولوی زرنگ و مرغ ماهیخوار. مشهد: مینوفر. ص 12. 23. بیرجندی، سعیده. )1396(. ماهی 

کشت. مشهد: مینوفر. ص 12. که مار بزرگی را  کوچكی  24. بیرجندی، سعیده. )1396(. موش 

25. پسرانلو، سولماز. )1396(. پادشاه نیک بخت و وصیت های او به فرزندان )داستانی از مرزبان نامه(. تهران: کلک 

سیمین. 38 ص.

کلک سیمین. 40 ص. 26. پسرانلو، سولماز. )1396(. شیر و شاه فیالن. تهران: 

کلک سیمین. 32 ص. 27. پسرانلو، سولماز. )1396(. عقاب و آزادچهره و ایرا. تهران: 

28. پناهی فرد، سیمین. )1391(. با مرزبان نامه پشت چراغ قرمز. تهران: نشر شهر. 88ص.

29. پوروهاب، محمود. )1388(. اشک آهو. مشهد: عروج اندیشه. 12 ص.

30. تارقلــی زاده، خدیجــه؛ تارقلــی زاده، ناز. )1396(. قّصه های کهن کلیله و دمنــه و مرزبان نامه. تهران: تیموری. 191 

ص.

یخ  بیهقی  و کلیله  و دمنه  و مرزبان نامه . تهران: بی  31. تدیــن، محّمــد. )بی تــا(. نخبه  االدب  یا قطعات  منتخب  از تار

نا. 182 ص.

32. تسلیمی، امیرحسین. )1378(. مرزبان نامه. تهران: مؤسسۀ انتشارات سرواد. 142ص.

33. توزنده جانی، جعفر. )1396(. آش ماهی: برگرفته از مرزبان نامه: مهارت رعایت انصاف. تهران: انتشــارات فرای 

علم. 16ص.

کلک سیمین.196 ص. 34. چراغی، افسانه. )1390(. مرزبان نامه به زبان امروز. تهران: 

35. حاتمی، مرتضی. )1393(. قّصه های شیرین مرزبان نامه )1(. تهران: نارنج. 50 ص.

36. حاتمی، مرتضی. )1394(. آهوی خوش شانس. تهران: نارنج. 12 ص.

37. حاتمی، مرتضی. )1394(. آواز بزغالۀ باهوش. تهران: نارنج. 12 ص.

38. حاتمی، مرتضی. )1394(. االغ دانا. تهران: نارنج. 12 ص.

ی دیوار. تهران: نارنج. 12 ص. 39. حاتمی، مرتضی. )1394(. خروسی رو

40. حاتمی، مرتضی. )1394(. خواستگاری زاغ. تهران: نارنج. 12 ص.

41. حاتمی، مرتضی. )1394(. دوست دروغگو. تهران: نارنج. 12ص.

42. حاتمی، مرتضی. )1394(. سه دزد طمعكار. تهران: نارنج. 12ص.

43. حاتمی، مرتضی. )1394(. شتر نادان. تهران: نارنج. 12 ص.

44. حاتمی، مرتضی. )1394(. ماهی خوار حیله گر. تهران: نارنج. 12ص.

45. حاتمی، مرتضی. )1394(. موش باهوش و دانا. تهران: نارنج. 12ص.

46. حاتمی، مرتضی. )1395(. خرگوش باهوش. تهران: نارنج. 12 ص.

47. حاتمی، مرتضی. )1395(. سوت اسرارآمیز. تهران: نارنج. 12 ص.
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48. حاتمی، مرتضی. )1395(. ماهی سیاه باهوش. تهران: نارنج. 12 ص.

49. حاتمی، مرتضی. )1395(. وزیر سحرخیز: داستان های مرزبان نامه. تهران: نارنج. 12ص.

ی رفاه نابینایان ایران. 
ّ
کمی، اســماعیل. )1357(. منتخب مرزبان نامه باب چهارم ]بریل[. تهران: ســازمان مل 50. حا

59 ص.

کمی، اسماعیل. )بی تا(. منتخب مرزبان نامه باب چهارم. تهران: بی نا. 45ص. 51. حا

52. خادمی، لطف اهلل. )1390(. مرزبان نامه. شیراز: ارم شیراز. 245 ص.

کرج: پارسیان البرز. 8 ص. کپور سرخه، داود. )1396(. پیاده و سوار: با اقتباس از مرزبان نامه.  53. خا

کرج: پارسیان البرز. 8 ص. کپور سرخه، داود. )1396(. راسو و زاغ: با اقتباس از مرزبان نامه.  54. خا

کسمایی، طاهره. )1392(. قّصه هایی شیرین از مرزبان نامه. تهران: آبشن. 80 ص. 55. خلیلی 

56. خســروان، محّمدحســین. )1374(. داســتان های باســتان برگرفتــه از سیاســت نامه و مرزبان نامــه. مشــهد: نشــر 

موّحد. 110ص.

57. خورشاهیان، هادی. )1394(. درخت مراد صیاد و پادشاه، مار در آتش. تهران: انتشارات فرای علم. 87 ص.

کلیله و دمنه، چهار مقاله، گلســتان، قابوس نامه، مرزبان نامه، کتب فارســی  58. خیــری، محمــود. )1339(. لغــات 

دبیرستانی و چند دستور مفید امالء فارسی. تهران: عطائی. 88 ص.

یخ جهانگشای جوینی در نثر فارسی »مرجع دانشگاهی  59. دپارتمان ادبیات مدرسان برتر، )1393(. مرزبان نامه و تار

)دکتری(«. تهران: مدّرسان برتر. 100 ص.

60. دستوم، حسین. )1363(. بزغالۀ آوازخوان. تهران: لیات. 16ص.

61. دستوم، حسین. )1363(. دادگاه حیوانات. تهران: لیات. 11ص.

62. دستوم، حسین. )1363(. روباه و خروس. تهران: لیات. 16 ص.

63. دستوم، حسین. )1363(. مرغ ماهیخوار. تهران: لیات. 20 ص.

گربه. تهران: لیات. 11 ص. 64. دستوم، حسین. )1363(. موش و 

65. رحمانی چراتی، سمیه. )1393(. مرزبان بن رستم. تهران: نشر رسانش نوین. 48 ص.

کودکان و نوجوانان. تهران: آرشا قلم. 112 ص. 66. رستمانی، سیاوش. )1392(. حكایت های مرزبان نامه ویژۀ 

67. رفعتی، اشكان. )1395(. داستان هایی از مرزبان نامه: روباه و خروس، شغال خر سوار. تهران: نشر حسام. 12ص.

68. ســاجدی، علی؛ فرزانه، منصوره. )1392(. مجموعه قّصه های دیروز برای بّچه های امروز. مشــهد: آســتان قدس 

کتاب های پروانه. رضوی، شرکت به نشر، 

کلیــه افســانه ها و حكایت هــای مرزبان نامه.  ینــت. )1396(. ســی افســانه: بازنویسی شــده  69. ســراندیبی فــردوس، ز

بیرجند: خاتم فردوس. 150ص.

کتابخانه های تهران. 70. سعیدی، بتول. )1390(. 74 قّصۀ مرزبان نامه. 2 ج. تهران: شرکت توسعۀ 

71. سعیدی، بتول. )1393(. 74 قّصۀ مرزبان نامه. 2 ج. تهران: ساویز.

72. سعیدی کیا، ملیحه. )1392(. جزیرۀ بی بازگشت: برگرفته از باب دوم مرزبان نامه )داستان غالم بازرگان(. تهران: 

انتشارات فرای علم: مؤسسۀ علم و اندیشۀ پایدار. 20ص.

گردنبند ققنوس: برگرفته از باب نهم مرزبان نامه )عقاب و آزادچهر و ایرا(. تهران:  73. سعیدی کیا، ملیحه. )1392(. 

انتشارات فرای علم: مؤسسۀ علم و اندیشۀ پایدار. 20ص.
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ی(.  کلیــد ســحر آمیز: برگرفتــه از باب ششــم مرزبان نامه )داســتان زیــرک و بز زرو 74. ســعیدی کیا، ملیحــه. )1393(. 

تهران: انتشارات فرای علم: مؤسسۀ علم و اندیشۀ پایدار. 20 ص.

ینب. )1395(. آداب ســخن و ســكوت در حكایات تعلیمی کلیله و دمنه، مرزبان نامه و انوار سهیلی.  75. شــامی، ز

تبریز: انتشارات انس. 170 ص.

76. شایسته، خسرو. )1365(. افسانه های  شیرین  از روزگاران  دیرین . تهران: سپیده. 204 ص.

77. شایســته، خســرو. )1373(. افســانه های  شــیرین  از روزگاران  دیرین  )1(: اقتباس  از بوستان ، مرزبان نامه  و کلیله  و 

دمنه . تهران: سپیده. 204 ص.

گرگان: انتشارات نوروزی. 262 ص. ینی.  78. شریعتی، عارف. )1395(. بررسی و تحلیل اخالق در مرزبان نامۀ وراو

79. شــفیعی، مجیــد. )1389(. شــاهزادۀ بابــل. تهــران: وزارت آموزش وپرورش، معاونت پرورشــی، مؤسســۀ فرهنگی 

منادی تربیت. 24 ص.

80. شفیعی، مجید. )1395(. دوستی خاله خرسه: طنز در ادبیات ایران، مرزبان نامه، انوار سهیلی، گلستان سعدی، 

جوامع الحكایات. تهران: مهاجر. 72 ص.

81. شــیخی، مــژگان. )1385(. دیو خال خالی: ســه داســتان از مرزبان نامه. تهران : وزارت  آمــوزش  و پرورش ، معاونت 

پرورشی، مؤسسۀ  فرهنگی  منادی  تربیت . 44 ص.

82. شیرازی، رضا. )1375(. قّصه های مرزبان نامه. تهران: نشر دانش آموز. 128 ص.

83. شیرازی، رضا. )1386(. قّصه های مرزبان نامه. تهران: پیام محراب. 128ص.

84. صدرالحســینی، هدا. )1381(. بازرگان  و پســر لوچ : برگرفته  از داســتان  های  مرزبان نامه . تهران : موسســۀ  علمی  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

85. صدرالحسینی، هدا. )1381(. بّرۀ  آوازخوان : برگرفته  از داستان  های  مرزبان نامه . تهران : موسسۀ  علمی  و فرهنگی  

مهتاب  دانش . 16 ص.

86. صدرالحســینی، هدا. )1381(. حقۀ  مرغ  ماهیخوار: برگرفته  از داســتان  های  مرزبان نامه . تهران : موسســۀ  علمی  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

87. صدرالحسینی، هدا. )1381(. خرچنگ  دلیر، ماهیخوار پیر: برگرفته  از داستان  های  مرزبان نامه . تهران : موسسۀ  

علمی  و فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

88. صدرالحســینی، هدا. )1381(. خروس  قشــنگ ، روباه  زرنگ : برگرفته  از داســتان های  مرزبان نامه . تهران : موسسۀ  

علمی  و فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

89. صدرالحســینی، هــدا. )1381(. خــروس  مغــرور: برگرفتــه  از داســتان های  مرزبان نامــه . تهــران : موسســۀ  علمــی  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

90. صدرالحسینی، هدا. )1381(. دزد کلک ، دوستی  کک : برگرفته  از داستان های  مرزبان نامه . تهران : موسسۀ  علمی  

و فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

گربه : برگرفته  از داســتان های  مرزبان نامه . تهران : موسسۀ  علمی  و  91. صدرالحســینی، هدا. )1381(. دوســتی  موش  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

92. صدرالحســینی، هــدا. )1381(. ســه  دزد طمعــكار: برگرفتــه  از داســتان های  مرزبان نامــه . تهران : موسســۀ  علمی  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

93. صدرالحســینی، هــدا. )1381(. شــتر در قصــر شــیر: برگرفتــه  از داســتان های  مرزبان نامه. تهران : موسســۀ  علمی  و 
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فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

94. صدرالحســینی، هدا. )1381(. شــتر کلک ، بار نمک : برگرفته  از داستان های  مرزبان نامه. تهران : موسسۀ  علمی  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

کودکانــه. تهران : موسســۀ  علمی  و  95. صدرالحســینی، هــدا. )1381(. شــغال  خرســوار: داســتان مرزبان نامــه به شــعر 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

96. صدرالحســینی، هدا. )1381(. کپل  تخم  مرغ  دزد: داســتان مرزبان نامه به شــعر کودکانه. تهران : موسســۀ  علمی  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

کودکانه. تهران : موسسۀ  علمی   97. صدرالحسینی، هدا. )1381(. کالغ  ترسو، خونه  راسو: داستان مرزبان نامه به شعر 

و فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

98. صدرالحســینی، هــدا. )1381(. مارگیــر بی خــرد: برگرفتــه  از داســتان های  مرزبان نامــه . تهــران : موسســۀ  علمــی  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

99. صدرالحســینی، هــدا. )1381(. مــار بــال موش  ناقال: برگرفتــه  از داســتان های  مرزبان نامه . تهران : موسســۀ  علمی  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

100. صدرالحســینی، هدا. )1381(. ماهی  خوار بی فكر: برگرفته  از داســتان های  مرزبان نامه . تهران : موسســۀ  علمی  و 

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

یش  پیر: برگرفته  از داســتان های  مرزبان نامه . تهران : موسسۀ  علمی  و  101. صدرالحســینی، هدا. )1381(. مرد فقیر، درو

فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

102. صدرالحسینی، هدا. )1381(. هدهد و مرد بی  حواس : برگرفته  از داستان های  مرزبان نامه . تهران : موسسۀ  علمی  

و فرهنگی  مهتاب  دانش . 16 ص.

103. طاهرافشار، حمیدرضا. )1392(. زیبایی شناسی تشبیهات مرزبان نامه. تهران: هوشمند تدبیر. 299ص.

کمان به شیوۀ مرزبان نامه. بجنورد: آذرین مهر. 159 ص. 104. عبدالهی الشكی. محّمد. )1392(. پند سیاسی حا

105. عزیزی، مریم. )1392(. حكایت های شیرین مرزبان نامه. تهران: مهرآموز. 11ص.

106. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت آهنگر با مسافر. تهران: مهرآموز. 16ص.

107. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت پادشاه و منّجم. تهران: مهرآموز. 12ص.

108. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت پسر دهقان. تهران: مهرآموز. 16ص.

109. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت پسر دوبین. تهران: مهرآموز. 12ص.

110. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت خر آسیابان و خسرو. تهران: مهرآموز. 8 ص.

111. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت خسرو با ملک دانا. تهران: مهرآموز. 12ص.

112. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت خسرو با مرد زشت رو. تهران: مهرآموز. 12ص.

113. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت خسرو و بزرگمهر. تهران: مهرآموز. 8ص.

114. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت دزد و حشره. تهران: مهرآموز. 8 ص.

115. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت روباه و خسرو. تهران: مهرآموز. 12 ص.

116. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت سه دزد. تهران: مهرآموز. 8 ص.

117. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت شتر با شتربان. تهران: مهرآموز. 12ص.
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118. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت شهریار بابل با شهریار. تهران: مهرآموز. 16ص.

119. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت غالم بازرگان. تهران: مهرآموز. 24 ص.

گرگ و بزغالۀ آوازه خوان. تهران: مهرآموز. 16ص. 120. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت 

121. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت مارگیر و مار. تهران: مهرآموز. 8 ص.

122. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت ماهی و ماهی خوار. تهران: مهرآموز. 8 ص.

123. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت مرد بازرگان با دوست. تهران: مهرآموز. 20 ص.

124. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت مرد باغبان و خسرو. تهران: مهرآموز. 8 ص.

125. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت مرد بافنده با مار. تهران: مهرآموز. 28ص.

126. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت مرد دیوانه و خسرو. تهران: مهرآموز. 8 ص.

کدخدا. تهران: مهرآموز. 16 ص. 127. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت موش تخم مرغ دزد و 

گربه. تهران: مهرآموز. 24ص. 128. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت موش و 

129. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت موش و مار. تهران: مهرآموز. 16ص.

130. عزیزی، مریم. )1396(. حكایت وزیر آینده نگر. تهران: مهرآموز. 16ص.

131. عزیزی، مریم. )1396(. شغال دزد انگور. تهران: مهرآموز. 8 ص.

132. عزیزی، مریم. )1396(. شغال خرسوار. تهران: مهرآموز. 24ص.

133. عقلمند نیارق، ناهیده. )1394(. فرهنگ عامیانه در مرزبان نامه. اردبیل: محّقق اردبیلی. 206 ص.

134. علی، ثریا. )1378(. موش کوچولوی  دانا و مار زورگو: بر اساس  حكایتی  از مرزبان نامه . تهران : نشر برف . 12 ص.

یخت شناسی داستان های مرزبان نامه. ساری: شلفین. 352ص. 135. علی مرادی، رقیه. )1391(. ر

136. فتحی، هوشنگ. )1378(. مرغ  ماهیخوار برگرفته  از مرزبان نامه . تهران: خشایار. 12ص.

137. فدائــی طهرانــی، الهــه؛ خواجه ونــد، ســولماز. )1394(. خــری که خر نشــد: برگرفتــه از داســتان های مرزبان نامه. 

تهران: انتشارات فرای علم. 16 ص.

138. فرزانــه، محســن. )1367(. صوفی  یا ســوفی : مانویــت  دگرگون  شــده ، الفهرســت و مرزبان نامه کتاب های  مانوی . 

تهران: پارسا. 72 ص.

کلیله  و دمنه ، مرزبان نامه . تهران: موّسســۀ  کلیۀ واژه های  گلســتان ،  139. قریب، محّمد. )1343(. فرهنگ  نو: شــامل  

مطبوعاتی شرق. 398 ص.

کلیلــه  و دمنه ، مرزبان نامه . تهــران: بنیاد.  کلیۀ واژه های  گلســتان ،  140. قریــب، محّمــد. )1362(. فرهنــگ  نو: شــامل  

398 ص.

141. قهرمانخانی، بیژن. )1389(. استدالل داستان ها و امثال وحكم مرزبان نامه. زنجان: قلم مهر. 129ص.

142. قیومی، فاطمه. )1391(. داستان هایی از مرزبان نامه. تهران: قیوم. 80 ص.

یان تهرانی، محّمدعلی. )1333ق(. اخالق اساسی تصنیف مرزبان بن رستم. تهران: بی نا. 210 ص. کاتوز  .143

یان تهرانی، محّمدعلی. )1388(. اخالق اساسی و اجتماعی. تهران: دادگستر. 483 ص. کاتوز  .144

گستر. 12 ص. کرباسی، رحیم. )1391(. خروس و روباه و سگ. تبریز: آذین   .145

گستر. 12 ص. کرباسی، رحیم. )1392(. بزغالۀ آوازخوان. تبریز: آذین   .146
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گستر. 12 ص. کرباسی، رحیم. )1392(. شغال خرسوار. تبریز: آذین   .147

گستر. 12 ص. کرباسی، رحیم. )1392(. مرزبان نامه. تبریز: آذین   .148

کاظمی هریكندی، مهری. )1381(. شغال خرسوار. تهران: فهرست. 18 ص.  .149

کتاب های بنفشه. 16 ص. کلهر، فریبا. )1394(. آهوی اسیر. تهران: قدیانی،   .150

کتاب های بنفشه. 16 ص. کلهر، فریبا. )1394(. بزغالۀ آوازخوان. تهران: قدیانی،   .151

کتاب های بنفشه. 16 ص. کلهر، فریبا. )1394(. خروس دنیادیده. تهران: قدیانی،   .152

کتاب های بنفشه. 16 ص. کلهر، فریبا. )1394(. دوستی دیو و جهانگرد. تهران: قدیانی،   .153

کتاب های بنفشه. 128 ص. کلهر، فریبا. )1394(. 10 قّصۀ تصویری از مرزبان نامه. تهران: قدیانی،   .154

کتاب های بنفشه. 16ص. کلهر، فریبا. )1394(. سه راهزن. تهران: قدیانی،   .155

کتاب های بنفشه. 16ص. کلهر، فریبا. )1394(. شاهزاده و درخت معجزه گر. تهران: قدیانی،   .156

کتاب های بنفشه. 16ص. گربه و اسب و سوارکار. تهران: قدیانی،  کلهر، فریبا. )1394(.   .157

کتاب های بنفشه. 16 ص. کلهر، فریبا. )1394(. مار در خانۀ موش. تهران: قدیانی،   .159

کتاب های بنفشه. 16ص. کلهر، فریبا. )1394(. موش و دوستان دروغكی. تهران: قدیانی،   .160

کتاب های بنفشه. 16 ص. کلهر، فریبا. )1394(. یک پند و سه پند. تهران: قدیانی،   .161

گل آقا. 17 ص. گلستانی، حسین. )1382(. بزغالۀ  باهوش : بر اساس  داستانی  از مرزبان نامه . تهران:   .162

گل آوا. 12 ص. گلشنی، سكینه. )1391(. موش و مار: برگرفته از داستان مرزبان نامه. تهران: نشر   .163

164. لیونی، لئو. )1363(. بزرگ ترین خانۀ دنیا. مترجم حسین دستوم. تهران: لیات. 16ص.

یس. 497ص. 165. مؤمنی، احمد. )1395(. مرزبان نامه با نگارشی نو برای پارسی گویان. تهران: راو

166. محّمدبیگی، ناهید. )1384(. داستان های مرزبان نامه. ابهر: سی برگ. 40 ص.

کرم. )1379(. داستان های شیرینی از پسر رستم. اصفهان: مشعل. 54 ص. 167. محّمدی، ا

کرم. )1396(. حكایت یک انتخاب. اصفهان: نصف جهان. 64 ص. 168. محّمدی، ا

169. محمودی، الدن. )1380(. قّصه های دلنشین بّچه ها: »داستان های مرزبان نامه«. تهران: دانش آموز. 119ص.

170. محمودی، الدن. )1388(. قّصه های دلنشین بّچه ها: »داستان های مرزبان نامه«. تهران: واژه سرا. 119ص.

کشــور، مؤسســۀ انتشــارات  کتابخانه های عمومی  گزیدۀ مرزبان نامه. تهران: نهاد  171. محمودی، معصومه. )1392(. 

کتاب نشر. 72 ص.

172. محی الّدین بناب، ایرنا. )1390(. مرزبان نامه. تهران: بنگاه ترجمه و نشر پارسه. 171ص.

173. مرزبان بن رستم. )1379(. مجموعه  کامل  مرزبان نامه  به  زبان  فارسی  ساده  )شامل  چندین  گفتگو و 65 داستان  

حكمت آمیز از زبان  حیوانات (. به کوشش  حسین  سّجادی.   تهران : آرون . 368 ص.

گوهر اندیشه. 166 ص. 174. مرزبان بن رستم. )1394(. مرزبان نامه. لطفعلی، مریم )اقتباس، برگزیده(. تهران: 

175. مرزبان بن رستم بن شروین. )1396(. مرزبان نامه. روان نویسی غالم حضرت راسخ. قوچان: خبوشان. 275 ص.

176. مرزبان بن رستم. )بی تا(. مرزبان نامه. لیدن. 320 ص.

کمی. تهران: بی نا. 45  کوشــش اســماعیل حا 177. مرزبان بن رســتم. )بی تا(. منتخب مرزبان نامه »باب چهارم«. به 

ص.
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178. مســتعلی، غالمرضا. )1381(. نامۀ آزادچهر ]بازنویســی  کتاب  مرزبان نامه  اثر مرزبان  بن  رســتم [ تألیف  نیمۀ  دوم  

قرن  چهارم  هجری . تهران: اهل قلم. 173 ص.

179. معین، محّمد. )1324(. یوشت فریان و مرزبان نامه. تهران: چاپخانۀ مجلس.

180. ملطیوی، محّمد بن غازی. )1363(. روضة  العقول  تحریری  دیگر از مرزبان نامه . تهران: وحید. 67 ص.

181. ملطیــوی، محّمــد بــن غــازی. )1383(. روضة العقــول  )تحریر  دیگر مرزبان نامه( . تهران : دانشــگاه  آزاد اســالمی ، 

گچساران. 852 ص. واحد 

182. ملطیــوی، محّمــد بــن غازی. )1363(. روضة  العقول . تصحیح  و تحشــیه  محّمد روشــن  و ابوالقاســم  جلیل پور. 

تهران: فرهنگستان  زبان  و ادب  فارسی ، نشر آثار. 851 ص.

183. ملطیوی، محّمد بن غازی. )1392(. مرزبان نامۀ بزرگ: روضة العقول. تصحیح فتح اهلل مجتبایی،  با همكاری 

یا. تهران: خوارزمی. 550 ص. غالمعلی آر

کــه  تحریــر دیگــر قدیمــی  اســت  از  184. ملطیــوی ، محّمــد بــن  غــازی . )1938م= 1317(. روضــة العقــول : بــاب  اّول  

مرزبان نامه. مصّحح هانری ماسه. بی جا. 67 ص. 

کــه  تحریــر دیگــر قدیمــی  اســت  از  185. ملطیــوی ، محّمــد بــن  غــازی . )1938م= 1317(. روضــة العقــول : بــاب  اّول  

مرزبان نامه. مصّحح هانری ماسه. انجمن تحقیقات راجع به علوم و صنایع ایران. 39 ص. 

186. منصوری، حسن. )1384(. داستان هایی از مرزبان نامه. تهران: مهرداد. 62 ص.

187. مهدی پــور عمرانــی، روح اهلل. )1393(. راز درخــت راز: )بازآفرینی داســتان هایی از مرزبان نامــه(. تهران: تیرگان. 

811 ص.

یــا  کهــن فارســی. اصفهــان: در کــودکان بــر اســاس ادبیــات  یــا. )1389(. مجموعــه نمایشــنامۀ  188. مهرکشــانی، در

مهرکشانی. 93 ص.

یا.  کلیله، مرزبان نامه، قابوس نامه چهار مقاله ... . تهران: آر کلیله ودمنه شامل لغات  189. میرزاده، م. )بی تا(. لغات 

185 ص.

190. میرزایــی، علــی پــدرام؛ ســرمدی، مجیــد؛ محّمــدی بــدر، نرگــس. )1394(. برگزیــده و شــرح مرزبان نامــه. تهران: 

دانشگاه پیام نور. 132ص.

191. نــادری، توحیــد. )1395(. بازتــاب علوم بالغی )بدیع و بیان( در مرزبان نامه. اردبیل: انتشــارات محّقق اردبیلی. 

200 ص.

192. نجفی، عبدالمجید. )1376(. قّصه های شیرین مرزبان نامه. تهران: نشر پیدایش. 136ص.

193. نجفی، عبدالمجید. )1395(. قّصه های خواندنی مرزبان نامه. تهران: پیدایش. 136ص.

194. نورمحّمــدزاده تــوده، فرامرز؛ بابایی، بهروز. )1392(. آموزه های اخالقی در مرزبان نامه و اخالق ناصری. شــیروان: 

شیالن. 128 ص.

195. هادی منش، ابوالفضل. )1389(. بزغالۀ آوازخوان. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

196. هادی منش، ابوالفضل. )1389(. پاداش زیرکی. قم: حدیث نینوا. 12ص.

197. هادی منش، ابوالفضل. )1389(. روباه و خروس. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

198. هادی منش، ابوالفضل. )1389(. شیر و شتر. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

199. هادی منش، ابوالفضل. )1389(. عاقبت ساده لوحی. قم: حدیث نینوا. 12 ص.
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200. هادی منش، ابوالفضل. )1389(. هدهد و طاووس مغرور. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

201. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. پاداش سحرخیزی. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

202. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. پادشاه خودخواه. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

203. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. پادشاه و پیرمرد. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

204. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. پند دهقان. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

205. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. جزیرۀ اسرارآمیز. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

206. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. درخت امید. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

207. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. راهزن و پرستو. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

208. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. سه راهزن. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

209. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. شربت شادی. قم: حدیث نینوا. 12 ص.

210. هادی منش، ابوالفضل. )1395(. مرغ آتش خوار. قم: حدیث نینوا. 12ص.

ک: وفای به عهد ـ غلبه بر حرص و طمع. تهران: ابوعطا. 24 ص. 211. واثقی، بهروز. )1390(. ثروت دردنا

ک ماردوش. تهران: ابوعطا. 32 ص. 212. واثقی، بهروز. )1390(. مالقات با ضحا

213. واثقی، بهروز. )1390(. نجات ایراندخت. تهران: ابوعطا. 32 ص.

214. وراوینی، سعدالدین. )بی تا(. مرزبان نامه. به تصحیح  و تحشیۀ  محمد بن  عبدالوهاب  قزوینی . لیدن.320 ص.

ینــی . مطبعــۀ  ینــی، ســعدالدین. )1310(. مرزبان نامــه. بــه تصحیــح  و تحشــیۀ  محمــد بــن  عبدالوهــاب  قزو 215. وراو

مجلس. 320 ص.

کمــی. تهــران:  کوشــش اســماعیل حا ینــی، ســعدالدین. )1362(. منتخــب  مرزبان نامــه : بــاب  چهــارم . بــه  216. وراو

امیرکبیر. 45 ص.

ینــی، ســعدالدین. )1363(. مرزبان نامــه : بــا معنی  واژه ها و شــرح  بیت ها و جمله های  دشــوار و تعیین  بحور  217. وراو

اشعار تازی  و پارسی  و ... . به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. 795 ص.

ینــی، ســعدالدین. )1366(. مرزبان نامــه : بــا معنی  واژه ها و شــرح  بیت ها و جمله های  دشــوار و تعیین  بحور  218. وراو

کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: صفی علیشاه. 795 ص. اشعار تازی  و پارسی  و ... . به 

گویــا[ با معنی  واژه ها و شــرح  بیت ها و جمله های  دشــوار و  ینــی، ســعدالدین. )1371(. مرزبان نامــه  ]کتــاب  219. وراو

تعیین  بحور اشــعار تازی  و پارســی  و ... . به کوشــش خلیل خطیب رهبر. تهران: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور 

رودکی. 1 لوح فشرده.

ینــی، ســعدالدین. )1367(. مرزبان نامــه : همــراه  با معانی  آیــات  و ابیات  و واژه هــا. 2 ج. مقابله  و تصحیح  و  220. وراو

تحشیۀ محّمد روشن . تهران: نشر نو. 1099ص.

ینی، ســعدالدین. )1376(. مرزبان نامه ، همراه  با معانی  آیات  و ابیات  و واژه ها. مقابله، تصحیح و تحشــیۀ  221. وراو

محّمد روشن. تهران: اساطیر. 1145ص.

ینی، ســعدالدین. )1418ق= 1997م= 1376(. مرزبان نامه. شــهاب الدین  احمد بن  محّمد بن  عرب  شــاه .  222. وراو

بیروت : مؤسسۀ  االنتشار العربی . 235 ص.

ینی، سعدالدین. )1384(. مرزبان نامه. محّمد مسلمی فر. تهران: سرآغاز. 128 ص. 223. وراو

یــد از مر زبان نامــه. ترجمه و بازآفرینــی محّمدرضا ابوترابیان.  ینــی، ســعدالدین. )1386(. بیســت آورده جاو 224. وراو
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تهران : زال. 175 ص.

ینی، سعدالدین. )1388(. مرزبان نامه. تصحیح عزیزاهلل علیزاده. تهران: فردوس. 399 ص. 225. وراو

گردآورنده محّمد شمس. تهران: سورۀ مهر. 200 ص. ینی، سعدالدین. )1391(. مرزبان نامه.  226. وراو

ینی، سعدالدین. )1392(. مرزبان نامه. تهران: اقبال. 216 ص. 227. وراو

گردآوری رحمت اهلل رضایی. تهران: خاّلق. 110 ص. ینی، سعدالدین. )1395(. مرزبان نامه.  228. وراو

کتاب سده. 30 ص. گزیدۀ مرزبان نامه. تهران:  ینی، سعدالدین. )1396(.  229. وراو

کبر. )1395(. صورخیال در مرزبان نامه )آموزش تشــبیه و اســتعاره برای دبیران و دانش آموزان در متون  230. یحیوی، ا

نثر فنی قرن 7ه.ق(. تهران: انتشارات اراده. 185 ص.

کانون پرورش فكــری کودکان و  گزیده مرزبان نامه. تهــران:  231. یوســف فام، عالیــه. )1389(. داســتان پیــاده و ســوار: 

نوجوانان. 40 ص.

232. یوسفی، محّمدرضا. )1392(. چهار مقاله و مرزبان نامه همراه با بازگردان به نثر روان امروزی  . قم: مرکز بین المللی 

ترجمه و نشر المصطفی )ص(. 424ص.                 

پایان نامه
1. آزاد، لیال. )1391(: بررســی ســاختار نحوی جمالت و عبارات عربی مرزبان نامه، عّباســعلی وفایی )استاد راهنما(، 

ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی.

2. آقابیگی پور، پیمان. )1392(: بررســی اقشــار اجتماعی در دو اثر کلیله و دمنه و مرزبان نامه، احمد امیری خراســانی 

کرمان، دانشگاه شهید باهنر. )استاد راهنما(، 

3. ابراهیــم  زاده  قوچــان  عتیــق ، فریــده. )1383(: بررســی  حكمت  عملــی  در قابوس  نامــه  و مرزبان نامــه ، محّمد علوی 

مقّدم )استاد راهنما(، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی.

4. احســانی فر، ابراهیم. )1388(: نســبت تشــبیه و استعاره در مرزبان نامه و کلیله و دمنه، غزال مهاجری زاده )استاد 

راهنما(، تهران، دانشگاه پیام نور تهران مرکز.

5. احمــدی، رحمــان. )1394(: بررســی عناصــر داســتان مرزبان نامۀ ابن  عربشــاه، محمود میرزایی الحســینی )اســتاد 

راهنما(، لرستان، دانشگاه لرستان.

کلیلــه و دمنه و  کاربــرد صنایــع لفظــی در نثــر مصنــوع بــا تكیه بــر  کبــر. )1375(: تحلیــل و بررســی  6. احمــدی، علی ا

مرزبان نامه، عّباس ماهیار )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه تربیت مدّرس.

7. احمــدی باصــری، نیلوفــر. )1393(: تأثیــر زبــان عربــی در مرزبان نامــه، ناصر محســنی نیا )اســتاد راهنمــا(، قزوین، 

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(.

کلیله و دمنــه و مرزبان نامه از نگاه ادبیات نمایشــی،  کهــن، فاطمــه. )1393(: بررســی حكایت های  8. احمــدی زاده 

کمیلی )استاد راهنما(، رفسنجان، دانشگاه ولیعصر)عج(. مختار 

9. اربابی، مهناز. )1374(: بررسی و سبک و زبان و نكات بالغی مرزبان نامه، حسین فاطمی )استاد راهنما(، مشهد، 

دانشگاه فردوسی.

یخت شناسی قّصه های پریان  یخت شناســی حكایت های مرزبان نامه بر اســاس ر 10. اســترآبادی، ســمیه. )1392(: ر

گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی. والدیمیر پراپ، محّمدرضا دیری )استاد راهنما(، 

کلیلــه و دمنــه و مرزبان نامــه، علی اصغــر حلبــی )اســتاد  11. اطمینــان، خدیجــه. )1387(: اندیشــه های سیاســی در 
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راهنما(، تهران، دانشگاه پیام نور.

12. اعزازی ملكی، کبری. )1395(: بررســی انواع اســم و ضمیر در مرزبان نامه، حســین حاجی علیلو )اســتاد راهنما(، 

آذربایجان شرقی، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی.

کاربرد آیــات و روایات در متون نثــر مرزبان نامه و ســندبادنامه، مریم باقی  13. افشــاری منــش، زهــرا. )1394(: تحلیــل 

)استاد راهنما(، قم، دانشگاه قم.

کبری، عّباس. )1394(: بررسی ضرب المثل های کلیله و دمنه و مرزبان نامه، عبداهلل طلوعی آذر )استاد راهنما(،  14. ا

ارومیه، دانشگاه ارومیه.

کبری، وّهاب. )1394(: شكل شناسی داستان های مرزبان نامه، عزیز حجاجی )استاد راهنما(، بناب، دانشگاه  15. ا

آزاد اسالمی.

یــا. )1392(: صورخیال و جلوه های شــعر در مرزبان نامه و مقایســۀ آن با قصایــد خاقانی، منصور پیرانی  16. امیــری، رؤ

)استاد راهنما(، قزوین، دانشگاه پیام نور.

17. ایرانی، محّمد مراد. )1374(: تأّملی در داستان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه با نگاهی به فابل، رمان و اسطوره، 

محّمدمراد تمیم داری )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه عاّلمه طباطبایی.

18. ایمانــی فــر، محّمد. )1394(: بررســی و مقایســۀ فضایل و رذایــل اخالقی در فابل های احمد شــوقی و مرزبان نامه، 

کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی. حسن سوری )استاد راهنما(، 

ینب. )1389(: تحلیل روانشناختی ویژگی های زنان در ادبیات کالسیک با تكیه بر کتاب های کلیله  19. برزگر ماهر، ز

و دمنه، مرزبان نامه، بختیارنامه و سندبادنامه، محّمد یاوری )استاد راهنما(، اردبیل، دانشگاه محّقق اردبیلی.

20. بیاری، انســیه. )1392(: آموزه های اخالقی و تربیتی مرزبان نامه و اخالق ناصری، ابوالقاســم امیراحمدی )اســتاد 

راهنما(، سبزوار، دانشگاه آزاد اسالمی.

21. پاشایی فخری، کامران. )1390(: بررسی جایگاه اصول مدیریت در قرآن و ادب فارسی )قابوس نامه، سیاست نامه، 

کرمی )استاد  کلیله و دمنه، اسكندرنامه، منطق الطیر، مرزبان نامه، اخالق ناصری، بوستان و گلستان(، میرجلیل ا

راهنما(، تبریز، دانشگاه تبریز.

کلیلــه و دمنــه و مرزبان نامــه، محّمــد حســن  22. پوراســدیان، معصومــه. )1389(: شــیوه های شــخصیت پردازی در 

حائری )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه عاّلمه طباطبایی.

23. پورشــقاقی، ســهیال. )1393(: مقایسۀ داســتان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه بر اساس نظریۀ پراپ، عبدالناصر 

نظریانی )استاد راهنما(، ارومیه، دانشگاه ارومیه.

24. پورعلــم، مریــم. )1392(: مقایســۀ بن مایه های اخالقی در کتاب انوار ســهیلی و مرزبان نامــه، محّمدرضا موحدی 

)استاد راهنما(، قم، دانشگاه قم.

کلیله و دمنــه و مرزبان نامه ، رضا فهیمی )اســتاد  25. تــال، محّمــد. )1392(: تحلیل، بررســی و مقایســۀ سیاســت در 

راهنما(، ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی.

یان  26. تقوی، محّمد. )1374(: حكایت های فارسی از زبان حیوانات )فابل های فارسی( تا قرن دهم، تقی پورنامدار

)استاد راهنما(، تهران، دانشگاه تربیت مدّرس.

27. جاللی النجارقی، هاجر. )1394(: آداب و رسوم اجتماعی و اخالقی در مرزبان نامه، رضا فهیمی )استاد راهنما(، 

ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی.

28. جهاندیــده، طاهــره. )1393(: آییــن حكومــت داری در مرزبان نامــه، رجــب فخرائیان )اســتاد راهنما(، شــیروان، 

دانشگاه آزاد اسالمی.
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29. جهانــی مهــر، نــدا. )1394(: تحلیــل و رده بنــدی درون مایه هــای مرزبان نامه، قدرت قاســمی پور، پرویــن گلی زاده 

)استادان راهنما(، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

ینب. )1390(: تحلیل مرزبان نامه با نگاهی به ســاختار روایی آن، اشــرف شــیبانی اقدم )اســتاد  30. حاج ابوکهكی، ز

راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

31. حبیبی، حمزه. )1395(: بررسی عنصر صحنه در مرزبان نامه، طاهره صادقی تحصیلی )استاد راهنما(، لرستان، 

دانشگاه لرستان.

کلیلــه  و  دمنــه و مرزبان نامه ، ســالومه رســتم پور )اســتاد  32. حجــازی، آفریــن. )1392(: مقایســۀ روابــط بینامتنــی در 

راهنما(، اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی.

33. حســینی، اولیا. )1385(: مقایســۀ ترجمه های مرزبان نامه بن  رســتم  بن  شــروین ]پایان نامه [، حبیب اهلل عّباســی 

)استاد راهنما(، رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی.

34. حسینی راد، علی. )1394(: بررسی و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقشار جامعه در مرزبان نامه، میرجلیل 

کرمی )استاد راهنما(، تبریز، دانشگاه تبریز. ا

35. حیــدری، بیــان. )1395(: شكل شناســی حكایات حیوانــات در ادبیات تعلیمی. تمثیلی منثور فارســی )کلیله 

و دمنه و سندبادنامه و مرزبان نامه(، حسین صّدیقی )استاد راهنما(، آذربایجان شرقی، دانشگاه شهید مدنی.

36. حیدری، لیال. )1385(: بررســی و نقد عناصر داســتان در مرزبان نامه، محّمدحســین محّمدی )اســتاد راهنما(، 

قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(.

37. خّبــازی، محّمــد. )1382(: نقد و تحلیل آیات و احادیث و اشــعار و امثــال عربی در مرزبان نامه، محّمد فاضلی 

)استاد راهنما(، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی.

ــف و مخاطب در متــون منثور فارســی )کلیله و دمنه، 
ّ
38. دمشــناس، ابراهیــم. )1393(: شــكل گیری مناســبات مؤل

یخ بیهقی(، پروین سالجقه )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. مرزبان نامه، تار

39. دهســتانی، حمیــد. )1390(: بررســی ابعــاد توصیــف در مرزبان نامــه، طاهره صادقــی تحصیلی )اســتاد راهنما(، 

لرستان، دانشگاه لرستان.

کارکرد بینامتنی متون عربی در نثر مرزبان نامه، محمود حیدری )استاد راهنما(، یاسوج،  40. دهقانی، مریم. )1390(: 

دانشگاه یاسوج.

کلیله و دمنه و مرزبان نامه، محّمدعلی محمودی )اســتاد  41. دهواری، نوید. )1392(: بررســی تطبیقی داســتان های 

راهنما(، سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

کلیلــه و دمنــه و مرزبان نامــه، اصغــر دادبــه )اســتاد راهنمــا(،  گفتمــان و بینامتنیــت در  42. دولتــی، زهــره. )1391(: 

اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی.

کرمــان،  43. دیــدگاه، زیبــا. )1386(: تحلیــل صــور بیانــی در مرزبان نامــه، محّمدصــادق بصیــری )اســتاد راهنمــا(، 

دانشگاه شهید باهنر.

کلیله و دمنه و مرزبان نامه، تقی  44. رضایی خمســلویی، بهنام. )1389(: بررســی تطبیقی نمادپردازی حیوانات در 

اجیه، )استاد راهنما(، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

45. رضایی دشــت ارژنه، محّمد. )1381(: بررســی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان نامه، محّمدحســین کرمی )اســتاد 

راهنما(، شیراز، دانشگاه شیراز.

یحانی )استاد راهنما(، شیروان،  یارویی فرهنگ و سیاست در مرزبان نامه، محّمد ر 46. رعنایی،   جالل. )1393(: رو

دانشگاه آزاد اسالمی.               
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کی  کلیلــه و دمنه و مرزبان نامه، محّمدرضا ســا 47. رفیعــی، مرضیــه. )1393(: بررســی و مقایســۀ حكمت عملی در 

)استاد راهنما(، بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی.

48. رمضانی اشــترخان، عّفت. )1395(: بررســی تطبیقی ســبک و زیبایی شناســی تذکرة الولیاء عّطار و مرزبان نامۀ 

گیالن. گیالن، دانشگاه  ینی، محّمدعلی خزاله دارلو )استاد راهنما(،  وراو

49. زارع، سیده صفیه. )1386(: مرزبان نامه و روضة العقول، محمود الهام بخش )استاد راهنما(، یزد، دانشگاه یزد.

50. زارع عصمت آبــادی، محّمدعلــی. )1389(: نقــد اخالقــی در مرزبان نامــه، سیدحســین شــهاب رضوی )اســتاد 

راهنما(، یزد، دانشگاه آزاد اسالمی.

51. زالــكان، صدیقــه. )1384(: مقایســۀ مرزبان نامــه و کلیلــه و دمنه، غالمحســین مرزآبادی )اســتاد راهنما(، تهران، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

52. زاهدیــان، مهــدی. )1381(: اخالق و حكمت در مرزبان نامه، محّمد فاضلی )اســتاد راهنما(، مشــهد، دانشــگاه 

آزاد اسالمی.

ینی معیار، حمیده. )1389(: جنبه های اخالقی و تعلیمی در مرزبان نامه، طاهره خوشحال دستجردی )استاد  53. ز

راهنما(، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

54. ســبحانی، کریم اهلل. )1393(: نگاهی به آموزه های اخالقی و اجتماعی داســتان های مرزبان نامه، رحیم ســالمت 

آذر )استاد راهنما(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال.

55. سیادتیان، ناهید السادات. )1396(: ترکیب های فعلی در مرزبان نامه و کارکرد آنها، محّمدعلی گذشتی )استاد 

راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

56. شــریفیان، مهــدی. )1372(: سیاســت مــدن در کلیلــه و دمنــه و مرزبان نامه و مقایســۀ آن بــا آراء موجود در کتب 

قدما، ولی اهلل ظفری )استاد راهنما(، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

گریماس، مسعود  57. شهاب پور، پریوش. )1394(: بررسی ساختاری حكایت های مرزبان نامه بر پایۀ نظریۀ معنایی 

ذوقی )استاد راهنما(، اهر، دانشگاه آزاد اسالمی.

58. شــهریاری، محّمــد. )1381(: شــرح  و بررســی  فضایــل  و رذایــل  اخالقــی  در مرزبان نامــه ، احمد حســینی کازرونی 

)استاد راهنما(، دزفول، دانشگاه آزاد اسالمی.

کاربــرد آیــات و روایات در روضه العقــول ملطیوی، محّمد فوالدی )اســتاد راهنما(، قم،  59. شــیردل، بــالل. )1396(: 

دانشگاه قم.

60. شــیرمحّمد جماعــت، بهجــت. )1393(: حكمــت عامــه در مرزبان نامــه و معادل های آن در ادب فارســی، جواد 

کستان، دانشگاه آزاد اسالمی. طاهری )استاد راهنما(، تا

61. صادقــی، ابراهیــم. )1385(: بررســی وجوه مشــترک و متفاوت داســتان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه، دانشــگاه 

پیام نور.

کلیله و دمنه و مرزبان نامه از لحاظ ســاختاری و محتوایی، جعفر حمیدی  62. صفی زاده، علی. )1384(: مقایســۀ 

)استاد راهنما(، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

63. طاهــری، یوســف. )1388(: بررســی وجــوه روایتــی در داســتان های مرزبان نامــه بر اســاس نظریه تزوتــان تودورف، 

کردستان. کردستان، دانشگاه  سیداحمد پارسا )استاد راهنما(، 

64. عّبــاس زاده، زکیــه. )1392(، بررســی بازتــاب اســاطیر در مرزبان نامــه، حمیدرضــا فرضی )اســتاد راهنمــا(، تبریز، 

دانشگاه آزاد اسالمی.

65. عبداللهی، محّمد. )1391(: فرمانروایان در افســانه های مرزبان نامه، جلیل مســعودی فرد )اســتاد راهنما(، تهران، 
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دانشگاه پیام نور.

66. عّباســی، باختــر. )1391(: بررســی موازیــن حكمــت عملــی در کلیله و دمنــه و مرزبان نامه و مقایســۀ آنها، خیراهلل 

کازرون، دانشگاه سلمان فارسی. محمودی )استاد راهنما(، 

کهن )کلیله و دمنه،  یكرد به متون  67. عربی، زهرا. )1392(. جایگاه نمود حیوانی در آثار محّمدهادی محّمدی با رو

مرزبان و منطق الطیر عطار(، نجمه دّری )استاد راهنما(، هرمزگان.

68. عزیــزی مرزالــه، ســمیرا. )1391(: صورخیــال و روایــت در مرزبان نامــه، وحیــد مبارک )اســتاد راهنما(، کرمانشــاه، 

دانشگاه رازی.

69. عقل مند نیارق، ناهید. )1392(: بررســی فرهنگ عامیانه در مرزبان نامه، ابراهیم رنجبر )اســتاد راهنما(، اردبیل، 

دانشگاه محّقق اردبیلی.

70. علــوی زاده، فرزانــه. )1388(: نقد صورتگرایانۀ حكایت های مرزبان نامه، زهرا اختیاری )اســتاد راهنما(، مشــهد، 

دانشگاه فردوسی.

71. علیپــور، طیبــه. )1392(: بررســی ســرمایۀ اجتماعــی در »کلیلــه ودمنــه« و »مرزبان نامــه«، پروانه عادل زاده )اســتاد 

راهنما(، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی.

72. علیپــور اســماعیلی انــاری، فّتــاح. )1391(: بررســی تطبیقــی طنز و آیرونی در ســه اثــر کلیله و دمنــه، مرزبان نامه و 

بهارستان، احمد سنچولی )استاد راهنما(، زابل، دانشگاه زابل.

کلیله و دمنه و مقایســۀ آن با مرزبان نامه، رضا اشــرف زاده  73. علیپــور برنجــی، الناز. )1393(: نمادگرایی حیوانی در 

)استاد راهنما(، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی.

74. علیــزاده، نــدا. )1394(: آییــن حكمرانــی در متــون تعلیمیـ  تمثیلی فارســی )کلیلــه و دمنــه، مرزبان نامه و روضه 

العقول(، حسین صدقی )استاد راهنما(، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

75. علی مــرادی، رقیه. )1387(: شكل   شناســی داســتان های مرزبان نامه ، محّمد شــكرایی )اســتاد راهنما(، تهران، 

دانشگاه پیام نور.

76. عندلیب، نجمه الســادات. )1391(: بررســی عنصر زمان در حكایات فرعی مرزبان نامه بر اســاس نظریه »ژنت«، 

سعید حسام پور )استاد راهنما(، شیراز، دانشگاه شیراز.

کیــد بر دو اثر  77. فارســیجانی، علــی. )1392(. بررســی نقــش اســاطیری و تمثیلــی حیوانات در ادبیات فارســی با تأ

منظوم )شــاهنامه و مثنوی( و دو اثر منثور )کلیله و دمنه و مرزبان نامه(. محّمدرضا زمان احمدی )اســتاد راهنما(، 

ک. ک، دانشگاه آزاد اسالمی ارا ارا

کشــف المحجوب و مرزبان نامه )از نظر  78. فرهادی، عّباســعلی. )1384(: بررســی و مقایســه ای داســتان های زنانۀ 

ساختاری و محتوایی(، علی اصغر حلبی )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

یخی زبان فارســی در مرزبان نامه، حامد خاتمی پور )اســتاد راهنما(، مشــهد،  79. قاســمی، رضا. )1391(: دســتور تار

دانشگاه پیام نور.

80. قنبری  چمازکتــی، عبدالّرضــا. )1376(: ویژگی هــای  دســتوری  مرزبان نامــه  بــا  نگاهــی  بــه  ســبک  آن ، جعفر شــعار 

)استاد راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

کاشــان،  ی )اســتاد راهنما(، 
ّ
81. قنبریــان افارانــی، مریــم. )1390(: ســیمای جامعــه در مرزبان نامــه، ســیدمهدی متول

کاشان. دانشگاه 

کلیله و دمنه و مرزبان نامه، حمیدرضا  کاســه گرها، ســماء. )1390(: بررســی و مقایســۀ ســاختاری حكایت های   .82

شایگان فر )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی.
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یخ بیهقی و مرزبان نامه، جلیل مسعودی فرد  گونه های آن در دو اثر تار 83. کاظمی، حمیده. )1392(: دروغ و فریب و 

)استاد راهنما(، شیروان، دانشگاه آزاد اسالمی.

کبوتــری، جــواد. )1375(: جلوه هــای شــعری در مرزبان نامــه، کامل احمدنژاد )اســتاد راهنما(، تهران، دانشــگاه   .84

شهید بهشتی.

85. کریمی اصــل، بیــان. )1386(: مقایســۀ ســاختار ســبكی )کلیلــه و دمنه( و )مرزبان نامه(، قهرمان شــیری )اســتاد 

کرمانشاه، دانشگاه رازی. راهنما(، 

کلیــدر، ابوالقاســم رادفر  86. کریمی پنــاه، ملیحــه. )1387(: بررســی و مقایســۀ جنبه هــای توصیــف در مرزبان نامــه و 

)استاد راهنما(، سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

87. کســرایی، شــیما. )1389(: بررســی نــكات تربیتــی و اخالقــی در مرزبان نامه با اســتناد به قــرآن و حدیث، مهدی 

تدین )استاد راهنما(، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی.

88. کشــاورز دهنــوی، ســمانه. )1395(: بن مایه های اســاطیری برخــی از حكایت های مرزبان نامــه، فرانک جهانگرد 

)استاد راهنما(، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

89. کالنتری، حسن. )1380(: بررسی اشعار شاهنامۀ فردوسی در آثار منثور تا قرن هشتم )راحة الصدور، سندبادنامه، 

یخ گزیده(، عّباس  یخ، تار یخ وّصاف، جامع التوار یخ جهانگشای جوینی، مرزبان نامه، تار یخ یمینی، تار ترجمۀ تار

م.
ّ
ماهیار )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه تربیت معل

کولیوند، محّمدرضا. )1388(: مقایسۀ سبكی مرزبان نامه و روضة العقول، جعفر مقّدس )استاد راهنما(، تهران،   .90

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کجوری، جواد. )1391(: مبانی اندیشــه های سیاســی در مرزبان نامه، ســیدعلی میرموســوی )اســتاد راهنما(،  کیا  .91

قم، دانشگاه مفید.

کاربــرد تلمیــح در متون نثر فّنــی )کلیلــه و دمنــه، مرزبان نامه، نفثة  گزمــه، صدیقــه. )1393(: بررســی ســیر تحــّول   .92

المصدور(، علیرضا محمودی )استاد راهنما(، زابل، دانشگاه زابل.

کلیلــه و دمنــه و  کتــب قابوســنامه،  93. گلشــنی، آزاده. )1392(: مهارت هــای زندگــی در ادبیــات فارســی بــر اســاس 

گلشنی )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز. کرم  مرزبان نامه، ا

94. مؤیدی، محّمدجواد. )1388(: فرهنگ کنایات مرزبان نامه، اســداهلل جعفری )اســتاد راهنما(، شــیراز، دانشــگاه 

پیام نور.

95. محّمــدی، آرمــان. )1387(: ترکیــب و ترجمــۀ ابیات عربــی و بیان رابطۀ معنایی بین ابیات عربی و متن فارســی 

کتاب مرزبان نامه، عبدالغنی ایروانی زاده )استاد راهنما(، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

96. محّمــدی قلعه چــه، نســرین. )1389(: تحلیــل داســتان های مرزبان نامــه و ســندبادنامه با نگاهی بــه فابل، منیره 

پویای ایرانی )استاد راهنما(، تبریز، دانشگاه تبریز.

کلیله  و دمنه  ]نصراهلل  منشی [ با مرزبان نامه   97. محّمدیان ایوری، صدیقه. )1382(: بررســی  و مقایســۀ داســتان های  

ینی [، محّمدحسین خسروان )استاد راهنما(، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی. ]سعدالدین  وراو

98. مرادی قوشــه بالغ، محّمد. )1388(: بررســی مرزبان نامه از دیدگاه علم معانی، مســتعلی پارســا )اســتاد راهنما(، 

تهران، دانشگاه عاّلمه طباطبایی.

کلیلــه و دمنــه و مرزبان نامــه،  یــخ بیهقــی،  99. مرتضــوی نجف آبــادی، حســین. )1386(: تضریــب در متــون نثــر تار

محّمدرضا یوسفی )استاد راهنما(، قم، دانشگاه قم.

کتــاب نثر فارســی )کلیلــه و دمنــه، مرزبان نامه،  100. مردانــی، نرجــس. )1383(: فرهنــگ تحلیلــی جانــوران، در پنــج 
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گلســتان، قابوس  نامه(، محّمدحســین محّمدی )اســتاد راهنما(، قزوین، دانشــگاه بین المللی امام  یخ بیهقی،  تار

خمینی)ره(.

یانی  101. مصباحی، پریسا. )1393(: نقد شخصیت ها و بررسی محتوایی داستان ها در مرزبان نامه، جلیل امیرپوردار

)استاد راهنما(، شبستر، دانشگاه آزاد اسالمی.

102. مقّدم کیا، آمنه. )1392(: بررســی و تحلیل ســاختار جمله در نثر ســاده، مسّجع و مصنوع در قابوسنامه، گلستان 

و مرزبان نامه، عّباسعلی وفایی )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه عاّلمه طباطبایی.

یال. )1383(: بررســی تطبیقی ســاختمان جمله در کلیله و دمنه و مرزبان نامه، اسداهلل واحد )استاد  103. مقّدمیان، ژ

راهنما(، تبریز، دانشگاه تبریز.

104. مقیمــی زاده، محّمــد مهدی. )1387(: بررســی ســاختار روایی مرزبان نامه، عبدالحســین فرزاد )اســتاد راهنما(، 

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

105. مللی، مهدیه. )1386(: تمثیل شناســی حكایت های مرزبان نامه، مســیح بهرامیان )استاد راهنما(، نجف آباد، 

دانشگاه آزاد اسالمی.

کلیله و دمنه و مرزبان نامه، عســكر صالحی )اســتاد راهنما(،  106. ممــی زاده، رقیــه. )1390(: بررســی تطبیقی غنــا در 

اردبیل، دانشگاه محّقق اردبیلی.

یــارت، مهــدی. )1393(: آداب تربیــت و اخــالق انســانی و اجتماعــی در مرزبان نامــه و ســنجش آن بــا  107. منــادی ز

یحانی )استاد راهنما(، شیروان، دانشگاه آزاد اسالمی. یف امام محّمد غزالی در احیاء علوم الدین ، محّمد ر تعار

108. نجاتــی صفــا، مریــم. )1394(: بررســی تأثیــر شــاهنامه بــر مرزبان نامه، وحیــد مبارک )اســتاد راهنما(، کرمانشــاه، 

دانشگاه رازی.

109. نظری، جلیل. )1375(: تصحیح و تحشیة روضة العقول، غالمرضا افراسیابی )استاد راهنما(، شیراز، دانشگاه 

شیراز.

کلیله و دمنه و مرزبان نامه ، حیدر حســنلو )اســتاد راهنما(، زنجان،  110. نظــری، احمــد. )1394(: حیلــه و نیرنــگ در 

دانشگاه آزاد اسالمی.

یخ بیهقــی و مرزبان نامه بر اســاس  111. نكســتان، طیبــه. )1392(: نقــد و تحلیــل ســاختار روایــی حكایت هایــی از تار

م سبزوار.
ّ
ِگِرماس )15 حكایت(، مهیار علوی مقّدم )استاد راهنما(، سبزوار، دانشگاه تربیت معل کنشگر  الگوی 

گلزاری، نگین. )1386(: بررسی انتقادی مسائل اجتماعی در متون تمثیلی نثر ادب فارسی )بر اساس  112. نقی زاده 

کرمی )استاد راهنما(، تبریز، دانشگاه تبریز. گلستان سعدی(، میرجلیل ا کلیله و دمنه، مرزبان نامه و  کتب 

کرمانشــاه،  113. نــوری، روح اهلل. )1392(: توصیــف ســاختمان دســتوری مرزبان نامه، وحید مبارک )اســتاد راهنما(، 

دانشگاه رازی.

یخ جهانگشــای جوینی، حمید طبیبیان )استاد  114. نوری صفا، شــهرزاد. )1382(: بررســی ســبكی مرزبان نامه و تار

راهنما(، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

115. هاشــمی، ناهیــد. )1393(: نمودهــای بــازار و بازرگان در ادبیات فارســی با تكیه بر آثار برجســتۀ قرن های ســوم تا 

هشتم، فاطمه توّکلی رستمی )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه پیام نور.

ینب. )1394(: تعلیم و تربیت در مرزبان نامه و تطبیق آن با قابوس نامه، محّمد فاضلی )استاد  116. واحدی دلیری، ز

راهنما(، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی.

کازرونــی )اســتاد  117. یــادگاری، زهــرا. )1392(: آداب و مهارت هــای زندگــی در مرزبان نامــه، ســیداحمد حســینی 

راهنما(، دزفول، دانشگاه آزاد اسالمی.


