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 الرحمن الرحیم  اهللبسم

 ادبیات  صه نویسیبرای خل  کتب و مقاالت پیشنهادی 

 1400  - 1401سال تحصیلی  

 

برای  فهرست   پیشنهادی معاونت پژوهش  نویسی در درسخالمطالعه و  کتب و مقاالت  در نحو    صه 

االت  کتب یا مققصد دارند  محترم  طلّاب  اگر  و    استادامه می آید. البتّه این فهرست، صرفاً پیشنهادی  

با پژوهشیاران خود در میان بگذارند و  انتخاب کنند، می توانند    صه نویسیخالمطالعه و  برای  ی  دیگر

 نمایند. صه نویسی اله و خاقدام به مطالع، توسّط ایشاندر صورت تأیید 

صورت،  د هر  انتخابر  برای  شود  می  مشورت  پیشنهاد  خود  پژوهشیار  با  حتماً  تا  ،  انتخابی  نمایید 

 داشته باشید.  یشناسب با شرایط خود و مفید در جهت پیشرفت علمی خوم

 

 کتب 

نحوی، .1 مکاتب  و  نحو  علم  زاده  تاریخ  خوشنود  مسعود  و  خرسندی  قدرت  محمود  اهلل  و 

 . ، انتشارات بوستان اندیشهخیاطیان

بنیاد   .2 نشر  اهوارکی،  زهره  کریم،  قرآن  مشابه  آیات  در  تعابیر  تفاوت   های پژوهشحکمت 

 . اسالمی مشهد

 . ربانی بیرجندی، انتشارات نور معارف محمدحسنقرآنی ادب عربی،  هایمایهبن .3
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 . المصطفی المللیبین، نشر مرکز بیرجندی ربانی محمدحسنبر دانش لغت عربی،  درآمدی .4

 .شمیم قلم انتشاراتمهدی جمالی،   ،اصول نحو .5

آموزی   .6 موعود   ،صفوی  محمدرضاسید    ،نقرآ  هایترجمهنقد  مهدی  فرهنگی  بنیاد    انتشارات 

 . )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 

مطبقا علی   از کتاب سلسبیل فی اصول التجزئه و االعراب  اصول فی صناعۀ االعراب  بخش  .7

 .، انتشارات اسوهابوالقاسم علیدوست سورۀ االنسان الشریفه،

مطالعه و    سازمان  انتشارات  ترکی،  محمدرضامترجم    ، شوقی ضیف  ،تاریخ و تطور علوم بالغت .8

 . ( )سمت هادانشگاهتدوین کتب علوم انسانی 

السامرایی ،بالغت تعبیر در ساختارشناسی قرآن کریم .9  و  انسیه خزعلی مترجم  ،فاضل صالح 

 . مرکز نشر دانشگاهی انتشارات ،یسرا شادمان

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  انتشارات  ،عباس کوثری  ،نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه .10

 .اسالمی

قرآن .11 اعجاز  و  بالغت  نصیریان،  علوم  یداهلل  م انتشارات  ،دکتر  تدوین  سازمان  و  طالعه 

 . ()سمت  هادانشگاهکتب علوم انسانی 

عمل)صفحه  هایبخش .12 و  اندیشه  صراط  کتاب  صفحه  67ادبی  ابوالقاسم 95تا   ،)

 . 1کانون اندیشه جوان علیدوست، انتشارات

 . ه( ر)ت مؤسسه امام خمینی  انتشارا ،جواد آسه  م،نقش علم نحو در تفسیر قرآن کری .13

 
 .نباشد به لحاظ حجمی ناقص  نامهآییندر  شدهگفتهقاالت دیگری نیز انتخاب گردد تا محدوده مدر صورت انتخاب این کتاب باید کتاب یا  1

https://bookroom.ir/people/55603/فاضل-صالح-السامرایی
https://bookroom.ir/people/55603/فاضل-صالح-السامرایی
https://bookroom.ir/people/55603/فاضل-صالح-السامرایی
https://bookroom.ir/people/55604/انسیه-خزعلی
https://bookroom.ir/people/55604/انسیه-خزعلی
https://bookroom.ir/people/55604/انسیه-خزعلی
https://bookroom.ir/people/55605/یسرا-شادمان
https://bookroom.ir/people/55605/یسرا-شادمان
https://bookroom.ir/publications/2642/مرکز-نشر-دانشگاهی
https://bookroom.ir/publications/2642/مرکز-نشر-دانشگاهی
https://bookroom.ir/publications/2642/مرکز-نشر-دانشگاهی
https://bookroom.ir/people/51296/عباس-کوثری
https://bookroom.ir/people/51296/عباس-کوثری
https://bookroom.ir/people/51296/عباس-کوثری
https://bookroom.ir/publications/2137/پژوهشگاه-علوم-و-فرهنگ-اسلامی
https://bookroom.ir/publications/2137/پژوهشگاه-علوم-و-فرهنگ-اسلامی
https://bookroom.ir/publications/2137/پژوهشگاه-علوم-و-فرهنگ-اسلامی
https://bookroom.ir/publications/2137/پژوهشگاه-علوم-و-فرهنگ-اسلامی
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نحوی  .14 استدالل  درزی،  شیوه  علوم  انتشارات  ،علی  کتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان 

 . ()سمت  هادانشگاهانسانی 

نحو .15 و  لغت  )صرف،  قرآن  تفسیر  در  ادبی  علوم  نیا ،(نقش  طاهری  انتشارات  ،احمد 

 . (موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره 

در   .16 قرآن  ادبی  گذاری پایهنقش  علوم  تطور  افکار ، و  دل  سازمان   انتشارات  ،علیرضا 

 .( )سمت هادانشگاهمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

 جمال.  انتشارات ،عبداهلل موحدی محب ،بیقرآن بر پیدایش علوم اد تأثیر .17

میرجلیلی، انتشارات بوستان    محمدعلی،  قرآن در پیدایش و پیشرفت علوم ادبی  تأثیر .18

 کتاب قم. 

 . بوستان کتاب قم انتشارات ،محمد فالحی قمی ،علوم ادبی در فهم قرآن تأثیر .19

 

 مقاالت

 صرف

التبیان  .20 تفسیر  در  آن  کارکرد  و  صرف  علم  معناشناسی  در  طوسی  شیخ  دیدگاههای 

مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی سال  ، علی اسودی  ،مطالعه موردی: اسم فاعل و صیغه مبالغه

 .1۳97چهاردهم پاییز و زمستان  

  نهمین   ،مرتضی دشتی اردکانی  ،صحت تقسیم کلمه به اسم، فعل و حرف در علم صرف .21

 . 96-1۳95جشنواره عالمه حلی

https://bookroom.ir/people/59047/علی-درزی
https://bookroom.ir/people/7194/احمد-طاهری-نیا
https://bookroom.ir/people/7194/احمد-طاهری-نیا
https://bookroom.ir/people/7194/احمد-طاهری-نیا
https://bookroom.ir/people/58892/علیرضا-دل-افکار
https://bookroom.ir/people/58892/علیرضا-دل-افکار
https://bookroom.ir/people/58892/علیرضا-دل-افکار
https://bookroom.ir/people/18156/عبدالله-موحدی-محب
https://bookroom.ir/people/18156/عبدالله-موحدی-محب
https://bookroom.ir/people/18156/عبدالله-موحدی-محب
https://bookroom.ir/people/47018/محمد-فلاحی-قمی
https://bookroom.ir/people/47018/محمد-فلاحی-قمی
https://bookroom.ir/people/47018/محمد-فلاحی-قمی
https://bookroom.ir/publications/70/بوستان-کتاب-قم
https://bookroom.ir/publications/70/بوستان-کتاب-قم
https://bookroom.ir/publications/70/بوستان-کتاب-قم
http://ensani.ir/fa/article/410389/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%87-
http://ensani.ir/fa/article/410389/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%87-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46134/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-50
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46134/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-50
http://jhelli.ir/uploads/asar9501055.pdf
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آرشیو مقاالت مدرسه    ،علی صداقت،  امکان ارجاع معانی باب افعال به یک یا دو معنا .22

 . علمیه حقانی 

 نحو

علوم و معارف قرآن و    مجله  ،ربانی  محمدحسن  ،نحو  دانش در  حدیث  پردازی  قاعده .23

 .22تا  9از صفحه  10شماره  1۳96حدیث بهار 

»کان  .24 و  معناشناسی  کریم  آن  بررسی«  قرآن  آیات    ،هوشیاری  محمدمهدی  ،در 

 .1۳98-99 دوره جشنواره عالمه حلی دوازدهمین

بررسی مسأله منصوب به نزع خافض در قرآن کریم و کالم عرب با تکیه بر دو فعل  .25

دوره جشنواره عالمه حلی    ، طهماسبی  محمدرضاسید    ،"ذهب"و    "دخل" -99دوازدهمین 

1۳98. 

-98جشنواره عالمه حلییازدهمین دوره  ،  سید محمد ربانی  ،جمله مالک متعلقات شبه .26

1۳97. 

مجله معرفت   ،محمد عشائری منفرد   ،المیزاندر  مصدر مضاف و کاربرد آن    معناشناسی .27

 .1۳91اردیبهشت 

جشنواره عالمه دهمین دوره    ،بومیسیاه  محمدیجواد    ،تضمین در برزخ نحو و بالغت .28

 . 1۳96-97حلی

 بلغت 

http://jhelli.ismc.ir/uploads/1203076.pdf
http://jhelli.ismc.ir/uploads/1210463%C2%BB.pdf
http://jhelli.ismc.ir/uploads/1210463%C2%BB.pdf
http://jhelli.ismc.ir/uploads/1210463%C2%BB.pdf
http://jhelli.ir/uploads/1110155.pdf
http://jhelli.ir/uploads/1110155.pdf
http://jhelli.ir/uploads/1110155.pdf
http://jhelli.ir/uploads/asar1006004.pdf
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اصول .29 علم  و  عرب  ادبیات  بر  تکیه  با  »إنّما«  دانش  ،معناشناسی  مهدی   ،محمد 

 .1۳98-99دوازدهمین دوره جشنواره عالمه حلی 

موضوع .30 در  حصر  جامع  إنّمامعناپژوهی  دوره   عظیمی،  محمدصادق  ،له  یازدهمین 

 .1۳97-98جشنواره عالمه حلی

ایرانی زبان و   انجمنمجله    ،قادر قادری  ،قرآن کریم  تمثیلیه در  استعاره  ناسیشسبک .31

 .1۳92، ادبیات عربی

قرآن  شناسیمعنا .32 با  آن  مطابقت  و  بالغت  و  نحو  در  ثبوت  و  علی  حدوث  سید   ،

 .1۳97-98جشنواره عالمه حلییازدهمین دوره طباطبایی،  

  ترجمه   با   تطبیق  و  درویش  الدینمحی  دیدگاه  از  بقره  و  حمد  هایسوره  در  استعاره .33

علیخانی فارسی،   دوم   جلهم  ،حسن  سال  حدیث  و  قرآن  های  آموزه  و  ها   5شماره  دانش 

 . 1۳98تابستان 

 لغت 

آن .34 تفسیر  و  اهلل  اتقوا  معنای  تبیین  در  پژوهشنامه    ،مؤمنی   محمدامیناستاد    ،پژوهشی 

   .1۳96بهار و تابستان  ،2شماره  ،تفسیر و زبان قرآن سال پنجم

و فرزاد   اویسی  کامران  ،کریم  قران  در  «ق  ف  ن»  ماده  ترجمه  در  معناشناسی  کاربست .35

 . 1۳99تابستان  .دوفصلنامه مطالعات ترجمه قران و حدیث ،دهقانی و روح اهلل محمد علینژاد

نحوی .36 ساختار  تحلیل  ترجمه  جحدمعنایی  در  آن  فارسی  معادل  کریم و  قرآن  های 

  ، صادق عباسیعلی حاجی خانی و  ،  (های فوالدوند، مکارم و پایندهبررسی موردی ترجمه)

 .1۳96بهار  .مجله الجمعیت االیرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیۀ علمیۀ محکمۀ

http://jhelli.ismc.ir/uploads/1205452_.pdf
http://jhelli.ir/uploads/1106438.pdf
http://jhelli.ir/uploads/1106438.pdf
http://jhelli.ir/uploads/1106438.pdf
http://jhelli.ir/uploads/1110238.pdf
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46934/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46934/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41892/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-10-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41892/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-10-

