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دیباچـه
علـوم انسـانی بـه مثابه راهبـر و مغزافـزار جوامع، نقـش ممتـاز و منحصربفردی در 
پیشـرفت همـه جانبه کشـور مـا دارد و از دهه هـای قبل، به ویژه با پیـروزی انقالب 
شـکوهمند اسـالمی، ضرورت سـرمایه گذاری جـدی و همه جانبـه در جهت تحول 
و ارتقـاء ایـن علـوم در دانشـگاه ها، همـواره مـورد تأکیـد و اصـرار نخبـگان کشـور 
بـوده اسـت. تحـول در علـوم انسـانی وجـوه گوناگونـی دارد: از ابتنـای ایـن علوم بر 
جهـان بینـی الهـی تـا منظـور نمـودن اقتضائـات بومـی؛ از بـه روز سـازی و حرکـت 
در مرز هـای علمـی تـا ابـداع و نـوآوری؛ از تجدیـد سـاختار و بازمعمـاری تـا پیونـد با 
سـایر علـوم و غیـره کـه البتـه هـر یک از ایـن وجـوه، لوازمی نیـز دارد که بایـد مورد 

التفـات قـرار گیرد. 
در ایـن میـان، تقویـت ظرفیـت نـوآوری و نظریـه پـردازی نـه تنها نقش اساسـی در 
فراینـد تحـول در علـوم انسـانی دارد بلکـه علـوم انسـانی را مسـتعد پاسـخگویی بـه 
نیاز هـای اساسـی در مسـیر پیشـرفت همـه جانبه کشـور و مقصـد نهایـی آن، یعنی 

شـکل گیری تمـدن نویـن اسـالمی می کنـد. 
عوامـل متعـددی اعـم از مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در تقویـت ظرفیـت نـوآوری و 
نظریـه پـردازی در علـوم انسـانی نقش آفرین می باشـند کـه برای نمونـه می توان به 
برخـی عوامـل مهـم از جملـه: اتصال بـه گنجینه انباشـت علم و مطالعات وسـیع و 
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هدفمنـد، تفکـر آزاد، گفتگوی انتقادی، مشـاهدات وسـیع فیزیکـی و متافیزیکی و 
مسـئله مندی اشـاره داشت. 

جـدای از عواملـی کـه بـه عنـوان عوامـل مسـتقیم در تقویـت ظرفیـت نـوآوری و 
نظریـه پـردازی بـه آن ها اشـاره شـد، شناسـایی اسـتعداد های برتر و نخبـگان و نیز 
آثـار علمـی و تحقیقـی آنـان، چـه به منظـور معرفی و الگوسـازی از آن هـا در جامعه 
علمی، چه برای فراهم سـاختن زمینه شـکل گیری رقابتی سـالم و سـازنده و چه به 
منظور حمایت های هوشـمند از اسـتعداد های برتر و نخبگان، عرصه بسـیار مهمی 

اسـت کـه در جـای خـود از اهمیت فوق العـاده ای برخوردار اسـت. 
جشـنواره بین المللـی فارابـی با درک فراینـد یکپارچه تحول در علوم انسـانی و البته 
نقـش بنیـادی ای کـه به طـور طبیعی علوم اسـالمی در تکوین و تکـون آن در ایران 
دارد، رسـالت خـود را متمرکـز بـر شناسـایی اسـتعداد های برتـر و نخبـگان و آثـار 
پژوهشـی آنان و نیز تشـویق، معرفی و حمایت از آن ها جسـتجو نموده و تاکنون در 

این مسـیر گام های مهمی را برداشـته اسـت. 
کتابچـه ای کـه پیـش رو داریـد، گزارشـی دقیـق از ماحصـل برگزاری سـیزدهمین 
جشـنواره بین المللـی فارابـی اسـت کـه البتـه در دوره هـای گوناگـون بـه تناسـب 

اندیشـه مدیـران جشـنواره، فـراز و فرود هایـی را نیـز تجربـه کـرده اسـت.
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جشـنواره بین المللـی فارابـی، توسـط وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، به صـورت سـاالنه برگـزار 
می شـود. ایـن جشـنواره بـا عنایـت به اهداف مشـخص شـده بـرای آن در دو حـوزه نظـری و کاربردی، 
از حیـث سـازمانی به گونـه ای تعریـف شـده تـا از حداکثـر حمایـت مراکـز پژوهشـی- آموزشـی فعـال در 
گسـتره علـوم انسـانی برخوردار باشـد. برای این منظـور تجارب ارزنده جشـنواره های بین المللی کشـور 
و دیدگاه هـا و پیشـنهادهای ارائـه شـده از سـوی فرهنگسـتان ها  و مؤسسـات پژوهشـی و علمی کشـور 
مـورد توجـه قـرار گرفـت و در طراحـی جشـنواره بـه کار گرفتـه شـد کـه در مجمـوع، تالشـی فراگیـر و 
اقدامـی جمعـــی را بـرای شناسـایی و تقدیـر از برگزیـدگان علوم انسـانی و اسـالمی، شـکل می دهــد.

ضرورت برپایی و برگزاری جشنواره
ماهیـت فرهنگـی تعالیـم اسـالمی و تاریـخ ایـران، ضـرورت تأکیـد بـر نقـش و کارکـرد علـوم انسـانی و 
نیـز اهتمـام ویـژه بـه اهمیـت و اعتـالی آن را پیـش روی مدیـران و برنامه ریـزان حـوزه دانـش، فرهنگ 
و آمـوزش جامعـه قـرار می دهـد. از ایـن رهگـذر، در کنـار گریزناپذیر بودن  شـکل گیری مناسـباتی نهادمند 
بـرای بازسـازی بنیادهـای عمومـی و اجتماعـی تولیـد دانـش و انجـام پژوهش، توجـه به تقویـت و بهبود 
انگیـزه و بنیـه اعضـای جامعه علمی کشـور در جهت ایفای نقشـی مولد و پیشـرو، امری ضروری اسـت؛ 
کارکـردی کـه مسـتعد و برخوردار از بیشـترین توان در دسـتیابی بـه افق اهداف و برنامه هـای راهبردی و 
کالن توسـعه علمـی کشـور اسـت. امـری که می توانـد در شـمار بزرگ تریـن توفیق های مـا در تحقق این 

اهـداف و ارتقـاء جایـگاه منطقه ای و جهانی کشـور باشـد. 
از سـر این ضرورت اسـت که سـند چشم انداز جمهوری اسـالمی ایران در افق 1404 هـ.ش در تصویری که 
از جامعه مطلوب و پیشـرو در مسـیر آرمان های بلند انقالب اسـالمی و قانون اساسـی عرضه کرده اسـت، 
دسـتیابی بـه اهـداف آن را نیازمند شـکل گیری فعالیت هـا و جریان هـای فراگیر علمی می دانـد. درحالی که 
تـدارک زمینـه بـرای تحقـق اهداف سـند چشـم انداز در حوزۀ علـم و فنـاوری، نیازمند فعالیـت برنامه محور 
و مؤثـر علـوم انسـانی در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی اسـت و به رغـم اهمیت بی بدیـل علوم انسـانی در 
بنیـاد و بنـای مدنیـت و تحـول و تمـدن نویـن، این علوم و جایـگاه و کارکرد آن در کشـور ما بـا کم توجهی در 
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برنامه ریزی های راهبردی ملی روبه رو بوده اسـت و هم ازاین روسـت که در کنار دیگر تنگناهای تاریخی، از 
کم وزنـی نقـش ذهن پرورده مدیریتی خود بی نصیب نمانده اسـت. یکی از اقدامات ضروری که می توانسـت 
در مسـیر تقویـت و ارتقـای علـوم انسـانی کشـور بـرای خـروج از بنـد موانـع موجـود، مؤثـر واقـع شـود، ایده 
راه اندازی جشـنواره بین المللی فارابی )ویژه تحقیقات علوم انسـانی و اسـالمی( بود؛  اقدام و جریانی که از 
همان آغاز شـکل گیری، جامعه علمی کشـور و مشـتاقان منتظر تحول علمی جامعه از آن اسـتقبال کرده 

و بـا حمایت و مشـارکت گسـترده آنان تـداوم یافت. 
بین المللـی  دبیرخانـه جشـنواره  ملـی،  و تصمیـم  ایـن عـزم  اجـرای  و  بـه منظـور عملیاتی شـدن 
فارابـی در سـال 1386 در موسسـه )پژوهشـکده سـابق( مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت 
را  علمـی  رویـداد  ایـن  سـاالنه  برگـزاری  بـرای  تـالش  و  تأسـیس  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم، 
آغـاز نمـود تـا بشـود کـه از ایـن زاویـه، هـدف »زمینه سـازی ارتقـای پژوهش هـای علـوم انسـانی 
و اسـالمی« از طریـق تشـویق پژوهشـگران، معرفـی آثـار پژوهشـی و ایجـاد فرصـت تبـادل نظـر 
پاسـخگویی  چارچـوب  در  »کاربردی بـودن«  و  »بومی گرایـی«  »نـوآوری«،  بـه  ویـژه  عنایـت  بـا 
بـر اسـاس سـند چشـم انداز جمهـوری اسـالمی و ایرانـی  نیازهـا و حـل مسـئله های جامعـه   بـه 
برنامه هـای پنج سـاله توسـعه فراهـم آیـد. بااین حـال، ضرورت هـای برگـزاری جشـنواره بین المللی 

فارابـی را می تـوان بـا نگاهـی تفکیکی تـر در مـوارد زیـر دسـته بندی نمود: 

الف. ضرورت تقویت اعتبار علوم انسانی
به رغـم اینکـه مبـادی و متـون مربـوط به علـوم انسـانی در فرهنـگ ایرانی ـ اسـالمی از اعتبـار ویژه ای 
برخـوردار اسـت )تـا آن جـا که می تـوان اعتبار تمدن ایرانیـ  اسـالمی را بـر پایه مبادی، محتـوا و مناهج 
کارگشـای دانـِش جامـع حـوزه علـوم  انسـانی آن فهـم کـرد(، بااین حـال طـی سـده و سـالیان اخیـر، 
به نحـوی افـول ایـن موقعیـت مشـاهده می شـود. به ویژه بـا غلبه نسـبی آموزه هـای غیربومی بـر فضای 
آمـوزش و کاهـش عمـق محتوایـی معـارف علـوم انسـانی و باالخـره بـه حاشـیه رفتـن آن در مواقـف و 
سـازوکارهای تصمیم گیـری، پدیـداری نامیمون و بی اصالـت مرزهای هویت و معرفـت بومی و تاریخی 
کشـور را بـه مخاطـره انداخته اسـت. ازایـن رو، احیا و توسـعه علوم انسـانی به مثابه یك ضـرورت ملی بر 
محـور بازنگـری و درمان جویـی نیازمنـد توجهی بیـش از پیش اسـت، ضرورتی که جشـنواره بین المللی 
فارابـی بـا تأکیـد بـر تقویـت اصل »اعتباربخشـی  به علـوم انسـانیـ  اسـالمی« آن را در دسـتور کار خود 

می دهد. قـرار 
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 ب. ضرورت نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی
نقـش فزاینـده و مؤثـر علـوم انسـانی کشـورها در توسـعه قـدرت ملـی و ارتقای جایـگاه بین المللـی آنها، 
مخصوصـا زمانـی کـه یـك کشـور در پـی ارائـه الگویی بـرای زندگـی اجتماعی در سـطح جهانی اسـت، 
قابـل کتمـان نیسـت. ایـن واقعیـت مـا را بـه آنجا رهنمون می شـود کـه واحدهـای سیاسـی و اجتماعی 
یـك مـرز و بـوم بـدون توجـه به اصـل »نظریه پـردازی« در حـوزه دانـش انسـانی، نمی توانند بـه تعریف و 
تألیـف الگویـی مناسـب و کارگـرـ  حتـیـ  از توسـعه متوازن در شـرایط داخلی خود دسـت یابـد. ازاین رو، 
بـرای توسـعه مرزهـای دانـش علوم انسـانی و دسـت یافتن بـه چشـم اندازهای قدرتمند نظـری و علمی 
ناشـی از آن، اقتضـا می کنـد کـه جریـان ارتقـاء و جهت منـدی بـه سـمت کمـال علـوم انسـانی، احیـا و 
مـورد اهتمـام واقـع شـود. چنان کـه سـابقه تاریخی علوم انسـانی و دانشـمندان این حوزه حاکـی از توان 

سـرافراز آنـان در تولیـد نظریه هـای راهگشـای عمل بوده اسـت. 

ج. ضرورت نقد گفتمان غالب بر دانش و پژوهش علوم انسانی
نقـد گفتمـان، امکانـی برای آگاهی از توان موجود و ضرورت عرضه جایگزین اسـت. برای کشـوری که 
اهتمـام بـه بازپرداخـت جامعـه ای پاگرفتـه در بسـتر میـراث علمی و فرهنگی هم خوان با سـنن ارزشـی 
خویـش دارد، نقـد گفتمـان رایـج ضرورتـی انکارناپذیر اسـت که جـز از گـذر آن نمی توان بـه ارائه نظریه 
و روش بـرای توسـعه معرفتـی و کالبـدی آن اقـدام کـرد. بازسـنجی گفتمان هـای غالـب بـر حوزه های 
دانایـی و دانـش علـوم  انسـانی، ضرورتـی کتمان ناشـدنی بـرای تولیـد و توسـعه آنهاسـت. دراین میـان، 
نهادهـا و مراکـزی الزم اسـت تـا بخشـی از کارکردهـای انگیزه سـازی، ایده پـروری و تمهیـد عملیاتـی 
ایـن تحـول بـزرگ را برعهـده گیرنـد. جشـنواره بین المللـی فارابـی به دلیل کارکـرد انگیزشـی، تبادلی و 

زمینه سـاِز خـود می توانـد دراین بـاره نقـش مؤثری ایفـا کند. 

د. تمهید شرایط برای عرضه تولیدات علوم انسانی کشور در عرصه بین المللی
جشـنواره بین المللـی فارابـی فرصتـی بی نظیـر بـرای خلـق انگیزش ایده پـردازی و تقویـت تمایل بـه طرح ریزی 
برنامه هـای پژوهشـی علـوم  انسـانی در سـطح بین المللـی اسـت؛ فرصتـی کـه بـا تقویـت روح پژوهـش و ابتکار 
در تمـام زمینه هـای علمـی، فرهنگـی و اسـالمی، تقویـت بـاور بـه توسـعه دانایی محـور و گسـترش دانـش در 
حـوزه علـوم انسـانی را در میـان پژوهشـگران و دانشـوران و امـکان آزمـون آن هـا را فراهم می کنـد. دراین باره، 
بـرای توسـعه فضـای رقابـت علمـی و زمینـه  انگیـزه ای  و  امـکان  را می تـوان  فارابـی  بین المللـی  جشـنواره 
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گسـترش ارزش علمـی یافته هـای ایـن حـوزه دانسـت کـه منجـر بـه ارتقـای جایـگاه آن در گفتمـان و نظـام 
مدیریـت دانـش می گـردد؛ رسـالتی مهـم و کارگشـا کـه وجـوب تمهیـدی خـود را از عینیـت ضـرورت اهـداف و 

افـق موردنظـر در سـند چشـم انداز جمهـوری اسـالمی ایـران می یابـد.

مبانی قانونی
ضـرورت توجـه بـه توسـعه و تقویـت علـوم انسـانی، موجبـات اقبـال مسـئوالن و صاحب نظـران کشـور 
بـه اولویـت سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی راهبـردی در مسـیر بهبـود و تحـول کیفـی در پژوهش هـای 
علـوم  انسـانی و از ایـن مجـرا امـکان عملیاتـی شـدن نخسـتین گام هـای قانونـی در تحقق ایـن مهم را 
فراهـم مـی آورد. از جملـه مبانی قانونی شـکل گیری جشـنواره می تـوان به بند 4 اصل 3 قانون اساسـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران اشـاره کـرد؛ آنجـا کـه در مـاده ای از ایـن عالی تریـن منشـور تقنینـی کشـور، 
»تقویـت روح بررسـی و تتبـع و ابتـکار در تمـام زمینه هـای علمـی، فنـی، فرهنگـی و اسـالمی از طریق 
تأسـیس مراکـز تحقیـق و تشـویق محققـان« رسـالتی مهـم برشـمرده شـده اسـت. ازاین روسـت کـه 
جشـنواره بین المللـی فارابـی توسـط وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و به عنـوان یکـی از رویدادهای 

تقویمـی ثابـت و مهـم علـوم انسـانی بیـش از یک دهه در کشـور برگـــزار می شـود. 

اهداف جشنواره
هدف کلی جشـنواره بین المللی فارابی را می توان تمهید و تقویت زمینه های مسـاعد، توجه به ضرورت 
تولیـد دانـش علـوم انسـانی و اسـالمی درخـور نیازهـای جامعـه پیشـرو اسـالمی و ایجـاد ظرفیت هـای 
انگیزشـی و حمایتـی اقبـال بـه پژوهـش و نـوآوری دراین بـاره دانسـت. در هم نوایی با این هـدف غایی و 

در ذیـل آن، می تـوان اهداف زیر را برشـمرد:
• شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی و اسالمی؛

• معرفـی و ارائـه آثـار و نظریه هـای برتـر و روش هـا و طرح هـای جدیـد در حـوزه علوم انسـانی و 
اسـالمی در میـان اندیشـمندان ایرانـی و غیـر ایرانـی و مجامـع علمی داخلـی و خارجی؛

• تشویق به تقویت، توسعه و بومی سازی علوم انسانی در ایران و جهان اسالم؛
• تمهید شـرایط مسـاعد فرهنگی برای توسـعه و تعمیق علوم انسـانی و اسـالمی در کشور برای 

ترغیـب، تشـویق و هدایت اسـتعدادهای جوان به تحصیل و تحقیـق در این حوزه؛
• کمـك بـه تبییـن اهمیـت، کارکرد و نقـش خطیر و مؤثـر علوم انسـانی در فراینـد برنامه ریزی و 
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سیاسـت گذاری محلـی و ملـی در زمینه هـای مختلف؛
• کمـک بـه کاربـردی کردن علوم انسـانی از طریق شناسـایی مسـئله ها و نیازهـای جامعه ایران 

و جهان اسـالم؛ 
• ترغیـب پژوهشـگران بـرای شناسـایی، تصحیـح و تحقیق انتقـادی در متون و میـراث علمی و 

فرهنگی ایرانی و اسـالمی؛
• آشناسـازی و عمق بخشـی بـه آگاهـی جامعـه ایـران و جهـان اسـالم، مخصوصـا جوانـان، بـا 
دسـتاوردها و کاربردهـای علـوم انسـانی در حوزه هـای تولیـد علـم، تمدن سـازی و مدیریـت 

معه؛ جا
• ایجـاد فضـای مناسـب برای حضـور فعال علـوم انسـانی و اجتماعی جمهوری اسـالمی ایران 

در تـراز جهانی. 

ویژگی های جشنواره
جشـنواره بین المللـی فارابـی توسـط وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری و با همکاری بنیـاد ملی نخبگان 
و همچنیـن برخـی مراکـز مهـم علمی و پژوهشـی داخلـی به صورت سـاالنه برگزار می گردد. مناسـبات 
درونـی و ارتباطـات سـازمانی این جشـنواره معطوف بـه اهداف تعریف شـده، به گونه ای سـامان یافته که 
از حداکثـر حمایـت وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری و سـایر مراکز آموزشـی، پژوهشـی و فناوری فعال 
در گسـتره علوم انسـانی و اسـالمی برخوردار شـود. برای این منظور تجارب ارزنده سـایر جشـنواره های 
بین المللی کشـور و دیدگاه ها و پیشـنهادهای ارائه شـده از سـوی فرهنگسـتان ها و مؤسسـات پژوهشی 
و علمی کشـور مورد توجه قرار داده شـد و در طراحی این جشـنواره به کار آمد. افزون برآن، بسـیاری از 
نهادهـای علمـی و پژوهشـی حـوزوی و دانشـگاهی به صورت مؤثر جهت مشـارکت در سیاسـت گذاری 
جشـنواره فراخوانده شـده اند که در مجموع، تالشـی فراگیر و اقدامی جمعی را برای شناسـایی و تقدیر 

از دانشـوران برجسـته این حوزه شـکل می دهد.
این جشـنواره در دو سـطح »جوان« )35 سـال و کمتر( و »بزرگسـال« به دریافت، بررسـی و انتخاب آثار 
برگزیـده می پـردازد و از حیـث قلمـرو جغرافیایـی دو حـوزه داخـل و خارج کشـور را پوشـش می دهد. در 
سـیزدهمین دوره جشـنواره بین المللی فارابی در حوزه داخل کشـور، تمامی آثار تولید شـده )مربوط به 
سـال های 99- 97( در گسـتره علوم  انسـانی و در حوزه خارج کشـور، آثار تولید شـده در زمینه شناسایی 

تمدن اسـالمی و ایران شناسـی پذیرش و ارزیابی شـده است. 
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به طورکلـی، مهم تریـن ویژگی هـای جشـنواره بین المللـی فارابی که موجبـات تعین و تـداوم کارکردی و 
ماهـوی آن را فراهـم می سـازند، به شـرح زیر قابل ذکر اسـت: 

1. ادواری بـودن: ایـن جشـنواره به صـورت سـالیانه و در ایـران برگـزار می شـود. نخسـتین 
دوره جشـنواره در بهمن مـاه 1386، دومیـن دوره در دی مـاه 1387، سـومین دوره در آبان ماه 
1388، چهارمیـن دوره در آبان مـاه 1389، پنجمیـن دوره در آبان مـاه 1390، ششـمین دوره 
در آبان مـاه 1391، هفتمیـن دوره در بهمن مـاه 1393، هشـتمین دوره در بهمن مـاه 1395، 
در  یازدهمیـن دوره   ، بهمن مـاه 1397  در  و دهمیـن دوره  در دی مـاه 1396  نهمیـن دوره 
مردادمـاه 1399، دوازدهمیـن دوره در تیرمـاه 1400 و سـیزدهمین دوره آن نیـز در تیرمـاه 

1401 برگـزار می شـود.
2. بین المللـی بـودن: مشـارکت در جشـنواره بـرای تمامی پژوهشـگران ایرانی و غیـر ایرانی 
)حـوزه علـوم انسـانی و اسـالمی( آزاد اسـت. ایـن جشـنواره بـرای تبـادل آرای متفکـران، 
دانشـمندان، پژوهشـگران، هنرمنـدان و نهادهـای علمـی و فرهنگـی جهـان، زمینه هـای 
الزم را فراهـم مـی آورد، جلوه هـای فرهنگـی، علمـی، ادبـی و هنـری را بـه جهـان معرفـی 
می کنـد و زمینـه آشـنایی محققـان ایرانـی بـا دسـتاوردهای جدید علمـی و فرهنگـی جهان را 

تسـهیل می نمایـد. 
3. شـفافیت فرایندهـا: در جشـنواره، انـواع فعالیت هـا و فراینـد انجـام آنهـا، مـدون و توسـط 
تصمیمـات  پایـه  بـر  و  پرهیـز  نظرهـا  ِاعمـال  از  تـا  اسـت  شـده  مصـوب  ذی ربـط  شـوراهای 
کارشناسـی اقـدام شـود. رعایـت مقررات مصوب از جمله اصول خدشـه ناپذیر جشـنواره اسـت و 

بازنگـری و به سـازی مقـررات به طـور مسـتمر از مجـاری قانونـی دنبـال می شـود.
۴. اتقـان در داوری: به منظـور اطمینـان از صحـت داوری و رعایـت بی طرفـی در داوری 
بـر  ازسـوی دیگر،  و  تأکیـد می شـود  فعالیت هـا  قانون محـوری  بـر  از سـویی  آثـار،  ارزیابـی  و 
اسـاس مصوبـات شـورای سیاسـت گذاری جشـنواره، تمـام افـرادی کـه به نوعـی در هـر یـک 
از شـوراهای علمـی و یـا بخش هـای اجرایـی هر دوره جشـنواره فعالیـت و مشـارکت دارند در 
همـان دوره مجـاز بـه ارسـال اثر نیسـتند. در همین راسـتا در هـر دوره تعـدادی از اعضا تغییر 

می کننـد. همچنیـن، هـر اثـر توسـط داوران متعـدد ارزیابـی می شـود.
5. الگوسـازی غیرمسـتقیم: ایـن جشـنواره بـا داشـتن چنـد ویژگـی مهـم، در پـی آن اسـت 
تـا از طریـق »الگوسـازی«، نقـش غیررسـمی تقنینـی در حـوزه پژوهش هـای علـوم انسـانی و 

اسـالمی ایفـا نمایـد. ایـن ویژگی هـا عبارتنـد از: 
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جشنواره به »تعریف« شاخص ها و معیارهای ارزشیابی اقدام می کند.  •
در جشـنواره تالشـی گسـترده و روشـمند بـرای »تعییـن« مصادیـق پژوهـش بـه عمـل   •

می آیـد.
جشـنواره شـرایطی فراهـم مـی آورد تـا این گونـه از پژوهش هـا مـورد »توجـه« مضاعـف   •

قـرار گیرنـد. 
در جشنواره از صاحبان و حامیان این گونه پژوهش ها »تقدیر« می شود.  •

به طـور  و  می دهنـد  شـکل  را  الگوسـازی  غیرمسـتقیم  فراینـد  وجـوه  ویژگـی،  چهـار  ایـن 
غیرمسـتقیم در پژوهشـگران بـرای اقـدام بـر اسـاس الگـوی جشـنواره بین المللـی فارابـی 

می کننـد. ایجـاد  انگیـزه 

ساختار سازمانی
جشـنواره بین المللـی فارابـی به منظور تحقق اهداف بیان شـده و اجرای بایسـته وظایـف مربوط، دارای 
سـاختاری متشـکل از پنج رکن اصلی شـامل رئیس، شورای سیاسـت گذاری، دبیر، دبیرخانه و شورای 

است. علمی 
1. ریاسـت جشـنواره: ریاسـت جشـنواره بین المللـی فارابـی را وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـر 

عهـده دارد. 
باالتریـن رکـن تصمیم گیـری و نظـارت  2. شـورای سیاسـت گذاری: شـورای سیاسـت گذاری 
تحقیقـات  علـوم،  وزیـر  از:  عبارتنـد  شـورا  ایـن  اعضـای  اسـت.  برنامه هـای کالن جشـنواره  بـر 
و فنـاوری )رئیـس شـورا(؛ معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری )نایـب 
رئیـس و دبیـر(؛ معـاون پژوهشـی وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری؛ معـاون علمـی و فرهنگـی 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور؛ قائم مقـام بنیـاد ملـی نخبگان؛ رئیـس فرهنگسـتان علوم؛ 
رئیـس فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی؛ رئیـس پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی؛ 
رئیـس پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی؛ رئیـس مؤسسـه پژوهشـی حکمـت و فلسـفه ایـران؛ 
 رئیـس بنیـاد ایران شناسـی؛ معـاون پژوهشـی حـوزه علمیـه قـم؛ دبیـرکل کمیسـیون ملـی یـا دفتـر 
منطقـه ای آیسسـکو؛ دبیـر کل کمیسـیون ملی یا دفتر منطقه ای یونسـکو؛ رئیس موسسـه مطالعات 
فرهنگـی و اجتماعـی و سـه تـا پنـج تـن از اسـتادان برجسـته و صاحب نـام در حـوزه علوم انسـانی و 

اجتماعـی بـه پیشـنهاد دبیر جشـنواره و تأییـد و ابالغ وزیر علـوم، تحقیقـات و فناوری.
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وظایـف و اختیـارات شـورای سیاسـت گذاری عبـارت اسـت از: تصویـب نهایـی برنامه های سـاالنه 
جشـنواره، تعییـن نـوع و میـزان جوایـز، تعییـن گروه بندی هـای علمـی جشـنواره، تعییـن رؤسـای 
گروه هـای علمـی جشـنواره، تشـکیل کمیتـه راهبری و تأییـد نهایی آثـار برگزیده و برگزیدگان سـایر 

بخش هـا.
3. دبیـر جشـنواره: دبیـر جشـنواره بین المللـی فارابـی، معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزیـر علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری اسـت کـه پـس از انتصـاب با حکـم وزیر علـوم، تحقیقـات و فناوری بـر تمامی 
امـور مربـوط بـه حـوزه علمـی و اجرایـی جشـنواره  نظـارت داشـته و مدیریـت کالن آن را عهـده دار 
اسـت. دبیـر جشـنواره همچنیـن قائم مقام وزیر در شـورای سیاسـت گذاری و رئیس شـورای علمی 

است.
۴. رئیـس دبیرخانـه جشـنواره: رئیـس دبیرخانـه و دبیـر شـورای علمی جشـنواره به پیشـنهاد 
دبیـر جشـنواره و بـا حکـم وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری تعییـن می شـود. نقـش اصلـی و 
عملیاتـی دبیرخانـه جشـنواره بین المللـی فارابـی تمهیـد، تـدارك و مدیریـت اجرایـی کلیـه امـور 
و مراحـل انجـام و برگـزاری جشـنواره اسـت کـه از همـان آغـاز تأسـیس جشـنواره در موسسـه 
)پژوهشـکده سـابق( مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری بنیان و 
اسـتقرار یافتـه اسـت و کمیتـه راهبـری جشـنواره کـه در دبیرخانـه تشـکیل می شـود متشـکل از 
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزیـر علـوم )دبیر جشـنواره(، معاون پژوهشـی وزیر علـوم و رئیس 

مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم )رئیـس دبیرخانـه( اسـت. 
5. شـورای علمی جشـنواره: این شـورا، مرجع اصلی تصمیم گیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات 

علمـی جشـنواره در اجرای آیین نامه هـای مصوب مربوط به داوری و انتخاب برگزیدگان اسـت.
آیین نامه هـای داوری و ارزیابـی آثـار پژوهشـی توسـط ایـن شـورا تصویـب می شـود و پـس از تأییـد 
شـورای سیاسـت گذاری مبنای کار قرار می گیرد. اعضای شـورای علمی عبارتند از: دبیر جشـنواره، 
مدیـران گروه هـای علمـی پانزده گانـه، رئیـس دبیرخانـه، دبیـر شـورای علمـی و نماینـده بنیـاد ملی 

نخبگان.
شورای علمی از طریق گروه های علمی به ارزیابی آثار پژوهشی می پردازد و مراحل پاالیش، داوری و 
انتخاب آثار و افراد برگزیده در این گروه ها انجام می شود. گروه های علمی دارای تخصصی ترین جایگاه 
کارکردی و عملیاتی در فرایند داوری و انتخاب آثار برتر جشنواره هستند. هر گروه مرکب از پنج تا هفت 
نفر عضو متخصص از میان استادان و محققان برجسته حوزه های علمی مربوط به موضوع کاری و 
تخصصی گروه است که زیر نظر رئیس گروه فعالیت می کنند. سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی 



فصل اول: درباره جشنــــواره

17

دارای پانزده گروه علمی به ترتیب الفبایی زیر است:
1. اخـالق، ادیـان و عرفـان، 2. تاریـخ، جغرافیـا و باستان شناسـی، 3. حقـوق ، 4. زبـان، ادبیـات و 
زبان شناسـی، 5. علـوم اجتماعـی و علـوم ارتباطـات، 6. علـوم اقتصادی، مدیـــریت و علـوم مالی، 
7. علـــوم تربیتـی، روان شناسـی و علـــوم ورزشـی، 8. علوم سیاسـی، روابط بین الملـل و مطالعات 
منطقـه ای، 9. علـوم قرآنـی، تفسیــر و حدیث، 10. فقه و اصول، 11. فلسـفه، منطـق و کالم، 12. 
فنـاوری اطالعـات، اطالع رسـانی و کتابـداری، 13. مطالعات انقالب اسـالمی و امام خمینی)ره(، 

14. مطالعـات میان رشـته ای، 15. مطالعـات هنر و زیبایی شناسـی.
در ایـن جشـنواره، آثـار پژوهشـی در چهـار قالب کتاب، طرح پژوهشـی، رسـاله دکتـری و پایان نامه 

کارشناسی ارشـد دریافت می شـوند.

جوایز و امتیازات برگزیدگان
کسـب رتبه برگزیده یا شایسـته تقدیر در هر یك از سـطوح بزرگسـال و جوان گروه های علمی جشـنواره 
موجـب برخـورداری از تمامـی امتیـازات موجـود در آیین نامه هـا و مصوبـات وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری ویـژه جشـنواره های بین المللـی خواهد بـود. اعطای این گونه امتیازات توسـط شـورای معاونان 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری یـا هـر یـك از معاونـان ذی ربـط پیگیـری و زمینه سـازی می گـردد. 
همچنیـن برگزیـدگان گروه هـای علمـی تحـت پوشـش بنیـاد ملـی نخبـگان قـرار می گیرنـد و از تمـام 

امتیـازات قانونـی آن بنیـاد بهره منـد خواهند شـد.
عـالوه بـر امتیـازات منـدرج در آیین نامه هـای مذکـور، جوایـز مالـی نیـز بـرای پژوهشـگرانی کـه موفق 
بـه کسـب رتبـه و امتیـاز شـده اند در نظـر گرفتـه می شـود کـه میـزان آن هـر سـال بـه تصویـب شـورای 
سیاسـت گذاری می رسـد. لوح تقدیـر رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فنـاوری و همچنین یادمان 
جشـنواره بین  المللـی فارابـی از دیگـر جوایـز برگزیدگان جشـنواره اسـت کـه در روز برگزاری مراسـم به 
آنـان اعطـا می شـود. براسـاس مصوبـات شـورای سیاسـت گذاری، از برگزیـدگان جشـنواره بین المللـی 

فارابـی در سـه بخش زیـر تقدیر می شـوند:
1. آثار پژوهشی داخلی

2. آثار پژوهشی بخش بین الملل )صاحب نظران ایران شناس و اسالم شناس خارج از کشور (
3. سـایر برگزیدگان که بر اسـاس عنوان علمی انتخاب آنان شـامل: شـخصیت های پیشـگام در حوزه 
علـوم انسـانی و اسـالمی کـه مرحـوم شـده اند امـا آثـار و فعالیت هـای ایشـان همچنـان قابـل توجه 
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اسـت، شـخصیت های پیشـتاز در حوزه علوم انسانی و اسـالمی، مترجم برتر در حوزه علوم انسانی، 
نظریه پـرداز برجسـته )بـا معرفـی هیئت حمایت از کرسـی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگـی و تائیـد شـورای سیاسـت گذاری(، نشـریه علمی برتـر و انجمـن علمی برتر 
)با معرفی کمیسـیون نشـریات علمی کشـور و کمیسـیون انجمن های علمی کشـور و تائید شـورای 

سیاسـت گذاری جشنواره(. 
رتبه و عناوین برگزیدگان و شمار هدایا و جوایز آنان در جدول شماره 1 به  تفکیك آمده است. 

جدول 1: جوایز برگزیدگان سـیزدهمین دوره جشـنواره بین المللی فارابی*
مبلغ جایزه نقدیبرگزیدگانبخش

می
 عل

ای
ه ه

گرو
ن 

دگا
گزی

بخش  بزرگسالبر

1.000.000.000 ریالبرگزیده اول
800.000.000 ریالبرگزیده دوم
600.000.000 ریالبرگزیده سوم
400.000.000 ریالشایسته تقدیر

بخش جوان

1.000.000.000 ریالبرگزیده اول
800.000.000 ریالبرگزیده دوم
600.000.000 ریالبرگزیده سوم
400.000.000 ریالشایسته تقدیر

هدیه فرهنگی و صنایع دستیبرگزیدگان بخش بین الملل

ش ها
بخ

ایر 
ن س

دگا
گزی

بر

300.000.000 ریالشخصیت های پیشگام علوم انسانی و اسالمی 
500.000.000 ریالشخصیت های پیشتاز علوم انسانی و اسالمی ایران

700.000.000 ریالنظریه پرداز برجسته
400.000.000 ریالمترجم برتر

400.000.000 ریالانجمن علمي برتر در بخش دانشگاهی
400.000.000 ریالانجمن علمی برتر در بخش حوزوی

400.000.000 ریالنشریه علمی برتر در بخش دانشگاهی
400.000.000 ریالنشریه علمی برتر در بخش حوزوی

*مبلـغ جایـزه نقـدی توسـط وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری با مشـارکت بنیاد ملی نخبـگان پرداخت 
می شود.
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روند اجرا و برگزاری جشنواره
به منظـور برگـزاری سـیزدهمین دوره جشـنواره بین المللی فارابـی، مجموعه ای از اقدامـات و روندهای 
عملیاتـی در دسـتور کار دبیرخانـه قـرار گرفت که گـزارش مختصری از این اقدامـات در این بخش ارائه 

می شود:

1. اقدامات مربوط به تمهید مقدمات و تدارك سازمانی و اجرایی امور
پـس از اتخـاذ تصمیم توسـط مسـئوالن جشـنواره، فرایند فراخـوان و دریافت آثار از 27 شـهریور 1400 
آغـاز گردیـده و تـا 30 آبـان 1400 ادامـه یافـت. مهم تریـن اقدامـات در این مرحلـه را می تـوان در موارد 

زیر خالصـه کرد:
به روزرسانی بانك اطالعات مخاطبان  •

اهدای کتب جشنواره دوازدهم  •
آماده سازی و فعال سازی سایت جشنواره سیزدهم   •

2. اقدامات مربوط به دریافت، بررسی و انتخاب آثار پژوهشی برگزیده 
الف. فراخوان آثار داخلی و خارجی

مهم ترین اقدامات اطالع رسانی فراخوان آثار به شرح ذیل است: 
»طراحـی و انتشـار پوسـتر فراخوان آثار پژوهشـی«، »انجام مکاتبه و ارسـال پوسـتر فراخـوان به صورت 
و  دانشـکده ها  پژوهشـی  و  آموزشـی  معاونت هـای  مرتبـط،  آموزشـی  گروه هـای  بـه  الکترونیکـی 
دانشـگاه ها و همچنین مؤسسـات علمی و پژوهشـی سراسـر کشـور«،  »انجام مکاتبه و ارسـال پوسـتر 
فراخـوان بـه انجمن هـای علمـی دارای مجـوز از وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـرای ارسـال آثـار 
پژوهشـی«، »انجام مکاتبه و ارسـال پوسـتر فراخوان به ناشـران مطرح حوزه علوم انسـانی و اسـالمی 
کشـور جهت ارسـال آثار مرتبط«، »اطالع رسـانی فراخوان در چند نوبت توسـط خبرگزاری های اصلی 
کشـور، برنامه هـای خبـری صـدا و سـیما و همچنیـن سـایت های خبـری و سـایت های دانشـگاه ها و 
انجمن هـای علمـی«، »پخـش تیزر تبلیغاتی فراخوان دریافت آثار در شـبکه های سـیما و اطالع رسـانی 
بـه برخـی از سـفارتخانه ها و نمایندگی هـای کشـورهای خارجـی در تهـران، همچنیـن به سـفارت های 
جمهـوری اسـالمی ایـران در دیگـر کشـورها )از طریـق وزارت امور خارجـه(« و »رایزنی هـای فرهنگی 

جمهـوری اسـالمی ایـران در سـایر کشـورها )از طریق سـازمان فرهنـگ و ارتباطات اسـالمی(«.
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ب. دریافت و ثبت آثار پژوهشی
در زمـان مقـرر بـرای دریافت آثار پژوهشـی، 3172 اثر در سـایت جشـنواره ثبت نام شـد و آثـار مربوطه 
به صـورت الکترونیکـی در سـایت بارگـذاری شـده و یـا بـه دبیرخانـه جشـنواره واصل شـد )کتاب  های 
بـر  و  بین الملـل  بخـش  همچنیـن  و  داخلـی  علمـی  گـروه   پانـزده  به تفکیـك  آثـار  ایـن  چاپـی(. 
اسـاس نـام صاحـب اثـر و سـایر اطالعـات مـورد نیـاز فراینـد داوری در بانـك اطالعـات دبیرخانـه 
ثبـت گردیـد. در ایـن مرحلـه بـه هـر اثر شـماره ثبـت جداگانـه ای اختصـاص می یابـد و دریافـت اثر به 

داده می شـود. اطـالع  ارسـال کننده 

ج. تشكیل جلسات شورای علمی 
شـورای علمی جشـنواره سـیزدهم در دو نوبت تشـکیل جلسـه داد. در این جلسـات عالوه بر بحث های 
تفصیلـی دربـاره جایـگاه و ضـرورت برگـزاری جشـنواره و چگونگـی حفـظ ایـن دسـتاورد مهـم حـوزه 
علـوم  انسـانی و اسـالمی، دربـاره کاربرگ هـای ارزیابـی آثـار، فراینـد داوری آثـار در گروه هـای علمـی، 
پیشـنهادهای اصالحـی آیین نامـه داوری و انتخـاب نهایـی آثـار پژوهشـی برگزیـده هـر یـك از گروه ها، 

بررسـی الزم صـورت گرفتـه و تصمیم گیـری شـد. 

د. تشكیل جلسات گروه های علمی
پـس از تعییـن مدیـران گروه های علمی پانزده گانه جشـنواره و صدور احکام آنان توسـط دبیر جشـنواره، 
اعضـای هـر یـك از گروه های علمی به پیشـنهاد مدیـران گروه ها و با عنایت به مقررات جشـنواره تعیین 
و احـکام عضویـت آنهـا صادر شـد. در ادامه، هماهنگی برای تشـکیل جلسـات و بررسـی آثار پژوهشـی 
آغـاز گردیـد. بدین منظـور، برای پیگیـری امور اجرایی گروه های علمی کارشناسـانی تعیین شـدند تا زیر 
نظـر مدیـر بخـش علمی و بـا هماهنگی مدیر گـروه علمی مربوطه امـور ارجاعی را به انجام رسـانند. در 
ایـن دوره گروه هـای علمی 56 جلسـه تشـکیل دادند که در هر جلسـه دسـت کم پنج نفـر از اعضا حضور 

داشـتند و مدت هر جلسـه به طور متوسـط 2 سـاعت و نیم بوده اسـت. 

هـ . تدارک امور ارزیابی آثار پژوهشی
دبیرخانـه جشـنواره بین المللـی فارابـی بـا محـور قـراردادن اصـول قانون مـداری، امانـت داری، دقـت و 
رعایـت معیارهـای علمـی و فنـی به منظور انجـام بی طرفانـه و موفقیت آمیـز فراینـد داوری و ارزیابی آثار، 
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فعالیت هـای اجرایـی هـر یـك از گروه هـا را بـه کارشناسـانی سـپرد کـه عالوه بـر قابلیت های پایـه، برای 
ایـن موضـوع آمـوزش دیدنـد. ایـن عـده در تمـام طـول دوره ارزیابـی آثـار زیر نظـر دبیر شـورای علمی و 
بـا هماهنگـی مدیـران گروه هـای علمـی، امـور مربـوط بـه داوری آثـار را بـه انجـام رسـاندند. تعـداد آثار 
پژوهشـی دریافت شـده سـیزدهمین جشـنواره تا موعد مقرر به 3088 اثر در بخش داخلی و 84 اثر در بخش 
بین الملـل رسـید کـه توزیـع آن هـا در گروه هـای علمـی متفـاوت بـوده اسـت. آثـار دریافتـی در گروه های 
پانزده گانـه داخلـی سـیزدهمین جشـنواره بـر اسـاس آیین نامـه مصـوب بررسـی شـدند. ویژگی هـای آثـار 
دریافـت شـده در جـداول و نمودارهـای بخـش گـزارش آماری ویژه نامه )فصل سـوم( ارائه شـده اسـت. 
گروه هـای علمـی بـرای ارزیابـی آثار به تناسـب موضـوع از داوران متخصص کمك گرفتنـد. داوران آثار 
پژوهشـی بخـش داخلـی در ایـن جشـنواره شـامل 592 تـن از اسـتادان و پژوهشـگران مراکـز علمـی و 

پژوهشـی دولتـی و غیردولتـی سراسـر کشـور بوده انـد کـه 272 اثـر را ارزیابـی کردند.

و. تشكیل جلسه شورای سیاست گذاری
به منظـور بررسـی گزارشـی از فرایند ارزیابی آثار پژوهشـی و نیـز تأیید آثار برگزیده گروه هـای علمی داخلی، 
بـا سیاسـت گذاری های  رابطـه  در  و گفت وگـو  بحـث  و  برگزیـدگان سـایر بخش هـا  و  بین الملـل  بخـش 
جشـنواره و نقش آن در اعتالی وضعیت پژوهش علوم انسـانی و اسـالمی، جلسـه شورای سیاست گذاری 

بـا حضور اکثریت اعضاء تشـکیل شـد.  

گزارش تفصیلی روند اجرا و اقدامات بخش بین الملل
زمینـه  ارگان هایـی کـه در  برخـی  و  اینترنتـی جشـنواره  توسـط سـایت  الملـل  بیـن  فراخـوان بخـش 
همکاری هـای فرهنگـی و بین المللـی فعـال هسـتند ماننـد سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی، 
وزارت امـور خارجـه، مرکـز همکاری هـای علمـی بین المللـی وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری و بنیاد 
ایران شناسـی در اختیـار عالقه منـدان قـرار گرفت. در کنار فراخـوان، با برخی مؤسسـات فعال در حوزه 
ایران شناسـی و اسالم شناسـی و رایزنی های فرهنگی و نیز اسـاتید دانشـگاه و صاحب نظران این حوزه 
مذاکـره شـد تـا افـراد و آثار مورد نظرشـان را برای ورود بـه مرحله ارزیابـی در اختیار دبیرخانه جشـنواره 

قـرار دهند.
شـورای امـور برگزیـدگان بین الملـل بـا حضـور رئیـس دبیرخانـه جشـنواره، رئیس مرکـز همکاری های 
تام االختیـار وزیـر  نماینـده  نماینـده حراسـت مرکـزی وزارت علـوم،  بین المللـی وزارت عتـف،  علمـی 
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محتـرم امـور خارجـه، نماینـده کمیسـیون ملی یونسـکو، رئیس دفتـر منطقه ای آیسسـکو، نماینـده بنیاد 
ایران شناسـی و نماینـده سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسـالمی، نماینده معاونت پژوهشـی حـوزه علمیه، 
دبیـر علمـی و مدیـر اجرایـی جشـنواره، طـی جلسـاتی در مـورد مسـائل جـاری و انتخـاب برگزیـدگان 

نمـود.  تصمیم گیـری  بین الملـل 
تعداد آثار دریافت شـده بخش بین الملل سـیزدهمین جشنوارۀ بین المللی فارابی، 84 اثر بود.

در فراینـد ارزیابـی، ابتـدا تمامی آثار دریافتی با مشـورت صاحب نظران پاالیش اولیه شـد و برای ارزیابی 
و داوری بـرای محققـان و پژوهشـگرانی کـه در حـوزه ایران شناسـی و اسالم شناسـی فعالیـت می کنند 

گردید.  ارسال 
در نهایت، نتایج ارزیابی مستقل آثار به همراه اصل آثار و شرح سوابق پژوهشی محققان شرکت کننده 
و محققـان برجسـته حوزه ایران شناسـی و اسالم شناسـی به شـورای امـور برگزیـدگان بین الملل ارائه 
شـد و پـس از بحـث و بررسـی نتایـج داوری هـا، 10 پژوهشـگر برجسـته در حـوزه اسالم شناسـی و 

ایران شناسـی انتخاب شـدند.

فرایند ارزیابی و انتخاب آثار پژوهشی
بـا توجـه بـه اهمیـت دقت علمـی در انتخـاب آثار برگزیـده، فرایندهـای بررسـی و داوری و انتخـاب آثار 
برگزیـده در تمامـی گروه هـای علمـی بـر اسـاس آیین نامه فراینـد داوری آثار پژوهشـی انجام شـد که به 

تصویـب شـورای علمی و تأیید شـورای سیاسـت گذاری جشـنواره رسـیده بود.
  الف. مراحل داوری و انتخاب آثار

براسـاس آیین نامـه فراینـد داوری آثـار پژوهشـی، داوری آثـار در گروه هـا و شـورای علمـی طـی مراحل 
زیـر صـورت می پذیرد:

مرحلـه اول )پاالیـش علمـی(: در مرحلـه پاالیـش، گـروه علمـی آثاری را کـه به لحاظ شـکلی دارای 
معیارهـای اولیـه اثر پژوهشـی باشـند، بـرای داوری برمی گزینـد و داوران آنها را تعییـن می کند. مبنای 
تصمیـم در ایـن مرحلـه »اجمـاع مطلـق گـروه بـر رد اثر« اسـت؛ در غیـر این صـورت و با وجـود احتمال 
و تردیـد، اثـر وارد مراحـل بعـدی می شـود. در ایـن مرحله، کاربـرگ خاص هر اثـر تکمیـل و داوران آثار 
تعییـن می شـوند و صورتجلسـه مزبـور با ذکر عناوین کلیـه آثار مردود و همچنین آثار پذیرفته شـده برای 

داوری ارسـال شـده، و بـه امضای اعضـای گروه علمی می رسـد. 
مرحلـه دوم )ارزیابـی همه جانبـه اول(: در ایـن مرحله آثار انتخاب شـده مرحله قبـل، برای دو داور 
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متخصـص در آن موضـوع ارسـال می شـوند. داوران منتخب گروه علمی به صورت مسـتقل و ناشـناس 
و بر پایه شـاخص ها و معیارهای طراحی شـده در کاربرگ های مربوط، به سـنجش و ارزیابی آثار اقدام 
می کنند. چنانچه نظرات این دو داور مغایر یکدیگر تشـخیص داده شـود، داور سـوم توسـط گروه تعیین 
و جمـع نمـرات دو داور نزدیـک بـه هـم مبنـای تصمیـم خواهـد بـود. در ایـن مرحلـه آثاری که متوسـط 

امتیـاز آنهـا 60 درصـد و باالتر اسـت وارد مرحله بعد می شـوند.
مرحلـه سـوم )ارزیابـی همه جانبـه دوم(: آثـاری کـه در ارزیابی مرحلـه قبل حداقل شـصت درصد  
میانگین امتیـاز را کسـب کرده انـد، دسـت کم بـرای دو داور دیگـر )غیـر از داوران مرحلـه قبل( ارسـال 
می شـوند. پس از اخذ نتایج داوری مرحله سـوم، گروه علمی نتایج را بررسـی و بر اسـاس متوسـط نمره 
حاصـل از دو مرحلـه »ارزیابـی همه جانبـه اول و ارزیابـی همه جانبـه دوم« بـه جمع بندی اقـدام می کند. 
کسـب حداقـل 75 درصـد نمـره در بخـش جـوان و 80 درصد نمـره در بخش بزرگسـال الزمـه ورود اثر 

بـه مرحله بعدی داوری اسـت.
مرحلـه چهـارم )گزینـش گـروه(: در ایـن مرحلـه، گـروه علمـی پـس از بررسـی میانگیـن نتایـج 
ارزیابی هـای مراحـل قبـل، دربـاره اثر پژوهشـی برگزیـده و رتبه آن تصمیم گیـری و آثار برگزیـده را تعیین 
کـرده )یـک اثـر به عنـوان اثر برگزیـده و یک اثر به عنوان اثر شایسـته تقدیر در هر گروه علمی( و فهرسـت 
آنهـا را بـه  همـراه پرونـده کامـل اثـر به طـور کتبـی از طریق رئیـس دبیرخانـه به شـورای علمی جشـنواره 

می کند. معرفـی 
مرحله پنجم )گزینش نهایی(: گزینش نهایی آثار و تعیین رتبه آنها توسـط شـورای علمی جشـنواره 
انجـام می شـود. در ایـن مرحلـه، رئیـس هـر گـروه آثـار برگزیـده گـروه خـود را به همـراه تمام سـوابق و 
مسـتندات مربوط به داوری ها، در جلسـه شـورای علمی معرفی و از آن دفاع می کند. همچنین سـطح 
آثـار برگزیـده گروه هـای مختلـف بـا همدیگر سـنجیده می شـود و پـس از بررسـی پرونده تک تـک آثار و 

بحـث در خصـوص داوری هـا، آثـار بـا رأی اکثریت اعضای شـورا برگزیـده و رتبه آنها تعیین می شـود.

ب. رویه ارزیابی آثار پژوهشی در سیزدهمین جشنواره
در ارزیابـی هـر یـك از آثـار پژوهشـی چنـد نکتـه اساسـی مـورد توجـه گروه هـای علمـی قـرار گرفـت؛ که 
به عنـوان رویـه جشـنواره می تـوان از آن هـا یـاد کـرد: 1. حتـی المقـدور، صاحبان آثـاری که در ایـن دوره 
از جشـنواره شـرکت کـرده بودنـد بـرای داوری آثـار دیگـر انتخـاب نشـدند. 2. در اکثـر مـوارد، داوران 
یـك اثـر از دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـی خـارج از محـل خدمـت صاحـب اثـر انتخـاب شـدند. 3. همـه 
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داوران گروه های علمی، آثار ارسـالی را بر اسـاس کاربرگ مشـخص و یکسـان ارزیابی کردند که عالوه بر 
اعـالم نمـره بـرای هـر شـاخص، شـرحی نیـز دربـاره آن ارائـه می کردنـد. 4. داوران هـر اثـر به تناسـب 
رشـته تخصصـی و حتی االمـکان بـا مرتبـه علمـی باالتـر از صاحـب اثـر تعییـن شـدند. 5. تمام جلسـات 
گروه هـا بـا حضور دسـت کم پنـج نفر از اعضا رسـمیت یافـت و تصمیم گیری های گروه هـای علمی با نظر 
اکثریت حاضر انجام شـد. 6. تمام اسـناد مربوط به ارزیابی آثار و تصمیم گیری های گروه به عنوان اسـناد 
محرمانـه، ثبـت و نگهـداری می شـود. برپایـه رویـه داوری و با عنایت بـه اصول »بی طرفـی« و »عدالت« 
در داوری، همه آثار رسـیده بررسـی شـدند و گروه های علمی براسـاس مراحل مصوب به کار خود اقدام 
کردنـد. ارزیابـی آثـار در هـر مرحله منجر به آن شـد که تعدادی از آثار از فرایند داوری کنار گذاشـته شـوند 

و آثـار واجـد شـرایط بـه مرحلـه بعد وارد شـدند. ایـن وضع در گروه هـا متفاوت بوده اسـت. 

3. اقدامات اجرایی برگزاری جشنواره
دبیرخانـه جشـنواره بـا برنامـه زمان بنـدی مشـخص، اقدامـات الزم را بـرای برگـزاری مراسـم نهایـی 

جشـنواره انجـام داده اسـت. ایـن اقدامـات در قالـب کمیته هـای زیـر دسـته بندی شـده اسـت:

الف. کمیته هماهنگی و ارتباطات 
رایزنـی و مکاتبـه بـا دفتر ریاسـت جمهوری برای هماهنگـی حضور و سـخنرانی رئیس جمهور   •

محتـرم در مراسـم اختتامیه؛
پیگیری برای امضای لوح نفرات برگزیده توسط رئیس جمهور؛  •

•  رایزنی با بنیاد ملی نخبگان؛
تهیه و بروزرسانی لیست مدعوین؛   •

هماهنگی و ارتباطات الزم با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مرتبط؛  •
هماهنگی های الزم با دفتر وزیر علوم و معاون ایشان؛  •

ارسال نامه به سفارتخانه ها جهت اطالع سفارتخانه درباره نفرات برگزیده.   •

ب. کمیته رسانه ای 
تولید کلیپ گزارش جشنواره؛  •
تولید تیزر و آنونس تلویزیونی؛  •
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طراحی آرم استیشن جشنواره؛  •
هماهنگی برای پوشش صوتی و تصویری و پخش زنده مراسم از صدا و سیما؛  •

•  پوشش سخنان رئیس جمهور و پخش زنده آن از شبکه خبر؛
کارگردانی برنامه اختتامیه؛  •

تولید مستند از برنامه اختتامیه و پخش از شبکه های سیما.  •

ج. کمیته اجرایی
ارسال پوستر اختتامیه به دانشگاه ها، مؤسسات علمی و وزارتخانه ها؛  •

•  ارسال دعوت نامه فیزیکی و الکترونیکی به برگزیدگان و مدعوین؛
هماهنگی های الزم جهت تهیه بلیط و اسکان برگزیدگان شهرستانی؛  •

تدارك امور مربوط به تهیه جوایز؛  •
انجام امور مربوط به تشریفات و موضوعات اجرایی مراسم.  •

د. کمیته بین الملل
احصاء مسیر ارتباطی با برگزیدگان بخش بین الملل   •

دریافت رزومه علمی و اطالعات تکمیلی از برگزیدگان بخش بین الملل؛  •
ترجمه رزومه های دریافت شده جهت انتشار در ویژه نامه؛  •

هماهنگی و دریافت فیلم معارفه از برگزیدگان بخش بین الملل.  •

هـ .کمیته هنری و چاپ
طراحی و چاپ پوستر و دعوت نامه؛  •

طراحی استندها و بنرهای مورد نیاز روز جشنواره؛  •
طراحی و هماهنگی جهت نصب بنرهای شهری؛  •

•  تدوین، طراحی و چاپ ویژه نامه سیزدهمین جشنواره.

و. ستاد خبری 
تعریف تیم خبری   •
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تعریف خط محتوایی و طراحی سؤاالت برای مصاحبه  •
پوشش خبری فعالیت های جشنواره )قبل و بعد از برگزاری مراسم(؛  •

•  برگزاری نشست خبری؛
•  تهیه محتوا و مدیریت خبررسانی در فضای مجازی؛

•  تهیه مصاحبه و گزارش؛
•  تدوین و چاپ ویژه نامه روزنامه ای جشنواره. 
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فصل دوم:
 معرفی برگزیدگان
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معرفی اجمالی 
برگزیدگان
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الف. آثار برتر )کتاب، طرح پژوهشی، رساله و پایان نامه( 

جدول شماره 1: گروه اخالق، ادیان و عرفان

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
نام صاحب موسسه ذیربط تولید اثر

محل کارمدرکاثر

شایسته بزرگسال
تقدیر

معنویت بی سامان: 
تأملی جامعه شناختی 

بر معنویت گرایی جدید 
و چرایی گرایش به آن 

در ایران

1398کتاب

انتشارات سازمان 
تبلیغات اسالمی، 

شرکت چاپ و نشر 
بین الملل

صدیقه 
رمضانی 
تمیجانی

-دکتری

برگزیده جوان
سوم

تبیین نبوت در عرفان 
نظری با تأکید بر آثار 

آیت الله نجابت

پایان نامه 
کارشناسی 

ارشد
محمدعلی دانشگاه یاسوج1398

عباسی

کارشناسی 
ارشد 

)دانشجوی 
دکتری(

-

جدول شماره 2: گروه تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
نام صاحب موسسه ذیربط تولید اثر

محل کارمدرکاثر

شایسته بزرگسال
تقدیر

شهر سوخته: هنر و 
باستان شناسی حوزه دلتای 
رودخانه هیرمند از آغاز تا 

دوره تیمور

انتشارات 1398کتاب
فرهنگستان هنر

سیدمنصور 
-ـدکتریسیدسجادی

برگزیده جوان
سوم

آینده نگاری توسعه 
پایدار روستایی مبتنی 
بر فناوری اطالعات و 

ارتباطات )مطالعه موردی: 
شهرستان  جیرفت(

رساله 
رضا دانشگاه تبریز1399دکتری

-دکتریطالبی فرد
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جدول شماره 3: گروه حقوق

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
نام صاحب موسسه ذیربط تولید اثر

محل کارمدرکاثر

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.بزرگسال

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.جوان

جدول شماره ۴: گروه زبان، ادبیات و زبان شناسی

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخ قالب اثرعنوان اثر
نام صاحب موسسه ذیربطتولید اثر

محل کارمدرکاثر

شایسته بزرگسال
تقدیر

پژوهشی در بررسی 
نقش تسهیل گر استعاره 
مفهومی در بازشناسی و 

یادآوری: با فرض استعاره 
به عنوان عامل مؤثر در 
شکل گیری طرح واره

رساله 
1398دکتری

موسسه 
آموزش عالی 
علوم شناختی

فاطمه 
دکتریشفیعی

دانشگاه 
آزاد و احد 

تهران 
شمال

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.جوان

جدول شماره 5: گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

رتبهسطح

مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
نام صاحب موسسه ذیربط تولید اثر

محل کارمدرکاثر

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.بزرگسال

برگزیده جوان
سوم

تبیین داللت های دانش 
فقه برای مفهوم پردازی 
مرز در حکمرانی فضای 

مجازی جمهوری اسالمی 
ایران

پایان نامه 
دانشگاه امام 1399ارشد

صادق )ع(
سید امیررضا 

برقعی

کارشناسی 
ارشد 

)دانشجوی 
دکتری(

-ـ
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جدول شماره 6: گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
محل کارمدرکنام صاحب اثرموسسه ذیربط تولید اثر

شایسته بزرگسال
دانشگاه امام 1398کتابشاخصی برای عدالتتقدیر

صادق)ع(

سیداحسان 
خاندوزی، 

علی 
مصطفوی 

ثانی، حسین 
سرآبادانی

دکتری

دانشگاه 
عالمه، 
دانشگاه 

امام 
صادق 

)ع(

برگزیده جوان
دانشگاه امام 1399کتابتبلیغات تجاری اسالمیسوم

صادق
سعید 

دانشگاه دکتریمسعودی پور
قم

جدول شماره 7: گروه علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
محل کارمدرکنام صاحب اثرموسسه ذیربط تولید اثر

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.بزرگسال

شایسته جوان
تقدیر

طراحی الگوی فرآیندی 
تجاری سازی یافته های 
تحقیقات دانشگاهی در 

حوزه ورزش
رساله 
میثم نوری دانشگاه مازندران1399دکتری

-ـدکتریخانیوردی

جدول شماره 8: گروه علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
نام صاحب موسسه ذیربط تولید اثر

محل کارمدرکاثر

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.بزرگسال

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.جوان
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جدول شماره 9: گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
محل کارمدرکنام صاحب اثرموسسه ذیربط تولید اثر

شایسته بزرگسال
تقدیر

واقع نمایی گفتار معصومان 
بر اساس مراعات سطح 
فهم مخاطب در روایات 

اعتقادی

رساله 
1397دکتری

موسسه آموزشی 
و پژوهشی امام 

خمینی)ره(

حمیدرضا 
مقیمی 
اردکانی

--دکتری

برگزیده جوان
دوم

کاربرد الگوهای 
انسان شناسی امنیت در 

تفسیر قرآن کریم

رساله 
دانشگاه امام 1398دکتری

صادق)ع(
محمدحسین 

--دکتریشیرزاد

جدول شماره 10: گروه فقه و اصول  

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
محل کارمدرکنام صاحب اثرموسسه ذیربط تولید اثر

شایسته بزرگسال
تقدیر

بررسی احکام تعامل میان 
روان تحلیلگر و درمانجو از 

منظر فقه امامیه

رساله 
دانشگاه فردوسی 1398دکتری

دکتریاحمد مرواریدمشهد

دانشگاه 
علوم 

اسالمی 
رضوی

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.جوان

جدول شماره 11: گروه فلسفه، منطق و کالم

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
محل کارمدرکنام صاحب اثرموسسه ذیربط تولید اثر

برگزیده بزرگسال
سوم

بررسی و نقد آرای 
مستشرقان معاصر در زمینه 

مهدویت: آندرونیومن، 
دیویدکوک، ژان پیر فیلیو، 

تیموتی فرنیش و جوئل 
ریچاردسون

1398کتاب
انتشارات 

پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی

زهیر دهقانی 
دکتریآرانی

پژوهشکده 
مهدویت و 

موعودگرایی 

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.جوان
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جدول شماره 12: گروه فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
محل کارمدرکنام صاحب اثرموسسه ذیربط تولید اثر

برگزیده بزرگسال
سوم

چهارچوب معنایی برای 
یکپارچه سازی و بازیابی 
معنایی اشیای محتوایی 
وبی: رویکرد داده های 
پیوندی در بافت سرطان

رساله 
دانشگاه 1399دکتری

-دکتریالهه حسینیالزهرا)س(

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.جوان

جدول شماره 13: گروه مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی )ره(

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
محل کارمدرکنام صاحب اثرموسسه ذیربط تولید اثر

بزرگسال
شایسته 

تقدیر

امام خمینی درمواجهه 
با مخالفان و منتقدان 

:مطالعه بنیان های نظری 
و سیره عملی

طرح 
1398پژوهشی

مؤسسه تنظیم 
و نشر آثار امام 

خمینی )ره(
دکترییحیی فوزی

پژوهشگاه 
علوم

انسانی و 
مطالعات 
فرهنگی

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.جوان

جدول شماره 1۴: گروه مطالعات هنر و زیبایی شناسی 

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
محل کارمدرکنام صاحب اثرموسسه ذیربط تولید اثر

برگزیده بزرگسال
1398کتابهنر طراحی ایرانی اسالمیسوم

سازمان مطالعه 
و تدوین کتب 
علوم انسانی 

دانشگاه ها)سمت( 
و شورای عالی 
انقالب فرهنگی

دکتریمحمد خزایی
دانشگاه 
تربیت 
مدرس

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.جوان
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جدول شماره 15: گروه مطالعات میان رشته ای

رتبهسطح
مشخصات صاحب اثرمشخصات اثر

تاریخقالب اثرعنوان اثر
 نام موسسه ذیربط تولید اثر

محل کارمدرکصاحب اثر

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.بزرگسال

اثر برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.جوان

ب. برگزیدگان سایر بخش ها
در جشـنواره بین المللـی فارابی بر پایه اصل »جامعیت« تالش شـده اسـت جوانـب مختلف فعالیت های 
پژوهشـی مدنظـر قـرار گیـرد. بـه همین دلیل، عالوه بر آثار پژوهشـی که مسـتقل از صاحـب اثر ارزیابی 

می شـوند، به اشـخاص و نهادهای موثر در امر پژوهش نیز توجه شـده اسـت:
1( از اشـخاص بـه سـبب تربیـت پژوهشـگر و ایفـای نقـش الگویـی در فرایندهـای پژوهشـی بـا 
عناوین »شـخصیت پیشـگام علوم انسـانی و اسـالمی« و »شـخصیت  پیشـتاز علوم انسـانی و 

اسـالمی« در ایـن دوره تقدیـر می شـود. 
2( از »نظریه پـرداز برتـر« )به پیشـنهاد هیئت حمایت از کرسـی های نظریه پـردازی، نقد و مناظره 
شـورای عالی انقالب فرهنگی( و »مترجم برتر« و از نهادها به سـبب تدارک شـرایط پژوهش 

با عناوین »نشـریه علمی برتر« و »انجمن  علمی برتر« در دوره سـیزدهم تقدیر می شـود. 

شخصیت های پیشگام و پیشتاز علوم انسانی و اسالمی
نام و نام خانوادگیعنوان

شخصیت های پیشگام
 علوم انسانی و اسالمی

مرحوم دکتر اسدالله آزاد 

مرحوم حجت االسالم والمسلمین استاد علی ابوالحسنی )منذر(

مرحوم دکتر غالمعلی حاتم 

مرحوم آیت الله عباسعلی عمیدزنجانی

مرحوم آیت الله محمد مومن
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شخصیت های پیشتاز
علوم انسانی و اسالمی

دکتر عماد افروغ 

آیت اهلل علی عابدی شاهرودی

دکتر محمدمنصور فالمکی 

دکتر منوچهر محمدی

دکتر علی محمد ولوی

سایر موارد برتر )مترجم، نظریه پرداز، انجمن علمی و نشریه علمی(
معرفی شده از طرفنامعنوان

مترجم برتر
دکتر موسی بیدج )بخش ترجمه از عربی به فارسی(

گروه زبان، ادبیات و زبان شناسی 
جشنواره دکتر کورش صفوی 

)بخش ترجمه از انگلیسی به فارسی(

هیئت حمایت از کرسی های دکتر محمد دبیر مقدمنظریه پرداز برتر
نظریه پردازی، نقد و مناظره

انجمن علمی برتر 
معاونت پژوهشی وزارت عتفانجمن مالی اسالمی ایراندر بخش دانشگاهی

انجمن علمی برتر 
معاونت پژوهشی حوزه علمیهانجمن علمی کالم اسالمی حوزهدر بخش حوزوی

نشریه علمی برتر 
در بخش دانشگاهی

نشریه علمی ـ پژوهشی پژوهش ادبیات معاصر 
معاونت پژوهشی وزارت عتفجهان )دانشگاه تهران(

نشریه علمی برتر 
در بخش حوزوی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن 
معاونت پژوهشی حوزه علمیه)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(
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ج. محققان برتر بخش بین الملل

کشورحوزه فعالیتNameنامردیف

بنگالدشاسالم شناسی و علم دینیMasudul Alam Choudhuryمسعود العالم چودری1

مراکشاسالم شناسیTaha Abdurrahmanطه عبدالرحمن2

مالزیاسالم شناسیOsman Bakarعثمان بَکار3

هنداسالم شناسیSyed Ali Mohammad Naqviسید علی محمد نقوی4

اسالم شناسی و Dalal Abbasدالل عباس5
لبنانایران شناسی

پورتوریکواسالم شناسیRamon Grosfoguelرامون گراسفوِگل6

لبنان اسالم شناسیAnthony F Shakerآنتونی اِف. شاِکر7

بوسنیایران شناسیMubina Mokerُمبینا موکر8

فیلیپیناسالم شناسیMansoor L. Limbaمنصور ال. لیمبا9

مراکشاسالم شناسیIdriss Haniادریس هانی10



زندگی نامه و چكیده اثر
 برگزیدگان 
گروه های علمی
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برگزیده سوم بخش بزرگسال 

الهه حسینی
گروه علمی: گروه فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: چهارچوب معنایی برای یکپارچه سازی و بازیابی معنایی اشیای محتوایی وبی:

 رویکرد داده های پیوندی در بافت سرطان
قالب اثر: رساله دکتری

درباره پژوهشگر
الهه حسـینی در سـال 1365 در اراک متولد شـد، دیپلم خود را در رشـته ریاضی فیزیک اخذ کرد و سـپس 
در مقطع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد، و دکتری به تحصیل در رشـته علم اطالعات و دانش شناسـی 
در دانشـگاه الزهرا)س( پرداخت، از همان سـال های اولیه دکتری در دانشـگاه شـهید بهشـتی به عنوان 
دسـتیار اسـتاد به فعالیت های آموزشی مشـغول بود و اکنون پس از آزمون جامع تاکنون در دانشگاه الزهرا 
)س( دروس مختلـف را تدریـس می کنـد. در دوره ارشـد و دکتـری به عنـوان دانشـجوی نمونه دانشـگاه، 
و دانشـجوی برتـر دکتـری در پنجمیـن جشـنواره ملـی ادکا )1396( معرفی شـد. انتخاب رسـاله دکتری 
به عنـوان ده پایان نامـه برتر در انجمن دکتری دابلین کور در سـال 2019 )انجمن امریکایی علم اطالعات 
و فنـاوری(، رسـاله برتـر دکتـری در یازدهمین جشـنواره پژوهش و فنـاوری کتابخانه ملی ایـران )1399( 
و دریافـت گرنـت آموزشـی NSF )بنیـاد ملـی علوم آمریکا، 2021( جهت شـرکت در مدرسـه تابسـتانه در 

دانشـگاه سـیراکیوس امریکا از دیگر افتخارات علمی ایشـان است. 



فصل دوم: معـرفـی  برگزیـدگان

39

چكیده پژوهش
هـدف از پژوهـش حاضـر، ارائـه چهارچـوب معنایـی بـرای یکپارچه سـازی و بازیابـی معنایـی اشـیای 
محتوایـی وبـی بـا رویکـرد داده هـای پیونـدی در بافـت سـرطان اسـت. این پژوهـش کاربـردی، حاوی 
سـه مرحلـه شناسـایی )بـا روش مـرور نظام منـد(، پیاده سـازی )بـا روش داده هـای پیونـدی( و بازیابـی 
معنایـی )بـا روش شـبه آزمایشـی( اسـت. پروفایـل کاربـردی توسـعه داده  شـده ازلحاظ یکپارچه سـازی 
و بازیابـی معنایـی مـورد آزمـون قـرار گرفـت. پروفایـل کاربردی توسـعه داده  شـده با تکیه بـر چهارچوب 
سـنگاپور دارای سـه سـطح »موجودیـت«، »مفهـوم« و »غنی سـازی« اسـت. چهارچوب معنایـی دارای 
چهـار ُبعـد )توصیف غنـی، آر.دی.اف.  سـازی، بازیابـی معنایی، هستان شناسـانه و دانش مـدار( و هفت 
الیـه )موجودیـت، روابط معنایی، آر.دی.اف.  سـازی، توصیف، پایـگاه داده، بازیابی معنایی و گراف های 

دانش( اسـت. 
نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه روشـی کـه چهارچـوب معنایـی پیشـنهاد می کنـد، می توانـد به عنـوان یک 
روش اسـتاندارد و معتبـر شـکاف بیـن نظـر و عمل را پـر کند. مدل سـازی معنایـی داده را تقویت می کند. 
بـا اصـول داده ای »ِفیـر« سـازگار اسـت. توسـعه پایگاه هـای داده ای از نـوع »نو.اس.کیـو.ال.« محقـق 
می شـود که به واسـطه آن، رؤیت پذیری نتایج بازیابی، بازیابی دانش، قابلیت اسـتنتاج، اسـتدالل معنایی 
محقق می شـود. همچنین، قابلیت کشـف پذیری در سـطح رابطه، کالس و زیرکالس، نمونه و گراف رخ 
می دهـد کـه تا قبل این نوع پیاده سـازی این سـطوح بازیابی در دسـترس و قابل بازیابـی نبودند؛ بنابراین، 
بازیابـی معنایـی می توانـد به عنـوان مکمـل در کنـار بازیابی هـای مبتنـی بـر »اس.کیـو.ال« بـه کار رود. 
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برگزیده سوم بخش بزرگسال 

زهیر دهقانی آرانی
گروه علمی: گروه فلسفه، منطق و کالم

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: بررسی و نقد آرای مستشرقان معاصر در زمینه مهدویت: آندرونیومن، دیویدکوک،

 ژان پیر فیلیو، تیموتی فرنیش و جوئل ریچاردسون
قالب اثر: کتاب

درباره پژوهشگر
زهیـر دهقانـی آرانـی در سـال 1358 در قـم بـه دنیـا آمـد و پـس از تحصیـل در مـدارس اسـتعداد های 
درخشـان و اخـذ مـدرک لیسـانس مهندسـی نرم افـزار دانشـگاه صنعتی شـریف، به علت عالقـه وافر به 
علوم دینی وارد حوزه علمیه قم شـد. وی در سـال 1394 موفق به اخذ مدرک سـطح سـه حوزه علمیه 
بـا امتیـاز عالـی شـد. همچنیـن در سـال 1398 بـا دفـاع از رسـاله دکتـری بـا عنوان »سـیر تحـول نگاه 
مستشـرقان بـه مهدویـت در 150 سـال اخیـر« با درجـه عالی و نمـره 20، موفق به اخذ مـدرک دکتری 
تخصصی در رشـته مدرسـی معارف اسـالمی از دانشـگاه تهران )پردیس فارابی( گردید. این رسـاله در 
سـال 1399 به عنـوان اثـر قابـل تقدیـر در بیسـت و دومیـن همایـش کتاب سـال حـوزه برگزیده شـد. او 
هم اکنـون عالوه بـر تدریـس در سـطوح سـه و چهار حـوزه علمیه و در دانشـگاه های تهـران، المصطفی 
و ادیـان و مذاهـب )دکتـری(، بـا مراکـز مختلف پژوهشـی همـکاری دارد. تخصص و مطالعات ایشـان 
بیشـتر در زمینـه غـرب و مهدویـت و مستشـرقان اسـت. ایشـان افـزون بـر نـگارش پنـج کتـاب، دارای 

مقـاالت متعـدد در مجـالت و همایش هـای علمی و پژوهشـی اسـت. 
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چكیده پژوهش
مهدویـت از جملـه باورهـای اسـامی اسـت کـه در دهه هـای اخیـر بیـش از گذشـته مـورد توجه 
مستشـرقان قـرار گرفته اسـت. محققـان معاصر غربی با اتخاذ شـیوه های پژوهشـی جدیـد، مبانی 
متفـاوت و بهره گیـری از منابـع کهـن، آمـوزه مهدویـت را مـورد مطالعـه خـود قـرار داده و نظرات 
جدیـدی ابـراز داشـته اند. ایـن پژوهـش بـا رویکـرد توصیفـی تحلیلـی، بـه معرفی شـخصیت، آثار 
و دیدگاه هـای تعـدادی از مستشـرقان معاصـر کـه در موضـوع مهدویـت نظـرات شـاخصی ارائـه 
داده انـد، پرداختـه و مهمتریـن نظرات ایشـان در موضـوع مهدویت و منجی گرایی اسـامی را مورد 
نقـد قـرار داده اسـت. ایـن افـراد عبارتنـد از: آنـدره نیومـن، دیوید کـوک، ژان پیـر فیلیـو، تیموتی 
فرنیـش و جوئـل ریچاردسـون. رجـوع بـه منابع کهـن اسامی-شـیعی، طرح موضوعـات جدید در 
حـوزه مهدویـت، بررسـی جلوه هـای منجی باوری در میان مسـلمانان و نیز طرح نظـرات تطبیقی از 

مهمتریـن رویکردهـای مستشـرقان مذکـور در زمینه مهدویت اسـت.
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برگزیده سوم بخش بزرگسال 

محمد خزایی
گروه علمی: گروه مطالعات هنر و زیبایی شناسی

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: هنر طراحی ایرانی اسالمی

قالب اثر: کتاب

درباره پژوهشگر
محمـد خزایـی در سـال 1340 در منطقـه خـزل شهرسـتان کنـگاور متولـد شـد. دیپلم خود را در رشـته 
علـوم تجربـی در سـال 1359 اخـذ نمـود. وی در سـال 1362 وارد دانشـگاه تهـران شـده و تحصیالت 
خـود را در رشـته گرافیـک شـروع کـرد. در سـال 1370 دوره کارشناسـی ارشـد در رشـته گرافیک را در 
دانشـگاه تربیت مدرس به پایان رسـاند. وی در سـال 1371 عازم کشـور انگلسـتان و در سـال 1375 از 
دانشـگاه بیرمنگهام موفق به اخذ دکتری تخصصی )PhD( در رشـته هنراسـالمی شـد. رساله دکتری 
 The Arabesque Motifs )Islimi( " :وی در سـال 1379 به زبان انگلیسـی در لندن تحت عنوان
in Early Islamic Persian Art" بـه چـاپ رسـید. وی در سـال 1376 بـه عنـوان هیئـت علمـی در 
دانشـکده هنر دانشـگاه تربیت مدرس مشـغول به کار شد و در سال 1389 موفق به دریافت نشان عالی 
هنر هـای تجسـمی فجـر و در سـال 1392 موفـق به کسـب درجه اسـتادی گردید، در شناسـنامه علمی 
خـود عالوه بـر صد هـا اثـر هنـری، هشـت جلد کتـاب و بیـش از 70 مقاله علمی و پژوهشـی دارا اسـت. 
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چكیده پژوهش
هنـر طراحی ایرانی شـکلی از هنر های تجسـمی اسـت، کـه طرحی بر مبنای خطـوط و حاالت مختلف 
آن را همـراه بـا رعایـت اصـول زیباشناسـی بـه وجـود می آورد. ضـرورت پژوهـش در حوزه هنـر طراحی 
ایرانـی از آنجـا ناشـی می شـود که ایـن هنر با توجـه به شـاخصه های منحصربه فـرد، کمتـر به مثابه یک 
هنـر مسـتقل و با نگرشـی جدا از نقاشـی مـورد توجه قرار گرفته اسـت. ازطرفی دیگر غالـب آثار طراحی 
ارزشـمند ایرانـی دور از دسـترس هنرمنـدان و پژوهشـگران قـرار دارنـد. بدون شـک، توجـه هنرمندان 
ایرانـی بـه آثـار هنـری اصیل و نـاب گذشـته می تواند منشـأ تحول جـدی در هنر، به خصـوص هنر های 
تجسـمی، قـرار گیـرد و نقاشـی معاصر، بـا عنایت به ایـن میراث غنی هنـری، می تواند پس از دو یا سـه 
قـرن سـردرگمی، راه خـود را بازیابـد. هنرمند امـروز باید با سرمشـق گرفتن از این شـاهکار ها، در عمل 
و نظـر، زمینـه را بـرای تجدیـد حیـات نقاشـی اصیـل ایرانی فراهم سـازد. به یقیـن جدا مانـدن از میراث 
فرهنگـی، سـبب بیگانه شـدن هنرمند از ارزش هـای فرهنگی و هنری خویش اسـت و این بیگانگی به 
خلـق آثـاری می انجامـد کـه از ریشـه های عمیـق فرهنگ ایرانـی بی بهره اسـت. در این کتـاب عالوه بر 
ارائـه  1500 طراحـی ارزشـمند، مبحـث نظـری هنـر طراحـی ایرانـی نیـز به منظـور درک بهتـر ایـن آثار 

بررسی شـده است. 
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شایسته تقدیر بخش بزرگسال

صدیقه رمضانی تمیجانی
گروه علمی: گروه اخالق، ادیان و عرفان

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: معنویت بی سامان: تأملی جامعه شناختی بر معنویت گرایی جدید 

و چرایی گرایش به آن در ایران
قالب اثر: کتاب

درباره پژوهشگر
صدیقـه رمضانـی تمیجانـی در سـال 1361 در تهـران متولـد شـد. دیپلـم علـوم تجربـی را از مـدارس 
اسـتعداد های درخشـان )فرزانگان( اخذ کرد. سـپس در دانشـگاه صنعتی شـریف دوره کارشناسی را در 
رشـته شـیمی گذارنـد. برحسـب عالقـه و احسـاس مسـئولیت اجتماعی، جهـان علمی خـود را به حوزه 
علـوم اجتماعـی تغییـر داد. مقطع کارشناسی ارشـد )رشـته جامعه شناسـی انقالب( را در سـال 1390 با 
دفـاع از پایان نامـه بـا موضـوع »دیدگاه هـای مختلـف در باب جامعه شناسـی اسـالمی« به پایان رسـاند. 
بالفاصلـه بـا شـرکت در کنکـور دکتـری، در رشـته جامعه شناسـی فرهنگـی دانشـگاه عالمه طباطبایی 
)ره( پذیرفتـه شـد و بـا تمرکز بر حوزه جامعه شناسـی دین، رسـاله خود را در موضـوع »علل و زمینه های 
گرایـش بـه معنویت گرایـی جدیـد در ایـران« نگاشـت و در سـال 1395 با درجـه عالی دفاع کرد. سـپس 
بـا افـزودن فصـول و انجـام تغییراتـی، آن را به صـورت اثـری بـا عنـوان »معنویـت بی سـامان؛ تأملـی 
جامعه شـناختی بـر معنویت گرایـی جدیـد و چرایـی گرایش به آن در ایران« در سـال 1399 منتشـر کرد. 
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چكیده پژوهش
جامعـه ایـران در دهه هـای اخیـر تغییراتی را در حـوزه معنویت گرایی تجربه کـرده و الگو ها و انگاره های 
معنـوی جدیـدی در مناسـبات اجتماعی پدیدار شـده اسـت؛ انگاره هایی که جهان بیـرون را آیینه جهان 
درون می داننـد و بـه مـا می آموزنـد هـر نابسـامانی ای کـه در جامعـه می بینیـم بازتـاب نابسـامانی روحی 
ماسـت و الگو هایـی کـه کنش گـران را در مواجهـه بـا مشـکالت و تلخ کامی هـا، بـه فرورفتـن در خـود 
و مراقبـه دعـوت می کننـد. بی گمـان میـان تجربـه حـال خوبـی کـه در ایـن انگاره هـا و الگو هـا معرفـی 
می شـود بـا بهجـت و انبسـاِط عارفانـه ای کـه ادیان بـزرگ آسـمانی از آن سـخن می گوینـد، تفاوتی زیاد 
وجـود دارد؛ هرچنـد شـباهت هایی نیـز یافتنـی اسـت. گویـی در بخـش قابل توجهـی از جامعـه ایرانی با 
نوعـی تغییـر فرهنگـی مواجهیـم؛ ایرانیانـی کـه مفاهیمـی چون انـرژی مثبت، ارتعاشـات افـکار منفی، 
شـعور کائنـات، چاکـرا، کارمـا و نیـروی حـال در تاروپـود زندگـی روزمره شـان نفـوذ کـرده و به کارگیری 
تکنیک هـای ذهنـی ـ روحـی ـ بدنـی به فعالیتی روزمره برای آن ها بدل شـده اسـت. این اثر سـعی دارد 
از منظـر جامعه شـناختی و بـا اسـتناد بـه شـواهد حاصـل از پژوهـش میدانی کمـی و کیفـی، چرایی این 
اقبال و چگونگی رخداد آن را تبیین کند؛ لذا راهگشـای پژوهشـگران و سیاسـتگذارانی خواهد بود که 

در جسـتجوی داده هـای عینـی قابل اتـکا در این حوزه هسـتند. 



46

ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی

شایسته تقدیر بخش بزرگسال

سیدمنصور سیدسجادی
گرووه علمی: گروه تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: شهر سوخته: هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند از آغاز تا دوره تیمور

قالب اثر: کتاب

درباره پژوهشگر
 سـید منصور سـید سـجادی در سال 1327 در شهر کرج متولد شد. دیپلمش را در سال 1347 در رشته 
ادبی گرفت و پس از آن در رشـته باستان شناسـی و هنر دانشـکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
مشـغول بـه تحصیـل و در سـال 1351 از آنجـا فارغ التحصیـل شـد. وی مدتـی بعـد بـه اسـتخدام مرکز 
باستان شناسـی ایـران درآمـد و بـا بـورس تحصیلـی، روانه ایتالیا شـد. در آنجـا موفق بـه دریافت مدرک 
دوتوره )معادل کارشناسـی ارشـد( در رشته خاورشناسـی از دانشگاه شرق شناسی ناپل در سال 1357 و 
دکترای ایران شناسی از همان دانشگاه در سال 1368 گردید. ایشان پس از 18 سال دوری از ایران در 
سال 1376 به ایران بازگشت و مطالعات چند ساله خود در زمینه شهر سوخته در مؤسسه شرق شناسی 
ایزمئو را با حفاری در محوطه باسـتانی شـهر سـوخته از سـر گرفت. ایشـان که در زمینه باستان شناسـی 
فعالیت چشمگیری دارد، تاکنون عضویت و معاونت گرو های باستانی و کاوشگری بسیاری را عهده دار 
بوده و بیش از 40 عنوان کتاب و 240 مقاله به زبان های فارسـی، انگلیسـی و ایتالیایی ارائه داده اسـت. 
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ایـن اثـر گـزارش چنـد دهـه تحقیـق و مطالعـه و پژوهـش باستان شناسـان بـه سرپرسـتی سـیدمنصور 
سیدسـجادی درخصـوص تمـدن شـرق کشـور مبتنی بـر یافته های حوزه هیرمند و شـهر سـوخته اسـت 
کـه به سـفارش فرهنگسـتان هنر به منظور تبیین و معرفی هنر و تمدن جنوب شـرق ایـران، با محوریت 
شـهر سـوخته تدویـن شـده و مؤسسـه »تألیـف، ترجمـه و نشـر آثـار هنـری« آن را در 1242 صفحـه و 
دو جلـد منتشـر کـرده و در اختیـار پژوهشـگران، دانشـگاهیان و عالقه منـدان بـه تمـدن و هنـر ایرانـی 

اسـالمی قرار داده اسـت. 
کتـاب »شـهر سـوخته: هنـر و باستان شناسـی حـوزه دلتـای رودخانـه هیرمنـد از آغـاز تـا دوره تیمـور« 
اطالعاتـی دربـاره  شـهر سـوخته، حـوزه نفـوذ و ارتبـاط آن در منطقـه جنـوب آسـیای مرکـزی، شـهر 
هخامنشـی دهانه غالمان، آثار اشـکانی و ساسـانی و به طورکلی هنر در حوزه دلتای روخانه ی هیرمند 
و همچنیـن اطالعـات مختلفـی درباره جنبه های گوناگون زیسـت اجتماعی انسـان در حوزه تمدن های 
شـرقی اعـم از اقتصادی اجتماعـی، حرف و صنایع به ویژه بافندگی، دانش پزشـکی، معماری و طراحی 

شـهری، ابـزارکار و زینـت آالت و هنـر در اختیـار مخاطب قـرار می دهد. 



48

ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی

شایسته تقدیر بخش بزرگسال

فاطمه شفیعی
گروه علمی: گروه زبان، ادبیات و زبان شناسی

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: پژوهشی در بررسی نقش تسهیل گر استعاره مفهومی در بازشناسی و یادآوری: با فرض 

استعاره به عنوان عامل مؤثر در شکل گیری طرح واره
قالب اثر: رساله دکتری

درباره پژوهشگر
فاطمـه شـفیعی در سـال 1359 در روسـتای گـرکان، چشـم بـر جهـان گشـود. او پـس از گرفتـن دیپلم 
تجربی، در رشـته علوم آزمایشـگاهی پذیرفته شـد اما عالقه اش به زبان فارسـی او را به سـوی تحصیل 
زبان و ادبیات فارسـی کشـاند. وی که در مسـیر مطالعه زبان مصمم بود، در مقطع کارشناسـی ارشـد، 
زبان شناسـی همگانـی را در دانشـگاه تهـران ادامـه داد و سـپس، بـا ورود بـه دنیـای علوم شـناختی، به 
مطالعاتـش دربـاره زبان عمق بیشـتری بخشـید و توانسـت با رتبـه اول، مدرک دکتری خود را در رشـته 
زبان شناسـی شـناختی از پژوهشـکده علوم شـناختی اخذ نماید. ایشـان پژوهشـگر حوزه شناخت پژوهی 
و زبان پژوهـی اسـت و بیـش از 10 مقالـه علمـی- پژوهشـی، چهـار مقالـه بین المللـی و چندیـن مقالـه 
ارائه شـده در همایـش دارد. مقالـه او بـا عنـوان »رویکرد علوم شـناختی بـه آموزش زبـان و ادبیات دوره 
ابتدایـی« در نخسـتین کنفرانـس ملی علوم شـناخت و تعلیـم و تربیت، به عنوان مقاله برتر برگزیده شـد. 



فصل دوم: معـرفـی  برگزیـدگان

49

چكیده پژوهش
اسـتعاره را به طـور کلـی درک و تجربـه چیـزی برحسـب چیـز دیگـر تعریـف کرده انـد. در اسـتعاره ها 
مفهومـی کـه از درک پذیری آسـان تری برخوردار اسـت، برای درک مفهومی که کمتـر در تیررس حس 
و ادراک قرار دارد، به کار می رود. سـاختار اسـتعاره به گونه ای اسـت که قالبی فشـرده، یادپذیر، شـفاف 
و روشـن فراهم می آورد )مانند عبارت اسـتعاره اِی »وقت طالسـت«(. از دیدگاه علم شـناخت، همواره 
دو پرسـش اصلی درباره اسـتعاره وجود داشـته اسـت: 1. درک اسـتعاره ای چگونه صورت می گیرد؟ 2. 
کارکـرد ویـژه اسـتعاره و نقـش آن در فعالیت هـای عالی شـناختی و مدل هـای علمی چیسـت؟ امروزه، 
تحقیقـات و نظریه پردازی هـای زیـادی بـرای فراهـم آوردن پاسـخ های مناسـب بـرای ایـن دو پرسـش 
شـکل گرفتـه و فرابالیده انـد و نشـان داده انـد هـم فرایند های ذهنی مهمـی در درک اسـتعاره نقش ایفا 
می کنند و هم خود اسـتعاره در فرایند های ذهنی اثرگذار اسـت. آنچه در این تحقیق مدنظر قرار گرفته 
اسـت، بررسـی نقش اسـتعاره در سـاخت های اسـتعاره ای، طی فرایند یادسـپاری اسـت. این پژوهش، 
بـا توجـه بـه بنیان های نظـرِی اسـتعاره مفهومی و مطالعـات مربوط بـه حافظه، در جسـت وجوی یافتن 
حلقه پیوند اسـتعاره با حافظه بوده اسـت. در این جریان سـعی شـده که به جای کلمات از متن اسـتفاده 
شـود و در تبیین کارکرد اسـتعاره، از سـازوکار های شـناختی ازقبیل طرح واره ها و سـازمان بندی ذهنی 

بهره گرفته شـود. 
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حمیدرضا مقیمی اردکانی
گروه علمی: گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: واقع نمایی گفتار معصومان)ع( بر اساس مراعات سطح فهم مخاطب در روایات اعتقادی

قالب اثر: رساله دکتری

درباره پژوهشگر
حمیدرضـا مقیمـی اردکانـی در بهمـن 58 در اردکان متولـد شـد. در نوجوانـی بـرای کسـب علـوم دینی 
عـازم قـم گشـت، تدریـس را از پایـه دوم حـوزه شـروع کـرد، به همـراه سـطح، کارشناسـی کالم را اخذ 
نمـود. پـس از اتمـام، بـرای تدریـس و تبلیـغ بـه اردکان بازگشـت و تـا کنون با مجـوز تدریـس مقدمات، 
علـوم عقلـی و مبانـی نظـری مشـغول تدریـس در حـوزه و دانشـگاه اسـت. در مقطـع کارشناسـی ارشـد 
در رشـته دین شناسـی تحصیـل کـرده و از پایان نامـه خـود بـا عنـوان »بررسـی تاریخـی اندیشـه تفویض 
والیـت تکوینـی در دوره معصومـان)ع( بـا رتبـه عالـی و امتیـاز 19 دفـاع نمـود. رسـاله وی در مقطـع 
بـر اسـاس مراعـات سـطح فهـم  بـا عنـوان »واقع نمایـی گفتـار معصومـان)ع(  دکتـری رشـته کالم 
مخاطـب در روایـات اعتقـادی« کـه مسـئله ای چالشـی و بین رشـته ای را واکاوی کـرده بـا رتبـه عالی و 
امتیـاز 19/25 دفـاع شـده و حائـز رتبـه شایسـته تقدیـر در همایـش 21 کتـاب سـال حـوزه گردیـد. اکثر 

مقـاالت ایشـان علمی پژوهشـی اسـت. 
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رعایـت سـطح فهـم در نظر حکیمـان مجوز »القاء خـالف واقع«، »اخفـاء واقع« و »بیان غیر مسـتقیم« 
و آسـیب زننـده بـه واقع نمایـی اسـت. ظاهـر اندکـی از سـخنان امامـان خـالف واقع اسـت. عقل، شـأن 
هدایت گـری معصـوم، قـرآن و شـناخت تقیـه، واقع نمایـی قطعـی بیشـتر احادیـث و اطمینانـی بقیـه را 
ارمغـان دارد. »اخفـاء واقـع«، وهـم »واقعیتی یکسـره دیگـر« را ایجاد و اسـتلزامش با کـذب کلی قرآن 
و عقـل، آن را زائـل می کنـد. ترکیـب نگفته هـا بـا گفته هـا می تواند، سـیماِی جورچین واقعیـت را معوج 
سـازد. بـا فـرض رابطـه طولیت و با اصـول حکمت متعالیه از واقع نمایی دفاع شـده؛ اما بسـنده نیسـت. 
نویسـنده ابتـدا دامنـه تأثیـر بـر واقع نمایـی را کنتـرل و حتـی در معـارف پیچیـده، بـا »البشـرط« کردن، 
واقع نمایـی حداقلـی را حفـظ کـرده اسـت. احادیـث اخفاء اکثـرا درباره والیـت تکوینی، شـئون امام و... 
اسـت کـه کـف و سـقفش معین اسـت. یـازده روش تفهیـم، ارزیابی شـد؛ »مبالغـه«، »کنایه« و »سـخن 
رمـزی« بـرای روانگـری، مناسـب نیسـت. تنها بعضی »ادعیـه« عمیقند. پیـروی نکـردن از قواعد فهم 
ایـن شـیوه ها، غیرواقع نمـا آفرین، سـبب تشـابه و گاه تعـارض روایات اسـت. تنها برخـی برهان ها برای 
سـطوح عالـی، برخـی خطابه هـا بـرای عمـوم و برخـی جدل هـا بـرای فهـم میانـه مناسـب اسـت. تنهـا 
برهـان واقع نمایـی یقینـی دارد. مغالطـه همیشـه غیرواقع نما نیسـت. واقع نمایی و نقیضـش در خطابه، 

جدل و شـعر راه دارد. 
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احمد مروارید 
گرووه علمی: گروه فقه و اصول

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: بررسی احکام تعامل میان روان تحلیلگر و درمانجو از منظر فقه امامیه

قالب اثر: رساله دکتری

درباره پژوهشگر
احمد مروارید در سـال 1354 متولد شـد. در سـال 1369 تحصیل دروس حوزوی را آغاز کرد و پس از 
طـی دروس مقدماتـی و سـطوح عالیـه فقه و اصول، به مدت هشـت سـال در مقطع خـارج فقه و اصول 
از محضـر اسـاتیدی چـون میـرزا علی فلسـفی، شـیخ مهـدی مروارید و سـید حسـن تبادکانـی بهره مند 
شـد و همزمان دروس فلسـفه و کالم اسـالمی را فرا گرفت. وی از سـال 1393 در دوره دکتری فقه و 
مبانـی حقـوق اسـالمی به تحصیل پرداخت و در سـال 1398 از رسـاله خویش دفاع کـرد. او همزمان با 
تحصیـل دروس حـوزوی، به تدریس علوم اسـالمی همچون ادبیات عـرب، منطق، کالم، فقه و اصول 
در حـوزه و دانشـگاه اشـتغال داشـته اسـت. از سـال 1393 بـا ورود در گـروه روان تحلیلگری تهـران، با 
نظـارت دکتـر گوهـر همایون پـور به تحلیل شـخصی و فراگیری تئـوری روانکاوی پرداخـت. وی اکنون 
عالوه بـر تدریـس سـطوح عالیـه فقه و اصول در دانشـگاه علوم اسـالمی رضوی و حوزه علمیه مشـهد، 
در زمینه روان درمانگری تحلیلی در مرکز مشـاوره جهاد دانشـگاهی مشـهد به فعالیت مشـغول اسـت. 
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روان تحلیلگـری از رویکرد هـای مهـم در روان درمانـی اسـت کـه در آن بـا تکیه بـر تداعـی آزاد، ریشـه 
ناخـودآگاه افـکار و احساسـات، شـناخته شـده و درمانجو به تدریـج روش فکر کردن را آموختـه و توانایی 
مدیریـت دنیـای درون و رابطـه با جهان پیرامون را به دسـت می آورد. با ورود بـه عرصه روان تحلیلگری 
ایـن تصـور در برخـی بـه وجـود می آیـد کـه ایـن فراینـد بـا برخـی آموزه هـای فقهـی در تقابـل اسـت. 
جنبه هـای گوناگـون ارتبـاط روان تحلیلگـر و درمانجو از جمله موضوعاتی اسـت که پرسـش های فقهی 
متعـددی را در ذهـن بسـیاری از درمانگـران و درمانجویـان تحلیلـی بـه وجـود مـی آورد. و ایـن پژوهش 
تالشـی اسـت در پاسـخ بـه این پرسـش ها. دسـتاورد ایـن تحقیق کـه مبتنی بر شـناخت عناصـر مهم در 
روان تحلیلگـری و بـر پایـه روش اجتهـادی در فقـه امامیه صورت گرفته، آن اسـت کـه بازگویی گناه در 
جلسـات روان تحلیلگـری، بدگویـی از دیگـران در این جلسـات، خلـوت روان تحلیلگـر و درمانجوی غیر 
همجنـس، نـگاه آن دو بـه یکدیگـر، و گفتگـوی آن ها از دیـدگاه حکم اولی دارای حکم حرمت نیسـت. 
همچنیـن در صـورت عـدم موفقیـت در بـه دسـت آوردن حکـم واقعـی، بـا اجـرای اصـل برائـت، حکم 
حلیـت ظاهـری اثبـات خواهـد شـد. و در فرض ضـرورت ورود بـه فراینـد روان تحلیلگری، با اسـتناد به 
قاعـده اضطـرار و نفـی حـرج، حلیـت مـوارد یاد شـده به عنـوان حکـم واقعی ثانـوی به اثبات می رسـد. 
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شایسته تقدیر بخش بزرگسال

یحیی فوزی
گروه علمی: گروه مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی )ره(

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: امام خمینی در مواجهه با مخالفان و منتقدان: مطالعه بنیان های نظری و سیره عملی 

قالب اثر: طرح پژوهشی

درباره پژوهشگر
یحیـی فـوزی، متولـد 1339، دارای مدرک دکتری علوم سیاسـی گرایش مسـائل ایـران، عضو هیئت علمی و 
اسـتاد تمام پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی و دارای 28 سـال سـابقه تدریس در مقاطع مختلف 
دانشـگاه اسـت. ایشان مؤلف 19عنوان کتاب می باشـد که از جمله می توان به کتاب هایی با عنوان: »تحوالت 
سیاسـی اجتماعـی جمهوری اسـالمی ایران )1384(«، »اندیشـه سیاسـی بعـد از انقالب )1387(«، »اندیشـه 
سیاسـی امـام خمینـی)ره( )ویراسـت سـوم 1390(«، »مذهـب و مدرنیزاسـیون در ایـران )1381(«، »ایـران و 
جنبش های اسـالمگرا )1400(« و »علوم انسـانی و الگوی اسـالمی ایرانی پیشرفت )1400(« اشاره کرد. وی 
همچنین بیش از 100 مقاله علمی پژوهشـی و تخصصی در نشـریات مختلف تألیف کرده و یا در کنفرانس ها 
و مجامـع علمـی داخلـی و خارجی ارائه داده اسـت. سـردبیری و عضویت در هیئت تحریریه چند نشـریه علمی 
پژوهشـی و چند انجمن علمی و همچنین عضویت در کمیته علمی چند همایش و جشـنواره ملی و بین المللی 
و... از جمله فعالیت های علمی دیگر ایشـان بوده اسـت. وی اکنون معاون پژوهشـی پژوهشـگاه علوم انسـانی 

و مطالعات فرهنگی و عضو پژوهشـکده نظریه پردازی سیاسـی دراین پژوهشـگاه اسـت. 
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چكیده پژوهش
ایـن پژوهـش بـا هـدف توصیف و تبییـن مواضع نظـری و سـیره عملی امام خمینـی)ره( به عنـوان رهبر 
انقـالب در مواجهـه بـا مخالفـان و منتقـدان اعتقـادی و سیاسـی و فهـم راهبرد هـای ایشـان در ایـن 
مواجهـه تألیـف شـده اسـت و در یـک متـن پژوهشـی حـدود 450صفحـه ای تـالش می کند تـا با روش 
تاریخـی و اسـنادی بـه شـبهات مطروحـه درخصـوص چگونگـی و چرایی مواضـع و عملکرد هـای امام 
در ایـن مواجهـه پاسـخ دهـد. به این منظـور تـالش گردیده تا ازیک سـو به ارائـه توصیـف و تحلیلی جامع 
از مواضـع نظـری و رفتـار عملـی گروه هـا و افـراد مخالـف و منتقـد انقـالب و امـام و ازسـوی دیگر بـه 
مـروری بـر بنیان هـای فکـری و مواضـع نظـری امـام خمینـی)ره( و همچنیـن سـیره عملـی و رفتـاری 
ایشـان در مواجهـه بـا ایـن منتقـدان و مخالفـان عقیدتـی، فکـری، سیاسـی و معانـدان محـارب و غیـر 
محـارب سیاسـی در سـال های بعـد از انقالب بپردازد تـا از این طریق بتـوان فهم واقع بینانـه ای از ابعاد 
ایـن چالـش را ترسـیم کـرد. و علـل سـاختاری و ارادی و گفتمانی ایـن چالش ها و اهمیـت هریک را در 
شـکل گیری آن توضیـح داد. در ادامـه نیـز تالش شـده تا اصول حاکم بر رفتار سیاسـی امـام در برخورد 
بـا مخالفـان و منتقـدان مبتنی بر هریـک از گونه های مواضع مخالفان )شـامل: عـدم مخالفت صریح، 
مخالفت کالمی و نوشـتاری، مخالفت عملی غیر مسـلحانه، مخالفت مسـلحانه و اقدامات تروریسـتی( 

اسـتنتاج و توضیـح داده و درنهایـت نیـز برخـی توصیه های سیاسـتی بـرای آینده ارائه شـود. 
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برگزیده دوم بخش جوان

محمدحسین شیرزاد
گروه علمی: گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: کاربرد الگو های انسان شناسی امنیت در تفسیر قرآن کریم

قالب اثر: رساله دکتری

درباره پژوهشگر
محمدحسـین شـیرزاد در سـال 1368 در شـهر سـاری متولد شـد. وی تا پایان تحصیالت متوسـطه در 
ایـن شـهر سـکونت داشـت و در سـال 1386، پـس از قبولـی در رشـته علوم قـرآن و حدیث در دانشـگاه 
امام صادق )ع(، رهسـپار تهران شـد. وی در سـال 1393، مدرک کارشناسـی ارشـد پیوسته را با معدل 
19/02 و بـا نـگارش پایان نامـه »مفهـوم ربا در فضای نزول قـرآن کریم« دریافت کرد و در همان سـال 
در دوره دکتـری همـان رشـته در دانشـگاه امـام صادق )ع( پذیرفته شـد. وی توانسـت در سـال 1398، 
مـدرک دکتـری خـود را بـا معـدل 19/94 با نگارش رسـاله »کاربـرد الگو های انسان شناسـی امنیت در 
تفسـیر قـرآن کریـم« )بـه راهنمایـی جنـاب آقـای دکتـر احمـد پاکتچی و بـا نمـره 20( اخذ کند. ایشـان 
پـس از اتمـام تحصیـالت دانشـگاهی، موفق به کسـب تسـهیالت نظام وظیفـه تخصصـی از بنیاد ملی 
نخبـگان گردیـد و بـا معرفـی بـه پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، پـروژه جایگزیـن خدمت خود را در سـال 
1400 بـا نـام »معناشناسـی تاریخی مهریه در قرآن کریم« به انجام رسـانید. تاکنـون از این محقق، بالغ 

بر 30 مقاله علمی ـ پژوهشـی در نشـریات معتبر داخلی به انتشـار رسـیده اسـت. 
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»امنیـت« یکـی از ضروری تریـن نیاز هـای جوامـع انسـانی اسـت کـه به طـور گسـترده مورد توجـه قرآن 
کریـم قـرار گرفتـه اسـت؛ به گونـه ای کـه بخـش مهمـی از مفهوم پردازی هـای ایـن کتـاب مقـدس، یـا 
مسـتقیماً بـه مدیریـت ترس هـا و نگرانی هـای دنیـوی انسـان بازمی گـردد و یـا نوعـی استعاره سـازی از 
امنیـت دنیـوی بـرای سـعادت روحـی و اخـروی انسـان اسـت. بااین حـال، موضـوع امنیـت کمتـر مورد 
توجـه قرآن پژوهـان قـرار گرفته و به رغم گسـترش تألیف تفاسـیر موضوعی در چند دهـه اخیر، هنوز اثر 
مسـتقلی در این باب به رشـته تحریر درنیامده اسـت. اثر حاضر کوشـید برای جبران این خأل مطالعاتی، 
امنیـت در قـرآن کریم را با اتخاذ رویکرد انسان شناسـی فرهنگی به بحث بگذارد و بدین سـان در مسـیر 
غنی سـازی ابزار هـای فهـم قـرآن گام بـردارد. ایـن پژوهـش بـا فاصلـه گرفتـن از رویکرد هـای رایـج به 
مسـئله امنیـت در قـرآن کـه اغلـب محـدود بـه مفاهیمـی چون حـرب و قتـال یا آیاتـی چـون انفال/60 
می شـود، ابعـادی از امنیـت را مورد مطالعه قرار داده اسـت کـه به دلیل فاصله های تاریخـی ـ گفتمانی، 
از نظـر مفسـران دور مانده انـد. در پژوهـش حاضـر، اصلی تریـن عوامـِل ناامنی در بافت نزول شناسـایی 
گردیـد و بـا کمـک آن، مجموعـه وسـیعی از آیـات قرآنی از نو به تفسـیر گذاشـته شـد. در مرحلـه بعد، با 
الهـام از الگو هـای انسان شناسـی فرهنگـی، نقـش نهاد های خویشـاوندی، اقتصاد، سیاسـت و دین در 

تأمیـن امنیـت مـورد مطالعـه قـرار گرفـت و آیات متعـدد قرآنی در ایـن حوزه به فهـم درآمد. 
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برگزیده سوم بخش جوان

محمدعلی عباسی
گروه علمی: گروه اخالق، ادیان و عرفان

تحصیالت: کارشناسی ارشد )دانشجوی دکتری(
عنوان اثر: تبیین نبوت در عرفان نظری با تأکید بر آثار آیت الله نجابت)ره(

قالب اثر: پایان نامه کارشناسی ارشد

دربارۀ پژوهشگر
محمدعلـی عباسـی در سـال 1369 در بوشـهر متولـد شـد. او دبیرسـتان را در رشـته ریاضـی فیزیک به 
اتمام رسـانید و در سـال 1388 در مقطع کارشناسـی رشـته حقوق در دانشـگاه آزاد اسـالمی بوشـهر به 
تحصیـل ادامـه داد. همزمـان با دانشـگاه، دروس حوزوی را نزد اسـاتید حوزه فرا می گرفـت تا اینکه در 
سـال 1392 به صورت رسـمی در شـهر شـیراز، در حوزه علمیه شـهید نجابت مشـغول به تحصیل علوم 
حوزوی شـد. در سـال 1395 در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته فلسـفه و کالم دانشگاه یاسـوج پذیرفته 
شـد. او ایـن مقطـع را بـا نـگارش پایان نامه خود با عنـوان »تبیین نبـوت در عرفان نظری بـا تأکید بر آثار 
آیت اللـه نجابـت)ره(، و دفـاع از آن با درجه ممتاز به پایان رسـاند که نتیجه آن دو مقاله علمی پژوهشـی 
در نشـریات معتبـر داخلـی و چنـد مقالـه منتشرنشـده دیگـر اسـت. وی در سـال 1399 در دوره دکتری 
فلسـفه و کالم دانشـگاه شـیراز پذیرفتـه شـد و هم اکنون در کنـار تدریس و تدرس در حوزه، مشـغول به 

تدوین رسـاله دکتری اسـت. 
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نبوت از دیدگاه عارفان مسـلمان دارای شـأنی وجودی در عالم هسـتی اسـت. ریشه نبوت به تجلی حق 
در قـوس نـزول برمی گـردد. نقـش نبوت در ایجـاد عوالم وجود به نحوی اسـت که نبی حقیقی، واسـطه 
ظهـور الهـی اسـت. ایـن ویژگـی نبـوت، کـه از آن با عنـوان »حقیقـت محمدیه« یاد شـده اسـت، مظهر 
اسـم الله و حاکم بر اسـماء الله اسـت. و عین ثابت او سـید و مربی همه اعیان علمی اسـت. انبیاء الهی 
هریـک، مظاهـر اسـماء کلـی حق اند که در عرصه تاریخ پس از سـلوک خود، به اسـم ویـژه خود متحقق 
می شـوند. و بـه آن اسـم و احکامـش دعـوت می کننـد. درواقـع، پیامبران سـفیراِن اویند که متناسـب با 
زمینـه و زمانـه خـود بـه او دعـوت می کننـد. ایـن سـیر تدریجی بـا آمـدن آخرین پیامبـر به نهایـت ظهور 
می رسـد و پیامبـری بـدو ختـم می گـردد. باطـن نبوت، والیت اسـت و والیت قـرب پیامبر به حق اسـت 
و ظاهـر نبـوت نیـز شـریعت اسـت. ازهمین رو، ختم نبوت ناظر به نبوِت تشـریع اسـت اما نبـوت به لحاظ 
جنبـه باطنـی ختـم نمی گـردد و بـه اقتضـای ظهور اسـم »الَوِلـی«، در لباس اولیـاء ظاهر می شـود. این 
پژوهـش ضمـن تتبـع در منابع دسـت اول، با تأکید بر آثار آیت الله نجابت)ره( توانسـته اسـت تصویری از 

نبـوت ارائه دهد که پاسـخ گوی بسـیاری از مباحث دین شناسـی باشـد. 
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برگزیده سوم بخش جوان

رضا طالبی فرد
گروه علمی: گروه تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

تحصیالت: دکتری
 عنوان اثر: آینده نگاری توسعه پایدار روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات 

)مطالعه موردی: شهرستان جیرفت(
قالب اثر: رساله دکتری

درباره پژوهشگر
رضـا طالبی فـرد در سـال 1365 در شهرسـتان جیرفـت متولـد شـد. وی دیپلم خـود را در رشـته ادبیات 
و علـوم انسـانی اخـذ کـرد و سـپس در مقطـع کارشناسـی بـه تحصیـل در رشـته جغرافیـای انسـانی در 
دانشـگاه زابـل و در مقطـع کارشناسـی ارشـد در رشـته جغرافیـا و برنامه ریـزی شـهری در دانشـگاه پیام 
نـور تهـران ادامـه داد. او در سـال 1393 در مقطـع دکتـری جغرافیـا و برنامه ریـزی روسـتایی دانشـگاه 
تبریـز پذیرفتـه شـد. از ایشـان تاکنـون 30 مقاله در نشـریات و کنفرانس هـای ملـی و بین المللی به چاپ 
رسـیده اسـت و در سـال 1396 به عنـوان جـوان برتـر حـوزه علـم در شهرسـتان جیرفت شـناخته شـد و 
بـه عضویـت گروه اسـتعداد درخشـان دانشـگاه تبریـز درآمد. رسـاله وی مـورد پذیرش صنـدوق حمایت 
از پژوهشـگران و فنـاوران کشـور قـرار گرفـت و پس از دفاع با نمـره درجه عالی، اکنـون در حال تدوین 
به صـورت کتابـی تحت عنـوان »آینده نـگاری توسـعه پایدار جوامع روسـتایی مبتنی بر فنـاوری اطالعات 

و ارتباطات« اسـت. 



فصل دوم: معـرفـی  برگزیـدگان

61

چكیده پژوهش
آینده نـگاری در جهـان مملـو از تغییـرات پرشـتاب فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و مچالگـی فاصله ها 
در ُبعـد زمـان و مـکان، پیش نیـاز بقـاء، رشـد و توسـعه جوامـع بشـری قلمـداد می شـود. درواقـع، عـدم 
شـناخت دقیـق آینـده در مقاطـع زمانـی گذشـته و رونـد شـتابان جهانی شـدن موجـب شـده اسـت کـه 
آینده نـگاری توسـعه پایـدار روسـتایی مبتنی بـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در ادبیـات برنامه ریـزی 
فضایـی از اهمیتـی خـاص برخـوردار گـردد. لـذا پژوهش حاضـر نظریـات، مفروضات هستی شـناختی، 
معرفت شـناختی و روش هـای شـناخت تحـوالت آینـده توسـعه پایـدار روسـتایی و تالش بـرای معماری 
آن بـا تأکیـد بـر نقـش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات را بررسـی می کند تا بـه بهبودبخشـی، دگرگونی، 
پایـداری و بازسـازی و نوسـازی جوامـع روسـتایی بـر اسـاس اندیشـه و باور هـای تـازه و همچنیـن ایجاد 
اجتماعـات سـالم بـا عنایـت بـه مزیت هـای حاصـل از فناوری هـای نویـن اطالعـات و ارتباطـات منجر 
گـردد. بـر ایـن اسـاس در این رسـاله وضع موجـود مناطق روسـتایی شهرسـتان جیرفت، تبایـن فضایی 
برخورداری هـا و رونـد حاکـم بـر آن هـا، الزامـات و نیرو هـای جدیـد به وجـود آمـده در جامعـه روسـتایی 
بررسـی می شـود و در پایـان پیشـران های کلیـدی تغییر در زمینـه فناوری های اطالعاتـی و ارتباطاتی و 
شـاخص های سـنجش توسعه ی روسـتایی آتی شناسایی و سـناریو های بدیل پیش روی توسعه روستایی 

و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات آینـده ارائـه و مـورد تبییـن قـرار می گیرد. 
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برگزیده سوم بخش جوان

سید امیررضا برقعی
گروه علمی: گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
تحصیالت: کارشناسی ارشد )دانشجوی دکتری(

عنوان اثر: تبیین داللت های دانش فقه برای مفهوم پردازی مرز 
در حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسالمی ایران

قالب اثر: پایان نامه کارشناسی ارشد

درباره پژوهشگر
سـید امیررضـا برقعـی در سـال 1373 در قـم متولـد شـد، دیپلم خـود را در رشـته ریاضی فیزیک اخـذ کرد و 
سـپس در سـال 1392 در مقطع کارشناسـی ارشـد پیوسـته دانشـگاه امام صادق )ع( به تحصیل در رشـته 
معـارف اسـالمی و مدیریـت دولتـی پرداخـت. در دوره کارشناسـی ارشـد به عنوان دانشـجوی برتر دانشـکده 
مدیریت انتخاب شـد. وی حوزه پژوهشـی خود را حکمرانی فضای مجازی قرار داد و پایان نامه کارشناسـی 
ارشـد خـود را در موضـوع »داللت هـای دانـش فقـه برای مفهوم پـردازی مـرز در حکمرانی فضـای مجازی 
جمهـوری اسـالمی« تدویـن کرد که به عنـوان اثر برگزیده دانشـگاه امام صادق )ع( در سـال 1400 انتخاب 
شـد. بالفاصلـه پـس از کارشناسـی ارشـد، در سـال 1399 وارد دوره دکتـری خط مشـی گذاری عمومـی 
گشـت و هم اکنـون مشـغول فعالیت هـای پژوهشـی مربـوط بـه تدویـن رسـاله دکتـری اسـت. از جملـه آثـار 
وی می تـوان بـه »درآمـدی بر حکمرانی فضای مجازی«، »آشـنایی با مسـائل خط مشـی فضـای مجازی«، 
و »الزامـات طراحـی مـرز سـایبری و تحقـق اسـتقالل ملـی در حکمرانـی فضـای مجـازی« اشـاره کـرد. 
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چكیده پژوهش
بـا گسـترش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و تجربـه نیم قرن شـبکه جهانی اینترنـت، حوزه فـاوا فراتر 
از ابعـاد فناورانـه رفتـه و بـا پیوند عناصـر مختلف اجتماعـی، امروزه به بسـتر روابط و تعامـالت متکثر و 
متنـوع انسـان ها در امتـداد فضای واقعی مبدل شـده اسـت. این تعامـالت گوناگون به تدریـج نظام های 
اجتماعـی مختلفـی را در فضـای مجـازی ایجـاد کرده انـد. از جملـه مسـائل کلیـدی در ایـن نظام هـای 
اجتماعـی به طـور عـام و نظام سیاسـی فضای مجازی به طـور خاص، کاهش قـدرت و ظرفیت دولت ها 
در تأمین امنیت و اسـتقالل قلمرو سرزمین هایشـان است که سـاماندهی آن نیازمند حکمرانی این فضا 
اسـت. از جملـه اقدامـات اساسـی در ایـن الگـوی حکمرانـی، مفهوم پردازی مـرز و شـیوه های مرزبانی 
در فضـای مجـازی اسـت. همچنیـن متناسـب بـا اصـول 4 و 72 قانـون اساسـی و سیاسـت های کلـی 
»نظـام قانون گـذاری« در تنظیـم و تصویـب تمامی طرح هـا و لوایح قانونی باید به موازین شـرع به عنوان 
اصلی تریـن منشـأ قانون گـذاری توجـه شـود. ازایـن رو، پژوهـش حاضـر کـه بـا »روش شناسـی داللـت 
پژوهـی« انجـام شـده اسـت، تالش کـرده، با مراجعه بـه دانش فقـه، 17 داللت را بـرای مفهوم پردازی 
مـرز در حکمرانـی فضـای مجازی جمهوری اسـالمی ایـران احصا نمایـد. مبتنی بر ایـن داللت ها، مرز 
فضـای مجـازی مجموعه قواعد خاصی اسـت که تعیین کننـده محدوده اعمال اراده حکومت اسـالمی 
و تبعیـت کاربـران از آن، در فضـای مجـازی اسـت. ایـن قواعـد مرزی، به گونه ای اسـت کـه در صورت 
تحقق آن ها، فضای مجازی ایجاد شـده، اسـالمی و در غیر این صورت، غیر اسـالمی اسـت. به بیانی 

دیگـر ایـن قواعـد، عامـل تمایز میان قلمرو اسـالمی و کفـر در فضای مجازی هسـتند. 
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برگزیده سوم بخش جوان

سعید مسعودی پور
گروه علمی: گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

تحصیالت: دکتری 
عنوان اثر: تبلیغات تجاری اسالمی

قالب اثر: کتاب
درباره پژوهشگر

سـعید مسـعودی پور در سـال 1367 در شهرسـتان سـاوه به دنیا آمد. او تحصیالت خود را تا پایان دیپلم 
ریاضی در همان شهرسـتان گذراند. بعد از آن موفق به قبولی در مقطع کارشناسی ارشـد پیوسـته، رشته 
معـارف اسـالمی و مدیریـت بازرگانـی در دانشـگاه امـام صادق )ع( شـد و شـش سـال بعـد، از پایان نامه 
خود در حوزه کسـب و کار اسـالمی دفاع کرد. او در ادامه، مقطع دکتری را در رشـته مدیریت بازاریابی 
دانشـگاه آزاد واحـد تهـران مرکـز با موفقیت به اتمام رسـاند. رسـاله دکتـری او با عنـوان »طراحی مدل 
اجتماعـی بازاریابـی انفـاق« بـا درجـه عالی مـورد قبول واقع شـد. این پژوهـش در هفدهمین جشـنواره 
پایان نامه های برتر قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1397، حائز رتبه نخست شد و یک 
سـال بعـد در قالـب کتابی با عنـوان »بازاریابـی اجتماعی خیریه با رویکرد دینی« در انتشـارات دانشـگاه 
امام صادق )ع( به چاپ رسـید. حوزه تخصصی و مطالعاتی او، بازاریابی اسـالمی و بازاریابی امور خیریه 
اسـت کـه مقـاالت علمی متعـددی با صبغه اسـالمی و دینی در ایـن موضوعات در نشـریات مختلف به 
چاپ رسـانده اسـت. او اکنون اسـتادیار دانشگاه قم )دانشکده علوم اقتصادی و اداری( بوده و با دغدغه 
تحـول در علـوم انسـانی، تولیـد علـوم انسـانی- اسـالمی و نظام سـازی دینی مشـغول به فعالیت اسـت. 
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چكیده پژوهش
پژوهـش حاضـر به عنـوان نخسـتین نظریـه در حـوزه تبلیغـات تجـاری اسـالمی شـناخته می شـود که با 
اسـتفاده از روش فقه نظریه شـهید صدر به طراحی نظریه تبلیغات تجاری اسـالمی اقدام کرده اسـت. 
ایـن نظریـه دارای سـه اصـل یا قاعده اسـت که حـدود و ناحیه ممنوعه فعالیـت تبلیغات تجـاری از نگاه 
اسـالم را مشـخص می کنـد. پژوهـش حاضـر از سـه بخـش و 11 فصـل تشـکیل شـده اسـت. بخـش 
نخسـت از دو فصل تشـکیل شـده اسـت. فصل اول به مرور اجمالی بر مفاهیم بنیادین بازاریابی مدرن 
پرداختـه و فصـل دوم نقشـه و روش شناسـی پژوهـش را ترسـیم می کنـد. در بخـش دوم در قالـب دو 
فصـل، چهارچـوب کلـی نظریـه تبلیغات تجاری اسـالمی و قواعد و اصول نظریه تبیین شـده اسـت. در 
نهایت بخش سـوم متشـکل از هفت فصل به کاربسـت نظریه در موضوعات مختلف پرداخته و با طرح 
مسـائلی از تبلیغـات تجـاری، پاسـخ نظریه ارائه شـده در مـورد آن ها را تشـریح کرده اسـت. از جمله این 
مسـائل می تـوان بـه تبلیغات تجاری بـرای کـودکان، تبلیغات تجاری جایزه دار، اسـتفاده از سـلبریتی ها 
در تبلیغـات تجـاری، بازنمایـی خانواده و نقش ابزاری زنـان در تبلیغات، بزرگنمایـی و اغراق در تبلیغات 

تجـاری و ... اشـاره کرد. 
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شایسته تقدیر بخش جوان

میثم نوری خانیوردی
گروه علمی: گروه علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی

تحصیالت: دکتری
عنوان اثر: طراحی الگوی فرآیندی تجاری سازی یافته های تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

قالب اثر: رساله دکتری

درباره پژوهشگر
میثـم نـوری خانیـوردی در سـال 1369 در شهرسـتان میانـه متولـد شـد. وی در سـال 1389 در رشـته 
مدیریـت ورزشـی در مقطـع کارشناسـی دانشـگاه تبریـز پذیرفتـه شـد. او موفـق شـد در سـال 1395 از 
پایان نامـه خـود در مقطع کارشناسـی ارشـد مدیریت ورزشـی دانشـگاه تهران دفاع کند. در سـال 1396 
مقطـع دکتـری را در رشـته مدیریـت ورزشـی دانشـگاه مازنـدران شـروع و در سـال 1399 از رسـاله 
دکتـری خـود بـا عنـوان »طراحـی الگـوی فرآینـدی تجاری سـازی یافته هـای تحقیقـات دانشـگاهی 
در حـوزه ورزش« بـا نمـره عالـی 20 دفـاع کـرد و به عنـوان دانش آموختـه ممتـاز مقطـع کارشناسـی و 
دکتـری شـناخته شـد. حیطـه تخصصـی وی کارآفرینی ورزشـی، تجاری سـازی تحقیقات دانشـگاهی، 
برنامه ریزی اسـتراتژیک، برندینگ شـهری- ورزشـی اسـت. انتشـار مقـاالت علمی متعـدد در مجالت 
معتبر، تدوین کتب دانشـگاهی، مشـارکت در طرح های پژوهشـی دانشـگاهی، اسـتانی و ملی، تدریس 
در دانشـگاه های برتـر و بـه عهده داشـتن سـمت های اجرایـی متفاوت از دیگر سـوابق علمـی و اجرایی 

ایشـان است. 
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چكیده پژوهش
بحران هـای جهانی، توسـعه اقتصاد ملی را به یک مشـکل اساسـی تبدیل کرده اسـت. یکـی از راه های 
دسـتیابی به توسـعه اقتصادی، بهبود مکانیسـم های تجاری سـازی تحقیقات دانشـگاهی است. با توجه 
بـه اهمیـت و جایـگاه دانشـگاه ها در رفـع نیاز هـای جامعـه و حرکـت بـه سـمت تولیـد سـرمایه از دانـش 
تولیـد شـده در ایـن مراکز، الزم اسـت سـازوکار های متناسـب با شـرایط سـاختاری، محیطی و انسـانی 
این مراکز برای تجاری سـازی تحقیقات دانشـگاهی معرفی شـود. از طرفی عالقه به تجاری سـازی در 
مطالعـات ورزشـی افزایـش یافته اسـت به طور کلی تجاری سـازی، نوآوری و کارآفرینـی نقش مهمی در 
توسـعه ورزش دارد. تحقیقـات حـوزه علـوم ورزش به عنـوان ابزاری چندوجهی توانسـته بـا تأثیرگذاری 
متعـدد نقـش و جایـگاه خـود را بـرای افـراد جامعـه شـکوفا سـازد؛ و ازسـویی دیگر، تأثیرگـذاری آن بـر 
سیاسـت کالن جامعـه، سـالمتی و تندرسـتی افـراد، روابط اجتماعـی، آموزش و پرورش، پیشـگیری از 
بسـیاری از مفاسـد اجتماعی و کج روی های اخالقی، رشـد و نمو کودکان و نوجوانان و سـالمتی فعلی 
و آینـده آن هـا، بـر همـگان نمایـان اسـت؛ اما به دلیـل توجه کم بـه بحث تجاری سـازی تحقیقـات علوم 
ورزشـی پیشـرفت های کمی در این حوزه حاصل شـده اسـت. از این رو هدف پژوهش، طراحی الگوی 

فراینـدی تجاری سـازی یافته هـای تحقیقات دانشـگاهی در حـوزه ورزش در نظر گرفته شـد. 
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شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسالمی

مرحوم دکتر اسدالله آزاد
زندگی نامه

دکتر اسدالله آزاد در 13 مهرماه 1326 در بیرجند متولد شد. او در سال 1344 مقطع دبیرستان را در رشته ریاضی 
در شـهر زاهدان به پایان رسـاند و در سـال 1349 در مقطع کارشناسی رشـته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد فارغ التحصیل شد. در خردادماه 1350 به سمت کارشـناس علوم اجتماعی در وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی وقت به اسـتخدام درآمد و همزمان در دوره فوق لیسـانس کتابداری دانشـگاه تهران ادامه تحصیل 
داد. از آن جـا کـه در دوره فوق لیسـانس کتابـداری رتبـه اول را کسـب کـرده بـود، پژوهانـه )بـورس( تحصیلـی به 
دسـت آورد و در دانشـگاه پیتسـبورگ در دوره دکتـری پذیرفتـه شـد. بـا آن کـه در همـان جا به وی پیشـنهاد کار و 
اسـتخدام داده شـده بـود در خـرداد 1357 بـا اتمام تحصیالتـش و اخذ دانـش نامه دکتری به ایران بازگشـت و به 

سرپرسـتی مدرسـه عالی ایران زمین منصوب و در سـال 1358 به مشـهد منتقل شـد. 
آن مرحـوم از سـال 1372 تـا 1375 مدیریـت گـروه کتابداری دانشـکده علـوم تربیتی و روانشناسی دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد را بـه عهـده داشـت. از فعالیت های اجرایـی دکتر آزاد می توان به کارشـناس کتابـداری کتابخانه 
مرکزی دانشـگاه آزاد ایران )سـابق(، رئیس کتابخانه مرکزی دانشـگاه آزاد ایران )سـابق(، مشـاور و مترجم بنیاد 
پژوهش های اسـالمی آسـتان قدس رضوی و مدیر گروه کتابداری دانشـگاه فردوسـی مشـهد اشـاره نمود. وی به 
زبان های فارسـی، انگلیسـی، فرانسـه، آلمانی و عربی مسـلط بود. ویراسـتاری و ترجمه بیش از 20 عنوان کتاب 

و انتشـار 66  مقاله از جمله فعالیت های علمی ایشـان اسـت.
ترجمـه کتاب هـای: »شـناخت و کاربـرد روش تطبیقـی در علـوم کتابـداری )سیمسـوا، س. ، مک کـی(«، 
»مبانـی فلسـفه کتابـداری آموزشـی )جـان کرایسـت(«، »کتابخانه هـا و کتابداران در عصـر الکترونیـک )ویلفرید، 
ف. لنکسـتر(«، »تاریـخ و فلسـفه کتابـداری )جـی موکهر(«، »مجموعه سـازی: پیدایش، گزینش و گسـترش مواد 
کتابخانـه ای )ریچـارد گاردنـر(«، »رهنمود هایـی بـرای کتابخانه هـای عمومـی )اتحادیـه بین المللـی انجمن هـای 
کتابـداری(« از مهم تریـن و تأثیرگذارتریـن ترجمه هایـی اسـت کـه منجر به غنا و پیشـرفت کتابداری در ایران شـد. 

سـرانجام دکتر اسـدالله آزاد در واپسـین روز سـال 1388 درگذشـت. 
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مرحوم حجت االسالم والمسلمین استاد علی ابوالحسنی )منذر(

زندگی نامه
اسـتاد علـی ابوالحسـنی مشـهور بـه »منـذر« در سـال 1334 در تهران متولد شـد و پـس از گذرانـدن تحصیالت 
کالسـیک و ورود بـه دانشـگاه، با تشـویق اطرافیان تحصیالت حـوزوی را برای فعالیت های علمـی خود برگزید. 
ایشـان پـس از ورود بـه قـم در مدرسـه حقانی که در آن زمان تحت مدیریت شـهید آیت اهلل قدوسـی قرار داشـت، 
بـه تحصیـل مشـغول شـد و پـس از مـدت کوتاهـی، به طـور آزاد در حـوزه علمیه قـم به ادامـه تحصیـل پرداخت. 
او در قـم از محضـر اسـاتید به نامـی چون حضـرات آقایان: مـدرس افغانی، موسـوی گرگانی، اعتمادی، راسـتی 
کاشـانی، دوزدوزانی، جالل طاهرشـمس گلپایگانی، موسـوی تهرانی و سـید علی محقق داماد بهره برد. وی در 
همیـن سـال ها به صـورت پیگیـر بـه تألیف کتـاب و تنظیم مقالـه در حوزه هـای مختلف فرهنگ اسـالمی و تاریخ 

ایـران و جهـان پرداخـت و در کارنامـه علمـی و حرفه ای او آثار ارزشـمندی به چشـم می خورد. 
پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی نیـز، فعالیت هـای قلمـی خـود را در عرصه های مختلف توسـعه بخشـید 
و نشـان داد کـه در تحقیـق و پژوهـش صاحـب سـبک اسـت و نگاهـی دقیـق و منحصربه فـرد دارد. حاصـل 
تالش هـای پژوهشـی او تألیـف حـدود 40 عنوان کتـاب و ده ها مقالـه و مصاحبه در حوزه هـای مختلف فرهنگ 
اسـالمی و تاریخ ایران و جهان اسـت. ایشـان همچنین تألیف دورۀ 12 جلدی پیرامون ابعاد مختلف شـخصیت 

آیت اللـه شـهید حـاج شـیخ فضـل اللـه نـوری را وجهه همـت خویش قـرار داده بـود که 8 جلـد آن انتشـار یافت.
»نگاهـی بـه اصـل والیـت فقیه«، »تحلیلی از نقش سـه گانه شـهید شـیخ فضل الله نـوری در نهضت تحریم 
تنباکو«، »تراز سیاسـت؛ جلوه هایی از سیاسـت و مدیریت شـیخ انصاری«، »سیاهپوشـی در سـوگ ائمه نور )ع(، 

ریشـه های تاریخـی و مبانـی فقهـی« از جمله آثار به جای مانده از این محقق و نویسـنده اسـت.
دلیل نارسـایی  بـه  سـالگی   56 سـن  در  سوم اسـفند 1390  چهارشـنبه  شـامگاه  در  ابوالحسـنی  اسـتاد 

شـد. قم دفـن  بهشـت  بـاغ  مقبره العلمای قبرسـتان  در  و  قلبی درگذشـت 

الّله
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شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسالمی

مرحوم دکتر غالمعلی حاتم

زندگی نامه
دکتـر غالمعلـی حاتـم در سـال 1320 در قصـر شـیرین بـه دنیـا آمـد؛ در سـال 1354 مـدرک دکتـرای خـود را از 
دانشـگاه آنـکارای ترکیـه گرفـت و از سـال 1356 در اغلـب دانشـکده های هنـری مانند دانشـکده هنر دانشـگاه 
تهـران، اصفهـان، یـزد، الزهـرا )س(، شـریعتی، جهـاد، علـم و فرهنـگ و دانشـکده افسـری و دانشـگاه آزاد 
اسـالمی مشـغول بـه تدریـس بوده اسـت. ایشـان تألیف کتاب های آموزشـی ویـژه دانشـجویان دانشـگاه پیام نور 
را سـرلوحه اقدامـات خـود قـرار داد. ازجملـه ایـن کتاب هـا می توان بـه »هنر و تمدن اسـالمی 1« »هنـر و تمدن 
اسـالمی 2« ، »انسـان، طبیعـت، طراحـی«، »آشـنایی بـا هنـر در تاریـخ« برای دانشـجویان رشـته هنر دانشـگاه 

پیـام نور اشـاره کرد.
ایشـان عضـو هیئت علمـی دانشـکده علـوم نظـری و مطالعـات عالـی هنر دانشـگاه هنـر بود و در طـول این 
سـال ها بـه تدریـس، سـخنرانی، تألیـف کتـاب و مقالـه در حـوزه تاریخ هنـر به ویژه تاریخ هنـر ایـران پرداخت و در 
مجامـع علمـی، فرهنگـی و هنـری حضـور پـر رنگـی داشـت. عضویـت در کمیتـه انتصابـات و ترفیعـات اعضای 
هیئـت علمـی دانشـگاه هنـر، عضویت کمیتـه دکتری پژوهش هنر دانشـگاه هنر، ریاسـت کمیسـیون تخصصی 
هنرهـای کاربـردی، عضویت کمیته تحصیالت تکمیلی گروه نقاشـی دانشـگاه آزاد، مدیریت گروه هنر دانشـگاه 
پیـام نـور، مدیریـت گروه دکتری پژوهش هنر در هنرهای تجسـمی و کاربردی، مدیریت گروه کارشناسـی ارشـد 
پژوهـش هنـر، عضویـت شـورای تخصصـی تاریـخ هنـر پژوهشـکده هنرهـای سـنتی سـازمان میـراث فرهنگی 
و گردشـگری، عضویـت تحریریـه پژوهشـنامه هنرهـای نمایشـی دانشـگاه تهـران و مجله هـای رهپویـه سـوره، 
کیمیـای هنـر، نامـه هنـر دانشـگاه هنـر، مجلـه اثـر، نقـش مایـه، هنرسـو، پیکـره، پژوهشـنامه سـازمان میـراث 

فرهنگـی صنایـع دسـتی و گردشـگری و… ازجملـه فعالیت های این اسـتاد اسـت.
دکتر غالمعلی حاتم پس از طی یک دوره بیماری در اردیبهشت 1401 دار فانی را وداع گفت.
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شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسالمی

مرحوم آیت الله عباسعلی عمیدزنجانی
زندگی نامه

آیت اهلل عباسـعلی عمید زنجانی در سـال 1316 در زنجان متولد شـد. در سـال 1322 و از سن 6 سالگی تحصیالت 
ابتدایی خود را در مدرسـه توفیق زنجان آغاز کرد . وی در دوره دبیرسـتان از شـاگردان ممتاز محسـوب می شـد و از 
همـان زمـان به خاطـر ریشـه هایی که از طـرف مادری در سـلک روحانیت داشـت و عالقه ای که پدرش بـه روحانیت 
و علـوم دینـی ابـراز می کـرد، همزمـان دروس طلبگـی می خوانـد. در حـدود سـال 1330 بـه شـهر قم مهاجرت کرد 
و بـرای کسـب علـوم دینـی در سـطوح باالتـر وارد حـوزه علمیه قم شـد. او بعـد از ورود به حـوزه علمیه قم و شـرکت 
در درس اسـاتید آن دوره، بـه علـوم حـوزوی اکتفـا نکـرد و در تعطیـالت تابسـتانی که بـه زنجان مراجعـت می کرد با 
اسـاتید آن شـهر بـه تحصیـل هیئـت و نجـوم می پرداخـت. در سـال 1341 به عـراق رفـت و وارد حـوزه علمیه نجف 
شـد و در درس سـید محسـن حکیم، سـید ابوالقاسم خوئی، سـید محمود شـاهرودی و میرزا باقر زنجانی حاضر شد 
و همزمـان بـه فعالیت هـای سیاسـی بر علیه حکومـت پهلوی پرداخت. پـس از انقالب و در دوره های سـوم و چهارم 
مجلس شـواری اسـالمی از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شـد و در مجلس نیز ریاسـت کمیسـیون قضایی 
و کمیسـیون آیین نامـه داخلـی را بـر عهده داشـت. در سـال 68 از طرف امـام خمینی )ره( به عضویت شـورای قانون 

اساسـی انتخاب شـد. و در سـال 1367 پژوهشـکده مطالعات و تحقیقات علوم اسـالمی را تأسـیس نمود.
ایشـان عالوه بر تدریس در حوزه، از سـال 1358 بنا به درخواسـت آیت الله مفتح در دانشـکده الهیات دانشـگاه 
تهـران بـه تدریـس مشـغول شـد و پـس از آن به مـدت 50 سـال دروس بسـیاری را در مقاطع تحصیلی کارشناسـی، 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری در زمینه هـای مرتبـط بـا حقـوق اسـالمی تدریس نمـود. در پرونـده علمی ایشـان تألیف 
بیـش از 40 جلـد کتـاب و 70 مقالـه علمـی، مشـارکت در 179 همایش داخلـی و بین المللی با ارائه مقالـه یا به عنوان 
سـخنران، راهنمایـی بیـش از140 تز و رسـاله کارشناسی ارشـد و دکتری به چشـم می خورد. کتـاب 10 جلدی »فقه 
سیاسـی« و کتـاب »انقـالب اسـالمی و ریشـه های آن« کـه یکـی از منابـع درس عمومـی »انقـالب اسـالمی« در 

دانشـگاه اسـت، تألیف اوست.
آیت اهلل عمید زنجانی یکشنبه 8 آبان 1390 دار فانی را وداع گفت.
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مرحوم آیت الله محمد مؤمن
زندگی نامه

آیـت اللـه محمـد دانـش زاده مشـهور بـه محمـد مؤمـن در 23 دی ماه سـال 1319 در قـم متولد شـد. تحصیالت 
مقدماتـی را در قـم و ابتـدا در مکتب خانـه و سـپس در »مدرسـه جامـع تعلیمـات دینـی« گذرانـد و همزمـان بـه 
تحصیـل در حـوزه عالقه منـد شـد. او زیـر نظر اسـتادانی چـون امـام خمینی، سیدمحمدحسـین طباطبایی، علی 
مشـکینی، اسـتاد مرتضـی حائری و سـیدمحمدرضا گلپایگانی بـه درجـه اجتهاد دسـت یافت. محمـد مؤمن قبل 
از پیروزی انقـالب، بـا عضویـت در جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، در مبـارزات علیـه حکومت محمدرضـا 
و  انجامیـد  از اعضـای جامعـه مدرسـین  تـن  تبعیـد خـودش و 24  بـه  ایـن فعالیت هـا  و  پهلوی نقـش داشـت 
به تویسـرکان تبعید شـد. پس از انقالب اسـالمی مسـئولیت های گوناگونی ازجمله تعیین قضات در قوه قضائیه، 
عضویـت در شـورای نگهبان، مدیریـت حـوزه علمیـه، عضویـت در شـورای بازنگـری قانـون اساسـی و پنج دوره 
نمایندگـی مجلـس خبـرگان را برعهـده داشـت. همچنیـن ایشـان بـه تدریـس کتاب های مکاسب و رسـائل در 
فقـه و اصـول و شـرح تجرید و بدایة و نهایة الحکمه و اسـفار و عرشـیه در کالم و فلسـفه و خـارج اصول و خارج 
فقه پرداخت. ایشـان در خارج فقه مباحث معامالت، قضا، شـهادات، حدود و مسـائل مسـتحدثه را که مرتبط با 

حکومـت داری بودنـد، تدریـس می کرد. 
آثـار ایشـان در سـه دسـته فقهـی، اصولـی و فلسـفی نگاشـته شـده اسـت. بیشـتر آثـار وی دربـاره حکومـت 
اسـالمی و وظایف ولـی فقیه اسـت. »الوالیـة االلهیـة« در سـه جلد کتـاب مهم ایشـان درباره حکومت اسـالمی 
در زمـان حضـور و غیبت امـام معصـوم)ع( اسـت. از دیگـر آثـار وی مـی تـوان بـه »والیـت امـام و پیامبـر )ص( 
بـر امـر قانون گـذاری کلـی«، »والیـت امـام و پیامبـر )ص( بـر جامعـه اسـالمی«، »جایـگاه احـکام حکومتـی و 
اختیـارات ولـی فقیـه«، »بررسـی وظایف و حدود اختیارات ولـی فقیه«، »منابع مالی در حاکمیـت فقیه«، »اموال 
و ثروت هـای عمومـی در حکومـت اسـالمی«، »حکومـت حکیمانه؛ نقد و بررسـی نظریه حکمـت و حکومت« که 

همگـی در ارتبـاط بـا والیـت فقیه هسـتند، اشـاره کرد. 
آیت الله مؤمن به علت کهولت سن دچار مشکالت جسمانی شد و در 2 اسفند 1397 دار فانی را وداع گفت.
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دکتر عماد افروغ
زندگی نامه

دکتـر عمـاد افـروغ در سـال 1336 در شـیراز متولـد شـد. او دیپلمـش را در شـیراز گرفـت و پـس از آن بـرای 
ادامـه تحصیـل بـه انگلیـس رفـت و در سـال 1357 بـا اوج گرفتـن قیام ملت علیه شـاه بـه ایران آمـد. وی بعد از 
پیـروزی انقـالب بـرای ادامـه تحصیـل به انگلسـتان برگشـت و به مدت یک سـال بـه تحصیالتش ادامـه داد اما 
در سـال 1359 در تظاهراتی دسـتگیر شـده و بعد از 45 روز زندانی شـدن، اخراج سیاسـی شـد. در سـال 1365 
از دانشـگاه شـیراز در رشـته جامعه شناسـی مـدرک کارشناسـی دریافـت کـرد، در سـال 1369 از همان دانشـگاه 
مـدرک کارشناسی ارشـد را گرفـت و در سـال 1376 دکترایـش را از دانشـگاه تربیـت مدرس دریافت کرد. ایشـان 

در سـال 1373 به عنـوان دانشـجوی نمونـه کشـور در مقطـع دکتری انتخاب شـد. 
وی در هفتمین دور مجلس شـورای اسـالمی به عنوان نماینده حاضر بود، و ریاسـت کمیسـیون فرهنگی را 
برعهده داشـت. از سـال 137٦ تا 1382 عضو هیئت علمی دانشـگاه تربیت مدرس بود  و پس از آن به عضویت 
هیئت علمـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی درآمد و در سـال 1388 به صـورت داوطلبانه و پیش 
از موعد بازنشسـته و فعالیت اش را در مقام اسـتاد مدعو و تدریس دروس فلسـفه علوم اجتماعی و جامعه شناسـی 
فرهنگـی ایـران در مقطـع دکتـری و راهنمایـی پایان نامه  هـای دانشـجویی و انجـام پروژه هـا و پژوهش هـای 

شـخصی دنبال می نماید. 
از وی بیـش از 50 کتـاب )تألیـف و ترجمـه( و افـزون بـر 90 مقالـه بـه چـاپ رسـیده اسـت. از مهم تریـن 
آثـار وی می تـوان بـه ترجمـه کتـاب »روش در علـوم اجتماعـی: رویکـردی رئالیسـتی )انـدرو سـایر(« و تألیـف و 
پژوهـش کتاب هـای: »فضـا و نابرابـری اجتماعی«، »ابعـاد فضایی نابرابری هـای اجتماعی«، »هویـت ایرانی«، 
»نگرشـی دینـی و انتقـادی بـه مفاهیـم عمـده سیاسـی«، »فرهنگ شناسـی و حقـوق فرهنگی«، »چشـم اندازی 
نظـری بـه تحلیـل طبقاتـی و توسـعه«، »مناقشـه حق و مصلحت و بن بسـت جنبـش دانشـجویی« و »احیاگری و 

مردم سـاالری دینـی« اشـاره کرد.
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آیت اهلل علی عابدی شاهرودی
زندگی نامه

آیـت اهلل علـی عابـدی شـاهرودی در سـال 1328، در شـاهرود متولـد شـد. دروس مقدماتی حوزه هـای دینی را 
در زادگاه خویـش گذرانـد و سـپس در حوزه هـای مشـهد و قـم، به تحصیل ادامـه داد. دوره عالی فقـه و اصول را 
بـا بهره گیـری از محضـر آیات عظام: میرزا هاشـم آملی، شـیخ مرتضی حائـری یزدی و میرزا کاظـم تبریزی، به 
پایـان بـرد. همچنیـن موفق شـد عالمـه سیدمحمدحسـین طباطبایـی و برخی از شـاگردان ایشـان را درک کند. 
وی پـس از تکمیـل مـدارج علمـی و فقهی و فلسـفی بـه تدریس روی آورد. و سال هاسـت که در حـوزه علمیه قم 
و برخـی مراکـز علمـی و دانشـگاهی به تحقیق و تدریس علوم معقول و منقول مشـغول اسـت و در طول سـالیان 

آثـار علمـی فراوانـی را تألیـف نمـوده اسـت؛ ازجمله آثار ایشـان می توان بـه عناوین ذیل اشـاره کرد:
 »مقدمـه عربـی بر مفاتیـح الغیب مالصدرا با تصحیح محمد خواجوی«، »مقدمه فارسـی بـر ترجمه مفاتیح 
الغیب مالصدرا بـا تصحیح محمـد خواجـوی«، »مقدمه عربی بر شـرح اصول کافی مالصدرا بـا تصحیح محمد 
خواجـوی«، »خلـق جدیـد و حرکت جوهری، طبع  شـده در سـیر فلسـفه و عرفـان در ایران«، »الحاوی در شـرح 
و تفسـیر اسـانید و احادیـث اصـول کافـی«، »نقـد و شـرح نظریـه ترتـب«، »عاقـل و معقـول بـا تتمـه ای مشـتمل 
بـر معـاد جسـمانی«، »مدخـل اصـول فقـه«، »تحقیـق دوره اصـول فقـه از منظـر منطق اکتشـاف و نقـد عقل بر 
اسـاس مبادی عامه آیات و احادیث«، »نظریه اکتشـافی اجتهاد«، »طرح واژه فلسـفه اسـالمی به معنی اخص«، 
»تفسـیر سـوره تکاثر«، »حرکت ترکیبی جوهر و نقد تئوری نسـبیت اینشـتین«، »نقد شناخت شناسـی«، »منطق 
اکتشـاف انتقـادی«، »نقـد عقل نظری«، »نقـد عقل عملـی«، »متافیزیک اخالق«، »تعلیقات بـر مصباح األنس 
فنـاری«، »تعلیقـات بـر تمهیـد القواعـد ابن ترکـه«، »تعلیقـات بـر اسـفار«، »مدخلـی بـر عرفـان نظـری و عرفان 
سـلوکی«، »مدخل تفسـیر«، »مسـلك تجمیع در شـرح و تحقیق اسناد و احادیث«، »سـنجش قواعد علم درایه«، 

»سـنجش و اکتشـاف«، »قانـون اخـالق برپایه نقد عقـل به عقل« 
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دکتر محمدمنصور فالمكی
زندگی نامه

دکتر محمدمنصور فالمکی در سـال 1313 در شـهر مشـهد متولد شـد. تحصیالت مقدماتی را در مشـهد سپری 
کـرد و در سـال 1332 موفـق بـه اخذ درجه دیپلم شـد. کارشناسـی معمـاری را در دانشـگاه تهـران گذراند. برای 
تحصیل دوره دکتری رشـته معماری، نخسـت در »دانشـگاه رم« و سـپس در »دانشـگاه ونیز« تحصیالت خود را 
ادامه داد و در سـال 1342 از »دانشـگاه ونیز« موفق به اخذ درجه دکتری در رشـته معماری شـد. ایشـان بعد از 
فارغ التحصیلی ضمن کسـب درجه تخصص از دانشـگاه  میالن  در رشـته »فن  شهرسـازی« در سـال 1347 و نیز 
طی یک دوره دوسـاله و کسـب درجه تخصص از »دانشـگاه رم« در رشـته »مرمت بناها و شـهرهای  تاریخی« در 
سـال 1347 به ایران بازگشـت و در سـال تحصیلی 55 -1354 درجه اسـتادی خود را از دانشـگاه تهران دریافت 
کـرد. همـکاری ایشـان بـا دانشـگاه تهـران تـا سـال تحصیلی 1382 و با دریافـت  آخرین  رتبـه  در مقام  دانشـگاهی 

)رتبه 28 پایه  اسـتادی( ادامه داشـت.
یکـی از اقدامـات مهـم اسـتاد فالمکـی پـس از بازگشـت به ایـران، تعریـف درس  »مرمت  بناها و شـهرهای 
تاریخی« در سـال 1349 در دانشـگاه  تهران بوده که در سـال  اول  به عنوان  درس  انتخابی و سـپس  به  درس  پایه 
 تبدیـل  شـده اسـت. ایشـان همچنیـن به مدت دو سـال و نیم »انسـتیتو مرمـت« در دانشـگاه تهـران را دایر کرده 
و مدیـر مسـئول پژوهش هـا و طراحـی »مـوزه مقـدم« بـود. وی بـه غیـر از فعالیت هـای آموزشـی، فعالیت هـای 
مدیریتـی مهمـی نیـز داشـته اسـت. یکـی از ارزشـمندترین فعالیت هـای اسـتاد پایه گـذاری »مؤسسـه علمـی و 
فرهنگـی فضـا« در سـال  1362 به منظـور بررسـی تبـادل  تجـارب  مربـوط  به  فضای ساخته شـده  بـه  مقیاس های 

گوناگون اسـت. امـروز ایـن مؤسسـه بـه فعالیـت خـود در مجموعه مؤسسـه های »فضـا« ادامـه می دهد.
ایشـان تاکنـون بیـش از 18 عنـوان کتاب تألیف کرده و مقاالت بسـیاری در نشـریات داخلـی و خارجی ارائه 
داده  اسـت. ازجملـه آثـار ایشـان می تـوان بـه این موارد اشـاره کـرد: »باز زنده سـازی بناهـا و شـهرهای تاریخی« 
ترجمـه کتـاب »منشـور آتـن«، »سـیری در تجارب  مرمت  شـهری از ونیـز تا شـیراز«، »معماری بومـی«، »فارابی 

و سـیر شـهروندی در ایـران«، »معمـاری و موسـیقی«، »شـکل گیری معمـاری در تجارب  ایران  و غـرب « و ... .
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دکتر منوچهر محمدی
زندگی نامه

دکتـر منوچهـر محمـدی در سـال 1318 هجـری شمسـی در کرمـان متولـد شـد. دوره ابتدایـی را در دبسـتان 
اسـالمی وابسـته به جامعه تعلیمات اسـالمی به پایان رسـانید و سـه سال دوره اول متوسـطه را در دبیرستان امام 
خمینی)ره( )پهلوی سـابق( کرمان گذراند و پس از اخذ دیپلم در رفسـنجان مشـغول تدریس شـد. وی در سـال 
1345 تحصیالتـش را در دانشـکده حقـوق دانشـگاه تهـران ادامـه داد و موفق به اخذ کارشناسـی علوم سیاسـی 
از دانشـکده حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه تهران در سـال 1348، کارشناسی ارشـد علوم سیاسـی از دانشـگاه 
شـهید بهشـتی در سـال 1352 و کارشناسی ارشـد علـوم سیاسـی از دانشـگاه ویسکانسـین مدیسـون آمریـکا در 
سـال 1355 شـد، و دکتـری مطالعـات بین المللی را از دانشـگاه کارولینای جنوبی در شـهر کلمبیـای آمریکا اخذ 
کـرد؛ و پـس از آن بـا توجـه به نیاز انقالب به کشـور ایران بازگشـت؛ معـاون حقوقی و امور مجلـس وزارت دفاع و 
پشـتیبانی نیروهـای مسـلح، مشـاور حقوقـی وزیر دفاع، مشـاور حقوقی مدیرعامـل صنایع دفـاع، وزارت فرهنگ 
و آمـوزش عالـی، معـاون نخسـت وزیر و سرپرسـت دفتـر خدمـات حقوقـی بین المللـی، معاونـت امـور بین الملـل 
مؤسسـه پژوهشـی، فرهنگی انقالب اسـالمی، ریاسـت کمیته حقوقی شـورای عالی انقالب فرهنگی و مدیریت 
گـروه علـوم سیاسـی مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام خمینـی )ره( از جمله مسـئولیت هایی هسـتند کـه بعد از 

انقـالب بر عهده داشـت.  
از ایشـان 23 کتـاب و صدهـا مقالـه علمـی پژوهشـی بـه چـاپ رسـیده کـه از مهم ترین آنهـا کـه در ارتباط با 
انقالب اسـالمی ایران و یا سیاسـت خارجی جمهوی اسـالمی اسـت می توان به این موارد اشـاره کرد: »تحلیلی 
بـر انقـالب اسـالمی« ، »انقـالب اسـالمی در مقایسـه بـا انقالب هـای روسـیه و فرانسـه«، »انقـالب اسـالمی: 
زمینه هـا و پیامدهـا«، »سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران: اصـول و مسـائل«، »مـروری بـر سیاسـت 
خارجـی ایـران دوران پهلوی«، »آینده نظام بین الملل و سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی«، »آمریکا از دیدگاه 
مقـام معظـم رهبـری«، »مدیریـت بحـران در جمهـوری اسـالمی«، »دسـتاوردهای کالن انقـالب اسـالمی در 

سـطوح ملـی، منطقه ای و جهانـی« و ... .
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شخصیت پیشتاز علوم انسانی و اسالمی

دکتر علی محمد ولوی
زندگی نامه

دکتر علی محمد ولوی در سـال 1335 در بیرجند به دنیا آمد. تحصیالت دوره متوسـطه را در مشـهد و در دبیرسـتان دانش 
بـزرگ نیـا و دبیرسـتان علم )وابسـته به دانشـگاه مشـهد( گذرانـد. با وقـوع انقالب اسـالمی تحصیالتـش در مقطع دکتری 
رشـته علـوم اجتماعی در دانشـگاه رضاشـاه )شـعبه هـاروارد( ناتمام مانـد و علی رغم گذرانـدن واحدهای آموزشـی موفق به 
نوشـتن رسـاله و دفاع از آن نشـد. پس از آن در اولین دوره پذیرش دانشـجو در دانشـگاه تربیت مدرس در رشـته الهیات و در 

گرایـش تاریـخ ادیان شـرکت کـرده و دوره دکتری تاریخ اسـالم را نیز در همین دانشـگاه گذراند. 
ایشـان عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه الزهـرا)س( اسـت و نزدیـک بـه 50 سـال در دانشـگاه های کشـور بـه تدریس و 
تحقیـق و پژوهـش پرداختـه و بـا دانشـگاه های شـهید بهشـتی، خوارزمـی، تهـران، تربیـت مـدرس و ... همـکاری داشـته 
اسـت. تألیـف بیـش از 50 عنـوان کتـاب و مقالـه علمـی پژوهشـی در مجـالت معتبـر ملـی و بین المللـی، سرپرسـتی قریـب 
بـه 70 پایان نامـه و رسـاله در مقطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری، سـردبیری 5 نشـریه علمـی پژوهشـی معتبر ملـی زیر نظر 
وزارت علـوم، تأسـیس گـروه تاریـخ و کتابخانـه آن در دانشـگاه الزهـرا)س(، تربیـت نیـروی متخصـص بـرای هیئت علمی 
دانشـگاه های کشـور و عضویـت مؤثـر در هیئـت ممیزه دانشـگاه ها ازجملـه فعالیت های مهـم و تأثیرگذار ایشـان در طی 50 

سـال گذشـته بوده است. 
وی اسـتادی روشـمند و پژوهشـگری اسـت که برای اسـالمی ـ ایرانی کردن دانشـجویان گام برداشـته و از متن های 
دینـی روش  هـای پژوهشـی را اسـتخراج کـرده و بـا آمیختـن بـه روش های دانـش جدیـد، آن را در اختیـار دانشـجویان قرار 

است. داده 
اسـتاد ولـوی بنیان گـذار انجمـن ایرانی تاریخ کشـور اسـت که به نوعی به رشـته تاریخ انسـجام بخشـیده و چهار نشـریه 

پژوهشـی دانشـگاهی را مدیریت می کند.
ازجمله آثار تألیف شـده توسـط ایشـان می توان به »دیانت و سیاسـت در قرون نخسـتین اسـالمی«، »تاریخ علم کالم و 
مذاهـب اسـالمی«، »فرهنگ کار در اسـالم« و »تاریخ شناسـی و تاریخ نگـری: گفتگویی در باب تاریخ نگـری و تاریخ نگاری 

سـده های نخستین اسـالمی« اشاره کرد.
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نظریه پرداز  بـــرتــر

دکتر محمد دبیرمقدم
زندگی نامه

دکتـر محمـد دبیرمقـدم در سـال 1332 در کاشـان متولـد شـد. سـال اول تحصیـالت ابتدایـی را در زادگاه خـود گذراند و سـال 1350 در تهران 
دیپلم گرفت. دوره کارشناسـی زبان انگلیسـی را در مدرسـه  عالی ترجمه در سـال 1354 پشـت سـر گذاشـت. دو سـال بعد موفق به اخذ مدرک 
کارشناسی ارشـد در رشـته زبان شناسـی همگانی از دانشـگاه تهران شـد. سـپس به دانشـگاه ایلینوی آمریکا رفت و در رشـته زبان شناسی نظری 
بـه ترتیـب در سـال های 1358 و 1361 مقاطـع کارشناسی ارشـد و دکتـری را به اتمام رسـاند. سـپس به ایران بازگشـت و از آن زمـان تاکنون در 
دانشـگاه عالمه طباطبایی به تدریس، تحقیق و راهنمایی دانشـجویان زبان شناسـی مشـغول اسـت. وی در تأسـیس دوره های کارشناسی ارشـد 
زبـان و ادبیـات انگلیسـی، دوره دکتـرای آمـوزش زبان انگلیسـی، کارشناسی ارشـد و سـپس دکترای زبان شناسـی همگانی در دانشـگاه عالمه 
طباطبایی نقش به سـزایی داشـته اسـت.  ازجمله مسـئولیت های ایشـان می توان به مدیریت گروه زبان انگلیسـی و زبان شناسـی دانشگاه تربیت 
مـدرس، مدیریـت گـروه زبـان و ادبیات انگلیسـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی، مدیریت گروه زبان شناسـی دانشـگاه عالمه طباطبایـی، معاونت 
پژوهشـی دانشـگاه عالمه طباطبایی، عضویت شـورای عالی برنامه ریزی رشـته زبان شناسـی، رئیس گروه واژه گزینی زبان شناسـی فرهنگستان 
زبـان و ادب فارسـی، عضـو پیوسـتۀ فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، معاون علمی و پژوهشـی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، مدیر گروه 
دسـتور و رسـم الخط فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، عضویـت در کارگـروه هیئت ممیزه فرهنگسـتان های جمهوری اسـالمی ایـران، عضو 
کمیسـیون دائمی هیئت امنای دانشـگاه عالمه طباطبایی و مدیریت گروه زبان شناسـی و آموزش زبان فارسـی به غیرفارسـی زبانان اشـاره کرد. 
ایشـان در آبان مـاه 1389 به عنـوان چهـره مانـدگار معرفـی شـد. همچنین از طـرف وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری در یک دوره اسـتاد نمونه 

کشـوری و در دوره دیگر به عنوان پژوهشـگر نمونه کشـوری برگزیده شـد.
وی کتـب و مقـاالت متعـددی بـه زبان هـای فارسـی و انگلیسـی تألیـف کـرده و عضـو هیئـت تحریریـه برخـی از نشـریات تخصصـی 
زبان و زبان هـای  فارسی، رده شناسـی  زبـان  دسـتور  زبان شناسـی،  نویـن  حوزه نحو، نظریه هـای  در  عمدتـاً  ایشـان  پژوهش هـای  اسـت. 
پیدایـش  نظـری:  »زبان شناسـی  دوجلـد،  در  ایرانـی«  زبان هـای  »رده شناسـی  کتاب هـای  از  می تـوان  ایشـان  آثـار  ازجملـه  ایرانی اسـت. 
جمهـوری  سـال  کتـاب  جایـزه  نظـری«  »زبان شناسـی  کتـاب  کـه  بـرد  نـام  ایرانـی«  منظـری  »زبان شناسـی  و  زایشـی«  دسـتور  تکویـن  و 
کلیـدی  به عنـوان سـخنران  متعـددی  بین المللـی  در همایش هـای  او  اسـت.  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  در سـال 1378  ایـران  اسـالمی 
ایرانـی  زبان هـای  زبـان فارسـی و رده شناسـی  زبان شناسـی  ارائـه مقالـه در موضـوع  بـه  نیـز در روسـیه  و  اروپـا  یـا مدعـو در دانشـگاه های 
و پیامدهـای یافته هـای رده شناسـی زبان هـای ایرانـی بـرای مباحـث جهانـی مطـرح در رده شناسـی پرداختـه اسـت و در پنـج نوبـت از طـرف 
موسسـه پژوهشـی مکس پالنـک در آلمان)شـهر الیپزیـک( به عنـوان اسـتاد مدعـو بـرای پژوهـش و ایـراد سـخنرانی دعـوت شـده اسـت.
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مترجم برتر)بخش ترجمه از عربی به فارسی(

دکتر موسی بیدج
زندگی نامه

دکتـر موسـی بیـدج متولـد مهرمـاه 1334 و دانش آموختـه کارشناسی ارشـد ادبیـات عـرب و دارای مـدرک هنـری 
دکتراسـت. او در تمـام ایـن سـال ها تالش کرده که چشـم اندازی از ادبیات امروز عرب در ایـران و ادبیات معاصر ایران 
در جهـان عـرب ارائـه کنـد و آن را بـه تاریـخ درخشـان ادیبـان ایرانی در زبـان عربی پیوند دهـد. موفقیـت او در این راه، 
رهاوردهایـی را بـه همـراه داشـته اسـت. جایـزه کتاب سـال جمهوری اسـالمی و تقدیـر از تالش های او در کشـورهای 
کویـت، عـراق و قطـر ازجملـه این رهاوردهاسـت. او بـا حضور در همایش هـا و مراکز فرهنگی کشـورهای عربی تالش 
کـرده اسـت تصویـری درسـت و رسـا از ادبیـات معاصـر ایـران ارائـه کنـد. سـردبیری فصلنامـه سلسـلةالحوار و مجلـه 
شـیراز)هردو ویـژه فرهنـگ و ادب ایـران بـه زبـان عربـی( ازجملـه فعالیت های اوسـت. به اذعان بسـیاری از اسـتادان 
ادبیات فارسـی در دانشـگاه های کشـورهای عربی، ایشـان با ترجمه و ارائه آثاری از صدها شـاعر ایرانی از نیما به بعد، 
و نویسـنده از جمـال زاده بـه بعـد توانسـته اسـت مأخذی بـرای دانشـجویان و عالقه مندان بـه ادبیات فارسـی در جهان 
عـرب فراهـم کنـد و در آمـوزش آنها مؤثر باشـد. همچنین برنامه »جهان ترجمه« با کارشناسـی و اجرای وی در شـبکه 
رادیویـی فرهنـگ تنهـا برنامـه تخصصـی صـدا و سـیما در زمینـه معرفـی مترجمـان و دسـت اندکاران ترجمه اسـت که 
حضـور کارشناسـانه وی در ایـن سـال ها کارنامـه متفاوتـی را برای ایـن برنامه رقم زده اسـت. تدریس ادبیـات تطبیقی، 

فـن ترجمـه و نقـد ترجمـه از دیگـر فعالیت هـای او در این سـال ها بوده اسـت. 
وی پـس از چهـار دهـه فعالیـت مسـتمر در زمینـه تألیـف و ترجمه بـه دو زبان فارسـی و عربی، 60 عنـوان کتاب فراهم 
آورده اسـت. 15 عنـوان از ایـن کتاب هـا بـه ترجمـه ادبیات ایران از فارسـی به عربـی اختصاص دارد که در کشـورهای 
لبنـان، کویـت، الجزایـر و مصر منتشـر شـده اسـت. او 10 کتاب تألیفی در زمینه شـعر، داسـتان و پژوهـش و 35 کتاب 
نیـز مختـص ترجمـه از ادبیات معاصر عرب به زبان فارسـی منتشـر کرده اسـت. برخی از عناوین کتاب های ایشـان که 

بـه چاپ هـای متعدد رسـیده از این قرار اسـت:
»عیسـی پسـر انسـان«، »دیوانـه«، »موسـیقی از جبـران خلیـل جبـران«، »بلقیـس و عاشـقانه های دیگـر از نـزار 
قبانـی«، »شـادی حرفـه مـن نیسـت از محمـد الماغوط«، »بـرای مردن وقـت نداریـم از سمیح القاسـم«، »دو طلوع دو 
نوازنـده«، »صـد سـال شـعر عرب«، »انتولوژی شـعر ایـران از نیما تا امـروز) به زبان عربـی در کویـت(«، »نردبان صبح 

را پاییـن می آورد)بـه زبـان عربـی در مصر(«.
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مترجم برتر)بخش ترجمه از انگلیسی به فارسی(

دکتر کورش صفوی
زندگی نامه

دکتـر کـورش صفـوی در سـال 1335 در تهـران متولـد شـد. تحصیـالت ابتدایـی و متوسـطه خـود را در آلمـان 
و اتریـش بـه پایـان بـرد و در سـال 1350 بـه تهـران بازگشـت. چـون فارسـی نمی دانسـت به ناچـار در دبیرسـتان 
هـدف ثبت نـام کـرد و مجـدد در رشـته ریاضـی ـ فیزیـک دیپلم گرفت و پـس از اخذ دیپلم به رشـته زبـان و ادبیات 
آلمانـی دانشـگاه تهـران رفـت و سـال بعد به مدرسـه عالـی ترجمه انتقالی گرفـت و در سـال 1354 موفق به اخذ 
لیسـانس از این دانشـگاه شـد. در همان سـال بـرای ادامه تحصیل بـه آمریکا رفت؛ و پس از یـک فصل تحصیل 
در رشـته زبان شناسـی در دانشـگاه دولتی اوهایـو و دو نیمسـال تحصیـل در ام.آی. تـی، بـه دلیل بیمـاری پدر به 
ایران بازگشـت و در سـال 1356 وارد دوره کارشناسی ارشـد زبان شناسـی دانشـگاه تهران شـد و در سـال 1358 
و پیـش از انقـالب فرهنگـی مـدرک کارشناسی ارشـد خـود را اخـذ کرد. از سـال 1356 به صـورت حق التدریس و 
در سـال 1358 بـه اسـتخدام دانشـگاه عالمـه طباطبائی درآمد و در ابتـدا عضو هیئت علمی گـروه زبان و ادبیات 
فارسـی و سـپس عضـو هیئت علمـی گـروه زبان شناسـی آن دانشـگاه شـد. وی نزدیـک بـه ده سـال پـس از اخـذ 
مدرک کارشناسی ارشـد و هنگامی که دوره دکتری زبان شناسـی دانشـگاه تهران دوباره بازگشـایی شـد، وارد این 
دوره شـد و در سـال 1372 دکتـرای زبان شناسـی خـود را از ایـن دانشـگاه اخـذ کـرد. او در سـال 1378 به مرتبه 
دانشـیاری و در سـال 1383 به مرتبه اسـتادی ارتقا یافت. وی در سـال 1400 حسـب درخواسـت خودش پس از 

45 سـال تدریـس به افتخار بازنشسـتگی نائل شـد.
ایشـان دارای پژوهش هـای متعـددی در زمینه معناشناسـی، نشانه شناسـی، رابطه زبان شناسـی و ادبیات و 
تاریخ زبان شناسـی اسـت و از وی بیش از 58 مقاله و بالغ بر 60 کتاب تألیفی و ترجمه به چاپ رسـیده اسـت. از 
ترجمه هـای دکتـر کـورش صفـوی می توان به این آثار اشـاره کرد: »سـه رسـاله دربـاره حافظ«، »نگاهـی تازه به 
معناشناسـی«، »روندهـای بنیادین در دانش زبان از یاکوبسـن«، »دورۀ زبان شناسـی عمومـی«، »زبان و ذهن«، 
»فـن دسـتور از دیونوسـیوس تراکـس«، »ترجمـه مجموعـه مقـاالت دانش نامـه فلسـفه«، »محفـل فیلسـوفان 
خامـوش«، »بوطیقـای سـاختگرا«، »دیوان غربی شـرقی«، »دنیای سـوفی« و »درآمدی بر معناشناسـی زبان«. 
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انجمن مالی اسالمی ایران
انجمن مالی اسـالمی ایران)Iranian Association of Islamic Finance(  به منظور گسـترش، پیشـبرد و 
ارتقـای علمـی دانـش مالی ـ اسـالمی و توسـعه کیفـی نیروهای متخصـص و بهبود بخشـیدن به امور آموزشـی و 
پژوهشـی در زمینـه مالی ـ اسـالمی در سـال 1393 بـا کسـب مجـوز از وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری تاسـیس 
شـد. این انجمن که در سـه سـال اول فعالیت خود، باالترین شـیب رشـد را در بین انجمن های علمی تازه تاسیس 
تحـت نظـارت وزارت علـوم داشـته، از سـال 96 تا به امـروز همواره رتبه A را در این ارزیابی کسـب نموده اسـت. 
انجمـن مالـی اسـالمی ایـران کـه از اسـاتید برتر حـوزه و دانشـگاه، در هیئـت مؤسـس و هیئت مدیره خـود بهره 
می بـرد، در راسـتای اهـداف خـود در زمینـه مالی  ـ  اسـالمی در سـطح ملـی و بین المللی فعالیت هـای مختلفی را 

دنبـال می کند کـه اهم آنهـا عبارتند از:
ایجـاد پایـگاه جامـع مالی ـ اسالمی)شـامل معرفـی کتـب، مقـاالت، پایان نامه هـا، اسـاتید و نهادهـای برتـر،   •
نشـریات داخلـی و بین المللـی و مصوبـات کمیتـه فقهـی سـازمان بـورس و شـورای فقهی بانـک مرکزی( به 

www.iaif.ir زبـان فارسـی و انگلیسـی در سـایت انجمـن بـه نشـانی
برگزاری کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی داخلی و بین المللی در قالب نشست های تخصصی ماهانه  •

برگـزاری سـاالنه همایـش مالی ـ اسـالمی در سـطح بین المللـی بـا همـکاری مراکـز دانشـگاهی و حـوزوی،   •
بانک هـا، بیمه هـا و ارکان بـازار سـرمایه کشـور

برگـزاری دوره هـای آموزشـیMBA  وDBA  بـازار سـرمایه اسـالمی و دوره مدیریـت سـبد اوراق بهـادار با   •
همـکاری نهادهـای داخلـی و بین المللـی

ارتباط با نهادها و انجمن های مشابه بین المللی و شبکه سازی علمی در سطح جهانی  •
برگزاری مسابقات ملی دانشجویی با هدف ایجاد ارتباط بین بدنه دانشجویی و نظام مالی   •

انتشار کتب و نشریات تخصصی در حوزه مالی اسالمی   •
تعریف و اهدای پنج جایزه مالی اسـالمی شـامل شـخص برتر، نهاد برتر، پایان نامه برتر، رسـاله برتر و کتاب   •

برتـر در زمینـه مالـی اسـالمی جهت تقدیر از مفاخـر و فعالین حوزه مالی اسـالمی 
سـوق دادن پژوهش هـا و پایان نامه هـای دانشـجویی در جهـت رفـع نیازهـای جامعـه بـا ارائـه موضوعـات   •

پژوهشـی منطبـق بـا نیازهـای بازارهـای مالـی بـه دانشـجویان.
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انجمن علمی برتر در بخش حوزوی

انجمن علمی کالم اسالمی حوزه
بـا عنایـت بـه جایـگاه علـم کالم در جوامـع بشـری و جامعه اسـالمی و ضرورت پاسـخ گویی به شـبهات 
حـوزه عقایـد دینـی و تبیین اصول عقاید مذهب حقه جعفری )ع( و شناسـایی شـخصیت ها، ظرفیت ها 
و نهادهـای علمـی مرتبـط بـا این دانش در راسـتای سـاماندهی و هدفمند کـردن فعالیت های کالمی، 
انجمـن کالم اسـالمی حـوزه علمیـه در سـال 1386 تأسـیس شـده اسـت. فعالیت هـای ایـن انجمـن 
شـامل بخش هـای پژوهشـی، آموزشـی، ارتباطـات و همکاری هـای علمـی، سـاختار و منابع انسـانی و 

اطالع رسـانی می شـود. 
از مهمترین اهداف این انجمن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسـایی ظرفیت هـا، شـخصیت ها و نهادهـای مرتبط با دانش کالم و تالش در جهت سـاماندهی   •
و هدفمنـد کـردن فعالیت هـای کالمی

آموزش و پژوهش در حوزه کالم اسالمی  •
تبیین اصولی عقاید حقه جعفری  •

پاسخگویی به شبهات در حوزه عقاید دینی با توجه به نیاز روز  •
اطالع رسـانی در حـوزه دانـش کالم و رویدادهـای آن بـه اعضـای انجمـن و عالقمنـدان در سـطح   •

علمیه حـوزه 
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نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان

مجله پژوهش ادبیات معاصر در سـال 1373 توسـط دانشـکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران و توسط جمعی 
از اسـتادان و فرهیختگان برجسـته این دانشـگاه و به منظور توسعه و تعمیق پژوهش در زبان ها و ادبیات خارجی شروع 
بـه کار کرد. در ابتدا نام آن »نشـریه دانشـکده زبان های خارجی« و سـپس »پژوهش زبان هـای خارجی« بود. در آغاز 
ایـن نشـریه طیف گسـترده ای از موضوعات بـا زمینه های ادبیـات، نقد، آموزش زبان، ترجمه، زبانشناسـی را پوشـش 
می داد. اما بعد در راسـتای تخصصی تر شـدن به »پژوهش ادبیات معاصر جهان« تغییر نام داد و هم اکنون به صورت 

مجلـه ای درحوزه ادبیات معاصر جهان و ادبیات تطبیقی در اختیار پژوهشـگران ایـن حوزه قرار دارد.
در تاریخ 84/3/7 طی شـماره 3/2910/310  درجه علمی پژوهشـی مجله »پژوهش ادبیات معاصر جهان« از دبیرخانه 
کمیسـیون بررسـی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اباغ گردید. از آنجاییکه ارتقاء کیفی مجله 
همـواره از دغدغـه های اصلی مسـئولین دانشـکده زبان ها و ادبیات خارجی بوده اسـت، خوشـبختانه با پی گیری های 
صـورت گرفتـه ، ایـن مجله هم اکنـون در پایگاه بین المللـی  Scopus  قرار دارد و موفق به کسـب رتبه بین المللی 
  Scopus از کمیسـیون بررسـی نشـریات علمی کشورگردیده اسـت. این در حالیسـت که گرفتن نمایه ی بین المللی
برای مجات در حوزه علوم انسـانی و خصوصا ادبیات، و هچنین زبانی غیر از انگلیسـی، به سـختی صورت می پذیرد.  
این مجله با هدف تحلیل و شناسـاندن ادبیات معاصرجهان، مبانی نظری و جریانهای حاکم بر روند ادبیات، و انتشـار 
مقاالت ناب و روشـمند قصد دارد به عنوان بسـتری یرای ترویج دانش و تبادل نظر باشـد. از این رو در تاش اسـت 
تا بتواند افق تازه ای فراروی پژوهشـگران و نویسـندگان بگسـتراند و در کنار آشناسـازی با ادبیات و نقد ادبی معاصر، 
بـا پرداختـن بـه موضوعـات جدید از جمله ادبیـات مهاجرت، جهانی  شـدن و ادبیات، ادبیات تطبیقـی، ادبیات و هویت 
پسااسـتعماری و ادبیـات اقلیـت، بـه ارائه دیدگاه هـای نوین و بـه روز در عرصه جهانی نیـز بپردازد. درهمین راسـتا در 
داوری مقاالت دریافت شـده امانتداری علمی، بدیع بودن اندیشـه نویسـنده و تجلی هویت علمی او در مقاله از اهمیت 

ویژه ای برخوردار هسـتند.
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.نشریه علمی برتر دربخش حوزوی

نشریه علمی ـ پژوهشی ذهن 

مجلـه »ذهـن« تنهـا نشـریه علمـی پژوهشـی معرفت شناسـی ایـران اسـت که در سـال 1379 از سـوی 
گـروه معرفت شناسـی و علـوم شـناختی »پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـالمی« و با همـت جمعی از 
اسـتادان و فرهیختگان برجسـته حوزوی و دانشـگاهی تأسـیس شـده اسـت و تاکنون 90 شـماره از آن 
http://zehn.iict.ac.ir منتشـر شـده اسـت و مقاالت منتشر شـده از طریق سـامانه مجله به نشـانی

قابل دسترسـی است.
مهم ترین اهداف مجله عبارتند از:

بازپژوهـی، تنیسـق، توسـعه و تعمیـق معرفت شناسـی اسـالمی بـا لحـاظ مکاتـب، آرا و مباحـث   •
معاصـر معرفت شناسـی 

تبییـن و تحلیـل انتقـادی مباحث علوم شـناختی، مشـتمل بر فلسـفه ذهن، زبان شناسـی شـناختی،   •
روان شناسـی شـناختی، هـوش مصنوعـی، عصب شناسـی شـناختی و انسان شناسـی شـناختی

مطالعه و بررسی معرفت شناسی هنجاری، فرامعرفت شناسی و معرفت شناسی کاربردی  •
تبییـن نقـاط برخـورد مبانی و لوازم نظریه های معرفت شناسـی غربی با اندیشـه های دینی-فلسـفی   •

اسالمی
نقد و ارزیابی نحله ها و نظریه های معرفت شناختی کالسیک، جدید و معاصر  •

مطالعه تطبیقی و ارزیابی نحله ها و نظریه های معرفت شناسی کالسیک، معاصر و جدید  •
مطالعه و بررسی مقایسه ای مکاتب معرفت شناختی غربی با آرای معرفت شناختی اسالمی  •

مجلـه ذهـن بـه مدیـر مسـئولی آیت الله علی اکبر رشـاد، سـردبیری حجت االسـالم و المسـلمین دکتر 
علیرضـا قائمی نیـا و دبیرتحریریـه محمدمهـدی حکمت مهر منتشـر می شـود.
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برگزیدگان 
بخش بین الملل
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زندگی نامه
 پروفسـور مسـعودالعالم چودری در سـال 1945 در بنگالدش متولد شـد. او در سال 1967 در مقطع لیسانس در 
رشـته ریاضیات محض از دانشـگاه داکا، بنگالدش، فارغ التحصیل شـد. سپس در دانشـگاه اسالم آباد ریاضیات 
محـض و کاربـردی را در مقطـع فوق لیسـانس ادامـه داد. او همچنیـن در سـال 1973 فوق لیسـانس خـود را در 
زمینـه اقتصـاد سیاسـی از دانشـگاه تورنتـو دریافـت کـرد و در سـال 1977 دکتـرای خـود را در همیـن رشـته و از 

همیـن دانشـگاه اخذ کرد. 
 چودری یکی از معدود دانشـمندان در عرصه مطالعات اسـالمی اسـت که بر اقتصاد و امور مالی اسـالمی 
تمرکـز داشـته و از نظـر محافل دانشـگاهی غربی و اسـالمی آثار او ایفاگر نقشـی موثر در تعییـن قواعد امور مالی 
و اقتصـاد اسـالمی بوده انـد. او سـال ها بـه تدریس و راهنمایی دانشـجویان دوره دکتری در دانشـگاه تریسـاکتی، 
اندونـزی، پرداختـه و در زمینه هـای روش شناسـی اجتماعی-علمـی در اسـالم، شـریعت و اقتصـاد بـه تحقیـق و 
انتشـار آثار پرداخته اسـت. او اولین فرد دانشـگاهی در رشـته خود بود که با آثار تأثیرگذارش )در طول 35 سـال 
گذشـته( بـه مبانـی شـناختی اقتصـاد و امـور مالـی اسـالمی پرداخت. »پول در اسـالم« اولیـن اثر مهـم در زمینه 
اقتصـاد اسـالمی بـود کـه از دیـدگاه اقتصـادی معاصـر نوشـته شـد. او بیـش از 30 کتـاب و ده هـا مقالـه منتشـر 
کـرده اسـت. ایشـان پیشـگام چارچوب نظـری جدید در علوم اسـالمی معاصر با عنـوان رابطه ریسـمان توحیدی 

)TSR( بـوده اسـت کـه نظریـه ای در بـاب یگانگی توحیـدی در هستی شناسـی اجتماعی- علمی اسـت.
 وی در دانشـگاه های متعـددی ازجملـه در تریسـاکتی )اندونـزی(، کیـپ بریتـون )کانادا(، دانشـگاه علوم و 
فن آوری چیتاگونگ )بنگالدش(، دانشـگاه سـلطان قابوس )عمان( ، آکادمی مطالعات اسـالمی )کواالالمپور( 
تدریـس کـرده اسـت. ازجملـه آثـار چودری می تـوان به »توحید و شـریعت: تحقیق روش شـناختی فرارشـته ای«، 
»پارادایـم جهانـی و نظـام جهانـی اسـالمی: اقتصـاد، جامعـه، اخـالق و علـم«، »اقتصـاد اسـالمی هترودکس: 
ظهـور یـک نظریـه اخالقی-اقتصادی«، »اقتصاد اسـالمی و کووید19، پیامدهای اقتصـادی، اجتماعی و علمی 
یـک بیمـاری همه گیر جهانی«، »بعد روش شـناختی اقتصاد اسـالمی«، »دانش و دانشـگاه: اسـالم و توسـعه در 

منطقه همکاری آسـیای جنوب شـرقی« و »نظریه پدیدارشناسـی اقتصاد اسـالمی« اشـاره کرد

مسعود العالم چودری
)کشور: بنگالدش(
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طـه عبدالرحمـن در 28 مـه 1944 در الجدیـده، مراکـش به دنیا آمـد. او تحصیالت مقدماتی خـود را در الجدیده 
و دوره متوسـطه را در کازابالنـکا گذرانـد. سـپس تحصیالتـش را در مقطـع لیسـانس و فوق لیسـانس در مراکش 
و سـپس فرانسـه ادامـه داد. عبدالرحمـن در سـال 1972 بـا نوشـتن رسـاله ای تحـت عنـوان »زبـان و فلسـفه: 
مطالعه سـاختارهای زبانی هستی شناسـی« دکترای خود را در رشـته فلسـفه از دانشـگاه سـوربن، پاریس دریافت 
کـرد. او از سـال 1970 تـا زمـان بازنشسـتگی در سـال 2005، به عنوان اسـتاد فلسـفه زبان و منطق در دانشـگاه 
محمـد پنجـم تدریـس کـرد. عبدالرحمـن یکـی از اعضای »انجمـن بین المللـی مطالعات اسـتدالل« اسـت و در 
دانشـگاه های متعـددی در کشـورهای عربـی ازجملـه در تونـس، الجزایـر، اردن، مصـر، لیبی، سـودان، عراق و 

... تدریـس کرده اسـت. 
او از بنیانگـذاران »اتحادیـه نویسـندگان مراکـش« و همچنیـن عضـو سـابق انجمـن بین المللـی مطالعـات 
استداللی)مسـتقر در آمسـتردام(، عضـو سـابق انجمـن فلسـفه و ارتباطـات بین فرهنگـی، و بسـیاری از دیگـر 
موسسـات پژوهشـی بین المللـی بـوده اسـت. طـه عبدالرحمـن دو بـار برنـده جایزه کتاب سـال مراکش شـد و در 
سـال 2006 نیـز جایـزه مطالعات اسـالمی آیسسـکو را برای کتاب »مسـئله اخـالق« دریافت کـرد. پژوهش های 

عبدالرحمـن بـر منطـق، فلسـفه زبـان و فلسـفه اخالق متمرکز اسـت. 
بـه »زبـان و فلسـفه: رسـاله ای دربـاب سـاختارهای زبانـی هستی شناسـی«،  آثـار وی می تـوان  ازجملـه 
»درآمـدی بـر مبانـی گفتگو و نوسـازی الهیـات«، »منطق و نحو صـوری«، »گفتمان هایی برای آینده«، »مسـئله 
اخـالق،  نقـش آن در نقـد اخالقـی مدرنیتـه غربی«، »درآمـدی بر پایه گـذاری مدرنیته اسـالمی«، »گفتگو افقی 

بـرای آینـده« و »پساسکوالریسـم: نقـدی بـر جدایـی اخـالق و دین « اشـاره کرد.

طـه عبـدالـرحمـن
)کشور: مراکش(
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زندگی نامه
عثمـان بـکار در سـال 1946 در مالـزی به دنیا آمد. او دارنده کرسـی معرفت شناسـی و مطالعات تمدنی 
الغزالی در موسسـه بین المللی اندیشـه و تمدن اسـالمی وابسـته به دانشـگاه بین المللی اسالمی مالزی 
و اسـتاد بازنشسـته فلسـفه و معاون سـابق معاونت آموزشـی دانشـگاه ماالیا اسـت. ایشـان در دانشـگاه 
لندن تحصیل کرد و در آنجا مدرک کارشناسـی و کارشناسی ارشـد خود را در رشـته ریاضیات به دسـت 
آورد. او  در سـال 1986 دکترای خود را در رشـته فلسـفه اسـالمی از دانشـگاه تمپل فیالدلفیا دریافت 
کـرده و نویسـنده و ویراسـتار 42 کتـاب  و ده هـا مقالـه در زمینه اندیشـه و تمدن اسـالمی، فلسـفه و علم 
اسـالمی، اسـالم معاصر و گفتگوهای بین ادیان و تمدن ها اسـت. وی بنیانگذار مرکز گفتگوی تمدنی 
در دانشـگاه ماالیـا اسـت، همچنیـن به عنوان مشـاور در سـازمان ها و مؤسسـات مختلف دانشـگاهی و 
بین المللـی ازجملـه یونسـکو، مرکـز علوم اسـالمی )کانـادا(، مرکز تفاهم اسالم-مسـیحیت )دانشـگاه 

جـورج تـاون(، بنیـاد قطر و کنگره توسـعه علـوم و فن آوری در جهان اسـالم فعالیت کرده اسـت. 
او در سـه دهـه گذشـته سـهم مهمـی در پیشـرفت مطالعـات فلسـفه و تاریـخ علم در جهان اسـالم 

داشـته اسـت. از او به عنـوان یکـی از 500 مسـلمان تأثیرگـذار در جهـان نـام برده شـده اسـت.
دو کتـاب »طبقه بنـدی علـوم از منظـر حکمـای مسـلمان« )1992( و »توحیـد و علـم« )1992( از 
مشـهورترین آثـار بـکار محسـوب می شـوند. برخـی از دیگر آثـار او عبارتنـد از: »حکمت زیسـت محیطی 
برای سـیاره زمین: میراث اسـالمی« )2022(، »الفارابی: زندگی، آثار و اهمیت«)چاپ دوم-2018(، 

»تمـدن اسـالمی و جهـان مدرن: مقـاالت موضوعی« و »تاریخ و فلسـفه علوم اسـالمی«.

عثمــان َبــــكار
)کشور: مالزی(
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زندگی نامه
سـید علی محمد نقوی در سـال 1953 در یک خانواده بسـیار سرشـناس از علما به دنیا آمد که در هند به »خانوده 
اجتهـاد« معروفنـد. پـدرش عالمـه علـی نقـی نقـوی از عالمـان صاحب نـام و اسـتاد دانشـکده الهیـات دانشـگاه 
علیگـر بـود. تحصیـالت دینـی اولیه خود را زیر نظر پدرش گذراند. سـپس در رشـته الهیات از دانشـگاه مسـلمین 
علیگـر فارغ التحصیـل شـد. در سـال 1974 بـرای ادامه تحصیالت اسـالمی به عراق و سـپس ایران سـفر کرد. 
او نـزد علمـای بزرگـی چـون عالمـه مرتضی مطهری، دکتـر مفتح، دکتر عزتی و پروفسـور صاحـب زمانی دانش 
آموخـت. ایشـان در ایـران به عنـوان پژوهشـگری مطـرح شـناخته شـده و چندیـن عنـوان کتاب از ایشـان توسـط 
مؤسسـات انتشـاراتی معتبری ازجمله امیرکبیر، دفتر نشـر فرهنگ اسـالمی و بنیاد شـهید منتشـر شده است. در 
سـال 1984 بـه لنـدن رفـت و یـک پروژه تحقیقاتی را به ثمر رسـاند. پس از بازگشـت به هند، مسـئولیت پروژه ای 
در مـورد تطبیـق ادیـان را بـه عهده گرفت و در پایان اثری حجیم در دو جلد با عنوان »بررسـی اندیشـه های دینی 
هند« منتشر کرد. وی در رزومه پژوهشی خود طرحی از تفسیر قرآن دارد که آن را در دو جلد منتشر کرده است.
او بـه همـراه دکتـر کلب صادق، شـخصیت برجسـته مذهبی هند، یک مدرسـه علمیه مدرن بـه نام »مدینه 
العلـوم« در علیگـر تأسـیس کـرد کـه بعدهـا به عنوان کالج توسـعه یافـت. در سـال 2006 به عنوان اسـتاد الهیات 
در دانشـگاه علیگـر منصـوب شـد. سـپس رئیـس دپارتمان الهیات شـیعه و سـپس رئیس دانشـکده الهیات شـد. 
ایشـان پـس از 11 سـپتامبر 2001 کـه جنبـش گفتگـو و تفاهم بیـن ادیان اهمیت بیشـتری یافـت، بارها به 
آمریـکا دعوت شـد و با پروفسـور سـویدلر و پروفسـور پـل نیتر و دیگر پیشـگامان جنبش بین ادیـان همکاری کرد 
و در سـال 2017، پـس از تأسـیس مرکـز تفاهـم بیـن ادیـان، توسـط پروفسـور طـارق منصـور به عنـوان مؤسـس 
مدیـر مرکـز تفاهـم بیـن ادیـان منصـوب شـد. وی در کنفرانس هـا و کارگاه هـای بین المللـی و ملـی متعـددی 
در خصـوص گفتگـوی بیـن ادیـان شـرکت و سـخنرانی های گسـترده ای در ایـن خصـوص ارائـه کـرده اسـت. 
همچنیـن جوایـز متعـددی را به دلیـل فعالیـت در زمینـه الهیـات و مطالعـات بیـن ادیـان دریافـت کـرده اسـت.
ازجملـه آثـار وی می تـوان بـه »کتـاب راهنمـای عقایـد و عمل اسـالمی )به همـراه جان کوپر(«، »اسـالم و 
ملی گرایی«،  »نهج البالغه و تفاهم بین ادیان )به همراه پروفسـور اس. ام. واصم(« و »سـیری در تاریخ اندیشـه 

دینی هنـد« نام برد.

سید علی محمد نقوی
)کشور: هند(
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زندگی نامه
دالل عبـاس در سـال 1947 در لبنـان بـه دنیـا آمـد. این فارسـی پژوه و مترجم برجسـته در سـال 1970 موفق به 
کسـب دانشـنامه لیسـانس از دانشـگاه بیروت شد و در سـال 1974 با نوشتن رسـاله ای با عنوان »زن در اندلس، 
آینـه تمدنـی کـه لحظه ای درخشـید و سـپس تکه تکه شـد« دانشـنامه فوق لیسـانس گرفت. در 1989 با نوشـتن 
رسـاله ای تحت عنوان »بهاء الدین عاملی ادیب، فقیه و عالم« در رشـته زبان و ادبیات فارسـی از دانشـگاه لبنان 

دانشـنامه دکتری گرفت. 
در 1978 درپـی جنـگ داخلـی در لبنـان بـا خانـواده اش بـه ایـران کوچ کـرد و پس از بازگشـت بـه لبنان در 
دانشـگاه بـه تدریـس پرداخـت. در سـال 2011 پـس از سـال ها تدریس در دانشـگاه لبنان، بازنشسـته شـد. دالل 
عبـاس هـم اکنـون به راهنمایی پایان نامه های ارشـد و دکتری در رشـته ادبیات عرب، ادبیـات تطبیقی، و تمدن 
اسـالمی مشـغول اسـت. او نقـش بـارزی در تبادل معرفتی میـان ایران و جهان عرب و اسـالم ایفا کـرده و حلقه 

وصـل میـان دو فرهنگ بوده اسـت.
تنـوع آثـار او از تألیـف و ترجمه کتب و مقاالت علمی و عمومی و راهنمایی رسـاله ها و انجام سـخنرانی ها از 
دیگـر خصوصیـات تـالش علمی نیـم قرن از زندگی پربار اوسـت، آثارش درباره شـیخ بهایی و مقـاالت متعددش 
در مجلـه مطالعـات ادبـی و توجـه بـه روابـط فرهنگـی ایـران و جبـل عامـل او را متمایـز می کنـد. وی در عرصـه 
سیاسـت نیز درباره امام موسـی صدر، مسـئله فلسـطین، اسـالم گرایی و والیت فقیه آثاری ترجمه کرده اسـت. از 
جمله آثار او می توان به ترجمه آثاری از شـهید مطهری، عبدالکریم سـروش، نیما یوشـیج، احمد شـاملو، مهدی 
اخـوان ثالـث، خسـرو گلسـرخی، سـهراب سـپهری و داسـتان هایی از صـادق هدایـت و محمدعلـی جمـال زاده 
نیـز اشـاره کـرد. برخـی از تألیفـات ایشـان بـه این شـرح اسـت: »قـرآن و شـعر«، »زن در جامعه ایـران«، »روابط 
فرهنگـی میـان ایـران و جبـل عامـل از دوران صفویـه تـا کنـون«، »زن در عصر جاهلیت« و »سـعدی شـیرازی، 

شـاعر زندگی«. 

دالل عباس
)کشور: لبنان(
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زندگی نامه
رامـون گراسـفوگل  در سـال 1956 در پورتوریکـو متولـد شـد. او در سـال 1979 موفـق بـه کسـب لیسـانس در 
رشـته جامعه شناسـی از دانشـگاه پوتوریکـو شـد. در سـال 1986 در رشـته مطالعـات شـهری از دانشـگاه تمپـل 
فوق لیسـانس گرفت و در سـال 1992 از همان دانشـگاه دانشـنامه دکتری را در رشـته جامعه شناسـی کسب کرد 
و در سـال 1994 دوره پسـادکتری را در مرکـز علـوم انسـانی پاریـس بـه پایـان رسـاند. وی جامعه شـناس اسـت و 
در زمینـه اسالم هراسـی، مطالعـات چیکانو و التین، اسـتعمارزدایی، مهاجرت بین المللی، اقتصاِد سیاسـی نظام 

جهانـی و نژادپرسـتی تحقیـق و پژوهـش می کند.
ایشـان اسـتاد مطالعـات قومـی در دانشـگاه برکلـی کالیفرنیـا اسـت. او به دلیـل فعالیت هایـش در زمینـه 
اسـتعمارزدایی از دانـش و قـدرت، و همچنیـن فعالیـت در زمینـه مهاجـرت بین المللـی و اقتصـاد سیاسـی نظـام 
جهانی شـناخته شـده اسـت. سـال ها همکار پژوهشـی مرکز علوم انسـانی پاریس بوده و در سـال 1990 تدریس 
را در دانشـگاه تمپـل آغـاز کـرد. در سـال 1992 به عنـوان اسـتاد مدعـو در دانشـگاه جـان هاپکینـز تدریس کرد. 
همچنیـن در دانشـگاه بینگهامتون نیویـورک)1998-1995( و کالج بوسـتون)2000- 1998( نیز تدریس کرده 
و از سـال 2001 تاکنـون اسـتاد دانشـگاه برکلی کالیفرنیا اسـت و در زمینـه مطالعات تطبیقـی در زمینه مهاجرت 
از کارائیـب بـه اروپـای غربـی و آمریکا، تفکـر اسـتعمارزدایی در آمریکای التین، اقتصاد سیاسـی نـژاد و قومیت، 

پارادایم هـا در مطالعـات چیکانـو و پارادایم هـای فراملـی در مطالعـات قومـی تدریـس می کند.
ازجملـه آثـار او می تـوان بـه »نژادپرسـتی چیسـت؟«، »نژادپرسـتی، مطالعـات مربـوط بـه درهم تنیدگـی و 
مهاجـرت«، »سـاختار دانـش در دانشـگاه های غـرب زده«، »صـور چندگانـه اسالم هراسـی«، »اسـتعمارزدایی از 
یونیورسالیسـم های غربی«، »اسالم هراسـی معرفتی و علوم اجتماعی اسـتعماری«، »حقوق بشـر و یهودستیزی 
پـس از غـزه«، »دوره طوالنـی: درهم تنیدگـی میان اسالم هراسـی و نژادپرسـتی در نظام جهانی سـرمایه داری/
مردسـاالری اسـتعمارِی مـدرن«، »نـژاد و قومیـت یـا قومیت هـای نـژادی؟: هویت هـا در اسـتعمار جهانـی« و 

»اسالم هراسـی در مناظـره: تبارشناسـی هـراس از اسـالم و ایجـاد گفتمـان« اشـاره کرد.

رامون گراسفوِگل
)کشور: پورتوریكو(



فصل دوم: معـرفـی  برگزیـدگان

93

زندگی نامه 
آنتونـی شـاکر نویسـنده و متخصـص فلسـفه و تمدن اسـالمی، فلسـفه آلمان، تاریـخ و علوم اجتماعی اسـت و در 

زمینـه فلسـفه اسـالمی و معاصـر پژوهش و تألیـف می کند.
او  لبنانی تبـار اسـت امـا در کانـادا بـزرگ شـده و زندگـی می کنـد. در سـال 1980 در مقطـع لیسـانس در 
رشـته جامعه شناسـی و فلسـفه از دانشـگاه کنکوردیـا فارغ التحصیـل و سـپس در سـال 1991 موفـق بـه کسـب 
فوق لیسـانس در رشـته فلسـفه اسـالمی از مؤسسـه مطالعـات اسـالمی، دانشـگاه مـک گیـل شـد. وی در سـال 

1996 دانشـنامه دکتـری را در رشـته »فلسـفه اسـالمی در قـرون وسـطی« از همـان دانشـگاه کسـب کـرد.
 در سـال 1996، پـس از اتمـام دکتـرای خـود، به عنـوان عضو شـورای اجرایی اپوزیسـیون رسـمی)پارلمان 
کانـادا( انتخـاب شـد و ریاسـت چندیـن کمیتـه کلیـدی و مشـورت با رهبـران حزب را برعهده داشـت. چند سـال 
قبـل از ایـن سـمت، در ژوئیـه 1988 بـرای اولیـن بـار بـه ایـران و ازجملـه شـهر قم سـفر کـرد. در آنجا بـه همراه 
جمعـی از هم سـفران بـا طـالب و پژوهشـگران دیدار کرد. این سـفر خاص، یـک نقطه عطف معنوی و آموزشـی 
مهم در زندگی او بود. ایشـان به فلسـفه اسـالمی و عرفان بسـیار مسـلط اسـت و در دفاع از اندیشـه اسـالمی و 

مقابلـه با تفکر فلسـفی غـرب مهارت باالیـی دارد.
او کتـب و مقـاالت متعـددی را بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت. ازجملـه آثـار او می تـوان به ترجمه سـه جلد 
از »احیـاء علـوم الدیـن« غزالـی اشـاره کـرد. برخی دیگـر از آثـار او عبارتند از: »بازتعریف فلسـفه: تفکـر به عنوان 
گردهمایـی تمـدن«، »فلسـفه و میـراث انسـانی در جهـان پسـاغرب«، »مدرنیتـه، تمـدن و بازگشـت بـه تاریـخ«، 
»انسـان، هسـتی و تعادل در زندگی )میزان( در فلسـفه اسـالمی«، »غزالی؛ نیت، اخالص و صدق«، »تفکر به 

زبـان واقعیـت: صدرالدیـن قونـوی« و »اهمیـت پارادایمـی ادراک در فلسـفه وجود از منظـر مالصدرا« 

آنتونی ِاف. شاِکر
)لبنانی(
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زندگی نامه
مبینـا موکـر در سـال 1964 در سـارایوو بـه دنیـا آمد. تحصیـالت ابتدایـی و متوسـطه را در ژیوینیتسـه گذراند. در 
سـال 1988 تحصیالتش را در رشـته زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسـی در دانشـکده فلسفه در سارایوو 
بـه پایـان رسـاند. در سـال 1997 بـه ایـران سـفر کـرد. در سـال 2000 در رشـته زبـان و ادبیات فارسـی در مقطع 
فوق لیسـانس از دانشـگاه تهران فارغ التحصیل شـد. موکر در سـال 2003  و در همان دانشـگاه از رساله دکتری 
خود در رشـته ادبیات عرفانی فارسـی دفاع کرد. او رسـاله دکتری خود را درباره فریدالدین عطار نیشـابوری و به 
راهنمایـی اسـتاد محمدرضـا شـفیعی کدکنی و مشـاوره دکتر تقی پورنامداریان نوشـت. موکر رئیـس گروه زبان و 

ادبیات فارسـی مؤسسـه علمی پژوهشـی »ابن سینا« در سـارایوو است.
او چندیـن کتـاب و نیـز مقـاالت متعـددی را در مجـالت علمـی و تخصصـی و همایش های ملـی و بین المللی در 

زمینـه ادبیـات، عرفان و فلسـفه اسـالمی، تاریخ و فرهنگ منتشـر کرده اسـت.
ازجملـه آثـار وی می تـوان بـه »دیـوان اشـعار امـام خمینـی)ره( )ترجمـه(«، »مقامـات انبیـا از دیـدگاه عرفانی در 
جهان بینـی عطـار نیشـابوری«، »فرهنـگ لغـت فارسی-بوسـنیایی«، »شـیخ حسـن قائمـی )فرزنـد زمـان(«، 
»ترجمـه »الهی نامـه« عطـار نیشـابوری به زبان بوسـنیایی«، »تفکر در فقـر معنوی؛ راهی برای رسـیدن به تقرب 
الهـی«، »بازتـاب تفکـرات موالنـا در کیمیاگـر، اثـر پائولـو کوئیلـو«، »اخـالق زیسـتی در پرتـو عرفان اسـالمی«، 

»عمـر خیـام: حکیـم یـا عـارف« و »بررسـی اجمالـی زندگـی فریدالدیـن عطار« اشـاره کرد.

مبینا موکر
)کشور: بوسنی(

ُ
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زندگی نامه
منصور لیمبا  در سـال 1972 در فیلیپین به دنیا آمد. او دانشـیار علوم سیاسـی و مطالعات بین المللی و اسـالمی 
در دانشـگاه آتنئو دو داوائو در شـهر داوائو، فیلیپین اسـت. وی در سـال 1994 مدرک لیسـانس خود را در رشـته 
معـارف اسـالمی و تاریـخ اسـالم و نیز در سـال 1996 لیسـانس دیگری را در رشـته روابـط بین الملل از دانشـگاه 
دولتـی میندانائـو، شـهر مـاراوی، فیلیپیـن اخذ کرد. او دارای مدرک کارشناسی ارشـد در رشـته روابـط بین الملل 
از دانشـگاه شـهید بهشـتی اسـت. همچنین مـدرک دکتری روابـط بین الملل را از دانشـگاه تهـران دریافت کرده 
اسـت. ایشـان از سـال 2015 تا 2019 پژوهشـگر مؤسسـه هویت  و گفتگوی اسـالمی »القلم« در جنوب شـرقی 
آسـیا بود و همچنین با مجله هویت ها و گفتگوی اسـالمی در جنوب شـرق آسـیا »اقراء« همکاری داشـته است.
وی عالوه بـر زبـان فیلیپینـی بـه زبان هـای انگلیسـی و فارسـی نیـز مسـلط اسـت و عالوه بـر تدریس، بـه تألیف و 
ترجمـه کتـب و مقـاالت از فارسـی بـه انگلیسـی و فیلیپینی پرداخته اسـت و ده ها اثـر مکتوب و ترجمـه در زمینه 
سیاسـت بین الملـل، تاریـخ، فلسـفه سیاسـی، امـور مالی اسـالمی، فقه، الهیـات، علـوم قرآنی و تفسـیر، حدیث، 

اخالق و عرفـان دارد.
ترجمـه کتـاب »شـیعه پاسـخ می دهـد« اثر دکتر سـیدرضا حسینی نسـب در سـال 2007 در جشـنواره شـیخ 
طوسـی به عنـوان بهتریـن اثـر ترجمه شـناخته شـد. او همچنین توانسـت عنـوان »بهتریـن مقالـه« را در پنجمین 
کنفرانـس بین المللـی دکتریـن مهدویـت بـه خود اختصـاص دهد. ازجملـه آثار ایشـان می توان به »منابع مسـتند 
تاریـخ مسـلمانان میندانائـو از ظهـور اسـالم تـا قـرن 1800«، »روز بین المللـی قـدس: ظهـور دوبـاره یـک نظـم 
اجتماعـی یکپارچـه بـرای امـت«، » اصـول اخالقـی از منظـر امـام خمینـی)ره( )ترجمـه(«، »حکومت اسـالمی 
)ترجمـه(«، »تعلیـم و تربیـت در اسـالم )ترجمـه(«، »دیدگاهـی اسـالمی در بـاب نظریـه معرفـت )ترجمـه(«، 

»آشـنایی بـا تاریـخ و منابـع حدیثـی )ترجمـه(«و »بررسـی اجمالـی دولـت مهـدی )ترجمه(« اشـاره کرد.
او پس از پایان نگارش »چگونه در بورس فیلیپین براسـاس شـریعت سـرمایه گذاری کنیم«، در حال ترجمه 
»دیوان حافظ« شـهید مرتضی مطهری از فارسـی به انگلیسـی اسـت و پس از آن ترجمه »مسـئله ربا و بانک به 

ضمیمه مسـئله بیمه« را در دسـتور کار خود دارد.

منصور ال. لیمبا
)کشور: فلیپین(
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زندگی نامه
ادریس هانی در سـال 1967 در شـهر موالی ادریس در مراکش متولد شـد. او اندیشـمند، پژوهشـگر و نویسـنده  
در حـوزه فلسـفه و مسـائل راهبـردی و از فعـاالن مبـارزه با امپریالیسـم و تروریسـم و حمایت از مقاومـت و آرمان 
فلسـطین اسـت. عالیـق پژوهشـی او شـامل مسـائل اندیشـه عـرب، رنسـانس و اصالحـات دینـی، جنبش هـای 

سیاسـی اسـالمی، تحلیل ژئواسـتراتژیک سیاسـی است.
پـروژه فکـری کـه ادریـس هانـی در خصـوص آن کار می کنـد، بـه اندیشـه عربـی و اندیشـه اسـالمی مرتبط 
اسـت. ایـن پـروژه بر مسـائل مهم مربوط به رنسـانس و پـروژه تمدنی تمرکـز دارد. او منتقد اندیشـه معاصر عرب، 
ایدئولوژی و علوم اسـالمی، گفتمان های دینی و سیاسـی و روایت سـنتی تاریخ اندیشـه دینی و فلسـفه اسـالمی 
اسـت. وی در حـوزه اندیشـه اسـالمی تخصـص دارد و تاکنـون ده هـا کتـاب و مقاله در خصوص مسـائل اندیشـه 

عربی منتشـر کرده اسـت.
ازجمله آثار ایشـان می توان به »خالفت غصبی«، »اعراب و غرب«، »مشـکل تقریب و بحران رویکردها«، 
»مهـدی منتظـر، فلسـفه غیبـت و حتمیـت ظهـور«، »امام مهـدی، حقیقتی تاریخی یـا فرضیه ای فلسـفی«، »ما 
بعـد الرشـدیة: مالصدرا، پیشـگام حکمت متعالی«، »تفـاوت و پذیرش: دیدگاهی انتقادی در مسـیرهای جهانی 
شـدن و گفتگـوی تمدن هـا«، »اسـالم و مدرنیتـه: شرمسـاری های عصـر و ضرورت هـای تجدیـد گفتمـان«، 
»نقشـه های ایدئولوژیـک پـاره شـده: ایدئولـوژی و تضـاد ایدئولوژی هـای عربـی و اسـالمی معاصـر« و »مصیبت 

بهـار عربی: رویکردی فلسـفی و ژئواسـتراتژیک« اشـاره کرد.

ادریس هانی
)کشور: مراکش(
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تعـداد آثـار دریافت شـده سـیزدهمین دوره جشـنواره بین المللـی فارابـی 3172 اثـر اسـت کـه بیشـترین 
فراوانـی متعلق به گروه »علوم تربیتی، روان شناسـی و علوم ورزشـی« با تعـداد 435 اثر )13/71 درصد 

از کل آثار( اسـت. 
ایـن آثـار دارای ویژگی هـای متفاوتـی هسـتند که شـرحی از آنها ارائه می شـود. از نظر رده سـنی 2248 
نفـر )70/87 درصـد( از صاحبـان آثـار در رده سـنی بزرگسـال و 924 نفـر )29/12 درصـد( از صاحبان 
آثـار در رده سـنی جـوان قـرار دارند. جنسـیت 2171 نفـر )68/44 درصد( از صاحبان آثـار مرد و 1001 
نفـر )31/55 درصـد( از صاحبـان آثـار زن گزارش شـده اسـت. از نظر نـوع اثـر 1382 )43/55 درصد( 
در قالـب کتـاب پژوهشـی، 282 اثر )8/89 درصـد( در قالب گزارش پایانی پژوهـش، 712 اثر )22/44 
درصـد( در قالب رسـاله دکتـری و 796  اثر )25/09 درصد( در قالب پایان نامه کارشناسی ارشـد عرضه 

شده اند. 
در ادامـه، گـزارش آمـاری آثـار و صاحبان آنها بـه تفکیک گروه های علمی در جـداول مربوطه به همراه 

نمودار ارائه می شـود.

جدول شماره یک: کلیات آمار آثار ثبت نامی در جشنواره سیزدهم
تعداد آثار 
دریافتی

آثار دریافتی به 
تفکیک رده سنی

آثار به تفکیک 
آثار دریافتی به تفکیک قالب اثرجنسیت

3172جمع

کتابزنمردجوانبزرگسال
چاپی

کتاب
الکترونیکی

طرح
پژوهشی

رساله
دکتری

پایان نامه
کارشناسی ارشد

224892421711001550832282712796
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جدول شماره دو: اعضای شوراها و گروه های علمی- تعداد و زمان فعالیت

تعداد شورا/ گروه علمی
اعضا

تعداد 
جلسه

زمان 
جلسات

)ساعت(

نفر 
ساعت

شوراها

171351شورای سیاست گذاری
1826108شورای علمی جشنواره

112666شورای برگزیدگان خارجی

ی علمی
گروه ها

7818126اخالق، ادیان و عرفان
848:3068تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

72535حقوق
83864زبان، ادبیات و زبان شناسی

8514112علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
741284علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

83972علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی
10412120علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای

6612:3075علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
638:3051فقه و اصول

83756فلسفه، منطق و کالم
837:3060فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری
72642مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی)ره(

74963مطالعات هنر و زیبایی شناسی
72749مطالعات میان رشته ای 

158611۴۴1302جمع

نمودار اعضای شوراها و گروه های علمی - تعداد و زمان فعالیت

94 
 

 

 تعداد و زمان فعالیت -هاي علمی  : اعضاي شوراها و گروهدونمودار شماره 
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جدول شماره سه: آمار ارزیابی همه جانبه به تفكیک گروه های علمی 

گروه علمی
تعداد آثار بعد از تعداد آثار دریافتی

ارسال شده پاالیش
به داوری

ارزیابی همه جانبه
سرانه 

داوری ها
تعداد درصدتعداددرصدتعداد

داوران
تعداد 

داوری ها

1595.0131214.42613404٦1.15اخالق، ادیان و عرفان

31810.0252709.87624٦4741.15تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

1٦85.29615٦5.706412121حقوق

2738.6072378.66910323٦1.12زبان، ادبیات و زبان شناسی

2507.8812298.37623٦9741.07علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

2537.9762157.8642257٦51.14علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

43513.71437٦13.753133٦371.02علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی

علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات 
1243.9091083.9501229351.20منطقه ای

2909.1422739.9852055٦٦1.2علوم قرآنی، تفسیر و حدیث

1033.247943.43811303٦1.2فقه و اصول

2357.4091977.2061237411.10فلسفه، منطق و کالم

فناوری اطالعات، اطالع رسانی و 
932.932812.9631025291.1٦کتابداری

مطالعات انقالب اسالمی و امام 
431.356381.3901438401.05خمینی)ره(

14٦4.6031234.4991441441.07مطالعات هنر و زیبایی شناسی

1986.2421515.52351٦1٦1مطالعات میان رشته ای 

بخش خارجی )ایران شناسی و 
842.648٦52.377٦511٦55.9اسالم شناسی(

3172100.0002734100.0002725927161.40جمع

نمودار تعداد داوران و تعداد داوری ها در ارزیابی همه جانبه به تفكیک گروه های علمی
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جدول شماره چهار: آمار آثار دریافت شده و زمان )نفر ساعت( داوری و ارزیابی آثار به تفكیک گروه های علمی

گروه های علمی
زمان)نفر- ساعت( داوری و ارزیابی آثارتعداد آثار دریافتی

داوری گروه علمیدرصدتعداد
همه جانبه

کل فرایند 
ارزیابی

1595.013126184310اخالق، ادیان و عرفان
31810.02568296364تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

1٦85.296354883حقوق
2738.60764144208زبان، ادبیات و زبان شناسی

2507.881112296408علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
2537.97684260344علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

43513.71472148220علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی
علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات 

1243.909120140260منطقه ای

2909.14275264339علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
1033.24751144195فقه و اصول

2357.40956164220فلسفه، منطق و کالم
932.93260116176فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری
431.35642160202مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی)ره(

14٦4.60363176239مطالعات هنر و زیبایی شناسی
1986.2424964113مطالعات میان رشته ای 

842.64866260326بخش خارجی)ایران شناسی و اسالم شناسی(
3172100.000114328644007جمع

نمودار زمان )نفر ساعت( ارزیابی و داوری آثار به تفكیک گروه های علمی
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جدول شماره پنج: آمار آثار دریافتی به تفكیک رده سنی

گروه های علمی
جوانبزرگسالتعداد آثار دریافتی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
1595.01312276.729563723.27044اخالق، ادیان و عرفان

31810.02524075.47177824.5283تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
1685.2969254.76197645.2381حقوق

2738.60723586.080593813.91941زبان، ادبیات و زبان شناسی
2507.88120381.24718.8علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

2537.97615762.055349637.94466علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی
43513.71428465.2873615134.71264علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی

علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات 
1243.9098971.774193528.22581منطقه ای

2909.14220269.655178830.34483علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
1033.2476966.990293433.00971فقه و اصول

2357.40918980.425534619.57447فلسفه، منطق و کالم
932.9326670.967742729.03226فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری
431.3563479.06977920.93023مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی)ره(

1464.6037249.315077450.68493مطالعات هنر و زیبایی شناسی
1986.24213467.676776432.32323مطالعات میان رشته ای 

842.6486071.428572428.57143بخش خارجی )ایران شناسی و اسالم شناسی(
3172100.00022۴870.8701192۴29.12989جمع

نمودار آمار آثار دریافتی به تفكیک رده سنی
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جدول شماره شش: آمار آثار به تفكیک جنسیت صاحب اثر

گروه های علمی
زنمردتعداد آثار دریافتی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
1595.01311773.584914226.41509اخالق، ادیان و عرفان

31810.02523573.899378326.10063تاریخ، جغرافیاو باستان شناسی
1685.29613580.357143319.64286حقوق

2738.60714954.5787512445.42125زبان، ادبیات و زبان شناسی
2507.88116465.68634.4علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

2537.97619275.889336124.11067علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی
43513.71424456.0919519143.90805علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی

1243.90911592.7419497.258065علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای

2909.14219567.241389532.75862علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
1033.2477370.873793029.12621فقه و اصول

2357.40919984.680853615.31915فلسفه، منطق و کالم
932.9324548.38714851.6129فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری
431.3563786.04651613.95349مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی)ره(

1464.6038054.794526645.20548مطالعات هنر و زیبایی شناسی
1986.24213065.656576834.34343مطالعات میان رشته ای 

842.6486172.619052327.38095بخش خارجی )ایران شناسی و اسالم شناسی(

3172100.000217168.۴۴262100131.55738جمع

نمودار آمار آثار به تفكیک جنسیت صاحب اثر
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جدول شماره هفت: آمار آثار دریافتی به تفكیک قالب اثر

گروه های علمی
تعداد آثار 

دریافتی
کتاب پژوهشی

پایان نامه رساله دکتریگزارش پژوهشی
کارشناسی ارشد الكترونیكیچاپی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
1595.0134025.157234427.67296138.1761013522.012582716.98113اخالق، ادیان و عرفان

31810.0257222.6415110131.76101185.6603777022.012585717.92453تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
1685.2962011.904766236.9047695.3571432917.26194828.57143حقوق

2738.6079133.333334817.58242114.0293048330.402934014.٦5201زبان، ادبیات و زبان شناسی
2507.881197.69136.43614.44618.45823.2علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

2537.9763915.415025019.762854015.810286826.877475622.13439علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی
علوم تربیتی، روان شناسی و علوم 

43513.7144710.80467517.241384710.804612228.0459814433.10345ورزشی

 علوم سیاسی، روابط بین الملل و 
1243.9093629.032263830.6451632.4193552520.161292217.74194مطالعات منطقه ای

2909.142206.89655210837.24138103.4482765619.310349633.10345علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
1033.2471110.679613130.0970998.7378642423.300972827.18447فقه و اصول

2357.4095623.829796025.5319152.127664217.872347230.٦383فلسفه، منطق و کالم
فناوری اطالعات، اطالع رسانی 

932.93255.3763441415.053762223.655912931.18282324.73118و کتابداری

مطالعات انقالب اسالمی و امام 
431.356511.627912251.1627949.302326716.27907511.٦2791خمینی)ره(

1464.6032315.753423523.97261510.273973121.232884228.7٦712مطالعات هنر و زیبایی شناسی
1986.242168.0808084623.232323316.666673718.686876633.33333مطالعات میان رشته ای

بخش خارجی)ایران شناسی و 
842.6485059.5238178.33333378.33333389.523811214.28571اسالم  شناسی(

3172100.00055017.3392283226.229512828.8902971222.4464179625.09458جمع

نمودار آمار آثار دریافتی به تفكیک قالب اثر
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جدول شماره هشت: آمار آثار به تفكیک نوع دریافت

گروه های علمی
تعداد آثار دریافتی

نوع دریافت اثر
حقوقیحقیقی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1595.0139559.748436440.25157اخالق، ادیان و عرفان
31810.02522269.811329630.18868تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

1685.29612876.190484023.80952حقوق
2738.60720575.091586824.90842زبان، ادبیات و زبان شناسی

2507.88118473.66626.4علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
2537.97620380.237155019.76285علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

43513.71435882.298857717.70115علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی
علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات 

1243.9098467.741944032.25806منطقه ای

2909.14223681.379315418.62069علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
1033.2477875.728162524.27184فقه و اصول

2357.40915264.680858335.31915فلسفه، منطق و کالم
932.9326670.967742729.03226فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری
431.3562967.441861432.55814مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی)ره(

1464.60311075.342473624.65753مطالعات هنر و زیبایی شناسی
1986.24217085.858592814.14141مطالعات میان رشته ای 

842.6485970.23812529.7619بخش خارجی )ایران شناسی و اسالم شناسی(

3172100.00023797579325جمع

نمودار آمار آثار به تفكیک نوع دریافت
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 : آمار آثار دریافتی به تفکیک قالب اثرهفتنمودار شماره 
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برگزیدگان بخش آثار پژوهشی سیزدهمین دوره جشنواره
از تعـداد 3088 اثـر دریافت شـده در بخش داخلی و 84 اثر در بخـش خارجی، مجموعا  207 اثر )6/70 
درصـد( در مرحلـه پاالیش علمـی در گروه های پانزده گانه داخلی جشـنواره و همچنین 65 اثر )77/38 
درصـد( در بخـش خارجـی جشـنواره پذیرفتـه و بـرای ارزیابـی به داوران ارسـال شـد. مطابـق آئین نامه 
فراینـد داوری آثـار پژوهشـی جشـنواره، معیـار تصمیم گیـری در این مرحلـه، »اجماع اعضـاء در رد اثر« 
اسـت. بنابرایـن، هـر اثر پژوهشـی که دسـت کم یك رای موافق برای ارسـال به داوری مسـتقل داشـته 
باشـد، برای داوری )توسـط چندین داور( ارسـال گردیده اسـت. از آثار داوری شـده در گروه های علمی 
داخلـی، تعـداد 16 اثـر )7/7 درصد آثار ارسـال شـده برای داوری( امتیاز و شـرایط الزم برای معرفی به 
شـورای علمـی جشـنواره را کسـب کردند. از مجمـوع آثار معرفی شـده بخش داخلی به شـورای علمی، 
تعـداد 16 اثـر )100 درصـد از آثـار معرفی شـده شـورای علمـی( به عنوان آثـار برگزیده یا شایسـته تقدیر 
توسـط شـورای سیاسـت گذاری معرفـی گردیـد. همچنیـن از مجمـوع آثـار و افـراد مورد بررسـی بخش 
خارجـی نیـز تعـداد 10 نفـر به عنـوان برگزیـده در بخـش اسالم شناسـی و ایران شناسـی معرفـی شـدند. 
الزم بـه ذکـر اسـت از حیـث تعداد و رتبـه برگزیدگان، وضعیـت در گروه های علمی متفاوت بوده اسـت. 
بررسـی آثـار پژوهشـی حاصـل فعالیـت تعـداد 141عضـو گروه هـای علمـی و شـورای علمی و شـورای 
برگزیـدگان خارجـی اسـت کـه از نظـرات و ارزیابی هـای 592 داور متخصص به صورت مسـتقل در این 

دوره کمـك گرفته انـد. ایـن داوران در مجمـوع 716 کاربـرگ ارزیابـی همه جانبـه را تکمیـل کرده انـد.
 شرح آماری فعالیت های علمی جشنواره در این قسمت ارائه می شود. 
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جدول شماره نه: آمار آثار برتر مراحل چندگانه داوری

گروه های علمی

تعداد آثار تعداد آثار دریافتی
بررسی شده در 

گروه علمی
)پس از پاالیش 

دبیرخانه و یا 
انتقال به سایر 

گروه ها(

تعداد آثار پذیرفته شده در هر یک از مراحل داوری

آثار 
منتخب 

گروه  
علمی 
برای 
داوری

آثار 
منتخب
گروه 
علمی

آثار 
منتخب 
شورای 

علمی

ی 
ورا

 ش
ب

تخ
 من

ثار
آ

ی
ذار

ت گ
اس

سی

درصدتعداد

1595.01312113222اخالق، ادیان و عرفان
31810.02527024222تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

1685.2961564000حقوق
2738.60723710111زبان، ادبیات و زبان شناسی

2507.88122923111علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
2537.97621522222علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

43513.71437613111علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی
علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات 

1243.90910812000منطقه ای

2909.14227320222علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
1033.2479411111فقه و اصول

2357.40919712111فلسفه، منطق و کالم
932.9328110111فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری
431.3563814111مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی)ره(

1464.60312314111مطالعات هنر و زیبایی شناسی
1986.2421515000مطالعات میان رشته ای 

بخش خارجی )ایران شناسی و 
842.6486565101010اسالم شناسی(

3172100.000273۴272262626جمع

مقایسه آمار آثار و برگزیدگان سیزده دوره جشنواره
الف. آمار آثار سیزده دوره جشنواره

آمـار آثـار ثبـت شـده در دبیرخانـه سـیزدهمین دوره جشـنواره نشـانگر آن اسـت که تعـداد آثـار این دوره 
)3172 اثـر( نسـبت بـه دوازده دوره گذشـته در گروه هـای علمـی، متفـاوت بـوده و در مجمـوع از دوره  
پیشـین کم تـر اسـت. شـایان ذکـر اسـت که کم شـدن تعـداد آثـار در ایـن دوره می توانـد متأثر از شـرایط 
ویژه ای )همه گیری ویروس کووید 19( باشـد که چند سـالی اسـت بر کشـور و مخصوصا بر محیط های 
دانشـگاهی حاکم بوده اسـت.زیرا در این دوره تنها آثار مربوط به سـال های 99-97 پذیرش شـده و در 

سـال های اخیـر به علت شـرایط مذکـور شـاهد کاهش فعالیت هـای علمـی بوده ایم.
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جدول ده – یک: مقایسه آمار آثار دریافت شده سیزده دوره جشنواره

گروه علمی
نهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماول

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

735.41957.41529.61958.19139٦.841866.201787.583307.983578.53تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
382.81726.5734.61415.92137٦.742076.91215.152365.71257٦.14حقوق

1178.72459.21378.71546.471698.312147.1428111.9744210.693468.27زبان ، ادبیات و زبان شناسی
13910.31846.9754.81415.921437.032949.811867.923127.553127.45علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

826.11686.31086.91365.71141٦.942999.971426.0542510.283468.27علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی
علوم تربیتی، روان شناسی و 

15711.730411.51278.12018.441919.3930910.311516.4346111.153929.37علوم ورزشی

علوم سیاسی، روابط بین الملل و 
1329.82208.31459.21988.321045.121765.871436.092806.772325.54مطالعات منطقه ای

1188.83171224715.744018.4824612.1041513.8427311.6351612.4845510.88فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث
161123471327417.436615.3726513.0331410.4735214.9944710.8059514.22فلسفه، کالم، اخالق، ادیان و عرفان

فناوری اطالعات، اطالع رسانی 
481.8372.3502.10793.891193.97984.171463.521413.37--و کتابداری

مطالعات انقالب اسالمی و امام 
461.93261.28481.61371.58491.191082.58--923.5--خمینی)ره(

60.4552.1251.6522.18813.981053.5741.152295.531433.41مطالعات هنر و زیبایی شناسی
بخش خارجی

32123.930411.517611.326110.9٦31215.3531210.4131213.292636.3549911.92)ایران شناسی و اسالم شناسی(

13۴۴100265110015761002381100203310029981002348100۴136100۴183100جمع

شـایان ذکـر اسـت از دهمیـن دوره جشـنواره بـا تصویـب شـورای سیاسـت گذاری جشـنواره دو گـروه 
»فقـه، اصـول، علـوم قرآنی و حدیث« و »فلسـفه، کالم، اخـالق، ادیان و عرفان« هر کـدام به دو گروه 
جداگانه تقسـیم شـدند. همچنین از یازدهمین دوره جشـنواره گروه »مطالعات میان رشـته ای« به عنوان 

گـروه پانزدهـم بخش داخلی جشـنواره افزوده شـد.
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جدول ده– دو: ادامه مقایسه آمار آثار دریافت شده سیزده دوره جشنواره

گروه علمی
سیزدهمدوازدهمیازدهمدهم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

2374.192624.342515.301595.01اخالق ادیان و عرفان

4848.5٦4777.903818.0431810.02تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

3977.024888.083798.001685.29حقوق

58210.361410.174248.952738.٦0زبان ، ادبیات و زبان شناسی

4027.114958.203707.812507.88علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

4918.٦95919.793978.382537.97علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

62811.1167911.2560612.7943513.71علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی

علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات 
منطقه ای

32611.323085.101914.031243.90

4568.074377.243547.472909.14علوم قرآنی تفسیر و حدیث

1843.252163.581332.811033.24فقه، اصول

4487.934477.413647.682357.40فلسفه، منطق و  کالم،

2183.851983.281382.91932.93فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری

931.٦4831.38571.20431.35مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی)ره(

2253.982544.212194.621464.٦0مطالعات هنر و زیبایی شناسی

1552.571944.09198٦.24--مطالعات میان رشته ای

4788.463325.502815.93842.64بخش خارجی )ایران شناسی و اسالم شناسی(

56۴91006036100۴7391003172100جمع

ب. مقایسه تعداد برگزیدگان سیزده دوره جشنواره
آمـار برگزیـدگان نشـان می دهـد کـه در نخسـتین دوره جشـنواره بین المللی فارابـی، 4 اثر رتبـه اول، 2 
اثـر رتبـه دوم، 3 اثـر رتبـه سـوم، و یک اثر شایسـته تقدیـر در بخش بزرگسـال  و همچنین 4 اثـر برگزیده 
سـوم جـوان و 3 اثـر شایسـته تقدیـر در ایـن بخش بوده انـد. این موضـوع در دومین دوره نوعـی بهبودی 
را نشـان می دهـد به گونـه ای کـه 4 اثـر رتبـه اول، 6 اثر رتبـه دوم، 16 اثر رتبه سـوم در بخش بزرگسـال 
و 7 اثـر رتبـه سـوم برگزیده جوان را کسـب کرده اند. در سـومین دوره جشـنواره تعداد آثـار برگزیده تقریبا 
مشـابه جشـنواره اول بوده اسـت و نسـبت به جشـنواره دوم کاهش داشـته اسـت اما آمار آثار برگزیدگان 
در دوره چهارم مانند جشـنواره دوم، سـیر صعودی نسـبت به جشـنواره سـوم داشـته اسـت. با بررسـی 
نتایـج ارزیابـی آثـار در جشـنواره پنجـم 2 اثر رتبـه اول، 1 اثر رتبه دوم، 12 اثر رتبه سـوم و 2 اثر شایسـته 
تقدیر بزرگســـــال و 7 اثر رتبه اول جوان و 9 اثر رتبه سـوم و3 اثر شایسـته تقدیر بخش جوان را کسـب 
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کرده انـد. در جشـنواره ششـم بـا بررسـی نتایـج ارزیابـی آثار هیچ یـك از آنها رتبه اول بزرگسـال را کسـب 
نکـرد. 2 اثـر رتبـه دوم، 10 اثـر رتبه سـوم و 3 اثر شایسـته تقدیر بخش بزرگسـال، 1 اثر رتبـه برگزیده ،3 
اثر رتبه دوم ، 6 اثر رتبه سـوم جوان و 3 اثر شایسـته تقدیر جوان را کسـب کرده اند. در جشـنواره هفتم 
نیـز بـا بررسـی نتایـج ارزیابـی آثـار هیچ یك از آنهــــا رتبـه اول را کسـب نکـــرد و 7 اثر رتبـه دوم، 10 اثر 
رتبه سـوم بزرگسـال و در بخش جوان نیز 5 اثر رتبه دوم، 4 اثر رتبه سـوم و 5 اثر عنوان شایسـته تقدیر 
را کسـب کرده انـد. در جشـنواره هشـتم 5 اثـر در بخـش بزرگسـال رتبـه برگزیـده و 4 اثـر شایسـته تقدیر 
ایـن بخـش شـدند و در بخـش جـوان نیـز 4 اثر برگزیـده و 4 اثر شایسـته تقدیر شـدند. در جشـنواره نهم 
4 اثـر رتبـه اول و 10 اثـر رتبـه سـوم بخـش بزرگسـال و نیـز 3 اثر رتبـه اول، 4 اثـر رتبـه دوم و 7 اثر رتبه 
سـوم جـوان را کسـب کردنـد. در جشـنواره دهم، در بخش بزرگسـال 4 اثـر رتبه اول، 2 اثـر رتبه  دوم  و 
2 اثـر رتبـه سـوم  را کسـب کـرده و 2 اثر شایسـته تقدیر شـدند. در بخش جـوان این جشـنواره  نیز  1 اثر 
رتبـه اول، 2 اثـر رتبـه سـوم  و3  بخـش جـوان این جشـنواره  نیز  1 اثر رتبـه اول، 1 اثر رتبـه  دوم،  2 اثر 
رتبه سـوم  و 4 اثر شایسـته تقدیر شـدند. در جشـنواره دوازدهم در بخش بزرگسـال 1 اثر رتبه دوم و 10 
اثـر شایسـته تقدیـر شـدند. در بخـش جوان این جشـنواره نیـز 1 اثر رتبـه اول، 2 اثر رتبـه دوم، 1 اثر رتبه 

سـوم و 4 اثر شایسـته تقدیر شـدند.
در جشـنواره سـیزدهم بـا توجـه بـه مجموع آثـار برگزیده توسـط گروه های علمـی جشـنواره )16 اثـر( در بخش 
بزرگسـال 3 اثـر رتبـه سـوم و 7 اثـر شایسـته تقدیـر شـدند. در بخش جـوان این جشـنواره نیـز 1 اثر رتبه 

دوم، 4 اثـر رتبـه سـوم و 1 اثـر شایسـته تقدیـر شـدند.
این مقایسـه از آن جهت ارزشـمند اسـت که در بخش آثار پژوهشـی جشـنواره بین المللی فارابی از شیوه 
سـنجش »معیار مطلق« اسـتفاده می شـود و کسـب حدنصاب نمره مطرح اسـت. به همین علت، برخی 
از گروه هـا ممکـن اسـت دارای برگزیـده نباشـند. ایـن مقایسـه با توجه به شـیوه سـنجش در جشـنواره، 

تصویری ارزیابانه از وضعیت آثار پژوهشـی علوم  انسـانی و اسـالمی کشـور را عرضه می کند.
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جدول شماره یازده: آمار مقایسه ای برگزیدگان سیزده دوره جشنواره
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فراخـوان 
چهاردهمیــــن 

جشنواره بین المللی 
فارابی، ویژه علـــــوم 

انسانی و اسالمی 

از بیست و هفتم شهریورماه تا دهم آبان ماه سال 1۴01



فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی، ویژه علوم انسانی و اسالمی 
)بخش داخلی(

جشـنواره بین المللـی فارابـی ویژه علوم انسـانی و اسـالمی، به عنـوان یکی از معتبرترین جشـنواره های 
علمـی کشـور در عرصـه علوم انسـانی و اسـالمی، همه سـاله توسـط وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری 
و مشـارکت بنیـاد ملـی نخبـگان و بـه همـت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم، 

تحقیقـات و فنـاوری برگزار می شـود.
جشـنواره فارابی با هدف شناسـایی اسـتعدادهای برتر داخلی و خارجی، آثار و نظریه های برتر، روش ها 
و طرح های جدید در پژوهش، در همه رشـته  های علوم انسـانی و اسـالمی، نسـبت به تشـویق و معرفی 
مـوارد برتـر، بـه جامعـه علمـی و نخبگانـی مبادرت مـی ورزد. زمینه سـازی بـرای ارتقا، توسـعه و تعمیق 
علـوم انسـانی بومـی؛ انگیزش اسـتعدادهای جوان کـه آینده علمی کشـور ما را رقم خواهنـد زد و ایجاد 
شـهامت علمـی الزم در آنـان بـرای فعالیت های علمـی نوآورانـه؛ ورورد فعاالنه علوم انسـانی در فرآیند 
برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری های کشـور؛ کاربردی شـدن علـوم انسـانی موجـود بـه نحـوی کـه تـوان 
حـل مسـائل جامعـه را پیـدا کنـد؛ آشناسـازی جامعـه ایـران خاصـه جوانـان، جهـان اسـالم و کل دنیا با 
یافته هـای محققـان عرصـه علـوم انسـانی و اسـالمی؛ و بسترسـازی برای حضـور فعال علوم انسـانی و 

اسـالمی ایـران در تـراز جهانـی، از جمله دیگر اهداف این جشـنواره اسـت.
مسـئله تحـول در علـوم انسـانی و حرکت به سـوی شـکل گیری علوم انسـانی بومی- اسـالمی که توان 
حـل مسـائل ویـژه جامعه مـا را دارنـد، از ضروریات کنونی اسـت و گرچه ایـن مهم نیازمنـد فعالیت های 
علمـی مبنایـی، عمیق و گسـترش دهنده مرزهای دانش اسـت، لیکن جشـنواره فارابی نیـز می تواند در 

شناسـایی ایده هـا و آرا در ایـن عرصـه، گام هایی هرچنـد کوچک بردارد.
همچنین جشـنواره فارابی، در نظر دارد شـکل گیری یک شـبکه نخبگانی از دانشمندان و پژوهشگران 
عرصه علوم انسـانی و اسـالمی در آینده نزدیک را در دسـتور کار خود قرار داده، نقش مبناپردازی علوم 

انسـانی و اسـالمی برای دیگر دانش ها را تقویت و تعمیق نماید.
روشـن اسـت کـه تحقق اهداف مزبـور، جز با همکاری جامعـه فرهیخته و فاضل دانشـگاهی و حوزوی 

و مشـارکت حداکثـری آنان در جشـنواره فارابی، قابل وصول و حصـول نخواهد بود.
بنـا بـر نکات فوق، جشـنواره فارابی از همه اسـتادان، محققـان، دانش آموختـگان و صاحبان آثار علمی 
درخـور، دعـوت می کنـد تـا همچـون ادوار گذشـته، در دوره چهاردهـمِ ایـن رویـداد بـزرگ و تأثیرگـذار 

علمـی، حضور فعال داشـته باشـند.
شـایان ذکـر اسـت، در بخش داخلی جشـنواره فارابی، آثـار و تحقیقات، در پانزده گـروه علمی »اخالق، 
ادیان و عرفان«، »تاریخ، جغرافیا و باستان  شناسـی«، »حقوق«، »زبان، ادبیات و زبان شناسـی«، »علوم 
اجتماعـی و علـوم ارتباطـات«، »علوم اقتصـادی، مدیریـت و علوم مالـی«، »علوم تربیتی، روان شناسـی 



و علـوم ورزشـی«، »علـوم سیاسـی، روابـط بین الملـل و مطالعـات منطقـه ای«، »علوم قرآنی، تفسـیر و 
حدیـث«، »فقـه و اصـول«، »فلسـفه، منطـق و کالم«، »مطالعـات فنـاوری اطالعات، اطالع رسـانی و 
کتابـداری«، »مطالعـات انقـالب اسـالمی و امـام خمینـی)ره(«، »مطالعـات هنـر و زیبایی شناسـی« و 

»مطالعـات میان رشـته ای« دریافت می شـوند.
آثـار مـورد پذیـرش جشـنواره همچـون ادوار گذشـته، در چهـار قالـب اصلـی شـامل »کتاب پژوهشـی« 
)نسـخه فیزیکـی/ فایـل الکترونیـک(، »گـزارش اختتام یافتـه پژوهـش« )طـرح پژوهشـی(، »رسـاله 
دکتـری«  و »پایان نامـه کارشناسـی  ارشد« اسـت. افـزون بـر اینهـا، در دوره چهاردهـم، قالـب »مقالـه 
پژوهشـی در موضـوع علوم انسـانی اسـالمی« )منتشرشـده در مجالت علمـی موردتأییـد وزارت علوم، 

تحقیقـات و فنـاوری و حوزه هـای علمیـه( نیـز مـورد پذیـرش اسـت. 
همچـون دوره هـای پیشـین جشـنواره فارابـی، آثـار برتـر، در دو عرصـه »بزرگسـال« )بیش از 35 سـال 
سـن( و »جـوان« )کمتـر از 35 سـال سـن( و در دو مرتبـه »برگزیـده« )رتبه یک، دو و سـه( و »شایسـته 
تقدیـر«، تعییـن و تقدیـر خواهنـد شـد. زمـان دریافـت آثـار دوره چهاردهم جشـنواره فارابی، از بیسـت و 

هفتـم شـهریورماه تـا دهم آبان ماه سـال 1401 اسـت.
همچنیـن آثـاری کـه از ابتدای سـال 1398 تا پایان اسـفند 1400 منتشـر و یـا پایان یافته انـد، می توانند 

در این دوره از جشـنواره شـرکت کنند.
در بخـش ویـژه جشـنواره فارابـی، جایـزه »شـخصیت پیشـگام« علـوم انسـانی و اسـالمی، »شـخصیت 
پیشـتاز« علـوم انسـانی و اسـالمی، »نظریه پـرداز« برجسـته، »مترجـم« برتـر )از زبان هـای خارجـی بـه 
فارسـی و از فارسـی بـه زبان های خارجـی(، »انجمن/ قطب« علمی برتر، و »نشـریه علمـی« برتر اعطا 

خواهد شـد.
بخـش بین الملـل جشـنواره فارابـی نیز سـوابق علمـی و آثار اسـتادان و محققـان خارجی مربوط به سـه 

حـوزه »ایران شناسـی«، »اسالم شناسـی« و »علـم دینـی« را دریافـت می کند.
تمامی پژوهشــگران حوزه علــوم انســانی و اســالمی می توانند با مراجعه به سامانه جشنواره فارابی به 
نشـانی www.farabiaward.ir از بیسـت و هفتـم شـهریورماه تـا دهـم آبان ماه سـال 1401، آثار 

علمـی خـود را ثبت کنند.
شـایان ذکر اسـت، ثبت آثار در سـامانه جشـنواره فارابی در دو قالب حقیقی و حقوقی اسـت؛ بدین معنا 
کـه عـالوه بر اینکه اسـتادان، محققـان، دانش آموختگان و صاحبـان آثار علمی درخور، خـود می توانند 
نسـبت بـه ثبـت آثـار در سـامانه اقـدام نماینـد، دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی، انجمن هـای علمـی، 
گروه هـای علمـی آموزشـی و پژوهشـی و ناشـران محتـرم نیـز چنانچـه اثـری را واجـد شایسـتگی الزم 
می داننـد، بـه معرفـی و ثبت آثار پیشـنهادی مبادرت ورزند و زمینه شناسـایی آثار فاخـر را فراهم نمایند.




