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راه روشن شهیدان

بدون شك برگزاری جشنواره هایی مثل جایزه كتاب سال  دفاع  مقدس فرصت مغتنمی                                                است برای یادآوری و 

شناساندن نام و راه روشن شهیدان و عرصه ای برای بروز خالقیت ها و استعداد آنان كه دل در گرو شهیدان بسته 

و گردش قلمشان بر مدار زنده نگه داشنت نام قهرمانان این میهن می چرخد. 

بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع مقدس بر اساس وظیفه ذاتی و مندرج در اساسنامه وظیفه دارد به 

منظور نرش ارزش های بر آمده از هشت سال دفاع جانانه ملت مسلامن ایران، برنامه ریزی و سیاستگذاری جشنواره 

های ادبی و هرنی را انجام دهد.

در همین راستا برگزاری شانزدهمین دوره جایزه كتاب سال دفاع مقدس در برنامه های سال 1393 این بنیاد 

قرارگرفت كه بحمدلله با همكاری سازمان ها و نهاد های عالقه مند به مثر رسید.

در پایان بر خود الزم می دانم تا از رسوران گرامی: رسلشكر بسیجی دكرت سید حسن فیروز آبادی، رستیپ پاسدار 

سید مسعود جزایری، علی جنتی، اصغر پور محمدی، حجه االسالم و املسلمین میثم امرودی، جواد خرضایی، محسن 

مومنی رشیف و متامی عزیزانی كه یاری رسان ما،  در به مثر رساندن این حركت عظیم فرهنگی بوده اند، صمیامنه 

تشكر و قدردانی منایم.

رستيپ بسيجی دكرت بهمن كارگر 
رئيس شانزدهمین دوره جایزه

 كتاب سال دفاع مقدس  

»هر روز ما در جنگ بركاتی داشته ایم كه در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. 

ما انقالمبان را در جنگ به جهان صادر منوده ایم.«

حرضت امام خمینی)ره(

»ما هر چه برای دوره دفاع مقدس رسمایه گذاری كنیم، زیاد نیست؛ چون ظرفیت 

هرنی و ادبی كشور برای تبیین این دوره خیلی گسرتده، وسیع و عمیق است.«

رهرب فرزانه انقالب، حرضت امام خامنه ای عزیز



شط همیشه جاری 

حامسه هشت سال دفاع مقدس آن چنان حیاتی، عظیم و پیچیده است كه ترشیح ابعاد چندگانه آن نیازمند زمان، 

توان و امكان فراوانی است تا بر پایه نتایجی كه از بازبینی صحنه های مختلف آن به دست می آید، منایی به نسبت 

جامع از موضوع ارائه شود و هم چون ذخیره ای گران قدر و منبعی ارزش مند و بی پایان از تجارب تلخ و شیرین و 

نكته های درس آموز و یافته های شورانگیز در نگاه به فردا و ترسیم چشم انداز آینده كشور و ملت، مورد عنایت 

قرار گیرد. 

امروز كه سال ها از دوران جنگ می گذرد و با آرامش و تأمل بیش تری می توان به آن چه در آن روزگار روی داده 

نگریست، بیش از پیش روشن می شود كه سال های دهه نخست پس از انقالب از جهاتی و به خاطر ویژگی هایی 

منحرص به فرد در مقایسه با دهه های پس از خود، متایزی آشكار دارد. از جمله بارزترین این ویژگی ها حضور نسل 

جوانی است كه متأثر از فضای عمومی انقالب و جنگ، آموزه های انسان ساز اسالم و الگوها و مربیان فرهیخته 

خود، تحول روحی كم نظیر و رشد و كامل خیره كننده ای را در پرورش وجوه ملكوتی شخصیت خود تجربه كرده 

است. 

امروزه زنده نگاه داشنت یاد و راه شهیدان،  بیش و پیش از آن كه تكلیف دینی و انقالبی و میهنی ما باشد، نیاز و 

رضورت انكارناپذیر حال و آینده ما و نسل هایی است كه پس از ما می آیند و شهیدان را از دریچه نگاه ما و آن چه 

ما برای آن ها به یادگار گذاشته ایم، می شناسند. 

مطالعه تاریخ، الهام بخش است و آموزنده، شناخت انسان را نسبت به خود و جامعه ژرفا می بخشد، از تكرار 

رویدادهای ناخوشایند پیش گیری می كند و نگاهی تیزبین به شخص می دهد تا بتواند آن چه را در اطرافش می گذرد، 

دریابد و اسیر حوادث و تسلیم طوفان ها نشود. به هر نسبت كه شناخت ما از تاریخ دور و نزدیك جامعه و 

رسزمین مان افزایش یابد، به هامن میزان نیز اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتامعی و فرهنگی امروزمان بهبود 

خواهد یافت. 

بدون تردید یكی از راه های شناخت این فرهنگ توجه به آثار مكتوب در حوزه هایی همچون: داستان، خاطره، 

زندگینامه، شعر، پژوهش های تاریخی-ادبی و فرهنگی می باشد.

بحمدلله طی سال های پس از جنگ توجه نویسندگان به این گونه های ادبی فزونی یافته كه در نتیجه آثار فاخری 

در این حوزه ها به نگارش در آمده است. برگزاری جایزه كتاب سال دفاع مقدس عرصه ای است برای شناساندن آثار 

منتخب این حوزه. آنچه در پی می آید؛ گزارشی است از ابتدا تا رسانجام برگزاری شانزدهمین دوره جایزه كتاب 

سال دفاع مقدس. 

رستيپ دوم پاسدارگلعلی بابایی
دبیر شانزدهمین دوره جایزه كتاب 

سال دفاع مقدس
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صلح یعنی؛ جنگ با جنگ افروز

در طول تاریخ پرفراز و نشیب كشورمان، جنگ های زیادی داشته ایم. ملت ها و اقوام فراوانی از رشق و غرب و 

شامل و جنوب به ما حمله كرده اند و ما هم ناچار به دفاع شده ایم. گاهی ترك ها و عرب ها و زمانی روس ها و افغان ها 

و دیگر اقوامی كه در همسایگی ما خیمه بر خاك داشتند، بر خان و مان ما هجوم آورده اند، اما تهاجم بیرونی، تنها 

به همسایه ها اختصاص نداشته و بارها دولت های زورگوی زمان های مختلف نیز به بهانه های ریز و درشت، خاك ما 

را اشغال كرده اند و انواع قحطی و بیامری و ناامنی را در این رسزمین دامن زده اند. 

مغول ها كه به تعبیر آن بزرگ؛ »آمدند و كشتند و سوختند و خوردند و بردند.« همسایه ما نبودند. اما چون گله های 

عظیم ملخ از صحرای وسیع گُبی گذشتند و رس راهشان هر چه آبادی و آزادی بود، ویران كردند و از بین بردند و سال ها 

در بخش وسیعی از ایران و سند و هند حكومت كردند. 

پرتقالی ها و انگلیسی ها و دیگر اقوام اروپایی و ینگه دنیایی هم همسایه نبودند، اما كشور ما از چكمه رسبازان آن ها 

هم در امان مناند. یعنی ایران همواره در معرض ویرانی های كوچك و بزرگ قرار داشته و هر بار هم قطعه ای از آن 

كنده شده و زیر سلطه دولتی دیگر رفته و ملت ما را كوچك تر كرده است. آخرین قطعات از دست رفته این آب و 

خاك »اروند« و »بحرین« است كه در دوره پهلوی از ایران جدا شد. 

گویا جنگ، آفتی ست كه رسشت و رسنوشت برش با آن عجین شده و او را از آن گُریزی نیست. چه سود كه تو 

جنگ طلب نباشی و دم از صلح بزنی؟ واقعیت این است كه همواره قلدرهای زیاده خواِه طمعكاِر و جنگ افروزی 

هستند كه شام را ناخواسته وارد بازی خونین جنگ كنند. 

پیامرب مهربانی و صلح هم كه باشی و لقب خدایی »رحمـٌة للعاملین« هم كه داشته باشی، باز از جنگ و جهاد با 

نامردان و نامردمان گریزی نخواهی داشت. مگر نه آن كه تاریخ، چند ده جنگ )غزوه و رّسیه( را به نام آن اسوه سلم 

و سالم و مدارا ثبت كرده است؟ به یاد داشته باشیم كه عمده این جنگ ها هم در سال های پس از هجرت اتفاق افتاد 

كه پیامرب قدرتی مستقل را در مدینه پی افكند، وگرنه در مكه، جنگی اتفاق نیفتاد،  بخشی از سال های حكومت سیزده 

ساله مدینه هم با قرارداد صلحی كه میان پیامرب و مرشكان بسته شده بود، باز به صلح گذشت. اما وقتی مسلامنان 

قدرت گرفتند، حقد و حسد كافران و مرشكان و منافقان، در كنار ترسشان از رشایط جدید، آنچنان عصبانی شان كرد 

كه در ده سال آخر زندگی پیامرب نربدهای متعددی را به ایشان تحمیل كردند. به گونه ای كه آن پیامرب صلح و 

جواد محقق 
دبیر علمی شانزدهمین دوره

جایزه كتاب سال دفاع مقدس  
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مهربانی به صورت متوسط در هر سال درگیر چند جنگ كوچك و بزرگ در جبهه های مختلف بود و معلوم است كه فرسایش فكری و جسمی 

برای تدارك مقدمات چنین حمله و دفاعی، جان جوان جامعه نوپای اسالمی را تا چه مایه در معرض تهدید قرار می داد. 

همه این ها حاكی از آن است كه برش را از جنگ و جهاد گریزی نیست. چرا كه قلدران و زورگویان و چپاولگران جنگ طلب، همیشه بوده و 

هستند و خواهند بود. حتی برای ایجاد صلح هم باید به جنِگ جنگ افروزان رفت و طومار حیات رسارس هجمه و هجومشان را در هم پیچید. 

ملت بزرگ ما هم در چنین رشایطی بود كه برای دفاع از خود، ناچار به جنگ شد. هنوز از تب و تاب انقالبی بزرگ و مردمی فارغ نشده بوده 

و هنوز نهادهای سیاسی،  نظامی و اجتامعی و اقتصادیش را به درستی بنیان ننهاده بود كه همسایه ای رشور، به تحریك گاوچرانان بین املللی و 

قداره بندان جهانی و نوكران حقیر و ذلیل شان در منطقه، خاك خانه ما را زیر رضبه چكمه پوشان خویش گرفت. ناچار فرزندان دلیر و دالور این 

ملت بزرگ، با عزمی جزم، به رهربی  امامی از جنس ملكوت، به میدان آمدند و با دستی خالی، تجربه ای اندك و در رشایطی نابرابر، در زمینی 

به وسعت صدها كیلومرت و در زمانی به درازای دو جنگ جهانی، بزرگ ترین حامسه دفاعی جهان را پدید آوردند و با شهادت ها و رشادت های 

فراوان، اجازه ندادند حتی وجبی از خاك پاك ایران از دامن آن جدا شود. در چند قرن اخیر، این تنها جنگی بود كه ایران در آن كوچك تر نشد. 

شگفتا كه در این میان، اغلب قلم به دستان غریبه پسند، هامن ها كه در ستایش رسبازان روسی و چینی و كره ای و ویتنامی شعر صادر 

می فرمودند و قصه می ساختند، سكوت كردند و هیچ صدایی در حامیت از دلیرمردان وطن از این جامعت مدعی ایران دوستی بلند نشد. 

سكوت خائنانه و طعنه های ناجوامنردانه اینان باعث شد جوانانی از جنس هامن دالورمردان به میدان بیایند و عاشقانه و صادقانه، به ثبت و 

ضبط حادثه برخیزند، تا جنس تازه ای از اندیشه و تفكر در عرصه جنگ و فرهنگ، ساری و جاری گردد. 

بی شك آیندگانی كه خود شاهد این حامسه بزرگ ملی و مذهبی نبوده اند، در آیینه همین آثار است كه می توانند یكی از درخشانرتین 

فصل های تاریخ معارص كشورشان را به متاشا بنشینند. بازبینی و انتخاب بهرتین های این آثار در سه سال گذشته، كاری ست كه شانزدهمین جایزه 

كتاب سال دفاع مقدس با همین نیت به آن پرداخته است.  

اینجانب دست همه شاعران، نویسندگان، مؤلفان، مرتجامن، پژوهشگران و هرنمندانی را كه در عرصه دفاع مقدِس مردم رسزمینشان قلم می زنند 

به گرمی می فشارم و از داوران ارجمند، مسئوالن كتابخانه تخصصی جنِگ حوزه هرنی و مسئوالن سازمان ادبی، هرنی دفاع مقدس به خاطر 

همراهی هایشان تشكر می كنم. 

امید كه این تالش ها كمكی باشد به ارتقای فرهنگ دفاع مقدس كه نیاز همیشه ماست در برابر هجمه و هجوم قدرت های سلطه گر بین املللی 

و منطقه ای. فرهنگی كه رسشار از صالبت و شجاعت و جوامنردی و ایثار و شهادت است و دین و دنیای ما به آن بسته است.
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تعاملی به نفع فرهنگ و اقتصاد آن

از مهم ترین دغدغه های 14 ساله »کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هرنی« رفع نیازهای جاری در عرصه مطالعات 

فرهنگ و ادب پایداری است. در این مسیر، همواره تالش شده است تا کتابخانه قدم هایی به نفع فرهنگ و به سوی 

نیازهای جاری در آن بردارد. مسلامً تحقق شعار »کتابخانه ها دماسنج فرهنگی جامعه هستند« که بر باالی رس این 

کتابخانه همواره در اهتزاز بوده، کاری دشوار به نظر می رسد اما با رصد نیازمندی های مطالعاتی و فرهنگی جامعه 

می توان بدان نزدیک شد و کتابخانه ها را از موقعیت انبار کتاِب واقع در کنج عزلت فرهنگ به درآورد تا در گوشه ای، 

به انتظار معدود مراجعان، عمر خود را سپری نکنند. مشارکت این کتابخانه در یکی از مهم ترین فعالیت های فرهنگی 

مرتبط با نرش آثار دفاع مقدس، در راستای چنین نگاه و هدفی صورت گرفته است.

از جمله برنامه های مناسبتی و فعالیت های موسمی فرهنگ و ادب پایداری، جایزه ها و جشنواره های حوزه کتاب 

هستند که این کتابخانه در طول عمر خود، از زوایای متعدد با آنها همکاری داشته و حتی قبل از این، در طراحی 

و اجرای برخی از آنها را مشارکت مستقیم داشته است. »جایزه کتاب سال دفاع مقدس« پیش از این، پانزده دوره 1 

برگزار شده است و این کتابخانه با متام دوره های مرتبط با تاریخ خود، با آنها همکاری جنبی داشته و از ارائه فهرست 

آثار منترشه تا همراهی در امور اطالع رسانی مشارکت منوده و اکنون متام قد، مسئولیت دبیرخانه دوره شانزدهم را 

برعهده گرفته است.

مهم ترین هدف این تعامل، استفاده از ظرفیت کامل یک کتابخانه در فرآیندی است که آورده های متعدد در 

جهت رشد دو طرف دارد. از سویی این برنامه، به سبب مواردی که برشمرده می شود از بیشرتین توان اجرایی و کیفی 

بهره مند خواهد بود و از سوی دیگر، کتابخانه در مواجهه با تجربه ای بزرگ، آبدیده تر، کارآمدتر و روزآمد به رشد خود 

ادامه خواهد داد.

این نکته نیز گفتنی است جایزه کتاب سال دفاع مقدس، هر دوره که برگزار شده با ویژگی هایی توأم با توانایی و 

ضعف همراه بوده است که مسلامً این دوره نیز از این قاعده مستثنی نیست اما با همکاری »سازمان هرنی و ادبیات 

دفاع مقدس« تالش شده است با رفع کاستی های قبلی و نظام مند کردن یک ساختار اجرایی، الگویی برای دوره های 

بعد در اختیار گذاشته شود.

1 . دوره پانزدهــم، در واقــع دوره چهاردهــم ایــن جایــزه اســت کــه طــی آن بــه بررســی آثــار ســالهای 1388 و 1389 پرداختــه شــده اســت. بــا تلقــی نادرســت 

متولیــان وقــت، بــا اینکــه ایــن مراســم، یــک دوره از داوری کتــاب محســوب می شــد، شــامرش دوره هــا را بــه عــدد ســال های نــرش کتــاب نســبت دادنــد و 

آن مراســم را، دوره چهاردهــم و پانزدهــم نــام نهادنــد

نرصت الله صمدزاده
شانزدهمین  دبیرخانه  مسئول 
دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس
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شخصاً، به سهم خودم از اعتامدی که از طرف »سازمان هرنی و ادبی دفاع مقدس« به ویژه، برادر بزرگوار گلعلی بابایی و همچنین استاد 

فرزانه جواد محقق دبیر علمی جایزه، نسبت به »کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هرنی« شد سپاسگزارم و امیدوارم چنین تعاملی میان کتابخانه 

و فعالیت هایی از این دست استمرار داشته باشد. مسلامً چنین تجربیاتی در آینده به ارتقای جایگاه فرهنگی کتابخانه ها و تأثیرگذاری به حق 

آنها خواهد انجامید.

همچنین از ریاست »حوزه هرنی« برادر گرامی محسن مومنی رشیف و مدیریت »مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری« استاد 

فرهیخته مرتضی رسهنگی در حامیت بی دریغ از این برنامه کتابخانه تشکر می کنم و نیز از تالش همه همکاران خود ـ کتابداران کتابخانه 

تخصصی جنگـ  در همراهی با فراز و نشیب اجرای این برنامه سپاسگزارم و برای همگی آرزوی توفیق روزافزون دارم. 

 

ذیالً فهرستی از اصلی ترین فعالیت ها و توجهات این کتابخانه در نقش دبیرخانه این جایزه ذکر می شود:

ـ الگوی تعامل سازمانی: طراحی تفاهم نامه همکاری کتابخانه با سازمان هرنی و ادبیات دفاع مقدس، که در ذیل مقررات این جایزه آمده است، 

در نوع خود فعالیتی بدیع در امر کتابخانه داری محسوب می شود که با دقت زیاد تنظیم شده است. 

ـ تنظیم آیین نامه جدید: برخی قواعد قدیمی این جایزه نیاز به بازبینی داشتند و در برخی امور، قواعد و آیین نامه های جدید مورد نیاز بودند 

که با هامهنگی مسئوالن جایزه و دبیر علمی، این قواعد توسط کتابخانه تنظیم و در وب سایت منترش شد. این قوانین در این ویژه نامه نیز آمده 

است.

ـ سازمان دهی اسناد اداری: تنظیم فرم های جدید برای امور مختلف، اعم از صورت جلسه ها، داوری اولیه، ارزیابی نهایی  و امتیازدهی ها، 

صورت جلسه نهایی داوری، الگوهای ثبت نام فعاالن نرش و اطالع رسانی، گزارش دهی خربی، الگوهای ثبت مداخل و انواع فهرست سازی ها، در 

این دوره با سازمان دهی مجدد تنظیم و به عنوان فرآیندی قاعده مند و قابل استفاده در دوره های مختلف در اختیار گذاشته شد.

ـ گروه بندی کاربردی: همواره یکی از مشکالت جاری این گونه جوایز، اطالع ناکافی مجریان از جایگاه  رده ای آثار است. این نقص حتی در آثاری 

که بدون ارتباط با یک شاخه موضوعی، جایزه آن شاخه را گرفته اند در جشنواره های معترب ملی امری مشهود و تکرارپذیر است. در این جایزه 

تالش شد ساختاری نو به این دسته بندی داده شود و بنا به رضورت مواردی جدید، مثل »مرجع نگاری ها«، »مجموعه زندگینامه ها«، »کتاب های 
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موضوع درگیری با ضدانقالب کردستان«، »گردآوری های ادبی« و »مستندنگاری کودک و نوجوان« به گروه ها اضافه شود و حتی موارد جامانده، 

در »گروه تکمیلی« مورد ارزیابی داوران قرار گیرد تا در این دوره، کتابی از گردونه داوری کنار گذاشته نشود.

ـ شناسایی و گردآوری منابع: گرچه کتابخانه همواره تالش کرده است تا منابع خود را به روز نگهدارد، اما ورود به این فعالیت، باعث شد تا ساز 

و کارهای جدید به روند شناسایی و گردآوری جامع در یک کتابخانه اضافه شود و برکت آن، به غنای این جایزه نیز افزوده گردد. یکی از مهم ترین 

عایدی این روند برای سازمان این جایزه در کنار برخی دیگر از فعالیت های آن، رصفه جویی در اقتصاد این فعالیت فرهنگی بود.

ـ سازمان دهی منابع داوری: همکاران پرتالش کتابخانه، آثار داوری را با سازمان دهی استاندارد کتابخانه ای برای هر جلسه آماده می کردند تا 

روند داوری در یک انتظام و به قاعده دنبال شود. چنین مسئله ای به رسعت داوری ها و دقت در ارزیابی همه آثار کمک شایانی می کرد.

ـ برگزاری جلسات داوری: همواره تالش ما این بوده است که کتابخانه، محیطی مناسب برای انواع فعالیت های فرهنگی و مکانی برای رفت و 

آمد اساتید موضوعات مختلف و محل گفت و شنید اصحاب فرهنگ باشد بخشی از این دغدغه ها در این برنامه متجلی شد تا جایگاه فرهنگی 

کتابخانه، بیش از پیش مشهود باشد. برگزاری 57 جلسه داوری در محیط کتابخانه در خور توجه است. 

ـ ارائه اطالعات دقیق آماری: در مقاطع مختلف، اطالعات و آمار دقیقی از منابع، فرآیند داوری، گروه بندی ها، نامزدها و برگزیده ها و سایر 

داده های موجود در مجموعه آثار دفاع مقدس، در اختیار گذاشته شده است تا با شفاف سازی، نه تنها هرگونه شائبه ای برطرف گردد بلکه برای 

انواع بررسی ها، داده های آماری مناسب در اختیار گذاشت شود.

ـ هم گرایی جوایز ملی: نبود ارتباط جوایز ملی با یکدیگر و نداشنت سازمان کلی در اجرای این گونه برنامه ها، همواره از کاستی های اساسی 

برنامه ریزی فرهنگی ما محسوب می شود. در این دوره از جایزه و در حد مقدور، برای انتخاب های سایر جوایز ملی، که آثار سال های 1390 تا 

1392 را ارزیابی کرده اند، بهای ویژه داده شد و با شناسایی پرزحمت اطالعات آنها، آثار برگزیده شان بدون داوری اولیه جزو نامزدهای نهایی 

این جایزه به حساب آمدند.

ـ انتشار فهرست آثار ارزیابی شده: همواره دغدغه مؤلفان آثار آن بوده که آیا آثار آنها در جایزه دیده می شوند؟ در این دوره، از ابتدای رشوع 

برنامه داوری، فهرست کامل آثار در وب سایت جایزه منترش شده و موارد تکمیلی در دوره های مختلف بدان اضافه شده است و بناست »کارنامه 

نرش سه ساله« پس از برگزاری این دوره از جایزه، در تکمیل همین فرآیند منترش شود.

ـ راه اندازی وب سایت جایزه: از جمله دغدغه های کتابخانه برای این جایزه، راه اندازی وب سایتی مناسب برای انواع اطالع رسانی های دبیرخانه ای 

است. در این خصوص، دامنه نرشآورد )www.nashraward.ir( به عنوان یک اسم پرمسام، ثبت گردید و برنامه ای متناسب با کارکرد یک جایزه 

برای آن به نگارش درآمد. اکنون این وب سایت یکی از مراجع اطالع رسانی نرش آثار دفاع مقدس به حساب می آید.
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برخی مقررات شانزدهمين دوره »جایزه كتاب سال دفاع مقدس«

1. این جایزه در دوره های مختلف به اسامی گوناگون نامیده شده است، همچون »جشنواره کتاب سال دفاع مقدس«، »جایزه کتاب سال دفاع مقدس«، 

»جشنواره انتخاب بهرتین کتاب دفاع مقدس«، ...؛ از این دوره به بعد، تنها نام »جایزه کتاب سال دفاع مقدس« برای آن انتخاب و استفاده خواهد شد.

2. مقصود از »کتاب دفاع مقدس«، کتاب هایی از همه گونه دانش برشی هستند که در حداکرثی محتوای خود به دفاع ملت ایران در جنگ تحمیلی عراق 

علیه ایران )1359ـ  1367( ارتباط دارند. این آثار بایست در چارچوب نظام رسمی جمهوری اسالمی ایران منترش شده باشند. بدیهی است آثاری که در محتوا 

به درگیری با ضدانقالب داخلی مرتبط باشند خارج از چارچوب این جایزه بوده و در صورت امکان، در بخش های جنبی ارزیابی خواهند شد.

3. شانزدهمین دوره »جایزه کتاب سال دفاع مقدس« به ارزیابی و داوری کتاب های منترشه )نرش اول( طی سال های 1390، 1391 و 1392 اختصاص دارد. 

بنابراین چاپ های مجدد کتاب هایی که چاپ اولشان قبل از بازه تاریخی این دوره باشد در این جایزه رشکت داده نخواهند شد. با این حال، اگر چاپ اول 

یک کتاب مشمول بازه تاریخی دوره حارض نیست اما ویراسته آن به دوره حارض اختصاص دارد، به رشط آن که در نسخه ویراسته، حجم قابل توجهی 

)حداقل به اندازه یک کتاب 64 صفحه ای( به چاپ اول افزوده شده باشد و در دوره های پیشین مقام کسب نکرده باشد، ویراسته آن، مجدداً امکان ارزیابی 

در این دوره از جایزه را خواهد داشت.

4. گردآوری منابع، در متام گروه های این جایزه، از دو طریق توأمان فراخوان و مراجعه به نارشان انجام می گیرد. بدین معنی که هم زمان با اعالم فراخوان 

عمومی برای ارسال کتاب ها توسط نارشان، با پیگیری از تک تک آنها تالش می شود که کتاب های منترشه در بازه تاریخی هر دوره، در حداکرث تعداد ممکن، 

شناسایی و گردآوری شود. در دوره شانزدهم جایزه، مطابق تعاملی که با »کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هرنی« صورت گرفته است از امکانات و منابع 

موجود این کتابخانه، در این خصوص استفاده می شود.

5. مطابق تفاهم نامه این دوره از جایزه با »کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هرنی«، بخش عمده وظایف کارشناسی و اجرایی، که در دوره های پیشین بر 

عهده دبیرخانه جایزه بود، تا برگزاری مراسم پایانی، در 9 بند به این کتابخانه واگذار می شود. این موارد عبارتند از: مشاوره و کارشناسی/ شناسایی و گردآوری 
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کتاب ها/ مدیریت ارتباط با نارشان/ تشکیل جلسات داوری/ تأمین اسناد اداری و اجرایی/ تفکیک آثار فراهم شده/ تهیه کارنامه نرش ساالنه/ راه اندازی 

وب سایت اختصاصی/ تأمین اطالعات وب سایت.

6. مسئولیت تفکیک، نوع شناسی و دسته بندی آثار، مطابق آیین نامه موجود و قواعد این دوره از جایزه، بر عهده دبیرخانه جایزه و مناینده آن در دوره 

شانزدهم، کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هرنی است. چنانچه هر یک از داوران در خصوص گونه شناسی و دسته بندی آثار با دبیرخانه اختالف نظر دارند، 

ضمن هامهنگی دبیر علمی جایزه، با مناینده کتابخانه مذکور )حارض در جلسات داوری( مطرح و حل منایند. در صورت باقی ماندن اختالف نظر، موارد 

مذکور صورت جلسه شده و برای حل اختالف به ریاست جایزه واگذار می شود.

7. در این دوره، گروه بندی آثار، هامهنگ با اهداف این جایزه و متناسب با انواع مصلحت های کاربردی، کتابخانه ای و تنوع آثار موجود صورت گرفته و 

شامل چهار بخش اصلی )در 15 گروه(، یک بخش گروه های وابسته و تکمیلی )در 3 گروه( و یک بخش گروه های جنبی )در 4 گروه(، و در مجموع 22 

گروه، یعنی 19 گروه انتخاب کتاب سال و 3 گروه انتخاب کارشناس برگزیده است.

8. »بخش وابسته« و 2 گروه آن، اولین بار است که در این جایزه ایجاد شده است و بدان معنی است که عموماً آثار این بخش در گروه های بخش اصلی 

داوری می شوند اما به سبب، ویژگی های منحرصبفردی که دارند )همچون مرجع بودن آثار( در بخش دیگر )بخش وابسته( نیز مورد قضاوت قرار می گیرند.

9. گروه وابسته »گردآوری های ادبی« شامل ویژه نامه ها، ُجنگ های ادبی، مجموعه شعرها، مجموعه داستان ها، مجموعه های نرث ادبی و گردآوری های سایر 

قوالب ادبی است و آثاری را دربرمی گیرد که از مجموعه سازی چند اثر از دیگران به مثابه »کارگروهی« فراهم آمده اند. این تعریف برای مجموعه آثار یک 

نویسنده مطابقت ندارد. همچنین مجموعه مقاالت و مطالب پژوهشی، مجموعه مستندنگاری هایی مثل وصیت نامه ها، خاطرات، زندگینامه ها، نامه ها را 

نیز شامل منی شود و این موارد، در گروه های مختص به خود داوری می شوند.

10. آثاری که مشرتکاً در زمره »گروه های بخش اصلی« و »گروه های بخش وابسته« )همچون گردآوری های ادبی و مرجع نگاری ها( هستند چنانچه در بخش 

اصلی به مرحله دوم )نهایی( راه پیدا کرده اند بدون بررسی مجدد، نامزد نهایی »گروه های بخش وابسته« نیز محسوب خواهند شد.

11. آثاری که در هر دو »گروه های بخش اصلی« و »گروه های بخش وابسته« مقام کسب کرده اند )همچون مرجع نگاری هایی که در بخش پژوهش نیز 

مقام کسب کرده اند(، یکی از جوایز نقدی )مقام باالتر( به آنها اختصاص می یابد. با این حال، در هر دو بخش برنده محسوب شده و لوح افتخار یا تقدیرنامه 

جداگانه دریافت خواهند کرد.

12. داوری ها در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، که به مرحله ریزش یا غربالگری نیز مشهور است، داوران، متام آثار گروه مربوط به خود را با 

دقت، در جلسات متعدد کارشناسی کرده و حداکرث حدود 10 درصد از کل آثار آن گروه را، به عنوان نامزد دریافت جوایز انتخاب می کنند. همچنین حداقل 

تعداد آثار راه یافته به مرحله دوم و مجموعه نامزدهای جایزه، حتی املقدور دوبرابر تعداد انتخاب نهایی گروه فرض می شود. 
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13. مرحله دوم داوری، مرحله نهایی محسوب می شود و طی آن نامزدهای دریافت جوایز، با امتیازدهی دقیق و مکتوب داوران ارزیابی شده و آثاری که 

بیشرتین امتیاز را در معدل آرای داوران کسب کرده باشند، مطابق قاعده موجود، به عنوان آثار برتر برای دریافت جایزه معرفی خواهند شد.

14. آثار هر »گروه داوری« ممکن است به سبب تعدد و تنوع آثار، در چند زیرمجموعه و شاخه فرعی و حتی با داوران متفاوت مورد قضاوت و داوری 

قرار گیرند )مثل »گروه خاطره«، که در 5 شاخه فرعی داوری می شود، یا »گروه شعر و نرث ادبی«، که یک گروه است اما در دو شاخه، با داوران متفاوت 

داوری خواهد شد. یا »گروه زندگینامه« و مثل اینها(. این مسئله به سبب آن است که هر دو مرحله داوری در این جایزه حائز اهمیت است و بناست، 

عالوه بر آثاری که جایزه کسب می کنند، آثار با کیفیت تا آنجا که ممکن است در شاخه های جزئی تر به جامعه کتاب خوان معرفی شوند. بنابراین در اعالم 

آثاری که به مرحله نهایی راه پیدا کرده  اند این مسئله رعایت خواهد شد و نامزدهای نهایی این جایزه، درواقع فهرستی از آثار برتر این دوره سه ساله هستند.

15. در متام گروه های داوری کتاب و در مرحله نهایی ارزیابی آثار، حداکرث امتیاز پیش بینی شده 100 است . »کتاب برگزیده« )فقط یک عنوان( کتابی است 

که در معدل آرای داوران هر گروه، بین 90 تا 100، بیشرتین امتیاز را کسب کرده باشد، پس از تعیین کتاب برگزیده، حداکرث سه عنوان از کتاب هایی که از 

80 تا 100 امتیاز کسب کرده اند و نسبت به سایر کتاب ها امتیاز باالتری دارند، »کتاب شایسته تقدیر« محسوب می شوند. بنابراین در هر گروه نوزده گانه، 

حداکرث یک اثر »برگزیده« )کتاب سال( و سه اثر »شایسته تقدیر« )در صورت کسب امتیاز الزم( معرفی شده و جوایز به آنها اختصاص پیدا خواهد کرد.

16. از آنجا که »دوره شانزدهم« برای سه سال متوالی برگزار می شود، استثنائاً در دو گروه پُرشامر»خاطره« و »زندگینامه«، تعداد آثار برگزیده حداکرث به 2 

عنوان، و آثار شایسته تقدیر، حداکرث تا 5 عنوان افزایش می یابد.

17. چنانچه دو کتاب، در بازه امتیاز اثر برگزیده )90 تا 100(، به صورت مساوی یا با اختالف یک منره، امتیاز کسب کرده باشند مشرتکاً برگزیده )کتاب سال( 

محسوب می شوند و جایزه اثر برگزیده میان آنها تقسیم می شود. در این صورت، چنانچه نصف جایزه نقدی اثر برگزیده، برابر یا کمرت از جایزه اثر تقدیری 

باشد، مقدار جایزه هر اثری که مشرتکاً برگزیده شده، به اندازه 20 درصد بیشرت از جایزه تقدیری خواهد بود. 

18. کتاب های جلدی با عناوین مشرتک، که در این جایزه رشکت داده و بررسی می شوند در دو صورت به مرحله دوم )نهایی( راه پیدا می کنند. اول این که 

کل دوره، مجموعه هم بسته و تفکیک ناپذیر است، در این صورت، اگر بیش از نیمی از مجلدات در بازه زمانی جایزه منترش شده باشند امکان راه یابی به 

دور نهایی را دارند. دوم این که هر مجلد )یا تعدادی از مجلدات(، دربردارنده یک موضوع مستقل و متام شده است، در این صورت، هر مجلد )یا تعدادی 

از مجلدات(، به رشط قرار داشنت در بازه زمانی جایزه، جداگانه داوری خواهند شد.

19. کتاب های با موضوع دفاع مقدس، که منترشه سال های مرتبط با این دوره از جایزه هستند و قبل از برگزاری این جایزه، در سایر جوایز ملی و کشوری، 

که به طور رسمی در چارچوب قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران برگزار می شوند، مقام کسب کرده اند، بدون ارزیابی اولیه )مرحله ریزش( به مرحله 

نهایی این جایزه راه پیدا می کنند و در زمره نامزدهای دریافت »جایزه کتاب سال دفاع مقدس« قرار می گیرند تا در کنار سایر آثاری که به مرحله نهایی راه 

یافته اند از طریق امتیازدهی داوری شوند.
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فرانمای آماری داوری
شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان

کل کتاب ها  2568

نامزدهای جايزه      248
مقام برگزیده     15

مقام شایسته تقدیر    65
مشارکت نارشان: حدود 750 نارش )300 نارش دارای بیش از 2 عنوان(

1390: 947منترشه 831 :1391 777 :1392 سالسالسال

داوران: 50 نفر 

تعداد جلسات داوری: 57 جلسه؛  از اواسط مرداد ماه تا پایان بهمن 1393

بخش ادبیات و هرنالف(
453 عنوان

1ـ  گروه ادبیات داستانی: 196         )رمان: 102/ مجموعه داستان کوتاه: 94(     ]نامزدها: 23[

2ـ گروه شعر و نرث ادبی:163                             )شعر: 137/ نرث ادبی: 26(     ]نامزدها: 15[

3ـ گروه ادبیات منایشی:53                           )منایشنامه: 32/ فیلمنامه: 21(     ]نامزدها: 13[

.............................................................4ـ گروه مجموعه های هرنی: 41                                                                ]نامزدها: 12[
.........................

............................
.............

.....

.....

5ـ گروه خاطره: 396...................................................................................]نامزدها: 40[

       خاطره خودنوشت: 81/ خاطره شفاهی: 92/ خاطره روزنوشت: 13/ خاطره اسارت: 89/ مجموعه خاطره: 121

6ـ گروه زندگی نامه: 944 .............................................................................]نامزدها: 47[ 

       زندگینامه مستند: 389/ زندگینامه داستانی: 147/ مجموعه زندگینامه: 408

7ـ گروه گزارش و سفرنامه:  6 ....................................................................... ]نامزدها: 2[

8ـ گروه نامه ها  و وصیت نامه ها: 93 ..............................................................]نامزدها: 10[

      نامه ها: 6/ وصیت نامه ها: 87

بخش مستندنگاری هاب( 
 1439 عنوان



ج( بخش نقد و پژوهش
309 عنوان 

9ـ گروه نقد و پژوهش ادبی: 36 ...........................................................................]نامزدها: 8[

10ـ گروه نقد و پژوهش هرنی: 13 .......................................................................]نامزدها: 8[

11ـ گروه نقد و پژوهش فرهنگی: 108............................................................... ]نامزدها: 10[

12ـ گروه نقد و پژوهش تاریخی: 152................................................................ ]نامزدها: 14[

د( بخش کودک و نوجوان 
272 عنوان

13ـ گروه داستان کودک و نوجوان: 79 .................................................................]نامزدها: 11[

       داستان کودک: 51/ داستان نوجوان: 28

14ـ گروه شعر کودک و نوجوان: 73 .......................................................................]نامزدها: 9[

15ـ گروه مستندنگاری کودک و نوجوان: 116 ....................................................... ]نامزدها: 9[

بخــش گروه هــای  هـــ( 
ــی ــته و تکمیل وابس
 142 عنوان

16ـ گروه گردآوری های ادبی: 79 ....................................................................]نامزدها: 10[

17ـ گروه مرجع نگاری ها: 58 ..................................................................................]نامزدها: 7[

18ـ گروه تکمیلی: 5 .......................................................................................]نامزدها: 2[

و( بخش گروه های جنبی
 81 عنوان

19ـ گروه کتابهای موضوع درگیری با ضد انقالب کردستان: 60 ..............................]نامزدها: 10[

20ـ گروه ترجمه / مرتجم برگزیده: 21................................................................]نامزدها: 9[

           انگلیسی به فارسی: 8/ فارسی به انگلیسی: 4/ فارسی به عربی: 9 

21ـ گروه طراحی گرافیک کتاب / طراح برگزیده.........................................با بررسی 2568 اثر

          طراحی جلد/ صفحه آرایی/ تصویرگری کتاب کودک و نوجوان 

22ـ گروه نرش و اطالع رسانی/ فعال برگزیده ................................از طریق فراخوان و ثبت نام

           نارش/ کارشناس تولید کتاب/ خربنگار کتاب/ کتابدار
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داوران »گروه ادبیات داستانی«، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 196 عنوان کتاب، 23 عنوان را شایسته 

حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.بدین ترتیب از میان 

102 عنوان کتاب شاخه »رمان« تعداد 14 کتاب، و از میان 94 عنوان کتاب شاخه »مجموعه داستان کوتاه« 

تعداد 9 کتاب به دور نهایی راه پیدا کرده اند. همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 

عنوان کتاب »مقام برگزیده« را کسب کرده و 3 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

داوران »گروه ادبیات داستانی«
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گزارش داوری 
گروه ادبیات داستانی 

بخش ادبيات و هرن
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه ادبیات داستانی«، به تفکیک هر شاخه و به ترتیب الفبایی عنوان:
]عنوان اصلی: عنوان توضیحی/ پدیدآور و صاحب اثر )نارش: سال چاپ اول([

نامزدهای شاخه »رمان«
1. آواز ابابیل/ مجید پورولی کلشرتی )سلامن پاک: 1391(

2. آواز بلند/ علی اصغر عزتی پاک )سلامن پاک: 1390(

3. جمجمه ات را قرض بده برادر/ مرتضا کربالیی لو )عرص داستان: 1391(

4. حافظ هفت: کتاب سفر مقام معظم رهربی به استان فارس/ اکرب صحرایی )سوره مهر: 1390(

5. داستان من/ جمشید طاهری )ققنوس: 1391(

6. دخیل عشق/ مریم بصیری )عرص داستان: 1391(

7. درد/ صادق کرمیار )عرص داستان: 1392( 

8. رنج/ محمد محمودی نورآبادی )نرش شاهد: 1390( 

9. سایه  های بلند/ شهریار عباسی )روزنه: 1391(

10. رسزمین آبی من/ نرصت الله محمودزاده )قدیانی: 1392(

11. شاید فراموشت کنم/ حسن رحیم پور )آرما: 1390(

12. صفر مرزی/ لیال جلینی )امیرکبیر: 1391(

13. نربد هسجان/ محمد محمودی نورآبادی )یاران شاهد: 1390(

14. هات: رمان فراگاه/ محمدعلی قاسمی )سوره مهر: 1392(

نامزدهای شاخه »مجموعه داستان کوتاه«
1. امشب با من برقص/ منیرالسادات موسوی )رشکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا: 1392(

2. بنی آدم/ علیرضا عضدی )ارزینه: 1391(

3. چرت کبود/ جواد افهمی )افراز: 1390(

4. در آفریقا همه چیز سیاه است/ ساسان ناطق )شهرستان ادب: 1392(
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5. روایت های من/ حسین شکربیگی )آموت: 1390(

6. فقط عاشق زبان عاشق را می فهمد/ قاسمعلی فراست )قدیانی: 1390(

7. می شد آن شب نکشمش/ اکرب صحرایی )پالیزان: 1390(

8. هدیه ولنتاین/ سارا عرفانی )کتاب نیستان: 1390(

9. هزار گره/ مریم فردوسی )کتاب نیستان: 1391(

نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه ادبیات داستانی«:

مقام برگزیده:

شایسته تقدیر:

کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ رُنج / محمد محمودی نورآبادیـ  در شاخه »رمان«

کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه 

نقدی:

ـ هات/ محمدعلی قاسمیـ  در شاخه »رمان«

ـ درد/ صادق کرمیارـ  در شاخه »رمان«

ـ روایت های من/ حسین شکربیگی ـ در شاخه »مجموعه داستان 

کوتاه«
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داوران »گروه شعر و نرث ادبی«، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 163 عنوان کتاب، 15 عنوان را شایسته 

حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.

بدین ترتیب از میان 137 عنوان کتاب شاخه »شعر« تعداد 11 کتاب، و از میان 26 عنوان کتاب شاخه »نرث ادبی« 

تعداد 4 کتاب به دور نهایی راه پیدا کرده اند.همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، هیچ 

کتابی »مقام برگزیده« را کسب نکرده و 3 عنوان کتاب »شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

داوران »گروه شعر و نرث ادبی«
شاخه نرث ادبیشاخه شعر
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بخش ادبيات و هرن
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه شعر و نرث ادبی«، به تفکیک هر شاخه و به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای »شاخه شعر«
1. آویشن و اندوه/ پانته آ صفائی )فصل پنجم: 1391(

2. باد موافق/ علی سلیامنی )هزاره ققنوس: 1391(

3. تا مزار سلامن هراتی/ رجب افشنگ )ملپا: 1390(

4. عاشقانه هایی برای دشمن/ حمیدرضا شکاررسی )فصل پنجم: 1392(

5. ناگهان از خاک/ عباس باقری )تجلی مهر: 1390(

6. نامت را بگذار وسط این شعر/ محمدرضا رشفی خبوشان )شهرستان ادب: 1391(

نامزدهای »شاخه شعر« به تفکیک »گردآوری های ادبی«:

7. شمیم نور: مجموعه اشعار برگزیده دوره های هفتم، هشتم و نهم جشنواره .../ دبیرخانه جشنواره ره آورد رسزمین نور )سازمان اردویی راهیان 

نور و گردشگری: 1390(

8. عشق روی شانه های کلامت: کارمنای 30 سال شعر پایداری استان فارس/ سیدمحمدامین جعفری حسینی )کنگره شهدای استان فارس: 1391(

9. عطر بهارنارنجک/ غالمرضا کافی )شاهچراغ: 1390(

10. عید خون: در رثای شهید سیدمرتضی آوینی/ علی محمد مؤدب )شهرستان ادب: 1392(

11. ننه علی/ سجاد عزیزی آرام )شانی: 1392(

نامزدهای شاخه »نرث ادبی«
1. آیه های پرواز/ اکرم کیانی )موسسه رسلشکر شهید حاج احمد کاظمی: 1391(

2. متام فصل ها بوی تو را می دهند: مجموعه نرثهای ادبی برای شهیدان/ محمدباقر نجف زاده بارفروش )هزاره ققنوس: 1391(

3.  خاطره های خاکی: دل نوشته هایی برای جبهه و جنگ/ علی باباجانی )منادی تربیت: 1392(

4. لطفاً دست نزنید، این کتاب شیمیایی است ...: دل نوشته هایی به یاد جبهه و جنگ/ مهدی اسامعیلی سادیانی )قانون مدار: 1392(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه شعر و نرث ادبی«:

مقام برگزیده

شایسته تقدیر

کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ در این گروه، داوران کتابی را شایسته »مقام برگزیده« ندانسته اند.

کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ ناگهان از خاک/ عباس باقریـ  در شاخه »شعر«

ـ عاشقانه هایی برای دشمن/ حمیدرضا شکاررسیـ  در شاخه »شعر«

ـ آیه های پرواز/ اکرم کیانیـ  در شاخه »نرث ادبی«





شانزدهمین دوره
 جایزه کتاب سال دفاع مقدس
www.nashraward.ir

28

داوران »گروه ادبیات منایشی«، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 53 عنوان کتاب، 13 عنوان را شایسته حضور 

در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.بدین ترتیب از میان 32 عنوان 

کتاب شاخه »منایشنامه« تعداد 6 کتاب، و از میان 21 عنوان کتاب شاخه »فیلمنامه«تعداد 7 کتاب به دور نهایی 

راه پیدا کرده اند.همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام برگزیده« 

را کسب کرده و 2 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

داوران »گروه ادبیات منایشی«
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه ادبیات منایشی«، به تفکیک هر شاخه و به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای شاخه »منایشنامه«
1. پالتوی خیس و سه منایشنامه دیگر/ سیدصادق فاضلی )افراز: 1391(

2. خنکای ختم خاطره/ حمیدرضا آذرنگ )امیرکبیر: 1391(

3. شب و یاس یأس/ ابوالقاسم غالم حیدر )سوره مهر: 1390(

4. شبی با خورشید: مجموعه دو منایشنامه/ حسین صفی، نیام بیگلریان )حوزه هرنی استان همدان: 1390(

5. کوارتت پر و سه منایشنامه دیگر/ سیدصادق فاضلی )افراز: 1391(

6. منیرو/ لیال جلینی )امیرکبیر: 1391(

نامزدهای شاخه »فیلمنامه«
1. بیداری رؤیاها/ محمدرضا گوهری )سوره مهر: 1391(

2. حرمت/ مهدی بوستانی شهربابکی )امیرکبیر: 1392(

3. خار و خورشید/ محمدرضا رحامنی، علیرضا محمودی ایرامنهر )امیرکبیر: 1391(

4. در میان ابرها/ محمدرضا گوهری )امیرکبیر: 1390(

5. رویاها می آیند/ محمدرضا رحامنی، علیرضا محمودی ایرامنهر )امیرکبیر: 1392(

6. عطر حضور و طوبای محبت/ مریم بصیری )امیرکبیر: 1392(

7. وقتی کوه گم شد: بر اساس زندگی رسدار بی نشان حاج احمد متوسلیان/ بهزاد بهزادپور )نرش صاعقه: 1392(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه ادبیات منایشی«:

مقام برگزیده

شایسته تقدیر

کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ خنکای ختم خاطره/ حمیدرضا آذرنگـ  شاخه »منایشنامه«

کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ بیداری رؤیاها/ محمدرضا گوهریـ  شاخه »فیلمنامه«

ـ منیرو/ لیال جلینیـ  شاخه »منایشنامه«
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داوران »گروه مجموعه های هرنی«، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 41 عنوان کتاب، 12 عنوان را شایسته 

حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.

همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام برگزیده« را کسب کرده و 3 

عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

داوران »گروه مجموعه های هرنی«
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه مجموعه های هرنی«، به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای »گروه مجموعه های هرنی« 
1. بیست و هفتی ها: مجموعه تصویری 34 فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله  )ص( )کتاب یکم: جلد 1(/ سیدحسن شکری )مرکز مطالعات 

پژوهشی 27 بعثت: 1392(

2. چشم نوشته ها: مجموعه عکس های احسان رجبی در دفاع مقدس/ احسان رجبی )انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس: 1391(

3. حامسه الوند: استان همدان در دفاع مقدس به روایت تصویر/ سیدعباس میرهاشی، فرهاد سلیامنی )انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس: 

)1390

4. خط پشتیبان: روایتی تصویری از تدارکات و پشتبانی سپاه در دفاع مقدس )انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس: 1391(

5. دیار نزدیک: روایتی تصویری از بازدید مناطق جنگی/ سعید فرجی )ساقی: 1391(

6. سال سی: روز نگار مصور ایران پس از انقالب اسالمی 1357 تا 1387/ رضا طاهرخانی )موسسه هرنی رسانه ای اوج: 1391(

7. عکاسان جنگ عراق علیه ایران، 1359 تا 1367 )جلد 3: احمد علیزاده نوحی(/ احمد علیزاده نوحی )انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس: 

)1392

8. قاب های ماندگار: گزیده عکس های دفاع مقدس )جلد 3(/ امیرعلی جوادیان )سارینا: 1391(

9. کتاب عکس گذشته های پیش رو: عکس های راهیان نور/ حامد معدولیت )کتابدار توس: 1390(

10. مجموعه آثار پوسرت و تصویرسازی ابوالفضل عالی/ ابوالفضل عالی )سوره مهر: 1391(

11. هرن مقاومت )جلد 1: اولین جشنواره ملی هرنهای تجسمی مقاومت(/ مصطفی گودرزی )ساقی: 1390(

12. هرن مقاومت )جلد 2: دومین جشنواره جهانی هرن مقاومت(/ سیدعباس میرهاشمی )ساقی: 1391(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه مجموعه های هرنی«:

مقام برگزیده

کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ چشم نوشته ها/ احسان رجبی

ـ عکاسان جنگ عراق علیه ایران، 1359 تا 1367 )جلد 3(/ احمد علیزاده نوحی

ـ مجموعه آثار پوسرت و تصویرسازی ابوالفضل عالی

کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ قاب های ماندگار )جلد 3(/ امیرعلی جوادیان

شایسته تقدیر
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داوران »گروه خاطره«
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گروه خاطره

»گروه خاطره« یکی از گروه های خاص این دوره از جایزه است که 

به سبب فراوانی، تنوع و رشد کمی و کیفی، در پنج شاخه مختلف 

داوری شد. در مرحله اولیه ارزیابی آثار این گروه، که با دقت و توجه 

زیاد و طی بیش از 10 جلسه داوری صورت گرفت، داوران، از میان 

395 عنوان کتاب، 40 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته 

و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.

بدین ترتیب از میان 81 عنوان کتاب شاخه »خاطره خودنوشت« 

تعداد 4 کتاب، از میان 92 عنوان کتاب شاخه »خاطره شفاهی« تعداد 

17 کتاب، از میان 13 عنوان کتاب شاخه »خاطره روزنوشت« تعداد 6 

کتاب، از میان 88  عنوان کتاب شاخه »خاطره اسارت« تعداد 9 کتاب، 

و باالخره از میان 121 عنوان کتاب شاخه »مجموعه خاطره« تعداد 

4 کتاب به دور نهایی راه پیدا کرده اند.همچنین در داوری نهایی، از 

میان نامزدهای اعالمی این گروه، 3 عنوان کتاب »مقام برگزیده« را 

کسب کرده و 8 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

بخش مستند نگاری ها
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه خاطره«، به تفکیک هر شاخه و به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای شاخه »خاطره خودنوشت«
1. آخرین معرب: دیرنوشته های حسن ایزدبین/ حسن ایزدبین )حنظله: 1392(

2. خاطرات دکرت زرین تاج کیهانی دوست/ زرین تاج کیهانی دوست )ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده : 1392(

3. گوهر: خاطرات خودنوشت مهدی جعفری نسب اشکذری/ مهدی جعفری نسب اشکذری )سوره مهر: 1390(

4. هستم تا بگویم: ناگفته های یک جانباز قطع نخاع/ رمضان روحی )سوره سبز: 1391(

نامزدهای شاخه »خاطره شفاهی«
1. آسامن مال من بود: خاطرات رسهنگ خلبان صمدعلی باالزاده/ ساسان ناطق )سوره مهر: 1391(

2. آقا کاله آهنی تو به من میدی؟: خاطرات غالمرضا هدایتی شهیدانی/ محمد علیزاده )سوره مهر: 1392(

3. بچه های کفیشه: خاطرات مکی یازع/ سیدقاسم یاحسینی )سوره مهر: 1391(

4. برای تاریخ می گویم: خاطرات محسن رفیق دوست 1357 تا 1368/ سعید عالمیان )سوره مهر: 1392(

5. پرواز روی خاک: خاطرات رسهنگ خلبان منوچهر شیرآقایی/ سیدقاسم یاحسینی )سوره مهر: 1391(

6. چشم تر: خاطرات بهجت افراز/ فاطمه دوست کامی )پیام آزادگان: 1390(

7. حاجی بخشی: خاطرات شفاهی حاج ذبیح الله بخشی/ محسن مطلق )عامد فردا: 1390(

8. خاطرات ایران: خاطرات ایران ترابی/ شیوا سجادی )سوره مهر: 1391(

9. دخرت شینا: خاطرات قدم خیر محمدی کنعان همرس رسدار شهید حاج ستار ابراهیمی هژبر/ بهناز رضابی زاده )سوره مهر: 1390(

10. دو قطره خون یک قطره باران: خاطرات شفاهی سیده راضیه مکی/ لیال محمدی )ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده : 1391(

11. رازهای کهنه: خاطرات رزمنده بسیجی حکیمه شولی/ مرجان درودی )گلگشت: 1391(

12. سنگرهای برفی: خاطرات رجب بیناییان/ محمدمهدی عبدالله زاده )پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: 1392(

13. سهم من از چشامن او: خاطرات حمید حسام/ مصطفی رحیمی )سوره مهر: 1391(
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14. فقط غالم حسین باش: روایت جانباز رسافراز حسین رفیعی/  حمید حسام )رصیر: 1392(

15. کالک های خاکی: خاطرات شفاهی رسلشکر پاسدار محمدعلی، عزیز، جعفری/ گل علی بابایی )سوره مهر: 1391(

16. مهامن صخره ها: خاطرات رسهنگ خلبان محمد غالمحسینی/ راحله صبوری )سوره مهر: 1390(

17. نورالدین پرس ایران: خاطرات سیدنورالدین عافی/ معصومه سپهری )سوره مهر: 1390(

نامزدهای شاخه »خاطره روزنوشت«
1. آیینه های خاک: روزشامر جنگ رسدار رسلشکر پاسدار شهید دکرت احمد سوداگر/ محمدمهدی بهداروند )پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 

مقدس: 1391(

2. روزنوشت: یادداشت های روزانه شهید حسن باقری/ احمد دهقان )موسسه انتشارات شهید حسن باقری: 1392(

3. گزارشی از زندگی من: یادداشت های روزانه رسدار شهید علی رضاییان از سال های 1361 و 1362/ جامنراد احمدی )ستارگان درخشان: 

)1391

4. هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات )سال 1367: پایان دفاع آغاز بازسازی(/ علیرضا هاشمی )دفرت نرش معارف انقالب: 1390(

5. یادداشت های فرمانده: رسدار رسلشکر پاسدار شهید دکرت مجید بقایی فرمانده قرارگاه کربال/ مجید بقایی )موسسه فرهنگی هرنی جنات 

فکه: 1391(

6. یادداشت هایی برای فردا: دست نوشته های دانشجوی شهید غالمرضا سگوند/ منوچهر مهدی پور )نیلوفران: 1392(

نامزدهای شاخه »خاطره اسارت«
1. پایی که جا ماند: یادداشت های روزانه سیدنارص حسینی پور از زندان های مخفی عراق/ سیدنارص حسینی پور )سوره مهر: 1390(

2. چه کسی قشقره ها را می کشد؟: خاطرات آزاده جانباز سورن هاکوپیان/ حجت شاه محمدی )سوره مهر: 1390(

3. خاکریز پنهان: خاطرات آزاده محمد حاجی خلف/ فرامرز نوروزی )پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: 1392(

4. دوره درهای بسته، به روایت رستم خرم دین/ افضل قامئی کاشانی )روایت فتح: 1391(

5. زندان الرشید: خاطرات رئیس ستاد سپاه ششم نیروی زمینی سپاه رسدار علی اصغر گرجی زاده/ محمدمهدی بهداروند )سوره مهر: 1392(
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6. رسباز کوچک امام: خاطرات آزاده مهدی طحانیان/ فاطمه دوست کامی )پیام آزادگان: 1391(

7. مسافر مینی بوس رسخ: خاطرات شفاهی آزاده رسافراز یوسف بختیاری/ مصاحبه و تدوین سیدقاسم یاحسینی )دریانورد: 1392(

8. من زنده ام: خاطرات دوران اسارت/ معصومه آباد )بروج: 1392(

9. یازده: خاطرات احمد چلداوی از زندان مخفی تکریت 11 صدام/ احمد چلداوی )دفرت نرش معارف: 1392(

نامزدهای شاخه »مجموعه خاطره«
1. اکیپ حاج هادی: مجموعه خاطرات ایثارگران جهاد پشتیبانی ورامین )پیشوا(/ جعفر کاظمی )نرش شاهد: 1391(

2. جنگ انسان حیوان )جلد 2(/ مرتضی سلطانی )رصیر: 1390(

3. رسداران سوله: خاطرات پزشکان از هشت سال دفاع مقدس ابوالقاسم اخالقی و ایرج محجوب بهروز/ فاطمه دهقان نیری )پالیزان: 1390(

4. گل وینه: مجموعه خاطرات زنان ایثارگر در دفاع مقدس/ صغری مرادی )سوره های عشق: 1392(

نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه خاطره«:

مقام برگزیده

کتاب های برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس 

جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

»خاطره  شاخه  در  ـ  رضابی زاده  بهناز  شینا/  دخرت  ـ 

شفاهی«

ـ من زنده ام/ معصومه آبادـ  در شاخه »خاطره اسارت«

ـ روزنوشت/ احمد دهقانـ  در شاخه »خاطره روزنوشت«
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کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ مهامن صخره ها/ راحله صبوریـ  در شاخه »خاطره شفاهی«

ـ نورالدین پرس ایران/ معصومه سپهریـ  در شاخه »خاطره شفاهی«

ـ پایی که جا ماند/ سیدنارص حسینی پورـ  در شاخه »خاطره اسارت«

ـ زندان الرشید/ محمدمهدی بهداروندـ  در شاخه »خاطره اسارت«

ـ چشم تر/ فاطمه دوست کامیـ  در شاخه »خاطره شفاهی«

ـ فقط غالم حسین باش/  حمید حسامـ  در شاخه »خاطره شفاهی«

ـ چه کسی قشقره ها را می کشد؟/ حجت شاه محمدیـ  در شاخه »خاطره اسارت«

ـ هستم تا بگویم/ رمضان روحیـ  در شاخه »خاطره خودنوشت«

شایسته تقدیر
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داوران »گروه زندگینامه«
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گزارش داوری 
گروه زندگینامه

گروه »زندگینامه« یکی دیگر از گروه های بزرگ این دوره جایزه است که به سبب فراوانی و تنوع آثار در سه شاخه مختلف 

داوری شد. در مرحله اولیه ارزیابی آثار این گروه، داوران از میان 944 عنوان کتاب، 47 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی 

دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی کرده اند.بدین ترتیب از میان 389 عنوان کتاب »زندگینامه مستند« تعداد 

19 کتاب، از میان 147 عنوان کتاب »زندگینامه داستانی« تعداد 13 کتاب، و از میان 408 عنوان کتاب »مجموعه زندگینامه« 

تعداد 14 کتاب به دور نهایی راه پیدا کرده اند.همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب 

»مقام برگزیده« را کسب کرده و 6 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

زندگینامه )مستند، داستانی، مجموعه زندگينامه(

بخش مستند نگاری ها
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه زندگینامه«، به تفکیک هر شاخه و به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای شاخه »زندگینامه مستند«
1. آبی آسمونی: بر اساس روایتی از فاطمه علوی شفیق همرس رسدار شهید علی اصغر پوالدی/ علی اکرب خاوری نژاد )مناشون: 1392(

2. آبی به رنگ لبخند: خاطراتی از آموزگار شهید داود اسامعیلی/ سعیده اصغری آذر )یاس نبی: 1390(

3. آشنای غریب: زندگینامه شهید قهاری به روایت همرس/ فرزانه مردی، فرحناز رسولی )آرمان براثا : 1391(

4. آقاسیدمجتبی: خاطرات دالور شهید سیدمجتبی هاشمی فرمانده نیروهای جنگ های نامنظم در دفاع مقدس/ اصغر فکور )نرش شاهد: 1391(

5. اشتباه می کنید من زنده ام: کتاب علی رشفخانلو/ حسین رشفخانلو )روایت فتح: 1392(

6. بالی برای پرواز: رسدار شهید رحمت الله کاشانی به روایت همرسش فرشته عابدینی/ لیال کریمیان )ستارگان درخشان: 1391(

7. برای خداحافظی برمی گردم: بر اساس خاطراتی از سکینه عبدی همرس رسدار شهید نورعلی یونسی/ ابوالفضل قنربنژاد )نوج: 1391(

8. بوی تربت: خاطرات حلیمه عرب زاده طوسی همرس محمدحسن قاسمی طوسی/ سیدولی هاشمی )نرش شاهد: 1390(

9. پشت شیشه تنهایی: رسدار شهید نادعلی خاکی به روایت همرسش مرضیه خاکی/ مرضیه پورمحمدی )ستارگان درخشان: 1391(

10. تا به سحر یادم کن: رسدار شهید حسینلی یوسفیان به روایت همرسش زهرا صالحی نجف آبادی/ لیال کریمیان )ستارگان درخشان: 1391(

11. تا نقطه پرواز: مروری بر زندگی معلم و روحانی شهید حسینقلی کامسی/ محمود وضیع )جهانی: 1391(

12. در هاله ای از غبار: رسگذشت نامه رسدار بی نشان حاج احمد متوسلیان/ گل علی بابایی )صاعقه: 1391(

13. دیده بان: ویژه نامه نکوداشت حمید حسام )دفرت مطالعات و ادبیات پایداری مراکز استانی حوزه هرنی: 1391(

14. زندگی و مبارزات حجت االسالم سیدعلی اکرب ابوترابی/ جواد عاملی )مرکز اسناد انقالب اسالمی: 1390(

15. عید پاییز: رسدار شهید حسینعلی ابوالقاسمی به روایت همرسش جمیله رحیمی/ نرگس قادری نجف آبادی )ستارگان درخشان: 1392(

16. ماربن: براساس زندگی شهید امیر رسلشکر سیدنادر سادات رشیفی/ مژگان حرضتیان فام )سوره سبز: 1390(

17. ماه همراه بچه هاست: رسگذشت نامه رسدار خیرب شهید محمدابراهیم همت/ گل علی بابایی )صاعقه: 1391( 

18. نوزاد با قنداق قرمز: داستانی بر اساس زندگی رسدار شهید محمد تیموریان/ الهام عسگری )کنگره بزرگداشت رسداران و ده هزار شهید مازندران: 1392(

19. یک عمر بیداری: رشح حال شهید امیر رسلشگر شهید بدایار بهبودی/ محمود نرص )سوره سبز: 1390(

نامزدهای شاخه »زندگینامه داستانی«
1. آسایشگاه شامره 6/ محمد حنیف )سوره سبز: 1390(

2. آقای بامداد/ حمید اکربپور )کنگره رسداران و چهارده هزار و ششصد شهید استان فارس: 1391(

3.  آن مرد با بهار آمد/ نرصالله احمدی )کنگره رسداران و چهارده هزار و ششصد شهید استان فارس: 1391(
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4. انگورهای تلخ: زندگینامه داستانی شهید سیدمحمد حجت زاده/ علی رستمی )آل احمد )ع(: 1392(

5. چشم بیدار: زندگی نامه داستانی شهید محمود امیرخانی/ جلیل امجدی )نرش شاهد: 1391(

6. حاج روح الله: زندگی نامه داستانی شهید رسدار جمشید، روح الله، اصل دهقان/ معصومه قیطاسی )سوره مهر: 1392(

7. روایت نیمه روز بیست و چهارم: با اقتباس از زندگی شهید شیخ محمدحسن رشیف قنوتی/ کاوه بهمن )فاتحان: 1391(

8. رسباز وطن: داستانی از زندگی امیر رسلشکر قاسمعلی ظهیرنژاد ارشادی/ محمدعلی گودینی )اجا: 1390(

9. عبور از چارچوب: زندگینامه داستانی امیر جانباز هفتاد درصد رستیپ دوم رضا صبوری زاده/ محمدعلی گودینی )اجا: 1392(

10. عیسای من همینقدره...؟!: روایت زندگی شهید عیسی کریمی/ اعظم پشت مشهدی )شقایق )کتاب آشنا: 1391(

11. فقط ماه حسین را می پایید: نگاهی داستانی به زندگی شهید حسین بازدار/ زهرا اسپید )کتاب آشنا: 1391(

12. کامنی برای آرش/ محمد محمودی نورآبادی )کنگره رسداران و چهارده هزار و ششصد شهید استان فارس: 1391(

13. میان دار/ مریم شیدا )کنگره رسداران و چهارده هزار و ششصد شهید استان فارس: 1391(

نامزدهای شاخه »مجموعه زندگینامه«
1. آنها که رفتند: زندگینامه، خاطرات و وصیت نامه شهدای منطقه عملیاتی ماووت/ ساسان ناطق )آریتان: 1390(

2. اصحاب خورشید: زندگینامه و وصیتنامه 150 شهید منطقه باالتجن/ قنربعلی گرجی دیزآبادی )انتشارات ساری: 1390(

3. جرعه نوشان کوثر: زندگینامه، وصایا و خاطرات شهدای شهرستان کوثر/ امیر رجبی )نگین سبالن: 1391(

4. حنجره های زخمی: زندگینامه 49 نوحه خوان شهید لشگر 31 عاشورا/ اسامعیل وکیلزاده )رصیر: 1392(

5. راهیان خرابات: یادنامه شهدای اخالص استان لرستان/ بنیاد سعادتی )نرش شاهد: 1392(

6. ستاره های نربد هوایی )جلد 1(: زندگینامه، خاطرات و تصاویری از خلبانان سال های دفاع مقدس/ احمد مهرنیا )سوره مهر: 1391(

7. شعله های عاشق: یادنامه شهدای شهرستان نیر استان اردبیل/ رقیه صادقی نیری )نرش شاهد: 1390(

8. شناسایی: زندگینامه و خاطراتی از 40 رسدار شهید اطالعات عملیات/ گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی )امینان: 1390(

9. شهیدان همبستگی )دفرت 1: رسگذشتی از رسدار رسلشکر پاسدار شهید نورعلی شوشرتی و ...(/ مصطفی محمدی )سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی، منایندگی ولی فقیه: 1390(

10. گل های سپید: روایت 24 سال عاشقی؛ یادنامه 24 شهید روستای گل سفید شهرستان لنگرود/ کمیل رضوان خواه گلسفیدی )امینان: 1390(

11. مردان دفاع: مجموعه خاطرات شهدای سازمان صنایع هوافضا/ موسسه فرهنگی هرنی رسول آفتاب )علمی فرهنگی صاحبالزمان )عج(: 1392(

12. مرواریدهای کیو: یادنامه شهدای دانشجو استان لرستان/ پروانه قبادیکیا )نرش شاهد: 1392(

13. مسافران پگاه: همراه با شهدای شهرستان بندر ریگ/ علیرضا خلیفه زاده )دریانورد: 1390(

14. هفتاد پالک رسخ: بزرگداشت شهدای منطقه منشاد، گهور، گالفشان و دره/ محمدهادی شمس الدینی )محمد هادی شمس الدینی: 1390(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه زندگینامه«:

مقام برگزیده
کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ چشم بیدار/ جلیل امجدیـ  در شاخه »زندگینامه داستانی«

کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه 

نقدی:

ـ آقاسیدمجتبی/ اصغر فکورـ  در شاخه »زندگینامه مستند«

ـ ماه همراه بچه هاست/ گل علی باباییـ  در شاخه »زندگینامه مستند«

ـ آسایشگاه شامره 6/ محمد حنیفـ  در شاخه »زندگینامه داستانی«

ـ راهیان خرابات/ بنیاد سعادتیـ  در شاخه »مجموعه زندگینامه«

ـ مرواریدهای کیو/ پروانه قبادی کیاـ  در شاخه »مجموعه زندگینامه«

ـ گلهای سپید/ کمیل رضوان خواه گل سفیدی ـ در شاخه »مجموعه 

زندگینامه«

شایسته تقدیر
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داوران »گروه گزارش و سفرنامه«
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گزارش داوری 
گروه گزارش و سفرنامه

داوران »گروه گزارش و سفرنامه«، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 6 عنوان کتاب، 2 عنوان را شایسته حضور در 

مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.

همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، هیچ کتابی »مقام برگزیده« را کسب نکرده و 1 عنوان 

»شایسته تقدیر« شناخته شده است.

بخش مستند نگاری ها
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه گزارش و سفرنامه«، به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای »گروه گزارش و سفرنامه« 
1. حج در افالک: نخستین سفرنامه و گزارش توصیفی از سفر به مناطق جنگی جبهه جنوب فروردین 1376/ حسن طاهری )شبچراغ: 1390(

2. سفر به روایت رسفه ها: سفرنامه هیروشیام، مرداد 1391/ حمید حسام )رصیر: 1391(

نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه گزارش و سفرنامه«:

مقام برگزیده
کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ در این گروه، داوران کتابی را شایسته »مقام برگزیده« ندانسته اند.

شایسته تقدیر

کتاب تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ سفر به روایت رسفه ها/ حمید حسام
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داوران »گروه نامه ها و وصیت نامه ها«
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گزارش داوری 
گروه نامه ها و وصیت نامه ها

داوران »گروه نامه ها و وصیت نامه ها«، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 93 عنوان کتاب، 10 عنوان را شایسته حضور 

در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند. همچنین در داوری نهایی، از میان 

نامزدهای اعالمی این گروه، هیچ کتابی »مقام برگزیده« را کسب نکرده و 2 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

بخش مستند نگاری ها

شایسته »نرش  تالش  از  گروه،  این  داوران 

شاهد )بنیاد شهید و امور ایثارگران(« در 

اهتامم به نرش مجموعه آثار »وصیت نامه 

کامل شهدا« تشکر می مناید و مجموع این 

فعالیت ها را شایسته تقدیر می داند.

سپاسگزاری ویژه
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه نامه ها و وصیت نامه ها«، به ترتیب الفبایی عنوان:
 

نامزدهای  »گروه نامه ها و وصیت نامه ها«
1. برای همکالسی ام )دوره 4 جلدی(: وصایای شهدای دانش آموز استان قم/ علیرضا صداقت )هدی: 1392(

2. بلورچی: مجموعه یادداشت ها و دستنوشته های شهید مهران )علی( بلورچی/ علی اکربی )یا زهرا )س(: 1392(

3. پیام الله ها: بررسی موضوعی وصایا و دستنوشته های شهیدان محله شهدا شهرستان آران و بیدگل/ حسن کشایی آرانی )سنا: 1390(

4. گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی )دوره 10 جلدی( )موسسه فرهنگی منادی تربیت: 1392(

5. نامه های من و برادرم در جنگ تحمیلی/ عفت نیستانی )سوره مهر: 1390(

6. وصال یار: مناز از منظر شهدای استان قزوین/ حسن شکیب زاده )اندیشه زرین: 1391(

7. وصیت نامه کامل شهدا )مجلدات منترشه در سال های 90 تا 92( )نرش شاهد: 1391(

8. وصیت یاران/ علی اکربی )یا زهرا )س(: 1390(

9. وصیت یاران )جلد 2(/ محمد عامری )تقدیر: 1392(

10. همه حرف ها را منی شود نوشت/ کیومرث باغستانی )کیا( )نوج: 1390(

نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه نامه ها و وصیت نامه ها«:

مقام برگزیده
کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ در این گروه، داوران کتابی را شایسته »مقام برگزیده« ندانسته اند.

شایسته تقدیر
کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ بلورچی/ علی اکربی

ـ همه حرف ها را منی شود نوشت/ کیومرث باغستانی
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داوران »گروه نقد و پژوهش ادبی«، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 36 عنوان کتاب، 8 عنوان را شایسته حضور 

در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.

همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام برگزیده« را کسب کرده است.

داوران »گروه نقد و پژوهش ادبی«
ی
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گزارش داوری 
گروه نقد و پژوهش ادبی

بخش نقد و پژوهش
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه نقد و پژوهش ادبی«، به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای »گروه نقد و پژوهش ادبی« 
1. آغازی دیگر: داستان ها و نقد داستان های برگزیده پنج دوره جایزه ادبی یوسف/ محمدرضا رسشار )رصیر: 1392(

2. ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس و قابلیت های بهره گیری از آن در رسانه ملی/ محمد حنیف )سازمان صدا و سیامی جمهوری اسالمی 

ایران، مرکز تحقیقات: 1391(

3. بر سمند خاطره: نگاهی تازه به خاطره نویسی و بررسی و نقد خاطرات آزادگان جنگ تحمیلی و خاطره نگاشته دا/ محمدرضا ایروانی )بنیاد 

حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع مقدس: 1390(

4. بیداری کلامت: بررسی و تحلیل شعر مقاومت/ جواد محقق )روایت فتح: 1390(

5. تجلی اسطوره مذهبی در شعر انقالب اسالمی: با محوریت اشعار علی معلم، علی موسوی گرمارودی، علیرضا قزوه، محمدجواد محبت/ سکینه 

برناکی )حبله رود: 1392(

6. زن در ادبیات جنگ/ الهام والیتی )نامه پارسی: 1392(

7. فرهنگ داستان نویسان دفاع مقدس: 1359 تا 1389/ مهدی خادمی کوالیی )نرش شاهد: 1391(

8. گام نهادن بر شیب تند: گفتارهایی درباره ادبیات داستانی دفاع مقدس/ احمد شاکری )خانه کتاب: 1391(

      یکی از عناوین نامزدهای این گروه )ردیف 4( متعلق به دبیر علمی این جایزه و رئیس هیأت داوران است و قبل از بررسی آثار، وی آن را از گروه کنار گذاشته است. با این حال از آنجا که مطابق 

آیین نامه جایزه، مبنی بر »چنانچه کتابی، قبالً در سایر جوایز ملی و کشوری، که به طور رسمی در چارچوب قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران برگزار می شوند، مقام کسب کرده باشد بدون ارزیابی 

اولیه به مرحله نهایی این جایزه راه پیدا می کند« این کتاب به دلیل دارا بودن این رشایط، مطابق صالحدید متولی جایزه، در میان نامزدها قرار گرفته است.

نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه نقد و پژوهش ادبی«:

مقام برگزیده
کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ فرهنگ داستان نویسان دفاع مقدس: 1359 تا 1389/ مهدی خادمی کوالیی
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داوران »گروه نقد و پژوهش هرنی«
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گزارش داوری 
گروه نقد و پژوهش هنری

داوران »گروه نقد و پژوهش هرنی«، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 13 عنوان کتاب، 8 عنوان را شایسته حضور 

در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.

همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام برگزیده« را کسب کرده و 3 عنوان 

»شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

بخش نقد و پژوهش
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه نقد و پژوهش هرنی«، به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای »گروه نقد و پژوهش هرنی« 
1. متاشاگه راز: مقاله، نقد و گفت وگو درباره سینامی دفاع مقدس/ سیدمرتضی آوینی )واحه: 1391(

2. تن دال: تحول فرهنگ سیاسی در سینامی پرمخاطب ایران 1357 تا  1390/ سیدمجید حسینی )رخداد نو: 1392(

3. رنگ رنگ جنگ: روایت هایی از کودکی یکی از بچه های نسل جنگ/ محسن حسام مظاهری )آرما: 1392(

4. فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس )3 جلد(/ مهدی حامدسقایان )بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع مقدس، معاونت هرنی: 1390(

5. فرهنگ منایش های جنگـ  دفاع مقدس )جلد 1: آثار )منایش ها، منایشنامه ها و نقد آثار((/ تقی اکربزاده )ساقی: 1392(

6. گرافیک انقالب: هرن متعهد اجتامعی دینی در ایران/ مرتضی گودرزی دیباج )موسسه تالیف ترجمه و نرش آثار هرنی منت: 1390(

7. نگاهی دیگر: ظرفیت های منایشی خاطرات مکتوب دفاع مقدس/ آذر خزاعی رسچشمه، لیال جلینی )صاعقه: 1391(

8. منایش های ایرانی )جلد 6: منایش های جنگ و دفاع مقدس(/ صادق عاشورپور )سوره مهر: 1390(

نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه نقد و پژوهش هرنی«:

مقام برگزیده
گروه،  این  داوران  برگزیده  کتاب 

برای دریافت تندیس جایزه، لوح 

افتخار و جایزه نقدی:

ـ فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس 

)3 جلد(/ مهدی حامدسقایان

شایسته تقدیر
کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت 

لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ متاشاگه راز/ سیدمرتضی آوینی

ـ نگاهی دیگر/ آذر خزاعی رسچشمه، لیال جلینی

ـ رنگ رنگ جنگ/ محسن حسام مظاهری



شانزدهمین دوره
 جایزه کتاب سال دفاع مقدس
www.nashraward.ir

54

داوران »گروه نقد و پژوهش فرهنگی«
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گزارش داوری 
گروه نقد و پژوهش فرهنگی

»گروه نقد و پژوهش فرهنگی« از تنوع منابع مطالعاتی برخوردار بوده است و نقد و بررسی ها و پژوهش هایی که به 

حوزه های اجتامعی و فرهنگی، همچون جامعه شناختی، دینی، حقوقی، اقتصادی، روانشناختی، آموزش و پرورش و ... 

مربوط است در این گروه جای گرفته اند. داوران این گروه، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 108 عنوان کتاب، 10 

عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.

همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام برگزیده« را کسب کرده و 3 عنوان 

»شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

بخش نقد و پژوهش
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه نقد و پژوهش فرهنگی«، به ترتیب الفبایی عنوان:

 

نامزدهای »گروه نقد و پژوهش فرهنگی« 
1. آیت الله نورمفیدی و دفاع مقدس/ احمد خواجه نژاد )پیک ریحان: 1390(

2. از بردیه تا ساریه: ... تجربه بازسازی روستاهای جنگزده خوزستان/ سیدحسن میری، عباس شاكری زاده ابیانه )دانشگاه شهید بهشتی: 1390(

3. بررسی ابعاد حقوقی جنگ عراق علیه ایران/ سیدداود آقایی )پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: 1392(

4. جامعه شناسی جنگ/ علیرضا شایان مهر )جامعه شناسان: 1391(

5. جامعه شناسی جنگ: تحلیل جامعه شناختی سازگاری مهاجران در مقصد/ بیژن زارع )جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم: 1391(

6. دفاع مقدس و قدرت نرم/ محمد جانی پور )دانشگاه امام صادق )ع(: 1390(

7. دیدگاه: پنج گفتار در باب تاریخ فرهنگی با نگاهی به جنگ ایران و عراق/ علی رجبلو، فرانک جمشیدی )سوره مهر: 1392(

8. رشح قفص/ علی خاجی )پیام آزادگان: 1391(

9. صنعت نفت و مدیریت بحران در دوره جنگ تحمیلی: بررسی موردی منطقه نفت خیز جنوب/ مرتضی شمس، سیدمجید جدی، حسین 

حسینی )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی: 1390(

10. مدیریت دفاعی بر اساس ارزشهای دوران دفاع مقدس/ مجتبی اسکندری، احمد جعفری )پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: 1392(

11. نام آورد )دفرت 2(: بیست مقاله و گفتار درباره مطالعات نشانه شناختی جنگ، دفاع مقدس/ علیرضا کمری )سوره مهر: 1390(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه نقد و پژوهش فرهنگی«:

مقام برگزیده

شایسته تقدیر

کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ نام آورد )دفرت 2(/ علیرضا کمری

کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ از بردیه تا ساریه/ سیدحسن میری، عباس شاكری زاده ابیانه

ـ رشح قفص/ علی خاجی

ـ بررسی ابعاد حقوقی جنگ عراق علیه ایران/ سیدداود آقایی
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داوران »گروه نقد و پژوهش تاریخی«
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گزارش داوری 
گروه نقد و پژوهش تاریخی

»گروه نقد و پژوهش تاریخی« ترکیبی از گونه های مختلف منابع مطالعات تاریخی است که از میان آنها شاخه های 

تاریخ عمومی، تاریخ سیاسی، تاریخ نظامی، تاریخ محلی و گزارش نربد، به لحاظ کمیت، تعداد منابع بیشرتی را دارا 

هستند. داوران این گروه، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 152 عنوان کتاب، 14 عنوان را شایسته حضور در مرحله 

نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند. همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای 

اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام برگزیده« را کسب کرده و 3 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

بخش نقد و پژوهش
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه نقد و پژوهش تاریخی«، به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای »گروه نقد و پژوهش تاریخی« 
1. بن بست در اسرتاتژی شکست در تاکتیک: نقش سازمان مجاهدین خلق، منافقین، در جنگ تحمیلی با تاکید بر عملیات مرصاد/ نارص شعبانی 

)دانشگاه جامع امام حسین )ع(: 1392(

2. جنایت جنگی: حمالت شیمیایی عراق در جنگ با ایران/ محمدباقر نیکخواه بهرامی )مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: 1391(

3. جنگ ایران و عراق از نگاه نظریه های روابط بین امللل/ امیرمحمد حاجی یوسفی )پژوهش و نرش صفحه جدید: 1392(

4. جنگ ایران و عراق، موضوعات و مسایل/ محمد درودیان )سمت: 1391(

5. جنگ شهرها و دفاع موشکی: بررسی تحلیلی حوادث سیاسی، نظامی و اجتامعی دوران جنگ شهرها/ محمدحسین پیکانی )بنیاد حفظ آثار 

و نرش ارزش های دفاع مقدس: 1391(

6. حرصشکنان/ شاداب عسگری )سوره سبز: 1392(

7. دانشنامه ایالم )جلد (5: نقش زنان استان ایالم در تحوالت سیاسی و اجتامعی انقالب اسالمی و دفاع مقدس/ مرتضی اکربی )شاملو: 1390(

8. دایره املعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق، 1359 تا 1367/ جعفر شیرعلی نیا )سایان: 1392(

9. روند جنگ ایران و عراق )2جلد(/ حسین عالیی )مرز و بوم: 1391(

10. شوروی و جنگ ایران و عراق/ جهانگیر کرمی )پژوهش و نرش صفحه جدید: 1391(

11. عملکرد شوروی در جنگ تحمیلی/ نعمت الله ایزدی )اطالعات: 1392(

12. گردان نهم: کارنامه عملیاتی گردان حبیب بن مظاهر لشکر 27 محمد رسول الله )ص( از تأسیس تا پایان دفاع مقدس )کتاب 1: زمستان 1360 

تا بهار 1362(/ گل علی بابایی )مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت: 1392(

13. نربد طریق القدس/ ام ی ر رزاق زاده  )مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: 1391(

14. نقش قدرت های بزرگ در جنگ عراق علیه ایران/ حمید صالحی )میزان: 1391(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه نقد و پژوهش تاریخی«:

مقام برگزیده
کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ روند جنگ ایران و عراق )2جلد(/ حسین عالیی

شایسته تقدیر
کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ بن بست در اسرتاتژی شکست در تاکتیک/ نارص شعبانی

ـ نربد طریق القدس/ ام ی ر رزاق زاده

ـ گردان نهم/ گل علی بابایی
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داوران »گروه داستان کودک و نوجوان«
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گزارش داوری 
گروه داستان کودک و نوجوان
داوران »گروه داستان کودک و نوجوان« در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 79 عنوان کتاب، 12 عنوان را شایسته 

حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند. بدین ترتیب از میان 51 عنوان 

کتاب شاخه »داستان کودک« تعداد 4 کتاب، و از میان 28 عنوان کتاب شاخه »داستان نوجوان« تعداد 8 کتاب به دور 

نهایی راه پیدا کرده اند. همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام برگزیده« 

را کسب کرده و 2 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده اند. شایان ذکر است کتاب های برگزیده و تقدیری این گروه 

همگی »داستان نوجوان« بوده و شاخه »داستان کودک« اثر انتخابی نداشته است.

بخش كودك و نوجوان
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه داستان کودک و نوجوان«، به تفکیک هر شاخه و به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای شاخه »داستان کودک«
1. اسم عروسکی/ بهناز رضابی زاده )پالک هشت: 1392(

2. حلزون من گم شده/ داود امیریان )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 1391(

3.  یاکریم دلش تنگ می شود/ آرزو مهبودی )مرکز نرش زرینه: 1390(

4. یک دشت الله/ منیژه اسالمی )دانش نگار: 1392(

نامزدهای شاخه »داستان نوجوان«
1. آمبوالنس شرتی )دار و دسته دارعلی؛ 1(/ اکرب صحرایی )سوره مهر: 1392(

2. اتاق تاریک/ محمد بکائی )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 1391( 

3. بازی ها و لحظه ها/ حسن احمدی )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 1391(

4. بچه های کارون/ احمد دهقان )سوره مهر: 1392(

5. برانکارد دربستی )دار و دسته دارعلی؛ 3(/ اکرب صحرایی )سوره مهر: 1392(

6. گردان بلدرچین ها )دار و دسته دارعلی؛ 2( / اکرب صحرایی )سوره مهر: 1392(

7. گردان قاطرچی ها/ داود امیریان )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 1390(

8. هیچ کس جرئتش را ندارد/ حمیدرضا شاه آبادی )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 1392(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه داستان کودک و نوجوان«:

مقام برگزیده
کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ بچه های کارون/ احمد دهقانـ  شاخه »داستان نوجوان«

شایسته تقدیر
کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ هیچ کس جرئتش را ندارد/ حمیدرضا شاه آبادیـ  شاخه »داستان نوجوان«

ـ گردان قاطرچی ها/ داود امیریانـ  شاخه »داستان نوجوان«



کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ هیچ کس جرئتش را ندارد/ حمیدرضا شاه آبادیـ  شاخه »داستان نوجوان«

ـ گردان قاطرچی ها/ داود امیریانـ  شاخه »داستان نوجوان«
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داوران »گروه شعر کودک و نوجوان«
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گزارش داوری 
گروه شعر کودک و نوجوان

داوران »گروه شعر کودک و نوجوان« در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 73 عنوان کتاب، 9 عنوان را شایسته حضور 

در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.

همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، هیچ کتابی »مقام برگزیده« را کسب نکرده و 2 عنوان 

»شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

بخش كودك و نوجوان
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه شعر کودک و نوجوان«، به تفکیک هر شاخه و به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای گروه »شعر کودک و نوجوان«
1. آفرین بر جان بابا/ محمود گودرزی دهریزی )قو: 1390(

2. احرتام گل ها/ غالمرضا بکتاش، مریم زندی، شهال شهبازی حسابی )حوزه هرنی استان همدان: 1390(

3. باز هم به یادتان/ عبدالحسین رحمتی )نرش شاهد: 1390(

4. چه کسی دعوت کرد؟/ نوشین نوری )واصف الهیجی: 1392(

5. خلبان جنگی/ لیال خیامی )زالل اندیشه: 1391(

6. شهر آزاد/ عزت اله الوندی )نرش شاهد: 1390(

7. کاشکی مال من بود بالت/ حمید هرنجو )تجلی مهر: 1390(

8. مثل یک فرمانده/ زهرا داوری )زالل اندیشه: 1391(

9. مسافر سپیده دم/ سپیده شامانی )رصیر: 1391(

نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه شعر کودک و نوجوان«:

مقام برگزیده
کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ در این گروه، داوران کتابی را شایسته »مقام برگزیده« ندانسته اند.

شایسته تقدیر
کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ آفرین بر جان بابا/ محمود گودرزی دهریزی

ـ مثل یک فرمانده/ زهرا داوری
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داوران »گروه مستندنگاری کودک و نوجوان«
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گزارش داوری 
گروه مستندنگاری کودک و نوجوان

»گروه مستندنگاری کودک و نوجوان« دربردارنده آثاری هستند که عمدتاً در قالب خاطرات و زندگینامه ها برای گروه 

سنی کودکان و نوجوانان، به ویژه برای نوجوان به نگارش در آمده اند. داوران این گروه در مرحله اولیه ارزیابی آثار، 

از میان 116 عنوان کتاب، 9 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه 

معرفی کرده اند. همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، هیچ کتابی »مقام برگزیده« را کسب 

نکرده و 3 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

بخش كودك و نوجوان
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه مستندنگاری کودک و نوجوان«، به تفکیک هر شاخه و به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای گروه »مستندنگاری کودک و نوجوان«:
1. آخرین نربد: نگاهی به زندگی شهید محسن وزوایی/ داود امیریان )نرش شاهد: 1390(

2. بی نشان: نگاهی به زندگی شهید کاظم رستگار/ محسن مطلق )نرش شاهد: 1390(

3. تندبادی از کویر: نگاهی به زندگی شهید میرقاسم میرحسینی/ حسین نیری )نرش شاهد: 1390(

4. دیدم که جانم می رود/ حمید داودآبادی )موسسه رسلشکر شهید حاج احمد کاظمی: 1391(

5. سوغات کربال: نگاهی به زندگی شهید حسن اقارب پرست/ حمیدرضا گلچین )نرش شاهد: 1390(

6. عطر شب بوها: رسدار شهید مهندس حاج محمود شهبازی/ حمید حسام )سوره مهر: 1391(

7. قله فریاد: براساس زندگی رسدار شهید ذبیح الله عاصی زاده/ محمدعلی آقامیرزایی )سوره مهر: 1390(

8. هنوز مرا نشناخته ای: خاطرات بسیجی شهید مرحمت باالزاده/ ساسان ناطق )محقق اردبیلی: 1390(

9. یادگار عقاب: نگاهی به زندگی شهید عباس دوران/ علی اکرب پرهیزگار )نرش شاهد: 1390(

نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه مستندنگاری کودک و نوجوان«:

مقام برگزیده
کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ در این گروه، داوران کتابی را شایسته »مقام برگزیده« ندانسته اند.

شایسته تقدیر
کتاب های تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه 

نقدی:

ـ یادگار عقاب/ علی اکرب پرهیزگار

ـ دیدم که جانم می رود/ حمید داودآبادی

ـ آخرین نربد/ داود امیریان
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داوران »گروه گردآوری های ادبی«
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گزارش داوری 
گروه گردآوری های ادبی

»گروه گردآوری های ادبی« کتاب هایی هستند که هر یک از آنها، از کارشناسی و مجموعه سازی چند اثر از دیگران، 

به مثابه »کار گروهی« فراهم آمده اند. »ویژه نامه ها«، »ُجنگ های ادبی«، »مجموعه اشعار«، »مجموعه داستان ها«، 

»مجموعه نرث ادبی« و مواردی از این قبیل جزو این گروه قرار می گیرند. داوران این گروه، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، 

از میان 79 عنوان کتاب، 10 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه 

معرفی کرده اند. همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام برگزیده« را کسب 

کرده و 1 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته شده  است.

بخش گروه های  وابسته و تكميلی
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه گردآوری های ادبی«، به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای »گروه گردآوری های ادبی« 
1. اوخشاماالر )دفرت 1 و 2(/ عامر احمدی )ساواالن ایگیدلری: 1390(

2. جامی ز خمخانه دل: پاسخ به مطروحه رهرب معظم انقالب اسالمی/ موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی )نسیم انقالب: 1391(

3. صلح شعر زندگی: نخستین اثر چندزبانه شاعران معارص و برگزیدگان نخستین جشنواره بین املللی شعر صلح، ایران/ ریرا عباسی )نگاه: 1392(

4. عشق روی شانه های کلامت: کارمنای 30 سال شعر پایداری استان فارس/ سیدمحمدامین جعفری حسینی )کنگره رسداران و چهارده هزار و ششصد 

شهید استان فارس: 1391(

5. عطر بهارنارنجک/ غالمرضا کافی )شاهچراغ: 1390(

6. عید خون: در رثای شهید سیدمرتضی آوینی/ علیمحمد مؤدب )شهرستان ادب: 1392(

7. کتاب آهنگران: مجموعه خاطرات و نوحه های حاج صادق آهنگران در سالهای دفاع مقدس/ علی اکربی )یا زهرا )س(: 1391(

8. الله ها و الله ها: شعر زنان و دفاع مقدس/ شیرینعلی گلمرادی )پالیزان: 1390(

9. منظومه وال: اولین کنگره شعر پاسدار )سپاه پاسداران انقالب اسالمی، منایندگی ولی فقیه: 1391(

10. همسفر: راهنامی سفر به رسزمین راهیان نور/ موسسه فرهنگی مطاف عشق )موسسه فرهنگی راویت سیره شهدا: 1392(

نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه گردآوری های ادبی«:

مقام برگزیده

کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت 

تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ اوخشاماالر/ عامر احمدی

شایسته تقدیر

کتاب تقدیری داوران این گروه، برای دریافت 

لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ کتاب آهنگران/ علی اکربی
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داوران »گروه مرجع نگاری ها«
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گزارش داوری 
گروه مرجع نگاری ها

مختلف  اداوار  در  فرهنگی  جریان  یک  امتداد  جمله رضورت های  از 

و  مطالعات  ماندگاری  این حساب،  با  است  مرجع  آثار  نرش  تاریخی، 

پژوهش ها پیرامون »دفاع مقدس«، در آینده مرهون این آثار خواهد بود. 

این گروه، با چنین نگاهی، در دوره شانزدهم ایجاد شد تا با ارزیابی این 

آثار، سهم کوچکی در حامیت از نرش آثار مرجع داشته باشد. به هر حال 

داوران این گروه، در مرحله اولیه ارزیابی آثار، کتاب های مرجع را در دو 

شاخه »مراجع راهنام« اعم از کتابشناسی ها، فهرست ها، چکیده نامه ها و 

سایر راهنامها و »مراجع دانشنامه« اعم از دایره املعارف ها، زندگینامه ها، 

روزشامرها، قوانین، مراجع جغرافیایی و .. مورد بررسی قرار داده  و از 

میان 58 عنوان کتاب، 7 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته 

و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند. همچنین در 

داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام 

برگزیده« را کسب کرده و 2 عنوان »شایسته تقدیر« شناخته  شده اند.

بخش گروه های  وابسته و تكميلی
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه مرجع نگاری ها«، به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای »گروه مرجع نگاری ها« 
1. تقویم تاریخ دفاع مقدس )جلد 20(: فتح بزرگ/ سعید پورداراب؛ نبی کریمی )مرکز اسناد انقالب اسالمی: 1390(

2. دایره املعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق: 1359 تا 1367/ جعفر شیرعلی نیا )سایان: 1392(

3. روزشامر جنگ ایران و عراق )جلد 21(: عملیات مسلم بن عقیل/ علیرضا لطف الله زادگان )مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: 1391(

4.  فرهنگ اعالم شهدای دانشجو/ معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران )نرش شاهد: 1391(

5. فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس )3 جلد(/ مهدی حامدسقایان )بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع مقدس، معاونت هرنی: 1390(

6. فرهنگ داستان نویسان دفاع مقدس: 1359 تا 1389/ مهدی خادمی کوالیی )نرش شاهد: 1391(

7. فرهنگ منایش های جنگـ  دفاع مقدس )جلد 1(: آثار )منایش ها و منایشنامه ها( و نقد آثار/ تقی اکربزاده )ساقی: 1392(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه مرجع نگاری ها«:

مقام برگزیده

کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ دایره املعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق/ جعفر شیرعلی نیا

کتاب تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ فرهنگ منایش های جنگـ  دفاع مقدس )جلد 1(/ تقی اکربزاده

ـ فرهنگ داستان نویسان دفاع مقدس/ مهدی خادمی کوالیی

شایسته تقدیر
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گزارش داوری 
گروه تکمیلی 

نحوه گروه بندی این دوره از »جایزه کتاب سال دفاع مقدس« به گونه ای بود که برای متام آثار منترشه این 

حوزه موضوعی، جایگاه داوری در نظر گرفته شده بود. با این حال، همواره آثاری وجود دارند که در هیچ 

گروهی منی گنجند و در اکرث جایزه ها کنار گذاشته می شوند. در این دوره از جایزه تعداد 5 عنوان كتاب در 

موضوعات مختلف علمی و مطالعات بینارشته ای بود که در هیچ گروهی قرار منی گرفتند. دبیرخانه جایزه، 

ارزیابی این آثار را با کارشناسان متعددی در میان گذاشت که اسامی آنها به عنوان کارشناسان مشاور در 

فهرست عوامل جایزه آمده است.

بخش گروه های  وابسته و تكميلی

در بررسی این آثار، کتاب »بازی نامه عملیات انهدام 2، نربد خرمشهر« نوشته حبیب داستانی بنیسی، به 

سبب »مستندسازی علمی یک فرآیند نرم افزاری« و بدیع بودن آن در حوزه موضوعی دفاع مقدس، توسط 

کارشناسان این گروه »شایسته تقدیر« شناخته شد.
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داوران »گروه کتاب های موضوع درگیری با ضد انقالب کردستان«
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گزارش داوری 
گروه کتاب های موضوع درگیری با ضد انقالب کردستان

کتاب های موضوع درگیری با ضد انقالب به ویژه در مناطق کردنشین، به سبب اهمیتی که در مطالعات وقایع 

سال های اولیه انقالب اسالمی دارند و کمکی که به شناخت زمینه سازی ها و تأثیرگذاری های روند جنگ تحمیلی عراق 

علیه ایران می کنند یکی از گروه های جنبی و مستقل این دوره از جایزه را شکل داده اند.

داوران این گروه در مرحله اولیه ارزیابی آثار، از میان 60 عنوان کتاب، 10 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی 

دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کرده اند.

همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 1 عنوان کتاب »مقام برگزیده« را کسب کرده و 3 عنوان 

»شایسته تقدیر« شناخته شده اند.

بخش  گروه های جنبی
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه کتاب های موضوع درگیری با ضد انقالب کردستان«، به ترتیب الفبایی عنوان:

نامزدهای »گروه کتاب های موضوع درگیری با ضد انقالب کردستان« 
1. اوج مظلومیت )جلد 1(: مستندی از جنایات ضدانقالب در مناطق بحران زده غرب و شامل غرب کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی/ جواد 

استکی، مهدی داوری، بتول احمدی )ستارگان درخشان: 1392(

2. پارسای کردستان: خاطرات رسهنگ پاسدار سید علی غفاری/ فتحعلی بزرگمهرنژاد )فرهنگ مانا: 1392(

3. شکفنت بر هامون: با نگاهی به زندگی شهید فرید تعریف/ نرگس آبیار )نرش شاهد: 1390(

4. فرهنگنامه جاودانه های تاریخ )دفرت 15(: زندگینامه فرماندهان شهید استان کردستان/ سیدسعید موسوی )نرش شاهد: 1390(

5. کردستان در جنگ ضد شورشگری و دفاع مقدس/ رضا صادقی )مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه: 1390(

6. مردم یاری: بر اساس خاطرات برادر حاج محمد زین الدین بهیار از فرماندهان سپاه در منطقه شامل غرب/ محمد زین الدین بهیار )ستارگان 

درخشان: 1390(

7. مسافر مهتاب: داستان زندگی شهید اصغر جوانی/ عباس اسامعیلی )ستارگان درخشان: 1390(

8. هامن لبخند همیشگی: کتاب محمد بروجردی/ فرهاد خرضی )روایت فتح: 1391(

9. یادنامه زنان شهید استان آذربایجان غربی/ زینب تقی زاده )فرسار: 1391(

10. یادهای ماندگار: یادنامه شهدای روحانی اهل تسنن استان آذربایجان غربی/ اسامعیل تقی زاده )جبهه لر: 1392(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه کتاب های موضوع درگیری با ضد انقالب کردستان«:

مقام برگزیده

کتاب تقدیری داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

ـ مردم یاری/ محمد زین الدین بهیار

ـ یادهای ماندگار/ اسامعیل تقی زاده

ـ مسافر مهتاب/ عباس اسامعیلی

شایسته تقدیر

کتاب برگزیده داوران این گروه، برای دریافت تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی:

ـ هامن لبخند همیشگی/ فرهاد خرضی
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داوران »گروه ترجمه«
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گزارش داوری 
گروه ترجمه

آثار ترجمه گرچه بخش جنبی این جایزه را تشکیل می دهند اما اهمیت به 

سزایی دارند و یکی از شاخص های توجه به حوزه موضوعی ادبیات پایداری 

ایرانیان در میان سایر ملل به شامر می آیند. بدین سبب، داوران »گروه ترجمه« 

فعالیت مرتجامن آثار را ارزیابی کرده و از میان آنها، »مرتجم برگزیده« را در 

سه شاخه موضوعی انتخاب کرده اند. در مرحله اولیه ارزیابی آثار این گروه، 

داوران از میان 21 عنوان کتاب، 9 ترجمه را شایسته حضور در مرحله نهایی 

دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی کرده اند. بدین ترتیب از 

میان 8 عنوان کتاب شاخه »ترجمه انگلیسی به فارسی« تعداد 3 ترجمه، از 

میان 4 عنوان کتاب شاخه »ترجمه فارسی به انگلیسی« تعداد 2 ترجمه، و از 

میان 9 عنوان کتاب شاخه »ترجمه فارسی به عربی« تعداد 4 ترجمه به دور 

نهایی راه پیدا کرده اند. همچنین در داوری نهایی، از میان نامزدهای اعالمی 

این گروه، در هر شاخه یک ترجمه را »شایسته تقدیر« شناخته و مرتجامن این 

آثار را به عنوان »مرتجم منونه« معرفی كرده اند.

بخش  گروه های جنبی
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فهرست نامزدهای جایزه در »گروه ترجمه«، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی مرتجامن:

نامزدهای »گروه ترجمه« 

شاخه »ترجمه انگلیسی به فارسی«

1. فرشچی، علیرضا؛ فریدزاده، رضا؛ کافی، سعید

برای ترجمه کتاب: طوالنی ترین جنگ: رویارویی نظامی ایران و عراق/ دلیپ هیرو )مرز و بوم: 1390(

 The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict :عنوان اصلی

2. نعمتی وروجنی، یعقوب

برای ترجمه کتاب: رابطه زهرآگین: آمریکا، عراق و مبباران شیامیی حلبچه/ یوست آر. هیلرتمن )مرز و بوم: 1392(

 A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja :عنوان اصلی

3. یکتا، حسین

برای ترجمه کتاب: درس های جنگ مدرن )جلد 2(: جنگ ایران و عراق/ آنتونی کردزمن، آبراهام واگرن )مرز و بوم: 1390(

 The Lessons of Modern War: Iran-Iraq War :عنوان اصلی

شاخه »ترجمه فارسی به انگلیسی«

1. موسوی، سیدصدرالدین

برای ترجمه کتاب: The War; Restoration of Stability: An Analysis of Iran-Iraq War/ محمد درودیان )مرز و بوم: 2012(

عنوان اصلی: جنگ؛ بازیابی ثبات )تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق؛ 2(

2. نظیفی گیلوان، یارس؛ مهرنیا، زهره؛ جلیلوند، سپیده؛ شیردلیان، محمدعلی

برای ترجمه کتاب: Shrouded in the Mist: The Life Story of the Missed General Ahmad Motevaselian/ گلعلی بابایی )مرکز نرش 

27 بعثت: 2013(

عنوان اصلی: در هاله ای از غبار: رسگذشتنامه رسدار بی نشان حاج احمد متوسلیان
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شاخه »ترجمه فارسی به عربی«

1. بامتان غلیچ، محمدحسین

برای ترجمه کتاب: معاقبه املعتدی: نقد و دراسه حول الحرب العراقیه االیرانیه/ حسین اردستانی )مرز و بوم: 2012(

عنوان اصلی: تنبیه متجاوز )تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق؛ 3(

2. حاجی عباس تربیزی، آسیه

برای ترجمه کتاب: القمر یساند مناضلینا: سیره اللواء الشهید محمد ابراهیم همت/ گل علی بابایی )مرکز نرش 27 بعثت: 2013(

عنوان اصلی: ماه همراه بچه هاست: رسگذشتنامه شهید محمد ابراهیم همت

3. السید، کامل

برای ترجمه کتاب: القدم التي بقیت: مذکرات سید نارص حسیني يف معتقالت البعث الرسیة/ سید نارص حسینی پور )موسسه انوار الرسول االعظم: 

)2013

عنوان اصلی: پایی که جا ماند: یادداشت های روزانه سید نارص حسینی پور از زندان های مخفی عراق

4. مرکز نون للتألیف و الرتجمه

برای ترجمه کتاب: القدم التي بقیت هناک: مذکرات یومیه لالسیر السید نارص حسیني پور يف سجون العراق الرسیة/ سید نارص حسینی پور )جمعیة 

املعارف االسالمیة الثقافیة: 2013(

عنوان اصلی: پایی که جا ماند: یادداشت های روزانه سید نارص حسینی پور از زندان های مخفی عراق
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه ترجمه«:

مرتجم منونه
مرتجامن منتخب داوران این گروه، برای دریافت لوح تقدير و جایزه نقدی:

شاخه »ترجمه انگلیسی به فارسی«

ـ یعقوب نعمتی وروجنی

برای ترجمه کتاب: رابطه زهرآگین

A Poisonous Affair :عنوان اصلی

شاخه »ترجمه فارسی به انگلیسی«
ـ سیدصدرالدین موسوی

The War; Restoration of Stability :برای ترجمه کتاب 

عنوان اصلی: جنگ؛ بازیابی ثبات

شاخه »ترجمه فارسی به عربی«

ـ محمدحسین بامتان غلیچ 

برای ترجمه کتاب: معاقبه املعتدی

عنوان اصلی: تنبیه متجاوز
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گزارش داوری 
گروه طراحی گرافیک کتاب

بخش  گروه های جنبی

سوای »مجموعه های هرنی«، از جمله های داوری های صورت گرفته این دوره، در خصوص ارزیابی هرنی آثار منترشه، بررسی 

طراحی گرافیک کتابها از وجوه گوناگون است که در این دوره در سه شاخه مختلف انجام شده است. بنابراین، داوران »گروه 

طراحی گرافیک کتاب« در چندین مرحله، با بررسی متام آثار رشکت داده شده در این جایزه ـ به تعداد 2568 جلد ـ آثار 15 

هرنمند را، به تفکیک شاخه »طراحی جلد« 6 نفر، شاخه »صفحه آرایی« 3 نفر و شاخه »تصویرگری کتاب کودک و نوجوان« 6 

نفر، شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته  و به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی کرده اند. همچنین در داوری نهایی، 

از میان نامزدهای اعالمی این گروه، 4 نفر  را در سه شاخه موضوعی به عنوان »طراح منونه« اعالم كرده اند.



شانزدهمین دوره
 جایزه کتاب سال دفاع مقدس

www.nashraward.ir
85

فهرست نامزدهای جایزه در »گروه طراحی گرافیک کتاب«، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی طراحان:

نامزدهای شاخه »طراحی جلد«
1.ادیبی، فرزاد

برای طرح جلد کتاب: اشک های سورن/ نرصت الله محمودزاده )قدیانی: 1390(

2. اسدخانی، محراب

برای طرح جلد: تلگرافچی پنج ستاره/ ساسان ناطق )سوره مهر: 1391(

3. ایلون، حبیب

برای طرح جلد کتاب: یک غزل خاکریز/ سیدمهدی موسوی فاخر )فاتحان: 1390(

4. دوست محمدی، محمدرضا

برای طرح جلد کتاب: سمفونی برف و سنگ و سکوت/ برات عزیزی )پالیزان: 1390(

5. زارع، مجید

برای طرح جلد کتاب های: در آغوش آتش/ مجید جعفرآبادی )عامد فردا: 1392(؛ درد/ صادق کرمیار )عرص داستان: 1392(؛ یازده/ احمد چلداوی 

)دفرت نرش معارف: 1392(

6. مغروری، حامد

برای طرح جلد کتاب: رادیو غدیر/ طیبه کیانی )دارخوین: 1390(

نامزدهای شاخه »صفحه آرایی«
1. بیانی، پرویز

برای صفحه آرایی کتاب: حامسه الوند/ سیدعباس میرهاشمی، فرهاد سلیامنی )انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس: 1390(

2. سپهری، مهیار

برای صفحه آرایی کتاب: دایره املعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق/ جعفر شیرعلی نیا )سایان: 1392(

3. صفری، داود

برای صفحه آرایی کتاب های: تانک آرزوها/ احمد عربلو )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 1390(؛ قندآباد/ سیدسعید هاشمی )کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 1392(
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نامزد های شاخه »تصویرگری کتاب کودک و نوجوان«
1. دالوری، نرگس

برای تصویرگری کتاب: باز هم به یادتان/ عبدالحسین رحمتی )نرش شاهد: 1390(

2. عبداللهی، میرتا

برای تصویرگری کتاب های: شهر آزاد/ عزت الله الوندی )نرش شاهد: 1391(؛ فرمانده پت پت و قوی نامه بر/ اعظم سبحانیان )یاران شاهد: 1391(

3. کشمیری، مسعود

برای تصویرگری مجموعه »دار و دسته دارعلی«، شامل کتاب های: آمبوالنس شرتی؛ گردان بلدرچین ها؛ برانکارد دربستی/ اکرب صحرایی )سوره 

مهر: 1392(

4. ملکی جو، عاطفه

برای تصویرگری کتاب: آفرین بر جان بابا/ محمد گودرزی دهریزی )قو: 1390(

5. موسوی، سیدحسن

برای تصویرگری کتاب: پاهای تو منهای یک/ مجتبی احمدی )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 1392(

6.  نساجی، امیر

برای تصویرگری مجموعه »قصه های شنیدنی از بچه های خوب«، شامل کتاب های: عارف نوجوان؛ بابای مدرسه؛ پوریای ولی؛ محراب عشق؛ 

محرم؛ روضه حرضت قاسم؛ برادر شجاع؛ قرعه؛ زنگ ورزش/ محسن بغالنی )قدر والیت: 1391(؛ و کتاب های شعر: مرتضی و داداشی؛ من 

مامانم رو می خوام؛ منظومه روایت فتح؛ یک باغ گیالس/ حامد انتظام )قدر والیت: 1390(
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نتیجه داوری نهایی نامزدهای »گروه طراحی گرافیک کتاب« و اسامی طراحان منتخب، برای دریافت لوح تقدير  و جایزه نقدی:

شاخه »طراحی جلد«

شاخه »صفحه آرایی«

شاخه »تصویرگری کتاب کودک و نوجوان«

ـ حبیب ایلون

برای طرح جلد کتاب: یک غزل خاکریز

ـ پرویز بیانی

برای صفحه آرایی کتاب: حامسه الوند

ـ صفری، داود

برای صفحه آرایی کتاب های: تانک آرزوها

ـ مسعود کشمیری

برای تصویرگری مجموعه »دار و دسته دارعلی«

شامل کتاب های: آمبوالنس شرتی؛ گردان بلدرچین ها؛ برانکارد دربستی
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داوران »گروه نرش و اطالع رسانی«
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گزارش داوری 
گروه نشر و اطالع رسانی

بخش  گروه های جنبی

برگزاری  اهداف  از  یکی  همواره  اطالع رسانی،  و  نرش  فعالیت های  ارزیابی 

جایزه کتاب سال دفاع مقدس بوده است. بدین سبب، دوره شانزدهم جایزه 

با تقسیم بندی فعاالن این مشاغل به چهار شاخه »نارشان«، »کارشناسان تولید 

کتاب«، »خربنگاران کتاب« و »کتابداران« تالش کرده است که از زحامت این گروه 

شاغل در فعاليت های فرهنگی نرش و اطالع رسانی آثار دفاع مقدس تقدیر مناید.

همچنین از آنجا که یکی از سیاست های کاربردی جایزه، ایجاد اعتبار مناسب برای 

این گونه فعالیت ها در عرصه ملی است تصمیم این دوره از جایزه بر این منوال 

قرار گرفت که این گروه رصفاً از طریق فراخوان و ثبت نام عالقمندان در سایت 

برگزار شود. حاصل این فعالیت ثبت نام 52 نفر فعال این حوزه ها بود. داوران این 

گروه، با ارزیابی اطالعات دریافتی از رشکت کنندگان، مطالعه سوابق آنها، پیگیری 

اطالعات تکمیلی از وب سایت ها و بانک های اطالعات کتابخانه تخصصی جنگ و 

آثار موجود، در مجموع 7 نفر را به عنوان فعال منونه نرش و اطالع رسانی معرفی 

می کنند. با اين توضيح كه در شاخه »كارشناسان توليد كتاب«، كسی واجد كسب 

اين مقام شناخته نشده است.
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شاخه »نارشان«        
داوران این گروه، از میان نارشان ثبت نامی، 1 نفر نارش دولتی و 3 نفر نارش خصوصی را به عنوان »نارش منونه« معرفی می کنند:

ـ حسین اردستانی، در شاخه نرش دولتی

به عنوان مدیر مسئول »انتشارات مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی«

به سبب نرش آثار متعدد و تأثیرگذار، که تعدادی از آنها به عنوان نامزد، برگزیده و تقدیری همین دوره از جایزه انتخاب شده اند. همچنین به 

سبب اهتامم به نرش ترجمه مناسب از برخی آثار به سایر زبان ها در قالب »انتشارات مرز و بوم« و نیز برای برگزاری مراسم رومنایی آثار جدید 

و نشست های متعدد نقد و بررسی آثار طی سه سال 90 تا 92.

ـ محسن صادق نیا )انتشارات سوره سبز(، رضا حاجی آبادی )انتشارات هزاره ققنوس( و عامر احمدی )انتشارات ساواالن ایگیدلری(، در شاخه نرش خصوصی

برای نرش آثار متعدد و تأثیرگذار که برخی از آنها به عنوان نامزد، برگزیده و تقدیری همین دوره از جایزه انتخاب شده اند. همچنین به سبب 

فعالیت های مناسب تخصصی و ایجاد تشكيالت صنفی در خصوص آثار دفاع مقدس، اهتامم به رومنایی آثار جدید و پیگیری فعالیت تخصصی 

نرش آثار دفاع مقدس در مراکز استان ها طی سال های 90 تا 92.

شاخه »خربنگاران کتاب«
داوران این گروه، از میان خربنگاران ثبت نامی، 2 نفر را واجد رشایط تشخیص داده و به عنوان »خربنگار منونه« معرفی می کنند.

ـ مریم اسدی جعفری، اکرم دشت بان )خربنگاران کتاب دفاع مقدس(

به سبب فعالیت های متعدد تخصصی در رسویس های کتاب دفاع مقدس در خربگزاری کتاب ایران )ایبنا( و برخی دیگر از خربگزاری ها، نرشیات 

و وب سایت ها و پیگیری مجدانه اخبار این حوزه موضوعی، نرش مصاحبه ها و گزارش های متعدد از روند انتشار کتاب دفاع مقدس و اهتامم در 

تأسیس رسویس های خربی، کسب جوایز متعدد و دریافت تقدیرنامه ها برای این گونه فعالیت ها، طی سال های 90 تا 92.

شاخه »کتابداران«
داوران این گروه ضمن تشکر از کتابداران »کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هرنی« برای فعالیت مستمر و تأثیرگذار در کتابداری و اطالع رسانی 

آثار دفاع مقدس، به سبب استقرار دبیرخانه جایزه در این کتابخانه آنها را از فهرست داوری خارج کردند و با بررسی سایر رشكت كنندگان، یکی 

از کتابداران پرتالش این حوزه موضوعی را به عنوان  »كتابدار منونه«  معرفی می كنند.

ـ فاطمه ملک زادگان )کتابدار و مسئول کتابخانه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس( 

به سبب فعالیت تأثیرگذار در زمینه دانش کتابداری و اطالع رسانی در حوزه تخصصی کتاب دفاع مقدس، اهتامم در تهیه منابع این حوزه 

موضوعی و همکاری مناسب با مراجعان و اعضا، تعامل با سایر کتابخانه های تخصصی این موضوع و همکاری با مراکز و سازمان ها در رفع نیاز 

مطالعاتی آنها، همکاری با جشنواره ها و فعالیت های مناسبتی و موسمی سازمان مادر.



شانزدهمین دوره
 جایزه کتاب سال دفاع مقدس
www.nashraward.ir

90

از ارزش افزوده های هر داوری، نكاتی است كه در ارزیابی از آثار، نزد داوران فراهم 

قالب  در  را  موارد  این  كه  بود  گروه های مختلف خواسته شده  داوران  از  می آید. 

یادداشت، برای نرش در این ویژه نامه به دبیرخانه جایزه ارسال منایند. 

مواردی كه تاكنون به دبیرخانه رسیده است، بدون تقدم و تأخرخاصی، در این ویژه نامه 

منترش می شود تا مورد استفاده عالقه مندان قرار گیرد.

به حول و قوه الهی، یادداشت های سایر داوران، در دیگر منشورات جایزه و وب سایت 

اختصاصی آن در اختیار گذاشته خواهد شد.
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فصل فراوانی خاطرات 

در گروه داوری خاطره در شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس کتاب های زیادی )بیشرت از متام گروه ها( 

خوانده شدند برای این قضاوت که برترین آنها در بین کتاب های سه سال 1390 و 1391 و 1392 کدامند؟ 

گرفت.  داوران شکل  ذهن  در  آثار  مجموعه  این  درباره  که  بود  نشانه ای  نخستین  کتاب ها،  عنوان های  باالی  تعداد 

یعنی درباره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بیشرت خاطره نوشته می شود و اکنون این طور است. نشانه دیگر تعداد به 

نسبت باالی کتاب های قطور و پرصفحه بود. یعنی طوالنی نویسی در پیش گرفته شده و در بسیاری از کتاب ها، خاطرات 

کودکی و نوجوانی و دوران انقالب و نخستین سال های پس از پیروزی انقالب راویان هم به خاطرات جنگ یا اسارت آنها 

اضافه شده است. در کنار پرصفحه شدن کتاب ها، پرکار بودن برخی نویسندگان خاطرات در بعضی استان های ایران هم 

یک نشانه است؛ نشانه ها بسیارند، اما نخستین ها اینها بود و یکی دیگر را در پایان این مطلب و متناسب با آن قطعه 

می خوانید.

پرصفحه  و  قطور  کتاب های  چرا  می شود؟  منترش  و  نوشته  خاطرات جنگ  بیشرت  چرا  پرسش برانگیزند؛  نشانه ها  این 

خاطرات بیشرت شده است؟ و چرا نویسندگان خاطرات در خارج از پایتخت پرکارترند؟ پاسخ به این پرسش ها به پژوهش 

و نظرسنجی از صاحب نظران نیاز دارد. یعنی بهرت است به اندازه و گونه ای درباره آنها گفت و نوشت که نشانه نشناسی 

صورت گرفته باشد نه فقط سخرنانی و قلم فرسایی.

فراوانی خاطرات، اکنون به قله و نقطه اوجی برای کتاب های دفاع مقدس و مربوط به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

تبدیل شده و به تعبیر پیشکسوتان خاطره نویسی از انقالب و جنگ در ایران، نهضت خاطره نویسی شکل گرفته است. این 

اتفاق ریشه در انس ایرانیان با خاطره گویی دارد از یک سو و از سوی دیگر خاطره نویسی، یکی از ساده ترین گونه های 

انتخاب کتاب سال دفاع مقدس  برگزار شده  برداشت مشرتک در متام دوره های  اما دریافت و  به نظر می رسد.  نوشنت 

نشان داده به این سادگی نیست. تا اتفاق ها و ماجراهای خاص و توجه برانگیز توسط راوی و نویسنده در نظر گرفته 

نشود و جزییات و اطالعات تکمیلی آن توجه برانگیزی در قلم روایت جا نگیرد، خاطره گویی و خاطره نویسی بیشرت برای 

گرامی داشت ها به کار می آید و اگر روزی داستان نویسی جنگ به فراوانی برسد، می توان به عنوان پشتیبانی نوشتارهای 

داستانی از آنها استفاده کرد. پژوهش ها و نظرسنجی از صاحب نظران با دقت در محتوا و ساختار، در این وضعیت هم به 

کار می آید؛ اگر قرار است برای فراوانی خاطرات، در پیش بینی ها قله و نقطه اوج دیگری در نظر گرفته شود.

با  این دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس خواندند و  از کتاب هایی که داوران گروه خاطره در  اما آن نشانه دیگر 

احد گودرزیانی

داور گروه خاطره
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برترین ها مشرتک است؛ سوژ ه ها و موضوع های توجه برانگیز و جذابی در  انتخاب  با تجربه داوران دوره های دیگر در  نسبت های متفاوت، 

کتاب ها دیده می شوند، اما به نظر می رسد که قلم های روایت ها از پس آنها برنیامده اند. نویسندگان این آثار حتام می توانسته اند به گونه  ای 

بنویسند که سوژ ه ها و موضوع های مورد نظرشان در مرتبه باالتری از نظر ساختار و محتوا دیده شوند. این که چرا چنین نشده یا منی شود، 

پرسشی است که هر نویسنده یا نارش هر اثری می تواند پاسخ آن را جست وجو و به نتایج تاثیرگذاری بر روند فعالیت خود برسد. 
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آثاری در خور آن دوره و تاریخ

نوشنت در حوزه جنگ و دفاع مقدس، چه در عرصه داستان ،چه منایش نامه و فیلم نامه کاری است دشوار. به واقع سهل و 

ممتنع. سهل است اگر بخواهی رسرسی، جان مایه های میدان های نربد را با چشمی غیرمسلح و عقلی کوتاه ببینی، و ممتنع و 

دشوار است اگر که بخواهی وتالش کنی آن همه حامسه وجان فشانی، آن همه درد و رنج آدمی که تنها نه، حتی خاک و آب 

و درخت را با متام دردی که در قلمت جاری می شود بنویسی.

اما آن چه نوشنِت احساسِی رصف را مانع می شود دور شدن از اصل واقعه است. واقعه باید بگذرد، ته نشین بشود تا 

زاللی اش منود پیداکند. زالل همچون رزمنده هایی که رفتند اما یاد و یادگارشان همواره باقی می ماند. باید که باقی مباند. و آنها 

که با زخم های تن و روح برگشتند و یک به یک به دیدار معشوق شتافتند یا هنوز هستند و به سختی نفس می کشند درگوشه 

گوشه ی این آب و خاک، که اگر نبودند ... نه! هامن بهرتکه چیزی نگوییم.

منایش نامه ها وفیلم نامه های این دوره بیشرت درساختار و مضمون جسور بودند. به دیگرسخن: ساختار و مضمون در دل 

یکدیگر جا گرفته بودند. از ساده انگاری و ساده فرض کردن مخاطب دور شده بودند. و در یک کالم: به آن چه که قرار بود 

منتقل کنند اعتقاد داشتند، هر چند فراز و نشیب هم سهمی درنوشته ها داشت اما همین نیز نویدبخش است که باید با آثاری 

درخور آن دوره و تاریخ که بر این رسزمین و آدمیانش گذشت به یاد بیاید و نسل های پس از جنگ و حتی نامده گان را هم 

با روزهای تلخ آشنا کند که انتهایش شیرینی بود و حالوت، و انسانی که برای عقیده اش از عزیزترینش، جانش، خانه و همرس 

و فرزندش نیز می گذرد.

مهدی ایوبی

داور گروه ادبیات منایشی
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داوری آثار، فرصتی ایده آل برای شناخت آثار جدید

مطالعه و داوری کتاب های موضوع دفاع مقدس برای من که نسل برآمده از این دوره تاریخی مهم هستم یک فرصت 

ایده آل بود. در خواندن آثار گردآوری شده با مضمون جنگ و مقاومت نگاه و زوایه دید و پرداخت مضامین، برایم جذابیت 

خاصی داشت. جنگ هشت ساله و وقایع آن بسرت زیادی برای نوشنت دارد. این اتفاق فقط یک واقعه تاریخی و زودگذر 

نبود. جنگ یک دوره ای از تاریخ این رسزمین است که در آن نسل مردمان انقالب و ایران در یک موقعیت خاص قرار 

گرفتند. اعتقاد دارم در حق مردمان جنگ و نسل رشیف کسانی که در راه این رسزمین تالش و مبارزه کردند و یا شهید شدند 

آنچه باید به شکل ادبیات و هرن اتفاق می افتاد هنوز شکل نگرفته است. نویسنده ها و هرنمندان زیادی به موضوع جنگ 

و مقاومت پرداخته اند. بخش عمده این تالش مرهون عالقه و تالش شخصی خود هرنمندان است. باید اذعان داشت که با 

وجود نهادها و تشکل های زیاد فرهنگی و هرنی هنوز آن جریان فعال و مستمر برای پرداخت مضامین جنگ و مقاومت 

راه نیفتاده است. می شد امیدوار بود که تعداد عناوین بیشرتی از آثار با مضامین دفاع مقدس وجود داشته باشد. با وجود 

این همه سازمان و نهاد فرهنگی، منی دانم چرا نقش این گروه در تولید و چاپ آثار با مضمون دفاع مقدس کم است؟.... 

چنانچه اشاره داشتم توجه به موضوع جنگ و دفاع مقدس برای نسل آینده یک تکلیف است که از خالل تاریخ و به زبان 

هرن می تواند با مردمان این رسزمین پیوند داشته باشد. هنوز هم می شود برای توجه به این حوزه امیدوار بود. 

در این رشایط، جایزه کتاب دفاع مقدس یک حرکت ارزنده و مهم است که باید قدردان برگزارکنند گان آن باشم. ضمن 

احرتام به همه نویسنده های جنگ و مقاومت که آثاری را با این مضامین تولید و چاپ منوده اند مطالعه مجموعه آثار 

دفاع مقدس فرصتی بود که با نوشته های جدیدی روبرو شدم که آنها را ستایش می کنم. آرزو دارم در یک زمان نزدیک، این 

جایزه کتاب سال دفاع مقدس تبدیل به مهم ترین جایزه ادبی ما شود. 

   

شهرام کرمی

داور گروه ادبیات منایشی
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سهل و ممتنع

از جمله كتاب های دفاع مقدس كه از نظر حجم و تعداد، یكی از گونه های بزرگ را تشکیل می دهند مجموعه زندگینامه های 

شهداست. هر یک از این كتابها، زندگینامه تعدادی از شهدا را در بر می گیرد و برای هركدام از آنها، یك تا چند صفحه را 

اختصاص می دهد. كتابهایی از این دست در دوره های قبلی جایزه کتاب سال دفاع مقدس، معموالً مورد توجه گروه های  

داوری قرار منی گرفت، اما در این دوره، در قالب شاخه ای مستقل، توجه داوران را به خود جلب کرده و مورد قضاوت و 

ارزیابی آنها قرار گرفته اند.

در اولین برخورد با این آثار، هم نویسنده و هم خواننده )بخصوص اگر نقش داور را نیز داشته باشد( با یك مقوله سهل 

و ممتنع روبرو می شوند. سهل است، زیرا به نظر می رسد فهرست كردن نام چند شهید و برای هر یك چند صفحه مطلب 

نوشنت، كار چندان سختی نباشد. ممتنع است زیرا كه نحوه انتخاب شهدا، نوع ارتباط آنها با یكدیگر، انتخاب منت موجز و 

یكنواخت، گزینش اطالعاتی كه باید در زندگینامه آورده شود، نوع نرث انتخاب شده، اسناد و مداركی كه باید ضمیمه شوند و 

مسائلی از این قبیل كار را مشكل می  سازد.

به زعم برخی كارشناسان حوزه ادبیات پایداری، تهیه، تدوین، چاپ و نرش آثاری از این دست، امروزه كاركرد و جذابیت 

الزم را ندارد. آنها كارهایی از این قبیل را به دور از استانداردهای زیبایی شناختی می دانند و معتقدند دوره آنها سپری شده 

است. البته این تلقی، به نظر نگارنده كه بررسی 408 عنوان كتاب مجموعه زندگینامه شهدا را عهده  دار بوده است موجه 

نیست، چرا كه اطالعات موجود در این كتاب ها معموالً اطالعاتی از نوع دست اول است و بنابراین برای استفاده در آثار 

مرجع، مانند دانشنامه ها و دایره املعارف ها بسیار مورد توجه و استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین فضای صمیمی و ساده 

حاكم بر این كتاب ها، انتقال دهنده روح حاكم بر دفاع مقدس و آكنده از معنویت و بی آالیشی است. همچنین مؤلفه 

مردمی بودن در این كتاب ها به خوبی منایان است؛ درست مانند خود جنگ. البته در میان این آثار، كتاب هایی كه توسط 

مردم یا نهادهای مردمی تهیه شده اند در این خصوص توفیقاتی به مراتب بیشرت از آثاری دارند كه توسط نهادها و ارگانهای 

دولتی تهیه شده اند. البته درباره خصوصیات فنی این كتاب ها، شامرگان و گروه مخاطب، بحث های مفصلی الزم است كه 

در این مجال کوتاه منی گنجند.

نگارنده این سطور ضمن تشكر از توجه به این گونه كتاب های دفاع مقدس توسط مسئوالن جایزه کتاب سال دفاع مقدس، 

امیدوار است نویسندگان و تهیه كنندگان این قبیل آثار با دقت بیشرت و در صورت لزوم گذراندن دوره های آموزشی آشنایی 

با استانداردهای الزم، در جهت حفظ و انتقال تاریخ پر افتخار دفاع مقدس مردم ایران بیش از پیش موفق و مؤید باشند.

محسن شاهرضایی

داور گروه زندگینامه
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نشانه های رشد کیفی داستان کوتاه دفاع مقدس

به زعم بسیاری از صاحب نظران، آثار ارزشمند و قوام یافته ادبیات داستانی حداقل ده سال پس از وقوع حوادث مهم 

و رسنوشت سازی همچون جنگ ها ،انقالب ها،تحوالت عظیم اجتامعی ... خلق می شوند، چرا كه با گذشت زمان نویسنده 

فرصت می یابد با فاصله گرفنت از کوران حوادث و پیامدهای مخرب آن، با دقت و ریزبینی خاصی حوادث و رویدادها را در 

بسرت داستان به تصویر بکشد و احیانا مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

این در حالی است که بازآفرینی رویداد های مهم در خالل وقوع حوادث باعث می شود تا نویسنده نتواند به رسالت خود 

به درستی عمل كند و چه بسا تحت تأثیر دوران بحران زده آن زمان خاص، از دست یافنت به حقیقت باز ماند و احیاناً در 

ساختار و اسكلت بندی داستانش ضعف هایی پدید آید. 

قبل از داوری آثار داستانی دوره شانزدهم جایزه کتاب سال دفاع مقدس، با بررسی و داوری آثار منترش نشده ششمین 

جشنواره داستان کوتاه یوسف من، به این باور رسیدم که چنین نظر و گامنی درست است. در جشنواره مذکور، حدود شانزده 

اثر بی نظیر را یافتم که هم از پرداخت قابل قبولی برخوردار بودند و هم بسیار تأثیر گذار بودند. این داستان ها اسکلت بندی 

بسیار خوبی داشتند. در عین حال که در آثار مذکور مضامین منطبق با ارزش های دفاع مقدس به چشم می خورد اما هیچ 

ردپایی از شعار زدگی، دیده منی شد. شخصیت ها  در داستان ها خوش نشسته و باعث شده بودند تا مخاطبان بتوانند هم ذات 

پنداری کرده و رابطه حسی خوبی با آنها بر قرار کنند .

به اعتقاد من، موج جدیدی در میان داستان نویسان دفاع مقدس پدید آمده که ضمن پایبندی به ارزش های دفاع مقدس 

قادر هستند تحولی چشمگیر در پیکره این ژانر خاص ادبی پدید آورند.

نکته مهم دیگر، نقش آفرینی بانوان در این عرصه ـ داستان های کوتاه ـ است که به زیبایی توانسته اند از عهده خلق 

آثار برتر دفاع مقدس برآیند. من بر این باور هستم که از این طیف نویسندگان، در این دوره، اثار مستحکم تری نسبت به 

سال های قبل به چشم می خورد . آثاری که روایت گر ایثارها و از خودگذشتگی زنان و کودکان است. امیدوارم  برگزیدگان 

جایزه مورد حامیت همه جانبه قرار بگیرند و این نباشد که ما تنها به برگزاری یک مراسم اکتفا کنیم. باشد تا در آینده نزدیک 

شاهد تحولی بزرگ در خلق رمان دفاع مقدس هم باشیم.

کامران پارسی نژاد

داور گروه ادبیات داستانی
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