فهرست آثاربرگزیده بیستمین دوره جایزه جهانی کتاب سال
[

الف)مطالعات اسالمی
 روح و امر قدسی در روشنگری جدید؛ ما بعد الطبیعه اسالمی احیا شده و پدیدار شناسی حیات، عقل.1
 رشته فلسفه اسالمی/ انتشارات اسپرینگر/آنا ترزا تیمینکا/نوین
Reason, Spirit and the Sacral in the New Enlightenment: Islamic Metaphysics Revived and
Recent Phenomenology of Life / Anna-Teresa Tymieniecka/ Springer

 رشته/انتشارات امرالد/ مسعود العالم چودری/ اقتصاد و مالیه اسالمی ؛ یک تحقیق معرفت شناختی.2
اقتصاد اسالمی
Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry/ Masudul Alam Choudhury /
Emerald Group Publishing Limited

 رشته نمادشناسی هنر اسالمی/ انتشارات بریل/سارا کوهن/ نمادشناسی هنر اسالمی و مسیحی.3
The Dragon in Medieval East Christian and Islamic Art / Sara Kuehn/ Brill

موزه/...مریم اختیار و،شیال کنبی/ شاهکارهایی از بخش هنر اسالمی در موزه هنر متروپولیتن نیویورک.4
 رشته هنر اسالمی/هنر متروپولیتن
Masterpieces from the Department of Islamic Art in The Metropolitan Museum of Art /
Sheila Canby, Maryam Ekhtiar, Priscilla Soucek and Navina Najat Haidar/Metropolitan
Museum of Art

 .5آثار شیشه گری اسالمی در موزه شیشه کورنینگ /دیوید وایت هاوس/هدسان هیلز /رشته هنرهای
دستی
Islamic Glass in The Corning Museum of Glass/ David Whitehouse/Hudson Hills

« .6اسالم ،تجلیات مذهبی» ،با رویکرد هنری(تجلیات در اسالم) /سعاد اَیَده /پاریس  ،انتشارات مرکز ملی
پژوهشهای علمی /رشته هنر اسالمی
L'Islam des théophanie, une religion à l’épreuve de l’art s /Souad Ayada/CNRS Éditions

 .7هدایای امرای ممالک اسالمی به یکدیگر /لیندا کاماروف /موزه هنر لوس آنجلس  /رشته اسالم وهنر
Gifts of the Sultan: The Arts of Giving at the Islamic Courts / Linda Komaroff /Los
Angeles County Museum of Art

 .8اسالم ،هنر و معماری /مارکوس هاستین و پیتردلیوس/نشر اولمان /رشته معماری اسالمی
Islam: Art and Architecture/Markus Hattstein and Peter Delius / h.f .ULLMANN

 .9اصولی از حقوق کیفری بین المللی اسالمی؛جستجویی تطبیقی/فرهاد ملکیان/انتشارات بریل /رشته فقه
و حقوق
Principles of Islamic International Criminal Law / Farhad Malekian/Brill

 .11جنبه های حقوقی و مقرراتی بانکداری اسالمی(با نگرش مقایسه ای) /عبدالکریم الدوهنی  /انتشارات
راتلج  /رشته بانکداری اسالمی
The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking / Abdul Karim Aldohni / Routledge

 .11اخالف خاندان پیامبر در تاریخ معاصر /رافائل مائوریلو /رم  ،نشر "فابریزیو سرّا" /رشته شیعه
شناسی

Descendants of the family of the Prophet in contemporary history: a case study, the Si'i
religious establishment of Al-Nagaf (Iraq)/Raffaele Mauriello/Rome:Fabrizio Serra Editore

 .12تصحیح "الفهرست للنّدیم" ؛ الفهرست فی اخبار العلماء المصنّفین من القدماء و المحدَثین و أسماء ما
صنّفوه من الکتب /مصحّح:ایمن فؤاد سیّد/الفرقان /رشته آثارعلمی اسالمی

 .31موسوعة عبد اهلل بن عباس حبر األمّة وترجمان القرآن /السید محمد مهدي بن السید حسن الموسوي
الخرسان /مركز األبحاث العقائدیة /رشته تاریخ کالم  ،تفسیر و علوم حدیث

ب)مطالعات ایرانی واسالمی/ایرانی
 .1شرح و ترجمه آلمانی «حکمت االشراق» سهروردی  /نیکالی سینایی /نشر ادیان جهان  /رشته فلسفه
اشراق
Shihab al-Din al-Suhrawardi: Philosophie der Erleuchtung. Hikmat al-ishraq / Nicolai
Sinai/ Berlin : Verlag der Weltreligionen

 .2شاهنامه شاه طهماسب /شیال کنبی /موزة هنر متروپلیتن /رشته شعر و ادب فارسی
The Shahnama of Shah Tahmasp / Sheila Canby / Metropolitan Museum of Art

 . 3النّظام الفلسفيّ لمدرسة الحکمة المتعالیة /عبد الرسول عبودیّت ؛ تعریب :علي عباس الموسوي/بیروت:
مرکز الحضارة لتنمیة الفکر االسالمي /رشته فلسفه صدرایی

 . 4ترجمه" تفسیر سوره حمد" امام خمینی به زبان روسی/کابلشاه ادریس اف/نشر علمی "نااوچنا
یاکینگا" /رشته ترجمه آثار اندیشمندان ایران

 .5مخزن االسرار نظامی گنجوی و استقبال از آن در شبه قارو وایران/دکتر انجم حمید/مرکز تحقیقات
فارسی ایران وپاکستان /رشته شعر و ادب فارسي

 .6روضة الورد؛تألیف سعدي الشیرازي/ترجمة:جبرائیل بن یوسف المخلع/مرکز جامعة القاهرة للغات
والترجمة /رشته شعر و ادب فارسی

ج)پژوهشگر برتر
پژوهشگر برترمطالعات اسالمی-ایرانی؛ پروفسور حامد الگار

