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كارگاه آموزشي شناخت نسخ  خطي  
تمدن  اسالمي 

بازنويس: علي صفري
كارگاه   دو   1386 شهريورماه   چهاردهم   تا  دهم   روزهاي   در 
با  «آشنايي   و  اسالمي »  تمدن   خطي   نسخ   شناخت   «آموزش  
تاريخ  علوم  دورة  اسالمي »، به  كوشش  «كميتة  فرهنگ  و تمدن  
كتابخانة  ملي   و  اسناد  همكاري  سازمان   با  و  ايران »  و  اسالم  

برگزار شد.
كارگاه  آموزش  «آشنايي  با تاريخ  علوم  دورة  اسالمي » را دكتر 
احمد جبار و كارگاه  «آموزش  شناخت  نسخ  خطي » را پرفسور 
فرانسيس  ريشار اداره كردند. در اينجا گزارشي از كارگاه دوم 

ارائه  مي شود.
گفتني است كه در برگردان متن  سخنراني به  نوشته ، ناچار 
تصرفاتي  در روال  گفته ها اعمال  شده ، اما سعي  شده  است تا 

در مفاهيم  هيچ  تغييري  ايجاد نشود. 

هدف  من اين  است  كه  تجربه اي  را كه  در طول  چندين  
سال  فهرست  نويسي  كتابخانة  ملي  پاريس  كسب  كرده ام، 
چگونه   كه   ببينم   و  كنم   مبادله   خود  ايراني   همكاران   با 
مي توانيم  به  صورت  شايسته اي ، به  فهرست نويسي  دقيق  
ميراث  مكتوب  تمدن  ايران  و اسالم  بپردازيم  و همكاري  
بين  مسئوالن  اين  مخزن ها هر روز بيشتر شود تا بتوانند به  
يك  زبان  عمومي  دست  يابند و در نهايت ، تصويري  كلي  

از اين  ميراث  را به  مردم  عرضه  كنند.
 من  از سي  و چند سال  پيش  كه  آغاز به  فهرست  نويسي  
كردم ، متوجه  شدم  كه  تمام  اروپايياني  كه  به  ايران  آمدند، 
به  دنبال  متون  علمي  قديمي  گمشده  و يا ناشناخته  بودند. 
آقاي   كمك   به   و  است   همين   هنوز  نيز  امروز  ما  هدف  

جبار به  دنبال  همان  سرچشمه هاي  بكر هستيم.

 اما براي  ما كه  كتابدار يا كارشناس  كتابداري  هستيم ، 
كه   اطالعاتي   و  علمي   متون   با  مرتبط   منابع   به   ورود 
ساده   چندان   دارد،  وجود  گذشته   علماي   و  علم   دربارة  
نيست . به  اين  دليل  كه  اين  منابع ، خيلي  پراكنده  و در عين  
حدودي   تا  من   درس هاي   هدف   پس   است .  اندك   حال  

هدف هايي  دشوار است .

قواعد  و  فهرست نويسي   به   ابتدا  درس ها  اين   در   
مسائل   دربارة   بعد  و  پرداخت   خواهيم   متن شناسي   كلي  
خيلي   ما  براي   ضمنًا  كه   ــ  نسخه شناسي  (كديكولوژي ) 
خطي   نسخه هاي   گوناگوني   همچنين   و  ــ  دارد  اهميت  
نسخه هاي   يا  بزرگان   كتابخانه هاي   نسخه هاي   مانند  ــ 
مدرسه ها (يا به  عبارتي ، نسخه هاي  حوزه هاي  علمي ) ــ 
خواهيم  پرداخت  و اينكه  چگونه  مي توانيم  به  تدوين  يك  
تاريخچة  نسخه شناسي  بپردازيم  و در نهايت  يك  روش  
براي  پيشرفت  فهرست  نويسي  و نسخه شناسي  ــ مخصوصًا 

در ايران  كه  اين  ميراث  بي  كران  است  ــ پيدا كنيم .

• جلسة  اول 
دارم؛   حضور  جلسات   اين   در  كه   خوشوقتم  خيلي   من  
هر چند بايد بگويم  كه  من  بهترين  شخص  براي  آموزش  
نسخـــه شناســي  و فهرست نويســي  نيستم ، مخصـوصًا 
آن   با  و  پرداخته اند  كار  اين   به   حاال  تا  كه   كساني   براي  
به   كه   است   اين   ما  هدف   اول   جلسة   در  دارند.  آشنايي  
مسائل  عمومي  نسخه هاي  خطي  و مواردي  كه  مرتبط  با 

دستنويس هاي  ايراني  مي شود، بپردازيم .
 براي  ما كه  در اين  زمينه  كار مي كنيم ، اولين  اشكال  
اين  است  كه  انبوهي  از نسخه هاي  خطي  در جهان  وجود 
ميراث   اين   با  اينكه   و  نشده اند  شناخته   هنوز  كه   دارد 
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و  يوناني   خطي   نسخه هاي   با  فرنگ   در  دارد  وجود  كه  
التيني  و فرانسوي  و انگليسي  و زبان هاي  ديگر ما برابر 
مي كنيم  و مي بينيم  كه  با پيدايش  «صنعت  چاپ » در اروپا، 
وضع  نسخه هاي  خطي  در اروپا با وضع  آنها در خاورميانه  

خيلي  متفاوت  مي شود.
 ما مي بينيم  كه  نوشتن  نسخه هاي  خطي  در خاورميانه  
به   مردم   و  داشت   رواج   همچنان   پيش   قرن   يك   تا 
نسخة   صورت   به   متون   و  مي پرداختند  نسخه نويسي  
مشكالتي   تمام   وجود  با  امر  اين   و  مي شد  منتقل   خطي  
است  كه  در كار انتقال  متن  به  صورت  خطي  وجود دارد. 
براي  نمونه ، ساختار ظاهري  كلمات ، عدم  وجود نقطه  يا 
ناقص  بودن  نسخة  منقوٌل عنها و اينكه  گاه  مي بينيم  تمام  
يك   مثًال  شده ،  نوشته   نسخه   آن   روي   از  كه   نسخه هايي  
باب  را فاقد بوده  و ناقص  هستند و تمام  اينها مشكالتي  

است  كه  با آنها آشنايي  داريم .
اآلن  آمارهايي  در مورد شمار نسخه هاي  خطي  وجود 
دارد. مثًال يك  آمار در [دانشنامة ] ايرانيكا  وجود دارد كه  
نشان  مي دهد تقريبًا يك  ميليون  نسخة  خطي  ممكن  است  
پيدا شود؛ چه  در تركيه ، چه  در كشورهاي  عربي  و چه  
در ايران  و چه  در آسياي  ميانه . پس  ارزش  اين  ميراث ، 

كم  و بيش  بزرگ  است .
يك  مجموعة  خصوصي  نگاه   در اين  ميان  مثًال وقتي  به  
مي كنيم، مي بينيم  كه  پانزده  نسخة  خطي  دارد و در ميان  
اين  پانزده  نسخه ، چهارده  تاي  آنها چندان  جالب  و باارزش  
دو نسخه  در اين  مجموعه  وجود  نيست ، ولي  باالخره  يكي  
دارد كه  مي تواند براي  ما باارزش  باشد. مثًال نسخه اي  است  
گاهي   است ؛  كمياب   متن   يك   يا  مهم   شخصي   به   مربوط  
دستنويسي  از تحريري  متفاوت  از يك  متن  شناخته  شده  
است  و يا حتي  نسخه اي  است  كه  از نظر هنري  اهميت  

دارد. چند نكته  را بايد در نظر داشت :
ارتباط    .2 نسخه شناسي ؛  با  كتابشناسي   ارتباط    .1
همچنين   و  علمي   متون   جستجوي   با  فهرست نويسي  
كه   علمي   ميراث   اين   پخش  شدن   ارتباط    .3 هنر؛  تاريخ  
در نسخه هاي  خطي  وجود دارد، و اجباري  بودِن مرحمِت 
يك  ميراث  منحصر بفرد كه  براي  ما كتابداران  يك  موضوع  
است  كه  بايد در نظر بگيريم  و هميشه  يك  راه  حل بهتر 

پيدا كنيم .
كه   است   جالبي   بسيار  تاريخ   فهرست نويسي ،  تاريخ  

ما  دسترس   در  زمينه ها  اين   در  را  بي شماري   پاسخ هاي  
قرار خواهد داد.

شرق  در  كتب   عظيم   ليست هاي   وسطي ،  قرون   در 
كه   ابن  نديم   الفهرست   كتاب   نمونه ،  براي   داشت .  وجود 
صورت   به   ليست   يك   قديمي ،  فهرست هاي   اين   تمامي  
اسامي  كتب  و مؤلفان  به  ما منتقل  مي كند كه  نشان  مي دهد 
در گذشته  يا نسخة  آن  كتاب ها شناخته  شده  بود و يا فقط  
اسمي  از آن  در دست  داشتند و وقتي  متني پيدا مي كردند 
كه  نام  اثر يا مؤلف  آن  پيدا نبود، سعي  مي كردند تا ارتباطي  

ميان  اين  اثر ناشناس  و آن  نام ها پيدا كنند.

زمان   آن   كتابخانه هاي   از  فهرست   چندين   آن   از  بعد 
تدوين  شد كه  براي  نمونه  مي توان  به فهرست  كتاب هاي  
در  اخيراً  كه   كرد  اشاره   (تركيه )  دوم   بايزيد  كتابخانة  
البته   است .  مبسوطي   فهرست   و  شده   چاپ   مجارستان  
ساختار اين  فهرست  آنقدر كامل  نيست  كه  بتوان  آن  را با  
نزديك   بسيار  اما  كرد،  برابر  خليفه   حاجي   كشف  الظنون  

به  آن  كتاب  است .
كه   است   اين   دوم   بايزيد  كتابخانة   فهرست   مزيت    
الاقل  مي دانيم  اين  كتاب ها در كجا قرار داشته  اند، اما اين  
را  خود  خاص   مشكالت   حال   هر  به   كدام   هر  فهارس  
دارند. مثًال حاجي  خليفه  نمي گويد نسخة  فالن  اثر را كه  
در دست  داشته ، از كجا به  دست  آورده  و در كجا ديده  
و يا اطالعات  فالن  كتاب  را كه  از جاي  ديگر نقل  كرده ، 
مأخذ آن  كجاست . از طرف  ديگر در كتابخانه هاي  بزرگ  
كه   بودند  كتابداراني   ــ  هند  مغول هاي   كتابخانة   مثل   ــ 
به   ما  كه   مي نوشتند  كتاب ها  روي   بر  را  يادداشت هايي  
طور كلي  آنها را يادداشت هاي  «عرضه  داشت » (يادداشت  
عرض ) مي گوييم  و شامل  توصيفات  نسخه اي  بود كه  در 
فهرست هاي   اولين   بتوان   شايد  را  اينها  و  داشتند  دست  

خاورميانه  دانست .
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 در اين  يادداشت ها مثًال مي نوشتند كه  متن  چيست ، 
چه   كاتب   نامعلوم )،  يا  است   (معلوم   كيست   مؤلف  
و  ورقه ها،  تعداد  است ،  چطور  جلد  است ،  كسي  
خصوصيت هاي  مختلف  نسخه . گاهي هم  اشاره  مي كردند 
اولية   پايه هاي   اينها  است .  مقدار  فالن   نسخه   قيمت   كه  
در  هم   فهرست هايي   شايد  البته   است .  فهرست نويسي  
كنار اين  عرضه داشت ها وجود داشته  اما متأسفانه  از بين  

رفته  يا هنوز پيدا نشده  است .
 در اروپا سنتي  نزديك  به  سنت  خاوري  وجود داشته  
كه  از زمان هاي  بيزانس  و قرون  وسطي  به  تهية  ليست ها 
و سياهه هاي  كتب  مي پرداختند. همزمان  با تأسيس  اولين  
كتابخانه هاي  عمومي  كه  در دورة  رنسانس  يا كمي  جلوتر 
آغاز  گرفت ،  شكل   ــ  دانشگاه ها  تأسيس   با  مصادف   ــ 
كردند به  فهرست نويسي  نسخه هاي  خطي ؛ منتها در اين  
كتابخانه   كدام   در  نسخه   كه   مي شدند  متذكر  فهرست ها 

وجود دارد.
فهرست نويسي   يك   رنسانس   دورة  فهرست نويسي    
عاقالنه  بود  كه  بيشتر به  كتابشناسي  اهميت  مي داد؛ يعني  
داشت .  اهميت   آن   در  مؤلف   شناسايي   و  متن   شناسايي  
براي  اينكه  در آن  زمان  به  دنبال  شناسايي  متون  اصلي  و 
متون  مهم بودند و اينكه  مي خواستند تا بهترين  نسخه  از 

هر متن  شناسايي  شود.
 آنها همچنين  به  شناسايي  شجرة  نسخه ها مي پرداختند 
است   اين   رنسانس   زمان   فهرست نويسي   خصوصيات   از 
انتقال   نسل هاي   ساختِن  و  شناسايي   به   كردند  شروع   كه  
متون ؛ با اين  توضيح  كه  مثًال در آغاز، يك  نسخة  اصلي  
وجود داشته  كه  از روي  آن  چند نسخه  رونويس  شده  و 
مانند  ــ  تغيير  اندكي   رونويس ها  اين   از  برخي   در  مثًال 
افتادگي  يا دخالت  كاتب  در متن  ــ ايجاد شده  و در تمام  
رونويس هايي  كه  از آن  رونويِس اول  استنساخ  شده ، اين  

تغيير مشاهده  مي شود.
 بعد بچه هاي  اين  نسخه ها به  نقاط  مختلف  مي روند 
شخصي   يعني   مي كنند.  ازدواج   هم   با  آنها  از  برخي   و 
با  را  متفاوت   تحريرهاي   از  نسخه   دو  ادوار  از  يكي   در 
يكديگر مقابله  و ادغام  كرده  تا يك  متن  كامل تر به  دست  
است .  شده   پيدا  جديد  نسخه هاي   ميان ،  اين   از  و  آورد 
«فيلولوژي »  اروپا  در  را  علم   اين   مي دانيم ،  كه   چنان  و 
مي نامند كه  به خصوص  در آلمان  رونق  زيادي  يافته  است 

و اگر به  فهارس  نسخه هاي  خطي  اروپا نگاه  كنيم ، مي بينيم  
كه  اين  مكتِب كتابشناسي  بيشتر در آلمان  و روسيه  رونق  

پيدا كرده  است.

قرن   فهرست هاي   به   مي شود  كه   مي كنم   فكر  من    
نوزدهم  آلمان  مراجعه  كرد و در آنجا اطالعات  زيادي  ــ 
مانند سخنراني هاي  بسيار عالمانه  ــ دربارة  متن  و مؤلف  

پيدا كرد.
 در فرانسه  و كشورهاي  ديگر، اين  مكتب  كمتر اهميت  
گروهي  كه   داشته   وجود  ديگر  مكتب   يك   اما  داشت ، 
كردند  برپا  چهاردهم   لويي   زمان   در  فرانسوي   راهبان   از 
مكتب   اين   بود.  تاريخي   تحقيقات   به   مربوط   بيشتر  كه  
به  تحقيق  در مواد موجود در داخل  متون  بهاي  بيشتري  
مي داد و شايد بتوان  آن  را از گام هاي  اول  نسخه شناسي  

به  شمار آورد.
اهميت   عنصر  دو  عمومي ،  كتابخانه هاي   در  البته    
داشت . يكي  اين كه  كتاب ها مي بايست  حفظ  شوند، ثبت  
دزديده   و  نشوند  گم   تا  باشند  داشته   شماره   شوند،  نام  
از  است .  بوده  نياز  (فهرست )  كاتالوگ   به   پس   نشوند. 
كتب   و  خطي   نسخه هاي   روي   علمي   كار  ديگر  طرف  
موجود كه  نقطه  نظرات  مختلفي  در مورد آن  وجود دارد 
كتابخانه   صاحبان   بين   نظر  اختالف   وقت ها  بعضي   و 
وجود داشت  و برخي  عقيده  داشتند كه  اگر بخواهيم  يك  
نخواهد  تمام   هيچ گاه   بنويسيم ،  مفصل   و  دقيق   فهرست  
شد و ضمنًا تمام  اين  ميراث  را نخواهند شناخت . هنوز 
اين  مسئله  بين  ما وجود دارد و در اين  چند روز خواهيم  
ديد كه  چگونه  مي توانيم  اين  مشكل  را با وسائل  كنوني  
ــ يعني  با آمدن  كامپيوتر و تكنولوژي  ديجيتالي  ــ حل  

كنيم . به  هر حال  پيشرفت  در اين  زمينه  ممكن  است .
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تصحيح  براي  الفرقان  مؤسسة  جايزة 
نسخ خطي

اهداف  چارچوب  در  االسالمي  للتراث  الفرقان  مؤسسة 
خويش و مشاركت در ارتقاي تصحيح و انتشار نسخه هاي 
و  مبتكران  دانشمندان،  تشويق  و  استقبال  نيز  و  خطي 
انديشمندان جوان و بنابر تصويب شوراي علمي مؤسسه، 
جايزة دوساالنه اي را با عنوان «جائزةالفرقان لتحقيق التراث 
المخطوط» مقرر كرده است كه به فعاالن در زمينة احياي 

نسخ خطي اعطا مي كند.
مؤسسة الفرقان براي اعطاي جايزة خود به برگزيدگان، 

چهار موضوع را مشخص كرده است:
1. قرآن كريم و علوم مربوط به آن، 2. فقه و اصول، 

3. تاريخ، 4. علوم در اسالم.
باال  موضوعات  در  يك بار  سال  دو  هر  جايزه  اين 
سال  در  جايزه  اولين  اعطاي  مي شود.  اعطا  ترتيب)  (به 
2009م است كه اختصاص به علوم قرآني دارد. موضوع 
كريم  قرآن  علوم  زمينة  در  خطي  نسخة  تصحيح  جايزه 
و  ناسخ  نزول،  اسباب  قرائت،  احكام،  تفسير،  كه  است 
را  قرآن  به  مربوط  علوم  ساير  و  قرآني  بالغت  منسوخ، 

دربر مي گيرد.
مهلت ارسال درخواست براي دريافت جائزة الفرقان 
سال 1429ق/ 2009م، از اول ژانويه تا پايان اكتبر 2008م 
است. پس از اين تاريخ هيچ درخواستي پذيرفته نيست.

شرايط عمومي دريافت جايزه
طريق  از  يا  فردي  شكل  به  چه  همگان،  شركت   .1
علمــي،  مؤسســـات  (دانشگاه ها،  مؤسســات 
هيئت هاي تراثي، مراكز تحقيق و انتشارات، و...) 

پذيرفته است.
2. نامزدشدن بيش از يك نفر براي دريافت جايزه ــ 
در صورتي كه در تحقيق يك اثر مشاركت داشته 

باشند ــ مانعي ندارد.
يك  و  تحقيق  يك  از  بيش  در  نفر  يك  مشاركت   .3

موضوع پذيرفته نيست.
داده  يك بار  از  بيش  نفر  يك  به  الفرقان  جايزة   .4
صورتي  در  نيز  او  مجدد  نامزدي  و  شد  نخواهد 

از  غير  ديگري  موضوع  در  كه  است  پذيرفته 
موضوع پيشين تحقيق كند.

تحقيق  در  كه  كسي  براي  جايزه  دريافت  نامزدي   .5
منعي  است،  شده  نائل  علمي  به  رتبة  موردنظر 
براي  ديگري  مؤسسة  طرف  از  آنكه  مگر  ندارد؛ 
آن تحقيق جايزه اي دريافت كرده باشد كه در اين 
صورت جايزة الفرقان به  او تعلق نخواهد گرفت.

يا  چاپ شده  از  اعم  علمي،  اثر  يا  تحقيق  ارائة   .6
چاپ نشده، براي دريافت جايزه منعي ندارد.

به  البته  باشد؛  عربي  زبان  به  ارائه شده  تحقيق   .7
زبان هاي ديگر نيز قابل قبول است.

8. آثار صرفًا بر اساس موازين علمي و بدون در نظر 
گرفتن جنسيت، نژاد، و دين ارزيابي مي شوند.

9. جايزه تنها به برگزيدة اول تعلق مي گيرد، اما اسامي 
برگزيدگان دوم و سوم نيز اعالم مي شود و بدانها 

گواهي تعلق مي گيرد.
10. در صورت صالحديد هيئت داوران، ممكن است 

جايزه بين دو اثر ارائه شده تقسيم شود.
بازگردانده  رد شده،  يا  پذيرفته  ارائه شده،  آثار   .11

نمي شوند.
اثر  كه  مي داند  خود  مسلم  حق  الفرقان  مؤسسة   .12
انتشار  حق  اثر  صاحب  سازد.  منتشر  را  برگزيده 
مگر  نمي دهد،  ديگري  ناشر  به  به هيچ وجه  را  آن 
آنكه مؤسسة الفرقان از حق خود صرف  نظر كند. 
مؤسسه خود را ملزم مي داند كه براي انتشار اثر 

برگزيده با صاحب اثر قرارداد ببندد.
قابل  جوايز  اعطاي  در  داوران  هيئت  تصميم   .13
مگر  نيست،  پذيرفته  اعتراضي  هيچ  و  اجراست 

آنكه اعتراض مربوط به اين شروط باشد.
مطلوب  حد  در  ارائه شده  تحقيقي  آثار  هرگاه   .14

نباشند از اعطاي جايزه خودداري مي شود.
نه  و  مي گيرد  تعلق  اثر  صاحب  به  تنها  جايزه   .15
مؤسسه يا مركز علمي. همچنين به آثار كساني كه 

از دنيا رفته اند، جايزه اي اعطا نخواهد شد.
كه  شد  خواهند  جايزه  دريافت  نامزد  آثاري   .16
اصالت، جامعيت و موضوعيت داشته و روشمند 
بوده و با رجوع به منابع اصلي و براساس روش 

علمي متعارف تنظيم و تدوين شده باشند.
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17. آثاري كه شرايط الزم براي نامزدي دريافت جايزه 
را نداشته باشند ارزيابي نخواهند شد.

نحوة شركت
مدارك الزم براي نامزدي دريافت جايزه:

مسابقه،  در  شركت  درخواست  رسمي  نامة  ـ 
دربردارندة نام و نشاني كامل و خالصه اي از اثر 

تحقيقي حداكثر در پنج صفحه.
ـ ويژگي ها و خصوصيات اثر تحقيقي.

ـ گزارش كارها و فعاليت هاي انجام شده در اثر.
ـ شرح حال علمي و فعاليت ها و شغل متقاضي همراه 

با فهرستي از آثار وي.
مؤسسة  از  را  آن  مي توان  كه  تقاضا  فرم  تكميل  ـ 
به  اينترنت  طريق  از  و  كرد  درخواست  الفرقان 

نشاني ذيل فرستاد.
http://www.al_Furqan.com/prizeform.doc
ـ چهار نسخة اصلي از اثر تحقيقي (تصحيح نسخه اي 
بر  الكترونيكي  صورت  به  قرآن)  علوم  حوزة  در 
روي سي دي يا توسط پست الكترونيكي به نشاني 

مؤسسة الفرقان ارسال گردد.
توجه: آثار ارسالي به هيچ وجه بازگردانده نمي شود.

ذيل  نشاني  به  جايزه  دريافت  براي  ارائه شده  آثار 
ارسال گردد:

Al-Furqan Islamic Heritage Foundation (al-Fur-

qan Prize) Eagle House, High Street, Wimbledon, 

London SW195EF, United Kingdom

Email: Priza@al_Furqan.com

شرايط تحقيق
1. محقق بايد از روش دقيق علمي حسب اصول متعارف 

و قواعد شناخته شده در تحقيق استفاده كند.
2. رعايت دقيق موضوع، استواري متن، استخراج منابع، 

صحت متن و نشانه گذاري ضروري است.
همچنين  و  مآخذ  و  منابع  به  ارجاع  دقيق بودن   .3
نگارش  در  صحيح  علمي  روش  يك  از  استفاده 
پاورقي  كه  به گونه اي  توضيحات،  و  پاورقي ها 
در پايين صفحه بيايد و اسلوب تحقيقات عربي 
بعد  مؤلف،  اسم  ابتدا  يعني  شود،  رعايت  آن  در 

كتاب، نام محقق، مكان طبع، سال چاپ، جزء و 
شمارة صفحه بيايد و اين كار با فاصله و گذاردن 

ويرگول انجام شود.
و  منابع  كامل  فهرست  بايد  جايزه  دريافت  نامزد   .4

مآخذ را نيز ذكر كند.
5. هرگاه اثر تحقيق شده به زباني جز عربي بوده باشد، 
هنگام ارسال الزم است خالصه اي از آن به زبان 

عربي نيز ارائه گردد.
 (word) ورد  برنامة  در  بايد  ارائه شده  تحقيق   .6

حروفنگاري شود.
7. صفحات تحقيق و ملحقات آن در كاغذ A4 و قلم 

Simplified Arabic و چهارده سطر تنظيم شود.
داوري: همة آثار ارائه شده براي دريافت جايزه در اختيار 
خبرگان  و  فن  متخصصان  از  مركب  داوران،  هيئت 
موضوعات مطرح شده، قرار مي گيرد. مؤسسة الفرقان بر 
ارزيابي آثار و داوري در نهايت دقت و صحت و بدون 
هرگونه شائبه تأكيد دارد. بعد از آنكه تك تك داوران آرا 
كردند،  مطرح  ارائه شده  آثار  به  راجع  را  خود  نظرات  و 
طي جلسه اي با حضور همة داوران، آثار برگزيده انتخاب 

مي شوند و نتايج قطعي اعالم مي گردد.

حذف جايزه
براي  قبًال  برگزيده  فرد  كه  شود  مشخص  بعداً  هرگاه 
همين اثر جايزة ديگري دريافت داشته است و يا اينكه 
اثر ارائه شده از آثار او نيست، در اين حالت مؤسسه حق 
دارد ضمن تعقيب قضايي، جايزة مالي و معنوي را از آن 

فرد بازپس گيرد.

مقدار جايزه
بيست هزار (20,000) دالر

زمان داوري و اعطاي جايزه
از  پس  مي گيرد.  انجام  2008م  نوامبر  نيمة  در  داوري 
مشخص شدن نتايج، زمان اعطاي جايزه به برندگان اعالم 
اينترنتي  نشاني  به  مي توان  بيشتر  اطالع  براي  مي شود. 

مؤسسه مراجعه كرد:
www.al_Furqan.com
مترجم: محمود نظري


