
 شناسی اسالمیو فهرستکارگاه تصحیح نسخ خطی 

 هفته
 جلسه

 زمان /ساعت
 موضوع بحث

 سرفصل
 استاد 

ول
ه ا

فت
ه

   
   

  
22 

ان
آب

 

 جلسه اول

 ساعت 5/1

 30/9تا  8

 کلیات

 تصحیح متون چیست؟ 

 فن یا علم؟ 

 پیشینه و تاریخ تصحیح متون در جهان اسالم 

 اقسام تصحیح متون 

 کاغذ و تصحیح متن 

 های تصحیح متوندرسنامه 

 آشنایی با مراکز مهم تصحیح متون در جهان اسالم 

 علوم مؤثر در فن تصحیح متن 

االسالم دکتر مجید  تحج

 هادی زاده

 جلسه دوم
 ساعت 5/1

 30/11تا  10

فهرست شناسی از آغاز 

 تا پایان دوران قاجار

 یسیفهرست نو خیتار 

 از نگاه قدما یسیو فهرست نو یشناس نسخه 

 قدما با دوره حاضر  یسیفهرستنو سهیمقا 

 قدما یو نسخه شناس یفهرستنگار اصطالحات 

 های تخصصی فهرست 

 های موضوعی هرستف 

 های عامفهرست 

 حکیممحمد حسین سید 

وم
 د

ته
هف

   
   

  
29 

ان
آب

 

 جلسه اول

 ساعت 5/1

 30/9تا  8

فهرست شناسی در 

 صد سال اخیریک

 فهارس تخصصی 

 های های شخصی، کتابخانهفهارس عمومی : کتابخانه

 های وقفیمراکز دولتی، کتابخانه

 فهارس نویسی عام : فنخا، دنا 

 آسیب شناسی فهارس 

 

حجت االسالم ابوالفضل 

 حافظیان

 جلسه دوم

 ساعت 5/1

 30/11تا  10

 تفاسیرجریان شناسی 

 شناسی تفاسیر جریان 

  شیعه در طول تاریختفاسیر 

 علوم قرآن در ادوار مختلف 
حجت االسالم دکتر 

 رادمحمدعلی مهدوی

 

 

 

 



 

 شناسی اسالمیکارگاه تصحیح نسخ خطی و فهرست

 جلسه هفته

 زمان/ساعت
 استاد سرفصل موضوع بحث

   
م  

سو
ه 

فت
ه

6 
ر  

آذ
 

 جلسه اول

 ساعت 5/1

 30/9تا  8

های متن تصحیح ویژگی

 شده

 نسخه نویسی و استنساخ 

 نقطه گذاری کاتبان پیشین 

 هاهای مزور و جعل و ترقبهنسخه 

 های موجود در نسخهها و عالمتنشانه 

 ها در نسخهظهر و ترقیمه و نقش آن 

 نسخه محشا 

 اصول سنجیدن هر نسخه 

 تصرفات در استنساخانواع 

حجت االسالم علی 

 صدرایی خوئی

 ومدجلسه 

 ساعت 5/1

 30/11تا  10

)اهداف،  تصحیح متن

 انواع، ابزار و....(

 هدف تصحیح 

 انواع تصحیح 

 ابزار تصحیح 

 اقسام تصحیح 

 هاشیوه درج اختالف نسخه

 اصفهانی دکتر حامد ناجی

م 
ار

چه
ه 

فت
ه

  
13 

ذر
آ

   
  

 

 

 اولجلسه 

 یک ساعت

 9تا  8

آشنایی با ملحقات متن 

 تصحیح شده

 منابع 

 هاچگونگی حاشیه 

 مجید غالمی جلیسه نقش نسخ سنگی و سربی 

 ومدجلسه 

 ساعت  5/1

 45/10تا  15/9

های ویژگیآشنایی با 

 مصحِح

  مصحح عمومی یا دائره المعارف 

 مصحح اختصاصی 

 امانت داری در تصحیح 

 زبان شناسی در تصحیح 

  های کمکینسخهتخصص کتابشناسی در 

 تخصص علوم مورد نیاز در ارائه متن 

 حجت االسالم 

 رضا مختاری

 سومجلسه 

 یک ساعت

 12تا  11

 قرآن نسخه شناسی

 نسخه شناسی قرآن کریم 

 های قرآنی در طول تاریخنسخه 

  نیامرتضی کریمی     



 


