کارگاه تصحیح نسخ خطی و فهرستشناسی اسالمی

هفته

جلسه
ساعت /زمان

سرفصل

موضوع بحث

استاد

 تصحیح متون چیست؟
 فن یا علم؟

 پیشینه و تاریخ تصحیح متون در جهان اسالم

جلسه اول
 1/5ساعت

کلیات

هفته اول

 8تا 9/30

 اقسام تصحیح متون

 کاغذ و تصحیح متن
 درسنامههای تصحیح متون

حجت االسالم دکتر مجید
هادی زاده

 آشنایی با مراکز مهم تصحیح متون در جهان اسالم
 علوم مؤثر در فن تصحیح متن

 22آبان



جلسه دوم
 1/5ساعت
 10تا 11/30

فهرست شناسی از آغاز
تا پایان دوران قاجار

تاریخ فهرست نویسی



نسخه شناسی و فهرست نویسی از نگاه قدما



مقایسه فهرستنویسی قدما با دوره حاضر



اصطالحات فهرستنگاری و نسخه شناسی قدما



فهرستهای تخصصی

سید محمد حسین حکیم

 فهرستهای موضوعی
 فهرستهای عام

 فهارس تخصصی

جلسه اول
هفته دوم

 1/5ساعت

فهرست شناسی در
یکصد سال اخیر

 8تا 9/30

 29آبان

 10تا 11/30

 فهارس نویسی عام  :فنخا ،دنا
 آسیب شناسی فهارس

حجت االسالم ابوالفضل
حافظیان

 جریانشناسی تفاسیر

جلسه دوم
 1/5ساعت

 فهارس عمومی  :کتابخانههای شخ صی ،کتابخانههای
مراکز دولتی ،کتابخانههای وقفی

جریان شناسی تفاسیر

 تفاسیر شیعه در طول تاریخ
 علوم قرآن در ادوار مختلف

حجت االسالم دکتر
محمدعلی مهدویراد

کارگاه تصحیح نسخ خطی و فهرستشناسی اسالمی

هفته

جلسه

سرفصل

موضوع بحث

استاد

ساعت/زمان
 نسخه نویسی و استنساخ
 نقطه گذاری کاتبان پیشین

جلسه اول
 1/5ساعت

ویژگیهای متن تصحیح

هفته سوم

شده

 نسخههای مزور و جعل و ترقبهها
 نشانهها و عالمتهای موجود در نسخه
 ظهر و ترقیمه و نقش آنها در نسخه
 نسخه محشا

 8تا 9/30

حجت االسالم علی
صدرایی خوئی

 6آذر

 اصول سنجیدن هر نسخه
انواع تصرفات در استنساخ
 هدف تصحیح

جلسه دوم
 1/5ساعت

تصحیح متن (اهداف،
انواع ،ابزار و)....

 10تا 11/30

 ابزار تصحیح

 اقسام تصحیح
شیوه درج اختالف نسخهها

دکتر حامد ناجی اصفهانی

 منابع

جلسه اول
یک ساعت

 انواع تصحیح

آشنایی با ملحقات متن
تصحیح شده

 چگونگی حاشیهها

 نقش نسخ سنگی و سربی

مجید غالمی جلیسه

 8تا 9

هفته چهارم  13آذر

 مصحح عمومی یا دائره المعارف

جلسه دوم
 1/5ساعت

آشنایی با ویژگیهای
مصحِح

 مصحح اختصاصی

 امانت داری در تصحیح

 زبان شناسی در تصحیح
 تخصص کتابشناسی در نسخههای کمکی

 9/15تا 10/45

حجت االسالم
رضا مختاری

 تخصص علوم مورد نیاز در ارائه متن
 نسخه شناسی قرآن کریم

جلسه سوم
یک ساعت
 11تا 12

نسخه شناسی قرآن

 نسخههای قرآنی در طول تاریخ
مرتضی کریمینیا

