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ڪلیدواژه ها 

نسخه شناسی، نسخه های خطی، تحلیل محتوا، کتابخانه دیجیتالی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

تحلیل اطالعات نسخه شناختی نسخه های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
افسانه تیموری خانی | سعیده اکربی داریان  |  فتح الله کشاورز

چڪیده

هدف: نسخه های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران از لحاظ اطالعات نسخه شناختی از جمله تاریخ کتابت، 

مکان کتابت، نوع کاغذ و نوع خط بررسی شده است.

روش/رویکرد پژوهش: تحلیل محتوا و جامعه پژوهش ۳8۵۳ ركورد نسخه 
خطی موجود در وب سایت كتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و كتابخانه ملی 

ایران صورت گرفته است.

یافته ها: بیشرتین نسخه ها )۲۲/7۱ درصد( مربوط به قرن ۱۳ هجری است. 
مکان کتابت 8۳/7۰ درصد از نسخه ها متعلق به قلمرو ایران آن زمان است. 

باالترین کاغذ استفاده شده در نسخه های خطی، نوع فرنگی با 7۲/۵9 درصد 

است. خط نستعلیق با 64/۳۱ درصد بیشرتین و خط التین با ۰/۰۵ درصد 

كمرتین میزان خط به كار رفته در نسخه های خطی است.

نتیجه گیری: قدیمی ترین نسخه مربوط به قرن پنجم قمری، بیشرتین نوع 
کاغذ به کار رفته در نسخه های خطی، کاغذ فرنگی و خط نستعلیق، بیشرتین 

خط به کار گرفته در نسخه های خطی است.
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مقدمه 
سرزمین ایران خاستگاه یکی از قدیمي ترین تمدن های بزرگ جهان است. پس از اختراع کاغذ 
و رواج استفاده از آن در حوزه تمدن اسالمی، دانشمندان ایرانی بزرگ ترین آفرینندگان منابع 
مکتوب تمدن ایران و اسالم بودند ودر همه زمینه های علمی و ادبی صاحب آثار درجه اول 
هستند. ازجمله با  ارزش ترین منابع میراث مکتوب تمدن ایرانی و اسالمی نسخه های خطی و 
دستنوشته ها هستند. نسخه های خطی، حلقه اتصال گذشته و آینده و میراث گرانقدر فرهنگ 
و تمدن اسالمی هستند. این اسنادِ به ظاهر خاموش، به صد زبان واگویه گذشته اند و از فرهنگ 
و اندیشه دیروز سخن می گویند ) مرعشی نجفی، ۱۳۸۹(. نسخه های خطی، به عنوان میراث 
مکتوب فرهنگي گذشتگان، حاوی اطالعات وسیعی در حوزه های مختلف علوم بوده و 

ارزش فوق العاده ای در بررسی روند تاریخ علم، فرهنگ، و تمدن در ایران و اسالم دارد.
هر آنچه که متعلق به ادوار گذشته است به میزان قدمتي که دارد ارزش پیدا مي کند و 
ماهیت موزه اي و فرهنگی به خود مي گیرد. نسخه های خطي نیز از این قاعده مستثنا نیستند. 
اطالع از وجود نسخه های خطی در کتابخانه های جهان و همچنین دسترسی به آنها برای 
پژوهشگران یکي از مهم ترین مسائلي است که راه را براي احیا و تصحیح و انتشار این 
نسخه ها هموار مي کند. کتابخانه ها که حافظان نسخه های خطي هستند، معموالً با انتشار 
فهرست عناوین نسخ خطي و ارائه مشخصات کتابشناختي و نسخه شناسي و تهیه عکس یا 

1. http://dl.nlai.ir/UI/Forms/

Index.aspx

۲. دانشجوی دکرتی دانشگاه آزاد 

اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران 

 afsaneh_t_2005@yahoo.com

۳. دانشجوی دکرتی دانشگاه آزاد اسالمی، 

واحد علوم و تحقیقات تهران 

)نویسنده مسئول(

sakbaridaryan@ gmail.com

4. کارشناس ارشد كتابداری 

و اطالع رسانی نسخه های خطی

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

keshavarz1338@yahoo.com 

تحلیل اطالعات نسخه شناختی 
نسخه های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۱  

افسانه تیموری خانی۲ | سعیده اکربی داریان ۳ |  فتح الله کشاورز4

دریافت: ۱۳9۰/۵/8   پذیرش: ۱۳9۰/7/۲۵
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میکرو فیلم، دسترسي پژوهشگران حوزه نسخه های خطي را به این نسخه ها میسر مي سازند. 
با پیشرفت فناوري و گسترش پدیده اینترنت تحول بزرگي در همه زمینه هاي دانش 
بشري و از جمله پژوهش هاي نسخه شناسي پدید آمده است، عمده ترین تحول در این زمینه 
عالوه  بر انتشار فهرست نسخ خطي، در اینترنت قرار دادن نسخه رقومی آنها در فضاي اینترنت 
است. تحولي که در تفکر حافظان نسخ خطي به وجود آمده این است که نسخه هاي خطي 
را عالوه بر ارزش موزه اي داراي ارزش علمي و پژوهشي مي دانند و سعي مي کنند شرایط را 

براي دسترسي آسان تر پژوهشگران به نسخه های خطي فراهم کنند )خلیفه، ۱۳۸۷(.
در اصطالح فهرستنگاران، نسخه شناسی مشتمل بر قسمت ظاهری و فیزیکی کتاب 
خطی است و جنبه تجربی و عملی دارد و در واقع اطالعات نوع جلد و کاغذ، نوع خط، 
تاریخ و محل تحریر، کاتب، تعداد اوراق حواشی و مقابله و تصحیح و یادداشت های ظهریه 
را دربر می گیرد. با این تعریف، هر نسخه از کتاب خطی ویژگی های نسخه شناسی مربوط 
به خود را دارد )مایل هروی،۱۳۸۰(. هیچ دو نسخه خطی را نمی توان یافت که اطالعات 
نسخه شناسی آنها کاماًل یکسان باشد. خط مشی جمع آوری نسخه های خطی متعدد، از یک 
عنوان خاص کتاب خطی، توسط کتابخانه های بزرگ درست بر مبنای همین تعریف است؛ 
چرا که تفاوت و ویژگی های نسخه شناسی هر یک با دیگری زمینه تحقیق در این حوزه را برای 
پژوهشگران معنی دار می کند. درواقع، آن بخش از اطالعات متغیر درباره نسخه های متعدد از 
یک عنوان کتاب خاص، که در یک کتابخانه یا کتابخانه های مختلف نگهداری می شوند، جزء 
مباحث نسخه شناسی به حساب می آیند.اینگونه اطالعات تا حد زیادی جنبه تجربی و عملی 
دارد و در واقع مشتمل بر شرح و توضیح قسمت های ظاهری و فیزیکی نسخه خطی است و 

به  دالیل زیادی با یکدیگر اختالف دارند )عظیمی، ۱۳۸۹(. 
اغلب کتابخانه هاي ملي، از جمله سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در جهت اهداف و 
به عنوان  سیاست هاي خود، موظف به گردآوري و سازماندهي و حفاظت از نسخه هاي خطي -
یکي از اقالم کتابشناسي ملي- هستند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در سال ۱۳۸۷، 
کتابخانه دیجیتال خود را افتتاح نمود. در فاز اول این طرح، بخش عمده اي از منابع این کتابخانه 
نسخه هاي خطي بودند. این طرح،  عالوه بر حفاظت و نگهداری درازمدت نسخه های خطی، 
سبب می شود دسترسی محققان به نسخه رقومی نسخه های خطی به آسانی امکان پذیر باشد. 
در حال حاضر، منابع این کتابخانه شامل نسخه هاي خطي، عکس، و مجالت تمام متن است 

که در حال توسعه است.
این پژوهش بر آن است که به تحلیل اطالعات نسخه شناسی نسخ خطی موجود در کتابخانه 
دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بپردازد و این نسخه ها را از منظر اطالعات نسخه شناسی 

افسانه تیموری خانی
سعیده اکبری داریان| فتح الله کشاورز
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از جمله تاریخ کتابت، مکان کتابت، نوع کاغذ، و نوع خط مورد بررسی قرار دهد.
آنچه سبب گردید تا پژوهشگران به تحلیل موارد فوق ب  پردازند به شرح زیر است:

• اهمیت تاریخ کتابت: از آنجاکه قدمت نسخه یکی از مواردی است که سبب ارزش نسخه 

خطی می گردد، اقدام به بررسی تاریخ کتابت نسخه شد.
• اهمیت مكان كتابت: بیشتر نسخه هاي بررسي شده داراي محل کتابت نیستند و شاید به نظر 

مي رسد که این نوع بررسي باید از سؤال هاي پژوهش حذف گردد، ولي به خاطر اهمیت 
مکان نسخه که بیانگر بخشي از هویت تاریخي نسخه است این نکته نیز مورد بررسي 

قرار گرفت. 
• اهمیت نوع کاغذ: تعیین کاغذ در نسخه شناسي کتاب های خطي به منزله کشف بخشي از 

سرگذشت تاریخي آن نسخه و تاریخ کتاب آرایي و نسخه پردازي در آن منطقه جغرافیایي 
است که نسخه در آن کتابت شده است. چنانچه نسخه خطی فاقد تاریخ کتابت باشد 
می توان از روی نوع کاغذ و قرائن دیگر به زمان کتابت و مجهوالت دیگر نسخه پی برد. 
بدین جهت، فهرستنگاران مناطق شرق، به ویژه ایران  در نسخه شناسي نسخه های خطي 
به تعیین نوع کاغذ اهتمام داشته اند. در دیدگاه نخست، ورق و کاغذ صرفا ً ماده اي براي 
کتابت است؛ اما کاغذ در نسخه هاي خطي بخشی از هویت آن را تشکیل مي دهد و 
بدین لحاظ بررسي و شناخت نوع کاغذ در نسخه خطي به منزله کشف بخشي از تاریخ 
و تمدن قوم و ملتي است که این نسخه در میان آنان تدوین شده است. تعیین نوع ورق 
و کاغذ در نسخه خطي به منزله تعیین منطقه جغرافیایي خاصي است که کاغذ در آن 
تولید شده و یا رواج داشته است؛ تعیین نگرش کاتب نسخه مبني بر انتخاب نوع کاغذ 
براي کتاب نشانه ماندگاري و میزان اهمیت موضوع و عنوان کتاب است؛ تعیین نقش و 
جایگاه کاتبان و وراقان در دوره زماني کتابت نسخه است؛ تعیین میزان پیشرفت صنعت 
ساخت کاغذ در منطقه جغرافیایي کتابت نسخه و دوره زماني آن است؛ و نیز تعیین 
بخشي از تاریخ نسخه پردازي و کتاب آرایي در آن منطقه جغرافیایي است. بنابراین، کاغذ 
در نسخه خطي صرفاً یک ماده فیزیکي نوشتاري نیست، بلکه مي تواند یک موضوع 
محتوایي و پژوهشي باشد. بدین جهت است که استادان و بزرگان فهرستنگار ایراني و 
اسالمي در معرفي و فهرست نسخه هاي خطي به بررسي و تعیین نوع کاغذ، به عنوان 

بخشي از نسخه شناسي، اهتمام داشته اند. 
•  اهمیت نوع خط: از مهم ترین نکات نسخه شناسي که از قدیم االیام مورد توجه کتابشناسان 

قرار داشته، نوع خط دست نوشته ها ومخطوطات بوده است که بنابر همین اهمیت، مورد 
مداقّه  فهرستنگاران معاصر قرار گرفته و سرلوحه مباحث نسخه شناسي کتاب هاي خطي 

تحلیل اطالعات نسخه شناختی
نسخه های موجود در کتابخانه ...
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است. از نیمه اول قرن هشتم هجري، به علت گرایش نسخه نویسان در تندنویسي و به جهت 
سرعت بیشتر در نگارش مکاتب و مراسالت، خط نستعلیق )که ترکیب خط تعلیق با خط 
نسخ بود( ظهور نمود که منحصر به کتابت نگاشته هاي فارسي نماند و برخی کتاب هاي 
عربي نیز با خط زیباي نستعلیق به نگارش درآمد. بي شک، شایع ترین خط در نسخه نویسي 
که به تدریج از قرن 4 هجري مورد توجه بیشتر قرار گرفت، خط نسخ بوده است. این 
خط، به جهت سهولت در نوشتن، مقبولیت زیادي یافت و ناسخ سایر خطوط گردید. 
به دلیل اهمیت نوع خط، محققان، نوع خط را نیز در پژوهش خود مورد بررسی قرار دادند 

)مرعشي نجفي، ۱۳۸۷(.
برای روش شدن حوزه این پژوهش واژه های نسخه شناسی و کتابخانه دیجیتالی سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی مورد تعریف عملیاتی قرار می گیرد.
نسخه شناسی: نسخه شناسی، مهارت و دانشی است که به واسطه آن می توان نسخه خطی را 

از جهات مختلف توصیف و معرفی کرد. در نسخه شناسی، محتوای کتاب خطی و مواردی 
همچون نوع خط، جنس و نوع کاغذ، تاریخ کتابت، ارتباطات، و سایر جنبه های فیزیکی و 

مادی آن مورد بررسی قرار می گیرد )عظیمی، ۱۳۸۹(.
 كتابخانه دیجیتالی سازمان اسناد و كتابخانه ملی: این کتابخانه در سال ۱۳۸۷ افتتاح شد. پروژه 

کتابخانه دیجیتالي، طرحي جهت حفاظت بلندمدت دیجیتالي و ارتقاي دسترس پذیري میراث 
مکتوب ایران است که با توجه به مأموریت سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا.ا. در این سازمان 
فرهنگي از سنوات گذشته طراحي و به اجرا درآمده و هم اکنون دربرگیرنده هزاران نسخه خطي 
و چاپ سنگي قدیمي و نشریات ادواري است، که به صورت دیجیتال در اختیار عالقه مندان قرار 

مي گیرد )کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، ۱۳۸۹(.
هدف پژوهش حاضر، تحلیل اطالعات نسخه شناسی نسخه های خطی موجود در کتابخانه 
دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است و این نسخه ها را از منظر اطالعات نسخه شناسی 

از جمله تاریخ کتابت، مکان کتابت، نوع کاغذ، و نوع خط مورد بررسی قرار می دهد.
سؤال هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند به شرح زیر است:

۱. نسخه هاي خطي موجود در کتابخانه دیجیتالي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران به 
چه قرن هایي تعلق دارند؟

۲. محل کتابت نسخه ها ي خطي موجود در کتابخانه دیجیتالي سازمان اسناد و کتابخانه 
ملي ایران کجاست؟

۳. کاغذ مورد استفاده در نسخه هاي خطي موجود در کتابخانه دیجیتالي سازمان اسناد و 
کتابخانه ملي ایران از چه نوعي است؟

افسانه تیموری خانی
سعیده اکبری داریان| فتح الله کشاورز
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4. خط به کار رفته در نسخه هاي خطي موجود در کتابخانه دیجیتالي سازمان اسناد و 
کتابخانه ملي ایران از چه نوعي است؟

روش پژوهش 
روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیل محتواست. جامعه پژوهش ۳۸۷۳ رکورد نسخه خطي 
موجود در سایت کتابخانه دیجیتالي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران است که از این تعداد 
۲۰ رکورد به دلیل نداشتن اطالعات نسخه شناسی از جامعه پژوهش حذف گردید و تعداد 
۳۸۵۳ رکورد محاسبه شد. براي گردآوري داده ها از فهرست کنترل استفاده شد که شامل 

عناصر تاریخ کتابت، محل کتابت، نوع کاغذ، و نوع خط است.
• تاریخ كتابت: با توجه به فراداده نسخه هاي خطي )برخي تاریخ ها به سال و برخي به قرن 

ذکر شده بود( مالك تعیین تاریخ کتابت قرن محاسبه گردید.
• مكان كتابت: با توجه به اینکه قلمرو ایران فعلي با ایران زمان کتابت نسخه ها یکسان نیست، 

محل کتابت با توجه به قلمرو سرزمین ایران در زمان تاریخ کتابت نسخه درنظرگرفته شد.
• نوع كاغذ: مالك تعیین نوع کاغذ بر اساس فراداده نسخه هاي خطي است و مواردي  که در آن 

نوع کاغذ ذکر نشده بود - به علت عدم امکان تعیین نوع کاغذ از طریق نسخه رقومي - این 
موارد در فهرست کنترل باعبارت »بدون ذکر نوع کاغذ« درنظرگرفته شد.

• نوع خط: مالك تعیین نوع خط بر اساس فراداده نسخه هاي خطي است و در مواردي که نوع 

خط ذکر نشده بود، با بررسي نسخه رقومي، نوع خط تعیین گردید.

گرد آوری داده ها
۱. نسخه های خطی به چه قرن هایی تعلق دارند؟

داده هاي جدول ۱ نشان مي دهد که قدیمي ترین نسخه، مربوط به قرن ۵ ق./۱۱ م. است. 
بیشترین نسخه ها مربوط به قرن ۱۳ ق./۱۹ م. با ۲۲/۷۱درصد است. در 4۷/۸۶ درصد از 

جامعه مورد پژوهش به تاریخ کتابت اشاره نشده است.

درصدتعدادتاریخ کتابت

۱۰/۰۳قرن ۵

۱۰۰/۲6قرن 6

۲۰۰/۵۲قرن 7

۱۱۰/۲9قرن 8

بررسی تاریخ كتابت
 نسخه های خطی

جدول ۱
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4۵۱/۱7قرن 9

۱98۵/۱4قرن۱۰

۲997/76قرن۱۱

۲۲۰۵/7۱قرن۱۲

87۵۲۲/7۱قرن۱۳

۳۳۰8/۵6قرن۱4

۱84447/86تاریخ کتابت ندارد

۳8۵۳۱۰۰ جمع

درصدتعدادتاریخ کتابت

بررسی تاریخ كتابت
 نسخه های خطی

ادامه جدول ۱

بررسی مکان کتابت 
نسخه های خطی 

جدول ۲

۲. مکان کتابت نسخه های خطی كجاست؟

جدول ۲ بیانگر محل کتابت نسخه هاست. بررسي و ارزیابي محل کتابت نسخه هاي 
خطي ارائه شده در این تحقیق نشان مي دهد که تنها تعداد اندکی از نسخه های جامعه پژوهش 
داراي اطالعات مربوط به مکان کتابت هستند که از این تعداد  ۷۰/۸۳درصد متعلق به قلمرو 
ایران آن زمان اند.۱۷/۷۱درصد از نسخه هاي داراي محل کتابت متعلق به شبه قاره هند و پاکستان 

هستند. 

درصدتعدادمکان کتابت

687۰/8۳ایران

۱7۱7/7۱شبه  قاره هند و پاكستان

66/۲۵کشورهای عربی

44/۱7ا فغانستان

۱۱/۰4فرانسه

96۱۰۰جمع
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۳. کاغذ به کار گرفته در نسخه های خطی از چه نوعی است؟

جدول۳ نشان می دهد که باالترین کاغذ استفاده شده در نسخه های خطی، نوع فرنگی 
)۵۹ /۷۲  درصد( است. کاغذ کشمیری کمترین نوع کاغذ به کاررفته ) ۰/۰۳درصد( است. ۱/۳۸ 

درصد از جامعه پژوهش فاقد اطالعات مربوط به نوع کاغذ بودند.

4. خط به کاررفته در نسخه های خطی چيست؟

داده هاي جدول4 نشان مي دهد که خط نستعلیق با ۶4/۳۱ درصد بیشترین و خط التین با 
۰/۰۵ درصد کمترین میزان خط به کاررفته در نسخه هاي خطي است. در بعضی از نسخه ها از 
دو نوع خط به صورت ترکیبی استفاده شده است که از میان نسخه هایی که خطوط ترکیبی دارند 

نسخ و نستعلیق با ۹/۹۷ درصد باالترین درصد را به خود اختصاص داده است.

درصدتعدادنوع کاغذ

۲7977۲/۵9فرنگی

۵96۱۵/47اصفهانی)سپاهانی(

۲۰4۵/۲9دولت آبادی

84۲/۱8بخارایی

67۱/74هندی

۲4۰/6۲سمرقندی

۲۱۰/۵۵اداری

4۰/۱۰خانبالغ

۲۰/۰۵چینی

۱۰/۰۳کشمیری

۵۳۱/۳8بدون نوع کاغذ

۳8۵۳۱۰۰جمع

بررسی کاغذ به کار رفته
 در نسخه های خطی

جدول ۳

بررسی خط به کار رفته 
در نسخه های خطی

جدول 4

درصدتعدادنوع خط

۲47864/۳۱نستعلیق

98۳۲۵/۵۱نسخ

۳849/97نستعلیق و نسخ

۳۰/۰8التین و نستعلیق

۳۰/۰8التین و نسخ

۲۰/۰۵التین

۳8۵۳۱۰۰جمع
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نتیجه گیری
بررسی تاریخ کتابت نسخه ها بیانگر آن است که قدیمی ترین نسخه به قرن ۵ ق./۱۱م. 
اختصاص دارد. وجود نسخه ای با ۱۰ قرن قدمت، نه تنها باعث مباهات است بلکه بیانگر 
تاریخ علم و کتابت در ایران می باشد. سیر صعودی تعداد نسخه ها تا قرن ۱۳ بیانگر رشد علم 
و فرهنگ و ادب در این سرزمین است و سیر نزولی آن در قرن ۱4 احتماالً به خاطر پیشرفت 
صنعت چاپ و تکثیر و عدم ضرورت استنساخ کتاب و عوامل دیگری است که نیازمند 

پژوهش مستقلی است. 
گرچه نسخه های فراوانی فاقد محل کتابت بودند، همین تعداد اندك که دارای این 
ویژگی بودند نشان دهنده وسعت قلمروی امپراتوری ایران در آن زمان بوده است که دامنه آن 
از شمال شرق تا رودخانه جیحون، از شمال تا دریاي خزر، از شمال غرب تا کوه های قفقاز و 
آسیای صغیر، از غرب تا منطقه حاصلخیز بین النهرین، از شرق تا وادی هند و رود سند، و از 

جنوب تا خلیج فارس گسترش داشت.
وجود نسخه هایی که محل کتابت آن هند، پاکستان، و افغانستان است بیانگر گسترش 
فرهنگ ایرانی اسالمی در این مناطق است. همچنین، با توجه به اینکه این کشورها در نزدیکی 
و همسایگی ایران زمین قرار دارند این مسئله قابل توجیه است. وجود نسخه هایی متعلق به 
کشور هاي عربی به دلیل زبان دینی مردم ایران و مراوداتی که به خاطر اشتراك دین با این 

کشورها داشتند نیز بدیهی به نظر می رسد.
بررسی نوع کاغذ در نسخه های خطی بیانگر این است که کاغذ فرنگی بیشترین کاغذ 
مورد استفاده بوده است. احتماالً این فراواني ناشي از ماهیت تولید ماشیني این کاغذ بوده است 
که طبیعتاً فراواني و ارزاني این کاغذ را به دنبال داشته است. بدیهي است در نگارش نسخه هاي 
با ارزش از این کاغذ کمتر استفاده مي گردید. پس از آن، کاغذ اصفهانی )که در دوره قاجار و 
صفوي در اصفهان تولید مي شد(، به علت در دسترس بودن براي دانشمندان و نویسندگان و 
کاتبان ایراني مورد اقبال قرار گرفته است. کاغذ کشمیری نیز به خاطر بُعد مسافت کشمیر تا 

ایران کمترین نوع کاغذ به کار رفته در نسخه های خطی است )عظیمی، ۱۳۸۷(.
نتایج این پژوهش بیانگر این است که بیشترین خط به کار رفته در نسخه های خطی، 
خط نستعلیق است. این خط، از نیمه اول قرن هشتم هجري، به علت گرایش نسخه نویسان 
در تندنویسي و به جهت سرعت بیشتر در نگارش مکاتبات و مراسالت مورد استقبال قرار 
گرفت. بي شک، شایع ترین خط در نسخه نویسي، که به تدریج از قرن4 هجري مورد توجه 
بیشتر قرار گرفت، خط نسخ بوده است. این خط، به جهت سهولت در نوشتن مقبولیت 
زیادي یافت. وجود تعداد اندکی نسخه خطی به زبان های غربی وجود تعداد اندك نسخه های 

خطی به خط التین را توجیه می کند.
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در خاتمه، باید اشاره کرد با توجه به اینکه پژوهش مشابهي در این زمینه صورت نگرفته 
است، مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش هاي قبلي نیز میسر نشد. 

پیشنهاد برای پژوهش های آینده
بررسی تطبیقی اطالعات نسخه شناسِی نسخه های خطی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی؛ کتابخانه، موزه، و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی؛ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی؛ و کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی امري ضروري است.
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