تحلیل اطالعات نسخهشناختینسخههایخطیموجود درکتابخانهدیجیتال
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
افسانه تیموریخانی | سعیده اکربی داریان | فتحالله کشاورز

چڪیده
هدف :نسخههای خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران از لحاظ اطالعات نسخهشناختی از جمله تاریخ کتابت،
مکان کتابت ،نوع کاغذ و نوع خط بررسی شده است.
روش/رویکرد پژوهش :تحلیل محتوا و جامعه پژوهش ۳۸۵۳ركورد نسخه
خطی موجود در وب سایت كتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و كتابخانه ملی
ایران صورت گرفته است.
یافتهها :بیشرتین نسخهها ( ۲۲/۷۱درصد) مربوط به قرن ۱۳هجری است.
مکان کتابت ۸۳/۷۰درصد از نسخهها متعلق به قلمرو ایران آن زمان است.
باالترینکاغذ استفادهشده در نسخههای خطی،نوعفرنگیبا 72/59درصد
است .خط نستعلیق با  64/31درصد بیشرتین و خط التین با  ۰/05درصد
كمرتین میزان خط به كار رفته در نسخههای خطی است.
نتیجهگیری :قدیمیترین نسخه مربوط به قرن پنجم قمری ،بیشرتین نوع
کاغذبهکاررفتهدرنسخههایخطی،کاغذفرنگیوخطنستعلیق،بیشرتین
خط به کار گرفته در نسخههای خطی است.

ڪلیدواژهها
نسخهشناسی ،نسخههای خطی ،تحلیل محتوا ،کتابخانه دیجیتالی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
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4

دریافت 1390/5/8 :پذیرش1390/7/25 :

مقدمه

سرزمین ایران خاستگاه یکی از قدیميترین تمدنهای بزرگ جهان است .پس از اختراع کاغذ
و رواج استفاده از آن در حوزه تمدن اسالمی ،دانشمندان ایرانی بزرگترین آفرینندگان منابع
مکتوب تمدن ایران و اسالم بودند ودر همه زمینههای علمی و ادبی صاحب آثار درجه اول
هستند .ازجمله باارزشترین منابع میراث مکتوب تمدن ایرانی و اسالمی نسخههای خطی و
دستنوشتهها هستند .نسخههای خطی ،حلقه اتصال گذشته و آینده و میراث گرانقدر فرهنگ
و تمدن اسالمی هستند .این اسنادِ بهظاهر خاموش ،به صد زبان واگویه گذشتهاند و از فرهنگ
و اندیشه دیروز سخن میگویند (مرعشینجفی .)۱۳۸۹ ،نسخههای خطی ،بهعنوان ميراث
مكتوب فرهنگي گذشتگان ،حاوی اطالعات وسیعی در حوزههای مختلف علوم بوده و
ارزش فوقالعادهای در بررسی روند تاریخ علم ،فرهنگ ،و تمدن در ایران و اسالم دارد.
هر آنچه كه متعلق به ادوار گذشته است بهميزان قدمتي كه دارد ارزش پيدا ميكند و
ماهيت موزهاي و فرهنگی بهخود ميگيرد .نسخههای خطي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند.
اطالع از وجود نسخههای خطی در کتابخانههای جهان و همچنین دسترسی به آنها برای
پژوهشگران يكي از مهمترين مسائلي است كه راه را براي احيا و تصحيح و انتشار اين
نسخهها هموار ميكند .كتابخانهها كه حافظان نسخههای خطي هستند ،معموالً با انتشار
فهرست عناوين نسخ خطي و ارائه مشخصات كتابشناختي و نسخهشناسي و تهيه عكس يا

1. http://dl.nlai.ir/UI/Forms/
Index.aspx
 .2دانشجوی دکرتی دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
afsaneh_t_2005@yahoo.com
 .3دانشجوی دکرتی دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات تهران
)نویسندهمسئول(
sakbaridaryan@ gmail.com
 .4کارشناس ارشد كتابداری
و اطالع رسانی نسخههای خطی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
keshavarz1338@yahoo.com
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ميكروفيلم ،دسترسي پژوهشگران حوزه نسخههای خطي را به اين نسخهها ميسر ميسازند.
با پيشرفت فناوري و گسترش پديده اينترنت تحول بزرگي در همه زمينههاي دانش
بشري و از جمله پژوهشهاي نسخهشناسي پديد آمده است ،عمدهترين تحول در اين زمينه
عالوه بر انتشار فهرست نسخ خطي ،در اينترنت قرار دادن نسخه رقومی آنها در فضاي اينترنت
است .تحولي كه در تفكر حافظان نسخ خطي بهوجود آمده اين است كه نسخههاي خطي
را عالوهبر ارزش موزهاي داراي ارزش علمي و پژوهشي ميدانند و سعي ميكنند شرايط را
براي دسترسي آسانتر پژوهشگران به نسخههای خطي فراهم كنند (خلیفه.)۱۳۸۷ ،
در اصطالح فهرستنگاران ،نسخهشناسی مشتمل بر قسمت ظاهری و فیزیکی کتاب
خطی است و جنبه تجربی و عملی دارد و درواقع اطالعات نوع جلد و کاغذ ،نوع خط،
تاریخ و محل تحریر ،کاتب ،تعداد اوراق حواشی و مقابله و تصحیح و یادداشتهای ظهریه
را دربرمیگیرد .با این تعریف ،هر نسخه از کتاب خطی ویژگیهای نسخهشناسی مربوط
به خود را دارد (مایل هروی .)۱۳۸۰،هیچ دو نسخه خطی را نمیتوان یافت که اطالعات
نسخهشناسی آنها کام ً
ال یکسان باشد .خطمشی جمعآوری نسخههای خطی متعدد ،از یک
عنوان خاص کتاب خطی ،توسط کتابخانههای بزرگ درست بر مبنای همین تعریف است؛
چراکه تفاوت و ویژگیهای نسخهشناسی هریک با دیگری زمینه تحقیق در این حوزه را برای
پژوهشگران معنیدار میکند .درواقع ،آن بخش از اطالعات متغیر درباره نسخههای متعدد از
یک عنوان کتاب خاص ،که در یک کتابخانه یا کتابخانههای مختلف نگهداری میشوند ،جزء
مباحث نسخهشناسی بهحساب میآیند.اینگونه اطالعات تا حد زیادی جنبه تجربی و عملی
دارد و درواقع مشتمل بر شرح و توضیح قسمتهای ظاهری و فیزیکی نسخه خطی است و
بهدالیل زیادی با یکدیگر اختالف دارند (عظیمی.)۱۳۸۹ ،
اغلب كتابخانههاي ملي ،از جمله سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،در جهت اهداف و
سياستهاي خود ،موظف به گردآوري و سازماندهي و حفاظت از نسخههاي خطي  -بهعنوان
يكي از اقالم كتابشناسي ملي -هستند .سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران ،در سال ،1387
كتابخانه ديجيتال خود را افتتاح نمود .در فاز اول اين طرح ،بخش عمدهاي از منابع اين كتابخانه
نسخههاي خطي بودند .این طرح،عالوهبر حفاظت و نگهداری درازمدت نسخههای خطی،
سبب میشود دسترسی محققان به نسخه رقومی نسخههای خطی بهآسانی امکانپذیر باشد.
در حال حاضر ،منابع اين كتابخانه شامل نسخههاي خطي ،عكس ،و مجالت تمام متن است
که در حال توسعه است.
این پژوهش بر آن است که به تحلیل اطالعات نسخهشناسی نسخ خطی موجود در کتابخانه
دیجیتالسازماناسنادوکتابخانهملیایرانبپردازدوایننسخههاراازمنظراطالعاتنسخهشناسی
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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 بپردازند به شرح زیر است:
• اهمیت تاریخ کتابت :از آنجاکه قدمت نسخه یکی از مواردی است که سبب ارزش نسخه
خطی میگردد ،اقدام به بررسی تاریخ کتابت نسخه شد.
• اهمیت مكان كتابت :بيشتر نسخههاي بررسي شده داراي محل كتابت نيستند و شايد بهنظر
ميرسد كه اين نوع بررسي بايد از سؤالهاي پژوهش حذف گردد ،ولي بهخاطر اهميت
مكان نسخه كه بيانگر بخشي از هويت تاريخي نسخه است اين نكته نيز مورد بررسي
قرار گرفت.
• اهمیت نوع کاغذ :تعيين كاغذ در نسخهشناسي کتابهای خطي بهمنزله كشف بخشي از
سرگذشت تاريخي آن نسخه و تاريخ كتابآرايي و نسخهپردازي در آن منطقه جغرافيايي
است كه نسخه در آن كتابت شده است .چنانچه نسخه خطی فاقد تاریخ کتابت باشد
میتوان از روی نوع کاغذ و قرائن دیگر به زمان کتابت و مجهوالت دیگر نسخه پی برد.
بدين جهت ،فهرستنگاران مناطق شرق ،بهويژه ايرا ن در نسخهشناسي نسخههای خطي
به تعيين نوع كاغذ اهتمام داشتهاند .در ديدگاه نخست ،ورق و كاغذ صرفا ً مادهاي براي
كتابت است؛ اما كاغذ در نسخههاي خطي بخشی از هويت آن را تشكيل ميدهد و
بدين لحاظ بررسي و شناخت نوع كاغذ در نسخه خطي بهمنزله كشف بخشي از تاريخ
و تمدن قوم و ملتي است كه اين نسخه در ميان آنان تدوين شده است .تعيين نوع ورق
و كاغذ در نسخه خطي بهمنزله تعيين منطقه جغرافيايي خاصي است كه كاغذ در آن
توليد شده و يا رواج داشته است؛ تعيين نگرش كاتب نسخه مبني بر انتخاب نوع كاغذ
براي كتاب نشانه ماندگاري و ميزان اهميت موضوع و عنوان كتاب است؛ تعيين نقش و
جايگاه كاتبان و وراقان در دوره زماني كتابت نسخه است؛ تعيين ميزان پيشرفت صنعت
ساخت كاغذ در منطقه جغرافيايي كتابت نسخه و دوره زماني آن است؛ و نيز تعيين
بخشي از تاريخ نسخهپردازي و كتابآرايي در آن منطقه جغرافيايي است .بنابراين ،كاغذ
در نسخه خطي صرف ًا يك ماده فيزيكي نوشتاري نيست ،بلكه ميتواند يك موضوع
محتوايي و پژوهشي باشد .بدين جهت است كه استادان و بزرگان فهرستنگار ايراني و
اسالمي در معرفي و فهرست نسخههاي خطي به بررسي و تعيين نوع كاغذ ،بهعنوان
بخشي از نسخهشناسي ،اهتمام داشتهاند.
• اهمیت نوع خط :از مهمترين نكات نسخهشناسي كه از قديمااليام مورد توجه كتابشناسان
قرار داشته ،نوع خط دستنوشتهها ومخطوطات بوده است كه بنابر همين اهميت ،مورد
مداقّهفهرستنگاران معاصر قرار گرفته و سرلوحه مباحث نسخهشناسي كتابهاي خطي

49

مجلهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره87

افسانه تیموریخانی
سعیدهاکبریداریان|فتحاللهکشاورز

است .از نيمه اول قرن هشتم هجري ،بهعلت گرايش نسخهنويسان در تندنويسي و بهجهت
سرعت بيشتر در نگارش مكاتب و مراسالت ،خط نستعليق (كه تركيب خط تعليق با خط
نسخ بود) ظهور نمود كه منحصر به كتابت نگاشتههاي فارسي نماند و برخی كتابهاي
عربي نيز با خط زيباي نستعليق بهنگارش درآمد .بيشك ،شايعترين خط در نسخهنويسي
كه بهتدريج از قرن  4هجري مورد توجه بيشتر قرار گرفت ،خط نسخ بوده است .اين
خط ،بهجهت سهولت در نوشتن ،مقبوليت زيادي يافت و ناسخ ساير خطوط گرديد.
بهدلیل اهمیت نوع خط ،محققان ،نوع خط را نیز در پژوهش خود مورد بررسی قرار دادند
(مرعشينجفي.)1387،
برای روش شدن حوزه این پژوهش واژههای نسخه شناسی و کتابخانه دیجیتالی سازمان
اسناد و کتابخانه ملی مورد تعریف عملياتی قرار میگیرد.
نسخهشناسی :نسخه شناسی ،مهارت و دانشی است که بهواسطه آن میتوان نسخه خطی را
از جهات مختلف توصیف و معرفی کرد .در نسخهشناسی ،محتوای کتاب خطی و مواردی
همچون نوع خط ،جنس و نوع کاغذ ،تاریخ کتابت ،ارتباطات ،و سایر جنبههای فیزیکی و
مادی آن مورد بررسی قرار میگیرد (عظیمی.)۱۳۸۹ ،
كتابخانه دیجیتالی سازمان اسناد و كتابخانه ملی :اين كتابخانه در سال  ۱۳۸۷افتتاح شد .پروژه
کتابخانه ديجيتالي ،طرحي جهت حفاظت بلندمدت ديجيتالي و ارتقاي دسترسپذيري ميراث
مکتوب ايران است که با توجه به مأموريت سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا.ا .در اين سازمان
فرهنگي از سنوات گذشته طراحي و بهاجرا درآمده و هم اکنون دربرگيرنده هزاران نسخه خطي
و چاپ سنگي قديمي و نشريات ادواري است ،كه بهصورت ديجيتال در اختيار عالقهمندان قرار
ميگيرد (کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.)۱۳۸۹،
هدفپژوهشحاضر،تحلیلاطالعاتنسخهشناسینسخههایخطیموجوددرکتابخانه
دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است و این نسخهها را از منظر اطالعات نسخهشناسی
از جمله تاریخ کتابت ،مکان کتابت ،نوع کاغذ ،و نوع خط مورد بررسی قرار میدهد.
سؤالهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند به شرح زير است:
 .۱نسخههاي خطي موجود در كتابخانه ديجيتالي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به
چه قرنهايي تعلق دارند؟
 .۲محل كتابت نسخههاي خطي موجود در كتابخانه ديجيتالي سازمان اسناد و كتابخانه
ملي ايران کجاست؟
 .۳كاغذ مورد استفاده در نسخههاي خطي موجود در كتابخانه ديجيتالي سازمان اسناد و
كتابخانه ملي ايران از چه نوعي است؟
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 .۴خط بهكار رفته در نسخههاي خطي موجود در كتابخانه ديجيتالي سازمان اسناد و
كتابخانه ملي ايران از چه نوعي است؟

روش پژوهش

روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليل محتواست .جامعه پژوهش  ۳۸۷۳ركورد نسخه خطي
موجود در سايت كتابخانه ديجيتالي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است كه از اين تعداد
 ۲۰ركورد بهدليل نداشتن اطالعات نسخهشناسی از جامعه پژوهش حذف گرديد و تعداد
 ۳۸۵۳ركورد محاسبه شد .براي گردآوري دادهها از فهرست کنترل استفاده شد كه شامل
عناصر تاريخ كتابت ،محل كتابت ،نوع كاغذ ،و نوع خط است.
• تاریخ كتابت :با توجه به فراداده نسخههاي خطي (برخي تاريخها به سال و برخي به قرن
ذكر شده بود) مالك تعيين تاريخ كتابت قرن محاسبه گرديد.
• مكان كتابت :با توجه به اينكه قلمرو ايران فعلي با ايران زمان كتابت نسخهها يكسان نيست،
محل كتابت با توجه به قلمرو سرزمين ايران در زمان تاريخ كتابت نسخه درنظرگرفته شد.
• نوع كاغذ :مالك تعيين نوع كاغذ براساس فراداده نسخههاي خطي است و موارديكه در آن
نوع كاغذ ذكر نشده بود  -بهعلت عدم امكان تعيين نوع كاغذ از طريق نسخه رقومي  -اين
موارد در فهرست کنترل باعبارت «بدون ذكر نوع كاغذ» درنظرگرفته شد.
• نوع خط :مالك تعيين نوع خط براساس فراداده نسخههاي خطي است و در مواردي كه نوع
خط ذكر نشده بود ،با بررسي نسخه رقومي ،نوع خط تعيين گرديد.

گردآوری دادهها

 .1نسخههای خطی به چه قرنهایی تعلق دارند؟

دادههاي جدول  ۱نشان ميدهد كه قديميترين نسخه ،مربوط به قرن  5ق 11/.م .است.
بيشترين نسخهها مربوط به قرن  ۱۳ق ۱۹/.م .با ۲۲/۷۱درصد است .در  ۴۷/۸۶درصد از
جامعه مورد پژوهش به تاريخ كتابت اشاره نشده است.
تاریخکتابت

تعداد

درصد

قرن ۵

۱

۰/۰۳

قرن ۶

۱۰

۰/۲۶

قرن ۷

۲۰

۰/۵۲

قرن ۸

۱۱

۰/۲۹

جدول 1

بررسیتاریخكتابت
نسخههایخطی
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ادامه جدول 1
بررسیتاریخكتابت
نسخههایخطی

تاریخکتابت

تعداد

درصد

قرن ۹

۴۵

۱/۱۷

قرن۱۰

۱۹۸

۵/۱۴

قرن۱۱

۲۹۹

۷/۷۶

قرن۱۲

۲۲۰

۵/۷۱

قرن۱۳

۸۷۵

۲۲/۷۱

قرن۱۴

۳۳۰

۸/۵۶

تاریخ کتابت ندارد

۱۸۴۴

۴۷/۸۶

جمع

۳۸۵۳

۱۰۰

 .2مکان کتابت نسخههای خطی كجاست؟

جدول  ۲بیانگر محل کتابت نسخههاست .بررسي و ارزيابي محل كتابت نسخههاي
خطي ارائه شده در اين تحقيق نشان ميدهد كه تنها تعداد اندکی از نسخههای جامعه پژوهش
داراي اطالعات مربوط به مكان كتابت هستند که از این تعداد ۷۰/۸۳درصد متعلق به قلمرو
ايران آن زماناند17/71.درصد از نسخههاي داراي محل كتابت متعلق به شبهقاره هند و پاكستان
هستند.

جدول 2

بررسیمکانکتابت
نسخههایخطی

52

مکانکتابت

تعداد

درصد

ایران

۶۸

۷۰/۸۳

شبهقاره هند و پاكستان

۱۷

۱۷/۷۱

کشورهایعربی

۶

۶/۲۵

افغانستان

۴

۴/۱۷

فرانسه

۱

۱/۰۴

جمع

۹۶

۱۰۰
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 .3کاغذ به کار گرفته در نسخه های خطی از چه نوعی است؟

جدول ۳نشان میدهد که باالترین کاغذ استفاده شده در نسخههای خطی ،نوع فرنگی
( ۷ ۲/۵۹درصد) است .کاغذ کشمیری کمترین نوع کاغذ بهکاررفته ( ۰/03درصد) است۱/۳۸ .
درصد از جامعه پژوهش فاقد اطالعات مربوط به نوع كاغذ بودند.
نوع کاغذ

تعداد

درصد

فرنگی

۲۷۹۷
۵۹۶
۲۰۴
۸۴
۶۷
۲۴
۲۱
۴
۲
۱
۵۳

72/59
15/47
5/29
2/18
1/74
0/62
0/55
0/10
0/05
0/03
1/38

۳۸۵۳

۱۰۰

اصفهانی(سپاهانی)
دولت آبادی
بخارایی
هندی
سمرقندی
اداری
خانبالغ
چینی
کشمیری
بدون نوع کاغذ
جمع

جدول 3

بررسیکاغذ بهکار رفته
در نسخههای خطی

 .4خط بهکاررفته در نسخههای خطی چيست؟

داده هاي جدول ۴نشان ميدهد كه خط نستعليق با  ۶۴/۳۱درصد بیشترین و خط التين با
 ۰/۰۵درصد كمترين ميزان خط بهكاررفته در نسخههاي خطي است .در بعضی از نسخهها از
دو نوع خط بهصورت ترکیبی استفاده شده است که از میان نسخههایی که خطوط ترکیبی دارند
نسخ و نستعلیق با  ۹/97درصد باالترین درصد را به خود اختصاص داده است.
نوع خط

تعداد

درصد

نستعلیق

۲۴۷۸

64/31

نسخ

۹۸۳

25/51

نستعلیقونسخ

۳۸۴

9/97

التینونستعلیق

۳

0/08

التین و نسخ

۳

0/08

التین

۲

0/05

جمع

۳۸۵۳

۱۰۰

جدول 4

بررسی خط بهکار رفته
درنسخههایخطی
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نتیجهگیری

بررسی تاریخ کتابت نسخهها بیانگر آن است که قدیمیترین نسخه به قرن  ۵ق۱1/.م.
اختصاص دارد .وجود نسخهای با  ۱۰قرن قدمت ،نهتنها باعث مباهات است بلکه بیانگر
تاریخ علم و کتابت در ایران میباشد .سیر صعودی تعداد نسخهها تا قرن  ۱۳بیانگر رشد علم
و فرهنگ و ادب در این سرزمین است و سیر نزولی آن در قرن  ۱۴احتماالً بهخاطر پیشرفت
صنعت چاپ و تکثیر و عدم ضرورت استنساخ کتاب و عوامل دیگری است که نیازمند
پژوهش مستقلی است.
گرچه نسخههای فراوانی فاقد محل کتابت بودند ،همین تعداد اندک که دارای این
ویژگی بودند نشاندهنده وسعت قلمروی امپراتوری ایران در آن زمان بوده است که دامنه آن
از شمالشرق تا رودخانه جیحون ،از شمال تا دریاي خزر ،از شمالغرب تا کوههای قفقاز و
آسیای صغیر ،از غرب تا منطقه حاصلخیز بینالنهرین ،از شرق تا وادی هند و رود سند ،و از
جنوب تا خلیج فارس گسترش داشت.
وجود نسخههایی 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 نسخههایی متعلق به
كشورهاي عربی بهدليل زبان دینی مردم ایران و مراوداتی که بهخاطر اشتراک دین با این
کشورها داشتند نیز بدیهی بهنظر میرسد.
بررسی نوع کاغذ در نسخههای خطی بیانگر این است که کاغذ فرنگی بيشترين كاغذ
مورد استفاده بوده است .احتماالً اين فراواني ناشي از ماهيت توليد ماشيني اين كاغذ بوده است
كه طبيعت ًا فراواني و ارزاني اين كاغذ را بهدنبال داشته است .بديهي است در نگارش نسخههاي
باارزش از اين كاغذ كمتر استفاده ميگرديد .پس از آن ،کاغذ اصفهانی (كه در دوره قاجار و
صفوي در اصفهان توليد ميشد) ،بهعلت دردسترس بودن براي دانشمندان و نويسندگان و
كاتبان ايراني مورد اقبال قرار گرفته است .کاغذ کشمیری نیز بهخاطر بُعد مسافت کشمیر تا
ایران کمترین نوع کاغذ به کار رفته در نسخههای خطی است (عظیمی.)۱۳۸۷ ،
نتایج این پژوهش بیانگر این است که بیشترین خط بهکار رفته در نسخههای خطی،
خط نستعلیق است .این خط ،از نيمه اول قرن هشتم هجري ،بهعلت گرايش نسخهنويسان
در تندنويسي و بهجهت سرعت بيشتر در نگارش مكاتبات و مراسالت مورد استقبال قرار
گرفت .بيشك ،شايعترين خط در نسخهنويسي ،كه بهتدريج از قرن ۴هجري مورد توجه
بيشتر قرار گرفت ،خط نسخ بوده است .اين خط ،به جهت سهولت در نوشتن مقبوليت
زيادي يافت .وجود تعداد اندکی نسخه خطی به زبانهای غربی وجود تعداد اندک نسخههای
خطی به خط التین را توجیه میکند.
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در خاتمه ،باید اشاره کرد با توجه به اينكه پژوهش مشابهي در اين زمينه صورت نگرفته
است ،مقايسه نتايج اين پژوهش با پژوهشهاي قبلي نيز ميسر نشد.

پیشنهادبرایپژوهشهایآینده

بررسی تطبیقی اطالعات نسخهشناسیِ نسخههای خطی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه
ملی؛ کتابخانه ،موزه ،و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی؛ سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی؛ و کتابخانه آیتاهلل مرعشینجفی امري ضروري است.
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