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چڪیده

هدف: عالقه به کتابت منت قرآن به شکل زیبا، به پیرایش، وضع قواعد 
و گسرتش قلم های مختلف خوشنویسی منجر شد. اقدام دیگر کاتبان 
در کتابت قرآن کریم رسوسامان دادن به چگونگی قرارگیری سطور در 
صفحه است. شیوه آرایش صفحه در نسخه های خطی قرآن  های کریم 
در قرون هشتم تا دهم هجری در شیراز به دست کاتبان برای بهبود 
صفحه آرایی با ابداعاتی همراه بود که معرفی این ابداعات و تحلیل آنها 
از مشکل ترین بخش در قرآن های مذکور است. ویژگی این روش ها در 

این مقاله بررسی می شود.
روش: روش تحقیق در این مقالـه توصیفی– تحلیلـی می باشـد كه 

اطالعـات آن به شیوه كتابخانه  ای جمع  آوری شده است.
اصالت: ابداع های کاتبان و نسخـه  نگاران در تاریخ کتاب آرایـی برای 
تقسیم صفحه و صفحه آرایی اعم از کتاب قرآن کریم و سایر نسخ در 
نقاط مختلف متدن اسالمی، در نگارش قرآن کریم به ویژه قرآن های 
قرن هشتم تا دهم هجری قمری در شیراز کمرت مورد توجه قرار گرفته 

است.
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مقدمه 
كتاب آرايى در كنار كتابت از اركان مهم فرهنگ اسالمى ايران به شمار مى رود كه محور اصلى 
و بستر مهم ابداعات و تحوالت آن، تزيين و كتابت قرآن هاى خطى بوده است. كتاب آرايى 
كه اركان مهمى همچون تذهيب، جدول  كشى، طالاندازى و... را دربرمى گيرد در طول تاريخ 
اسالم تحوالت گوناگونى را از سر گذرانده و شكل هاى گوناگونى يافته است. براى درك 
اين موضوع كافى است يكى از قرآن هاى كهن كتابت  يافته به خط كوفى به شيوه عربِى 
نخستين از قرن دوم هجرى را با يك نسخه قرآن مذّهب دوره تيمورى مقايسه كنيم. بدون 
شك تحوالت صورت  گرفته در نسخه آرايى متن شريف قرآن به  قدرى گوناگون است كه هر 
كس حتى بدون داشتن تخصص كافى به آنها اعتراف مى كند. مثًال تزيينات پركار و رنگارنگ 
تذهيب در صفحات آغازين قرآنى مربوط به دوره تيمورى به  هيچ  وجه قابل مقايسه با تزئينات 
زرين بسيار ناچيز و محتاطانه نسخه هاى نخستين اسالمى نيست. همچنين تغييراتى در ترتيب 
صفحات مثل افزودن دو صفحه با نقوش هندسى و گياهى به آغاز قرآن، و اختصاص دادن دو 
صفحه مجزا به سوره هاى فاتحه الكتاب و بقره از ديگر ابداعات و تحوالت كتاب آرايى است. 
در اين زمينه تحقيقاتى نيز انجام شده و برخى از اين نكات به استناد آثار به  جا مانده مورد تأمل 
قرار گرفته است؛ از آن جمله، مطالبى است كه مارتين لينگز در بخش هاى آغازين هنر خط و 
تذهيب قرآنى3 مورد تأمل قرار داده است. همچنين تحقيقات ديويد جيمز در كارهاى استادانه 
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و پس از تيمور4 كه نتيجه آن، گونه اى دسته بنـدى و مشخص كردن ويژگى هاى هنـرى اين 
آثار است. اما تأمل و وارسى نسخه هاى قرآنى كهـن بازگوكننده نكاتى ديگر نيز هست كه به 
آنها كمتر پرداخته شده؛ از آن جمله ابداعاتى است كه هنرمندان قرون هشتم و نهم هجرى در 
چگونگى تنظيم سطور به خرج داده اند. اين ابداعات عالوه بر اينكه به كاتب كمك مى كند از 
چند خط متفاوت در يك صفحه قرآن استفاده كند و تنوع صورى تركيب يك صفحه را ايجاد 
كند، در تهيه يك نسخه فاخر- به  واسطه استفاده از خطوط درشتى مثل ثلث و محقق- نيز 
يارى مى رساند. اين همان ويژگى است كه شاهان بلندپرواز و جاه طلب عصر تيمورى نيز آن 
را مى طلبيدند. نكته اى كه به  نظر مى رسد بايد بيش از همه مورد تأمل قرار گيرد مسئله ابداعات 
و تحوالتى است كه مستقيماً به سليقه كاتب بستگى دارد. به سخن ديگر برخالف بسيارى از 
ابداعات گذشته كه در زمينه كتاب  آرايى شكل گرفت و بيشتر سليقه و خالقيت جدول كش 
و مذّهب را مى طلبيد، اين موضوع درگرو خالقيت  و ابداعات كاتب است؛ زيرا اين كاتب 
بود كه ابتدا در انتخاب اندازه قلم و نوع خطوط مورد استفاده اعمال سليقه مى كرد و پس از 
كتابت كامل متن، آن را به مذّهب و جدول كش مى سپرد. اين نكته، يعنى اقدامات كاتب در 
تنظيم سطور كه درنهايت به صفحه آرايى ويژه قرآن هاى قرن هشتم و نهم هجرى در ايران 
مربوط مى شود، نكته اى است كه در تحقيقات ياد شده و مشابه آنها كمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. از اين رو در اين نوشتار قرار است به روش توصيفى- تحليلى به اقدامات كاتبان 

در تنوع بخشيدن به سطور در صفحه پرداخته شود. 

مخترصی در باره روش های سطراندازی و تنظیم سطور در نسخه های خطی  
مصحف هاى به جا مانده از قرن هاى نخستين اسالم حكايت از اين مى كند كه كاتبان وحى از 
همان آغاز به فكر سرو سامان دادن به سطور در صفحه بودند. استفاده از روش هاى مختلف 
اعم از سطراندازى با مسطر، قلم نوك  آهنى، جوهر و... در مصحف هاى اواخر قرن نخست 
و پس از آن گواه اين سخن است. در آثارى مربوط به اواخر سده نخست تا اوايل سده دوم 
هجرى اثر قلم نوك  آهنى كه براى سطراندازى استفاده شده، بر صفحات برخى مصحف ها به  جا 
مانده است. اين  گونه صفحه آرايى بسيار ابتدايى است، زيرا سطراندازى صفحات با يكديگر 
متفاوت است. افزون بر قلم نوك  آهنى گاه از ناخن نيز براى سطراندازى استفاده مى شد كه 
براى نسخه هاى كاغذى كاربرد داشت. در دوره هاى بعد از ابزارى ديگر براى سطراندازى 
استفاده مى كردند كه مِسَطر نام دارد (دروش، 1383، ص 69). مسطر صفحه اى مقوايى است 
كه بر آن با تناسب فواصل سطور، نخ هايى- اغلب ابريشمى- با ضخامت هاى متفاوت تعبيه 
كرده بودند به  طورى كه آن را زير كاغذ گذاشته و فشار مى دادند تا حدى كه نقش آن بر كاغذ 
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ترجمه پیام بهتاش، ( تهران: 
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بماند (تصوير1). گونه اى ديگر مِسطر چوبى است كه يك سوى آن را همچون قلم نى تراشيده 
و نازك مى  كردند؛ از اين  گونه مسطر بيشتر مجلدان براى خط انداختن بر چرم و جدول كشان 
براى كشيدن جدول و كمند بهره مى بردند. اين  گونه مِسطر را «مسطر چوبين» مى خواندند. 
روش هاى سطراندازى به موارد ياد شده محدود نيست؛ گاه برخى از كاتبان از مداد يا مركب 

نيز براى سطراندازى بر صفحه استفاده مى كردند (مايل هروى، 1373، ص 798).
گاه جدول كشان كار سطراندازى را انجام مى دادند، زيرا جدول كش مى بايست نخست 
نقش خط هاى جدول را با ابزارى خاص بر كاغذ مى گذاشت. اين كار همانند سطراندازى، 
با فشار دادن مِسطر ابريشمى بر كاغذ انجام مى شد يا اينكه با استفاده از «َسّطاره جدول» كه 
به مسطر شبيه است نقش جدول را بر كاغذ مى انداختند. نقش خطوط جدول را كه درواقع 

پيش طرح و پيش زمينه جدول بود، «جدول مِسطر» مى نامند.5  
هرچند در كتابِت ديگر نسخه ها نيز از روش هاى سطراندازى به  ويژه َسّطاره  جدول و 
مِسطر استفاده مى شد؛ اين اقدام از جانب كاتباِن نسخه هاى غيرقرآنى بسيار ديرتر به  كار گرفته 
شد. جدول كشى در كتابت مصحف ها و ديگر نسخه ها در بهتر شدن و نظم صفحه تأثيرى بسزا 
داشت، زيرا كاتب و خوشنويس كه بر كاغذهايى داراى جدوِل مسطر مى نوشت مى بايست بافت 
و اندازه حروف را دقيقاً مورد توجه قرار دهد تا آغاز و انجام سطرها به  صورتى نوشته شود كه 
به  هيچ روى با جدول صفحات مماس نشود و يا از نقش جدول مسطر بيرون نرود. اين همه بر 
دقت كاتب و خوشنويس اثر مى گذاشت و خط را در كشيدگى و فشردگى حروف و به تعبيرى 

درساختارهاى بافتى سنجيده تر كرد (مايل هروى، 1379، ص 35).
به  طوركلى از حيث چگونگى سطربندى در صفحه، قواعد كتابت مصحف  ها را (بدون 

درنظر گرفتن موارد استثناء) مى توان اين چنين برشمرد:
 در صفحات آغازين يا صفحات مفتتح براى آغاز قرآن، يا آغاز جزءها در مصحف هاى 
سى پاره و بيشتر، چند سطر به تعداد فرد، مثًال سه يا پنج سطر، در وسط صفحه و دو كتيبه 
صدر و ذيل در باال و پايين متن نوشته و تزيين مى شد. در نمونه هاى نه چندان فاخر گاه در 
آغاز قرآن نيز همانند ديگر صفحات، سوره ها را به دنبال هم در هر صفحه نوشته اند. در ديگر 
صفحات نيز براساس خطوط جدول سّطاره سطرها را كه تعداد آنها نيز غالباًٌ فرد است زير 
هم با فاصله يكسان و بدون فاصله از جدول نوشته اند، به  طورى كه گاه واژه ها با جدول تماس 
يافته يا از آن گذشته است. سرسوره ها نيز به  صورت كتيبه در ميان سطور و به عرض جدول 
در صفحات، طراحى و گنجانده مى شد. اين قالِب كلى كه صورتى ساده دارد تا اواخر قرن 

هشتم هجرى مهم ترين قالب سطربندى در كتابت مصحف ها بود (تصاوير2 و3).

۵.  بیتی گواه این گفته است: خامه چون 
سازد حدیث ریزش دستش رقم/ می شود 

در جدول مسطر روان آب طال؛ 
( مایل هروی، ۱۳۷۹، ص ۳۲).

سطربندی و صفحه آرایی 
قرآن های خطی 
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 نمونه ای از یک مسطر و سطاره 
جدول، از قرن دوازدهم،
 مجموعه خاندان عتیقی،
 مأخذ تصویر: ( اورستی، ۱۳۸۵، ص۶۰)

تصویر ۱

چگونگی قرارگیری سطور در صفحه افتتاح 
یک مصحف مربوط به مصحف های پیش 
از قرن هشتم هجری

تصویر ۲

مهدی  صحراگرد |  
علی  ا صغـر شیرازی
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نگاهی به قرآن های شیراز (قرن هفتم تا نهم هجری)
در شيراز كه در بيشتر دوره هاى تاريخى يكى از كانون هاى مهم نسخه پردازى ايران بوده است، 
هنرمندان از روش هاى ياد شده براي تدوين مصحف ها بهره مى گرفتند.آثار هنرمندان شيراز در 
فاصله قرن هفتم تا نهم هجرى به  رغم شمار اندك، گواه شكوفايى قرآن  نويسى و نسخه پردازى 

قرآن در اين شهر است. 
به  طوركلى خطوط به  كاررفته در كتابت متن قرآن بسيار محدود است. تا قرن هشتم 
همچنان خطوط نسخ، ثلث، محقق مهم ترين خطوط كتابت قرآن به  شمار مى رفت. غالباً از 
كوفى و رقاع و گاه ثلث نيز براى كتابت كتيبه ها استفاده مى شد. اما درهرصورت براى كتابت 
متن اصلى يك مصحف همواره از يك خط استفاده مى شد. از قرن هشتم هجرى روشى رايج 
شد كه با گذشته كمى متفاوت است و آن استفاده از چند خط در كتابت متن يك صفحه است 
(دروش، 1383، ص66). به اين ترتيب كه مثًال يك صفحه دو يا سه سطر جلى دارد و ديگر 
سطور كه غالباً دسته هاى دو، سه يا پنج سطرى است به خطى ديگر و غالباً نسخ كتابت شده 
است. قلمى كه با آن متن درشت نويس يا جلى را نوشته اند، غالباً ثلث و محقق است. بررسى 

چند اثر مهم كتابت شده در شيراز مى تواند در شناسايى اين ويژگى ها يارى رساند:
تصوير4، صفحه اى است از مصحفى سى پاره كه به سال 777ق از جانب تورانشاه بر 

 چگونگی قرارگیری سطور در صفحات 
فرعی یک مصحف مربوط به آثار پیش

 از قرن هفتم هجری

تصویر ۳

سطربندی و صفحه آرایی 
قرآن های خطی 
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مسجد عتيق شيراز وقف شده است. گويا اين مصحف را زمانى پيش از اين و در حدود نيمه 
قرن هشتم فارس ملك  خاتون كتابت سفارش داده بود.7 گواه اين گفته متن وقف نامه اوليه اين 
نسخه است كه از زير وقف  نامه تورانشاه در صفحه آغاز جزء محفـوظ در مجموعه ناصر 
خليـلى هويـدا شـده است (جيمز، 1380، ص 123). در اين صفحه متن را در بين دو كتيبه 
صدر و ذيل صفحه افتتاح، در سه سطر به خط ريحان نوشته اند. آنچه اين اثر را از آثار پيشين 
متمايز كرده است، فاصله آغاز و پايان سطور از جدول زرين و گره سازى شده دور است. زيرا 
در نمونه هاى پيشين و برخى از نمونه هاى كتابت شده در همين زمان و پس از آن همچون 
برخى آثار يحيى صوفى جمالى و...، آغاز و پايان سطرها به جدول مماس است و گاه جدول 
را قطع مى كند. گفتنى است اين ويژگى تنها به صفحات افتتاح اين مصحف مربوط است و 

همچون گذشته سطح نوشته در ديگر صفحات به اندازه جدول است.

تصوير 5 نيز صفحه افتتاح جزء هجدهم مصحفى سى پاره است كه تاريخ و نام كاتب 
ندارد، ولى نحوه كتابت و تذهيب آن ويژگى آثار نيمه دوم قرن هشتم هجرى شيراز را دارد. 
گواه اين گفته شباهت بسيار تذهيب و تقسيم  بندى صفحه آن با اثر پيشين است. در اين نمونه 
تنظيم سطرها در صفحه كمى متفاوت از نمونه پيش است. چنانكه در تصوير مشخص است 
سطرهاى چهارگانه را با دو قلم جلى و خفى كتابت كرده اند؛ نخستين و واپسين سطر به قلم 
جلى و مماس با جدول و دو سطر ميانى با طول كمتر و به قلم خفى است. ديگر صفحات نيز 

همچون نمونه پيش به شيوه گذشته در پنج سطر و همگى به قلم جلى كتابت شده است. 

صفحه آغاز جزء از مصحفی سی پاره، 
شیراز، تاریخ وقف ۷۷۷ق،
 محفوظ در موزه پارس شیراز،
مأخذ تصویر: مهدی صحرا گرد۶

تصویر ۴

۶.  توضیح اینکه تصاویر ۴ تا ۸ 
از مهدی صحراگرد است. 
۷. برای آگاهی بیشرت از رسگذشت این 
مصحف نک: مهدی صحراگرد، مصحف 
روشن (تهران: فرهنگستان هرن، ۱۳۸۷)، 
ص۱۵۳-۱۳۶. 
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تصوير6، صفحه اى است از يك مصحف بدون تاريخ و نام كاتب كه تنها چند برگى از 
آن به  جا مانده است. شباهِت شيوه طراحى و رنگ آميزى نشان هاى شمارنده آيات در اين اثر 
با مصحف معروف يحيى صوفى (كتابت شده به سال 744- 746ق)، آن را به شيراز منتسب 
مى كند. اين مصحف در قطع سلطانى است و در هر صفحه ده سطر دارد كه نخستين، ششمين 
و واپسين سطر هر صفحه به ثلث جلِى زرين محرر است و ديگر سطور به  صورت دو دسته 

چهارسطرى به خط نسخ سياه است. طول همه سطرها برابر و صفحات فاقد جدول است.

صفحه آغاز جزء هجدهم مصحفی سی پاره، 
بدون تاریخ و نام کاتب، 

محفوظ در موزه شاهچراغ شیراز

تصویر ۵

دو صفحه از یک مصحف، شیراز، بدون 
تاریخ و نام کاتب، احتماالً قرن هشتم هجری، 

محفوظ در موزه شاهچراغ شیراز

تصویر ۶
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تصوير7، دو صفحه از مصحفى ديگر را در بردارد كه در اندازه و كيفيت كتابت به نمونه 
پيش بسيار شبيه است. اين اثر نيز نام كاتب و تاريخ كتابت ندارد و مى توان آن را همچون نمونه 
پيش به نيمه قرن هشتم تا اوايل قرن نهم شيراز مربوط دانست. تذهيب صفحات ديگر اين 
مصحف نيز مانند نمونه پيش به اثر يحيى صوفى شباهت زيادى دارد. هر صفحه اين مصحف 
هفت سطر دارد كه نخستين و چهارمين و واپسين سطر به قلم جلِى ثلِث زرين است و ديگر 
سطرها در دو دسته دو سطرى به خط نسخ سياه با طول كمتر بين سطرهاى درشت نويس قرار 
گرفته  اند. تنها يك جدول دورتادور نوشته ها را دربرگرفته و فاصله سطرهاى خفى تا جدول، 

بدون تزيين و افزوده آرايشى است.

نخستين تفاوت ها در جدول  كشى، در تصوير 8 مشاهده مى شود. اين مصحف را كه 
برخالف نمونه هاى يادشده در قطع كوچك نوشته اند، در هر صفحه هفت سطر دارد كه همه 
سطور به يك خط و به يك قلم است. طول سطرهاى دوم تا ششم كمتر از سطرهاى نخست 
و آخر است و فاصله جدول دور تا لبه سطور دو تا شش را با جدولى پر كرده اند. همچنين 
هر يك از سطور نخست و آخر در كتيبه اى جدا و با تزييناتى مختصر و ويژه قرار گرفته 
است. سطربندى اين صفحات به سطربندى صفحات افتتاح بسيار شبيه است، با اين تفاوت 
كه عارى از تزيينات پركار و رنگين مي  باشد. اين اثر را ابراهيم سلطان تيمورى به سال 829 

ق بر خانقاه دارالصفاى سلطانى شيراز وقف كرده است.

دو صفحه از یک مصحف، شیراز، بدون تاریخ و 
نام کاتب، احتماالًًً قرن هشتم
 یا اوایل قرن نهم هجری،
محفوظ در موزه شاهچراغ شیراز

تصویر ۷
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تصوير9، نمونه كاملى از يك مصحف فاخر است. كل اين فقط يك جزء از قرآن است 
كه ابراهيم سلطان تيمورى به سال 827 ق براى وقف بر حرم امام رضا(ع) كتابت كرده است. 
قطع آن بزرگ سلطانى است و در هر صفحه هفت سطر دارد. سطرهاى نخست و آخر به 
خط ثلث جلى به قلم سياهى و تحرير زرين و پنج سطر ميانى به خط ريحان زرين و تحرير 

سياه است. طول سطرها با هم برابر است و با جدول مماس شده است. 

 دو صفحه از یک مصحف، شیراز، وقف 
شده از جانب ابراهیم سلطان، ۸۲۹ ق، 

محفوظ درموزه شاهچراغ شیراز

تصویر ۸

صفحه ای از یک مصحف، اثر ابراهیم سلطان 
تیموری، قرن نهم هجری، محفوظ در موزه 

آستان قدس رضوی، 
( گلچین معانی، ۱۳۴۷، ص ۱۳۹)

تصویر ۹
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اگر بخواهيم سليقه هاى به  كاررفته در سطربندى مصحف هاى شيراز را براساس آثارى 
كه مختصراً بررسى شد به  طور تحليلى بررسى كنيم، همه آنها را در تصاوير 10تا 15 مى توان 

خالصه كرد:

 ترکیبات مختلف به کاررفته از خطوط 
گوناگون در کتابت مصحف های شیراز

تصویر ۱۰

 ترکیبات مختلف به کاررفته از خطوط 
گوناگون در کتابت مصحف های شیراز

تصویر ۱۱
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 ترکیبات مختلف به  کاررفته از خطوط 
گوناگون در کتابت مصحف های شیراز

تصویر  ۱۲ - ۱۳

ترکیبات مختلف به  کاررفته از خطوط 
گوناگون در کتابت مصحف  های 

شیراز در دوره تیموری

تصویر  ۱۴ - ۱۵

(۱۲)

(۱۴)

(۱۳)

(۱۵)
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براى اينكه جايگاه چنين اقداماتى در صفحه آرايى مصحف  هاى ايرانى در قرن دهم نيز 
جست  وجو شود، بد نيست نگاهى بيندازيم به چند نمونه از آثار قرن دهم تا مشخص شود 
آيا اين روش ها در اين قرن نيز مورد استفاده قرار گرفته يا خير، و اگر مورد استفاده قرار گرفته 

كدام روش و شيوه بيشتر مورد توجه بوده است؟
تصاوير زير نمونه هايى است از آثار هنرمندان شيراز كه در قرن دهم پديد آورده اند: 

در تصوير 16، چنانكه مشخص است دو كتيبه اصلى را به خط ثلث به قلم الجورد در 
باال و پايين و يك كتيبه زرين نيز در وسط صفحه نوشته اند و بقيه متن را به  صورت دسته هاى 
چهار سطرى در بين كتيبه ها جا داده اند. البته در اين صفحه كه مربوط به صفحات پايانى 
مصحف است و سوره هاى جزء سى ام را دربرمى گيرد، به  جاى دو سطر ريزنويس، وسط 
هردسته يك كتيبه سر سوره جاى گرفته و تركيب بندى را تا حدى متفاوت نشان مى دهد، 
درحالى  كه اصل ترتيب خطوط به  كاررفته بر همان مبناى سه كتيبه جلى و دو دسته چهارتايى 

خفى است. نمونه تجزيه شده آن در تصوير 13 نيز قابل مشاهده است.

تصوير17و 18 نيز دو نمونه از آثار روزبهان شيرازى خوشنويس و مذهب معروف قرن 
دهم شيراز است. در اين آثار نيز دقيقاً همان روش سطرنويسى و صفحه آرايى نمونه پيشين 
مشاهده مى شود؛ يعنى سه كتيبه جلى در باال و پايين و وسط صفحه، و دو دسته خفى در ميان 

دو فضاى خالى بين كتيبه ها. خط اين مصحف نيز ثلث و نسخ است. 

دو صفحه از یک مصحف، نیمه دوم قرن دهم، 
هرات یا شیراز
(جیمز،۱۳۸۱،ص ۱۶۳).

تصویر  ۱۶
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دو صفحه از یک مصحف اثر 
روزبهان شیرازی، نیمه نخست قرن دهم 

(جیمز،۱۳۸۱، ص۱۵۸).

تصویر  ۱۷

دو صفحه از یک مصحف اثر 
روزبهان شیرازی، نیمه نخست قرن دهم 

(جیمز،۱۳۸۱، ص۱۵۸).

تصویر  ۱۸
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نتیجه گیری
براساس آثارى كه مورد بررسى قرار گرفت، يك سيرتاريخى مشخصى در نحوه جديد 
به  كارگيرى دو خط مختلف در يك صفحه مشاهده مى شود. كهن ترين نمونه ساخته شده در 
شيراز اثرى است كه از سوى فارس ملك  خاتون وقف شده بود؛ يعنى حدود دهه هفتاد قرن 
هشتم هجرى را بايستى آغاز اين گرايش ها در مصحف نويسى شيراز دانست. ازآنجاكه اين 
ويژگى در نخستين نمونه ها در صفحات آغازين هر جلد (يا صفحات آغازين مصحف  ها) 
انجام شده بود، گمان مى رود كه اساساً آغاز چنين ابداعى در سطربندى همه صفحات يك 
مصحف همچون بسيارى از ديگر ابداعات در زمينه كتابت مصحف هاى ايرانى از صفحه 
افتتاح سرچشمه گرفته است. زيرا در درجه نخست ويژگى دارا بودن دست  كم دو كتيبه در باال 
و پايين صفحه در گذشته تنها مخصوص صفحه افتتاح بود و ديگر اينكه اگر سير تاريخى آثار 
بررسى شده را مورد تدقيق قرار دهيم خواهيم ديد در نمونه هاى نخست و دوم (تصاوير4 و 
5) كوتاه شدن طول سطرهاى ميانى در آغاز تنها در صفحات افتتاح صورت گرفته و پس از 

چند سال اين قاعده در ديگر صفحات نيز به كارگرفته شد.
از آثار هنرمندان شيراز پس از 829 ق اثرى كه ويژگى هاى موردنظر در اين تحقيق را 
داشته باشد در دست نيست و نمى توان فهميد كه كاتبان شيراز در طول اين زمان چه تغييرات 
و ساليقى را براى تنظيم سطرها در مصحف ها اعمال كرده اند. اما آثار به  جا مانده از اوايل سده 
دهم تا حدى مى تواند مشخص كند كه درنهايت چه سليقه اى بر صفحه آرايى مصحف هاى 
شيراز غالب شده و به  صورت سنّت در آمده است. بدين ترتيب مى  توان گفت از بين روش هاى 
مختلفى كه در تنظيم سطور قرآن هاى قرن نهم به  كارگرفته شد، تنها يك روش در ميان كاتبان 
قرن دهم به  صورت سنّت در آمد و استفاده شد و آن همان روشى است كه در تصاوير آناليز 
شده 12 و13 مشاهده مى شود. استفاده از دو نوع قلم جلى و خفى به خطوط ثلث و نسخ يا 
محقق و ريحان كه به  صورت سه كتيبه درشت  نويس در باال، پايين، و وسط صفحه است كه دو 
دسته ريزنويس در ميان اين كتيبه ها جاى مى گيرد. به ديگر سخن، شيوه اى كه در قرن دهم براى 
سطربندى اين دسته از مصحف ها به  كار مى رفت بر شيوه هاى گونه گونى استوار بود كه در قرن 
هشتم و نهم تجربه شد. هنرمندان قرن دهم از بين روش هاى مختلفى كه در قرن پيشين آزموده 

شد يك شيوه را برگزيدند و همچون سنتى پايدار آن را پرورش دادند و به كمال رساندند. 
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