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 الملخص:

، وكانت تتميز تتالءم مع راحة يد المرء ل ظهر في العصر اإلسالمي نوع من المخطوطات تميزت بصغر الحجم
أو  التمائمكلُتلبس لسهولة الحمل والتنقل بها من مكان آلخر، أو ُصممت  مما يوحي أنها، بالكاد يكون مقروًءا، بالخط الصغير

ة مزخرفة وكان يتم حفظ هذه المخطوطات في أغلب األوقات في صناديق معدنية صغير  تُثبَّت على أعمدة األعالم العسكرية. 
لمخطوطات في العالم االسالمي كله، وعلى الرغم أو ما يشبه المقالم المستطيلة المصنوعة من الجلد. وقد انتشر هذا النوع من ا

هتمام. ا، أما المكتبة العربية فلم يحظ بأية باللغات األجنبية من األبحاثجدًا الدراسات على عدد قليل  تاقتصر فقد ، من انتشاره
في هذا البحث مخطوطات الجيب الصغيرة أو المعلقة والتي تم إنتاجها بأشكال وأحجام مختلفة لتناسب وسوف أناقش 

جيب، اإلستخدامات المختلفة سواء لقرائتها أو التبرك بها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في عرض مخطوطات ال
 النتائج التي توصل إليها البحث. ، ثم يلي ذلك عرضوالتعريف بها

 :الكلمات الدالة

 مخطوط ؛جيب؛ إسالمي؛ مصحف
Abstract: 

In the Islamic era, a type of manuscript appeared, which was characterized by its small size that 

fit in the palm of one's hand, and was characterized by small script, barely legible, which 

suggests that it was designed for ease of portability and transportation from one place to 

another, or to be worn on the body as amulets or placed above military flags. Most of the time, 

these manuscripts were kept in small decorated metal boxes or rectangular leather cases. This 

type of manuscript has spread throughout the Islamic world.This type of manuscript has spread 

throughout the Islamic world, and despite its spread, studies were limited to a very small 

number of research papers in foreign languages, while the Arabic library did not receive any 

attention. The study relies on the descriptive approach in presenting the pocket manuscripts, 

followed by a quick presentation of the most important results of the research. 
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 مقدمة :ال

انتاج واقتناء المخطوطات المتنوعةة والعنايةة بهةا منةذ العصةور اإلسةالمية المبكةرة، فقةد  علىأقبل العرب 
كانةةت السةةبيل الوحيةةد لةةديهم للحفةةاظ علةةى مةةا أنتجةةه العقةةل، وبصةةفة خاصةةة حرصةةهم علةةى حفةةظ القةةر ن الكةةريم 

شةكل كبيةر واألحاديث النبوية وما يتعلةق بهمةا مةن أمةور التفسةير، ممةا أدت إلةى تطةور صةناعة المخطوطةات ب
 من حيث دقة زخارفها، روعة تصاويرها ، ورشاقة الخطوط المستخدمة.

فكان لحب المسلمين لقراءة المخطوطات بمختلف أنواعها ورغبةتهم فةي حملهةا إلةى كةل مكةان معهةم فةي 
ظهور ما يسمى بمخطوطةات الجيةب التةي تتميةز بصةغر حجمهةا بالنسةبة للمخطوطةات المعتةادة، ليسةهل بةذلك 

هةة  4لقةرن  أن بدايةة ظهةور هةذا النةوع مةن المخطوطةات الصةغيرة فةي ا  Heather Coffeyحملهةا، فتةذكر   
، وال يوجةد مةةا يةةدعم هةةذا الةةرأل، فلةةم يصةةلنا أل مخطوطةات جيةةب ترجةةع لهةةذا الفتةةرة المبكةةرة، فأقةةدم مةةا 1م( 10/

م(، حيةث بةدأت فةي اإلزدهةار واإلنتشةار فةي إيةران 16هةة/10وصلنا مةن مخطوطةات الجيةب يرجةع إلةى القةرن  
 مدرسة  المغولية بالهند وغيرها.بصفة خاصة في العصر الصفول ، وظهرت في العصر العثماني وفي ال

باهتمةام لةم تحةظ وعلى الرغم من انتشار هذا النوع مةن المخطوطةات فةي أرجةاء العةالم اإلسةالمي، ف نهةا 
 . أو ألسباب صناعتها رة ،يصغال المخطوطاتلم تكن هناك دراسة منهجية لهذه ف ،حتى اآلن لدت الباحثين

الدينيةةةة التةةةي يةةةأتي علةةةى رأسةةةها القةةةر ن الكةةةريم،  وقةةةد تنوعةةةت مخطوطةةةات الجيةةةب مةةةا بةةةين المخطوطةةةات
والمخطوطات األدبية المختلفة فلم تقتصر على نوع معين، والتةي كةان تسةتخدم معظةم األوقةات لسةهولة حملهةا 

 عند التنقل أو السفر .

للعمةل  اسةتخدمت، ولكنهةا لالستخدام في المسجد أو المكتبة انها لم تصنعمخطوطات ال ومما يميز هذه
، فةة ن لهةةا طابًعةةا فريةةًدا  ، ولهةةذا السةةبببهةةا وللسةةفرلسةةهولة حملهةةا سةةتخدام اليةةومي لقةةد تةةم إنتاجهةةا لإف ،اليةةومي
أو غيرهةةةا مةةةن القةةةر ن الكةةةريم معظمهةةةا عبةةةارة عةةةن نسةةةر مةةةن نصةةةو  معروفةةةة مثةةةل وكانةةةت . اً خاصةةة وهةةةيكالً 

ومن األمثلة األخرت نصةو   ،مباداتهعفي بها استخدامها بشكل منتظم المصنفات الدينية التي يمكن ألصحا
ن أعضةةةاء بةةةيفقةةةد تنقةةةل المعلمةةةون ن فةةةي مكتبةةةاتهم الشخصةةةية. و نسةةةخها واسةةةتخدامها مةةةن قبةةةل المعلمةةة تةةةم أدبيةةةة

مةن الواضةأ أنهةا اسةتخدمت و  ،أيًضةا فةي رحالتهةم ألغةراض التةدريس معهةم يأخةذونهممجتمعهم المتعلم والذين 
حفةةظ تلةةك المخطوطةةات وحمايتهةةا ض األحيةةان. وقةةد أدت سةةعيهم لفةةي بعةة تظهةةر عليهةةا عالمةةات البلةةىفًرا، كثيةة

إلةةةى ظهةةةور مةةةا يشةةةبه المحةةةافظ التةةةي تنوعةةةت مةةةا بةةةين المحةةةافظ المعدنيةةةة والجلديةةةة بغةةةرض حفةةةظ  والعنايةةةة بهةةةا
 مخطوطات الجيب نظرًا لصغر لحجمها وسهولة تلفها إذا ما وضعت بداخل الجيب مباشرة.

                                                           
1 HEATHER, C., Between Amulet and Devotion: Islamic Miniature Books in the Lilly Library The Islamic 

Manuscript Tradition, Ten Centuries of Book Arts in Indiana University Collections, 2009, 78–115; 

berthold, cornelius, the word of God in one’s hand: touching and holding pendant koran manuscripts, das 

mittelalter 25, No.2 , 2020: 338-357. https://doi.org/10.1515/mial-2020-0041 

https://doi.org/10.1515/mial-2020-0041
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منها ما جاء فةي كتةاب الجةواهر والةدرر عن مخطوطات الجيب بعض اإلشارات المصادر ذكر في وقد 
 وتوجةةه مةةرة للتفةةرج هةةو وصةةهره القاضةةي محةةب الةةدين ابةةن   -ن ابةةن حجةةر العسةةقالني عةة حديثةةهفةةي للسةةخاول 

فةةة ن تسةةةميتها  2األشةةةقر فةةةي السماسةةةم بالخانقةةةاه، فةةةأخرج مةةةن جيبةةةه مصةةةحفًا حمائليةةةًا، وشةةةرع فةةةي الةةةتالوة فيةةةه 
 ًا. كان صغير  وحي بأنه مما يأل محموالً  بالحَماِئلية

 روث أدوميةت وتحتفظ متاحف العالم بعدد مةن هةذه المخطوطةات، إال أن أكثرهةا يتةوفر ضةمن مجموعةة
Ruth E. Adomeit  بمكتبةة لةي لةي  والمحفوظةةLilly library   التةي تحةتفظ بحةوالي بجامعةة إنةديانا

مخطوطةةةات للتمثةةةل جةةةزًءا صةةةغيًرا مةةةن العةةةدد اإلجمةةةالي و مةةةن مخطوطةةةات الجيةةةب اإلسةةةالمية، إثنةةةا عشةةةر عةةةدد 
  ،التنةوع الزمنةي والجغرافةي لعيناتهةةا. ويتضةأ فيهةا كثيةرةالتةي جمعتهةا أدوميةت علةى مةدت عقةود الحجةم  صةغيرة

بدقةة ،  نتةاج المخطةوطعلى الرغم من أن القليل من هذه النصو  يحتول على نسر تسجل تةوارير وأمةاكن او 
، يكشف عن مجموعة غنية تحليل مفصل للقطع نفسهاإلى جانب الشخصية  Adomeitفح  سجالت بف ن 

يتةةةةةراو  حجةةةةةم ،  م(20أوائةةةةةل القةةةةةرن -16هةةةةةة / 16- 10 ا مةةةةةن القةةةةةرن نتاجهةةةةةمةةةةةن المخطوطةةةةةات التةةةةةي تةةةةةم إ
 (سةةمX 7.9 6.9 إلةةى أقةةل بقليةةل (سةةم X 3.2 3.3   مةةن األثنةةى عشةةرة ضةةمن هةةذه المجموعةةة المخطوطةةات

 .3سطرًا من الن  لكل ورقة 12ورقة ، بمتوسط (  287إلى  98  منتتراو  أعداد صفحاتها و 
منهنا منا ينةنر  و   فني مرناحف العنالم مخطوطنات الجينب المنرةنر   وفيما يلي سوف أعرض لنماذج من 

 مر :

 :ا ولى لوحةال.1

  مزخرفمصحف مخطوط جيب لنسخة:    
 :م 1484/ هة 889الراريخ 
  :سم 9.5×  9.5ا بعاد 
  :متحف بروكلينمكا  الحفظ. 

هتمةةةام والعنايةةةة بهةةةا ، فقةةةد اختصةةةه يعةةةد المصةةةحف الشةةةريف مةةةن أول المخطوطةةةات العربيةةةة التةةةي تةةةم اال
  ، واسةةتخدام التةةذهيب فةةي تزيينةةه.وزخرفتةةه وحفظةةه فةةي جةةودة الخطةةوط المسةةتخدمةالفنةةانون المسةةلمون بجهةةدهم 

في كل  إلى أنه مر عبر عدة أياد  امش و وتشير بعض الهويتميز مصحف الجيب هذا بشكله ثماني األضالع، 

                                                           
سالم ابن حجر، تحقيق: ، الجواهر والدرر في ترجمة شير اإلهة(902محمد بن عبد الرحمن  ت:  السخاول، شمس الدين 2

 .171م، 1999باجس، دار ابن حزم ، بيروت، ، إبراهيم عبد المجيد
3 HEATHER, Between Amulet and Devotion: Islamic Miniature Books, 79. 
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، من بينها مةا خةتم فةي إحةدت صةفحاته يحمةل اآليةة الكريمةة بسةم ا  الةرحمن 4ةوالعثماني ةاإليراني دولتينمن ال
نَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َأال َتْعُلوا َعَليَّ َوْأُتوِني ُمْسِلِمينَ الرحيم    صدق ا  العظيم. 5 ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َواِ 

السحب الشائعة  رسومو  يالصينالفن أزهار اللوتس المستوحاة من وقد زينت أوراق المصحف والغالف ب
هنا بزخارف نباتية تتميز الصفحتان الثانية والثالثة المعروضة و فن التيمورل في إيران و سيا الوسطى. الفي 
أما الصفحة األولى فتحتول وجماله. مما يزيد من رونقه ، األزرقملونة باللون من الذهب على خلفية  تداخلةم

 6 اَل َيَمسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونعلى رسم لجامة دائرية مشعة تشبه الشمس كتب بداخلها بسم ا  الرحمن الرحيم  
ير . يش7وقد استخدم خط الغبار ،الفاتحةالصفحة اليمنى سورة  صدق ا  العظيم. يليها بداية المصحف في

 8. وقد استنخدم في تجليده اسلوب الالكيهالحجم الكلي الصغير للمخطوطة إلى أنها كانت مخصصة للسفر
بجلدة من اللون البني مزخرفة بأفرع نباتية متداخلة من اللون الذهبي في منتصفها جامة مفصصة من اللون 

البتالت تشكل فيما بينها شكل الدائرة، أما األزرق الفاتأ تحمل بداخلها أفرع نباتية تنهي بثمانية أزهار ثالثية 
 المحفظة الخاصة بالمصحف فكانت مصنوعة من الجلد البني المزخرف بزخارف نباتية متداخلة.

 

 

                                                           
4 https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/148652 ,Accessed  9/5/2021. 

 30، اآلية القر ن الكريم، سورة النمل 5
 79، اآلية واقعةالقر ن الكريم، سورة ال 6
استنبط من خط النسر، يكتب بقلم .نظرا لدقة حروفه الكتابة المجهرية ويعرف أيضا باسم الخطوط العربية هو أحد خط الغبار 7

صغير جدًا وقد استخدم في المراسلة بالحمام الزاجل ثم صار يستخدم فيما بعد للتزيين، واستخدم في انتاج المصاحف الصغيرة 
يضعف عند رؤيته لدقته كما  كمصاحف الجيب، ويذكر القلقشندل عنه في كتابه صبأ األعشى،  سمي بذلك لدقته كأن النظر

يضعف عن رؤية الشئ عند ثوران الغبار وتغطيته له وهو الذل يكتب به في القطع الصغيرة من ورق الطير وغيره وبه تكتب 
بطائق الحمام التي تحمل على أجنحتها في ورق الطير وبعضهم يسميه قلم الجنا  لذلك وهو قلم ضئيل مولد من الرقاع والنسر 

من غير تروس فيه وينبغي أن تكون قطته مائلة إلى التدوير لتفرعه عن الرقاع والنسر...  ، للمزيد راجع: القلقشندل  مفتأ العقد
 ؛132، 3م، جة.1914دار الكتب الخديوية،  أبي العباس أحمد، صبأ األعشى في صناعة األنشاء،

 .92، م 2001، مارس 4 .، ع2ة.، مجاللغوية مجلة الدراساتالبحيرل، سعيد حسن،  أنماط الخط واستخدامه الجمالي ، 
(، في نهاية العصر التيمورل، وبلغ أوج إزدهاره خالل العصر الصفول في م 15/هة  9ظهر أسلوب الالكيه في القرن    8

، وكان يصنع لها الفان وطالئها بطبقات من مادة الالكيه (، فكان الفنان يقوم بجعل الدفة صالحة للرسمم 16/هة 10القرن  
قاعدة أو أرضية لتنفيذ الزخارف عليها والتي وفقًا لما ذكره ديماند وزاره  تكون عادة من الورق المضغوط المغطى بطبقة رقيقة 

وهو مصطلأ فرنسي يعني الورق  ، ”paper mache“من الج  أو المعجون، وأطلق على هذه الطبقة عدة مسميات أهمها 
أن هذه الدفوف كان تصنع من الجلد في البداية، إال أن الجلد  Gratzl Emil، وذكر األستاذ ايميل جراتزول  المعجن أو الملون

، فن سامأ فكرلالبنا، : طريقتي الصناعة في العصر الصفوت؛ للمزيد راجع ، وظهرسرعة فحلت العجينة الورقية مكانهيتشقق ب
 .6-5م، 2017نور للنشر،  ،التجليد في العصر القاجارل في ضوء مجموعة جديدة

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/148652
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/148652
http://dictionary.sensagent.com/%D8%AE%D8%B7%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/ar-ar/
http://dictionary.sensagent.com/%D8%AE%D8%B7%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/ar-ar/
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 :الثانيةلوحة ال.2

  مصحف مزخرفمخطوط جيب لنسخة:    
  :م 1574/  هة 982الراريخ 

  :سم  6.5 × 7.5ا بعاد 

 :9مجموعة خاصة مكا  الحفظ
. 

فةةي لدولةةة المغوليةةة الهنديةةة، فةي عهةةد انةةتج أُ  وقةةد، البصةرل فةةي أجةةرا ، الهنةةدنسةخه علةةي بةةن عبةةد الكةةريم 
سةطرًا 19كل صفحة تحتول على ، ة ، على شكل أوراق مدببةحصف 242يتكون من و ، عهد اإلمبراطور أكبر

 .فةةي الصةةفحة األخيةةرةفموجةةودة بيانةةات النسةةر  أمةةا ،األسةةودواسةةتخدم فةةي الكتابةةة المةةداد  ،غبةةارالمكتوبةةة بخةةط 
ة الزهةور الذهبيةة الملتفةقوامها الزخرفة  تزينهاضيقة  داخل خراطيشاوين السور بخط الثلث األبيض عنوكتبت 

وقد اعتنى الفنةان بتجليةد المصةحف الشةريف مةن حيةث الخامةة فقةد اسةتخدم ، على ورق مصبوغ باللون الوردل
 ةمتعةددالزخرفةة ب سةلوب الالكيةه، قوامهةا زخةارف نباتيةة للزهةور الجلد األحمةر، وفةي أسةلوب الصةناعة اسةتخدم 

 .10األلوان

، وقةد تةأثرت بشةدة ةر المبكةمشابهة لزخارف األطر المغولية الهندية  وهي ،يالذهباللون ب طراأل تزخرفو 
فجاءت صغيرة، وتتضمن  المزخرفة الملونةخراطيش ال أما، م( 16 هة/ 10  الصفوية في القرن طربزخرفة األ

 . 11السور صغيرة جًدا أسماء
 :اللوحة الثالثة.3

 مخطوط مسرخرج م  أحاديث وروايات م  العلماء وا نبياء: 
 :م 16-15ة/هة 9-8 القرن الراريخ 
 :10.5 ا بعاد X 7 سم 
  :مجموعة خاصةمكا  الحفظ. 

قبةل المسةلمون إلةى أفيهةا ف ظهرت مخطوطات الجيةب فةي األنةدلس بعةد سةقوطها وانتهةاء حكةم المسةلمين
يحيين الةةذين هةةا عةةن أعةةين المسةةؤ أال وهةةو إخفا ،صةةنع مخطوطةةات الجيةةب صةةغيرة الحجةةم ولكةةن لغةةرض  خةةر

وهةةو  ،المنةةازل تحةةدإخبةةئ داخةةل أحةةد جةةدران عثةةر عليةةه مُ الةةذل ، ومةةن أمثلتهةةا مخطةةوط حرمةةوا الكتةةب العربيةةة

                                                           
9 http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-

and-textiles-l07222/lot.24.html, Accessed 10/9/2021. 
10  http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-

carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html, Accessed 10/9/2021. 
11  http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-

carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html, Accessed 10/9/2021. 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html
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العلمةاء واألنبيةاء   ولفسةف لةيس لةدينا نسخة من مخطوط  كتةاب مؤلةف ومسةتخرج مةن أحاديةث وروايةات مةن 
 .12معلومات عن مؤلف المخطوط وال تاريخه 

وربما يرجع سبب وضعه في خبيئةة فةي جةدار داخةل المنةزل لطبيعةة تلةك الفتةرة والتةي اشةتد فيهةا تعةذيب 
عتهةةةةا الكنيسةةةةة ن الةةةةذين رفضةةةةوا تةةةةرك األنةةةةدلس وهجةةةةرة منةةةةازلهم، وسياسةةةةة التنصةةةةير القسةةةةرل التةةةةي اتبيالمسةةةةلم

للحفةاظ علةى ديةنهم، والهةروب مةن بطةش القساوسةة،  ؛ةاسلوب المةدار ألم يكن أمامهم سوت اتباع الكاثولوكية، و 
وال  ،ومحةةاكم التفتةةيش، فيةةذكر محمةةد بةةن داوود وهةةو أحةةد قةةادة الثةةورة فةةي األنةةدلس  كةةل يةةوم نسةةام سةةوء العةةذاب

مةوا فينةا اليهةود الةذين ال عهةد لهةم حكَّ حيلة لنا سوت المصانعة حتى ينقذنا الموت مما هو شر وأدهةى ... وقةد 
رغم علةةى مزاولةةة الشةةعائر ... وفةةي كةةل يةةوم يبحثةةون عةةن ضةةالالت وأكاذيةةب وخةةدع وانتقامةةات جديةةدة ... وُنةة

 .13النصرانية وعبادة الصور ... 
أثنةاء عمةل بعةض العمةال فةي إصةال  جةدار  (م1969 هةة/1389   قد عثةر علةى هةذا المخطةوط عةامو 
، ونتيجةة لةبعض األعمةال التةي نفةذت لتجهيةز جةدار 14بطليطلةة Ocanaفي مدينةة أوكانيةا حد المنازل ألقديم 

في منزل خا ، ولضربة خطأ من المطرقة للجدار أحدثت حفةرة كشةفت عةن أرفةف لخزانةة مخبةأة خلفهةا يعلةو 
الجةو،  زاًل مثاليةًا مةن تغيةراترفوفها تسعة مخطوطات، ولوحة تالفة وعصا مربعة ونعال، وقد وفرت الجدران ع

لةةةذا تةةةم نقلهةةةا إلةةةى مدرسةةةة الدراسةةةات  ؛دراسةةةة لتحديةةةد محتواهةةةالخبةةةراء للقةةةرر أصةةةحابه أن يقةةةدم المخطوطةةةات لو 
  نسةةةخة مةةةن العربيةةةة بغرناطةةةة للتةةةدقيق ، مةةةن بينهةةةا المخطوطةةةة محةةةل الدراسةةةة: وهةةةي مخطوطةةةة صةةةغيرة مجلةةةدة

ق متواضةةع مةةن حيةةث التنسةةي كتةةاب مؤلةةف ومسةةتخرج مةةن أحاديةةث وروايةةات مةةن العلمةةاء واألنبيةةاء  وهةةو نةة  
 ،، مثةةل خلةةق العةةالمودنيةةاهم مسةةلمين عةةن أمةةور ديةةنهم لتعلةةيم ال اً دينيةة اً تعليميةة والهجةةاء، يتنةةاول محتةةوت متنوعةةاً 

ا بةةه مةةن ومةة، صةةلى ا  عليةةه وسةةلم أل فةةي حيةةاة الرسةةول محمةةد  أسةةماء ا  الحسةةنى ومعناهةةا، نشةةأة اإلسةةالم 
والمرسةةلين وقصصةةهم، الحةةديث عةةن المةةوت والتوبةةة والجنةةة والنةةار،  ، ذكةةر األنبيةةاءأحةةداث كاإلسةةراء والمعةةراج

والمخطوط مزودة بجلدتين الخارجية من اللون األحمر، أسفلها  .15الدينية وتلخي  محتواها في أقساموالتعاليم 
، فةي الصةفحة اً سةطر  11 ورقةة، تضةم كةل منهةا 188 جلدة أخرت من اللون األسود، يتكون هذا المخطةوط مةن

                                                           
12 IRIS, H., «Historias religiosas musulmanas en el manusccrito mudejar-morisco de Ocana, Edicion y 

Estudio», PhD Thesis, Universidad Complutense de Madrid, May,2001; HAIFA, F., «Living on the edge: the 

manuscript of Ocana and the production of an Islamic space in early modern Spain»…, PhD Thesis, 

university of Kent, under publication.  
13 MARMOL, C, Historia de la Rebellon y Castigo de los Moriscos, del reino de Grenada-Madrid, 1946, 114; 

 .106، م2004، دار هممه للطباعة والنشرالجزائر: ، م1610-1492سقوط غرناطة و مأساة األندلسيين جمال، يحياول، 
كم جنوب العالصمة الحالية مدريد، كانت أوكانيا حصنًا كما يتضأ ستين تقع بلدة أوكانيا في مدينة توليدو باسبانيا حوالي   14

من جدرانها، وقد اقتربت البيوت من جدرانها في وقت الحق لالستفادة من صالبته وسمكه في تدعيم جدران البيوت، وداخل 
 :؛  للمزيد راجع م14جدرانها كان يوجد مسجد تم تحويله إلى كنيسة سانتا ماريا في القرن 

MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Tomo XII, 208-

211; IRIS, Historias religiosas, 2/12,3/12. 
15  IRIS, Historias religiosas , 2/12,35/95,47/95,65/95. 
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كتيبةًا صةغيرًا، تتكةون  18وهةو يضةم  ، مكتوبةة بةالخط المغربةي،في الصةفحة اً سطر  13أو  12 ما يكونونادرًا 
أوراق مطويةةةة مةةةن المنتصةةةف، اسةةةتخدم فةةةي صةةةناعته ورق سةةةميك متوسةةةط الجةةةودة غيةةةر  5فةةةي معظمهةةةا مةةةن 

 . 16المع

لفتةةةرة وعلةةةى الةةةرغم مةةةن عةةةدم معرفةةةة اسةةةم مؤلةةةف المخطةةةوط أو تةةةارير نسةةةخه، والةةةذل يةةةرجأ أنهةةةا ترجةةةع ل
م(، إال أنةةةه تكمةةةن أهميةةةة  16-15هةةةة/  9-8حةةةوالي القةةةرن   المدجنةةةة نظةةةرًا لظةةةروف العثةةةور علةةةى المخطةةةوط

مخطوط أوكانا في عرض حالة المسلمين أثناء فترة انتقال سياسي وديني وثقافي ولغول، أدت لصةناعته بةذلك 
 .17الحجم

 :الرابعة لوحةال.4

 مخطوط جيب ثا  لنسخة م  القرآ  الكريم:  
 :م 17 هة/ 11 لقرنا  الراريخ 
 :4  ا بعادX  3.8 سم 
 :تحت رقم جوليا ويتمانمجموعة  مكا  الحفظ ، (MS W.22)18، بمكتبة مورغان بنيويورك. 

، علةةى اسةةم حةةاملي اللةةواء  سةةنقدار( 19قسةةنجاالمصةةاحف وهةةو أحةةد كتةةب علةةى ورق ثمةةاني الشةةكل، 
تم تغليةةةةف كةةةةان يةةةةعثمةةةةاني حيةةةةث  تقليةةةةد تركةةةةيوهةةةةو سةةةةكرية. بةةةةاألعالم العكةةةةانوا يربطةةةةون المصةةةةاحف الةةةةذين 

حملهةا ، و العسةكرية، ولصةقها وفقًةا للمعةايير ناديق معدنيةة أو أكيةاس مةن القمةاشالمخطوطات المصغرة في صة
بتجليد مجّلد وهو ، سطرًا في كل صفحة 16يحتول على ، والتحفيظ للتبرك جنودكما ارتداها ال؛ 20إلى المعركة

من الفضة ثماني األضالع حفظ صندوق  وله  ،الكيهمذهبة نفذت بأسلوب ال اكن وزخارفمن اللون البني الد
 ميز بزخارفه النباتية والهندسية.، يتم( 19 هة/13  يعود إلى القرن 

 
                                                           

16  IRIS, Historias religiosas ,37/95. 
17  IRIS, Historias religiosas , 46/95. 
18 https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-painting/6, Accessed 10/9/2021. 

 اسمت الدولة العثمانية إلى محافظات، ُعرفت الواحدة منهقبالعربية،  المقاطعة أو المنطقة ويعني  :Sancağı (بالتركية 19
 فيما بعد، وُقسمت هذه اإلياالت داخلًيا إلى سناجق، ُعرفت كذلك باسم األلوية، وعلى رأس كل منها ُممثاًل  الوالية ثم اإليالة باسم

أل أمير لواء، للمزيد راجع : صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات ، سنجق بگ مانية حمل لقبللسلطة العث
، بركات، مصطفى؛ 136م ، 2000، 43فهد الوطنية السلسة الثالثة  ريخية، الرياض: مطبوعات مكتبة الملكالعثمانية التا

األلقاب والوظائف العثمانية دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتأ العثماني لمصر ختى إلغاء الخالفة العثمانية من 
مصطلحات  سعداول،صالأ  ،؛ صالأ154-153، م2000غريب،م، دار 1924-1517خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات 

 .747 ،3مجة. م،2016 ،دار الملك عبد العزيزالرياض :  ،مجلدات 3،التارير العثماني معجم موسوعي مصور
20  COFFEY, Between Amulet and Devotion, 79. 

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-painting/6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%82_%D8%A8%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%82_%D8%A8%DA%AF&action=edit&redlink=1
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 :الخامسةلوحة ال.5

 مخطوط جيب لنسخة م  القرآ  الكريم:  
 : م 19-17/ة ه 13 -11 القرنأواخر  الراريخ 
  :4.1ا بعاد X 4.1 سم 
  :بمكتبة لي لي  تحت رقممكا  الحفظ Adomeit Miniature Islamic mss. C6 

 248 مسةتدير، تبلةغ عةدد صةفحاتهال ، يتميةز بشةكلهالقارة الهنديةة ربمةا مةن كشةمير مصحف صغير من
اللةةةون أرضةةةية مةةةن ُمشةةةّكل بةةةاللونين الرمةةةادل واألبةةةيض علةةةى الورق مةةةن الةةةطةةةاء اسةةةتخدم فةةةي تجليةةةده غ ،21ورقةةةة

 كتابتةهواعتمد الفنةان فةي  ،ستخدم خط النسر في كتابتهوقد اعليه زخرفة قوامها أفرع وأوراق نباتية،  ،األخضر
المداد األسود. وقد تميز المخطوط بزخرفة أطره الدائرية المتتالية مةن زخةارف أفةرع نباتيةة وأزهةار القرنفةل على 

تلةةك تصةةميم أضةةافت قةةد و حمةةر واألسةةود ، اللةةونين األ نالصةةفحة االفتتاحيةةة بتصةةميم دقيةةق مةةفتتميةةز  الحمةةراء
 على مظهره طابعًا أنيقًا . الصفحة 

 :السادسة لوحةال.6

  جيب آخر لنسخة كراب فروح الحرمي مخطوط :  
  :م 1678 / هة 1089الراريخ 
 :18.8 ا بعاد X  11 سم 
  :22بمتحف المتروبوليتان بنيويورك مكا  الحفظ. 

إلقلةةيم الةةدكن بالهنةد، وعلةةى الةرغم مةةن كبةةر حجمةه نوعةةا مةةا  يعةد مةةن المخطةوط الدينيةةة المصةةورة، ينسةب
بالنسبة إلى مخطوطات الجيب المعتادة ف ن رغبة الفنان في إضافة بعض التصاوير للحرمين الشريفين المكي 
والنبول له أثةرت فةي حجمةه الةذل ال يةزال صةغيرًا فةي حجةم كةف اليةد، فهةو يعةد دلةياًل للحةرمين الشةريفين بمكةة 

يمكةةةنهم مةةةن اصةةةطحابه معهةةةم أثنةةةاء أداء مراسةةةم الحةةةج  لحجةةةاج المسةةةلمينل تبةةةه محيةةةي الةةةدين الرلوالمدينةةةة ك
وقةةةد وجةةةدت نسةةةر أخةةةرت مةةةن هةةةذا المخطةةةوط تتبةةةع زيارتهةةةا. لالحةةةج والمواقةةةع الدينيةةةة  لتوضةةةيأ شةةةعائر والعمةةةرة،

إلةى حةد  كمةة وجامةدةمحبأسةاليب عادة المدرسة التركية والصفوية والمغولية الهندية، فكانت الصور فيها ترسم 
تضةيف ازدهةاًرا الةدكن هةذه  . ومع ذلك فة ن نسةخةالدينية ما إلطالالت شاملة على الساحات والمباني والمواقع

من خالل الخطوط البرتقالية المنحنية لفشجار، والجبةال في طريقة تصوير هذا النوع من المخطوطات، كبيًرا 
رسةةةم هةةةذا النةةةوع مةةةن التصةةةاوير لفمةةةاكن لةةةم يسةةةبق أن و  ،اهيةةةةاأللةةةوان الز بصةةةفة عامةةةة اسةةةتخدام األرجوانيةةةة، و 

 المجهول. مصوركما هو الحال من خالل هذا ال ةمبهجبهذه الطريقة ال المقدسة

                                                           
21  COFFEY, Between Amulet and Devotion, 105. 
22 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/456342, Accessed 10/4/2021      

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/456342
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/456342
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ب سةلوب عةين الطةائر، كمةا جةرت العةادة فةي هةذا النةوع مةن  مَ سِ رُ ومن أمثلتها رسم للحرم المكي والمدني 
المعماريةةة، وكتابةةة أسةةمائها، مثةةل: أمةةاكن المقامةةات  مقةةام  المخطوطةةات ليوضةةأ تفاصةةيله، ومداخلةةه، وعناصةةره

مةةالكي، مقةةام حنفةةي وغيرهةةا ، وهةةي تعةةد بةةذلك تأريخةةًا للحةةرم المكةةي والنبةةول فةةي تلةةك الفتةةرة التاريخيةةة، فكانةةت 
 تستخدم كدليل لمن يرغب في زيارة تلك األماكن.    

 لوحة السابعة:ال.7

  مخطوط ةعر صوفي 
  :م 1679-1678هة/ 1089الراريخ. 
  :15.4ا بعاد X 5.6 سم. 
  :23سام فوج مجموعة خاصة لمكا  الحفظ. 

مخطةةوط للشةةعر الصةةوفي، أنةةتج فةةي العصةةر الصةةفول، وقةةد أثةةرت طبيعةةة المخطةةوط ألنةةه مصةةور علةةى 
 جةزءالحجمه فنجةده أكبةر قلةياًل مةن حجةم مخطوطةات الجيةب المعتةادة، وهةو يتكةون مةن خمسةين ورقةة مذهبةة، 

ي، تميةةز بتصةةاويره التةةي تتبةةع أسةةلوب المدرسةةة الصةةفوية التةةي تصةةور األول نسةةخه محمةةد رافةةع وعةةز القزوينيةة
بعض المتصوفة يناجون ا  في الخالء على خلفية من منظر طبيعي، كما يتميز بتجليده بأسلوب الالكيه من 

ة مةةن الجلةةد مزخرفةةة بمنةةاظر اللةةون البنةةي يزينةةه رسةةم بخاريةةة بةةاللون الةةذهبي، وصةةنع لحفةةظ المخطوطةةة حقيبةة
طبيعيةةة لفشةةجار كبةةرت يظهةةر فوقهةةا وأسةةفلها حيوانةةات مفترسةةة تحةةاول إصةةطياد الغةةزال خلةةف التةةل ، وطيةةور 
تسةبأ فةةي السةةماء فةةي خلفيةةة الصةةورة التةةي تتخللهةةا السةةحب الصةةينية  تشةةي  ، أمةةا المقدمةةة فيتخللهةةا رسةةم بحيةةرة 

 صغيرة يسبأ فيها البط ويقف على شاطئها.

زخةةارف مةةن اللةةون الةةذهبي لرسةةوم بعةةض  فيةةزين الصةةفحات كلهةةا إطةةار مةةذهب بةةهلمخطةةوط نفسةةه امةةا ا
وقةةد الطيةةور واألزهةةار واألفةةرع النباتيةةة وبعةةض الحيوانةةات كاألرانةةب، وفةةي بعةةض الصةةفحات نجةةد هةةذه الهةةوامش 

 السحب الصينية .رسوم زخرفت ب

 

 

 

 

                                                           
23 ANDREW B, The rhythm of the pen and the art of the book Islamic Calligraphy from the 13th to the 19th Century , 

Paul Holberton Publishing, 2017, Courtesy of Sam Fogg, London 

   https://www.samfogg.com/artworks/categories/8-arabic-persian-turkish-manuscripts/9546-a-pocket-

size-poetry-compilation-1669-ce-to-1794/ , Accessed 10/7/2018       

https://www.samfogg.com/artworks/categories/8-arabic-persian-turkish-manuscripts/9546-a-pocket-size-poetry-compilation-1669-ce-to-1794/
https://www.samfogg.com/artworks/categories/8-arabic-persian-turkish-manuscripts/9546-a-pocket-size-poetry-compilation-1669-ce-to-1794/
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 الثامنة: لوحةال.8

 مخطوط قرآ  كريم بحجم الجيب:  
  :م 1785 هة/ 1200الراريخ. 
  :11ا بعاد  X  7.3 سم. 
  :24متحف المتروبوليتان بنيويوركمكا  الحفظ. 

، ويزينيةه بيذهالتةمائيةة و اللوان بةاأل المخطةوط إليةران، وقةد زيةن هةذه المخطةوط القر نةي بدقةة يمكن نسبة
، قوامهةا زخةارف نباتيةة مةن ورود شةفاف طةالءتحةت  يبذهالتمائية و اللوان جلدة تغلق عليه مزينة بزخارف باأل

بةةاللون األبةةيض والبرتقةةالي واألخضةةر داخةةل جامةةة متعةةددة األضةةالع، يحةةيط بهةةا زخةةارف مةةن األفةةرع والزهةةور 
المرسةةومة بةةاللون الةةذهبي علةةى أرضةةية مةةن اللةةون البنةةي، ويحةةيط بةةه مةةن الخةةارج إطةةار مسةةتطيل يزينةةه زخةةارف 

 أوراق وأفرع نباتية متتالية. 

فةةي خرطوشةةة تشةةير إليةةه بةةة  طلسةةم( فةةي الجةةزء األمةةامي مةةن المخطوطةةة وعبةةارة  فةةي  كتةةب فةةي مقدمتةةه
القر ن( في الجزء الخلفي من المخطوطة، ويعتقد أنه صنع بهذا الحجم للتبرك به في كل وقت وحفظ الشخ  

 .25الذل يحمله
 الراسعة: لوحةال.9

  مخرارات م  الةعر الفارسيمخطوط:   
  :م 19 /هة 13القرن الراريخ 
 :13 ا بعاد X 7 سم 
  :متحف والترز للفنون تحت رقممكا  الحفظ W.65526. 

ُنفِّةةذت  ،هةي مجموعةةة مصةةورة مةةن الشةعر الفارسةةي لشةةعراء مشةةهورين مثةةل حةافظ وسةةعدل وجةةامي وصةةفا
 اسةتخدم جلةدوقةد  النهايةة، وأالبدايةة  مةنغيةر مكتمةل  فهةو الةن  ، أما يرانب لقاجار العصر الالمخطوطة في 

مةةن أمثلتهةةا تصةةويرة تمثةةل مجنةةون ليلةةى فةةي  ،توضةةأ الةةن  تصةةويرة ةخمسةةة عشةةر ، يزينةةه فةةي تجليةةده المةةاعز
العراء ، قسمت الصورة فيها إلى مستويين، فلةم يسةع المكةان للمصةور لتنفيةذ صةورته علةى مسةتوت واحةد نتيجةة 

الين وخلةف صغر حجم المخطوط، فرسم بالمستوت العلول المجنون عارل الصدر يجلس على األرض بين غز 
رأسه نخلة ال يرت منها سوت سعفها، وفي الخلفية تظهةر الجبةال بةاللونين األبةيض واألزرق ، ولةم يوفةق الفنةان 

                                                           
24https://www.metmuseum.org/art/collection/search/458905?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&am

p;deptids=14&amp;ft=pocket+manuscript&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2, Accessed 23/12/2020  
25https://www.metmuseum.org/art/collection/search/458905?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&am

p;deptids=14&amp;ft=pocket+manuscript&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2 

Accessed 23/12/2020. 
26   https://art.thewalters.org/detail/35959/anthology-of-persian-poetry-3/, Accessed23/8/2021 . 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/458905?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;deptids=14&amp;ft=pocket+manuscript&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/458905?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;deptids=14&amp;ft=pocket+manuscript&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/458905?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;deptids=14&amp;ft=pocket+manuscript&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/458905?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;deptids=14&amp;ft=pocket+manuscript&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2
https://art.thewalters.org/detail/35959/anthology-of-persian-poetry-3/
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في رسم المجنون، فصور على صدره وبطنه عالمات الجوع من بروز الضلوع، أما سيقانه فتظهر مكتنزة. أما 
منهةةةا الةةةدب األسةةةود، الثعلةةةب، األسةةةد، الفهةةةد،  المسةةةتوت السةةةفلى فيظهةةةر فيةةةه مجموعةةةة مةةةن الحيوانةةةات المفترسةةةة

العقةةرب وغيرهةةا بجةةوار بعضةةها . ويالحةةظ هنةةا تةةأثير القياسةةات الصةةغيرة لمخطةةوط الجيةةب هنةةا علةةى التصةةويرة 
والتةةي لةةم تتسةةع لتكةةون فةةي مسةةتوت واحةةد، فقسةةمها الفنةةان إلةةى مسةةتويين، كمةةا يظهةةر تةةأثير البيئةةة اإليرانيةةة علةةى 

 على خلفية الصورة .موضوع التصويرة والتي طغت 
 اللوحة العاةر :.10

  للجيبمخطوط قرآ  كريم : 
  :م 19 /ة ه 13القرن  أوائلالراريخ 
  :6.4ا بعاد X  10 سم. 
  :متحف المتروبوليتان بنيويوركمكا  الحفظ. 

تشةةير المالحظةةات الموجةةودة فةةي مقدمةةة هةةذا المصةةحف الصةةغير اسةةتخدم فةةي تجليةةده طريقةةة الالكيةةه، و 
حتى يتمكن  27 الغبار  إلى أنه قد تم تسليمه في األصل إلى اإلمبراطور القاجارل فتأ علي شاهالمنسوخ بخط 

قُةةدم إلةةى حفيةةد فةةتأ علةةي شةةاه األميةةر طهماسةةب  م،1809 فةةي عةةامو  ،مةةن حملةةه فةةي جيبةةه فةةي جميةةع األوقةةات
ويتميةز علةي . المرحوم  عبد محمد  على يد نسخه هذا المصحف تممالحظة أن تذكر و ميرزا بمناسبة والدته. 

،  علةي أشةرفالمصحف بثراء زخارفه، أما التجليد فجاء مزخرفًا بزخارف نباتية غاية في الروعة تحمل توقيةع  
الةن  ربمةا لةم يةتم و ، مما يشير إلةى أن التجليةد م( 18هة/ 12  من منتصف القرن الكيه في الفترة رسام وهو 

 .28إنتاجهما في نفس الوقت

 :الحادية عةر لوحةال.11

 مخطوط قرآ  كريم للجيب  
 :م 1858-1857هة / 1274 الراريخ 
 :3.3 ا بعادX  3.3 سم 
 :بمكتبة لي لي  تحت رقم  مكا  الحفظAdomeit Miniature Islamic mss. C3 

                                                           
27

ويقال: كان اسمه بابا ،  القاجارلفتأ علي شاه بن حسين قلي خان جانسوز شاه بن محمد حسن خان فتأ علي شاه هو :  - 
م(، خلف عمه أغا محمد خان، قضى 1834-1796هة/ 1183-1256، من أسرة قاجار حكم   خان، وشهرته فتأ علي شاه

معظم حكمه في الحروب الداخلية والخارجية، وتمكن من اإلحتفاظ بعرشه ضد خصومه من أسرته ولكنه هزم أمام روسيا التي 
 ؛م 1834هة /  1250في التاسع عشر من جمادت اآلخرة عام  باصفهان توفي، كبيرة من بالد القوقاز انتزعت من فارس رقعة

 2365  ،  5ج م ، م2010، بيروت،  مجلدات 7 ،، المكتبة العصريةالموسوعة العربية الميسرةراجع : 

28https://www.metmuseum.org/art/collection/search/455286?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&am

p;ao=on&amp;ft=paintings+in+lacquer+binding&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=11 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/455286?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ao=on&amp;ft=paintings+in+lacquer+binding&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=11
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/455286?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ao=on&amp;ft=paintings+in+lacquer+binding&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=11
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حقيبةة  وصةنع لحفظةهم، 19هةة/13، يرجأ نسبته إلى القةرن غير مؤرخنسخة مخطوط من القر ن الكريم 
وقةد جلةد المخطةوط بةاللون األحمةر الةداكن المزخةرف مةزالج معةدني، ذات شكل مةثمن، لهةا خضر األ من الجلد

من اللون الةذهبي، قوامةه زهةرة ثمانيةة البةتالت فةي المنتصةف، وتشةع مةن مركزهةا بخطةوط تصةل إلةى األطةراف 
تلتقةةي تشةةبه األوراق النباتيةةة الثالثيةةة، ويصةةل بةةين هةةذا الخطةةوط فةةي منتصةةفها خطةةوط  عالمةةات ذهبيةةةتنتهةةي ب

لتكون شكل مثمن من اللون الذهبي يزينيةه أفةرع وأوراق نباتيةة ثالثيةة تلتةف مةع بعضةها لتؤلةف كةل منهةا شةكل 
وتتميز الصفحة األولى بزخرفة  ؛يالذهباللون منقوشة بات فجاءت صفحالتصميم أما . أنصاف دوائر متداخلة

ل رأس جامةةة مفصصةةة مةةن أربعةةة ترتكةةز علةةى كةة منتظمةةة عشةةرية مميةةزة عةةن بةةاقي الصةةفحات؛ قوامهةةا نجمةةة
فصو  بداخل كل منها رسم لزهرة يخرج منها أربعة أفرع على شكل أنصاف دوائر تةربط بةاألفرع التةي تخةرج 

اسةتخدم فةي الكتابةة و  ي الةداكنالةذهب طةار مةن اللةون محةاط بفن  أمةا الة، من الجامة التي تليهةا وتنتهةي بزهةرة
وقةع عملةه بالعبةارة ف، الخطةاطتوقيةع 287وبالتحديةد فةي الصةفحة ويحمةل المخطةوط فةي نهايتةه  المداد األسةود.

 .29هة1274   سنةالوضيع الشير عمر دازل التي كتبها 

 :الخارمة

تناولت هذه الدراسة موضوع مخطوطات الجيب في العصر اإلسالمي، وأمكن من خالل دراسة عدد 
 من النماذج التوصل إلى النتائج التالية :

  مخطوطةةات الجيةةب فةةي العةةالم اإلسةةالمي كلةةه، وبصةةفة خاصةةة فةةي عهةةد الدولةةة أوضةةحت الدراسةةة انتشةةار
 الصفوية والعثمانية والقاجارية والمغولية الهندية شرقًا إلى األندلس غربًا .

  ،تنوعت مخطوطات الجيب، فلم تقتصر على نوع محدد، بل نجد منها الدينيةة مثةل القةر ن الكةريم واألدعيةة
 واألدبية .

  وهةةو المحفةةوظ فةةي ( 7 لوحةةة  الجيةةب  اسةةة مخطةةوطأمكةةن مةةن خةةالل در ،Sam Fogg gallery in 

London ،  حمةل توقيةع الفنةان محمةد قاسةم التبريةزل بصةيغة ينسبته للمدرسة الصفوية فةي العصةر المتةأخر، و
مخطةةةوط للشةةةعر الصةةةوفي، وترجةةةع أهميةةةة هةةةذا المخطةةةوط ونسةةةخة مةةةن  و هنرمنةةةد محمةةةد قاسةةةم التبريةةةزل ، وهةةة

مخطةةوط فةةي األشةةعار الفارسةةية لكونهمةةا مةةن قالئةةل مخطوطةةات الجيةةب التةةي تتنةةاول موضةةوعات غيةةر القةةر ن 
 الكريم، وتحتول على تصاوير فنية تماثل تصاوير المخطوطات ذات الحجم الكبير المعتاد .

   جةةع لفتةةرة الحكةةم المةةدجن، ُكِشةةف عنةةه مخبةةئ داخةةل جةةدار لمنةةزل نشةةرت الدراسةةة مخطةةوط جيةةب أندلسةةي ير
م(، وتكمةةن أهميةةة مخطةةوط أوكانةةا فةةي عةةرض  16-15هةةة /  9-8 بمدينةةة أوكانةةا، والةةذل يمكةةن نسةةبته للقةةرن 

 حالة المسلمين أثناء فترة انتقال سياسي وديني وثقافي ولغول، أدت لصناعته بذلك الحجم.

                                                           
29 HEATHER, between amulet and devotion, 99- 100. 
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  الجيةةب التةةي عثةةر عليهةةا هةةي عبةةارة عةةن نسةةر للقةةر ن الكةةريم، ربمةةا أظهةةرت الدراسةةة أن أغلةةب مخطوطةةات
التبةةةرك والحفةةظ بةةةالقر ن الكةةريم ورغبةةتهم بحملةةةه معهةةم فةةي كةةةل األوقةةات، ويظهةةةر  فةةي يرجةةع هةةذا لرغبةةةة النةةاس

 اإلهتمام الشديد بزخرفة أوراق المصحف والجلود بالزخارف النباتية.
   اسةةتخدمت األسةةاليب نفسةةها التةةي كانةةت مسةةتخدمة فةةي صةةناعة وتجليةةد المخطوطةةات كبيةةرة الحجةةم؛ فنجةةد

أسةةةلوب الالكيةةةه فةةةي زخرفةةةة جلةةةود مخطوطةةةات الجيةةةب موضةةةوع الدراسةةةة وزخرفتهةةةا بالزخةةةارف النباتيةةةة المذهبةةةة 
 وأشكال بخاريات بداخلها زخارف نباتية.

  الجلديةةةة والمعدنيةةةة وقةةةد أبةةةدع الفنةةةان فةةةي صةةةناعتها تنوعةةةت حافظةةةات مخطوطةةةات الجيةةةب مةةةا بةةةين الحةةةوافظ
 وزخرفتها بالزخارف النباتية المذهبة والهندسية أو بموضوعات تصويرية كاملة .

  أثةةر حجةةم مخطوطةةات الجيةةب الصةةغير بطبيعةةة الحةةال علةةى عةةدد األسةةطر والكلمةةات فةةي الصةةفحات ، كمةةا
المشةهد إلةى مسةتويين، مثةل نسةخة مةن مخطةوط  أثرت على الموضوعات التصويرية فلجأ الفنان أحيانةًا لتقسةيم

 في األشعار الفارسية، إال أنها لم تؤثر على موضوع التصويرة، فقد عبرت عنه بصورة جيدة. 
  تميةةزت مخطوطةةات الجيةةب للقةةر ن الكةةريم بأنهةةا ذات حجةةم أصةةغر عةةن مثيالتهةةا التةةي تتنةةاول الموضةةوعات

 ووضعها على األعالم كنوع من التبرك.الدينية كاألدعية او المخطوطات األدبية، للبسها 
  تميةزت مخطوطةات الجيةب األدبيةة بكبةر حجمهةا نوعةًا مةا عةن مثيالتهةا الدينيةة نظةرًا إلحتوائهةا علةى بعةةض

 سم . 18 -10التصاوير التي تزينها، فكانت تتراو  أبعادها ما بين 
 نا منهةةا ذو الشةةكل نةةوع الفنةةانون فةةي أشةةكال مخطوطةةات الجيةةب وسةةاعدهم علةةى ذلةةك صةةغر حجمهةةا، فوصةةل

 المستطيل والمربع والمثمن والذل يشبه الورقة النباتية المدببة.
  أبدع الفنان في زخةارف األطةر ونةوع فةي زخارفهةا مةا بةين الزخةارف النباتيةة المذهبةة، والبخاريةات واألشةكال

 الهندسية متعددة األلوان .
 لتبةةةرك بهةةةا عةةةن مخطوطةةةات الجيةةةب يمكةةةن التمييةةةز يةةةين مخطوطةةةات الجيةةةب التةةةي صةةةنعت ألجةةةل التمةةةائم وا

 تذهيب.الو التجليد والختم وذلك من خالل  ،األخرت التي كانت بغرض سهولة حملها ألجل القراءة
  استخدم في كتابة أغلب مخطوطات الجيب خط النسر وخط الغبار في الكتابة؛ نظرًا لطواعيتها في الكتابة

 بالحجم الصغير.
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 الصور

 

 ، محفوظ بمتحف بروكلينمصحف للجيب( 1لوحة  

  https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/148652 ,Accessed 9/5/2021 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحتان من مصحف بحجم الجيب  (2حة لو  

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-

and-textiles-l07222/lot.24.html, Accessed 10/9/2021. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/148652
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets-and-textiles-l07222/lot.24.html
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  ، محفوظ ضمن مجموعة خاصة بأسبانيا16-15هة/9-8 مخطوط جيب أندلسي، يرجع للقرن   )3 لوحة 

IRIS, Historias religiosas ,16/12 
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 م، محفوظ بمكتبة مورغان بنيويورك، 17هة/11مصحف للجيب وعلبة معدنية لحفظه يرجع للقرن  (4لوحة  

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-painting/6, Accessed 10/9/2021. 
 

     

 ، عن:م، محفوظ بمكتبة لي لي بجامعة إنديانا17هة/11مصحف صغير من القارة الهندية، يرجع للقرن  (5لوحة  

https://www.mazameer.com/vb/threads/134344/page-13, Accessed 10/9/2021. 

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-painting/6
https://www.mazameer.com/vb/threads/134344/page-13
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 تصويرة من مخطوط فتو  الحرمين ، عن : (6لوحة 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/456342, Accessed 10/4/2021 

 

 مخطوط جيب للشعر الصوفي، العصر الصفول، محفوظة ضمن مجموعة خاصة ل سام فوج (7لوحة  

 

 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/456342
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/456342
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 جلدة مخطوط و تصويرة تمثل المجنون وسط الحيوانات، من مخطوط مختارات من الشعر الفارسي،   (9لوحة  

https://art.thewalters.org/detail/35959/anthology-of-persian-poetry-3/, Accessed23/8/2021 

  

     

 جلدة مخطوط جيب من القر ن الكريم  (8 لوحة 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/458905?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;

deptids=14&amp;ft=pocket+manuscript&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2, Accessed(23/12/2020) 

 

https://art.thewalters.org/detail/35959/anthology-of-persian-poetry-3/
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 مخطوط جيب من القر ن الكريم،   (10لوحة  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/455286?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&am  

p;ao=on&amp;ft=paintings+in+lacquer+binding&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=11, Accessed 

23/8/2021 . 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/455286?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&am%20%20p;ao=on&amp;ft=paintings+in+lacquer+binding&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=11
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 تحت رقم  حفوظ بمكتبة لي لي بجامعة إنديانام، للجيب مصحف صغير  (11 لوحة 

 Adomeit Miniature Islamic mss. C3 ، 
https://www.mazameer.com/vb/threads/134344/page-13, Accessed 10/9/2021. 

 

https://www.mazameer.com/vb/threads/134344/page-13

