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:الملخص
 وكانت تتميز، ظهر في العصر اإلسالمي نوع من المخطوطات تميزت بصغر الحجم لتتالءم مع راحة يد المرء

 أو لتُلبس كالتمائم أو،صممت لسهولة الحمل والتنقل بها من مكان آلخر
 بالكاد يكون،بالخط الصغير
ُ  مما يوحي أنها،مقروءا
ً
 وكان يتم حفظ هذه المخطوطات في أغلب األوقات في صناديق معدنية صغيرة مزخرفة.تُثبَّت على أعمدة األعالم العسكرية
 وعلى الرغم، وقد انتشر هذا النوع من المخطوطات في العالم االسالمي كله.أو ما يشبه المقالم المستطيلة المصنوعة من الجلد

. أما المكتبة العربية فلم يحظ بأية اهتمام، فقد اقتصرت الدراسات على عدد قليل جداً من األبحاث باللغات األجنبية،من انتشاره
وسوف أناقش في هذا البحث مخطوطات الجيب الصغيرة أو المعلقة والتي تم إنتاجها بأشكال وأحجام مختلفة لتناسب
، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في عرض مخطوطات الجيب،اإلستخدامات المختلفة سواء لقرائتها أو التبرك بها
. ثم يلي ذلك عرض النتائج التي توصل إليها البحث،والتعريف 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.
Keywords:
Manuscript; Pocket; Islamic; Qur’an
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المقدمة :
أقبل العرب على انتاج واقتناء المخطوطات المتنوعةة والعنايةة بهةا منةذ العصةور اإلسةالمية المبكةرة ،فقةد
كانةةت السةةبيل الوحيةةد لةةديهم للحفةةاظ علةةى مةةا أنتجةةه العقةةل ،وبصةةفة خاصةةة حرصةةهم علةةى حفةةظ القةةرن الك ةريم
واألحاديث النبوية وما يتعلةق بهمةا مةن أمةور التفسةير ،ممةا أدت إلةى تطةور صةناعة المخطوطةات بشةكل كبيةر

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
حملهةا ،فتةذكر  Heather Coffeyأن بدايةة ظهةور هةذا النةوع مةن المخطوطةات الصةغيرة فةي القةرن  4ه ة

 10/م) ،1وال يوجةد مةةا يةةدعم هةةذا الةرأل ،فلةةم يصةةلنا أل مخطوطةات جيةةب ترجةةع لهةةذا الفتةرة المبكةرة ،فأقةةدم مةةا
وصلنا مةن مخطوطةات الجيةب يرجةع إلةى القةرن 10هةة16/م) ،حيةث بةدأت فةي اإلزدهةار واإلنتشةار فةي إيةران

بصفة خاصة في العصر الصفول  ،وظهرت في العصر العثماني وفي المدرسة المغولية بالهند وغيرها.
وعلى الرغم من انتشار هذا النوع مةن المخطوطةات فةي أرجةاء العةالم اإلسةالمي ،ف نهةا لةم تحةظ باهتمةام
لدت الباحثين حتى اآلن ،فلم تكن هناك دراسة منهجية لهذه المخطوطات الصغيرة  ،أو ألسباب صناعتها .
وقةةد تنوع ةةت مخطوط ةةات الجي ةةب م ةةا ب ةةين المخطوط ةةات الديني ةةة الت ةةي ي ةةأتي عل ةةى أرس ةةها الق ةةرن الكةةريم،

والمخطوطات األدبية المختلفة فلم تقتصر على نوع معين ،والتةي كةان تسةتخدم معظةم األوقةات لسةهولة حملهةا
عند التنقل أو السفر .
ومما يميز هذه المخطوطات انها لم تصنع لالستخدام في المسجد أو المكتبة ،ولكنهةا اسةتخدمت للعمةل
طابعةةا فرية ًةدا
اليةةومي ،فلقةةد تةةم إنتاجهةةا لإسةةتخدام اليةةومي لسةةهولة حملهةةا وللسةةفر بهةةا ،ولهةةذا السةةبب  ،فة ن لهةةا
ً
وه ةةيكالً خاصة ةاً .وكان ةةت معظمه ةةا عب ةةارة ع ةةن نس ةةر م ةةن نص ةةو معروف ةةة مث ةةل الق ةةرن الكة ةريم أو غيره ةةا م ةةن
المصنفات الدينية التي يمكن ألصحابها استخدامها بشكل منتظم في عباداتهم ،ومن األمثلة األخرت نصةو

أدبيةةة تةةم نسةةخها واسةةتخدامها مةةن قبةةل المعلم ةون فةةي مكتبةةاتهم الشخصةةية .فقةةد تنقةةل المعلمةةون بةةين أعضةةاء
أيضةا فةي رحالتهةم ألغةراض التةدريس ،ومةن الواضةأ أنهةا اسةتخدمت
مجتمعهم المتعلم والذين يأخةذونهم معهةم ً
كثي ة ًرا ،فتظهةةر عليهةةا عالمةةات البلةةى فةةي بع ةض األحيةةان .وقةةد أدت سةةعيهم لحفةةظ تلةةك المخطوطةةات وحمايتهةةا
والعنايةةة به ةةا إل ةةى ظه ةةور م ةةا يشةةبه المح ةةافظ الت ةةي تنوع ةةت م ةةا بةةين المح ةةافظ المعدني ةةة والجلدي ةةة بغ ةةرض حف ةةظ

مخطوطات الجيب نظ اًر 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
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وقد ذكر في المصادر بعض اإلشارات عن مخطوطات الجيب منها ما جاء فةي كتةاب الجةواهر والةدرر
للسةةخاول فةةي حديثةةه عةن ابةةن حجةةر العسةةقالني  -وتوجةةه مةرة للتفةةرج هةةو وصةةهره القاضةةي محةةب الةةدين ابةةن
األش ةةقر ف ةةي السماس ةةم بالخانق ةةاه ،ف ةةأخرج م ةةن جيب ةةه مص ةةحفاً حمائلية ةاً ،وش ةةرع ف ةةي ال ةةتالوة في ةةه  2فة ة ن تس ةةميتها
صغير.
بالحمائِلية أل محموالً مما يوحي بأنه كان
اً
َ
وتحتفظ متاحف العالم بعدد مةن هةذه المخطوطةات ،إال أن أكثرهةا يتةوفر ضةمن مجموعةة روث أدوميةت

 Ruth E. Adomeitوالمحفوظةة بمكتبةة لةي لةي  Lilly libraryبجامعةة إنةديانا التةي تحةتفظ بحةوالي

ةغير مةةن العةةدد اإلجمةةالي للمخطوطةةات
عةةدد إثنةةا عشةةر مةةن مخطوطةةات الجيةةب اإلسةةالمية ،وتمثةةل جةةزًءا صة ًا
صةغيرة الحجةم التةي جمعتهةا أدوميةت علةى مةدت عقةود كثيةرة .ويتضةأ فيهةا التنةوع الزمنةي والجغ ارفةي لعيناتهةةا،
وعلى الرغم من أن القليل من هذه النصو

ف ن بفح

يحتول على نسر تسجل تةوارير وأمةاكن انتةاج المخطةوط بدقةة ،

سجالت  Adomeitالشخصية إلى جانب تحليل مفصل للقطع نفسها ،يكشف عن مجموعة غنية

م ة ةةن المخطوط ة ةةات الت ة ةةي ت ة ةةم إنتاجهة ة ةا م ة ةةن الق ة ةةرن 16- 10ه ة ة ة -16 /أوائ ة ةةل الق ة ةةرن 20م)  ،يتة ة ةراو حج ة ةةم
المخطوطةةات ضةةمن هةةذه المجموعةةة األثنةةى عش ةرة مةةن  3.2 X 3.3سةةم) إلةةى أقةةل بقليةةل 7.9 X 6.9سةةم)
وتتراو أعداد صفحاتها من  98إلى  ) 287ورقة  ،بمتوسط  12سط اًر من الن

لكل ورقة.3

وفيما يلي سوف أعرض لنماذج من مخطوطنات الجينب المنرةنر فني مرناحف العنالم منهنا منا ينةنر و

مر :

.1اللوحة ا ولى:
 مخطوط جيب لنسخة مصحف مزخرف:
 الراريخ 889:هة  1484/م
 ا بعاد 9.5 × 9.5 :سم

 مكا الحفظ :متحف بروكلين.
يعةةد المصةةحف الش ةريف مةةن أول المخطوط ةةات العربيةةة التةةي تةةم االهتم ةةام والعنايةةة بهةةا  ،فقةةد اختص ةةه
الفنةةانون المسةةلمون بجهةةدهم فةةي جةةودة الخطةةوط المسةةتخدمة وزخرفتةةه وحفظةةه ،واسةةتخدام التةةذهيب فةةي تزيينةةه.
ويتميز مصحف الجيب هذا بشكله ثماني األضالع ،وتشير بعض الهوامش إلى أنه مر عبر عدة أياد في كل

2

السخاول ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت902 :هة) ،الجواهر والدرر في ترجمة شير اإلسالم ابن حجر ،تحقيق:

عبد المجيد ،إبراهيم باجس ،دار ابن حزم  ،بيروت1999 ،م.171 ،
Between Amulet and Devotion: Islamic Miniature Books, 79.

 | DOI 10.21608/jguaa.2021.96242.1202إسراء محمد محمود حمدي

HEATHER,

385

3

املجلد23العدد2022( 1م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

من الدولتين اإليرانية والعثمانية ،4من بينها مةا خةتم فةي إحةدت صةفحاته يحمةل اآليةة الكريمةة بسةم ا الةرحمن
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
الر ْحم ِن َّ ِ ِ
ين  5صدق ا العظيم.
الرحيم أَال تَ ْعلُوا َعلَ َّي َوأْتُونِي ُم ْسلم َ
الرحيم إَِّنهُ م ْن ُسلَ ْي َم َ
ان َوِاَّنهُ ب ْسم الله َّ َ
وقد زينت أوراق المصحف والغالف بأزهار اللوتس المستوحاة من الفن الصيني ورسوم السحب الشائعة

في الفن التيمورل في إيران و سيا الوسطى .وتتميز الصفحتان الثانية والثالثة المعروضة هنا بزخارف نباتية
متداخلة من الذهب على خلفية ملونة باللون األزرق ،مما يزيد من رونقه وجماله .أما الصفحة األولى فتحتول
6
طهَُّرون
على رسم لجامة دائرية مشعة تشبه الشمس كتب بداخلها بسم ا الرحمن الرحيم َال َي َمسُّهُ إِ َّال اْل ُم َ
صدق ا العظيم .يليها بداية المصحف في الصفحة اليمنى سورة الفاتحة ،وقد استخدم خط الغبار .7يشير
الحجم الكلي الصغير للمخطوطة إلى أنها كانت مخصصة للسفر .وقد استنخدم في تجليده اسلوب الالكيه

8

بجلدة من اللون البني مزخرفة بأفرع نباتية متداخلة من اللون الذهبي في منتصفها جامة مفصصة من اللون

األزرق الفاتأ تحمل بداخلها أفرع نباتية تنهي بثمانية أزهار ثالثية البتالت تشكل فيما بينها شكل الدائرة ،أما

المحفظة الخاصة بالمصحف فكانت مصنوعة من الجلد البني المزخرف بزخارف نباتية متداخلة.

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

4

5

القرن الكريم ،سورة النمل ،اآلية 30

7

خط الغبار هو أحد الخطوط العربية ويعرف أيضا باسم الكتابة المجهرية نظ ار لدقة حروفه.استنبط من خط النسر ،يكتب بقلم

6

القرن الكريم ،سورة الواقعة ،اآلية 79

صغير جداً وقد استخدم في المراسلة بالحمام الزاجل ثم صار يستخدم فيما بعد للتزيين ،واستخدم في انتاج المصاحف الصغيرة

كمصاحف الجيب ،ويذكر القلقشندل عنه في كتابه صبأ األعشى ،سمي بذلك لدقته كأن النظر يضعف عند رؤيته لدقته كما
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
مفتأ العقد من غير تروس فيه وينبغي أن تكون قطته مائلة إلى التدوير لتفرعه عن الرقاع والنسر ، ...للمزيد راجع :القلقشندل
أبي العباس أحمد ،صبأ األعشى في صناعة األنشاء ،دار الكتب الخديوية1914 ،م ،جة132 ،3.؛

البحيرل ،سعيد حسن ،أنماط الخط واستخدامه الجمالي  ،مجلة الدراسات اللغوية ،مجة ،2.ع ،4 .مارس  2001م.92 ،
8

ظهر أسلوب الالكيه في القرن  9هة  15/م) ،في نهاية العصر التيمورل ،وبلغ أوج إزدهاره خالل العصر الصفول في

القرن  10هة 16/م) ،فكان الفنان يقوم بجعل الدفة صالحة للرسم وطالئها بطبقات من مادة الالكيه ،وكان يصنع لها الفان
قاعدة أو أرضية لتنفيذ الزخارف عليها والتي وفقاً لما ذكره ديماند و ازره تكون عادة من الورق المضغوط المغطى بطبقة رقيقة
من الج

أو المعجون ،وأطلق على هذه الطبقة عدة مسميات أهمها ” ،“paper macheوهو مصطلأ فرنسي يعني الورق

المعجن أو الملون  ،وذكر األستاذ ايميل جراتزول  Gratzl Emilأن هذه الدفوف كان تصنع من الجلد في البداية ،إال أن الجلد

يتشقق بسرعة فحلت العجينة الورقية مكانه ،وظهر طريقتي الصناعة في العصر الصفوت؛ للمزيد راجع :البنا ،سامأ فكرل ،فن
التجليد في العصر القاجارل في ضوء مجموعة جديدة ،نور للنشر2017 ،م.6-5 ،
386
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.2اللوحة الثانية:
 مخطوط جيب لنسخة مصحف مزخرف:




الراريخ 982 :هة  1574 /م
ا بعاد 6.5 × 7.5 :سم

مكا الحفظ :مجموعة خاصة

9

.

نسةخه علةةي بةةن عبةةد الكةريم البصةرل فةةي أجة ار  ،الهنةةد ،وقةةد أُنةةتج فةي عهةةد الدولةةة المغوليةةة الهنديةةة ،فةةي

عهد اإلمبراطور أكبر ،ويتكون من  242صفحة  ،على شكل أوراق مدببة ،كل صفحة تحتول على 19سةط اًر

مكتوبةةة بخةةط الغبةةار ،واسةةتخدم فةةي الكتابةةة المةةداد األسةةود ،أمةةا بيانةةات النسةةر فموجةةودة فةةي الصةةفحة األخي ةرة.

وكتبت عناوين السور بخط الثلث األبيض داخل خراطيش ضيقة تزينها الزخرفة قوامها الزهةور الذهبيةة الملتفةة
على ورق مصبوغ باللون الوردل ،وقد اعتنى الفنةان بتجليةد المصةحف الشةريف مةن حيةث الخامةة فقةد اسةتخدم

الجلد األحمةر ،وفةي أسةلوب الصةناعة اسةتخدم الزخرفةة ب سةلوب الالكيةه ،قوامهةا زخةارف نباتيةة للزهةور متعةددة

األلوان.10

وزخرفت األطر باللون الذهبي ،وهي مشابهة لزخارف األطر المغولية الهندية المبكةرة ،وقةد تةأثرت بشةدة

بزخرفة األطر الصفوية في القرن  10هة 16 /م) ،أما الخراطيش المزخرفة الملونة فجاءت صغيرة ،وتتضمن

جدا.11
أسماء السور صغيرة ً
.3اللوحة الثالثة:

 مخطوط مسرخرج م أحاديث وروايات م العلماء وا نبياء:
 الراريخ :القرن  9-8هةة 16-15/م
 ا بعاد 7 X 10.5 :سم

 مكا الحفظ :مجموعة خاصة.
ظهرت مخطوطات الجيةب فةي األنةدلس بعةد سةقوطها وانتهةاء حكةم المسةلمين فيهةا فأقبةل المسةلمون إلةى

صةةنع مخطوطةةات الجيةةب صةةغيرة الحجةةم ولكةةن لغةةرض خةةر ،أال وهةةو إخفاؤهةةا عةةن أعةةين المس ةيحيين الةةذين
حرمةوا الكتةةب العربيةةة ،ومةةن أمثلتهةةا مخطةةوط الةةذل عثةةر عليةةه ُمخبةةئ داخةةل أحةةد جةةدران إحةةدت المنةةازل ،وهةةو
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpetsand-textiles-l07222/lot.24.html, Accessed 10/9/2021.
10 http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-finecarpets-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-finecarpets-and-textiles-l07222/lot.24.html, Accessed 10/9/2021.
9
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نسخة من مخطوط كتةاب مؤلةف ومسةتخرج مةن أحاديةث وروايةات مةن العلمةاء واألنبيةاء ولفسةف لةيس لةدينا

معلومات عن مؤلف المخطوط وال تاريخه .12

وربما يرجع سبب وضعه في خبيئةة فةي جةدار داخةل المنةزل لطبيعةة تلةك الفتةرة والتةي اشةتد فيهةا تعةذيب

المسة ةةلمين الة ةةذين رفض ة ةوا تة ةةرك األنة ةةدلس وهج ة ةرة منة ةةازلهم ،وسياسة ةةة التنصة ةةير القسة ةةرل التة ةةي اتبعتهة ةةا الكنيسة ةةة
ةدارة؛ للحفةاظ علةى ديةنهم ،والهةروب مةن بطةش القساوسةة،
الكاثولوكية ،ولم يكن أمامهم سوت اتباع أسلوب الم ا
ومحةةاكم التفتةةيش ،فيةةذكر محمةةد بةةن داوود وهةةو أحةةد قةةادة الثةةورة فةةي األنةةدلس كةةل يةةوم نسةةام سةةوء العةةذاب ،وال
حيلة لنا سوت المصانعة حتى ينقذنا الموت مما هو شر وأدهةى  ...وقةد َّ
حكمةوا فينةا اليهةود الةذين ال عهةد لهةم

ون ةرغم علةةى مزاولةةة الشةةعائر
 ...وفةةي كةةل يةةوم يبحثةةون عةةن ضةةالالت وأكاذيةةب وخةةدع وانتقامةةات جديةةدة ُ ...
النصرانية وعبادة الصور .13 ...
وقد عثةر علةى هةذا المخطةوط عةام 1389هةة1969 /م) أثنةاء عمةل بعةض العمةال فةي إصةال جةدار

قديم ألحد المنازل في مدينةة أوكانيةا  Ocanaبطليطلةة ،14ونتيجةة لةبعض األعمةال التةي نفةذت لتجهيةز جةدار
في منزل خا

 ،ولضربة خطأ من المطرقة للجدار أحدثت حفةرة كشةفت عةن أرفةف لخ ازنةة مخبةأة خلفهةا يعلةو

رفوفها تسعة مخطوطات ،ولوحة تالفة وعصا مربعة ونعال ،وقد وفرت الجدران عزالً مثاليةاً مةن تغيةرات الجةو،

وقةةرر أصةةحابه أن يقةةدم المخطوطةةات للخب ةراء للد ارسةةة لتحديةةد محتواهةةا؛ لةةذا تةةم نقلهةةا إلةةى مدرسةةة الد ارسةةات
العربيةةة بغرناطةةة للتةةدقيق  ،مةةن بينهةةا المخطوطةةة محةةل الد ارسةةة :وهةةي مخطوطةةة صةةغيرة مجلةةدة نسةةخة مةةن
كتةةاب مؤلةةف ومسةةتخرج مةةن أحاديةةث وروايةةات مةةن العلمةةاء واألنبيةةاء وهةةو ن ة

متواضةةع مةةن حيةةث التنسةةيق

والهجةةاء ،يتنةةاول محتةةوت متنوع ةاً تعليمي ةاً ديني ةاً لتعلةةيم المسةةلمين عةةن أمةةور ديةةنهم ودنيةةاهم ،مثةةل خلةةق العةةالم،
أسةةماء ا الحسةةنى ومعناهةةا ،نشةةأة اإلسةةالم أل فةةي حيةةاة الرسةةول محمةةد صةةلى ا عليةةه وسةةلم ،ومةا بةةه مةةن

أحةةداث كاإلس ةراء والمع ةراج ،ذكةةر األنبيةةاء والمرسةةلين وقصصةةهم ،الحةةديث عةةن المةةوت والتوبةةة والجنةةة والنةةار،
والتعاليم الدينية وتلخي

محتواها في أقسام .15والمخطوط مزودة بجلدتين الخارجية من اللون األحمر ،أسفلها

ةطر فةي الصةفحة،
جلدة أخرت من اللون األسود ،يتكون هذا المخطةوط مةن  188ورقةة ،تضةم كةل منهةا  11س اً
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
12

يحياول ،جمال ،سقوط غرناطة و مأساة األندلسيين 1610-1492م ،الجزائر :دار هممه للطباعة والنشر2004 ،م.106 ،
14

تقع بلدة أوكانيا في مدينة توليدو باسبانيا حوالي ستين كم جنوب العالصمة الحالية مدريد ،كانت أوكانيا حصناً كما يتضأ

من جدرانها ،وقد اقتربت البيوت من جدرانها في وقت الحق لالستفادة من صالبته وسمكه في تدعيم جدران البيوت ،وداخل

جدرانها كان يوجد مسجد تم تحويله إلى كنيسة سانتا ماريا في القرن 14م؛ للمزيد راجع :

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Tomo XII, 208211; IRIS, Historias religiosas, 2/12,3/12.
15 IRIS, Historias religiosas , 2/12,35/95,47/95,65/95.
MADOZ, P.,
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سطر في الصةفحة ،مكتوبةة بةالخط المغربةي ،وهةو يضةم  18كتيبةاً صةغي اًر ،تتكةون
وناد اًر ما يكون  12أو 13
اً

ف ةةي معظمه ةةا م ةةن  5أوراق مطوي ةةة م ةةن المنتص ةةف ،اس ةةتخدم ف ةةي ص ةةناعته ورق س ةةميك متوس ةةط الج ةةودة غي ةةر
المع.16

وعلةةى الةةرغم مةةن عةةدم معرفةةة اسةةم مؤلةةف المخطةةوط أو تةةارير نسةةخه ،والةةذل يةةرجأ أنهةةا ترجةةع للفت ةرة
المدجن ةةة نظة ة اًر لظ ةةروف العث ةةور عل ةةى المخط ةةوط حة ةوالي الق ةةرن  9-8ه ةة 16-15 /م) ،إال أن ةةه تكم ةةن أهمي ةةة
مخطوط أوكانا في عرض حالة المسلمين أثناء فترة انتقال سياسي وديني وثقافي ولغول ،أدت لصةناعته بةذلك

الحجم.17

.4اللوحة الرابعة:
 مخطوط جيب ثا لنسخة م القرآ الكريم:
 الراريخ :القرن  11هة 17 /م
 ا بعاد 3.8 X 4 :سم

 مكا الحفظ :مجموعة جوليا ويتمان ،تحت رقم ) ،(MS W.22بمكتبة مورغان بنيويورك.18
كتةةب علةةى ورق ثمةةاني الشةةكل ،وهةةو أحةةد مصةةاحف السةةنجاق ،19علةةى اسةةم حةةاملي الل ةواء سةةنقدار)

الة ةةذين كة ةةانوا يربطة ةةون المصة ةةاحف بة ةةاألعالم العسة ةةكرية .وهة ةةو تقلية ةةد تركة ةةي عثمة ةةاني حية ةةث كة ةةان ي ة ةتم تغلية ةةف
المخطوطات المصغرة في صةناديق معدنيةة أو أكيةاس مةن القمةاش ،ولصةقها وفقًةا للمعةايير العسةكرية ،وحملهةا
إلى المعركة20؛ كما ارتداها الجنود للتبرك والتحفيظ ،يحتول على  16سط اًر في كل صفحة ،وهو مجلّد بتجليد
من اللون البني الداكن وزخارف مذهبة نفذت بأسلوب الالكيه ،وله صندوق حفظ ثماني األضالع من الفضة
يعود إلى القرن 13هة 19 /م) ،يتميز بزخارفه النباتية والهندسية.

IRIS, Historias

16

IRIS, Historias

17

religiosas ,37/95.
religiosas , 46/95.

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

18

 19بالتركية ) : Sancağıويعني المنطقة أو المقاطعة بالعربية ،قسمت الدولة العثمانية إلى محافظاتُ ،عرفت الواحدة منها
مثال
باسم اإليالة ثم الوالية فيما بعد ،وقُسمت هذه اإلياالت
داخليا إلى سناجقُ ،عرفت كذلك باسم األلوية ،وعلى رأس كل منها ُم ً
ً
للسلطة العثمانية حمل لقب سنجق بگ ،أل أمير لواء ،للمزيد راجع  :صابان ،سهيل ،المعجم الموسوعي للمصطلحات

العثمانية التاريخية ،الرياض :مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية السلسة الثالثة 2000 ،43م 136 ،؛ بركات ،مصطفى،

األلقاب والوظائف العثمانية دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتأ العثماني لمصر ختى إلغاء الخالفة العثمانية من

خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات 1924-1517م ،دار غريب2000،م154-153 ،؛ صالأ ،صالأ سعداول ،مصطلحات
التارير العثماني معجم موسوعي مصور 3،مجلدات ،الرياض  :دار الملك عبد العزيز2016 ،م ،مجة.747 ،3.
Amulet and Devotion, 79.
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.5اللوحة الخامسة:
 مخطوط جيب لنسخة م القرآ الكريم:

 الراريخ  :أواخر القرن  13 -11هة  19-17/م
 ا بعاد 4.1 X 4.1 :سم

 مكا الحفظ :بمكتبة لي لي تحت رقم Adomeit Miniature Islamic mss. C6
مصحف صغير من القارة الهنديةة ربمةا مةن كشةمير ،يتميةز بشةكله المسةتدير ،تبلةغ عةدد صةفحاته 248

ورقةةة ،21اسةةتخدم فةةي تجليةةده غطةةاء مةةن ال ةورق ال ُمش ة ّكل بةةاللونين الرمةةادل واألبةةيض علةةى أرضةةية مةةن اللةةون

األخضر ،عليه زخرفة قوامها أفرع وأوراق نباتية ،وقد استخدم خط النسر في كتابته ،واعتمد الفنةان فةي كتابتةه
على المداد األسود .وقد تميز المخطوط بزخرفة أطره الدائرية المتتالية مةن زخةارف أفةرع نباتيةة وأزهةار القرنفةل

الحم ةراء فتتميةةز الصةةفحة االفتتاحيةةة بتصةةميم دقيةةق م ةن اللةةونين األحمةةر واألسةةود  ،وقةةد أضةةافت تصةةميم تلةةك
الصفحة على مظهره طابعاً أنيقاً .
.6اللوحة السادسة:
 مخطوط جيب آخر لنسخة كراب فروح الحرمي :
 الراريخ 1089 :هة  1678 /م
 ا بعاد 11 X 18.8 :سم

 مكا الحفظ :بمتحف المتروبوليتان بنيويورك .22
يعةد مةةن المخطةوط الدينيةةة المصةةورة ،ينسةب إلقلةةيم الةةدكن بالهنةد ،وعلةةى الةرغم مةةن كبةةر حجمةه نوعةةا مةةا
بالنسبة إلى مخطوطات الجيب المعتادة ف ن رغبة الفنان في إضافة بعض التصاوير للحرمين الشريفين المكي

والنبول له أثةرت فةي حجمةه الةذل ال يةزال صةغي اًر فةي حجةم كةف اليةد ،فهةو يعةد دلةيالً للحةرمين الشةريفين بمكةة

والمدين ةةة كتب ةةه محي ةةي ال ةةدين الرل للحج ةةاج المس ةةلمين يمك ةةنهم م ةةن اص ةةطحابه معه ةةم أثن ةةاء أداء م ارس ةةم الح ةةج
والعم ةرة ،لتوضةةيأ شةةعائر الحةةج والمواقةةع الدينيةةة لزيارتهةةا .وقةةد وجةةدت نسةةر أخةةرت مةةن هةةذا المخطةةوط تتبةةع
المدرسة التركية والصفوية والمغولية الهندية ،فكانت الصور فيها ترسم عادة بأسةاليب محكمةة وجامةدة إلةى حةد

ةار
ما إلطالالت شاملة على الساحات والمباني والمواقع الدينية .ومع ذلك فة ن نسةخة الةدكن هةذه تضةيف ازده ًا
كبير في طريقة تصوير هذا النوع من المخطوطات ،من خالل الخطوط البرتقالية المنحنية لفشجار ،والجبةال
ًا
األرجواني ةةة ،وبص ةةفة عام ةةة اس ةةتخدام األلة ةوان الزاهي ةةة ،ول ةةم يس ةةبق أن رس ةةم ه ةةذا الن ةةوع م ةةن التص ةةاوير لفم ةةاكن

المقدسة بهذه الطريقة المبهجة كما هو الحال من خالل هذا المصور المجهول.

COFFEY, Between Amulet and Devotion, 105.
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/456342, Accessed 10/4/2021
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ومن أمثلتها رسم للحرم المكي والمدني ُرِس َم ب سةلوب عةين الطةائر ،كمةا جةرت العةادة فةي هةذا النةوع مةن
المخطوطةةات ليوضةةأ تفاصةةيله ،ومداخلةةه ،وعناصةره المعماريةةة ،وكتابةةة أسةةمائها ،مثةةل :أمةةاكن المقامةةات مقةةام

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

.7اللوحة السابعة:
 مخطوط ةعر صوفي

 الراريخ 1089 :هة 1679-1678/م.
 ا بعاد 5.6 X 15.4 :سم.

 مكا الحفظ :مجموعة خاصة ل سام فوج.23
مخطةةوط للشةةعر الصةةوفي ،أنةةتج فةةي العصةةر الصةةفول ،وقةةد أثةةرت طبيعةةة المخطةةوط ألنةةه مصةةور علةةى

حجمه فنجةده أكبةر قلةيالً مةن حجةم مخطوطةات الجيةب المعتةادة ،وهةو يتكةون مةن خمسةين ورقةة مذهبةة ،الجةزء
األول نسةةخه محمةةد ارفةةع وعةةز القزويني ةي ،تميةةز بتصةةاويره التةةي تتبةةع أسةةلوب المدرسةةة الصةةفوية التةةي تصةةور
بعض المتصوفة يناجون ا في الخالء على خلفية من منظر طبيعي ،كما يتميز بتجليده بأسلوب الالكيه من

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

صغيرة يسبأ فيها البط ويقف على شاطئها.

امةةا المخطةةوط نفسةةه في ةزين الصةةفحات كلهةةا إطةةار مةةذهب بةةه زخةةارف مةةن اللةةون الةةذهبي لرسةةوم بعةةض

الطيةةور واألزهةةار واألفةةرع النباتيةةة وبعةةض الحيوانةةات كاأل ارنةةب ،وفةةي بعةةض الصةةفحات نجةةد هةةذه الهةوامش وقةةد
زخرفت برسوم السحب الصينية .

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-pocketsize-poetry-compilation-1669-ce-to-1794/ , Accessed 10/7/2018
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.8اللوحة الثامنة:
 مخطوط قرآ كريم بحجم الجيب:
 الراريخ 1200 :هة 1785 /م.
 ا بعاد 7.3 X 11 :سم.

 مكا الحفظ :متحف المتروبوليتان بنيويورك.24
يمكن نسبة المخطةوط إليةران ،وقةد زيةن هةذه المخطةوط القرنةي بدقةة بةاأللوان المائيةة والتةذهيب ،ويزينيةه

جلدة تغلق عليه مزينة بزخارف باأللوان المائية والتذهيب تحةت طةالء شةفاف ،قوامهةا زخةارف نباتيةة مةن ورود
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.
كتةةب فةةي مقدمتةةه فةةي خرطوشةةة تشةةير إليةةه بة ة طلسةةم) فةةي الجةةزء األمةةامي مةةن المخطوطةةة وعبةةارة فةةي

القرن) في الجزء الخلفي من المخطوطة ،ويعتقد أنه صنع بهذا الحجم للتبرك به في كل وقت وحفظ الشخ
الذل يحمله.25
.9اللوحة الراسعة:
 مخطوط مخرارات م الةعر الفارسي:
 الراريخ :القرن  13هة 19 /م
 ا بعاد 7 X 13 :سم

 مكا الحفظ :متحف والترز للفنون تحت رقم .26W.655
هةي مجموعةةة مصةةورة مةةن الشةعر الفارسةةي لشةةعراء مشةةهورين مثةةل حةافظ وسةةعدل وجةةامي وصةةفاُ ،نفِّةةذت

المخطوطة في العصر القاجارل ب يران ،أما الةن

فهةو غيةر مكتمةل مةن البدايةة أو النهايةة ،وقةد اسةتخدم جلةد

المةةاعز فةةي تجليةةده ،يزينةةه خمسةةة عشةةرة تصةةويرة توضةةأ الةةن

 ،مةةن أمثلتهةةا تصةةويرة تمثةةل مجنةةون ليلةةى فةةي

العراء  ،قسمت الصورة فيها إلى مستويين ،فلةم يسةع المكةان للمصةور لتنفيةذ صةورته علةى مسةتوت واحةد نتيجةة

صغر حجم المخطوط ،فرسم بالمستوت العلول المجنون عارل الصدر يجلس على األرض بين غزالين وخلةف
رأسه نخلة ال يرت منها سوت سعفها ،وفي الخلفية تظهةر الجبةال بةاللونين األبةيض واألزرق  ،ولةم يوفةق الفنةان
https://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 .
24
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في رسم المجنون ،فصور على صدره وبطنه عالمات الجوع من بروز الضلوع ،أما سيقانه فتظهر مكتنزة .أما
المسةةتوت السةةفلى فيظهةةر فيةةه مجموعةةة مةةن الحيوانةةات المفترسةةة منهةةا الةةدب األسةةود ،الثعلةةب ،األسةةد ،الفهةةد،
العقةةرب وغيرهةةا بج ةوار 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

موضوع التصويرة والتي طغت على خلفية الصورة .
.10اللوحة العاةر :
 مخطوط قرآ كريم للجيب :

 الراريخ :أوائل القرن  13هة  19 /م
 ا بعاد 10 X 6.4 :سم.

 مكا الحفظ :متحف المتروبوليتان بنيويورك.
اسةةتخدم فةةي تجليةةده طريقةةة الالكيةةه ،وتشةةير المالحظةةات الموجةةودة فةةي مقدمةةة هةةذا المصةةحف الصةةغير

المنسوخ بخط الغبار إلى أنه قد تم تسليمه في األصل إلى اإلمبراطور القاجارل فتأ علي شاه 27حتى يتمكن
مةةن حملةةه فةةي جيبةةه فةةي جميةةع األوقةةات ،وفةةي عةةام 1809م ،قُةةدم إلةةى حفيةةد فةةتأ علةةي شةةاه األميةةر طهماسةةب
مير از بمناسبة والدته .وتذكر مالحظة أن هذا المصحف تم نسخه على يد المرحوم عبد محمد علةي  .ويتميةز
المصحف بثراء زخارفه ،أما التجليد فجاء مزخرفاً بزخارف نباتية غاية في الروعة تحمل توقيةع علةي أشةرف ،
وهو رسام الكيه في الفترة من منتصف القرن  12هة 18/م) ،مما يشير إلةى أن التجليةد والةن

إنتاجهما في نفس الوقت.28

ربمةا لةم يةتم

.11اللوحة الحادية عةر:
 مخطوط قرآ كريم للجيب

 الراريخ1274 :هة  1858-1857 /م
 ا بعاد 3.3 X3.3 :سم

 مكا الحفظ :بمكتبة لي لي تحت رقم Adomeit Miniature Islamic mss. C3
 -27فتأ علي شاه هو  :فتأ علي شاه بن حسين قلي خان جانسوز شاه بن محمد حسن خان القاجارل  ،ويقال :كان اسمه بابا
خان ،وشهرته فتأ علي شاه  ،من أسرة قاجار حكم 1183-1256هة1834-1796 /م) ،خلف عمه أغا محمد خان ،قضى
معظم حكمه في الحروب الداخلية والخارجية ،وتمكن من اإلحتفاظ بعرشه ضد خصومه من أسرته ولكنه هزم أمام روسيا التي

انتزعت من فارس رقعة كبيرة من بالد القوقاز ،توفي باصفهان في التاسع عشر من جمادت اآلخرة عام  1250هة  1834 /م؛
راجع  :الموسوعة العربية الميسرة ،المكتبة العصرية 7 ،مجلدات  ،بيروت2010 ،م  ،مج ، 5

2365

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
28
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نسخة مخطوط من القرن الكريم غير مؤرخ ،يرجأ نسبته إلى القةرن 13هةة19/م ،وصةنع لحفظةه حقيبةة
من الجلد األخضر ذات شكل مةثمن ،لهةا مةزالج معةدني ،وقةد جلةد المخطةوط بةاللون األحمةر الةداكن المزخةرف
من اللون الةذهبي ،قوامةه زهةرة ثمانيةة البةتالت فةي المنتصةف ،وتشةع مةن مركزهةا بخطةوط تصةل إلةى األطةراف

تنتهةةي بعالمةةات ذهبيةةة تشةةبه األوراق النباتيةةة الثالثيةةة ،ويصةةل بةةين هةةذا الخطةةوط فةةي منتصةةفها خطةةوط تلتقةةي
لتكون شكل مثمن من اللون الذهبي يزينيةه أفةرع وأوراق نباتيةة ثالثيةة تلتةف مةع بعضةها لتؤلةف كةل منهةا شةكل

أنصاف دوائر متداخلة .أما تصميم الصفحات فجاءت منقوشة باللون الذهبي؛ وتتميز الصفحة األولى بزخرفة
ممي ةزة عةةن بةةاقي الصةةفحات؛ قوامهةةا نجمةةة عش ةرية منتظمةةة ترتكةةز علةةى ك ةل رأس جامةةة مفصصةةة مةةن أربعةةة
بداخل كل منها رسم لزهرة يخرج منها أربعة أفرع على شكل أنصاف دوائر تةربط بةاألفرع التةي تخةرج

فصو

من الجامة التي تليهةا وتنتهةي بزهةرة ،أمةا الةن

فمحةاط ب طةار مةن اللةون الةذهبي الةداكن واسةتخدم فةي الكتابةة

المداد األسةود .ويحمةل المخطةوط فةي نهايتةه وبالتحديةد فةي الصةفحة 287توقيةع الخطةاط ،فوقةع عملةه بالعبةارة
التي كتبها الوضيع الشير عمر دازل سنة 1274هة.29

الخارمة:
تناولت هذه الدراسة موضوع مخطوطات الجيب في العصر اإلسالمي ،وأمكن من خالل دراسة عدد
من النماذج التوصل إلى النتائج التالية :
 أوضةةحت الد ارسةةة انتشةةار مخطوطةةات الجيةةب فةةي العةةالم اإلسةةالمي كلةةه ،وبصةةفة خاصةةة فةةي عهةةد الدولةةة
الصفوية والعثمانية والقاجارية والمغولية الهندية شرقاً إلى األندلس غرباً .

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

درسةةة مخطةةوط الجيةةب لوحةةة  ، )7وهةةو المحفةةوظ فةةي
 أمكةةن مةةن خةةالل ا

Sam Fogg gallery in

 ، Londonنسبته للمدرسة الصفوية فةي العصةر المتةأخر ،ويحمةل توقيةع الفنةان محمةد قاسةم التبريةزل بصةيغة
هنرمن ةةد محم ةةد قاس ةةم التبري ةةزل  ،وهة ةو مخط ةةوط للش ةةعر الص ةةوفي ،وترج ةةع أهمي ةةة ه ةةذا المخط ةةوط ونس ةةخة م ةةن

مخطةةوط فةةي األشةةعار الفارسةةية لكونهمةةا مةةن قالئةةل مخطوطةةات الجيةةب التةةي تتنةةاول موضةةوعات غيةةر القةةرن
الكريم ،وتحتول على تصاوير فنية تماثل تصاوير المخطوطات ذات الحجم الكبير المعتاد .
 نشةةرت الد ارسةةة مخطةةوط جيةةب أندلسةةي يرجةةع لفتةرة الحكةةم المةةدجنُ ،ك ِشةةف عنةةه مخبةةئ داخةةل جةةدار لمنةةزل
بمدينةةة أوكانةةا ،والةةذل يمكةةن نسةةبته للقةةرن  9-8ه ة  16-15 /م) ،وتكمةةن أهميةةة مخطةةوط أوكانةةا فةةي عةةرض
حالة المسلمين أثناء فترة انتقال سياسي وديني وثقافي ولغول ،أدت لصناعته بذلك الحجم.

between amulet and devotion, 99- 100.
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 أظهةةرت الد ارسةةة أن أغلةةب مخطوطةةات الجيةةب التةةي عثةةر عليهةةا هةةي عبةةارة عةةن نسةةر للقةةرن الك ةريم ،ربمةةا
يرجةةع هةةذا لرغبةةة النةةاس فةةي التبةةرك والحفةةظ بةةالقرن الك ةريم ورغبةةتهم بحملةةه معهةةم فةةي كةةل األوقةةات ،ويظهةةر
اإلهتمام الشديد بزخرفة أوراق المصحف والجلود بالزخارف النباتية.

 اسةةتخدمت األسةةاليب نفسةةها التةةي كانةةت مسةةتخدمة فةةي صةةناعة وتجليةةد المخطوطةةات كبي ةرة الحجةةم؛ فنجةةد
أسةةلوب الالكيةةه فةةي زخرفةةة جلةةود مخطوطةةات الجيةةب موضةةوع الد ارسةةة وزخرفتهةةا بالزخةةارف النباتيةةة المذهبةةة

وأشكال بخاريات بداخلها زخارف نباتية.

 تنوعةةت حافظةةات مخطوطةةات الجيةةب مةةا بةةين الح ةوافظ الجلديةةة والمعدنيةةة وقةةد أبةةدع الفنةةان فةةي صةةناعتها
وزخرفتها بالزخارف النباتية المذهبة والهندسية أو بموضوعات تصويرية كاملة .

 أثةةر حجةةم مخطوطةةات الجيةةب الصةةغير بطبيعةةة الحةةال علةةى عةةدد األسةةطر والكلمةةات فةةي الصةةفحات  ،كمةةا
أثرت على الموضوعات التصويرية فلجأ الفنان أحيانةاً لتقسةيم المشةهد إلةى مسةتويين ،مثةل نسةخة مةن مخطةوط
في األشعار الفارسية ،إال أنها لم تؤثر على موضوع التصويرة ،فقد عبرت عنه بصورة جيدة.

 تميةةزت مخطوطةةات الجيةةب للقةةرن الك ةريم بأنهةةا ذات حجةةم أصةةغر عةةن مثيالتهةةا التةةي تتنةةاول الموضةةوعات
الدينية كاألدعية او المخطوطات األدبية ،للبسها ووضعها على األعالم كنوع من التبرك.

 تميةزت مخطوطةات الجيةب األدبيةة بكبةر حجمهةا نوعةاً مةا عةن مثيالتهةا الدينيةة نظة اًر إلحتوائهةا علةى بعةةض
التصاوير التي تزينها ،فكانت تتراو أبعادها ما بين  18 -10سم .

 نةةوع الفنةةانون فةةي أشةةكال مخطوطةةات الجيةةب وسةةاعدهم علةةى ذلةةك صةةغر حجمهةةا ،فوصةةلنا منهةةا ذو الشةةكل
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 .

 يمكةةن التمييةةز يةةين مخطوطةةات الجيةةب التةةي صةةنعت ألجةةل التمةةائم والتبةةرك بهةةا عةةن مخطوطةةات الجيةةب
األخرت التي كانت بغرض سهولة حملها ألجل القراءة ،وذلك من خالل التجليد والختم والتذهيب.

 استخدم في كتابة أغلب مخطوطات الجيب خط النسر وخط الغبار في الكتابة؛ نظ اًر لطواعيتها في الكتابة
بالحجم الصغير.
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ثبت المصادر والمراجع
: المصادر والمراجع العربية:ًأوال
 القرن الكريم
 The Holy Quran

 األلقاب والوظائف العثمانية دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتأ العثماني لمصر حتى إلغاء،  مصطفى، بركات
، مصر، دار غريب،م1924-1517 الخالفة العثمانية من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات
.م2000
 BARAKĀT, MŪṢṬAFĀ, al-alqāb waʾl-waẓāʾīf al-ʿuṯmānīyā, Dirāsa fī taṭawur al-alqāb waʾl-waẓāʾīf
mūnḏū al-fatḥ al-ʿuṯmānī li-Miṣr hatta ilġāʾ al-H̱īlāfa al-ʿuṯmānīya min ẖilāl al-aṯār
waʾl-waṯāʾiq waʾl-maẖṭūṭāt 1517- 1924, Dār Ġarīb,Egypt, 2ooo

.م2017 ، القاهرة، نور للنشر، فن التجليد في العصر القاجارل في ضوء مجموعة جديدة، سامأ فكرل، البنا
 al-Banā, Sāmiḥ Fikrī, Fan al-taǧlīd fī al-ʿaṣr al-Qāǧārī fī dūʾ maǧmūʿa ǧadīda, Nūr liʾl-Našr,
Cairo, 2017.

.م2001  مارس،4. ع،2. مجة، مجلة الدراسات اللغوية،  أنماط الخط واستخدامه الجمالي، سعيد حسن، البحيرل
 al-Biḥīrī, Sāʿīd Ḥasan, «Anmāṭ al- ẖaṭ wa istẖdāmūh al- ǧamālī», Mağalat al- Dirāsāt alLūġawīya2, No. 4, March, 2001.

: تحقيق، الجواهر والدرر في ترجمة شير اإلسالم ابن حجر،)هة902 : ت، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، السخاول
.م1999 ، دار ابن حزم: بيروت، إبراهيم باجس،عبد المجيد
 al- Saḥāwī, ŠAMS AL-DĪN MŪHAMAD BIN ABD AL-RAḤĀMĀN, (T. 902 A.H), al-Ǧawāhir waʾldurar fī trğamat Šayḥ . Ed. Abd al-Mağīd, Ibrāhīm Bāğis, Beirut ,1999.

،43  مكتبة الملك فهد الوطنية السلسة الثالثة: الرياض، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، سهيل، صابان
.م2000
 Ṣābān, Sūhīyl, al-Mūʿğam al - mawṣūʿī liʾl -mūṣṭalaḥāt al-ʿuṯmānīya

al-Tārīẖīya, al- Riyad:

Maktabat al-Malik Fahd al -wa ṭanīyah al-Silsilah al -Ṯāliṯa , vol.43, 2000

، دار الملك عبد العزيز:  الرياض، 3. مجة، مصطلحات التارير العثماني معجم موسوعي مصور، صالأ سعداول، صالأ
.3. مجة،م2016
 ṢĀLIḤ , ṢĀLIḤ ṢIʿDĀWĪ , Muṣṭalaḥāt al-tārīẖ al-ʿutmānī (muʿğam mawṣūʿ ī muṣawar) , 3
volumes, Riyad: Dārt al-malik ʿAbd al-ʿAzīz, 2016, vol. 3.

، دار الكتب الخديوية، صبأ األعشى في صناعة اإلنشاء،)م1418/هة812 : أبي العباس أحمد بن علي ت، القلقشندل
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الصور

 محفوظ بمتحف بروكلين،) مصحف للجيب1 لوحة
,Accessed 9/5/2021 .https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/148652

) صفحتان من مصحف بحجم الجيب2 لوحة
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-including-fine-carpets, Accessed 10/9/2021.and-textiles-l07222/lot.24.html
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لوحة  (3مخطوط جيب أندلسي ،يرجع للقرن 9-8هة ،16-15/محفوظ ضمن مجموعة خاصة بأسبانيا
Historias religiosas ,16/12
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لوحة  )4مصحف للجيب وعلبة معدنية لحفظه يرجع للقرن 11هة17/م ،محفوظ بمكتبة مورغان بنيويورك،
https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-painting/6, Accessed 10/9/2021.

لوحة  )5مصحف صغير من القارة الهندية ،يرجع للقرن 11هة17/م ،محفوظ بمكتبة لي لي بجامعة إنديانا ،عن:
https://www.mazameer.com/vb/threads/134344/page-13, Accessed 10/9/2021.
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لوحة )6تصويرة من مخطوط فتو الحرمين  ،عن :
, Accessed 10/4/2021https://www.metmuseum.org/art/collection/search/456342

لوحة  )7مخطوط جيب للشعر الصوفي ،العصر الصفول ،محفوظة ضمن مجموعة خاصة ل سام فوج
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) جلدة مخطوط جيب من القرن الكريم8 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)

، من مخطوط مختارات من الشعر الفارسي،) جلدة مخطوط و تصويرة تمثل المجنون وسط الحيوانات9 لوحة
https://art.thewalters.org/detail/35959/anthology-of-persian-poetry-3/, Accessed23/8/2021
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،) مخطوط جيب من القرن الكريم10 لوحة
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 .
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لوحة  )11مصحف صغير للجيب ،محفوظ بمكتبة لي لي بجامعة إنديانا تحت رقم
،Adomeit Miniature Islamic mss. C3
https://www.mazameer.com/vb/threads/134344/page-13, Accessed 10/9/2021.
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