
 الصفويفن تجليد الكتب في العصرين 
 .والعثماني 

مواد الدباغة  –الجلود ومصادرها ) المواد الخام  –أوال   
– 

مواد الزخرفة واأللوان  -المواد الالصقة              
 ( .   والحريروغيرها 

 -:األدوات المستخدمة في التجليد  –ثانيا 
 -المنشار –المنسلة  –االبرة  –التخت –الملزم      

 –الرخامة  –المحط  –القصافة  -الفرجار –المثقاب 
 .المقطع  –السكين 

 -:أدوات الزخرفة  –ثالثا 

 –الترنجة  –األختام  –المجواب  –السخان  –المكواة   
 .  وغير ذلك ( انظر شكلها بالمذكرة ) عجلة الروليت 

 



 . االسالميالهيئة العامة للكتاب 

1-  الشكل المربع . 

 2-  أو  المصحفيالشكل األفقي أو
 .االيطالية  الفورمةالسفينة أو 

3-  الفرنسية  الفورمةالشكل العمودي أو
 . 

 

الدفة  –الدفة اليمني ) مكونات الجلدة  
اللسان وقنطرة  –القنطرة  –اليسري 

 ( .اللسان 

 



 العوامل المؤثرة علي تقدم فن التجليد:- 

الخزانات  –أسواق الوراقة  –المكتبات   
 .الحالة العامة واالقتصادية  –األميرية 

 طرق تنفيذ الزخرفة:- 

 –الضغط باالختام  –( آلة محماة )  التمحيط  
فن الالكية  –التذهيب  –التفريغ أو القطع 

وهو صمغ السندروس مضافا اليه نفس 
 ( .الكمية من زيت بذر الكتان 

 



  الصفوينماذج من العصر 

1-  المجلدون وعالقتهم بالمصورين:-  

محسن –محمود المجلد  – التبريزيدمحم صالح   
قاسم التبريزي  –قوام الدين التبريزي  –المجلد 

 أقا صادق  –دوست دمحم  –

 

2-  الزخرفيةالتصميم العام للجلدة وعناصره . 

 



 . م16/  هـ10جلدة مخطوط صفوى من القرن 



جانب من قصة ليلى  بتصويرةجلدة مخطوط  
 . م16، ايران القرن والمجنون 



















 .مطبوع ومذهب  -م 16ق  ايران



 وتذهيب ( دانتيال) تفريغ  –م 16/ هـ 10 – ايران



 م17ايران القرن 



 .م 18/ هـ 12- ايران – الكيه



 العصر العثماني 

 المجلدون:- 

محمود شلبي وأسرته سليمان               
 ( .من عصر القانوني ) ومصطفي 

 

التصميم العام ونوعية الزخارف والنماذج 
 ( .أنظر مايعرض عليك من صور) األثرية 



 . م16/  هـ10جلدة مخطوط من تركيا في القرن 



 م16/ هـ  10 –تركيا جلدة كتاب من 



 .م 18/ هـ 12 –تركيا  – الكيه



 . م16، القرن  بايزيدجلدة مصحف برسم السلطان 



  هـ1089جلدة مصحف مؤرخة  



 هـ1093جلدة مصحف مؤرخة 



  . هـ1132جلدة مصحف مؤرخة 



 . هـ1163جلدة مصحف مؤرخة 



، زخارف  م18جلدة مصف النصف الثانى من القرن 
 .رومي 



 ركوكو،  م19جلدة مصف من القرن 



 .باروك ،  هـ1279جلدة مصحف مؤرخ 



باليونان  ابيروس، الفضة غالف مخطوط من معدن 
 . هـ1840


