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Abstract: Signatures of Muslims craftsmen, which recorded on some of the products of applied arts is consider the 
main source to identify the names of the makers of that era and its artists, and the specialization of each of them and 
its place among the sons of his craft, in what is known from the literature contemporary historical may be ignored 
in most cases, the reference to class craftsmen and artists or history of its members only rarely. Was characterized 
Mamluk pottery that many of them carrying the signatures industry, but until now, researchers can not in this field 
cutting if these signatures are real names of these craftsmen or not. The research aims to reveal the real name of the 
famous potter in the Mamluk period, depending on the sign of the potter>s record on a tile of blue and white Mamluk 
porcelain century chronicles the 9 h / 15 m, stored in the MUSEUM OF CERAMIC SEVRES(INV. 7111-2), which will 
be mentioned during the search. Note that this sign has not been published before-

مقدمة

648-923ه��������/1250-1517م  اململوكي  العصر  يتميز 
بنهضة فنية تركت آثارها في كل جوانبه، حيث يعد العصر 
الذهبي لكثير من الفنون في مصر وبالد الشام، فقد اشتهر 
البذخ  إلى حياة  وامل��ال، وه��ذا ما دفع  بالثروة  العصر  هذا 
اقتناء  والرغبة في  املماليك  التي عاشها سالطني  والتأنق 
التحف. وقد جعل الفنان ال يقنع باجلهد البسيط في عمله، 
وإمنا كان يبالغ في العناية بالتحف وزخرفتها، وهو مطمئن 
إلى أنه سيجد من التقدير وحسن األجر ما يحفزه إلى بذل 

مزيد من اجلهد والعناية.

وقد ازدهرت في العصر اململوكي في مصر وبالد الشام 

اخلزف،  بينها  من  التطبيقية،  الفنون  من  الكثير  صناعة 
مبختلف أنواعه، وسار في طريق التطور خالل هذا العصر 
خطوات واسعة )عليوة 1970: 9، زكي 1977: 49، دمياند 

1982: 226، عالم 1992: 289(.

ويتميز اخلزف اململوكي في البداية باستعمال العناصر 
األسود  اللونني  على  األل��وان  واقتصرت  احمللية،  الزخرفية 
في  احمللية  بتقاليده  اململوكي  اف  اخل��زّ واحتفظ  واألزرق، 

الزخارف عبر العصور السابقة.

يتضح في زخارف اخلزف اململوكي تياران من التأثيرات 
التي  التحف  في  يظهر  إيراني  أحدهم��ا  الفنية اخلارجية؛ 
7ه����/13م،  ال��ق��رن  م��ن  الثاني  النصف  إل��ى  نسبتها  ميكن 

اخلّزاف غيبي بن التوريزي )القرن 8- 9هـ/14- 15م(
إطاللة جديدة في ضوء توقيع ُينشر ألول مرة

عبداخلالق علي الشيخة

ملّخص: تعد توقيعات الُصّناع املسلمني التى ُسجلت على بعض املنتجات الفنية التطبيقية املصدر الرئيس للتعرف على 
املؤلفات  أن  ملا هو معروف من  أبناء حرفته، وذلك  كٍل منهم ومكانته بني  العصر وفنانيه، وتخصص  ُصّناع ذلك  أسماء 
التاريخية املعاصرة قد أغفلت - في معظم األحيان - اإلشارة إلى طبقة الُصّناع والفنانني، أو التأريخ ألفرادها إال نادراً. 
وقد متيزت أواني اخلزف اململوكي بأن كثيراً منها يحمل توقيعات ُصّناعه، إال أنه حتى اآلن ال يستطيع الباحثون فى هذا 
املجال القطع إن كانت هذه التوقيعات متثل االسماء احلقيقية لهؤالء الُصّناع أم ال. ويهدف البحث إلى الكشف عن االسم 
احلقيقى ألشهر خّزاف فى العصر اململوكى، وذلك اعتماداً على توقيع لهذا اخلّزاف سجله على بالطة من اخلزف اململوكى 
تؤرخ بالقرن 9ه�/15م، محفوظة فى )Museum of Ceramic Sevres Inv. 7111 – 2(، والتي سوف يرد ذكرها خالل البحث. 

علماً بأن هذا التوقيع لم يسبق نشره من قبل.

 )ص ص 59-72( ردمد 1319-8947
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ال��ق��رن 8ه�������/14م؛ واآلخ����ر صيني،  م��ن  وال��ن��ص��ف األول 
واستمر  8ه����/14م،  القرن  منتصف  نحو  منذ  ظهوره  يبدأ 
ط���وال ال��ق��رن 9ه������/15م، إذ ت��أث��ر اخل���زف امل��م��ل��وك��ي منذ 
أواني  وأل�وان  وزخ��ارف  بأشكال  8ه���/14م  القرن  منتصف 
الب�ورسلني والسيالدون الصين���ي املستورد، وقد بدأ التأثير 
القرن  للنسخ في  ومحاولة  تقليداً  وانتهى  ومحاكاة،  طفيفاً 

9ه�/15م.

من جهة أخرى، يتميز اخلزف اململوكي بتنوع استعمال 
الزبدي،  األصفر،  فيها  فنجد  املختلفة؛  بدرجاتها  األل��وان 
واللون  األس���ود  ال��ل��ون  إل��ى  وال��ق��امت يصل  ال��ف��احت  العسلي 
الفيروزي واألخضر )أتيل 1981: 153(، إضافة إلى اللونني 
األسود واألزرق الكوبلتي، وذلك على أرضية بيضاء أسفل 
الطالء الزجاجي الشفاف، وقد رسمت الزخارف بخطوط 
هندسية،  ن��ب��ات��ي��ة،  ت��ك��وي��ن��ات  ع��ل��ى  تشتمل  وه���ي  سميكة، 
وزخارف  آدم��ي��ة،  رس��وم  ون���ادراً  وأس��م��اك،  حيوانية، طيور 
تنوعت  وق��د  وال��ك��وف��ي.  والثلث،  النسخ،  بخطوط:  كتابية 
أشكال هذه األواني التي أخذت هيئة جرار كبيرة للتخزين، 
وصحون  أطباق  سلطانيات،  )األلبارللو،  جرار  إلى  إضافة 
 Féhérvàri( )متنوعة األحجام، مشكاوات، مناضد، شماعد

.)1973: 132

ويتصف الطالء الزجاجي الشفاف للخزف اململوكي بأنه 
أقل جودة، ومن خصائصه وجود نقط سميكة خضراء اللون 
تتجمع حول القاعدة السفلية لألواني والقدور، وجند هذه 
الظاهرة أوضح ما تكون على األقسام السفلية من اجلرار 
القاعدة  تغطية  اكتمال  ع��دم  يتضح  كما  والسلطانيات، 
 ،172  :1981 )أتيل  الشفاف  الزجاجي  والطالء  بالدهان 

.)Brend 1991: 110 ،81 الشكل

كما أن املنتجات اخلزفية اململوكية كان ينقصها عنصر 
إذ   ،)Abel 1930: 31( القوية العجينة اجليدة  أساسي وهو 
كانت عجينتها ثقيلة سميكة اجلدران وأقل جودة وخلواً من 
الشوائب من مثيالتها املستوردة من إيران أو الصني )محمد 
صنعها  في  واستخدمت   ،)74  :1988 حسني   ،49  :1986
خامة محلية بيضاء ضاربة إلى الصفرة أو حمراء، أو متيل 
إلى اللون الرمادي مغطاة بطبقة رقيقة من الطفل األبيض، 
تلون مبجموعات متباينة من األلوان: األسود، واألزرق،  ثم 

 Bahgat( واألخضر، والفيروزي أسفل طالء زجاجي شفاف
 Jenkins ،153 :1981 73 :1930، أتيل, Féhérvàri 1973: 132

.)1984: 110

من عجينة  اململوكية  اخلزفية  البالطات  كذلك صنعت 
محلية هّشة متيل إلى اإلحمرار في مصر بينما متيل إلى 
اللون الرمادي في بالد الشام؛ ولعل هذا ما دفع الُصّناع إلى 
بإخفاء  يقوموا  لكي  قوية،  بيضاء سميكة  بطانة  استخدام 
العجينة التي نستطيع مالحظتها إذا ما أزيلت طبقة البطانة، 
إضافة الستخدام طبقة طالء زجاجي شفاف سميكة أيضاً 
 :1986 محمد   ،322  :1970 يوسف   ،327  :1948 )حسن 
54(؛ ويدل ذلك على مهارة اخلّزافني املماليك في قيامهم 
وتطويعها  خامات،  من  أيديهم  بني  متاح  هو  بالتصنيع مبا 
الحتياجاتهم لسد حاجة األسواق، على الرغم من أن اخلامة 
اململوكية غير نقية ومليئة بالشوائب، إال أنهم استخدموها 
املنافسة  ف��ي  الستخدامها  بها  القصور  ج��وان��ب  وع��اجل��وا 
التجارية الشديدة مع املنتجات اخلزفية الصينية واإليرانية 

في ذلك العصر.

وتتشابه املنتجات اخلزفية في كل من مصر وبالد الشام 
منها  صنع  ما  معرفة  معها  يصعب  لدرجة  واض��ح،  بشكل 
 Migeon 1927: 210,( في مصر، وما صنع في بالد الشام
Lane; 1957: 17، 18، دمياند 1982: 219، حسني 1989: 

105(، إذ تدل القطع اخلزفية التي عثر عليها في في كل من 
مصر وبالد الشام، على أن اخلّزافني جلأوا إلى األشكال 

واألساليب الفنية والزخرفية نفسها )أتيل 1981: 147(.

وف��ي أواخ���ر ال��ق��رن 9ه�����/15م، ب��دأت صناعة اخلزف 
منتجات  األس���واق  غ��م��رت  إذ  االض��م��ح��الل،  ف��ي  اململوكي 
البورسلني الصيني بكميات أكبر، وأقبل الناس على شرائها، 
األواني  ه��ذه  منافسة  اخل��ّزاف��ني  على  العسير  من  فأصبح 
اجلميلة الرخيصة الثمن )يوسف 1970: 321،322، دمياند 
املنتجات  مقابل  ف��ي   ،)Bloom 1999: 105  ،221  :1982
البطانات  رديئة  احمللية ضعيفة اخلامة، سميكة اجلدران، 
أثناء  وج��ود عيوب  إل��ى  ال��رس��وم، إضافة  ركيكة  وال��ط��الء، 
 Scanlon  ،49  :1977 زك��ي   ،Bahgat 1930: 80( التسوية 
121 :1984(؛ حتى إذا جاء العصر العثماني 923ه�/1517م 

كانت مصر وبالد الشام تستورد اخلزف التركي من مراكز 
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صناعته في آسيا الصغرى.

وقد كان وراء ازدهار الصناعة، وتقدم الفنون التطبيقية 
والفنانني  ���اع  الُصنَّ م��ن  كبير  ع��دد  امل��م��ال��ي��ك،  عصر  ف��ي 
الفنية  املنتجات  معظم  ارت��ب��اط  ساعد  كما  املتخصصني؛ 
���اع للدقة واإلتقان  بطبقة احلكام على توّخي الفنانني والُصنَّ
في  ���اع  الُصنَّ تنظيمات  كانت  كما  وزخرفتها،  صنعها  في 
الفنون والصناعات  املماليك ذات دور مهم في دفع  عصر 

إلى األمام )عليوة 1979: 89- 92(.

���اعه،  ُصنَّ توقيعات  بكثرة  اململوكي  ويتميز اخلزف  هذا 
التي تربو على ثالثني اسماً، منها على سبيل املثال وليس 
ال��ت��وري��زي، األستاذ  اب��ن غيبي  ال��ت��وري��زي،  احل��ص��ر: غيبي 
�از،  �از، ابن اخلبَّ املصري، شيخ الصنعة، غزال، غزيَّ�ل، اخلبَّ
عجمي، مهندم، نقاش، الهرمزي، أبو العز، قطيطة، درويش، 
دهني، البقيلي، أوالد الفخوري املصريني، ابن امللك، خادم 
 Bahgat & Massoul 1930:75, Abel 1930:11:38,( الفقراء 
 Lane 1957: ،115 ،114 :1952 حسن 1948: 325، مرزوق
عليوة   ،319  :1970 يوسف   ،171،470  :1965 الباشا   15,

1979: 99، أتيل 1981: 151، دمياند 1982: 220، محمد 
1986: 54، الباشا 1990: 253(.

الُصّناع داخل قواعد  وقد وردت أغلب توقيعات هؤالء 
األوان��ي من اخل��ارج، في حني ورد القليل منها منفذاً فوق 
التوقيعات  من  ع��دد  ورد  كما  ل��ألوان��ي،  اخل��ارج��ي  السطح 
على البالطات اخلزفية التي وجدت تزين بعض العمائر في 

القاهرة ودمشق.

الفترة  ف��ي تلك  الُ��ص��ّن��اع  م��ن جملة ه��ؤالء  وق��د وصلنا 
 Fouquet 1900: 64, 65, Abel( )1(اخلّزاف غيبي بن التوريزي
 1930: 18, Bahgat & Massoul 1930: 75, Lane 1947:31,

113( الذي يعد م��������ن أشهر خّزافي العصر اململوكي في مصر 

وبالد الشام على اإلطالق، وأوفرهم انتاجاً في القرن9ه�/
 Fouquet 1900:46,47, Abel 1930:14, Bahgat &( ال���15م، 
 ،Massoul 1930:17, Hobson 1932:60, Lane 1947: 31, 113

حسن 1948: 322، حسن 1956: 425، يوسف 1961: 7، 
الباشا 1966: 101، يوسف 1970: 115، عليوة 1979: 99، 
Soustiel :1985 .208، البهنسي 1986: 387، حسني 1989: 

31، 79(، وهو يتزعم مدرسة كبيرة من خّزافي هذا العصر 
ممن سجلوا أسماءهم على منتجاتهم اخلزفية، وتربطهم به 
صلة الصانع بأستاذه )حسن 1948: 323، يوسف 1958: 
387، حسني   :1986 البهنسي   ،115  :1970 يوسف   ،174

.)79 :1989

الفسط�اط)2(  منطق�ة  في  األثرية  احلفائ�ر  وق�د كشفت 
 ،122-116  :1983 علوي   ،40  ،39  :1961 )اإلصطخري 
Hobson 1932: 10, 11، زكى 1966: 4-99، مارسيه 1968: 

 ،21  -13  :1989 رزق   ،85  ،84  :1984 حسني   ،75،131
 Tonghini1994: 255,  ،118  -115  :1991 س��دي��رة  أب��و 
 Bloom1999: 51, ،155 :1999 الباشا Golombek1996: 32,

القاهرة)3(  م��ن  أخ�رى  أنحاء  وفي   ،)Makariou 2001: 170

)البغدادي 1984: 104، زكي 1966: 9- 21، زكي 1969: 
ج2 ص ص Ferhérvàri 1973: 132 ،625 ،624، رايس1977: 
أبو   ،70  ،14  :1989 رزق   ،87  ،86  :1984 حسني   ،103
سديرة Porter 1995: 93 ،118 :1991، ياسني 2002: 14، 
هذا  اسم  التي حتمل  اخلزفية  القطع  م�ن  مئات  عن   )25
 .)Fouquet 1900: 46, Bahgat & Massoul 1930: 75( اخلّزاف
ويحتفظ متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة بأعداد ضخمة من 
بقايا األواني اخلزفية، ال سيما قيعانها التي حتمل توقيعه 
بأشكال متنوعة)4(، ويتوزع باقي إنتاجه بني عديد كبير من 
ضمن  وذل��ك  واألجنبية)7(  والعربية)6(  املصرية)5(  املتاحف 

مجموعات اخلزف اململوكي احملفوظة في تلك املتاحف.

التي  املتكاملة  اخلزفية  األوان��ي  ن��درة  من  الرغم  وعلى 
اف، إال أن بقايا تلك األواني  إلى هذا اخل��زّ ميكن نسبتها 
كافية  مبعلومات  أمدتنا  قد  توقيعه  حتمل  التي  وقيعانها 
منتجات  متيزت   .)Fouquet 1900: 46( الفني  أسلوبه  عن 
غ��ي��ب��ي مب��م��ي��زات ع���دي���دة؛ ل��ع��ل أه��م��ه��ا ه��و غ��ل��ب��ة اللونني 
األزرق،  اللون  جانب  إل��ى  استخدم  كما  واألزرق،  األبيض 
الداكن؛  واألحمر  القامت  واألصفر  الباهت  األخضر  أل��وان 
ما  ولكن اللون األخضر واللون األزرق الفيروزي كان نادراً 
والدقة،  الرقة  من  مَلَسات  بها  أعماله  وكانت  يستخدمهما؛ 
وكانت جدران أوانيه قليلة السمك، وكذلك سعة وحجم تلك 
أوانيه، وِدهانها وطالئها  األواني؛ كما امتاز بجودة عجينة 
 Fouqeut 1900: 48, Bahgat 1930: 75,( الزجاجي الشفاف
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,Abel 1930: 14 حسن Lane 1957: 31, ،322 :1948 يوسف 

1970: 116، عليوة 1979: 99، 100، بهنسي 1985: 22، 
.)EL-Basha 1999: 116 ،387 :1986 بهنسي

ل��م يصلنا من  أم��ا م��ن حيث أش��ك��ال أوان��ي��ه، فلألسف 
إنتاجه آنية واحدة مكتملة حتى نستطيع من خاللها معرفة 
قواعد  متثل  كسر  عن  عبارة  وصلنا  ما  فجميع  أشكالها، 
أواٍن  كانت  أنها  نستنتج  خاللها  من  والتي  فقط،  األوان��ي 

.)Fouqeut 1900: 48( صغيرة احلجم إلى حد ما

ومن الزخارف الهندسية التي استعملها غيبي في زخرفة 
بعض أوانيه، تقسيمات هندسية إشعاعية تخرج من دائرة 
مكّونة  بحافته،  وتنتهي  اإلن��اء  مركز  في  وري��دة  أو  صغيرة 
قطاعات مثلثة الشكل متلؤها زخرفة تشبه احلرف الالتيني 
)Y(، مكررة في تناسٍق جميل، يطلق عليها »الدقماق« )يوسف 
بالتبادل مع أفرع  الباشا 1970: 98(، وذلك   ،303 :1970
نباتية، وزخرفة تشبه قشور السمك وكتابات نسخية، ومتأل 
األرضية نقط رفيعة أو خطوط صغيرة على شكل تهشيرات 

.)Bahgat & Massoul 1930: 75 Abel 1930: 14(

كما اهتم غيبي كذلك بالرسوم النباتية، مثل: ثمار الرمان 
واخلوخ وسط أغصان وأوراق نباتية قريبة من الطبيعة إلى 
)Abel 1930: 15, 16، حسن 1948: 322،1956:  كبير  حد 
425، عليوة 1979: 99، 100، بهنسي 1986: 387( ؛ كما 
جند في زخارفه رسوماً لنباتات مائية على الطراز الصيني 

.)Fouquet1900: 48( بشكل باقة لطيفة

كما رسم غيبي أيضاً الطيور املختلفة واملتنوعة كالببغاء، 
واألوزة، وبعضها ينظر إلى اخللف، وحولها األفرع النباتية؛ 
الرومية،  كالدجاجة  طائر  رس��م  أي��ض��اً  الطيور  ه��ذه  وم��ن 
الطاووس، باز ينقض على أوزة. وجند رسوم الطيور عنده 
خليطاً من رسومها التقليدية املعروفة في اخلزف املصري، 
البورسلني  في  الطيور  رسوم  عن  املقتبسة  الرسوم  وبعض 
الصيني واخلزف اإليراني املعاصر؛ ومن هذه الطيور رسم 
إذ  جميل،  تخطيطي  بأسلوب  نُّفذ  اخلرافي،  طائرالعنقاء 
جعل بعض أجزائه كالذيل على شكل زخرفة نباتية مزهرة، 
إلى  م��ح��ورة؛ ه��ذا إض��اف��ة  ف��ي منقاره سمكة  وق��د أمسك 
وأوز  وب��ط  كالبجع  طويلة؛  برقبات  لطيور  متنوعة  رس��وم 

طائر، وتتميز هذه الطيور باملنقار الطويل، والرقبة واألرجل 
 Fouqeut 1900: 48, Abel 1930: 15, PL( كذلك  الطويلة 
 XIII, Figs. 60, 61, 62, 63, 64, 65, PL XIV, Fig. 74, PL

.)XV, Fig. 77

وتظهر رسوم األسماك على منتجات غيبي من األواني 
اخلزفية، وقد زينت ذيولها بشكل تفصيص نباتي، أو تُرسم 
متالحقة كأنها تسبح، مرسومة بأسلوب قريب من الطبيعة، 
 Fouquet( بسيط  زخرفي  بأسلوب  مرسوم  اآلخر  وبعضها 
 ،323  ،322  :1948 Abel 1930: 15, 16 ,48 :1900، حسن 

1956: 425، عليوة 1979: 99، 100، بهنسي 1985: 22، 
1986: 387، غيطاس 1994: 267، 268(.

كذلك رسم غيبي على منتجاته أشكاالً حيوانية مختلفة، 
موضوعاته  ومن  النائم حتت شجرة؛  والثور  الغزال،  منها: 
اخللف،  إل��ى  ينظر  وه��و  مفزعاً  يفر  رس��م حصاناً  الرائعة 
كما صّور لنا غيبي كثيراً من موضوعات ِعراك احليوانات 
أو انقضاض طائر على حيوان، أو حيوان على حيوان آخر 
)يوسف 1970: 117، حسني 1982: 32، 33، 1989: 80(.

ما  منها  التصويرية،  املناظر  بعض  غيبي  رس��م  كذلك 
يعرض أشخاصاً، وأخرى تعرض ملوضوعات دينية؛ وتظهر 
عامة،  الصيني  باألسلوب  واضحاً  تأثراً  املوضوعات  ه��ذه 
 ،101  :1966 )ال��ب��اش��ا  واخللفيات  امل��الب��س  ف��ي  وبخاصة 
حسني 1982: 33،1984: 110، 1989: 80(؛ كما رسم أيضا 
له رأس حيوان يجلس على كرسى مرتفع وميسك  شخصاً 
في يديه جسمني مكورين، أطلق عليه »الشيطان والذهب« 
)Abel 1930: 15, Fig. 98(. وعلى إحدى القطع املشهورة جند 
رسم سيدة جالسة وفوقها بقية رسم شبه مالك أو شخص 
 Abel( »أب���ل«  الباحث  اعتقد  وق��د  م��ش��دودة،  حبال  ب��ج��وار 
الرسم رمبا كان ميثل منظراً  أن هذا   ،)1930: 16, Fig. 99

دينياً مسيحياً للبشارة وأن الرسم ل� »السيدة مرمي« وللمالك 
»جبريل«، زاعماً أن الفنان غيبي كان مسيحياً، أو مسيحياً 
سورياً، غير أن هذا االستنتاج يحمل هذه الرسوم الصينية 
الطراز أكثر مما تعني، فالثابت أن الرسوم البشرية ورسوم 
القديسني والشخصيات اخلارقة أيضا منتشرة في زخارف 
البورسلني في ذلك العصر، وتزخر بها املعتقدات واألساطير 
الصينية؛ لذا، من املتوقع أن غيبي قد نقل هذا الرسم من 
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إحدى أواني البورسلني املستوردة )يوسف 1970: 117(.

أما عن النقوش الكتابية في زخارف غيبي فبها بعض 
اجلميلة  النصوص  ذلك  على  يدل  ومما  واجلمال،  اإلتقان 
إضافة  واملضفور،  واملرّبع  امل��وّرق  الكوفي  باخلط  املكتوبة 
إضافة   ،)3  ،2  ،1 )ال��ل��وح��ات:  والثلث،  النسخ  خطي  إل��ى 
باسمه بطرق  وّقع عليها  التي  العديدة  األوان��ي  إلى قواعد 
هذا  ولعل   .)118  :1970 )يوسف  أيضاً  ومتنوعة  مختلفة 
التنوع نتيجة لتعدد املوّقعني أو لنقل اخلّزافني الذين كانوا 
يعملون معه في ورشتة وحتت إمرته، واملكلفني بتسجيل اسم 
غيبي على قيعان األواني التي تخرج من هذه الورشة؛ وقد 
سجلت هذه التوقيعات أو لنقل تلك العالمة التجارية لورشة 
غيبي باللون األسود في بعض األحيان، وفي أحيان أخرى 

جاء التوقيع باللون األزرق.

مما تقدم، يتضح لنا أسلوب »غيبي« في الزخرفة، فنجد 
الذي ميكن  التقليدي  النوع  من  وزخارفه  بعض موضوعاته 
امل��ص��ري، ويتصل كذلك  ت��ط��وره ف��ي زخ���ارف اخل��زف  تّتبع 
أخرى  إسالمية  ب��الد  في  ازده��رت  التي  الفنية  باألساليب 
 :1989  ،33 ح��س��ني1982:   ،119  :1970 )ي��وس��ف  ك��إي��ران 
.80(؛ وكذلك جند مياًل كبيراً واهتماماً باقتباس موضوعات 
من  كثير  فيها  ق��لّ��ده  ب��ه،  ال��ط��راز خاصة  وزخ���ارف صينية 
خّزافي ذلك العصر)يوسف 1970: 119، حسني 1982: 33، 
1989: 80(؛ فقد حاول غيبي مراعاة أذواق رعاة الفن في 
عصره، وبدأ يُظهر لنا في إنتاجه الفني الكثير من التأثيرات 
بزخارف  تأثره  مدي  عن  منتجاته  لنا  تكشف  إذ  الصينية، 
بكميات  تستورده  القاهرة  كانت  ال��ذي  الصيني  البورسلني 
كبيرة في ذلك العصر، وبخاصة اخلزف ذو اللونني األبيض 
 Fouqeut 1900: 48, Bahgat & Massoul 1930: 75,( واألزرق
يوسف 1961: 70، يوسف 1970: 319، 381، حسني 1982: 

32، حسني 1984: 110، حسني 1989: 80(.

خالل  »غيبي«  اس��م  يحمل  ال��ذي  اخل��زف  اشتهر  لقد 
أن  كما  9ه����/15م،  القرن  من  الثالثينيات  أو  العشرينيات 
أسلوب غيبي يبدو واسع االنتشار في دمشق، أو أنه ظهر في 
ورشتني، واحدة في دمشق واألخرى في القاهرة في العصر 
تخضعان  املدينتان  فيه  كانت  ال��ذي  الوقت  في  اململوكي، 
لسلطة واح���دة؛ ي��ؤك��د ذل��ك اخل���زف ال��رائ��ع، ال���ذي يشّكل 

بالطات الكسوة الداخلية لقبة الدفن مبجمع غرس الدين 
خليل التوريزي في دمشق املؤرخة قبل 823 ه�/1430م؛ إذ 
اخلزفية  التجميعات  إحدى  على  مدوناً  »غيبي«  اسم  نرى 
فيها بصيغة »عمل غيبي توريزي«، )اللوحة 3(، وهذا يعني 
أن ورشة غيبي بدمشق قد استمرت قائمة حتى هذا التاريخ، 
فقدمت هذه الكسوة، ويحدد هذا صلة غيبي بدمشق، علماً 
غيبي  اس��م  ال حتمل  أخ��رى  خزفية  ب��الط��ات  نعرف  بأننا 
ولكنها تكاد تكون مطابقة خلزف غيبي، موجودة في املتحف 
ومتحف  بلندن،  وألبرت  فكتوريا  ومتحف  بدمشق،  الوطني 
بنيويورك،  املتروبوليتان  ومتحف  بالكويت،  رج��ب  ط��ارق 
غيبي  قيام  يؤكد  م��ا  بالقاهرة؛  اإلس��الم��ي  الفن  ومتحف 
البالطات  بإنتاج  األوان��ي اخلزفية  بجانب صناعة  وورشته 

اخلزفية أيضاً.

إن غيبي ميثل هو وتالميذه مدرسة فنية دامت فترة طويلة 
ذاعت  غيبي  شهرة  أن  يبدو  ما  وعلى  اململوكي،  العصر  في 
بدرجة كبيرة، حتى أن إنتاجه كان يباع بكثرة، وحظي بتقدير 
الذين  اخل��ّزاف��ني  معظم  بغيبي  تأثر  وق��د  ع��ص��ره،  ف��ي  كبير 
عاصروه أو الذين جاءوا بعده، وهو أمر معتاد بالنسبة لكل 
 ،Bahgat & Massoul 1930: 76( مصور ماهر أو فنان مشهور
حسن 1948: 323، يوسف 1970: 120، عليوة 1979: 100، 

حسني 1982: 33، بهنسي 1985: 22، حسني 1989: 80(.

ويبدو أن هذا اخلّزاف لم يكن وحيداً، بل إن كثيراً من 
أبنائه أو أفراد أسرته، أو من صّناعه وأتباعه وتالميذه رمبا 
االسم  هذا  فأصبح  »غيبي«،  اسمه  استعمال  في  استمروا 
داللة على ورشة أو طريقة صناعية وزخرفية )حسن 1948: 
323، 1956: 425، عليوة 1979: 99، بهنسي 1985: 22(؛ 
يؤكد  كما  غيبي،  توقيعات  واختالف  تنوع  ذلك  على  وي��دل 
ذلك أيضاً قاع إناء من اخلزف اململوكي عثر عليه في حفائر 
اإلناء  وج��ه  على  توقيعه  اخل��ّزاف  الفسطاط سجل  مدينة 
 Bahgat & Massoul 1930:( غيبي)8(«  ابن  »عمل  بصيغة 
 Jenkins 1984: 112, Soustiel 1985: ،100 :1979 76، عليوة

221(، في حني سجل التوقيع داخل القاع من اخلارج بصيغة 

»غيبي« )اللوحة 1(.

أما بالنسبة للفترة الزمنية التي عمل خاللها غيبي في 
دمشق  مدينة  في  س��واء  وزخرفته،  اخل��زف  مجال صناعة 
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عمل  أن��ه  فالراجح  مبصر،  الفسطاط  مدينة  أو  بالشام، 
خالل النصف األول من القرن 9ه�/15م.

الهدف من الدراسة
لهذا  الكشف عن االسم احلقيقي  إلى  الدراسة  تهدف 
ب��ني علماء  م��ع��روف  أن��ه  الثابت  م��ن  إذ،  الشهير؛  اخل���ّزاف 
بن  غيبي  باسم  أو  غيبي،  باسم  اإلسالمية  والفنون  اآلث��ار 
التوريزي. ولسنا هنا بصدد الكتابة عن هذا اخلّزاف للمرة 
األولى؛ فقد تناوله بالدراسة العديد من العلماء والباحثني 
في الفنون اإلسالمية، ال سيما الباحثون في مجال اخلزف 
خاصة  بصفة  اململوكي  واخل��زف  عامة،  بصفة  اإلسالمي 

)من العرب: حسن 1948: 323- 325، عبدالوهاب 1955: 
544، 545، يوسف 1961: 7، مارسيه 1968: 204، يوسف 
أتيل 1981: 150،  1970: 115- 120، عليوة 1979: 99، 
 ،58  -56  :1984 حسني   ،33  -31  :1982 حسني   ،151
بهنسي 1985: 22، محمد 1986: 54، حسني 1989: 79، 
 Fouquet 1900: 46. ، Abel 1930: :80، 146. ومن األجانب
 11- 22, Bahgat & Massoul 1930: 75, Hobson 1932: 60,

 Lane 1947: 31, 112, 113, Ferhérvàri 1973: 132, Jenkins

 1984: 104, 110, 112, Soustiel 1985: 220, 221, Hobson

.)1988: 166

قيعان  على  توقيعه  سجل  قد  غيبي  أن  املعروف،  ومن 
أوانيه اخلزفية بأكثر من صيغة، حتى بلغت اثنتني وعشرين 
البهنسي   ،99  :1979 عليوة   ،425  :1948 )حسن  صيغة 
واحدة  كلمة  من  تتكون  مختصرة  صيغ  منها   ،)22  :1985
ف��وق حرف  فقط  واح��دة  نقطة  ويضع  “غيبي”  هي  فقط 
ال��غ��ني م��ع إغ��ف��ال ال��ن��ق��اط اخل��اص��ة ب��ح��رف��ي ال��ي��اء والباء 
بطريقة  املتوسطتني بالكلمة )الشكل 1(، أو يكتب “غيبي” 
سليمة من الناحية اللغوية كاملة النقط حلروف الغني والياء 
اخلاصة  النقاط  وضعت  إذ  أيضاً.  متنوعة  وبطرق  والباء 
بحرفي الياء والباء أسفل حرف الياء الراجعة إما على خط 
مستقيم أو في تكوين يأخذ هيئة مثلث )الشكل 2(. أو يكتب 
“غيبي” من دون نقطة فوق حرف الغني بينما يضع نقطتني 
أسفل  لنقطتني  إضافة  الباء،  حل��رف  ونقطة  الياء  حل��رف 
يكتب  )الشكل 3(، وفي أحيان أخرى  الراجعة  الياء  حرف 
حتت  يضع  أو   .)4 )الشكل  منتهية  بياء  متكاملة  “غيبي” 
هذه الياء املنتهية نقطتني أيضا )الشكل 5(، أو يستخدم في 
إلى  يشير من خالله  اختصاراً  أكثر  توقيعاً  األحيان  بعض 
احلرف األول فقط من اسمه »غ«)9(، إما على شكل حرف 
الغني املبتدأة )الشكل 6(، أو على شكل حرف الغني املنتهية 
)الشكل7(، أو يضع أسفل حرف الغني في الشكل السابق 
ثالث نقاط متجاورة إشارة منه إلى نقاط حرفي الياء والباء 
)الشكل 8(، أو يكرر حرف الغني هذا عدة مرات في تكوين 
 Abel 1930:( دائ��ري زخرفي داخ��ل قاع اإلن��اء من اخل��ارج
,Bahgat & Massoul 1930: 75 ، .17 حسني 1982: 31، 32، 

208، البهنسي 1985: 22، حسني 1989: 79، 80، 146(.

املرسوم  اململوكى  الشكل من اخلزف  إناء غير منتظم  قاع   :1 اللوحة 
تقليد  واألزرق  األبيض  باللونني  الشفاف  الزجاجى  الطالء  أسفل 
خزف البورسلني الصينى، صناعة الفسطاط، العصر اململوكى، يؤرخ 
ابن  » عمل  توقيع اخل��زاف بصيغة  ال���9ه���/15م، مسجل عليه  بالقرن 

.)Jenkins1984:p.111 ,pl.15,a.b.( »غيبي
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غيبي  سّجل  املختصرة،  السابقة  التوقيعات  وبخالف 
فيها  نفسه  ينسب  الصيغ  ه��ذه  وف��ي  أخ��رى،  بصيغ  اسمه 
 Hobson( )10(”تارة إلى بالد الشام بصيغة “غيبي الشامي

  Hobson 1988: 166 ،115 ،114 :1952 1932 مرزوق:p. 60,

Soustiel 1985: 221( )الشكل 9(، أو ينسب نفسه تارة أخرى 

إلى مدينة تبريز)11( )احلموي 1906: 362، 363، ابن حوقل 
بصيغة   )463  ،462  :1987 البالذري   ،336  ،333  :1938
غيبي  »عمل  أو   ،)2 )ال��ل��وح��ة  ال��ت��وري��زي«  ب��ن  غيبي  »عمل 
 Jenkins 1984: 104, 110, ،57 :1950 توريزي«)12( )عبداحلق
 :1995 الشهابي   Porter 1991: 96  ،139  :1985 البهنسي 
533( )اللوحة 3(، وإن كان التوقيع األكثر شهرة وانتشاراً هو 
التوقيع املختصر الذي استعمل كلمة »غيبي« فقط وبأشكال 

  .)Hobson 1932: 60, Soustiel 1985: 221( متنوعة

وفي ضوء التوقيعات السابقة، سواء املختصرة منها أم 
املتكاملة، فإننا ال نعرف لهذا اخلّزاف اسماً غير »غيبي«، 
بن  “غيبي  أو   ،“ توريزي  “غيبي  أو  الشامي”،  “غيبي  أو 
التوريزي”، وهي األسماء التي اتفق عليها جميع من تناولوا 
دراسة هذا اخلّزاف اململوكي، والقاسم املشترك فيها جميعاً 
هو اسم “غيبي” الذي اتفق جميع الباحثني – كما أسلفنا 

 Fouquet 1900:( الشكل 2: تفصيل لتوقيع مختصر للخّزاف غيبي عن
)pl.1, fig.5.

ال��ش��ك��ل رق����م 4: ت��ف��ص��ي��ل ل��ت��وق��ي��ع م��خ��ت��ص��ر ل���ل���خ���ّزاف غ��ي��ب��ي عن 
)Fouquet1900: pl.1, fig.15.(

 Fouquet1900:( الشكل 1: تفصيل لتوقيع مختصر للخّزاف غيبي عن
.)pl.1, fig.21.

 Fouquet1900:( الشكل 3: تفصيل لتوقيع مختصر للخّزاف غيبي عن
)pl.1, fig.12.

الشكل 7: تفصيل لتوقيع مختصر 
 Fouquet1900:( غيبي  ل��ل��خ��ّزاف 

)pl.1, fig.34.

الشكل 8: تفصيل لتوقيع مختصر 
 Fouquet1900:( غيبي  ل��ل��خ��ّزاف 

)pl.1, fig.30.

لتوقيع  ت��ف��ص��ي��ل   :5 ال���ش���ك���ل 
م��خ��ت��ص��ر ل���ل���خ���ّزاف غ��ي��ب��ي عن 

)Fouquet1900: pl.1, fig.18a.(

لتوقيع  ت��ف��ص��ي��ل   :6 ال���ش���ك���ل 
م��خ��ت��ص��ر ل���ل���خ���ّزاف غ��ي��ب��ي عن 

)Fouquet1900: pl.1, fig.35a.(
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– أنه اسم هذا اخلّزاف.

إال أنه من املؤكد أن اسم “غيبي” هذا ليس هو االسم 
ب��ل م��ن امل��ؤك��د أن��ه اس��م الشهرة  احلقيقي لهذا اخل���ّزاف، 
لم يكن متداوالً،  آخ��ر،  له اسماً  به، واحلقيقة أن  اخل��اص 
وهو ما سوف نحاول كشفه في هذه الدراسة)13( )الشيخة 

.)129 -79 :2002

األدلة  أحد  االس��م على  التعرف على هذا  ونستند في 
اململوكي  اخلزف  من  مستدير  قرص  في  واملتمثل  األثرية، 
املرسوم أسفل الطالء باللونني األبيض واألزرق واألسود)14( 
)اللوحة 4(، نزع من أحد جدران قبة دفن الشيخ أرسالن 
 :1995 الشهابي   ،581-579  :1993 )الشهابي  بدمشق 
275- 279(، ُزين بزخارف دقيقة هي تكوين هندسي مبركز 
)شافعي  النجمي)15(  الطبق  زخرفة  يشبه  اخلزفي  القرص 
 ،146  -144  :1978 اجلنابي   ،90  ،89  ،84  ،83  :1954
الباشا   ،181  -180  :1989 رزق   ،262  :1994 غيطاس 
1999: 97، 103، 104(، تنطلق من هذه النجمة، أو تتجمع 
عند حوافها في تكوين هندسي معّقد، متداخل مع نهايات 
حروف األلف والالم بشكل متكرر قسم من آية قرآنية، كتبت 
بخط الثلث اململوكي، متكررة أربع مرات، تقرأ }ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل 
َعلَى َشاِكلَِتِه... )84({ )القرآن الكرمي، سورة اإلسراء اآلية: 
84(، حدد هذا النص القرآني باللون األسود وحجز باللون 

»غيبي  بصيغة  غيبي،  للخزاف  مختصر  لتوقيع  تفصيل   :9 الشكل 
)Lane1947: p.113.( »الشامى

الطالء  أسفل  املرسوم  اململوكى  اخلزف  من  مربعة  بالطة   :2 اللوحة 
خلزف  تقليدا  واألس��ود  واألزرق  األبيض  باأللوان  الشفاف  الزجاجى 
حوالى  اململوكى،  العصر  الفسطاط،  صناعة  الصينى،  البورسلني 
الفن  متحف  فى  محفوظة  15م،  9ه���/  ال���  القرن  من  األول  النصف 
اإلسالمى بالقاهرة، رقم سجل )2077(، طول ضلعها: 44سم، املصدر: 
»عمل  اخلزاف  توقيع  عليها  بالقاهرة، مسجل  نفيسة  مسجدالسيدة 

غيبي ابن التوريزى«. تصوير الباحث 

اللوحة 3: جتميعة من البالطات اخلزفية من اخلزف اململوكى املرسوم 
تقليد  واألزرق  األبيض  باللونني  الشفاف  الزجاجى  الطالء  أسفل 
اململوكى،  العصر  سوريا،  دمشق،  صناعة  الصينى،  البورسلني  خزف 
ال� 9ه�/ 15م، قبل 826ه����/1430م، ال  القرن  النصف األول من  حوالى 
غرس  دفن مجمع  قبة  الداخلية جل��دران  الكسوة  قائمة ضمن  ت��زال 
توقيع بصيغة« عمل غيبي  يزخرفها  بدمشق،  التوريزى  الدين خليل 

توريزى«. )سعدية: بدون ص72.(. 

اللوحة 4: قرص من اخلزف اململوكى املرسوم أسفل الطالء الزجاجى 
الصينى،  البورسلني  خزف  تقليد  واألزرق  األبيض  باللونني  الشفاف 
ص��ن��اع��ة دم��ش��ق، ال��ع��ص��ر امل��م��ل��وك��ى، ح���وال���ى820 - 826ه����� / 1425-
 MUSEUM OF CERAMIC SEVRES,( 1430م،القطر:45،7،محفوظ فى

 .)INV. 7111 – 2, Paris1993:pp.457, 458
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اخلّزاف غيبي بن التوريزي، )القرن 8- 9ه�/14- 15م(: إطاللة جديدة فى ضوء توقيع ينشر ألول مرة

األبيض)16(، على خلفية لّونت باللون املائل لألبيض.

وي��ت��خ��ل��ل ذل���ك ال��ن��ص ال��ق��رآن��ي ع��ن��د ح��اف��ة البالطة 
»قل«  كلمة  في  ال��الم  حرف  بني  فيما   ،)10 تقريباً)الشكل 
وحرف الالم في كلمة »كل« نص كتابي منفذ بخط النسخ 
نقرأه بصيغة »عمل أحمدي تبريزي« كتب من أسفل ألعلي 
على الترتيب؛ وفيما بني حرف الالم في كلمة »كل« وحرف 
آخر  كتابياً  نصاً  جن��د  تليها  التي  »يعمل«  كلمة  ف��ي  ال��الم 
مكتوباً باألسلوب السابق نفسه، وبخط النسخ، نقرأه بصيغة 
»مشهور بغيبي« من أسفل ألعلي كما في القسم السابق من 
هذا النص الكتابي، الذي نفذ بأسلوب تنفيذ النص القرآني 
السابق ذكره، إذ ُحددت إطارات احلروف اخلارجية باللون 
األس��ود، بينما حجزت احل��روف ذاتها باللون األبيض على 
تتخللها زخارف دقيقة على  األزرق،  باللون  امللّونة  اخللفية 

هيئة دوائر صغيرة ونقط، )اللوحة 5(. 

وت��ت��ض��ح م��ن خ���الل ه���ذا ال��ن��ص خ��ص��ائ��ص ومميزات 
اخل��ّزاف غيبي التوريزي، التي عرفت قبل ذلك من خالل 
توقيعاته على قيعان األواني اخلزفية أو البالطات اخلزفية؛ 
إذ، نالحظ أنه قد سبق بعض توقيعاته كلمة »عمل« كما هو 
بقبة مجمع غرس  الداخلية  الكسوة اخلزفية  مسجل على 
الدين خليل التوريزي بدمشق )اللوحة 3( واملؤرخ قبل عام 
826ه�/1430م ),Jenkins 1984: 104,110 البهنسي 1985: 
البالطة  على  مسجل  ه��و  وك��م��ا   ،)Porter 1991: 96  ،22
 ،)2 )اللوحة  بالقاهرة  نفيسة  السيدة  مشهد  من  املجلوبة 
إليه،  املنسوبة  األوان��ي اخلزفية  قيعان  العديد من  أو على 
يضاف إلى ذلك إغفال الصانع الذي قام بتنفيذ هذا التوقيع، 
كلمة  ف��ي  املتوسطة  ال��ي��اء  بحرف  اخل��اص��ة  النقط  لبعض 
املتوسطة  الياء  بحرف  اخلاصة  النقط  وكذلك  »تبريزي«، 
في كلمة »بغيبي«؛ وهي ذات الطريقة التي استعملها غيبي 
كلمة  فيها  استعمل  التي  املختصرة،  توقيعاته  تسجيل  في 

»غيبي« فقط.

هذا، ونالحظ أن هذا النص الكتابي يتكون من خمس 
ال��الم في كلمة  إل��ى ميني ح��رف  ث��الث منها  كلمات فقط: 
»كل«، وهي »عمل أحمدي تبريزي«، واثنتان منها إلى يسار 
احلرف نفسه في الكلمة نفسها وهي »مشهور بغيبي«؛ ومن 
، اذا ما وضعنا النص املذكور من دون مراعاة حرف الالم  ثَمَّ

ذلك، في كلمة »كل« فنقرأه »عمل أحمدي تبريزي مشهور 
بغيبي« )الشكل 11(.

في ضوء ما سبق، يكون االسم احلقيقي لهذا اخلّزاف 
منذ  عليه  متعارف  هو  كما  »غيبي«  وليس  »أح��م��دي«،  هو 
عشرات السنني بني جميع العلماء والباحثني الذين تناولوا 
دراسةُ صّناع اخلزف اململوكي بصفة عامة، واخلّزاف »غيبي 

بن التوريزي« بصفة خاصة.

الشكل 10: تفصيل لزخارف البالطة موضوع الدراسة مسجل عليها 
عن:  بغيبي«،  مشهور  تبريزى  احمدى  عمل   « بصيغة  اخل��ّزاف  توقيع 

اللوحة رقم4. عمل الباحث

اللوحة 5: تفصيل من اللوحة رقم4، يبدو به توقيع اخلّزاف بصيغة » 
عمل احمدى تبريزى مشهور بغيبي«.
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اخلامتة
من خالل دراسة موضوع »اخلّزاف غيبي بن التوريزي 
القرن )8-9 ه���/14-15م( إطاللة جديدة في ضوء توقيع 

ينشر ألول مرة« نخلص إلى النتائج اآلتية:

1 - أثبتت الدراسة مبا ال يدع مجاالً للشك أن االسم 
احلقيقي للخّزاف اململوكي الشهير »غيبي بن التوريزي« هو 
»أحمدي«، والذى أكد على ذلك اخل��ّزاف نفسه من خالل 
توقيعه املنفذ على القرص اخلزفى موضوع الدراسة؛ وقد 

أكد فيه أن اسمه »أحمدي« وليس »غيبي« الذى اتفق جميع 
الباحثني عليه منذ عشرات السنني، وهو في احلقيقة اسم 
الشهرة للخّزاف الذى أكد في توقيعه أنه »مشهور بغيبي«.

بالنسبة  األهمية  غاية  في  أم��راً  الكشف،  ه��ذا  يعد   -
ُوصّناع  خ��اص��ة،  بصفة  اململوكي  اخل��زف  ُص��ّن��اع  ل��دراس��ة 
بصفة  اإلسالمية  التطبيقية  والفنون  اإلس��الم��ي  اخل��زف 
عامة؛ إذ أثبت هذا الكشف أن معظم األسماء املسّجلة على 
الُصّناع  أسماء  بوصفها  اإلسالمية  التطبيقية  الفنون  هذه 
تظل في ضوء هذا الكشف أسماء شهرة ُعرف بها هؤالء 
وتظل  زبائنهم؛  وبني  حرفتهم  أبناء  بني  والفنانون  الُصّناع 
 - األرج���ح  على   - لنا  معروفة  غير  احلقيقية  أس��م��اؤه��م 
بن  غيبي  فعل  كما  كشفها  أو  ذكرها  الصانع  أراد  اذا  إال 
مجال  في  الباحثني  على  يجب  ذلك  ضوء  وفى  التوريزي، 
دراسة احلرفيني والُصّناع املسلمني خالل العصور الوسطي 
الفنية  املنتجات  على  ال���واردة  التوقيعات  ب��أن  القطع  ع��دم 
اإلسالمية هي أسماء حقيقية لهؤالء الُصّناع إال بعد التأكد 
من أنها أسماؤهم احلقيقية، في ضوء نصوص مؤكدة، أو 
توقيعات يثبت فيها هؤالء الُصّناع أسماءهم احلقيقة، وليس 

ألقابهم أو أسماء الشهرة التي عرفوا بها.

احمدى  عمل   « بصيغة  غيبي  اخل���ّزاف  لتوقيع  تفصيل   :11 الشكل 
تبريزى مشهور بغيبي« عن لوحة 4. عمل الباحث.

القاهرة، األورمان 12613، اجليزة،  اآلثار، جامعة  الشيخة: قسم اآلثار اإلسالمية، كلية  د. عبداخلالق علي 
 E-mail address: abdelkhalikelsheikha@yahoo.com.جمهورية مصر العربية
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- التوريزى: ورد هذا االسم بني التوقيعات التي سجلها اخلّزافون على قيعان األواني اخلزفية اململوكية التي عثر عليها في حفائر مدينة الفسطاط األثرية، ومن 
املرجح أن هذا الفنان إيراني املوطن من مدينة »تبريز« كما يتضح ذلك من لقب النسبة الذي اتخذه لنفسه »التوريزى«، إذ نسب نفسه إلى تلك املدينة دلياًل على 
أنه ليس مصرياً؛ بل من املرجح أيضاً اتخاذه ذلك اللقب طلباً للشهرة في بلد ال يعرفه نظراً لشهرة إيران في مجال صناعة اخلزف وزخرفتها؛ و من املرجح أن 
هذا الرجل هو والد »غيبي«، ورأس تلك األسرة العريقة في هذا املجال و نستطيع القول بأنه عمل مبصر خالل القرن 8 ه�/14م، وعثر بالفسطاط على قواعد 
أواٍن حتمل توقيعه بصيغة »عمل التوريزى«. راجع على سبيل املثال أرقام سجل مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة هي )5404 / 82، 6037 / 2، 6527 / 4(. 
2- الفسطاط هي أول عاصمة ملصر اإلسالمية، اختطها عمرو بن العاص في 18 ربيع الثاني سنة 20 ه�/ املوافق 6 أبريل سنة 640 م. والثابت أن مدينة الفسطاط 
كانت منذ عصر الطولونيني في القرن 3ه�/9 م، مركزاً مهماً لصناعة الفخار واخلزف، وظلت املدينة محتفظة بتقاليد هذه الصناعة حتى العصر اململوكي في 
القرن 10ه� / 16م، إذ كانت تصنع فيها شتى أنواع الفخار واخلزف؛ وذلك ما تشهد به احلفائر التي أجريت في أرضها، إضافة إلى األعداد الكبيرة من األفران 
اخلزفية التي اكتشفت في أطاللها، حيث عثرعلى ما يزيد على اثنني وعشرين فرناً في أماكن مختلفة متفرقة من املدينة؛ ذلك يؤكد أن األعداد الكثيرة من 

القطع التالفة أثناء الصناعة، والتي وجدت في هذه األفران تعد دلياًل على صناعتها في هذا املكان؛ ألنه ليس من املعقول أن تُستورد قطع خزفية تالفة.
للخلفاء  القاهرة أن تكون معقاًل حصيناً  3- شيد جوهر الصقلى مدينة القاهرة فى جمادى اآلخرة سنة 358ه� / املوافق 969م، وكان قصد جوهر من إنشاء 
الفاطميني وحاشيتهم؛ وال نستطيع أن ننفي عن القاهرة أنها كانت مركزاً حضارياً مهماً في إنتاج أنواع مختلفة من اخلزف. حقيقة لم يعثرعلى قطع خزفية 
مؤرخة تشير صراحة إلى القاهرة بأي اسم من أسمائها، ولكن من املؤكد أن مدينة القاهرة امتدت حضارياً حتى اتصلت بالفسطاط وتوارت احلدود بينهما، 
وهذا ما يجعلنا نتساءل ما الذي مينع أن تكون القاهرة في العصر اململوكى مركزاً فنياً لصناعة اخلزف والفخار، وبخاصة األنواع الفاخرة منه، أي أن مصانع 
اخلزف والفخار التي كانت متد املقيمني بالقاهرة، رمبا كانت أيضاً في القاهرة أو قريبة منها، وإذا كانت الفسطاط مركز لصناعة أنواع من اخلزف والفخار، 

فإن القاهرة أيضاً كانت مركزاً لصناعة أنواع فاخرة من اخلزف والفخار كذلك. 
4- راجع على سبيل املثال ال احلصر أرقام السجل التالية مبتحف الفن اإلسالمي في القاهرة: 5929، 5404 / 5، 53630 / 5، 6113 / 2، 7233 / 4، 632 / 
 ،64 / 5404 ،65 / 5404 ،2 / 6441 ،3 / 7233 ،69 / 5404 ،49 / 5404 ،6 / 7233 ، 5/ 6113 ،2323 ،2 / 6032 ،7246 ،8 / 6032 ،10 / 632 ،15
 ،53 / 5404 ،57 / 5404 ،19 / 6032 ،20 / 6032 ،3323 ،61 / 5404 ، 4 / 6113 ،51 / 5404 ،3 / 5859 ،6 / 6113 ،6412 ،10 / 7233 ،3 / 6113
 / 4032 ،3323 ،54 / 5404 ،5858 ،9/ 6032 ،7 / 6032 ،14 / 6032 ،1 / 6134 ،9 / 7233 ،56 / 5404 ،771 ،1 / 6441 ،17 / 6032 ،58 / 5404

.66 / 5404 ،55 / 5404 ،1 / 6033 ،63 / 5404 ،60 / 6032 ،48 / 5404 ،62 / 5404 ،5 / 7233 ،51 / 5404 ،2 / 6348 ،6
الفسطاط  إلى مخازن منطقة  إضافة  القاهرة،  بجامعة  اآلث��ار  كلية  أندرسون، متحف  بالقاهرة، متحف جاير  اإلسالمى  الفن  املصرية: متحف  املتاحف  5- من 

األثرية.
6- من املتاحف العربية: متحف دار اآلثار اإلسالمية بالكويت، متحف دمشق الوطنى باجلمهورية العربية السورية.

7- من املتاحف العاملية: متحف اللوفر بباريس، املتحف البريطانى بلندن، متحف املتروبوليتان بنيويورك، متحف بناكى بأثينا.
8- من ُصّناع اخلزف الذين عملوا في صناعة اخلزف وزخرفته خالل العصر اململوكى، وهو أحد أفراد أسرة عريقة في هذا املجال؛ فهو ابن اخلّزاف الشهير 
»غيبي بن التوريزي«، ويتضح في أعمال هذا اخلّزاف االبتعاد عن التقاليد املألوفة؛ ويتميز أسلوبه بالكتابات احملجوزة باللون األبيض ومحددة باللون األسود 
على أرضية مظللة باللون األزرق. وقد تأثر هذا اخلّزاف بطبيعة احلال بأبيه »غيبي«، ونقل عنه األساليب الفنية اإليرانية والصينية، إذ تأثر باخلزف اإليراني 
املصنوع في مدينة »كوبچى - Kubachi« في النصف الثانى من القرن 9ه���/15م، السيما ذلك النوع الذي ميتاز ببطانة سوداء أسفل الطالء الفيروزي 
الشفاف، وحتز فيه الزخارف في طبقة البطانة السوداء بواسطة ألة حادة على هيئة لفائف صغيرة ودقيقه أسفل الطالء الشفاف؛ ومما يؤكد ذلك توقيعه 
الثانى من القرن9ه�/15م،  التوريزى« املنقوش على املشكاة اخلزفية اململوكية املقلدة خلزف مدينة كوبچى اإليرانية فى النصف  الغيبي  بصيغة »عمل ابن 
ومحفوظة حالياً فى متحف املتروبوليتان فى نيويورك. أما عن تأثره باألساليب الصينية، فيتضح ذلك في القطع اخلزفية التي رسمت باللونني األبيض واألزرق 
أسفل الطالء الشفاف، تقليداً خلزف البورسلني الصيني، مثل قاع اإلناء الذي وقع عليه بصيغة »عمل ابن غيبي؛ وبذلك نرجح أن هذا اخلّزاف قد مارس 

هذه املهنة خالل القرن 9ه�/15م. 
9- توجد مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة قطع كثيرة حتمل توقيع »غيبي« املختصر الذي يشمل حرف »غ« فقط ومنها األرقام التالية: 6113 / 10، 6032 / 1، 
 / 7097 ،4 / 6032 ،1 / 6113 ،3 / 6032 ،8/ 6113 ،7 / 6113 ،1 / 7233 ،4 / 5403 ،68 / 5404 ،20 / 7233 ،21 / 6032 ،2/ 6032 ،9 / 6113

.2077 ،4235 ،67 / 5363 ،4
10- أي أنه شامّي األصل، إذ إن اإلنسان ال ينسب إلى بالده إال إذا كان خارجها أو بعيداً عنها.

11- تبريز: بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر الراء وياء ساكنة وزاي أشهر مدن أذربيجان.
12- وجد توقيع غيبي بصيغة »عمل غيبي توريزى« على إحدى التجميعات من البالطات اخلزفية التى تكسو اجلدران الداخلية لقبة دفن مجمع »غرس الدين خليل 

التوريزي« في دمشق واملؤرخة قبل عام 826ه� / 1430م.
13- لم يكن غيبي بن التوريزي مختلفاً فى هذا األمر، من حيث استعماله السم الشهرة أكثر من استعماله السمه احلقيقى، فقد كان ذلك عادة اخلّزافني فى العصر 
اململوكى، إذ يتضح لنا استعمالهم ألسماء اشتهروا بها بني تالمذتهم وزبائنهم الذين أقبلوا على شراء منتجاتهم اخلزفية؛ فسجلوا هذه األلقاب على قيعان 
أوانيهم اخلزفية متييزاً لكل منتج عن غيره من زمالئه اخلّزافني، ومن هذه األسماء أو لنقل األلقاب: »األستاذ املصرى، املصرى، الشاعر، غزال، غزيل، مهندم، 
الفقير، خادم الفقراء، اخلباز، ابن اخلباز، الهرمزى، العراقى، البرانى، بن زيتون، دهني، الشهير، قرنفلى، عجمى، قطيطة، شيخ الصنعة، درويش، أبو العز، 
التوريزى، أوالد الفخورى املصريني.. الخ«. وعلى األرجح، فإن األسماء السابقة - كما يبدو - تشير إلى صفات أو ألقاب، نسبة إلى أشخاص آخرين، أو إلى 

الهوامش 
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