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 ملخص: 

من المعروف أن أقاليم الدولة اإلسالمية في العصور الوسطى من الصين شرقاً حتى المغرب واألندلس غرباً، لم تكن بمعزل 

عن بعضها البعض، إذ لم تكن الحدود السياسية المعروفة اآلن موجودة، وكان المسلمون ينتقلون عبر تلك األقاليم الشاسعة 

 حلوا فإنما بأرض اإلسالم.بيسر وسهولة، وهم أينما 

كذلك كان الصّناع ينتقلون بحرية تامة بين األقاليم اإلسالمية المختلفة، وكانت تنقالتهم بحثاً عن االستقرار والعيش اآلمن 

وإجزال العطاء من رعاة الفن من الحكام وغيرهم. وفن صناعة وزخرفة الخزف اإلسالمي في العصور الوسطى لم يخرج 

ة، إذ لعب الصّناع والفنانون في مجال صناعة وزخرفة الخزف دوراً رئيساً في نقل األساليب الفنية والصناعية عن هذه القاعد

 والزخرفية خالل تنقالتهم المستمرة من مكان آلخر.

رف وتعتبر األمثلة القليلة الباقية من توقيعات الخزافين المسلمين التي سجلوها على بعض منتجاتهم المصدر الرئيسي للتع

على أسمائهم وموطنهم األصلي وأساليبهم الفنية وتخصص كٍل منهم ومكانته بين أقرانه، إذ أن المصادر التاريخية المعاصرة 

قد أغفلت في معظم األحيان الحديث عن الُصّناع والفنانين أو التأريخ لهم إال نادراً. وقد تميز الخزف المملوكي بتسجيل 

بحث إلى إلقاء الضوء على أحد الخّزافين غير المعروفين والمسمى "الصيوان" اعتماداً على توقيعات ُصّناعه، ويهدف هذا ال

توقيعه المسجل على قاع إناء غير منشور من الخزف محفوظ في متحف جاير أندرسون / بيت الكريتلية، بالقاهرة تحت رقم 

 (.164سجل )

 أهمية البحث: 

دراسته من قبل وهو الخزاف "الصيوان" من خالل إنتاجه الخزفي الذي سجل البحث يتناول موضوع جديد كليا لم يسبق 

 عليه اسمه.

 التوثيقي. –المقارن  –التحليلي  –المنهج الوصفي منهج البحث: 

  الكلمات المفتاحية:

 العصر المملوكي، الخزف، الخزافين، الصيوان، ابن الصيوان الشامي.

Abstract: 
It is known that the regions of the Islamic state in the Middle Ages from China in the east to 

Morocco and Andalusia in the west were not isolated from each other, as the political borders 

that are now known did not exist, and the Muslims moved through these vast regions easily, 

and wherever they settled, they are in the land of Islam. 

In addition, craftsmen moved completely freely between the various Islamic regions, and their 

movements were in search of stability, safe living and the abolition of giving from art sponsors 

from the rulers and others. The art of making and decorating Islamic ceramics in the Middle 

Ages did not depart from this rule, as makers and artists of ceramics industry and decoration 
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played a major role in transferring artistic, industrial and decorative styles during their 

continuous movement from one place to another. 

The few remaining examples of the Muslim potters signatures, that they recorded on some of 

their products is consider the main source for identifying them, their proper names, their original 

homeland, their artistic styles, specializations, and status among the other craftsmen. As the 

contemporary historical literature rarely mentioned the definition of the artisans and artists, or 

their history. Mamluk ceramics characterized by recording the signatures of their 

manufacturers. This paper aims to shed lights on an unknown potter called "Al-Siwan" 

depending on his signature, which found on an unpublished fragment of pottery, now stored at 

the Gayer Anderson/Bait al-Kiritliyya Museum in Cairo (No. 164). 

Research importance: 

The research deals with the study of a completely new topic that never studied before, the 

pottery "Al-Siwan" through his ceramic production, who has signed it. 

Research Methodology: Descriptive - Analytical - Comparative - Documentary. 

Key words:  

Mamluk era, Pottery, Al-Siwan, Ibn Al-Siwan Al-Shami. 

 

 مقدمة:

م( بالثروة والمال، مما دفع إلي حياة البذخ والتأنق التي عاشها 1517-1250هـ/923-648اشتهر العصر المملوكي ) 

سالطين وأمراء المماليك والرغبة في اقتناء التحف، وهذا ما جعل الفنان في كثير من األحيان يبالغ في العناية بالتحف 

ئن إلى أنه سيجد من التقدير وحسن األجر ما يحفزه إلى بذل مزيد من الجهد والعناية، ولذلك يتميز وزخرفتها وهو مطم

العصر المملوكي بنهضة فنية كبيرة تركت آثارها في كل جوانبه، حيث يعد العصر الذهبي في مصر وبالد الشام لكثير من 

ة الخزف بمختلف أنواعه الذي سار في طريق التطور الفنون التطبيقية التي ازدهرت صناعتها ومن بينها صناعة وزخرف

 .(1) خطوات واسعة

ونالحظ في زخارف الخزف المملوكي ثالثة تيارات من التأثيرات الفنية الخارجية، األول إيراني ويظهر في التحف التي 

ذلك في األواني  ، ويتضح(2)م14هـ/8م وحتى النصف األول من القرن 13هـ/7تنسب إلى النصف الثاني من القرن الـ 

م، واستمر 14هـ/8، والثاني صيني ويبدأ ظهوره منذ حوالي منتصف القرن الـ (3)الخزفية المملوكية المقلدة لخزف سلطانباد

م، ويتضح ذلك في األواني الخزفية المملوكية المرسومة باللونين األزرق واألبيض، فقد تأثر الخزف 15هـ/9طوال القرن الـ 

م بأشكال وزخارف وألـوان أواني خزف البـورسلين والسيالدون المستورد من 14هـ/8ف القرن الـ المملوكي منذ منتص

، والثالث أندلسي ويظهر (4)م15هـ/9الصين، وقد بدأ هذا التأثير بسيطاً ومحاكاة وانتهى تقليداً ومحاولة للنسخ في القرن الـ 

 .(5)م15هـ / 9، وأوائل القرن الـ م14هـ / 8في التحف المؤرخة بالنصف الثاني من القرن الـ 

م بدأت صناعة الخزف المملوكي في االضمحالل، حيث غمرت األسواق أواني البورسلين الصيني 15هـ/9وفي أواخر القرن 

بكميات أكبر وأقبل الناس على استعمالها، فأصبح من العسير على الخّزافين المماليك منافسة هذه األواني الجميلة الرخيصة 

 .(7) ، مقارنة بالمنتجات المحلية األقل جودة(6)الثمن
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 أهداف الدراسة:

ـــاع دور هام في دفع تطور الفنون والصناعات عموما إلى األمام، كذلك كان من أسباب تقدم وازدهار  كان لتنظيمات الُصنَّ

ـــاع والخزافين المهرة  هذا البحث إلى:. ولذلك يهدف (8)صناعة الخزف المملوكي عدد كبير من الُصنَّ

 "إلقاء الضوء على أحد الخّزافين غير المعروفين والمسمى "الصيوان 

 .دراسة أسلوبه الفني 

 .تحديد الفترة الزمنية التي عمل خاللها بهذه الصنعة 

 (.1)لوحة رقم نسبته إلى موطنه األصلي في ضوء توقيعه الذي سجله على أحد القيعان الخزفية موضوع هذه الدراسة 

ـــاعه، منها على سبيل المثال ال الحصر: التوريزي، غيبي ومن  المعروف أن الخزف المملوكي يتميز بكثرة توقيعات ُصنَّ

ـاز، عجمي، مهندم،  ـاز، ابن الخبَّ ابن التوريزي، ابن غيبي التوريزي، األستاذ المصري، شيخ الصنعة، غزال، غزيَّـل، الخبَّ

، البقيلي، أوالد الفخوري المصريين، ابن الملك، خادم الفقراء، غازي، الشاعر، نقاش، الهرمزي، أبو العز، درويش، دهين

 .(9)العجيل، البراني، العراقي، الشامي، برير، قرنفلي، ابن زيتون، الفقير وغيرهم

 كما لم تقتصر هذه التوقيعات على الخزافين من الرجال، إذ عثر على توقيعات تخص نساء اشتغلن بصناعة وزخرفة الخزف

 .(10)على قدم المساواة مع الرجال، ومن هؤالء الخزافات على سبيل المثال قطيطة، انتصار ست الرومي، الدار، يمن وغيرهن

، 9، 3، 1داخل قواعد األواني من الخارج )لوحات رقم  -النساء و الرجال  -وقد سجلت معظم توقيعات الخزافين والُصّناع 

(، كما سجلت عدد من التوقيعات على 5، 4فوق السطح الخارجى لألواني )لوحة (، ونادرا ما وردت مسجلة 12، 11، 10

 .(11) (7)لوحة رقم ( ودمشق6البالطات الخزفية التي تزين بعض العمائر في القاهرة )لوحة رقم

من ويحتفظ متحف جاير أندرسون بالقاهرة بقاع إناء غير منتظم الشكل من الخزف المرسوم باللونين األبيض واألزرق 

صنع من خامة بيضاء  –القاع الخزفي موضوع الدراسة  -( 1الداخل والخارج تقليدا لخزف البورسلين الصيني )لوحة رقم

أ( بتكوينات نباتية عبارة عن زهرة /1جيدة وطلي بالطالء الزجاجي الشفاف، وزخرف السطح الداخلي للقاع )لوحة رقم

ل باللون األزرق ينطلق من أطراف خمس بتالت منها زخارف نباتية مركزية بوسط القاع ذات تسع بتالت ملونة بالكام

( انتشرت على منتجات خزف البورسلين الصيني ذي اللونين 1عبارة عن أغصان بسيطة تحمل أوراق مدببة )شكل رقم

لتكوين (، وتتماس هذه األغصان بدائرة باللون األزرق تحيط با2)لوحة رقم  م15هـ/ 9األبيض واألزرق في القرن الـ 

 الزخرفي السابق يليها نحو الخارج دائرة أخرى باللون األزرق اتخذت بداية النطالق زخارف بقية اإلناء المفقودة. 

ب( زخرف بتكوينات نباتية بأسلوب التوريق وذلك باللون  /1كذلك السطح الخارجى للقاع الخزفي المذكور )لوحة رقم

حول القسم السفلي من القاع قرب القاعدة، كما سجل داخل الحلقة الدائرية  األزرق على أرضية بيضاء في شكل دائري يلتف

للقاع باللون األزرق على أرضية بيضاء كتابة تمثل اسم الخزاف صانع القطعة، نستطيع قراءتها بصيغة "عمل الصيوان"، 

 (.  2رية للقاع الخزفي )شكل رقمإذ كتب التوقيع واضح تماما بخط النسخ وبحجم كبير نسبيا حتى مأل تقريبا الحلقة الدائ

كذلك يحتفظ متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة بقاع إناء من الخزف المملوكي المرسوم باللونين األبيض واألزرق تقليدا لخزف 

/ أ، ب( مطلي بالطالء الزجاجي الشفاف من الداخل والخارج،  8)لوحة رقم  –( 13064)رقم سجل  –البورسلين الصيني 

( موزعة بانتظام داخل أحد 3/ أ( بتكوينات نباتية دقيقة بأسلوب التوريق )شكل رقم 8الداخلي لإلناء )لوحة زين السطح 

عشر تكوين هندسي متكرر بانتظام من مستطيل يلتف حول منطقة مركزية بوسط اإلناء يفصل بينها وبين التكوين السابق 

كوينات نباتية بأسلوب التوريق من المراوح النخيلية وأنصاف ضفيرة هندسية مجدولة بإتقان، زينت المنطقة المركزية بت

(، 4المراوح النخيلية واألوراق الثالثية والخماسية الفصوص محجوزة باللون األبيض على أرضية باللون األزرق )شكل رقم

" وهو ذات المكان / ب( توقيع الخزاف بصيغة "عمل الصيوان 8وسجل بوسط الحلقة الدائرية  للقاع من الخارج )لوحة رقم 
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المسجل به توقيع الخزاف على القاع موضوع الدراسة وبنفس الصيغة "عمل الصيوان"، إال أن تحلل بعض أجزاء الطالء 

 الزجاجي في هذا القاع جعلت الكتابة غير واضحة.

واألزرق تقليدا لخزف كما يحتفظ متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة بقاع إناء من الخزف المملوكي المرسوم باللونين األبيض 

يحمل توقيع الخزاف بصيغة "عمل  -( 19/  5404رقم السجل بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة ) -البورسلين الصيني 

الصيوان" في داخل القاع من الخارج وهو ذات المكان المسجل به توقيع الخزاف على القاع موضوع الدراسة وبنفس الصيغة 

 أيضا "عمل الصيوان".

، فقد نفذ زخارفه باللون األزرق على أرضية بيضاء ناصعة في دم يتضح لنا األسلوب الزخرفي للخزاف "الصيوان"ومما تق

التكوينات النباتية حسب التقاليد الصينية التي انتشرت  -كغيره من الخّزافين المماليك  -داخل اإلناء وخارجه، كما استخدم 

(، وهو األسلوب الذي اتبعه 11،  10، 9م، )لوحات رقم 15هـ/ 9الـ بكثافة ضمن زخارف الخزف المملوكي في القرن 

(، ابن غيبي التوريزي )لوحة 11، 7، 4معظم خزافي العصر المملوكي ال سيما الخّزاف غيبي ابن التوريزى )لوحات رقم

ـاز، ابن الخباز )لوحة رقم  (، أبو العز، دهين،5 قم رقم  يش، البقيلي )لوحة(، عجمي، مهندم، نقاش، الهرمزي، درو9الخبَّ

 .(12)(، ابن الملك، خادم الفقراء، غازي، الشاعر، العجيل، البراني، العراقي، الشامي، برير، قرنفلي، ابن زيتون، الفقير10

توقيعين آخرين سجال على كسرتين من الخزف دون تفسير أو دراسة للخزاف صاحب التوقيع،  (13)كذلك نشر أحد الباحثين

( قرأه بصيغة "عمل ابن الصيواز الشامي"، 6( قرأه بصيغة "الصيواز"، والتوقيع الثاني )شكل رقم5)شكل رقمالتوقيع األول 

حيث اعتبر أن الحرف األخير في التوقيعين هو حرف "ز"، إال أن هذه القراءة لكال التوقيعين غير صحيحة تماما إذا أن 

القراءة في التوقيع األول "الصيوان" وقد سجل بخط الثلث،  الحرف األخير في كال التوقيعين هو حرف "ن" وبذلك تكون

 وفي التوقيع الثاني "عمل ابن الصيوان الشامي" وقد سجل بخط النسخ. 

 السمه في داخل حلق القاع الخارجي لإلناء وهو الموضع المفضل للخّزافين واعتمادا على أسلوب تسجيل هذا الخّزاف

(، واستعمال اللون األزرق وخط النسخ وخط الثلث في 12، 11، 10، 9،3ت رقمالمماليك في تسجيل توقيعاتهم )لوحا

تسجيل توقيعه، كذلك الزخارف النباتية الصينية الطراز المنفذة على السطح الداخلي والخارجي للقاع موضوع الدراسة والتي 

المماليك  وب الذي اتبعه الخّزافونرسمت باللون األزرق على أرضية بيضاء أسفل الطالء الزجاجي الشفاف، وهو ذات األسل

(، نرجح 11،10،9م )لوحات رقم15هـ/9م وطوال القرن الـ 14هـ/ 8في تقليد أواني البورسلين الصيني أواخر القرن الـ 

"الصيوان" قد عمل بصناعة وزخرفة الخزف المملوكي المرسوم باللونين األزرق واألبيض تقليدا لخزف  بأن الخّزاف

ـ البورسلين الصين م، وتميزت أوانيه الخزفية باستخدام اللونين األبيض واألزرق فقط واستعمال الخامات 15هـ/9ي في القرن ال

 المحلية، كما استعمل خط النسخ وخط الثلث في تسجيل توقيعه على أوانيه.

(، 6)شكل رقمكذلك نرجح أن الخزاف "الصيوان" هو والد الخزاف الذي سجل اسمه بصيغة "عمل ابن الصيوان الشامي" 

كما نرجح بأنه شامي األصل وليس مصريا وقد هاجر من الشام إلى مصر طبقا لما ورد في نهاية توقيع ابنه "الشامي" إذ 

من المعروف أن اإلنسان ال ينسب إلى بلده إال إذا كان خارجها، وقد تكررت صيغة النسبة إلى الوطن في نهاية توقيعات 

يث نسب الخزاف غيبي نفسه في توقيعاته إلى مدينة تبريز تارة بصيغة "عمل غيبي ابن الخزافين في العصر المملوكي، ح

(، وإلى الشام تارة أخرى بصيغة "غيبي الشامي" 7( أو بصيغة "عمل غيبي توريزي" )لوحة رقم6التوريزي" )لوحة رقم

النسبة لموطنه فقط بصيغة "عمل  (، ومن الخزافين المماليك من اقتصر في تسجيل توقيعه على إنتاجه بلقب11)لوحة رقم

نسب بعض  -الوافدين-(، وفي خضم المنافسة في الفسطاط بين الخزافين المحليين والخزافين المهاجرين 7الشامي" )شكل رقم

(، وبذلك نرجح أن يكون "الصيوان" 12الخزافين المحليين أنفسهم إلى بلدهم "مصر" كما فعل "األستاذ المصري" )لوحة رقم
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م بمدينة الفسطاط 15هـ/9أس أسرة فنية تخصصت في صناعة وزخرفة الخزف في العصر المملوكي في القرن الـ هذا هو ر

 ".(14)بعدما هاجروا إليها من الشام موطنهم األصلي ومنهم أيضا ابنه "ابن الصيوان الشامي

    
 )ب(                                           (أ)

 يحمل األبيض األزرق باللونين الشفاف الزجاجي الطالء أسفل المرسوم المملوكي الخزف من الشكل منتظم غير إناء قاع(: ب أ،) 1 رقم اللوحة

        مرة ألول ينشر. 164 سجل رقم تحت بالقاهرة أندرسون جاير متحف في محفوظ" الصيوان عمل" بصيغة النسخ بالخط الخزاف توقيع

 الباحث تصوير

 
 نباتية بتكوينات واألبيض األزرق باللونين مزخرف( م1644 – 1368) منج أسرة عصر الصيني البورسلين خزف من إبريق: 2 رقم اللوحة

عن. متنوعة :  

http://www.comuseum.com/ceramics/tang/access date 25 - 4 – 2018. 

 
 واألخضر واألبيض األزرق باأللوان الشفاف الزجاجي الطالء أسفل المرسوم المملوكي الخزف من الشكل منتظم غير إناء قاع: 3 رقم اللوحة

 تصوير.           6024/1 سجل رقم تحت بالقاهرة اإلسالمي الفن متحف في محفوظ" الهرمزي عمل" بصيغة الخزاف توقيع يحمل واألسود

 الباحث
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الخزف : قاع اناء غير منتظم الشكل من 4اللوحة رقم

المملوكى المرسوم أسفل الطالء الزجاجى الشفاف 

باللونين األزرق واألبيض من صناعة مدينة الفسطاط 

م من عمل الخزاف غيبي حيث 15هـ / 9مؤرخ بالقرن الـ 

سجل اسمه بصيغة "عمل غيبي" محفوظ في مخزن 

(             389متحف كلية اآلثار جامعة القاهرة رقم سجل )

 تصوير الباحث

 

: قاع إناء غير منتظم الشكل من الخزف 5اللوحة رقم

الشفاف باللونين  يالمرسوم أسفل الطالء الزجاج يالمملوك

، صناعة ياألبيض واألزرق تقليد خزف البورسلين الصين

م، مسجل عليه توقيع 15هـ/9الفسطاط، يؤرخ بالقرن الـ

 :Jenkins1984عن:  "ي" عمل ابن غيببصيغة  الخزاف

p.111 ,pl.15,a.b.)) . 

 

 ي: بالطة مربعة من الخزف المملوك6رقم اللوحة

 أللوانالشفاف با يالمرسوم أسفل الطالء الزجاج

خزف البورسلين ل اتقليدواألسود األبيض واألزرق 

النصف األول من  ي، صناعة الفسطاط، حواليالصين

متحف الفن  يم، محفوظة ف15هـ/ 9القرن الـ 

طول ، (2077) بالقاهرة، رقم سجل ياإلسالم

السيدة نفيسة  سم، المصدر: مسجد44ضلعها: 

 يبالقاهرة، مسجل عليها توقيع الخزاف " عمل غيب

 تصوير الباحث. التوريزى" ابن

 

: تجميعة من البالطات الخزفية من الخزف 7اللوحة رقم

الشفاف باللونين  يالمرسوم أسفل الطالء الزجاج يالمملوك

، صناعة ياألبيض واألزرق تقليد خزف البورسلين الصين

هـ/ 9النصف األول من القرن الـ  يدمشق، سوريا، حوال

وة كسالم، ال تزال قائمة ضمن 1430هـ/826م، قبل 15

غرس الدين خليل التوريزى  مجمع جدران قبة دفنل الداخلية

 يبصيغة" عمل غيبالخزاف بدمشق، يزخرفها توقيع 

دمشق الشام أقدم مدينة في  :سعدية. عن: )أيوب "يتوريز

 .(.72م، ص1996العالم، دمشق 
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 (ب)                                                  (                  أ)                      

 يحمل األبيض األزرق باللونين الشفاف الزجاجي الطالء أسفل المرسوم المملوكي الخزف من الشكل منتظم غير إناء قاع(: ب أ،) 8 رقم اللوحة

 تصوير             مرة ألول ينشر. 13064 سجل رقم تحت بالقاهرة اإلسالمي الفن متحف في محفوظ" الصيوان عمل" بصيغة الخزاف توقيع

 الباحث

 
 توقيع يحمل واألبيض األزرق باللونين الشفاف الزجاجي الطالء أسفل المرسوم المملوكي الخزف من الشكل منتظم غير إناء قاع: 9 رقم اللوحة

 .             5404/22 سجل رقم تحت بالقاهرة اإلسالمي الفن متحف في محفوظ" الخباز ابن عمل" بصيغة الخزاف

 الباحث تصوير  

 

 توقيع يحمل واألبيض األزرق باللونين الشفاف الزجاجي الطالء أسفل المرسوم المملوكي الخزف من الشكل منتظم غير إناء قاع: 10 رقم اللوحة

 .                 5899 سجل رقم تحت بالقاهرة اإلسالمي الفن متحف في محفوظ" البقيلي عمل" بصيغة الخزاف

 الباحث تصوير  
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 توقيع يحمل واألبيض األزرق باللونين الشفاف الزجاجي الطالء أسفل المرسوم المملوكي الخزف من الشكل منتظم غير إناء قاع: 11 رقم اللوحة

 .               3323/14 سجل رقم تحت بالقاهرة اإلسالمي الفن متحف في محفوظ" الشامي غيبي" بصيغة الخزاف

 الباحث تصوير    

 

 واألبيض واألسود األزرق باأللوان الشفاف الزجاجي الطالء أسفل المرسوم المملوكي الخزف من الشكل منتظم غير إناء قاع: 12 رقم اللوحة

.                   5404/16 سجل رقم تحت بالقاهرة اإلسالمي الفن متحف في محفوظ" المصري األستاذ عمل" بصيغة الخزاف توقيع يحمل والزيتوني

 الباحث تصوير

 

 دقيقة أغصان على المحمولة المدببة باألوراق محاطة مركزية زهرة من تتكون الصيني األسلوب حسب منفذة نباتية زخرفة تفصيل: 1 رقم شكل

 الباحث عمل.       أ /1لوحة عن بيضاء، أرضية على األزرق باللون نفذت

 

 الباحث عمل. ب /1لوحة عن بيضاء، أرضية على األزرق وباللون النسخ بالخط" الصيوان عمل" بصيغة الخزاف توقيع تفصيل: 2 رقم شكل
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 دقيقة أغصان على المحمولة النخيلية المراوح وأنصاف المراوح من تتكون التوريق أسلوب حسب منفذة نباتية زخرفة تفصيل: 3 رقم شكل

 الباحث عمل.       أ/8لوحة عن بيضاء، أرضية على األزرق باللون

 

 والخماسية الثالثية واألوراق النخيلية المراوح وأنصاف المراوح من تتكون التوريق أسلوب حسب منفذة نباتية زخرفة تفصيل: 4 رقم شكل

 الباحث عمل.       أ/8لوحة عن زرقاء، أرضية على األبيض باللون حجزت دقيقة أغصان على المحمولة البتالت

 

 -.Fouquet: pl.2, fig. 73:                    عن الثلث، بالخط ،"الصيوان"  الخزاف لتوقيع تفصيل: 5 رقم شكل

 

 : عن ،"الشامي الصيوان ابن عمل" الخزاف لتوقيع تفصيل: 6 رقم شكل

- Fouquet: pl.2, fig. 74. 

 

 -.Fouquet: pl.2, figs. 62,63,64:           عن ،"الشامي عمل" بصيغة الخزاف لتوقيع تفصيل: 7 رقم شكل
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 النتائج:

 بعد دراسة موضوع " الخّزاف "الصيوان" إطاللة جديدة في ضوء توقيع ينشر ألول مرة" نخلص إلى النتائج التالية: 

أضافت الدراسة خّزافين جديدين لقائمة صّناع الخزف اإلسالمي عامة ُوصّناع الخزف المملوكي خاصة، الذين عملوا في  -

 لك بمدينة الفسطاط حيث عثر على إنتاجهما بها.م وذ15هـ /9هذا المجال وبصفة خاصة خالل القرن 

رجحت الدراسة أن الخزاف "الصيوان" يمثل رأس أسرة فنية تخصصت في صناعة وزخرفة الخزف المملوكي خالل  -

م عرفنا منها "الصيوان" وابنه "ابن الصيوان" وربما يكشف عن أسماء أخرى من خزافي هذه األسرة في 15هـ/9القرن الـ 

 مع المزيد من الكشف عن منتجاتهما الخزفية خالل التنقيبات األثرية في مدينة الفسطاط.المستقبل 

أثبتت الدراسة أن الخّزاف "الصيوان" موطنه األصلي بالد الشام وليس مصر رغم العثور على إنتاجه بالفسطاط، ويؤكد  -

 ذلك توقيع ابنه بصيغة "عمل ابن الصيوان الشامي".

إنتاج الخزاف "الصيوان" باألساليب الصينية سواء في الزخارف أو األلوان وبصفة خاصة خزف  أثبتت الدراسة تأثر -

 م كما يبدو من القطعتين موضوع الدراسة.15هـ /9البورسلين الصيني المرسوم باللونين األزرق واألبيض في القرن 

تي استعملها أقرانه من خزافي العصر المملوكي، أثبتت الدراسة استعمال "الصيوان " ذات األساليب الصناعية والزخرفية ال -

سواء من حيث المواد الخام، األلوان، الزخارف أو طريقة تسجيل توقيعه على أوانيه بخط النسخ وبخط الثلث فوق أرضية 

 بيضاء وفى الحلقة الخارجية للقاع.

 الحواشي:

عليوة، حسين عبد الرحيم،. دراسة لبعض الُصّناع  -، .49م ص1977زكى، عبد الرحمن، الفن اإلسالمي، القاهرة.  -1

ديماند  -.، 89م ص1977والفنانين بمصر في عصر المماليك، دورية كلية اآلداب، جامعة المنصورة، العدد األول، القاهرة. 

م، عال -.، 226م ص1982س(، الفنون اإلسالمية، ترجمة أحمد محمد عيسى، مراجعة وتقديم أحمد فكرى، القاهرة.0)م

 .289م ص1992نعمت إسماعيل، فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية، الطبعة الخامسة، القاهرة. 

-1250هـ/923-648، عبد الخالق على، التأثيرات المختلفة على الخزف اإلسالمي في العصر المملوكي)الشيخة-2

م ص ص 2002كلية اآلثار، جامعة القاهرة. م(. دراسة أثرية فنية مقارنة، مخطوط رسالة ماجستير غير منشورة، 1517

520 :533 . 

بين المراكز الفنية اإليرانية التي ذاعت شهرتها نتيجة وجود أنواع معينة من الخزف مدينة  سلطان آباد ذلك أنه في من  -3

بدأت منتجات الوقت الذي قام فيه المغول بتدمير مراكز الخزف اإليراني العريقة مثل مدينة جرجان، نيسابور والري، 

المراكز الجديدة في الظهور، مثل الخزف المنسوب إلى سلطان آباد، ولذلك فإن هذا الخزف الذي عثر عليه في هذا اإلقليم 

م، وتتميز أواني خزف سلطان آباد بأنها صنعت من خامة 13هـ/7يعود لما بعد الغزو المغولي إليران، أي مع بداية القرن الـ 

رها من األواني الخزفية اإليرانية، سهلة الكسر تميل للون الرمادي وطالءها الزجاجي شفاف سميك رملية أقل خشونة من غي

يتكون من صبغات خضراء اللون في بعض مواضعه بشكل قوس القزح، واألواني لها حافة مقلوبة للخارج، وقد قلد الخزافون 

كبير، ولوال العثور على قطع تلفت أثناء الصناعة من التقليد المماليك خزف سلطان آباد اإليراني وأتقنوا هذا التقليد إلى حد 

المملوكي في أطالل مدينة الفسطاط لنسب هذا الخزف المقلد إلى مدينة سلطانباد. الشيخة، عبد الخالق علي، التأثيرات 

 .  261: 253في العصر المملوكي، ص ص  المختلفة على الخزف اإلسالمي

 . 544: 533عبد الخالق على، التأثيرات المختلفة على الخزف اإلسالمي في العصر المملوكي، ص ص  ،الشيخة -4
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، عبد الخالق على، التأثيرات األندلسية على الخزف اإلسالمي في مصر وبالد الشام خالل العصر المملوكي، الشيخة -5

ؤتمر الدولي "أصداء الثقافة األندلسية في المشرق مجلة قنديل مجلة المهتمين بالثقافة اإلسبانية، مصر، عدد خاص بالم

 . 204: 155م ص ص2009، القاهرة. 9: 2اإلسالمي "، جامعة األزهر، عدد 

يوسف، عبد الرؤوف على، غيبي بن التوريزي، ضمن كتاب القاهرة، تاريخها، فنونها، آثارها، مؤسسة األهرام، القاهرة.  -6

 .221(، الفنون اإلسالمية، صس.0ديماند )م -.، 322، 321م ص ص1970

-Bloom, J.M., Mamluk Art and Architectural History, A review Article, Mamluk studies   

Review,   III, Chicago,1999, p.105. 

7- Bahgat, Ali & Massoul, Felix., La Céramique Musulmane de l’Egypte, Le Caire, 1930 p.80. 

 .49الفن اإلسالمي، ص الرحمن،زكى، عبد  -

- Scanlon, G. T., Mamluk pottery, more evidence from Fustat, muqarnas, vol.2, London, 1984, 

p.121.   

 .92 -89عليوة، حسين عبد الرحيم، دراسة لبعض الُصّناع والفنانين بمصر في عصر المماليك، ص -8

9- Bahgat, Ali & Massoul, Felix, La Céramique Musulmane de l’Egypte, p.75. , - Abel, M. A, 

Gaibi ET Les grand faienciers Egyptians d'epoque Mamluk, Le Caire, 1930, pp.11:38. 

 . 325ص م1948. حسن، زكي محمد، فنون اإلسالم، الطبعة األولي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة -

 .115، 114م ص ص 1952مرزوق، محمد عبد العزيز، الفن المصري اإلسالمي، دار المعارف، القاهرة،  -

- Lane, A. 1957. Later Islamic pottery. Persia, Syria, Egypt, Turkey, London,1957, pp.15. 

م ص ص 1965النهضة العربية، القاهرة، ، دار 1الباشا، حسن، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية. جـ -

470 ،471. 

يوسف، عبد الرؤوف على، غيبي بن التوريزي، ضمن كتاب القاهرة، تاريخها، فنونها، آثارها، مؤسسة األهرام، القاهرة.  -

عليوة، حسين عبد الرحيم، دراسة لبعض الُصّناع والفنانين بمصر في عصر المماليك،  -.، 319، 321م ص ص1970

س.(، الفنون 0ديماند )م -.، 151م ص1981أتيل، أسين، نهضة الفن اإلسالمي في العهد المملوكي، واشنجتن.  -، .99ص

الشيخة، عبد الخالق على،  -.، 54صم 1986محمد، سعاد ماهر، الفنون اإلسالمية، القاهرة.   -.، 220اإلسالمية، ص

أحمد، عبد الرازق أحمد، الفنون  -. ،126: 87كي، ص التأثيرات المختلفة على الخزف اإلسالمي في العصر المملو

 .201م ص 2003اإلسالمية في العصرين األيوبي والمملوكي، كلية اآلداب جامعة عين شمس، 

الشيخة، عبد الخالق على، خّزافات من العصر المملوكي، كتاب المؤتمر الثاني عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب،  -10

فمبر، الندوة العلمية الحادية عشر، دراسات في آثار الوطن العربي، الحلقة العاشرة، الجزء الثاني، نو 16 – 14القاهرة 

 . 928-887م ص ص 2009القاهرة. 

م( إطاللة جديدة في ضوء توقيع 15 – 14هـ / 9 – 8الشيخة، عبد الخالق على، الخزاف غيبي ابن التوريزى )القرن  -11

، 4، 3، 2، لوحات 67،66م، ص 2013يناير -هـ 1434العدد السابع والعشرون، صفر  ينشر ألول مرة، مجلة أدوماتو،

 .10، شكل 5

12  - Bahgat, Ali & Massoul, Felix, La Céramique Musulmane de l’Egypte, p.75.,  - Abel, M. A, 

Gaibi ET Les grand faienciers Egyptians, pp.11:38. 

، 114مرزوق، محمد عبد العزيز، الفن المصري اإلسالمي، ص ص  - ،.325اإلسالم، صحسن، زكي محمد، فنون  -

115. 



 2021سبتمبر                    لعدد التاسع والعشرين     ا - المجلد السادس -اإلنسانية عمارة والفنون والعلوم مجلة ال

698 

- Lane, A, Later Islamic pottery, pp.15. 

يوسف، عبد الرؤوف على،  -.، 471، 470، ص ص 1الباشا، حسن، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، جـ -

عليوة، حسين عبد الرحيم، دراسة لبعض الُصّناع والفنانين بمصر في عصر  -.، 319، 321غيبي بن التوريزى، ص ص

س.(، الفنون اإلسالمية، 0ديماند )م -.، 151العهد المملوكي، ص أتيل، أسين، نهضة الفن اإلسالمي في -.، 99المماليك، ص

حسين، محمود إبراهيم، أعالم المصورين المسلمين وأشهر  -.، 54محمد، سعاد ماهر، الفنون اإلسالمية، ص -.، 220ص

المسلمين، الجزء حسين، محمود إبراهيم، موسوعة الفنانين  -.، 33م ص1982أعمالهم الفنية، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة. 
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من المرجح أن صاحب التوقيع "ابن الصيوان" أو "ابن الصيوان الشامي" ال يمثل االسم الحقيقي لهذا الخّزاف، بل يمثل  -14

ن غيره في هذا األمر، فقد اعتاد الخّزافون في اسم الشهرة الخاص به، وأن له اسماً آخر، ولم يكن "ابن الصيفوان" مختلفاً ع

العصر المملوكي على ذلك، حيث استعملوا أسماء الشهرة وسجلوها على قيعان أوانيهم الخزفية تمييزاً لكل منهم عن غيره 

ير، خادم من الخّزافين، ومن هذه األسماء أو لنقل األلقاب " األستاذ المصري، المصري، الشاعر، غزال، غزيل، مهندم، الفق

الفقراء، الخباز، ابن الخباز، الهرمزي، العراقي، البراني، بن زيتون، دهين، الشهير، قرنفلي، عجمي، قطيطة، شيخ الصنعة، 

درويش، أبو العز، التوريزى، أوالد الفخوري المصريين، وعلى األرجح األسماء السابقة تشير إلى صفات أو ألقاب نسبة 

أو إلى وظائف حرفية أكثر من إشارتها إلى أسماء حقيقية. انظر: الشيخة، عبد الخالق  إلى أشخاص آخرين أو إلى موطن

. ويؤكد ذلك أيضا تكرار تسجيل 129:  79على، التأثيرات المختلفة على الخزف اإلسالمي في العصر المملوكي، ص ص 

في مثال نادر من -سجل اسمه الحقيقي الخزاف غيبي ابن التوريزى اسمه على أوانيه بصيغة "عمل غيبي ابن التوريزي" ثم 

على بالطة من الخزف المملوكي المرسوم باللونين األزرق واألسود أسفل الطالء الزجاجي -توقيعات الخزافين المماليك 

الشفاف بصيغة "عمل أحمدي تبريزي مشهور بغيبي" أثبت من خالله أن اسمه الحقيقي "أحمدي" وليس اسم الشهرة "غيبي" 

 .11، 10، شكل5، 4، لوحة67، 64بي". الشيخة، عبد الخالق على، الخزاف غيبي ابن التوريزي، ص ص أو "ابن غي
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