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العوامل التقنية المؤثرة في تطور البريق واللمعان للبريق المعدني االسالمي في الفترة ما  

 ( م 15 -9بين)
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 جامعة حلوان - كلية الفنون التطبيقية - استاذ مساعد بقسم الخزف

dr.nawalibrahem@yahoo.com  

 ملخص البحث :  

البريق المعدني االسالمي من التقنيات الخزفيه التاريخية االسالمية التي ظهرت في بعض الواليات االسالمية في فترات 

( الميالدي، فظهر اوال في العراق ثم في مصر ثم في سوريا وايران ثم في االندلس )اسبانيا حاليا ( ،  15-9من القرن)  

 وهي عبارة 

ثم   المؤكسد  الحريق  ثم  الزجاجي  الطالء  على  والفضة  النحاس  بمركبات  الرسم  الخزف عن طريق  لزخرفة  اسلوب  عن 

 المختزل 

 الفضة والذى يظهر بصورته المعدنية الجميلة ، وهذه االلوان الناتجة  فيختزل اكسيد النحاس والفضة الى معدن النحاس و

ودرجاتها تعتمد على عدة عوامل منها حجم وكمية جزيئات الفضة والنحاس المضافين وتركيب الطالء الزجاجي والحريق 

التحال واجراء  المعدني  البريق  لمنتجات  التاريخية  النماذج  دراسة  وبعد   ،  ) المختزل  الفرن  والتحاليل )جو  الكيميائية  يل 

باالشعة السينية وغيرها ، تبين أن  تركيبة  الطالء المستخدم في البريق المعدني يحتوي على الرصاص النه يعطي البريق 

المميز للطالء المعدني وكذلك القصدير الذي يعطي عتامة في الطالء الزجاجي ، وتميز البريق المعدني العراقي بأنه ذات  

متعددة الفضي    زخارف  و  الذهبي  منها  متعددة  ألوان  فظهرت  مختلفة  بنسب  والنحاس  الفضة  اضافة  عن  ناتجه  األلوان 

البريق  يظهر  ولم  الفضي  واالبيض  النحاس  واألسود  المخضر  والذهبي  واالوكر  البني  اللون  من  وتوليفات  والنحاسي 

ليا في القرن الخامس عشر والسادس عشر  المعدني المتعدد األلوان مرة اخرى في الخزف االسالمي حتى ظهر في ايطا

الميالدي ، أما البريق الفاطمي المصري فقد تميز بأنه احادي اللون غني بالفضة وظهرت ألوان االخضر واالصفر والبني  

اللون   فظهر  النحاس  على  اعتمد  فقد  فكان مختلفا  السورى  المعدني  البريق  أما  بالجير،  غنية  واستخدموا طينات  المعدني 

ر الياقوتي ولم يستخدموا أكسيد الرصاص في الطالء الزجاجي فكان البريق المعدني السوري أقل بريقا من الفاطمي  االحم

والعباسي واالندلسي ، أما البريق المعدني االيراني كان متزامنا مع البريق المعدني السورى إال انه كان متشابها مع البريق  

ال اللمعان  شدة  حيث  من  الفاطمي  البريق المعدني  اما   ، الفاطمي  البريق  مثل  الرصاصي  الزجاجي  الطالء  ستخدامهم 

النحاس   ألوانه على  القصدير وكان يرتكز في  بالرصاص مع  الغني  الزجاجي  الطالء  االندلسي )االسباني ( كان يستخدم 

  مثل البريق االيراني . 

 الكلمات المفتاحية:   

 الفضة ، الطالء الزجاجي ، االختزال . البريق المعدني االسالمي ، النحاس ، 
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