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 ملخص البحث :

نبات األكنتس أو ) األقنثا( هو من أبرز الزخارف النحتٌة التى إستخدمت عبر العصور فى العدٌد من األغراض وإن 

إستخدامها من عصر ألخر إال ان ورقة الشجر هذه بتورٌقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة تطور شكلها والغرض من 

المنتجة على مر العصور مازالت مستمرة حتى ٌومنا هذا فى النحت التطبٌقى سواء كان فى األغراض المعمارٌة  للتجمٌل 

النحت على الخشب لخدمة صناعة األثاث بمدٌنة  داخلٌا أو خارجٌا أو فى مجاالت عدٌدة  , أهمها ما نتناوله  بالبحث وهو

دمٌاط "األوٌما ", فبالدراسة اإلستطالعٌة بٌن جمهور المتخصصٌن فى صناعة األثاث بمدٌنة دمٌاط  نجد أن الزخارف 

النباتٌة المستخدمة فى تجمٌل األثاث بطرٌقة النحت على الخشب تعتمد بطرٌقة أساسٌة على التشكٌل النحتى لألكنتس 

قنثا ( , وإن أختلفت أشكالها وتحورت وتجردت , ومن هنا كانت الحاجة لرصد  تطور التشكٌل النحتى لبنات األكانتس )األ

على مر العصور حتى وصوله للصورة المستخدمة حالٌا للوقوف على اهمٌته  كتشكٌل نحتى ٌعتمد علٌه النحت الخشبى 

 لصناعة األثاث فى الوقت الحالى.

Abstract 

In many purposes and the development of the acanthus plant (or acantha)  form and purpose 

of its usage is considered as one of the most prominent sculptural decoration used throughout 

the ages. Moreover, the acanthus leaf, with its various motifs and forms produced throughout 

the ages tell up-to-date  is a functional sculpture for beautification either for architectural 

purposes internally or externally.The most important of which we are dealing with is wood 

sculpture to serve the furniture industry in Damietta. In the exploratory study among the 

public of specialists in the furniture industry in Damietta, we note that the plant motives used 

in the decoration of furniture in wooden sculpture depends mainly on the acanthus plant. 

However it's required to monitor and evolution the sculptural structure of the acanthus blocks 

throughout the ages. Not only that, but up to the present time where the image currently used 

as a sculptural formation as far as depends on the wooden sculpture of the furniture industry.  

 وقد تمثلت مشكلة البحث فى األتى :

 ماهى التطورات التشكٌلٌة التى تتابعت على نبات األكنتس كعنصر تشكٌلى نحتى عبر العصور  ؟ -

 ماهو دور التشكٌل النحتى لنبات األكنتس فى النحت التطبٌقى عبر العصور وحتى الوقت الحالى ؟ -

 : أهمية البحث

 نبات األكانتس فى النحت التطبٌقى "صناعة األثاث"  .الوقوف على أهمٌة التشكٌالت النحتٌة  -

مجاالت النحت التطبٌقى  الحاجة لرصد األشكال المختلفة  للتشكٌالت النحتٌة لنبات األكنتس لإلستفادة منها فى -

 .المتعددة
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 هدف البحث :

 المعاصر .التأكٌد على أهمٌة الربط بٌن التطورات التشكٌلٌة النحتٌة عبر العصور والنحت التطبٌقى  -

 التأكٌد على أهمٌة دور نبات األكنتس كعنصر تشكٌلى نحتى فى صناعة األثاث بمدٌنة دمٌاط. -

 منهجية البحث :

 ٌتبع البحث المنهج التحلٌلى , التجرٌبى .

 المقدمة :

لنوع من عرف إنسان ما قبل التارٌخ نوع من أنواع الزخرفة النحتٌة ) النقوش( , فكان على فطرته وإهتماماته لهذا ا

النحت على الجدران ال تتعدى تسجٌل الحٌاه الٌومٌة وظلت على هذا الحالة من الفطرة فترة طوٌلة , فرسم اإلنسان ونقش 

وزخرف أشكال بدائٌة من خطوط ونقاط , وعندما شعر بوجود قوى خفٌة فى الطبٌعة مسئولة عن تحرٌك الكائنات تغٌرت  

وبعض الظواهر الطبٌعٌة , ومع تقدم المعرفة اإلنسانٌة كانت حاجته للتجمٌل تلح أشكاله ونقوشه  رسم حٌوانات ونباتات 

نباتٌة وهندسٌة  على مر علٌه فإستعمل النقوش لتزٌٌن جدران الكهوف , تنوعت الزخارف النحتٌة مابٌن حٌوانٌة و

الفن المصرى القدٌم والزخارف النحتٌة النباتٌة على وجه الخصوص بدت واضحة فى الفنون القدٌمة من  ,العصور

 وتوالت على باقى العصور وان إختلفت عناصرها وإستلهاماتها .

فنجد بالد الرافدٌن وضحت بها الزخارف النحتٌة المعمارٌة فى الشراشٌف العلٌا للجدران , والمحارٌب التى تكسو 

النباتٌة فى تزٌٌن تٌجان األعمدة الواجهات , والفنون اإلغرٌقٌة والرومانٌة إعتمدت بصفة خاصة على الزخارف النحتٌة 

وبعض العناصر المعمارٌة , وإستمرت منتشرة  حتى عصر النهضة والباروك والروكوكو وإن كانت أكثر وضوحا 

وإستقرارا وأصالة فى العصور اإلسالمٌة ومازالت حتى ٌومنا هذا , إستمر توارث الزخارف النحتٌة المستوحاه من أشكال 

ة فى النحت الوظٌفى الممثل فى صناعة األثاث بمحافظة دمٌاط , ومن هنا ٌعتبر نبات األكنتس من نبات األكانتس المختلف

 أهم األشكال الزخرفٌة النحتٌة التى نتجت عن العصور الفنٌة المختلفة وأكثرها شٌوعا وإستمرارا حتى وقتنا هذا .

 الطبيعة كمصدر لخلق التكوين الفنى : 

كون تجمٌعا لعناصر )وجدها فى الطبٌعة ( وفقا لترتٌب أو تنظٌم معٌن إقتبسه أٌضا من إن الفنان عمله ال ٌعدو أن ٌ

, إن الصلة بالطبٌعة هى من أهم مقومات  (1) الطبٌعة وترسب فى الالشعور , ثم أخرجه لٌطبقه فى صورة فن تشكٌلى 

العملٌة اإلبتكارٌة الفنٌة , فدور الطبٌعة ٌختلف فى كل عصر من العصور عن اآلخر , فترجم الفنان على مر العصور 

الطبٌعة ترجمات مختلفة تتفق مع فلسفته وعقٌدته , فهو تارة ٌحافظ على المظره وتارة أخرى ٌبحث عن الجوهر , وكثٌرا 

ده ٌضحى بالمظهر فى سبٌل الجوهر , وهى لٌست غاٌة فى حد ذاتها , وانما وسٌلة مساعد فى الكشف الجدٌد وهى ما نج

 .(2)توحى باإللهام الذى ٌرتبط بشخصٌة الفنان وطرازه الخاص وفلسفته 

 الزخارف النحتية النباتية :

طبٌعٌة مع إحتفاظها التام بصفاتها األساسٌة , فن ٌعتمد هذا النوع على نقل الطبٌعة وتغٌٌرها أى تجرٌدها من خصائصها ال

الزخرفة المعمارٌة من أقدم الفنون وأكثرها إنتشارا وتنوعا فى العالم , وقد شهدت الحضارة عبر عصورها إستتخداما 

لقصور كبٌرا لهذا الفن فى العمائر والتزٌٌن الداخلى والخارجى كالمداخل الضخمة واألبواب واألعمدة التاجٌة وجدران ا

وأسوار المدن ودور العبادة وقدإستعمل المصرى القدٌم زهرة اللوتس وورق النخٌل بٌنما إستخدم الٌونانى ورق األكنتس 

 واإلسالمى وحدات نباتٌة مجردة .

                                           
1

 .33( ػجذ انفتبح ريبض : انتكىيٍ فً انفُىٌ  انتشكيهيخ , دار انُهضخ انؼرثيخ , طجؼخ حبنخخ , ص  
2

 .39( يحًىد ثطيىًَ :  انؼًهيخ اإلثتكبريخ , ػبنى انكتت , ص  
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نبات األكنتس أو ) األقنثا( هو من أبرز الزخارف النحتٌة التى إستخدمت عبر العصور فى العدٌد من األغراض وإن 

ها والغرض من إستخدامها من عصر ألخر إال ان ورقة الشجر هذه بتورٌقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة تطور شكل

المنتجة على مر العصور مازالت مستمرة حتى ٌومنا هذا فى النحت الوظٌفى سواء كان فى األغراض المعمارٌة سواء 

تناوله  بالبحث وهو صناعة األثاث بمدٌنة دمٌاط , كانت للتجمٌل داخلٌا أو خارجٌا أو فى مجاالت عدٌدة أهمها ما ن

فبالدراسة اإلستطالعٌة بٌن جمهور المتخصصٌن فى صناعة األثاث بمدٌنة دمٌاط  نجد أن الزخارف النباتٌة المستخدمة 

كالها فى تجمٌل األثاث بطرٌقة النحت على الخشب تعتمد بطرٌقة أساسٌة على نبات األكانتس )األقنثا ( , وإن أختلفت أش

 وتحورت وتجردت إال أنها ترجع فى األصل لهذا النبات .

 (:acanthusورقة نبات األكانتس )

أنواع لم ٌحسم أمرهم بعد, وأكثرها  8نوعا معروفا  و 29األقنثا أو )أالقنت ( هو جنس نباتى من الفصٌلة األقنتٌة ٌضم 

 .1موطنها الوطن العربى 

 :2أماكن تواجد نبات األقنثا

1. Acanthus dioscoridis ( 1, وهذا النوع أصله بالد الشام صورة) 

2. Acanthus syriacus      (2صورة ) , وهذا النوع أصله بالد الشام والجزٌرة  العربٌة ومصر 

3. Acanthus spinosus     ( 3, وهذا النوع أصله فى المغرب العربى صورة) 

4. Acanthus mollis        (4صورة ) , وهذا النوع أصله بالد الشام والمغرب وبعض بالد أوروبا 

  

 (2صورة )                      (1صورة )                                                         

  

 (4صورة )                         (       3صورة )                                                              

 )صور لبعض أشكال نبات األقنثا (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 —االصذار انخبيص  — كبرونىش نيُيىش: انًؤنف: http://biodiversitylibrary.org/page/651294 — تراث انتُىع انجيىنىجي يكتجخ -1

 2861انصفحخ: 

 و2018يبرش  11تبريخ انىنىد   /http://www.theplantlist.org يىلغ الئحخ انُجبتبد -2

http://biodiversitylibrary.org/page/651294
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://www.theplantlist.org/
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 :فةنبات األكانتس وإرتباطه بفن النحت عبر الحقبات الفنية المختل

 نبات األكنتس فى الفن األشورى :

إن الفن األشورى رغم تعدد مظاهره إال أن زخارفه النحتٌة إنحصرت فى زخارف نحتٌة هندسٌة وحٌوانٌة أسطورٌة إلى 

جانب المواضٌع اإلجتماعٌة التى تمثل الحٌاه الٌومٌة وحروب الملوك , إال أن الزخرفة النباتٌة قد ظهرت على إستحٌاء 

( توضح زخرفة نباتٌة أشورٌة من متحف 1ى النحت , صورة رقم )وبداٌات غٌر واضحة الشكل زخرفٌة ولم تستخدم ف

 .(1)بوسطن 

 
 (1صورة )

 نبات األكانتس فى الفن اإلغريقى :

بدأ ظهور نبات األكانتس فى العمارة اإلغرٌقٌة وخاصة األعمدة وقد ذاع إستخدامه حتى أنه أصبح طراز مستقل بذاته فى 

(  لتاج عمود كورنثى من معبد األلهة أبولو )أثٌنا(, وهو 2) الكورنثى (صورة ) أعمدة العمارة اإلغرٌقٌة وسمى بالعمود 

من أنحف أنواع األعمدة المستخدمة فى هذه الحقبة فقطره عند التاج أقل قلٌال من القاعدة وإستخدمت نباتات األكانتس فى 

األركان حلزون رأسى صغٌر مزدوج عمل ثاللث صفوف متتالٌة للتاج على شكل تبادل مساقط  ٌعلوها فى الغالب عند 

, وقد كان نبات األكانتس من أهم العناصر النحتٌة الزخرفٌة فى الفن اإلغرٌقى الخاصة بالنباتات , وبداٌة  (2) الخطوط

إبتكار أشكال زخرفٌة من ورق األكانتس وباقات الزهور وعقود أفرع النباتات , وعادة كانت نتنهى برؤس أو أرجل 

 ( .3حٌوانات أو طٌور صورة ) 

إلغرٌقى كانت مستمدة من الفن المصرى القدٌم وإن كانت حورت الخطوط بحٌث تبدو أكثر الوحدات النباتٌة فى الفن ا

نحافة ولٌونة وتتمٌز أٌضا الزخرفة النحتٌة بها بكثرة اإلنحناءات , وإستخدمت فى الكرانٌش الزخرفٌة بكثرة للتجمٌل كما 

 ( , والكابولى , وشواهد القبور .4فى المعابد لمنصة الٌمٌن صورة )

             

 (4(                                          صورة )3صورة )                      (              2صورة )                

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Crawford, Harriet E. W. (2004). Sumer and the Sumerians. Cambridge University Press. 

p. 252. ISBN 0521533384 

 251تبريخ انسخرفخ , د/ضبيً رزق ثشبي , د/ فبروق وجذي إثراهيى , ص -2

http://books.google.com/?id=eX8y3yW04n4C
https://www.marefa.org/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=International_Standard_Book_Number&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0521533384
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 نبات األكانتس فى الفن الرومانى :

إستمر إستخدام ورق نبات األكانتس فى األعمدة الرومانٌة وقد كان معظم إستخدامات العناصر النباتٌة فى الزخرفة النحتٌة 

عن حلزونات ورق األكانتس مع تطوٌر شكله وزٌادة تورٌقاته وإستدارة  أطرافه حتى إزدحمت الزخارف النحتٌة بصورة 

بد األركثٌون بأثٌنا , أٌضا زاد  البروز فى تشكٌله وحفره , وإستمر ( لجزء من منصة الٌمٌن بمع5واضحة  صورة ) 

إستخدامها بكثرة فى الحالٌا والكوابٌل  والبانوهات الرباعٌة المجسمة نحتٌا التى عادة ما كانت تشغل سقوف القباب 

 ..(1)الداخلٌة وقد تم تحوٌرها لٌتداخل معها اإلنسان والحٌوان 

 
 (5صورة)

العمود المركب ) الكومبوزٌت ( وهو عبارة عن تكوٌن مزٌج من التاج الكورنثى والتاج األٌونى , فتاجه وبداٌة ظهور 

كان بناء على هذا المزٌج أكثر إزدحاما بالزخارف النحتٌة بتفاصٌلها وحلزوناتها والنباتات كان حجمها أككبر عما سبق فى 

 .(2) الفن اإلغرٌقى

 :نبات األكانتس فى الفن البيزنطى 

أستمر إستخدام نبات األكانتس فى الوحدات النباتٌة النحتٌة فى الفن البٌزنطى ولكن غلب علٌها طابع التلقائٌة والتبسٌط 

والتحوٌر فظهر فٌها بقوة التأثٌر الشرقى وقلت تعدد تورٌقات النبات عن العصور السابقة فأصبحت ذات ثالث أو خمس 

ى أحٌان كان ٌصل التحوٌر لدرجة أن ٌصعب التعرف على شكل النبات ( وف7,6ورقات فقط وأطرافها مدببةصورة )

األصلى وصورتها الطبٌعٌة , فقد إختفى طراز الفن القدٌم لٌظهر طرز فنٌة جدٌدة تتفق مع مثالٌات وإحتٌاجات الدٌن 

 .(3)الجدٌد كإبتكار وحدات ورموز جدٌدة كالصلبان ونحت أشكال للمالئكة والقدٌسٌن 

      
 (7,  6)صورة 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- The grammar of ornament, owen jones, pcm,lyon ,p65,2006,isbn2-914199-49-X 

 305تارٌخ الزخرفة , د/سامى رزق بشاى , د/ فاروق وجدى إبراهٌم , ص -2
3- The grammar of ornament, owen jones, pcm,lyon ,p73,2006,isbn2-914199-49-X 
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 نبات األكانتس فى الفن القبطى :

على نبات األكانتس فى معظم المراجع التى ترجع لهذا  من أهم العناصر النباتٌة شٌوعا فى الفن القبطى المصرى , وأطلق

العصر ) شوكة الٌهود ( وبالتالى كان إستخدامها لترمز إلى نفس رمز الشوك والغصون المتشابكة دلٌل على الحزن 

 والتعب والخطٌئة , والتاج المصنوع من الشوك إذا وضع على رؤوس القدٌسٌن رمزا إلى تحملهم اإلضطهاد والعذاب .

ن واقع أهمٌة نبات األكانتس فى الفن القبطى تطورت بشكلها وتحورت وتعددت أشكالها من دائرٌة ومروحٌة ومدببة م

(, فكان إستخدامها الهام فى زخرفة أفارٌز وكرانٌش 8ومسننة , كما أنها ظهرت مع عناقٌد العنب بدال من أوراقه صورة )

 جان األعمدة .( وكالعادة كان أهم أدوارها فى ت9ٌقبطٌة صورة )

      
 (9صورة )                         (                                 8صورة )                            

 نبات األكانتس فى الفن اإلسالمى :

فى نهاٌة القرن السابع وبعد أن إستقر األمر للحكام المسلمٌن فى األقطار التى دخلوها فاتحٌن , بدؤا فى إنشاء المساجد 

والدور رمزا لقوتهم وعلما لدٌنهم , وجمعوا العمال والصناع والمهندسٌن من مصر وسورٌا والعجم وبٌزنطة لصنع 

بنى المسجد األموى بدمشق متأثرا بما خلفه اإلمبراطورٌة الرومانٌة من أثار , ولقد (1)الزخارف والنقوش الفنٌة المعمارٌة 

هذه البقعة , وبإنتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد وبظهور الدولة العباسٌة تأثرت العمارة والفنون اإلسالمٌة باألسالٌب 

األكانتس بالمتحف اإلسالمى , برلٌن  ( تاج عمود ٌعود للدولة العباسٌة به تشكٌالت لورق10الفنٌة الفارسٌة وصورة )

 ألمانٌا .

أما عن نبات األكانتس فقد دخل فى الزخارف النحتٌة للمرحلة المبكرة للفن اإلسالمى , وكانت له الصدارة فى العصر 

+ ( مثال للحفر على الخشب بإستخدام تطبٌقى لعلبة مجوهرات ترجع للعصر االموى األندلسى , 10األموى صور) 

اإلستخدام للنحت على الحجر أو الجص وكانت هٌأتها مقتبسة (  ,وإمتد 11وأٌضا للحفر على األوانى المعدنٌة صورة ) 

من الشكل البٌزنطى , جاورها فى هذا بعض العناصر النباتٌة األخرى مثل أوراق العنب والمراوح النخٌلٌة , وإستمرت 

ب ( لمسجد الصالح طالئع خارج با 12كعنصر نحتى بشكلها الواضح أحٌانا فى الحشوات وتٌجان األعمدة صورة ) 

 .(2)مٌالدٌا وهو ٌنتمى للعصر الفاطمى 1160هجرٌا , 555زوٌلة 

            

 (12صورة )        (         11صورة )            (      10صورة )               +(                 10صورة )                  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39, ص1880و ,رلى إيذاع 2010طجؼخ ػجذ انكريى ,تبريخ انؼًبرح وانفُىٌ اإلضالييخ , د/ تىفيك ػجذ انجىاد , يكتجخ األَجهى , ي -1

 .612,ص1977, زهراء انشرق , رلى إيذاع  2006انًجًم فً األحبر وانحضبرح اإلضالييخ , د.يحًذ حًسح إضًبػيم ,  -2
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الفن اإلسالمى فى إسبانٌا أٌضا كان له نصٌب كبٌر فى إستخدام نٌات األكانتس وٌظهر ذلك فى كسوات الحوائط فى 

( وتٌجان األعمدة وقد ٌرجع ذلك إلعادة 14( وعقود المدخل أٌضا صورة ) 13لفاخر فى الزهراء صورة )  المجلس ا

(1)إستخدام تٌجان األعمدة الرومانٌة فى زٌادة عبد الرحمن األوسط لهذا الجامع 
. 

                    
 (15صورة )                       (                       14صورة )                                        

 
 (16صورة )

 

والفن اإلسالمى فى الفترة العثمانٌة إستخدم النحت الخشبى كحشوات وشرائط تزٌٌنٌة كقصر ) توب قابى ( جناح الخرقة 

السلطان محمد الثانى وقد ٌرجع وجود نبات األكنتس فى ( والذى بنى فى عهد  16النبوٌة واألمانات المقدسة صورة ) 

صورته  المالوفة الغٌر محورة إلى إستقدام محمد الثانى لبعض الفنانٌن اإلٌطالٌٌن مثل ) جنتاٌل بلٌنى ( والذٌن عملوا على 

 .(2)ٌة والشرقٌة نقل بعض النماذج عن الفن البٌزنطى فقد كانت تركٌا فى هذه الحقبة تتمتع بمزٌج من الثقافات الغرب

 
 نبات األكانتس فى عصر النهضة و الباروك والروكوو والرينسانس :

نالحظ أنه منذ بداٌة عصر النهضة لم ٌعد نبات األكانتس وحدة نحتٌة زخرفٌة قائمة بذاتها إال فى حاالت إستخدامها  

(  , وإنما أصبحت 18صورة )  كما فى كاتدرائٌة الدومو بسٌٌنا , لنٌقوال وجٌوفانى بٌزانو , منبر الحق  كتٌجان لألعمدة 

مكملة لبعض الوحدات النحتٌة األخرى وأستخدمت لغرض التزٌٌن الداخلى كما فى قصر فرساى غرفة النوم الملكٌة  

 (19صورة )  

سكولاير ( وهو مشروع معمارى ضخم بنى ٌضم أكثر من مبنى معمارى من أبرز المعالم المعمارٌة األسبانٌة مبنى ) اإل

 ك كنٌسة وضرٌحا لألسالف والخلفاء ودٌرا مكرما للشهٌد األسبانى القدٌس "لورنزو " ودارا قومٌة للحفاظ على المنجزات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انفٍ اإلضاليً فً أضجبَيب , يبَىيم جىييج يىريهى , ترجًخ نطفً ػجذ انجذيغ , ضيذ ػجذ انؼسيس ضبنى , يؤضطخ شجبة انجبيؼخ ,  -1

 ..100,ص 95-11279اإلضكُذريخ , رلى أيذاع  

 إكتشف انفٍ اإلضاليً فً حىض انًتىضظ ,يتحف ثال حذود ,ثشبر إثراهيى ديشك . -2
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. كان اإلسكولاير مبنى كبٌر له أكثر من إستخدام ٌعبر عن عظمة (1)الفنٌة والوثائق التارٌخٌة وكلٌة للدراسة ومقرا ملكٌا 

وقد أقتبست بعض تفاصٌل التصامٌم العرش األسبانى لٌبقى على مدى الزمان , وتمٌز بالطراز الكالسٌكى الرومانى 

الداخلٌة والخارجٌة من تصمٌم ماٌكل أنجلو لكنٌسة القدٌس بطرس بروما , ولذلك نجد أنه إستخدم الشكل التقلٌدى لنبات 

 (.17األكنتس فى تزٌٌن مصلى المقبرة الملكٌة باإلسكولاير كما هو موضح صورة )  

        

 (19صورة )                      (         18صورة )                  (              17) صورة                          

 

ثم بعد ذلك كان نبات االكانتس مجرد عنصر نحتى تجمٌلى ألعمال نحتٌة وظٌفٌة أخرى  كما هو فى تمثال فٌالٌو 

لتزٌٌن األغراض النفعٌة كما هو فى ساعة ( , كما أنها إنتشرت  20بورجٌزى " فٌنوس منتصرة " , بروما صورة ) 

(  ,  وخوذة جندى  برجندى خفٌفة من الصلب من عمل " فٌلٌو وفرنشسو نجرولى "  21ٌعتلٌها رجل شرقى  صورة ) 

( , وأٌضا خوذة أخرى جندى برجندى أخرى من  صنع  22من مجموعة أسلحة ودروع أل مدٌتشى بفلورنسا صورة ) 

( 23اع مهرج نقشت بأوراق األكانتس " مجموعة األسلحة ودروع الملكة ببرج لندن " صورة )نفس الفنان عبارة عن قن

وكما فى خوذة أخرى لجندى برجندى من صنغ فٌلٌو نجرولى  من الصلب المزخرف بورق األكانتس " متحف 

لمزخرف من عمل (  ,  و صدٌرٌة درع تخص الملك كارلوس الخامس من الصلب ا24المٌتروبولٌتان بنٌٌورك" صورة )

 جٌوفانى نجرولى " متحف المٌتروبولٌتان بنٌوٌورك".

            
 (                     22صورة)                   (             21صورة)                  (         20صورة )                      

         

 (25صورة )                 (           24صورة)                            (  23صورة )                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 195و, ص2011يىضىػخ تبريخ انفٍ انؼيٍ تطًغ واالرٌ تري , حرود ػكبشخ , انهيئخ انًصريخ انؼبيخ نهكتبة , انطجؼخ انخبنخخ  -1

 210م, ص2011موسوعة تارٌخ الفن العٌن تسمع واالذن ترى , ثروت عكاشة , الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب , الطبعة الثالثة  -2
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فى تزٌٌن المنازل من  18المنقوشة والحفر الدقٌق على األلواح الخشبٌة بالقرن ال  وإنتشر إستخدام الزخارف الجصٌة

الداخل وأٌضا العمل على إنتشار النحت التطبٌقى على الخشب فى األثاث المنزلى ومن هنا كانت إٌطالٌا أهم من إستخدم 

ورٌقاته وأشكاله المختلفة كان مادة زاخرة النحت التطبٌقى فى صناعة األثاث من طراز " الروكوكو " , ونبات األكانتس بت

لهذه الصناعة فقد إستخدم بكل أشكاله وتحوالته على مر العصور الفنٌة فى تجمٌل األثاث والمنزل من الداخل فى حشوان 

 وتكسٌات حوائط على حد سواء .

( تورٌقات نبات 26)كما نرى فى مدفأة بصالون أوتٌل دو سٌٌر " متحف الفنون الزخرفٌة , بارٌس" صورة رقم  

األكانتس فى الفرٌز األسفل من المدفأة , وأٌضا األثاث المنزلى كما فى كومود , طراز لوٌس الخامس عشر "متحف قصر 

( نالحظ وجود نبات األكانتس بتفرٌعاته ممتد من أرجل الكومود وحتى أعلى 27الرٌزٌدنس و مٌونخ " صورة رقم )

(  28ضلفة كبٌرة مستطٌلة  " متحف بول جٌنى , مالٌبو , كالٌفورنٌا " صورة رقم ) بطرٌقة متشابكة , وأٌضا خزانة ذات

 .(2),(1)(29, وكونسول من الخشب طراز لوٌس الخامس عشر " متحف جوتبرج للفنون , السوٌد " صورة رقم ) 

 

          

 (28صورة)           (                          27صورة)                    (                   26صورة )                    

 

 (29صورة)

 

 نستنتج من اإلستعراض السابق التطور النحتى لتشكيالت نبات األكانتس والتى يمكن أختصارها فى األتى :

  التشكيل األشورى لنبات األكنتس :

 لها خمس زواٌا مفصلة فى عدد من المساحات الضٌقة  

 .منتهٌة بزواٌا غٌر حادة ولكنها محصورة بخط خارجى واحد داخل مساحدة محددة

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 360و,ص2011يىضىػخ تبريخ انفٍ انؼيٍ تطًغ واالرٌ تري , حرود ػكبشخ , انهيئخ انًصريخ انؼبيخ نهكتبة , انطجؼخ انخبنخخ  -1

2-ency.com/_/list.php?category=47-https://www.arab  و انطبػخ انخبَيخ 2018-3-16ثتبريخ دخىل 

https://www.arab-ency.com/_/list.php?category=47
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 : التشكيل اإلغريقى

شكل غٌر دائرى ٌمٌل إلى اإلستطالة , زواٌا أطراف النباتات حررة غٌرر منتظمرة   

وغٌر محصورة بخط خارجى , تأخذ شكل متفرع غٌر منتظم , مستخدم فٌها صف 

 واحد من التورٌقات .

 

 : التشكيل الرومانى

تتخررذ التشرركٌالت تورٌقررات متعررددة ومتجرراورة وكثٌفررة جرردا ومتكررررة , لهررا زواٌررا  

 دائرٌة غٌر حادة , بروزها النحتى الخارجى واضح .

 

 

 

 : التشكيل البيزنطى

التشكٌل البٌزنطى قلت به التورٌقات والتفاصٌل فأصبحت أشركالها مبسرطة ألقصرى  

 درجة بدون أى تورٌقات , لها خطوط وزواٌا حادة .

 

 

 التشكيل القبطى :

أكثر التشكٌالت بساطة ٌتمٌز بالزواٌا الحادة حتى تصرل لتكرون مسرننة مرع إختفراء  

 التورٌقات والتفاصٌل .

 

 

 التشكيل اإلسالمى :

                             

التشكٌل اإلسالمى إتخذ أشكال عدٌدة فالمساحة كانت هً المتحكم فى التشكٌل النحتى إما بإسرتدارة الورقرة أو إسرتطالتها أو 

 حتى تحوٌر جزء منها لٌتناسب مع ما حوله من تشكٌالت نحتٌة أخرى .
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 التشكيل فى عصر النهضة :

       

       

إتخذ خطوط دائرٌة وعودة إلى كثرة التورٌقات والشكل المسرتدٌر ممرا ٌسرتدعى للرذاكرة التشركٌل الرومرانى بتعردد تورٌقاتره 

 وتفاصٌه المزدحمة وتراكب وتداخل تشكٌالته .

 النحت التطبيقى وصناعة األثاث بمحافظة دمياط :

تنتج ما ٌقرب من ثلثً اإلنتاج من  البحري إذ أنهاتتركز صناعة األثاث فً مصر بشكل أساسً فً محافظة دمٌاط بالوجه 

الذي ٌساٌر أحدث التصمٌمات وتعتمد صناعة األثاث فً محافظة  األثاث الخشبً فً مصر ذات الجودة والذوق العالً

الخشبٌة من خالل مصانع إلنتاج األخشاب واالبلكاش ومصانع إلنتاج أخشاب القشرة  دمٌاط على الصناعات

  .قطع األثاث المختلفة إكسسوارات الموبٌلٌات والمقابض والكوالٌن والدهانات الخاصة بالموبلٌا وباقًإلنتاج  ومصانع

ألف حجرة ما بٌن )نوم ،  375السنوي  وتنتج محافظة دمٌاط ما ٌقرب من ثلثً إنتاج األثاث بمصر وٌبلغ إنتاج اإلجمالً

ألف عامل فضال عن  100والكرسً وبهذه الحرفة ما ٌقرب من  وانترٌه( فضالً عن إنتاج المطابخ سفرة ، صالون ، 

ونظراً لجودة  المساعدة وٌقدر اإلنتاج الٌومً بما ٌقرب من ملٌونان من الجنٌهات المصرٌة األنشطة الصناعٌة والتجارٌة

طً له مكاناً على الصناعة فقد وجد األثاث الدمٌا المنتج الدمٌاطً من األثاث وتوائمه مع ما ٌحدث من تطور عالمً لهذه

اإلنتاج العالمً وٌتفوق علٌه وٌوجد بمحافظة دمٌاط معارض دائمة لصناعة  الخرٌطة التصدٌرٌة منذ سنوات لٌنافس

ة خاللها عرض كافة المنتجات التً تصنع داخل المحافظ األثاث ٌتم من
(1)

. 

لنهضة وإرتباطه به إرتباطا وثٌقا , نجد وكما سبق والحظنا تدخل النحت على الخشب فى تجمٌل األثاث إبتداء من عصر ا

أن هذا اإلرتباط قد تناقل حتى عصرنا هذا فبالرغم من التطور التكنولوجى و المدارس الفنٌة الحدٌثة التى سرعان ما كان 

لها تبعاتها فى تطور طرز األثاث إال أنه ٌظل األثاث الكالسٌكى هو المتربع على عرش الصناعة فى مدٌنة دمٌاط , 

تهرت به حتى وصلت لدرجة التصدٌر العالمى ومن هنا كان إرتباط النحت التطبٌقى بصناعة األثاث فى محافظة وإش

دمٌاط , وخاصة أن فن النحت على الخشب بالطرٌقة الٌدوٌة أصبح ٌكاد ٌنقرض مع تواجد التكنولوجٌا الحدٌثة حٌث 

 .صمٌم على قطعة األثاث المطلوبةبكبسة زر ٌنتج الت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- me/page/21http://domyat.gov.eg/ho  يطبء. 6:30و, انطبػخ 2018-3-16,انًىلغ انحكىيً نًحبفظخ دييبط ,تبريخ دخىل 

 ( لقطعة من الخشب غٌر ملونة من إحدى ورش التصنٌع .33الشكل النحتى لورقة األكنتس صورة )

http://domyat.gov.eg/home/page/21
http://domyat.gov.eg/home/page/21
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 نبات األكانتس وصناعة الحفر على الخشب "األويما ":

تصنٌع األثاث بمحافظة دمٌاط تم مالحظة أن الطراز الفرنسى الكالسٌكى هو  بالمعاٌنة والدراسة المٌدانٌة لمصانع وورش

األكثر شٌوعا للصناعة وبالتحدث مع جمهور المتخصصٌن ومنهم أصحاب المصانع ٌقول " أحمد المرٌح " المدٌر 

 1940نشئت عام التنفٌذى ومالك " مؤسسة المرٌح لتصنٌع وتصدٌر األثاث " التى هى من أعرق المؤسسات بالمحافظة وأ

م  , أن الطراز الكالسٌكى الفرنسى هو األكثر طلبا على الدوام  , محلٌا ودولٌا , ومعظم الصناعة تقوم على هذا الطراز 

 مثل " الوٌسٌس واالكتورز و اللوٌكانز" .

ر النباتى أن التطور والتحوٌر الذى ٌقٌمه بعض صانعى األثاث على التصمٌمات النحتٌة لألثاث ال ٌخلو من العنص

( توضح كنبة أنترٌه أستخدم نبات 30الزخرفى لنبات األكنتس بكل أشكاله التى تعددت على مر العصور , صورة )

( تفصٌل للعنصر 31األكنتس على مخدع الكنبة بشكل نحتى زخرفى ممتد من أسفل إلى أعلى وكأنه ٌتسلقها صورة )

 زنطى .تورٌقاته على الطارز البٌ النباتى المبسط وتقل عدد

       

 (31صورة )                (                               30صورة )                                    

 

       

 (32صورة )

 

فى الخطوط و كمحاكاه للتاج  اللونة وتظهر مرة أخرى الصورة األصلٌة لنبات األكانتس التى ابتدعها الفن اإلغرٌقى حٌث

( وهى قطع من الخشب الغٌر ملون  تعد لتستخدم كقواعد لمنضدة منحوت علٌه 34( وصورة )33الكورنثى صورة )

 الشكل الزخرفى للنبات .
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 (34) صورة                          (                 33صورة )                                                

 

بشكل تجرٌدى ٌصعب معه التعرف  محورة أخرةوعلى غرار الفن اإلسالمى حٌث تجاور نبات األكنتس عناصر نباتٌة 

 ( ألرجل منضدة .38( و)37( و )36على الشكل المعتاد للنبات األصلى صورة )

 

       

 (38صورة)                           (  37(                          صورة )36صورة )                        

 

 

وأٌضا تم أستخدام الطراز الرومانى حٌث حلزونات ورق األكانتس مع تطوٌر شكله وزٌادة تورٌقاته وإستدارة  أطرافه 

( لنفس المنضدة 40( لمنضدة صالون بالخشب وصورة ) 39حتى إزدحمت الزخارف النحتٌة بصورة واضحة  صورة) 

 ( تفاصٌل للمنضدة توضح شكل نبات األكانتس .43و41,42المذهب , صورة ) بعد التبتٌن باللون
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 (40صورة)                                                       (39صورة )                                   

 مقاطع تفصيلية :

           

 (        42صورة )                                   (               41صورة )                                                 
                  

 

 (43صورة )

            
 (45صورة)                                      (             44صورة)                              
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 (46صورة )

   
 (48صورة)                       (               47صورة)                                              

 :التجربة العملية

 (:1التجربة رقم )

تم إستخدام الشكل النباتى على الكتلة النحتٌة كاملة لتشكٌل قطعة األثاث نفسها لطقم مكون مرن عردد أثنرٌن كرسرى ومنضردة 

 . حٌث األطراف المحدبة والتبسٌط خطوط التصمٌم البٌزنطىللشكل األكانتى 
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 (:2التجربة رقم )

ن تحوٌر او تبسٌط ٌظهر كبطل للتشكٌل النحتى لطقم صالون تم إستخدام الشكل الكالسٌكى األول لتشكٌل نبات األكنتس دو

 كامل , معتمدا على التكرار وكثرة التورٌقات واختالف احجامها .

     

 مقاطع تفصيلية :

            

 (:3التجربة رقم )

طقم أثاث لغرفة نوم , تم إستخدام  التشكٌل القبطى لنبات األكنتس حٌث الخطوط المبسطة واألطراف الحادة المسننة لعمل 

  التشكٌل تم إستخدامه فً واجهة دوالب , واجهة كومود 
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 مقاطع تفصيلية :

     
 

    

 النتائج والتوصيات :

 :أوال النتائج

توصل البحث من خالل العرض والتحلٌل الفنى عن تأكٌد وجود عالقة بٌن األشكال النحتٌة المختلفة لنبات األكنتس 

والنحت التطبٌقى المعاصر متمثل فً صناعة الموٌلٌا , من حٌث التكوٌن والتشكٌل ,ولقد ظهر ذلك جلٌا من خالل 

بمدٌنة دمٌاط , حٌث كان ٌعرض تساؤل حول أثر التشكٌالت  إستعراض النحت التطبٌقى المستخدم لتجمٌل األثاث المنتج

 .النحتٌة النباتٌة المختلفة عبر العصور على النحت التطبٌقى المعاصروقد توصلت الباحثة للنتائج األتٌة : 

حتٌة أشار البحث إلى إمكان إثراء النحت التطبٌقى المعاصر ) صناعة األثاث ( باإلستفادة من التشكٌالت النباتٌة الن .1

 المختلفة عبر العصور الفنٌة وإعتبارها منطلق جدٌد لرؤٌة نحتٌة معاصرة .

ظهور بعض المصادر والمنابع الفنٌة المرتبطة بالتراث والمنماه ذاتٌا  فً الصناعة التطبٌقٌة بالجذور المصرٌة مما  .2

 ٌقدم نموذجا صرٌحا لإللتزام بمفهوم األصالة التقنٌة .

اإلستفادة بشكل قوى من التشكٌالت النباتٌة المتنوعة لألكنتس كمصدر قابل للتطوٌع فً مجاالت فن أدت الدراسة إلى  .3

 النحت التطبٌقى .

أوضحت الدراسة اإلرتباط القوى بٌن الماضى والحاضر المتمثل فً إقتباس القائمٌن على صناعة األثاث من غٌر  .4

المختلفة دون قصد او دراٌة مما ٌثبت تأصل الفنون المختلفة  المتخصصٌن فً مجال الفنون النحتٌة للتشكٌالت النحتٌة

 ونموها فً الوجدان الذاتى لألشخاص وإنعكاسها فً الصناعات التطبٌقٌة فً مجال األثاث بمدرٌنة دمٌاط .
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 ثانيا : التوصيات :

الل تحدٌد وإستعراض السمات استنادا إلى المعلومات الواردة فى هذا البحث وإنطالقا مما تشٌر إلٌه النتائج وذلك من خ

 الفنٌة للتشكٌالت النحتٌة لنبات األكنتس وتطوره عبر العصور حٌث تقدم الباحثة التوصٌات األتٌة :

حٌث ٌمكن أن تسهم فى تأكٌد المضامٌن الفنٌة والجمالٌة لتشكٌالت نبات األكنتس النحتٌة كإتجاه فنى مرتبط بالتراث  .1

 ٌثرى اإلتجاه التطبٌقى .

لبحث فى جمالٌات التشكٌالت النحتٌة النباتٌة المختلفة وإعتبارها مصدرا هاما لإللهام ٌمكن اإلستفادة منه فى ضرورة ا .2

 مجال النحت التطبٌقى .

التشجٌع على إقامة معارض عالمٌة للنحت التطبٌقى المنمى ذاتٌا عند صانعى الموبٌلٌا بمدٌنة دمٌاط ., حٌث النحت  .3

 ستخدام األلة الحجدٌثة والمرتبط بالفطرة بالتراث الفنى العالمى .الٌدوى المنفرد البعٌد عن إ

 المراجع العربية و مواقع األنترنت :

 :SBN م.1990, مكتبة مدبولى  الفنون الزخرفٌة اإلسالمٌة فى عصر الصفوٌٌن بإٌران, أبو الحمد محمود  ،فرغلى .1

9771331426. 709 

م ,رقم إٌداع 2010, , مكتبة األنجلو , مطبعة عبد الكرٌم , اإلسالمٌة, تارٌخ العمارة والفنون   توفٌق ،عبد الجواد .2

 م.1880

, , الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب , الطبعة الثالثة موسوعة تارٌخ الفن العٌن تسمع واالذن ترى ,   ثروت ،عكاشة .3

 ISBN 9770114774 م2011

 م1970, دار المعارف ,  محٌط الفنون التشكٌلٌة, حسٌن  ،فوزى .4

, المجلد  األول , الثانى , الرابع , أوراق شرقٌة للطباعة  موسوعة العمارة واألثار والفنون اإلسالمٌة, حسن  ،الباشا .5

   ISBN 9772930536, 9789772930531م1999والنشر , 

نشر , دار الوفا لدنٌا الطباعة وال مدخل لألثار اإلسالمٌة فى مصر والعالم اإلسالمى, حنان عبد الفتاح  ،مطاوع .6

 م.2010,

, مطابع الشرق  تارٌخ الزخرفة,  محمد عبد الفتاح ،عبد المجٌد, فاروق وجدى  ،إبراهٌم, سامى رزق  ،بشاى .7

,ISBN 9770659983 

 م1974, دار النهضة العربٌة  التكوٌن فى الفنون  التشكٌلٌة: عبد الفتاح  ،رٌاض .8

 م.1998ب العربى , الطبعة األولى , دار الكتا أالجمالٌة اإلسالمٌة فى الفن الحدٌث, عفٌف  ،بهنسى .9

, مانوٌل جومٌث مورٌلو , ترجمة لطفى عبد البدٌع , سٌد عبد  الفن اإلسالمى فى أسبانٌا, محمد حمزة  ،إسماعٌلم  .10

 . 95-11279العزٌز سالم , مؤسسة شباب الجامعة , اإلسكندرٌة , رقم أٌداع  

 م.1985, عالم الكتب ,  العملٌة اإلبتكارٌة:  حمود  ،بسٌونى .11

 م.2007إكتشف الفن االسالمى فى حوض المتوسط , متحف بال حدود والدار المصرٌة اللبنانٌة , القاهرة  .12

 .1977, زهراء الشرق , رقم إٌداع  2006المجمل فى األثار والحضارة اإلسالمٌة , ,  .13

14. https://www.arab-ency.com/_/list.php?category=47  م الساعة 2018-3-16بتارٌخ دخول

 الثانٌة

15.  http://domyat.gov.eg/home/page/21  3-16,الموقع الحكومى لمحافظة دمٌاط ,تارٌخ دخول-

 مساء. 6:30م, الساعة 2018

https://www.arab-ency.com/_/list.php?category=47
https://www.arab-ency.com/_/list.php?category=47
http://domyat.gov.eg/home/page/21
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كارولوس  :المؤلف — http://biodiversitylibrary.org/page/651294 :مكتبة تراث التنوع البٌولوجً .16

 2861الصفحة:  —االصدار الخامس  — لٌنٌوس

 م .2018مارس  11تارٌخ الولوج   /http://www.theplantlist.org موقع الئحة النباتات   .17

 المراجع المترجمة :

 م.1985مكى , الطبعة الثانٌة , فون شاك , الفن العربى فى أسبانٌا وصقلٌة , ترجمة الطاهر أحمد  -1

 المراجع األجنبية :
1- Crawford, Harriet E. W. (2004). Sumer and the Sumerians. Cambridge University Press. 

p. 252. ISBN 0521533384 

 2-The grammar of ornament, owen jones, pcm,lyon ,p65,2006,ISBN2-914199-49-X 

3-The grammar of ornament, owen jones, pcm,lyon ,p73,2006,ISBN2-914199-49-X 

 4- Boardman, John , Greek Sculpture: The Late Classical Period and Sculpture in Colonies 

and Overseas, Thames and Hudson, 1995 , ISBN0500202850, 9780500202852 

.5- Batterham, David , The World of Ornament , Taschen, 2015 , ISBN 3836556251, 

9783836556255 

 6- Fusco, Peter , Peter Fusco , Marietta Cambareri , Italian and Spanish Sculpture: Catalogue 

of the . Paul Getty Museum Collection , Getty Publications, 2002 , ISBN 0892366893, 

9780892366897. 

 - ,,7- Ramage, Andrew  , Nancy H. Ramage Roman Art: Romulus to Constantine  Pearson 

Prentice Hall, 2008, ISBN 0136000975, 9780136000976 

Nigel Spivey8- Michael Squire, Panorama of the Classical World, Getty Publications, 2011, 
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