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 بمصر فى بعض الطوائفالدين المسيحى شئون المختصين ب مالبس
Clothes of the specialists in Christian religion in Egypt in some 

communities 

 سهيل محمد د / ياسر.أ
 سابقا كمية الفنون التطبيقية بنهاعميد  - التصميم بقسم المالبس الجاهزة أستاذ

 إيمان يسرى الميهي د/م.
 كمية الفنون التطبيقية جامعة بنها - مدرس التصميم بقسم المالبس الجاهزة

 مكسويل سيما فكتور ىم / ايرين
 مصمم حر

 :ممخص البحث
بشئون الدين المسيحى مصدر خصب يستحق تسميط الضوء عميو فى مجال تصميم  ممختصينلالطقسية  الكينوتية مالبسال

بين تختمف الطقسية س الكينوتية اليتجزأ من تاريخ األزياء , ووجد أن قطع المالبجزء ياء لالستفادة منو فيو يعتبراألز 
 .  الطوائف

التونية , البطرشيل . لمكاىن : تشمل التونية , قطع المالبس الكينوتية الخاصة بطائفة األقباط األرثوذكس لمشماس : تشمل 
الصدرة , الطيمسانة , البرنس . لألسقف والبطريرك ) الرتب الكبرى ( : تشمل التونية , الصدرة , المنطقة , القمنسوة , طاقية 

لمكاىن ار ., البرنس . قطع المالبس الكينوتية الخاصة بطائفة الروم األرثوذكس لمشماس : تشمل االستيخارة , الزن
تشمل االستيخارة واألرشمندريت : تشمل االستيخارة , الباليوم , األكمام , الزنار , الحجر , األفمونية . لالسقف والبطريرك : 

 لمالبس الطقسيةووجد أن ا, الباليوم واحد لألسقف واثنان لمبطريرك , األكمام , الزنار , الحجر , الساكوس , األموفوريون .
ىناك اختالفات فى  تشمل أن خرج البحث بنتائج . عن غيرىا واأللوانالزخارف م األرثوذكس تمتاز بكثرة الخاصة بالرو 

 المالبس بين األقباط و الروم ) البيزنطيين ( منيا :

ذا البطرشيل )الصدرة ( بالكنيسة القبطية قطعة واحده اما بالكنيسة البيزنطية الباليوم فيو مقسوم بالمنتصف لقطعتين وى - 1
لو تفسير الىوتيا الن االقباط اصحاب الطبيعة الواحدة اما البيزنطيين الرووم فيم اصحاب الطبيعتين . الرووم  ىم اصحاب 
الطبيعتين لذلك البطرشيل الخاص بيم مقسوم بالمنتصف عمى عكس طوائف االخرى .اما قديما الجميع كان البطرشيل 

 المنتصف عمى اساس حكم الرومانيين واليونانيين فى القدم .الخاص بالبابا لمسيحيين االقباط مقسوم من 
  يصل السفل الرجل ويكون مفتوح من االمام من اعمى السفل امابالكنيسة القبطية وىو تسمى البرنس  االفمونية - 2

 . ن مستديره بدون انقسام بالمنتصف بالكنيسة البيزنطية األفمونية تكو 
البيزنطية يرمز الى سيف القيادة ولكن ىو ليس من القطع الخاصة بكينوت الكنيسة  الحجرالموجود بمالبس الكنيسة - 3

 القبطية .
 الزنارفى كنيسة الروم األرثوذكس يحمل نفس معنى المنطقة فى كنيسة األقباط األرثوذكس . -4
 اليتم استخدام االكمام حاليا فى الكنيسة القبطية األرثوذكسية . -5
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Abstract: 
Liturgical Vestements for Christian specialist is considered a fertile source , deserve flashing 

on it ,  for fashion designing field , to take advantage of it  because it is considered a part of 

History of fashion . 

Liturgical Vestements is changed between communities .  Liturgical Vestements to  Coptic 

Othodox for the deacon , priest and bishop  include :  Tunia , Epitrachelion , Turban  , the vest 

, The Taylasan , the cape , The Gridle , Qasla , The Mitre . Liturgical Vestements to 

Romanian Orthodox for the deacon , priest and bishop include : Stichar ,zonarion , orarion  , 

Pallium , The Sleeves , zenar , hagar, Avelonia , The Mitre , Saqos , Omophorion , 

Enqalopion . Liturgical Vestements for Rome Orthodox  more decorative than Coptic 

Othodox .  

Research Results : there are differences between Rome Orthodox vestements and Coptic 

Othodox vestements . of which 1 – Epitrachelion in Coptic Othodox church one piece but in 

Rome Orthodox church there are line in the middle make it two pieces . 2 – Avelonia in Rome 

Orthodox church is called burnes in Coptic Othodox church . 3 –zenar and the gridle , they 

have the same meaning .  4 – Zenar in Rome Orthodox like the Gridle in Coptic Othodox 

church  it has the same meaning . 5-  in Coptic church they dident use sleeves now . 

 مقدمة البحث:
لدين المسيحى بطوائفو المختمفة مصدر خصب يستحق تسميط الضوءعميو و جدير بالدراسة تعد مالبس المختصين بشئون ا

ين بتصميم والتحميل لثرائيا وغناىا بالتفاصيل والزخارف وتنوع الخامات وانو جانب يستحق الدراسة من جانب المختص
تميزه وعالقتيا بالفنون السائدة  فيى مصدر فى مجال األزياء وعالقتيا بالفن القبطى والسمات التى  المالبس لالستفادة منيا

 وتاريخيا دراسة مفصمة والتغيرات التى مرت بيا دراسة دقيقة لتمك األزياءلالستميام ،االمر الذى يحتاج الى  ومنبع كبير
 .حيث انيا تمثل جانب ىام من حضارة المصرين العريقة عبر االزمان واالديان 

 مشكمة البحث:
 حول العديد من التساؤالت وىى تتمخص مشكمة البحث 

 ؟رتب المختصين بالدين المسيحى فى مصر لبعض الطوائف مالبس ماىى  .1
 ؟ماىى قطع الزى الكينوتى لطائفة األقباط األرثوذكس والروم األرثوذكس  .2
 ؟ماىى االختالفات بين قطع الزى الكينوتية لمطائفتين .3

 اهداف البحث :
 مسيحى فى بعض طوائفو .بشئون الدين الالمختصين رتب ل توضيح .1
فى طائفة األقباط األرثوذكس والروم دراسة المكونات لمقطع الممبسية المختمفة لممختصين بشئون الدين المسيحى  .2

 داخل الكنيسة .األرثوذكس 
 .معرفة االختالفات بين قطع الزى الكينوتية لمطائفتين  .4

 حدود البحث :
 بمصر .بعض طوائفو المختمفة يحى فى أزياء المختصين بشئون الدين المس موضوعية : .1
 . تشمل الصعيد والوجو البحرىحافظات مصر اديرة وكنائس بم بعض مكانية : .2



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنون     
 

308  

 

 

 البحث : ية منهج
 يتبع البحث منيج وصفى تحميمى 

دين لممختصين بشئون الوتفاصيميا زياء بخاماتيا تعتمد ىذة الدراسة عمى المنيج الوصفى التحميمى فى توصيف وتحميل األ
 لمسيحى فى بعض الطوائف .ا

 :عن قدوم المسيحية إلى مصر مقدمة 
فى المغات األجنبية مشتق عمى األرجح من اسم منفيس فى المغة المصرية القديمة وىو " ىا كا   Egyptسم مصر ا      

التى تعرف  Egyptايجبت  , ومنيا جاءت كممة  Aigyptosبتاح " ومعناىا بيت روح بتاح , وأصبح فى اليونانية ايجيبتس 
بيا مصر فى كل لغات العالم تقريبا . وتحورت فى المغة العربية من ايجيبت الى ايقيبط " ق بدال من ج " ثم قبط . وىكذا 
صارت فى المغات الحديثة كممتا ايجيبت وقبط أصميما واحد , وليما نفس المعنى والمدلول والذى يشار بو الى المصريين 

 .2 . قد باركيا اهلل فى سفر اشعياء النبى , اذ قال : " مبارك شعبى مصر " 1النيل األصميين بوادى
لى مصر فى منتصف القرن األول الميالدى , بواسطة القديس مارمرقس كاتب االنجيل الثانى فى إلقد جاءت المسيحية 

نظمة ىى الكنيسة القبطية , أقدم الكتاب المقدس . ومنذ أن اعتنق المصريون المسيحية , التأم المؤمنون فى جماعة م
.  4 م 56.أن مؤسس كنيسة مصر ىو القديس مرقس الرسول االنجيمى الذى جاء لمصر سنة  3مؤسسة شعبية فى مصر

كتب مارمرقس انجيمو فى مصر , وأول من امن بالمسيحية عمى يديو فى مصر ىو اسكافى اسمو انيانوس , ثم أعتنق 
. أن مارمرقس قد  ؤخذ من أقوال المؤرخين القدامى أنو بقى باالسكندرية الى اخر حياتوالمسيحية وتبعو جمع كثير . وي

قد جاىر باعتبار االحتفال بعيد سيرابيس عادة وثنية شريرة , فأىاج بذلك سخط الوثنيين  , استشيد فى حكم نيرون
ل وربطوه فى عنقو بحبل وجروه فى باالسكندرية , كما تضايقوا من سرعة انتشار المسيحية ىناك . فقبضوا عمى الرسو 

لى ان حل الميل , فحبسوه فى السجن , وىناك ظير لو مالك الرب فى رؤيا وقواه وشدد عزمو , إمعظم شوارع المدينة , 
ولما أصبح يوم األحد عاد الوثنيون الى السجن , فأخذوه مكتوف األيدى وطافوا بو حول المدينة فى موكب االلية سيرابيس 

مم الروح , وتم دفنو فى كنيسة بوكاليا , ومنذ ذلك العيد كان اليتم رسامة بطاركة الكنيسة المصرية االعمى قبره الى أن أس
  . 5 المجيد , واستمرت ىذه العادة متبعة قرونا عديدة

 : مالبس المختصين بالدين المسيحى فى مصر
ت الثياب التقاء الحر أو البرد , وال لستر الجسد وحسب ىنا نبدأ التكمم عن مالبس المختصين بشئون الدين فنجد أن  , ليس

. فتعد أزياء المختصين بشئون الدين المسيحى صورة توضح  6, بل ىى عالمة لميوية االجتماعية ولشخصية من يرتدييا
نية ىويتيم . اخذت مالبس المختصين بشئون الدين الكثير والكثير من مالبس العصور . فقد اخذت من المالبس الفرعو 

 والمالبس الرومانية والمالبس البيزنطية العديد من االنماط والطرق.
                                                 

 01و , ص  3008,   نهحوار ومساحة انجمال , مصرألنبا ارميا ا 1

 ( 38:  01شعياء ا) سفر اشعياء , م 3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دار المقدس الكتاب 2
 01 ص,  م 3008,   لمحوار ومساحة الجمال مصر,  ارميا األنبا 3

 01, ص م 0131,  البحيرة مطرانية,  الغربية مدن الخمس كنيسة تاريخاسكندر ,  مكسى ميخائيل 4
 انطبعة, انمحبة مطبعة,  واحذ مجهذ فى انجزءان, اسكنذر مكسى ميخائيم. د  و, ترجمة 0311 صرية نهكاتبة نويزا بوتشر تاريخ انكنيسة انم  5

  08:  03األونى, ص 
 88, ص   بيروت, عمشيت – ىاوس برينتنغ دكاش:  الطباعة,  3001 األولى الطبعة,  المسيحية الرموز,   الجميل ناصر الخورى 6



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنون     
 

308  

 

 

 :معانى تخص ارتداء مالبس الكهنوت 
وفى لبس المالبس الكينوتية لمخدمة المقدسة معنى أدبى ،فالكاىن يخمع مالبسو العادية كما يخمع أفكار العالم ، ويمبس 

سمطانو و اهلل وفى خمع المالبس وارتداء اخرى احترام لرتبة الكينوت  مالبس أخرى وبذا يييىء ذىنو ويييىء جسده لخدمة
وكان ييوشع الكاىن العظيم البسا ثيابا قذرة " وىذا عمى مثال ما راه زكريا النبى اذ قال فى خمع االنسان العتيق مع أعمالو.

، وقال لو انظر قد أذىبت عنك أثمك وألبسك  وواقفا قدام المالك فأجاب وكمم الواقفين قدامو قائال انزعوا عنو الثياب القذرة 
. 7" ثيابا مزخرفة فقمت ليضعوا عمى رأسو عمامة طاىرة فوضعوا عمى رأسو العمامة الطاىرة وألبسوه ثيابا ومالك الرب واقف
خدام ارتداء المالبس الكينوتية الفاخرة يشير إلى مجد الشخص المخدوم. وأي ممك لو قصر، وفي ىذا القصر الكثير من ال

تبجيل من الناس.لذا قد اىتم اباء أو وكل منيم يرتدي مالبس فاخرة تميق بصاحب ىذا القصر و ليس لطمب كرامة زمنية 
وفى خمع المالبس أيضا معنى القداسة ألن األمور .  الكنيسة بمالبس الخدمة الى حد أن ظن البعض فييم المغاالة فى ذلك

كيف أمر اهلل تعالى موسى أن يخمع نعميو ألن األرض التى ىو واقف عمييا ىى العالمية ال تخدم األمور الروحية أنظر 
الصالة عمى المالبس وتبريكيا من قبل المختص وىو اكبر رتبة موجودة خالل الرسامة يدل عمى . يتم  أرض مقدسة

 استعدادىا لتكون جزء من الخدمة .

 فى مصر  األقباط األرثوذكس
, مؤسسة عمى تعاليم مارمرقس الرسول ولذلك تسمى ا بجميورية مصرالعربية من المسيحيين األكبرعدداألم و ىى الطائفة 

يرأس الكنيسة القبطية بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة  ىى أكبر طائفة مسيحية فى الشرق األوسط . الكنيسة المرقسية .
 .المرقسية 

 :سعند األقباط األرثوذك رتب المختصين بشئون الدين المسيحى
 , يقوم بترتيل األلحان وخدمة الكاىن فى القداسات اول رتبة الشماس ىو  :أوال : رتبة الشماسية 

 , الدياكون , االرشيدياكون  , االناغنوستيس , االيبودياكون االبصالتيس درجات رتب الشماسية : 
 الخورى ابسكوبوس , القمص ,القس  درجات الرتب:, ىى أول رتب كينوتية رتبة القسيسية :: ثانيا 
  8, المطران , البطريركاألسقف  , درجات الرتب :العميا فى الكينوت  ىى الرتب رتبة األسقفية :: ثالثا 

الكاهن واألسقف والكهنة ) فى الكنيسة القبطية الخاصة بالشماس ) القداسات ( شرح لمالبس الخدمة 
 :( والبطريرك

 : صة بالشماسمالبس الخدمة فى الكنيسة القبطية الخا 

 Tunia /Sticharion :التونية 
كممة أصميا يوناني و معناىا )امش بترتيب( و ىي تشير إلى ثوب المسيح الذي ُألقيت عميو قرعة وقت الصمب.و ىي 

تغطى األقدام , بيا فتحة عند دائمًا بيضاء والمون األبيض يشير لمنقاوة. ىى عبارة عن ثوب من القماش أو الكتان االبيض 

                                                 
 31ص ,  م0130,  القاىرة,  الثالثة الطبعة,  سوالقدا القبطية الكنيسة طقوس شرح فى( األقداس منارة) الكنيسة تعاليم,  اهلل عوض منقريوس  7

 عمى لسان ابونا انطونيوس رئيس دير األنبا بيشاى بمحافظة سوىاج 8
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 .(1شكل ) كما موضح فى,  9وىى تشبو فى كثير من الوجوه الثوب الذى يستعممو الفالح المصرىاألكتاف لتسيل ارتدائيا 
. يطمق عمييا  10عريضة عمى االكتاف و مزينة بالصمبان.تشير الى انو يجب عمى الخادم ان يكون رحب الصدر

لشماس و قديما كان ىناك اختالف وحيد ىو أن تونية الشماس و ىي واحدة بالنسبة لمكاىن و ا االستيخارة عند األروام .
يرسم عمييا صميب واحد من األمام، أما تونية الكاىن فميا صميبان من األمام و الخمف ووجود الصميب من األمام لكي 

ميا بصفتو ممثل يذكر الكاىن بالبكاء الدائم عمى خطاياه ، والصميب الخمفي لكي يذكره بالبكاء عمى خطايا غيره التي يحم
  عن الشعب أمام اهلل.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  11( يوضح الشكل عدد من الشمامسة يرتدون التونية والتصميم الخاص بالتونية مبينا الزخارف عميها1شكل )

  Epitrachelion:البطرشيل 
طويل حوالى ثالثة امتار  ىي كممة يونانية معناىا "ما يعمق عمى العنق" وىو خاص بالشمامسة .البطرشيل عبارة عن شريط

و يمبسو  . 12من القماش الممون والمطرز, الذى يعمق عمى الصدروالرقبة ومزين بالصمبان . قديما كانت تعمق فيو جالجل 
كما ,  عمى الجية اليسرى تحت اإلبط األيمن و طرفاه متدليان الواحد من األمام و اآلخر من الخمف عمى شبو جناحين

 يمبسونو عمى شكل صميب  أو. (2شكل ) موضح فى

داللة عمى ضبط  Hحمميم صميب المسيح الذي تكرسوا لخدمتو و من األمام عمى شكل حزام حرف  عمى داللة من خمف
  .(3شكل ) كما موضح فى, النفس والتييؤ لمخدمة 

                                                 
  081 , ص0180 يناير 0 االول الجزء الكرمة مجمة 9

 00, ص  3000,  شبرا انطونيوس االنبا كنيسة,  اجممك ما االرثوذكسية كنيستىبيشوى حممى القس ,  10

 تقاطيا بواسطة الباحثة لبعض الشمامسة  بكنيسة قبطية أرثوذكسية صورة تم ال 11
 88 ص,  م0130,  القاىرة,  الثالثة الطبعة,  والقداس القبطية الكنيسة طقوس شرح فى( األقداس منارة) الكنيسة تعاليم,  اهلل عوض منقريوس 12
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 H 14هيئة ىعم البطرشيل ارتداء طريقة(3)شكل  13اليسرى الجهة عمى البطرشيل ارتداء طريقة يوضح(2) شكل

 Cap/ Turban:الطاقية 
ىى طاقية مزخرفة يمبسيا الدياكون واالرشدياكون فقط  . توضع عمى الرأس يعموىا صميب صغير . تكون مزخرفو وتصنع 

 . 15. قديما كان يتم ارتدائيا تحت كاب البرنس لالسقف (4شكل ) كما موضح فى,  من األقمشة والخامات الذىبية المون
 

 
 16ضح التصميم الخاص بطاقية األرشدياكون( يو 4شكل )

                                                 
 ة أرثوذكسيةصورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة لمجموعة من الشمامسة بكنيسة قبطي 13
 المرجع السابق 14

 
15 The Coptic encyclopedia, macmillan publishing company , new york . oxford . Sydney   ,  Aziz S.Atiya  , p 

1476  
 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة الكبر رتبة شموسية بالكنيسة القبطية األرثوذكسية 16
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 مالبس الخدمة فى الكنيسة القبطية الخاصة بالكاهن :
 Tunia: التونية

, تصمم بدون جيوب النيم اليأخذون شىء النفسيم . قديما  (5شكل ) كما موضح فى, مثل التونية الخاصة بالشماس  
 17ان يرتدى اكمام اخرى فوق االكمام كان كم تونية الكاىن اقصر من كم تونية الشماس النو ك

 
 
 

                 
 
 
 

 
  18( يوضح التصميم الخاص بتونية الكاهن5شكل )

  The vest: الصدرة
ىو البدرشيل الخاص بالكينة يكون عمى ىيئة صدرة . وىى عبارة عن شريط طويل مستطيل الشكل ويترك الجزء األعمى 

.  (6شكل ) كما موضح فى, ويكون الجزءاالمامى منسدل السفل وىو الجزء االطول  .منو بفتحو حتى يعمق فى الرقبة 
وىي شبيية بالصدرة التي كان  ايضا الى السمطان والحبرية عند األساقفة.و يشير الى حمل صميب المسيح والمسئولية 

كبة عميو. قديما كانت الصدرة تنسدل وفى تدلييا حول عنق الكاىن معنى النعمة المنس.  19يمبسيا ىرون قديمًا بأمر من اهلل
 .فل تشبو الصدرة عند كنائس الرووممن عمى الكتفين ويتجمع الطرفان ويربطان معا بواسطة أزرار من عند الرقبة الى اس

 
 
 
 
 
 

 
 20بالكاهن الخاصة الصدرة يوضح( 6) شكل

                                                 
 يسة مارجرجس والعذراء بحارة زويمة عمى لسان القس مرقس ذكى راعى كن 17

 لألقباط األرثوذكسبكنيسة مارجرجس بحارة زويمة  ةصورة تم التقاطيا بواسطة الباحث 18
 (33 خروج)الخروج سفر, م 3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دار المقدس الكتاب 19

 ن بالكنيسة القبطية األرثوذكسية لكاى ةالباحث بواسطة التقاطيا تم صورة 20
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  The Taylasan: الطيمسانة
ديمًا وقت الخدمة. مثمثة الشكل تصنع من الحرير أو التيل . ارتفاعيا ثالثين تشبو العمامة التي كان يمبسيا رئيس الكينة ق

يزخرف عمييا ثالثة صمبان اثنان  سنتيمترا . ُتمبس عمى الراس و تتصل بقطعة قماش طويمة تتدلى من الخمف الى القدمين.
إلى خوذة الخالص التي تكمم  و تشير (7شكل ) كما موضح فى, 21عمى الراس من االمام و الخمف و الثالث عمى الظير

 .. يرتدييا القس والقمص عمى رأسو 22عنيا بولس الرسول
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  23( يوضح الطيمسانة الخاصة بالكاهن7شكل )
 

 / The Cape   Burnes: البرنس
اكمام ,  رداء مستدير واسع طويل مفتوح فى المنتصف من االمام من فوق الى اسفل و يكون بدونيتم نطقة برنس وىو م

. ويكون من الكتان أو الحرير ومحمى بخيوط من الذىب أو  يشير الى عناية اهلل التى تحيط بالخادم و تستره من كل جية
البرنس يشير الى ,  ويذكر البسو بالرداء القرمزي الذي ألبسو ىيرودس  لمسيد المسيح( 8شكل ) كما موضح فى, الفضة 

لذى لبسو الالىوت , كما يشير ارتداؤه ايضا الى حمول الروح القدس , ويشير الى تجسد المسيح أى يشير الى الناسوت ا
ىناك اختالفات بين برنس األقباط  . 24 العدل كما يقول داوود النبى " كينتك يمبسون العدل وأبرارك يبتيجون ابتياجا "

 وبرنس األروام : 
 باط اذ يكون مفتوحا من األمام .يكون مغمقا عند األروام واسمو أفمونية بخالف ماىوعند االق 
 
 
 

                                                 
 08 ص,  3000,  شبرا انطونيوس االنبا كنيسة,  اجممك ما االرثوذكسية كنيستى,  القس حممى بيشوى 21

 (3: 8تس0)رسالة تسالونيكى األولى , م 3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دار المقدس الكتاب 22

 أرثوذكسية قبطية كنيسةب لكاىنة الباحث بواسطة طياالتقا تم صورة 23
 ( 1:  083 مز) سفر المزامير, م 3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دار المقدس الكتاب 24
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  25( يوضح البرنس الخاص بالكاهن8شكل )

 : ( الرتب الكبرىباألسقف والبطريرك ) مالبس الخدمة فى الكنيسة القبطية الخاصة 
 , اما بالنسبة لمقطع االخرى فيى :يتم ارتداء التونية كما ذكرنا 

  The Vest:الصدرة 
قديما كان ُيرسم عمييا صور اإلثني عشر تمميذًا كما كان ُينقش عمى صدرة رئيس الكينة في العيد  صدرة رئيس الكينة

القديم أسماء األسباط اإلثني عشر.اشارة الى انو خميفتيم يسير عمى اساسيم . فيى تختمف عن صدرة الكاىن المزينة 
 .(9كل )ش كما موضح فى, اما األن اصبحت مشابية لصدرة الكاىن  بالصمبان .

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 ( يوضح الصدرة الخاصة بالرتب الكبرى وهى مماثمة لصدرة الكاهن 9شكل )
 
 

                                                 
 أرثوذكسية قبطية بكنيسةخالل رسامتو كاىنا  لكاىن ةالباحث بواسطة التقاطيا تم صورة 25
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 The Gridle :المنطقة 
تسمى أيضا " الحياصة أو الزنارا " كما يسمييا السريان أو" األورايون والزنار" عند كينة األروام . وىى عبارة عن حزام 

ز ذو مشبك ا من الحرير مستطيل الشكل عريض من الكتان وأحيان لتثبيتو, وقد تحمى بالخيوط الذىبية  clasp, مطرَّ
يتمنطق بيا الكاىن فوق الصدرة  . 26والصمبان وأحيانا باالحجار الكريمة اى يضم طرفاىا بواسطة أبزيم اى قفل من األمام

 ( .10شكل ) كما موضح فى, وىى تشير الى رباط العفة الضرورية لمكاىن 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

  27( يوضح جزء من المنطقة يظهربالمنتصف تحت البرنس10شكل )

  The Cape : البرنس
ويكون البرنس الخاص باالسقف او البطرك يختمف عن برنس الكاىن حيث بو جزء من الخمف يوضع عمى الرأس يسمى 

 .(11شكل ) كما موضح فى ,( ولكن فى ىذة الفتره اصبح البرنس الخاص بيم من دونيا قصمة)

 Qasla:القصمة 
التى ىى رأس البرنس يمبسيا اساقفة القبط فوق العمامة ويرجح تعميم القصمة المذكوره فى الكنيسة الى عصر البابا كيرلس 

اما حديثا يتم عمل البرنس  قديما سميت بالزلط . 28ميالدية لما ترأس مجمع افسس 431البطريرك الرابع والعشرين سنة 
 .لمتخفيف من وزنو  دون قصمةب

  Turban: طاقية )العمامة (
تشبو رأس الطيمسانة يمبسيا االسقف فى وقت رسامتو وسماىا ابن كبر الققمة وسميت فى رسامة االسقف القمنسوة البيضاء 

  .(11)شكل كما موضح فى, تكون من المون األبيض أو الذىبى . وىى29وتوضع تحت قصمة البرنس وقد اغفل بتمر ذكرىا

                                                 
  301 , ص المسيح عبد يسى مقالة م ,  0180 ابريل 0 الرابع لجزءا الكرمة مجمة 26

 ة المصور جورج تاتوسيانسعدالتقطتيا صورة  27

  301,  303  , ص المسيح عبد يسى مقالة م ,0180 ابريل 0 الرابع الجزء الكرمة مجمة 28

  301 , ص  المسيح عبد يسى مقالة 0180 ابريل 0 الرابع الجزء الكرمة مجمة 29
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 ( يوضح البرنس الذى ترتدية الرتب الكبرى فى الكنيسة القبطية وايضا العمامة التى توضع عمى الرأس11شكل )

 The Mitre:القمنسوة 
غطاء لرأس الراىب يرتدييا األسقف والبطريرك . عبارة عن مستطيل من القماش األبيض  مزخرف بالصمبان  . يوضع 

  . . توضع فوق القمنسوة السوداء أثناء الطقوس(12شكل ) كما موضح فى, لرقبة والكتفين عمى الرأس ويمف حول ا

 
  30(يوضح التصميم الخاص بالقمنسوة12شكل )

 The Cross :الصميب 
 .(13شكل ) كما موضح فى, الكينة واالساقفة والبطريرك لمنح البركة  يستخدمو

 
 
 
 
 
 

 31 البركة صميب يوضح( 13) شكل

                                                 
 ور التقطتيا عدسة المصور رامى حربى ص 30
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 The Miter :ج التا
يعتبر األقباط التاج من المالبس الرسمية ال المالبس الكينوتية .يمبسو البطاركة فى معروف بالعربى ومستخدم كمفظ تاج 

والعشرين قسيسًا الذين رآىم يوحنا جالسين الحفالت الكنائسية الرسمية. وىو خاص برئيس الكينة ويمبسو عمى مثال األربعة 
. قديما كانت التيجان معدنية اصبحت تصنع 32ًا حول عرش اهلل وعمى رؤوسيم أكاليل من ذىبعمى أربعة وعشرين عرش

 .(14شكل )كما موضح فى , خف من المعدنمن الحرير والقطيفة المبطنة بخامة مقوية حتى يكون ا
 
 
 
 
 

  
 
 

 ( يوضح التصميم الخاص بالتاج14شكل )

 The Crosier : العكاز) عصا الرعاية (
يصنع فى العادة من خشب األبنوس االسود أو سن الفيل  مزمات رئيس الكينة واألساقفة فيما عدا وقت الخدمة ,من مست

 كما موضح فى منقوش عميو اسم األسقف وتاريخ سيامتو, ويركب عميو قطع من الفضة تحمى أحيانا بالجواىر الكريمة ,
.االساقفة يحممونيا  33الحيتان من الفضة وكذلك الصميب   الحية أو واحيانا يكون اعاله حية فيتم تصنيع ( .15شكل )

 . 34فقط حين خروجيم من دورىم
 
 
 
 
 

  35لمبطريرك( يوضح التصميم الخاص بعصا الرعاية 15شكل )
 

                                                                                                                                                         
 صورة التقطتيا عدسة المصور رامى حربى  31

,  اهلل عوض منقريوس و     (8:8رؤ)الرؤيا  سفر, م 3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دار المقدس الكتاب 32
 83 ص,  م0130,  القاىرة,  الثالثة الطبعة,  والقداس قبطيةال الكنيسة طقوس شرح فى( األقداس منارة) الكنيسة تعاليم

  301 , ص  المسيح عبد يسى مقالة م , 0180 ابريل 0 الرابع الجزء الكرمة مجمة 33

  088, ص  م0180 يناير 0 االول الجزء الكرمة مجمة 34

 صورة التقطتيا عدسة المصور رامى حربى  35
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 :عند األقباط األرثوذكس  الخاصة بالمناسبات األلوان ومعانيها
أزياء المختصين بشئون الدين المسيحى فى طائفة األقباط األرثوذكس . تتميز لمتواصل , لغة لمشعورلغة , لغة  األلوان ىى
 .الكاثوليك بالمون األبيض والذىبىواألقباط 

يتم  36كان األبيض يعد المون االساسى فى المالبس الكينوتية لمكنيسة القبطية فيذا المون يعد رمز النقاء فيو لون المالئكة
 .ن الذىبىاستخدامو فى القداسات واألعياد مع المو 

 . يتم استخدامو خالل أيام الصيام والجمعة العظيمة 37المون األسود ىو لون التوبة
 الزخارف والتطريز :

كل عصر كان بو نوع خيوط مستخدم لمتطريز , فقديما الخيوط كانت ثقيمو وتثقل من وزن القطعة الممبسية , فكانت مالبس 
كيمو . أما حديثا تم مراعاة ذلك . بأستخدام خامات  10زنيا الى ما يقرب الـ البطاركة ثقيمة جدا . حيث أنو وصل أحيانا و 

 تم التطريز بخيوط خفيفة الوزن .وتقنيات خفيفة . حاولوا تخفيف عدد القطع لمواكبة العصر ولتسييل الحركة . 
 ماش .ىناك التطريز اليدوى بطريقة ) الكنفاه ( . والتطريز باسموب االضافة من خالل قطع من الق

صدر قرار من المجمع المقدس بعدم وضع االيقونات الخاصة بالقديسين عمييا سواء بالتطريز أو بالطباعة عمى " التونية " 
 .38االن

 فى مصر الروم األرثوذكس
ب الروم األرثوذكس من الطوائف الدينية المسيحية الصغيرة نسبيا، حيث ال يتجاوز عدد المنتمين ليا فى كل أفريقيا، حس 

. ويبمغ عدد الكنائس التابعة اإلسكندريةإحصاءات رسمية، نحونصف مميون نسمة، ويقع مقرىا الرئيسى فى مصر بمدينة 
كنيسة أغمبيا فى اإلسكندرية والقاىرة ودمياط وبورسعيد وطنطا والمنصورة وأشيرىا   18لمروم األرثوذكس فى مصر 

البيزنطية والتى أطمقت عمى نفسيا اسم  فوق حصن بابميونمارجرجس فى مصر القديمة، وىى كنيسة أثرية أقيمت 
اتخذ البطاركة الروم القسطنطينية كممجأ ليم، وعادوا  1517ميالدية وبعد عام  1453بطريركية الروم األرثوذكس منذ عام 

ة بسبب تزايد لإلقامة فى مصر بشكل دائم فى القرن الثامن عشر، وشكل القرن التاسع عشر بداية حياة جديدة لمبطريركي
 39  .المنضمينعدد 

 رتب المختصين بشئون الدين المسيحى عند الروم فى مصر :
 بالكنيسة , ىو الخادم الشماس : أوال

 , يعدوا من أول الرتب الكينوتية واالرشمندريت  الكاىن :ثانيا 
 الرتب الكينوتية الكبرىمن ,  األسقف :ثالثا 
 . 40 البابا البطريرك :رابعا 

                                                 
36 1475 ,p  The Coptic encyclopedia, macmillan publishing company , new york . oxford . Sydney    ,  Aziz 

S.Atiya  
 001ص,   بيروت, عمشيت – ىاوس برينتنغ دكاش:  الطباعة,  3001 األولى الطبعة,  المسيحية الرموز,   الجميل ناصر الخورى 37

  مريم والعذراء مارجرجس كنيسة راعى ذكى مرقس القس لسان عمى 38

 نبيل رانيا: إعداد مقال 39
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=1891070 
http://www.aztagarabic.com/archive 

 الظاىر بحى األرثوذكس لمروم المالئكة كنيسة راعى دمسكينوس األرشمندريت لسان عمى 40

http://elgornal.net/news/news.aspx?id=1891070
http://www.aztagarabic.com/archive
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 فى ) القداسات (لمختمف الرتب عند الروم :البس الكهنوت الميتروجية شرح م 
 لشماس:مالبس الخدمة الخاصة با

 ثياب الشماس في الكنيسة الشرقية االرثوذكسية ىي ثالثة: االستيخارة، الزّنار، األكمام.

  Stichar: االستيخارة
ى األقدام كقميص رئيس الكينة الييودي. عندما تكون ُتستخدم االستيخارة من الدرجات الكينوتية الثالثة، فتتدّلى حت

سمعان التسالونيكي بقولو: "إنَّ لون االستيخارة األرجواني يشير  .ليا عدة الوان منيا المون األرجوانى االستيخارة المقدسة 
كما موضح , ي واألخضر. ومن ثم أخذت االستيخارة ألوانًا أخرى مثل واألزرق والذىب 41 إلى أن الكممة قد دفق إلينا الدم"

 . (16شكل ) فى
 

 
 
 
 

  42(يوضح التصميم الخاص باالستيخارة16شكل )

 

 Zonarion :زوناريون )الزّنار( 
قطعة نسيج طويمة وعمييا صمبان صغيرة أو كتابة "قدوس قدوس قدوس" يمبسو الشماس عمى كتفو اليسار ويمثل لنا أجنحة 

 (م364مجمع الالذقية ) 22ئكة.الشيادة عمى وجوده من القانون ألن خدمة الشماس كخدمة المالئكة.المال
 .(17شكل ) كما موضح فى, يتم ارتداءه فوق االستيخارة  . 43
 
 
 
 
 
 

 (يوضح شكل الزوناريون عمى الكتف االيسر فوق االستيخارة 17شكل )

                                                 
 31,  33 ص,  3000,  الالىوتي الدمشقي يوحنا القديس معيد( , ليتورجياً  الىوتيًا، تاريخيًا،) الميتورجية الكينوتية المالبس,  حنا عامر  41
 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة بكنيسة المالئكة لمروم األرثوذكس بحى الظاىر 42
 80,  31 ص,  3000,  الالىوتي الدمشقي يوحنا القديس معيد( , ليتورجياً  الىوتيًا، تاريخيًا،) الميتورجية الكينوتية المالبس , حنا عامر 43
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  Orarion: أوراريون
شريط مستطيل الشكل يمكن ان يصنع من عدة خامات مثل الحرير  ىوزنار الشماس االنجيمى ويشبو األجنحة األثيرية ,  

 . (18شكل )كما موضح فى , . 44اذ يتنقل بو من الييكل الى الشعب كالمالئكة.االستيخارة فوق ارتداءه . يتمأو القطن 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  45( يوضح طريقة ارتداء األوراريون فوق االستيخارة18شكل )

 :لشماسات امالبس الخدمة الخاصة ب
 .. يشاركون بوضع ايشارب عمى الرأس46يمنحن رسامة بوضع اليدين , يشاركن بالعديد من االشياء بداخل الكنيسة وخارجيا

 : اتاالختالفبعض رشمندريت مع مالبس الخدمة الخاصة بالكاهن واأل 
ار الشّماس الطويل يرتدي حول عنقو ما يرتدي الكاىن تمك القطع التي يرتدييا الشماس االستيخارة واألكمام ولكن بدل زنّ 

 يسمى البطرشيل ، والحجر، واألفمونية، والزّنارعمى الوسط .

 Stichar: االستيخارة
وتدل عمى الطيارة التي يجب أن يتحمى بيا الكاىن وأن يحفظيا في حياتو. وترمز إلى الثوب الالمع الذي ألبسو ىيرودس 

كما ,  48أو إلى القميص المنسوج الذي نزعو الجنود عن المسيح عند صمبو 47الممك لممسيح وأرسمو إلى بيالطس سخرية
 .(19شكل ) موضح فى

 
 
 
 

                                                 
 00 ص, البطريركية الميترجية المجنة,  3008,   القاىرة,  القديسين فى الجميل ألبينا المقدسة االليية الميترجية كتاب,  الفم ذىبى يوحنا 44

 تم التقاطيا بواسطة الباحثة بكنيسة لمروم األرثوذكسصورة  45
 088ص,   بيروت, عمشيت – ىاوس برينتنغ دكاش:  الطباعة,  3001 األولى الطبعة,  المسيحية الرموز,   الجميل ناصر الخورى 46
 (00: 38لوقا)ا انجيل لوق, 3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دار المقدس الكتاب 47

   (38:08يوحنا)يوحنا  انجيل, 3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دار المقدس الكتاب 48
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  49( يوضح تصميما من االستيخارة19شكل )

 pallium : الباليوم )البطرشيل (
كما , فل بشراريب قطعة نسيج طويمة وعريضة يمبسيا الكاىن أو األسقف عمى العنق وتتدلى عمى الصدر وينتيي إلى األس

والبطرشيل يدل عمى النعمة اإلليية المستقرة عمى البسو ويشير إلى تحمل األسقف أو الكاىن ( 20شكل ) موضح فى
  .50مسؤولية الرعية . وبدونو ال يستطيع الكاىن القيام بأية خدمة كنسية

 
 
 
 
 
 
 
 

 51الباليوم تصميم يوضح( 20) شكل

 
 The Sleeves:األكمام 
االكمام قصيرة ضيقة اصبحت .52 في استيخارة الكاىن أو األسقف فيسيالن حركاتو. يرمزان الى ذراع اهلل القديرةتغطي طر 

 .(21, مثال عمى ذلك شكل ) 53محكومو حتى تساعد أثناء طقس التناول من األسرار المقدسة

                                                 
 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة بكنيسة المالئكة لمروم األرثوذكس 49
 88ص  , لممطرانية القديم الموقع عن,  حمب أبرشية رسالة عن يعوتجم تحرير,  وداللتيا الكينوتية الثياب,  المتروبوليت يازجي بولس 50

 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة بكنيسة لمروم األرثوذكس 51

 00 ص, البطريركية الميترجية المجنة,  3008,   القاىرة,  القديسين فى الجميل ألبينا المقدسة االليية الميترجية كتاب,  الفم ذىبى يوحنا 52
 ( بالظاىر الكاثوليك الممكيين الرووم كنيسة راعى بولس األب انلس عمى) 53
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  Zenar/ Waistband: الزّنار
. والزّنار يدل عمى استعداد الكاىن لمخدمة وشّدة عزمو (21ل )شككما موضح فى , الزّنار وىو ما ُيشدُّ عمى الوسط

معتصمًا بقوة اهلل. الكاىن واألسقف يتمنطقان بالزنار فزنار الكاىن يختمف عن زنار الشماس . وىو عبارة عن قطعة 
ياط التي جمد بيا وعندئذ يشير إلى العفاف الالزم لمن تمنطق بو ويرمز أيضًا إلى الس  54مستطيمة الشكل ليا قفل من فضة

 المخمص. 
 
 
 
 
 

  
 55( يوضح التصميم الخاص باألكمام والزنار21شكل )

 Hagr : الحجر
 كما موضح فى, ىي قطعة  قماش مربعة ومزخرفة يعمقيا الكاىن عمى الجانب األيمن منو بواسطة خيط يتدّلى حتى الركبة

. ولم يعثر لمحجر عمى اثر فى الكنيسة 56ن أي الكرازة والتعميم. وتشير إلى السيف الروماني الذي يتقمده الكاى(22شكل )
 . 57القبطية

 
 
 
 
 
 

 58( يوضح التصميم الخاص بالحجر22شكل )

  Avelonia: األفمونية
. إنيا وشاح (23تكون دائرية الشكل , مثالعمى ذلك شكل ) يمبسيا الكاىن مع البطرشيل في تتميم جميع األسرار المقدسة

 . 60. تعتبر مثل البرنس فى الكنيسة القبطية59ارة والقداسة التي يسكبيا الرب عمى خداموالمجد والطي

                                                 
 ( 301 , ص المسيح عبد ليسى 0180 ابريل 0 الرابع الجزء الكرمة مجمة) 54
 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة  بكنيسة لمروم األرثوذكس 55

 03, ص 0188,  األول كانون الخامسة، السنة ،88العدد النعمة، االكميروس، رجال مالبس, ميقاتي ميخائيل ساعاتي، 56

 ( 301 , ص 0180 ابريل 0 الرابع الجزء الكرمة مجمة) 57

 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة بكنيسة لمروم األرثوذكس 58
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 61( يوضح التصميم الخاص باألفمونية23شكل )

 The Cross: الصميب
اد أن عمى الرقبة تمثاًل بقول: "من أر , يرتديو يرتديو رئيس الكينة ولكن الحقًا أخذوا يمنحوه لالرشمندريت والمتقدم في الكينة 

 . (24شكل )ن معدن ثمين مرصع , كما موضح فى يصنع الصميب م .62 يتبعني فمينكر نفسو ويحمل صميبو ويتبعني"

 
  الصميبيوضح شكل من اشكال  (24شكل )

 
 The Mitre: التاج

مندريت ىو واالرشكس تاج االسقف الذى يعموع صميب.يرتديو االرشمندريت فقط وليس الكاىن ولكن تاجو اليعموه صميب بع
 متقدم الكينة عند الرووم .

 
 

                                                                                                                                                         
 80 ص,  يةلممطران القديم الموقع عن,  حمب أبرشية رسالة عن وتجميع تحرير,  وداللتيا الكينوتية الثياب,  المتروبوليت يازجي بولس 59

 ( 300 , ص0180 ابريل 0 الرابع الجزء الكرمة مجمة) 60

 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة بكنيسة لمروم األرثوذكس 61
 (88: 3مرقس)سفر مارمرقس , 3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دار المقدس الكتاب 62
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 :) الرتب الكبرى ( والبطريرك األسقفب مالبس الخدمة الخاصة
يمبس األسقف تمك القطع التي يرتدييا الكاىن ما عدا األفمونية التي استبدلت في القرن الثاني عشر بالساكوس . ويمبس 

لصميب واالنكولبيون عمى صدره ، العكاز، التاج الذى يعموه األموفوريون الذي يميز بوضوح لباس رئيس الكينة . وايضا ا
 نتّيو.اصميب ، الم

 ومن القطع المشتركة 

 Stichar: االستيخارة
يمبس رؤساء الكينة استيخارة أرجوانية "ألن المسيح لبس الرداء األحمر في آالمو" . وحسب سمعان التسالونيكي فاستقامتيا 

لى الدم المتدفق من مخمصنا تشبو النير فيقول " األنيار التي  . 63" فييا ترمز إلى أنيار مواىب التعميم، وا 

 Pallium:الباليوم 
 األسقف يرتدي واحد فقط أما البطريرك يرتدى اثنان منو . مثل بطرشيل الكاىن واألرشمندريت .يكون شكمو 

 Hagr:الحجر 
 الكاىن و األرشمندريت .الذى يرتديو حجر المثل 

 The Sleeves : األكمام
إلى  سب بمسامون كانت أكمام األسقف حتى القرن الثاني عشر محصورة عمى لباس البطريرك. وكما رأينا أنيا ترمز بح

 . 64  عشر الخامس القرن قبل األكمام   الكينةُ  استخدام ام قيافا.أصفاد السّيد اى قيود يديو التي مثل بيا أم

 Saqos: ( الساكوس ) الصاكوص 
كما , وفيو أجراس صغيرة ىو قميص واسع قصير وعريض الكمين ومشقوق الطرفين أى مفتوح من الجانبين رداء األسقف 

 .( 25شكل ) موضح فى
ويرمز الى قميص المخمص الذى اقترع عميو الجند ساعة صمب السيد 

 .65المسيح
 
 
 

 66والبطريرط( يوضح التصميم الخاص بالساكوس الذى ترتدية رتبة األسقف  25شكل )
 
 

                                                 
 83, ص  3000,  الالىوتي الدمشقي يوحنا القديس معيد( , ليتورجياً  الىوتيًا، تاريخيًا،) لميتورجيةا الكينوتية المالبس عامر حنا , 63
 81 ص,  3000,  الالىوتي الدمشقي يوحنا القديس معيد( , ليتورجياً  الىوتيًا، تاريخيًا،) الميتورجية الكينوتية المالبس,  حنا عامر 64

65 http://www.alboushra.org    (ساروف سيرافيم القديس شبكة عن) 
 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة بكنيسة المالئكة لمروم األرثوذكس 66
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 Omophorion: األموفوريون
يتم زخرفتو بالصمبان ويطعم  ,ىو قطعة نسيج مستطيمة يرتدييا االسقف فقط عمى كتفيو وحول عنقو فوق الصاكوس حاليا 

فقديما كان يمبسو االساقفة فوق األفمونية، لكن الحقًا بعد استبدال األفمونية .  (26شكل ) كما موضح فى باألحجار
أخذوا يرتدونو فوق الساكوس. األموفوريون يميز الدرجة االسقفية. يعتبر صفرونيوس أن األموفوريون آتي من  بالساكوس

التقميد الييودي ويربطيا بـ: "ثياب ىارون، التي كان يمبسيا رؤساء الكينة الناموسين، قطعة قماش طويمة، تّمف الجية 
 . "اليسرى

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 67لخاص باألموفوريون وطريقة ارتداءه( يوضح التصميم ا26شكل )

 The Mitre: التاج
 , كما موضح فى شكلزينة الرأس مستدير موشى باأليقونات المقدسة ويعموه صميب يمبسو األسقف فى االحتفاالت الكنسية 

عيد القديم ويدل عمى اكميل شوك السيد المسيح ويشير الى العمامة التى كان يرتدييا ىارون ورؤساء الكينة فى ال( 27)
 . ولبس األسقف لمتاج يعني أنو بتحممو ميام الرعية سيصل بنعمة اهلل إلى اكميل المجد والغمبة. 68حسب أمر موسى

 
 
 
 

  
 

 69مزينا بالزخارف ويعموه صميب( يوضح تصميم التاج 27شكل )

                                                 
 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة بكنيسة المالئكة لمروم األرثوذكس 67
 (  و   83:  81 خروج الخروج)سفر , 3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دار المقدس الكتاب 68

http://www.alboushra.org (ساروف سيرافيم القديس شبكة عن ) 
 صورة تم التقاطيا بواسطة األرشمندريت دمسكينوس 69
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 Enqalopion:(  االنكموبيون ) الذخيرة
أحد القديسين مرصعة بالحجارة الكريمة يعمقيا األسقف عمى صدره داللة اإليمان  أيقونة السيد المسيح أوالسيدة العذراء أو

 . 70القويم من كل قمبو ويقول عند تعميقيا " قمبا نقيا أخمق فى ياهلل وروحا مستقيما جدد فى أحشائى " 
ين وفييا صورة السيد المسيح وىو يدل عمى أىمية حاممو وأىميتو لمخدمة . يستعمميا اساقفة االروام فقط فذخيرة الجنب اليم

 .(28شكل )كما موضح فى ,  وذخيرة الجنب االيسر وفييا صورة العذراءوكمتاىما تعمقان فى رقبة االسقف
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 71(يوضح االنكموبين وهو يتكون من ايقونة لمعذراء مريم وصميب وايقونة لمسيد المسيح28شكل )

 The Croiser:عصا الرعاية 
تبدي حقوق .ىى  (29) كما موضح فى شكل, المعدن أو الخشب تعموىا حيتان يتوسطيما صميب صغيرعصا طويمة من 

األسقف الرعائية وسمطتو الروحية. وتشير إلى عصا موسى التي تحولت إلى حية وأكمت حية كينة فرعون. وكذلك إلى 
 خالليافمن  . 72حقًا استخدم عصا أكثر قيمة الحية النحاسية التي رفعيا موسى في البرية. كانت بالبداية عصا بسيطة، وال

 .73الكنيسة يرعىيستميم آالم الرب وارشاده ويتكل عميو ومن ناحية أخرى ىو بعصا الرب 
 
 
 

 
 ( يوضح التصميم الخاص بعصا الرعاية 29شكل )

 
 
 

                                                 
70 http://www.alboushra.org (ساروف سيرافيم القديس شبكة عن ) 
 صورة تم التقاطيا بواسطة الباحثة  71

72 http://www.alboushra.org (ساروف رافيمسي القديس شبكة عن ) 
 38 ص,  لممطرانية القديم الموقع عن,  حمب أبرشية رسالة عن وتجميع تحرير,  وداللتيا الكينوتية الثياب,  المتروبوليت يازجي بولس 73
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 Trekarie and Zerikare: يكارير التريكاري و الز 
يكارى : شمعدان مثنى زر  (.30شكل ) كما موضح فى,  طريرك ويمنح بو البركةتريكارى : شمعدان مثمث الشموع يحممو الب

 .74الشموع يحممو البطريرك ايضا ويمنح بو البركة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح التريكارى مثمث الشموع 30شكل )
 

 : فى كنيسة الرومالخاصة بالمناسبات االلوان ومعانيها 
ن لكل لون رمزية خاصة بو، ليس فقط في الحياة اليومية،بل في العبادة أيضًا. . فإومتنوعةتستخدم الكنيسة ألوانًا زاىية 

. ُيستخدم في كّل أعياد السيد المجيدة والمفرحة . الذىبي إلى المون المموكي، يدل 75األبيض إلى لون الفرح والطيارة والبيجة
اد السيد وأعياد رؤساء الكينة الذين ىم صورة عمى المجد والنور الذي يدخل في خبرتو القديسون النساك , ُيستخدم في أعي

الممك، واألحمر إلى الشيادة والدم إلى الذبيحة والموت، ُيستخدم في كّل أعياد صمب وأالم السيد، أعياد كل الرسل 
عمى والقديسين الشيداء، ُيستخدم األحمر أيضًا في العنصرة وأعياد الخاصة بالروح القدس، لذكرى الميب الناري الذي حّل 

 76    التالميذ في العنصرة
 . 78 او النبيتى وىو لون الحزن 77يوم خميس العيد مالبس تكون بالمون البنفسجى

 الزخارف و األقمشة المستخدمة :
زين المالبس الكينوتية عمى اإلجمال وأحيانًا بصور السيد أو السيدة أو بصور األعياد السيدية لمتعبير عن فرح العيد ت

لممجد بالفنون المستخدمة من رسم وموسيقى وأناشيد وكذلك في زركشة ثياب خدامو داللة عمى المجد الذي وتكريمًا لمرب ا
 .79يعطيو اهلل لخدامو ليخدموا اآلخرين ويتمجدوا ىم أيضًا بمجد الرب

ك ىو المتعارف الزخارف واالقمشة الخاصة برتب الرووم تتنوع كثيرا وتمتاز بالنقوش الكبيرة وااللوان وفخامة الخامات وذل
 . عن البيزنطينين منذ القدم

                                                 
  00, ص ريركيةالبط الميترجية المجنة,  3008,   القاىرة,  القديسين فى الجميل ألبينا المقدسة االليية الميترجية كتابيوحنا ذىبى الفم ,  74
 ( 8:8رؤ) الرؤيا  سفر ,3000 ، الثانية الطبعة التاسع، اإلصدار القاىرة، المقدس، الكتاب دارالكتاب المقدس  75

76 http://www.domestic-church.com/CONTENT.DCC/19980101/ARTICLES/CLR_VSLS.HTM 
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 النتائج
 .قدم البحث دراسة وصفية تحميمية لمالبس بعض الطوائف لممختصين بالدين المسيحى بمصر .1
من خالل جدول مقارنة يوضح االختالفات بين المختصين بالدين المسيحى لمالبس  البحث تحميل بنائى قدم .2

 بين الطائفتين بمصر .مالبس المختصين بشئون الدين 
 الدين بمصر فى الطائفتين .لقطع المالبس لرتب المختصين بشئون البحث تحميل لمرسم التنفيذى كذلك قدم  .3
 :منيا ىناك اختالفات فى المالبس بين األقباط و الروم ) البيزنطيين ( أن توصل إلى  .4

فيو مقسوم بالمنتصف الباليوم لبيزنطية البطرشيل )الصدرة ( بالكنيسة القبطية قطعة واحده اما بالكنيسة ا - أ
لقطعتين وىذا لو تفسير الىوتيا الن االقباط اصحاب الطبيعة الواحدة اما البيزنطيين الرووم فيم اصحاب 
الطبيعتين . الرووم  ىم اصحاب الطبيعتين لذلك البطرشيل الخاص بيم مقسوم بالمنتصف عمى عكس 

بطرشيل الخاص بالبابا لمسيحيين االقباط مقسوم من المنتصف طوائف االخرى .اما قديما الجميع كان ال
 .فى القدم الرومانيين واليونانيين  حكم عمى اساس

    من االمام من اعمى السفل اما مفتوحكون ويصل السفل الرجل ياالفمونية بالكنيسة القبطية تسمى البرنس  - ب
لمنتصف  . فيو اعتقاد منو بانو يوحد نفسو باهلل تكون مستديره بدون انقسام بااألفمونية الكنيسة البيزنطية ب
. 

يسيل الحركة لو ووجود اجراس بيو فيو يحمل تم تصميمو بشكل كنيسة البيزنطية الالصاكوص لالسقف ب - ت
 الراعى .   معنى 

الحجرالموجود بمالبس الكنيسة البيزنطية يرمز الى سيف القيادة ولكن ىو ليس من القطع الخاصة بكينوت  - ث
 القبطية .الكنيسة 

 فى كنيسة الروم األرثوذكس يحمل نفس معنى المنطقة فى كنيسة األقباط األرثوذكس .الزنار  - ج
 . األرثوذكسية القبطية الكنيسة فى حاليا االكمام استخدام اليتم - ح

 
 التوصيات

نماذج لقطع المالبس الكينوتية لمختمف  يشمل  اقامة متحف لمالبس المختصين بالدين المسيحى فى مصر .1
 . حتى يكون عونا لمدارسين والباحثين فى مجال األزياءرتب فى الطوائف المسيحية ال

لما فييا من لمطوائف المسيحية بمصر ممالبس الكينوتية وتطوراتيا مزيد من المعرفة للتصميم بتوسيع دائرة ثراء ا .2
 .جماليات مميزة باألصالة 
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 المراجع
 أوال: المراجع العربية 

                                ارميا ) األسقف (             - 1

 بيشوى حممى ) القس ( - 2

بولس يازجي  - 3
 ()المتروبوليت

دياكون ميخائيل مكسى  - 4
 اسكندر                          

  ميخائيل نجيب ساعاتي، -5

 يزا بوتشرلو  -6

 

 

 منقريوس عوض -7
 اهلل)القمص (                     

 
 يوحنا الذىبى الفم -8

 
 
 الخورى ناصر الجميل - 9

 
 الكتاب المقدس - 10

 ثانيا : الرسائل العممية 
سموان )عامر حنا(  -11
 أونر
 
 

 
 م . 2013مصر الجمال ومساحة لمحوار ,  

  .م2010 , كنيستى االرثوذكسية ما اجممك , كنيسة االنبا انطونيوس شبرا 

عن الموقع القديم  تحرير وتجميع عن رسالة أبرشية حمب , الثياب الكينوتية وداللتيا ,
 لممطرانية .

 . م1987 ,مطرانية البحيرة  , تاريخ كنيسة الخمس مدن الغربية

 
 . م1964,  األول كانون الخامسة، السنة ،44العدد النعمة، االكميروس، رجال مالبس

 The story of The church of Egypt   ,by : Louisaتاريخ الكنيسة المصرية  
Edith Butcher    ,ترجمة وتمخيص وتعميق : دياكون د. ميخائيل مكسى اسكندر ,

رقم االيداع بدارالكتب : ,  المحبة ,الطبعة األولى الجزءان فى مجمد واحد , مطبعة
 . م1897 , 2004/ 5990

والقداس ,الكتاب الثانى  القبطيةتعاليم الكنيسة )منارة األقداس( فى شرح طقوس الكنيسة 
قصر  14, دار الجيل لمطباعة  1981لسنة  5236ايداع رقم ,  , القاىرة الطبعة الثالثة

 الفجالة . ,المؤلؤة 

ب الميترجية االليية المقدسة ألبينا الجميل فى القديسين , مع مقدمات وممحقات ميمة كتا
بما فييا بعض الصموات الخاصة بميترجيا أبينا الحبيب فى القديسين باسيميوس الكبير 

, المجنة الميترجية م 2014ديسمبر  25القاىرة  , تم الطبع فى عيد الميالد المجيد 
 . البطريركية

 –, الطباعة : دكاش برينتنغ ىاوس  م2007 , الطبعة األولى لمسيحيةالرموز ا
 . , بيروتعمشيت

 . م2011دار الكتاب المقدس، القاىرة، اإلصدار التاسع، الطبعة الثانية، 

 
, معيد القديس يوحنا الدمشقي  المالبس الكينوتية الميتورجية )تاريخيًا، الىوتيًا، ليتورجيًا(

 بحث غير منشور .,  م2000الالىوتي 
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 ثالثا : المجالت
 الكرمة   - 12
 

 الكرمة  - 13
 

 : المقاالت رابعا
 

 
 

 1931يناير  1 –  1647كييك سنة  23مجمة دينية ادبية تاريخية , ) الجزء األول ( 
 .                                  )السنة السابعة عشر ( ,تضم عدة مقاالت , مقالة وديع حنا شنودةم 

 ابريل سنة 1 – 1647برميات سنة  23مجمة دينية ادبية تاريخية , الجزء الرابع 
 ,مقالة يسى عبد المسيح .  م1931
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