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 مالبس المختصين بشئون الدين المسيحى بمصر فى بعض الطوائف
Clothes of the specialists in Christian religion in Egypt in some 

communities 
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 مصمم حر

 :ملخص البحث
المالبس الكهنوتية الطقسية للمختصين بشئون الدين المسيحى مصدر خصب يستحق تسليط الضوء عليه فى مجال تصميم 

أ من تاريخ األزياء , ووجد أن قطع المالبس الكهنوتية الطقسية تختلف بين األزياء لالستفادة منه فهو يعتبر جزءاليتجز

 الطوائف . 

قطع المالبس الكهنوتية الخاصة بطائفة األقباط األرثوذكس للشماس : تشمل التونية , البطرشيل . للكاهن : تشمل التونية , 

: تشمل التونية , الصدرة , المنطقة , القلنسوة ,  الصدرة , الطيلسانة , البرنس . لألسقف والبطريرك ) الرتب الكبرى (

طاقية , البرنس . قطع المالبس الكهنوتية الخاصة بطائفة الروم األرثوذكس للشماس : تشمل االستيخارة , الزنار .للكاهن 

رك : تشمل واألرشمندريت : تشمل االستيخارة , الباليوم , األكمام , الزنار , الحجر , األفلونية . لالسقف والبطري

االستيخارة , الباليوم واحد لألسقف واثنان للبطريرك , األكمام , الزنار , الحجر , الساكوس , األموفوريون .ووجد أن 

 تشمل أن المالبس الطقسية الخاصة بالروم األرثوذكس تمتاز بكثرة الزخارف واأللوان عن غيرها . خرج البحث بنتائج

 قباط و الروم ) البيزنطيين ( منها :هناك اختالفات فى المالبس بين األ

البطرشيل )الصدرة ( بالكنيسة القبطية قطعة واحده اما بالكنيسة البيزنطية الباليوم فهو مقسوم بالمنتصف لقطعتين وهذا  - 1

 له تفسير الهوتيا الن االقباط اصحاب الطبيعة الواحدة اما البيزنطيين الرووم فهم اصحاب الطبيعتين . الرووم  هم

اصحاب الطبيعتين لذلك البطرشيل الخاص بهم مقسوم بالمنتصف على عكس طوائف االخرى .اما قديما الجميع كان 

 البطرشيل الخاص بالبابا لمسيحيين االقباط مقسوم من المنتصف على اساس حكم الرومانيين واليونانيين فى القدم .

سفل الرجل ويكون مفتوح من االمام من اعلى السفل اما  االفلونية تسمى البرنس بالكنيسة القبطية وهو يصل ال - 2

 بالكنيسة البيزنطية األفلونية تكون مستديره بدون انقسام بالمنتصف . 

الحجرالموجود بمالبس الكنيسة البيزنطية يرمز الى سيف القيادة ولكن هو ليس من القطع الخاصة بكهنوت الكنيسة  - 3

 القبطية .

 األرثوذكس يحمل نفس معنى المنطقة فى كنيسة األقباط األرثوذكس . الزنارفى كنيسة الروم -4

 اليتم استخدام االكمام حاليا فى الكنيسة القبطية األرثوذكسية . -5

 


