
 

 

 مصر سعد سٌد اسماعٌل الشرقاوي: األسم

 ، القاهرة1/1591/ 02 :تارٌخ وجهة المٌالد

 الدرجة: دكتوراه

 التخصص: آثار مصرٌة

 المشرفون على الرسالة:

 األستاذة الدكتورة / تحفة حندوسة

 األستاذ الدكتور/ أحمد جالل عبد القادر

 األستاذ الدكتور/ عزت عبد الحمٌد قادوس

الدكتورة/ مها سمٌر القناوياألستاذة   

 عنوان الرسالة :

 أصول ومدلوالت العناصر الزخرفية على النسيج القبطي حتى نهاية القرن السابع الميالدي
 فنية ( –) دراسة أثرية 

 :ملخص الرسالة
تتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات الفنٌة الهامة، التً ساهمت فً تكوٌن مالمح الفن 

الموضوعات التصوٌرٌة والزخرفٌة على النسٌج القبطً،حٌث تعتبر المنسوجات القبطً. وهى 

القبطٌة مصدراً غنٌاً للمعلومات عن الطبقات اإلجتماعٌة والحٌاة الٌومٌة، والعادات والتقالٌد 

الشعبٌة التلقائٌة، والمعتقدات الدٌنٌة التً كانت سائدة فً هذه الفترة. سواء المتصلة بمالبس 

والقساوسة واألساقفة والرهبان، ومن عملوا فً ماهٌتهم من الشماسة والفرق  كبار الدٌن

كاألثاث الكنسً    الموسٌقٌة، والمعنٌٌن بدفن الموتً، أو التً استخدمت فً األبنٌة الدٌنٌة،

من مفارش المذابح ، أو المقترنة بمالبس عامة الشعب. مثل مستلزمات المنازل كأغطٌة 

د، إلى جانب استخدامها فً التأثٌث وفن الزخرفة وبخاصة قصور األسرة ومنادٌل الموائ

 األغنٌاء واألبنٌة العامة من المعلقات والستائر.
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Origins and implications of the Decorative elements shown 

on the Coptic Textiles until the End . of the Seventh Century 

"An Archaeological and Artistic study"  

Summary : 

This study deals with one of the important technical issues, which 

contributed to the formation of the features of Coptic art. It is 

figurative and decorative themes on Coptic fabric, where Coptic 

textiles are a rich source of information about the social classes and 

daily life, customs and traditions popular automatic, and religious 

beliefs that were prevalent in this period. Whether related to clothes 

senior debt, priests, bishops, monks, and worked in Mahechm of 

Deaconess and bands, or that have been used in religious buildings, 

or associated with the common people clothes. Besides use in the art 

of decoration and furnishing especially the rich palaces and public 

buildings of pendants and curtains. 

  



 

 

 

 ملخص الرسالة باللغة العربٌة

لموضااوعات الينيااة الهامااة  التااي ساااهمت فااي تفااوين مالماا  الياان تتناااول هاالد الدراسااة أحااد ا
القبطي. وهى الموضوعات التصويرية والزخرفية علاى النسايج القبطي حياث تعتبار المنساو ات 
القبطياة مصادراغ ينيااغ للمعلوماات عان الطبقاات اي تماعياة والحيااة اليومياة  والعاادات والتقالياد 

دينية التي فانت سائدة في هلد اليترة. سواء المتصلة بمالباس الشعبية التلقائية  والمعتقدات ال
فبااار الاادين والقساوسااة وا ساااهية والرهبااان  وماان عملااوا فااي ماااهيتهق ماان الشماسااة والياار  

فا ثااث الفنساي    الموسيقية  والمعنيين بدفن الموتي  أو التي استخدمت فاي ا بنياة الدينياة 
مالبااس عامااة الشااع . مثاال مسااتلزمات المنااازل ف يطيااة ماان ميااارش الماالاب    أو المقترنااة ب

ا ساارة ومنادياال الموائااد  نلااى  اناا  اسااتخدامها فااي الت ثيااث وفاان الزخرفااة وبخاصااة هصااور 
 ا ينياء وا بنية العامة من المعلقات والستائر. 

 
قدمة وخمسة أبوا  وخاتمة لما أمفن التوصل نليه من نتائج  موهد تق تقسيق البحث نلى 

وفهرست ب هق مصطلحات النسيج باللغة  ا شفال   ستالصور  وفهر  تبايضافة نلى فهرس
عتمد اوأخيراغ المصادر والمرا ع الني الهيرويلييية والقبطية وأهق المدن التي اشتهرت بالنسيج  

 عليها البحث.

 عن أهمية الموضوع وأسبا  أختيارد وأهق الدراسات السابقة حوله.التمهيد يتحدث 
الضوء على ا همية التاريخية والدينية والينية للمنسو ات بشفل عاق  الماقدماةقى تل

 والمنسو ات القبطية بشفل خاص.
 " تاريخ المنسو ات القبطية " البا  ا ولويتناول 
 " أصول ومدلوالت زخارف الفائنات الحية على النسيج القبطي " البا  الثانيويتناول 

 طيور( –حيوانية  –)آدمية                                      
 " أصول ومدلوالت الزخارف النباتية على النسيج القبطي " البا  الثالثويتناول 
 " أصول ومدلوالت الزخارف الهندسية على النسيج القبطي " البا  الرابعويتناول 
 لرمزية على النسيج القبطي "" أصول ومدلوالت الزخارف ا البا  الخامسويتناول 

 وتحتوي الخاتمة على أهق نتائج الدراسة
 
  



 

 

 
 ملخص الرسالة باللغة االنجلٌزٌة

    
 This study deals with one of the important technical issues, which 

contributed to the formation of the features of Coptic art. It is 

figurative and decorative themes on Coptic fabric, where Coptic 

textiles are a rich source of information about the social classes and 

daily life, customs and traditions popular automatic, and religious 

beliefs that were prevalent in this period. Whether related to clothes 

senior debt, priests, bishops, monks, and worked in Mahechm of 

Deaconess and bands, or that have been used in religious buildings, 

or associated with the common people clothes. Besides use in the art 

of decoration and furnishing especially the rich palaces and public 

buildings of pendants and curtains. 
 

The research is divided into an introduction and five chapters and a 

conclusion as possible reached from the results, in addition to index 

images, and index formats, and index the most important textile terms 

in hieroglyphics, Coptic and most important cities, famous for fabric 

and, finally, sources and references Olney adopted by research  

The first section deals : this Section Considers "the history of Coptic 

textiles"" 

 The Scand Section : this Section Considers  "the origins and 

implications of the trappings of organisms on Coptic textiles" (Subhuman 

- animals – birds)  

                The third Section : this Section Considers " the Origins and 

meaning of botanical motifs on Coptic textiles" 

The Fourth Section : this Section Considers  "the origins and 

implications of geometric fabric on the Coptic" 

The Fifth deals : this Section Considers  "the origins and meanings of 

motifs Avatar on Coptic textiles" 

Finally the study had ended with the most important results. 

 


