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 نعصر الرومااملرأة والعنف ما هلا وما عليها يف مصريف 
 وثائقيةدراسة 

 )*(أمساء حممد متىىلد. 
 ،عرخ الخوماف فيمرخ  في والعشف السخأة  تتشاوؿ ىحه الجراسة مػضػع   

القائع عمى نػع  ،2 العشف أعساؿ مغعسل  أي ،1السخأة  ضج العشف ب والسقرػد
 في ا بس،  معاناة لمسخأة  أو نفدى، أو ،جشدي أو ،عميو إيحاء بجنى يتختب ،الجشذ

الحخماف التعدفي مغ  أو اإلكخاه  أو ،ؿ مغ ىحا القبيلساذلظ التيجيج بالكياـ بأع
فيػ  السخأة،ما عشف أ.“3  الخاصة أوالحياة العامة  فيالحخية، سػاء حجث ذلظ 

مغ اليجوء والدكيشة نتيجة عػامل  ا،ذلظ الترخؼ الخارج عغ الصبيعة البذخية لي
  .نفدية واجتساعية تجفعيا ليحا الترخؼ

 صػرة،ف يخسع لشا أيسكغ  ،جراسةمحل ال لمفتخةتخجع  إفَّ ما لجيشا مغ وثائق،     
وشغب  ὐβριςىانة إ حػادث عشف و  في تمظ الفتخة مغالسخأة كيقة ما واجيتو حعغ 
 .خخى أ فيبعس تمظ الحػادث ومعتجى عمييغ  فيمعتجيات  فيياكغ 

سغ الخابعة  إلىمشح السيالد  اإلناثف معجؿ وفيات إ Bagnall  4رجح         
كاف  الفتخة فيلالستػفخة مغ تمظ  اإلحرائيةوالعذخيغ كاف مختفعا شبقا لمبيانات 

تعخضت لو الشداء  التينػاع العشف أ ىيوما  ؟ تمظ الشدبة أسبابالعشف سببا مغ 
  فيو.أو كغ سببا 

                                                 

 

 

see, Nifosi, A., Becoming a Woman and Mother in Greco-Roman Egyp, First 
published, Routledge,London, . 

2
 Alston .R. Violence and social control in( عه انعىف عمىما في مصش انشوماويت ساجع  2)

Roman Egypt . Proceeding   of 22 th  International Congress of Papyrologists , 
Copenhagen , 2992 , p. 929                                                                     

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/VAW.aspx 
( )-Roger S. Bagnall, Bruce Wrigley  Frier The demography of Roman Egypt, 

Cambridge Studies in Population, Economy and Society in Past Time,  p.  

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/VAW.aspx
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   النوعي:العنف  -5

ؿ ما أو  ،مشح السيالد السخأة بيغ الخجل و  ،مرخ الخومانية فيفخؽ السجتسع 
ضاىخة التخمز مغ  ىػ، مرخ الخومانية في السخأة ف نصمق عميو عشفا ضج إيسكغ 

خاصة عشج السدتػششػف  - ἔκβαλεالعخاء في بإلقائيغ ،ناثالسػاليج اإل
لى لمسيالد و ومشح الداعات األ  ،1لى مخاحل حياتيغأو  فيفقج تعخضغ  - اإلغخيق

 أف وال ادؿ عمى ذلظ مغ، خاصة واإلناث، لعادة التخمز مغ السػاليج عسػما 
خصابا خاصا مغ رجل تتزسغ و ، ؽ.ـ 1عاـ  إلىتخجع  التيإحجى البخديات 

دلشا  بةعبارات الػد والسحكثيخ مغ  بعج، يقػؿ فيو -أيزا أختوىى و  -لدوجتو
 ثع - تحيات حارة  πλεῖστα  χαίρειν -الخصاب بأوؿعمييا عبارتو 

          ὴμ· σμενᾳλεξαν δ ρέἈν ἐν ῦν ὶτι καἔς ὡγίνωσκε  22- -6LL,,

σε  ῶρωτἐ   ῶμεν ᾳλεξανδρέἈν ἐ ὼγἐπορεύοντα, σἰλως εὅν ἐὰςᾷγωνιἀ

ον λάβωμεν -ψώνιὀς ὺθὐν εἐὰ ὶκα ῳπαιδί ῷτ θι-πιμεληἐσε ῶπαρακαλ ὶκα

ν ἐὰφες, ἄνον  -ρσεἄν ἦν ἐὰς ῃν τέκῶπολλ ὰν πολλἐὰνω. ἄσε ῶποστελἀ

                                            ὲρηκαςδἴκβαλε.εἔν θήλεα ἦ 
ف تعتشى أليظ إ وأتػسلمشظ  أرجػ اإلسكشجرية في اآلفزلشا حتى  ما أنشا يعمسا "... 

ف وضعت شفال دعيو ألظ ولػ حجث  أرسموفدػؼ  أجػرناف نتدمع أ بسجخدبصفمشا و 
    2...."   خارجا _ –العخاء  فياذا كانت بشتا فالق بيا  أمايعير اذا كاف ولجا 

دليل عمى  أنيا إال ،3رغع ما شغمتو البخدية مغ اىتساـ ودراسة لعجد مغ الباحثيغ  
  .4الحج مطاىخ العشف الػحذية بتمظ الفتخة مرخ، في، تعخض السػاليج الشداء 

                                                 

)

، D. Engels 

,'The problem of female infanticide in the Greco-Roman world', CPh 39 (2992)   , W. 

V. Harris, Child-Exposure in the Roman Empire, JRS.98.2998,pp2-22,p.8

BC)2(388. P.Oxy.IV-)
2

(
  

     .-2:3) 2999( 222, ZPE .,"388Stephanie W, "Whose Baby? A Note on P. Oxy. -)6(

 223, ZPE ).,"388Mckechnie P, "An Errant Husband and a Rare Idiom (P. Oxy. ,  232

 29-8:), 2222( 26, Disciplina , Lenaerts, . J "Vieux papiers à lettres.,"2:-293) 2999( 

https://papyri.info/biblio/511/
https://papyri.info/biblio/511/
https://papyri.info/biblio/2191/


 

﴿ 69 ﴾ 

 

 العدد الثالث عشر -مجلة علمية محكمة -مجلة كلية اآلداب بالوادي الجديد

  (5243-5272) ي الموحد للطباعةالترقيم الدول (2225 -5372)الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني 
 
 

نثى يأمخ زوجتو بالتخمز مغ السػلػدة إف كانت أف الدوج إف ما يجعػ لمجىذة أ
تػافق  األـ؟  بل ىل كانت  األمخىحا  في األزواجفيل كانت الدوجات يصعغ 

؟ الع تتحخؾ إنيا كانت مثميا األـعمى التخمز مغ شفمتيا ؟ الع تترػر تمظ 
 ؟ األمػمة داخميامذاعخ 

ات وجػده بالعالع القجيع وقبل رغع صعػبة ترػر ىحا الدمػؾ إال إف إثب       
1مرخ ىػ واقع ال شظ فيو ,  وقج لخز إلىالخوماف  مجي

Poseidippus   احج
  2الكػميجييغ ىحا الػاقػع   بقػلو الكتاب السدخحييغ

 الجسيع يخبى ولجًا حتى لػ كاف فقيخُا لكغ يتخمز مغ البشت حتى لػ كاف غشياً 
υιόν τρἐφει πἀς κἀν πένης τις ών τὐχη 

’ε κτὶθησι κἀν ῆ πλοῦσιος 
إف ىحا اإلجخاء ال يسكغ أف نعػؿ عميو انتذار عادة التخمز مغ  Harris يخى 

الػالدة عمى مخ العرػر القجيسة , فقج  تتغيخ االتجاىات مغ فتخة  حجيثي اإلناث
فسغ اآلثار الجانبية النتذار السديحية معارضة التعخض لألشفاؿ عامة   , ألخخى 

 , في قتل الخاضعيغ ليع كحلظ واف كانت الدمصة األبػية قج بدصت يج اآلباء,  3
واف كانت ندب , بعج ذلظ   حخمت قتل األشفاؿ األسػياء عامة قجف القػانيغ إال إ

 4نتيجة اإلىساؿ والعشفربسا الػفيات بيغ األشفاؿ قج استسخت مختفعة 
  البدني:العنف  -5

حاالت  فيإال , بيشيع  5يخجع حجوث العشف بيغ األفخاد إلى وجػد ضغائغ 
 فيتعخض الشداء لمعشف  أسبابالحى كاف احج ,  μεθύωνذىاب العقل )الدُكخ( 

ـ يقجـ زوج 112أو 111عاـ  إلىتخجع  التيالبخديات  إحجى ففيمرخ الخومانية 

                                                 

Πνζείδηππνο

(2)-. Harris, W. V Child-Exposure in the Roman Empire, JRS.98.2998,pp2-22,p.8 

(3)-. Harris, W.V., Child-Exposure,p.2 
( )- W. V. Harris, ibid,p.3

(9) .Baldwin. B., Crime and criminals in Roman Egypt. Aeg.vol .86.  29:6. PP.2:2  
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بدبب اعتجاء  , االستخاتيجػس إلى (1)التساسًا  بغ باؤسيخيػف يجعى ىيخاكميذ ا
فبيشسا  أياـمشح خسدة ,  عغ السشدؿ أثشاء غيابو في وجاره ابػلمػس عمى زوجت

 أثشاء -أبػلمػس وأذاىا  - ἐπῆλθενىاجسيا ,كانت الدوجة تقف أماـ باب مشدليا
 .ويؤكج الدوج وجػد شيػد عمى ىحا االعتجاء  - μεθύων  سكخة البيغ

τῇ διελθούσῃ ε ὀψίτερον τῆς ὥρας        LL 1/45 
Ἀπολλῶς Ἡρακλείδου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλ(εως) γεινόμενος ἐπὶ τῷ 

αὐτῷ ἀμφόδῳ   ἐπῆλ θεν τῇ γυναικί μου Τααμόιτι οὔσῃ πρὸ τῆς 

θύρας μεθύων καὶ ἐξελυδόρησεν καὶ ἀνέσουρεν αὐτη, παρόντων 

παρόντων πλείστων ἀξιοχρέων ἀδρῶ ν   ν τὰ ὀνόματα ἐπὶ το ῦ   η 

τοῦ δηλώσω. 

 ، وقػع االعتجاء عمييا القانػف فػرمغ االحتساء ب, تامػس الدوجة  لع تتسكغ     
حيث ، جيدتيا أ إلىومشعتيغ مغ المجػء  ،  فقج قيجت القػانيغ الخومانية الشداء

عغ شخيق  إال,  المجػء لمدمصاتال تدتصيع ، غيخ ذات صفة قانػنية السخأة كانت 
بعج ,  االلتساسليقجـ  , انتطخت تامػس قجوـ الدوج وبالتالي، عمييا  الػصي

 التيف صخختيا إ    2نتيجة التقييج بشطاـ الػصاية,  عتجاءاالخسدة أياـ مغ وقػع 
كاممة  أياـخسدة  الخومانيةضمت حبيدو القػانيغ , نقخاىا اليػـ بيغ سصػر البخدية 

ف السخأة إرغع  , ىحا العرخ فيمرخ  فيوذلظ مغ ابخز ما عانت مشو الشداء 
كانت تتستع  ,خلسرومخورا بفتخة حكع البصالسة  , مشح عرخ الفخاعشةالسرخية 

، حيث تستعت  السرخي مقخرة في القانػف  األىميةبأىمية كاممة ، كانت ىحه 
األخ  عجا ،أخييا في السيخاث تاو س أنياحتى  ,متسيد اجتساعيالشداء بسخكد 

األكبخ، وال يػجج أّي دليل عمى خزػع الشداء  لمػصاية حتى مغ قبل الدوج حتى 
تستعت بو السخأة السرخية مغ ، لحلظ فإف ما  )3(عيج بصميسػس الخابع فيمػباتػر

                                                 
(6)P Oxy. XXXVI. 8552 (441/448). 

( )- Jave A.,The guardinan ship of women in roman Egypt ,akten de  int.Pap.cong 

.Berlin. =AFP. .pp.  
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اإلغخيكية  لع تحظ بسثمو السخأة ، وما تبػأتو مغ مكانة في األسخة والسجتسع ، حقػؽ 
 . )1(البصالسة والخوماف عرخي في مرخ إباف  أوغيخىا سػاء في بالدىا  أو، 
اإلغخيكية تعتبخ دائًسا قاصًخا وتػضع تحت الػصاية  شػاؿ  كانت السخأة     

عمييا ، فزاًل عغ وضعيا  الػصيحياتيا وال تدتصيع الترخؼ سػى بسػافقة 
، وإف تحدغ  اإلغخيقيكسا ىػ واضح مغ القانػف واألدب  الستخدي االجتساعي

أدواًرا سياسية  حيث  لعبت السخأة  يفي العرخ الييميشدت ءالذيس ىحا الػضع بع
الخومانية فسثمت حالة  وديشية في ىحه الفتخة، أما السخأة  واجتساعية واقترادية
أفزل حااًل مغ اإلغخيكية وأقل مغ السرخية حيث فخض عمييا  فييمتػسصة 

القانػف الخزػع لدمصة الػصاية ، لكغ كاف لجييا مخكًدا اجتساعًيا مخمػًقا وزاد 
اخخ عرخ الجسيػرية وبجاية عرخ أو ىحا الػضع تسيًدا وتشػًعا في 

  .)2(اإلمبخاشػرية
وبشاًء عمى ما سبق يتزح أف السخأة في مرخ في عرخ الخوماف سػاء كانت     

متسيد  اجتساعيبو مغ مخكد  كانت تتستعرومانية رغع ما  أوإغخيكية  أومرخية 
لجرجة  . )3(كميغ قاصخات في عخؼ القانػف وخزعغ لمػصاية  اعتبخف نيغ إ إال

الخسدة حتى تبمغ رسسيا عمى االعتجاء الحى  األياـانتطار السعتجى عمييا لتمظ 
 4تعخضت لو .

                                                 

)
6
(Taubenschlag.R, "The Law of Greco Roman Egypt in the Light of the Papyri 

662BC-:82 AD,Warszawa,2999.P.232.  ساجعوعه وظاو انىصايت عهً انىساء  

-Arjava, A., The guardianship of women in Roman Egypt ,akten des21 internationalen 

Papyrologen congresses.Berlin,1995.AFP,3,1997. 
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حج أتتعخض سيجة لمعشف مغ , ـ  47تخجع لعاـ  التيالبخديات  إحجىومغ    
فمع ، الجفاع عشيا  ؿاو يحعشجما ، ويشاؿ زوجيا نريبو مغ ىحا العشف ، الخعاة 

ف البخدية أوالغخيب ، الخاعيعمى يج ، لجشيشيا  الديجةيحػؿ وجػد الدوج دوف فقج 
قجمو زيػنيذ ابغ ، فتحسل البخدية بالغا ،عتجاءلاللع تحكخ سببا واضحا 

حيث أنياؿ عمييا  ،بالزخب زوجتوالحى اعتجى عمى ، ضج بشتاتيذ، كػسيالسأ
وتعخيس حياتيا ، فقجىا لجشيشيا إلىمسا أدى ، جسيع أجداء جدجىا  في ،بالمكسات

السعتجى عمى الدوج عشجما ىع بالجفاع عشيا وضخبو وليحا  ؿاو تصكذلك  ، لمخصخ
 .  1قجـ الدوج شكػاه ليشاؿ حقو وحق زوجتو

عمى ، لع يسشع عشيا األذى ،الحقل في تومع زوج –الدوج  –أف وجػد زيػنيذ  
نيا قج التي يبجو أ، الدوجة  ىيف السقرػدة باالعتجاء فيبجو إ الخاعييج ىحا 

التي الدوج عمى أثخ نتيجة الزخب ، فيل  اإلجياضضخبت بػحذية ، لجرجة 
ف بشتاتيذ _السعتجى _ كاف متجبخا لجرجة عجـ اكتخاثو بػجػدىسا صخخاتيا ، أـ أ

 ف ىحا العشف ىػ رد فعل لترخؼ ما مشيا ، دفعو ليحا ؟أـ أ معًا ،
رامل لألذى حيث تعخضت إحجى األ ، وفي إحجى مشازؿ اكديخيشخػس

خاص مغ ذوى الشفػذ و عشجما ىع زوج ابشتيا بػليجيكػس ىاجع مشدليا أحج األش
االستيالء  فييزا ونجح السعتجى أىل البيت  كاف جداءه الزخب أ بالجفاع عغ 

عمى األمة ثيػدورا وىخب وتحكخ أنيا سبق أف قجمت ضجه شكػى وحاؿ نفػذه دوف 
 ف تجبخ ذوى الشفػذ ، ىػ سبب العشف بتمظ الحادثة .، أ 2إدانتو
فتثبت عجدا مغ ،  بتمظ الفتخة ،سػا مغ الحخائخأ كافماء وضع اإلف ندعع إو       

باإلضافة ف ،عمى حج سػاء ، والعبيج  األحخارمغ ، ماء لمعشفتعخض اإل، البخديات

                                                 
2
(6)-P.Mich.v. 229, LL. 29-26.LL. 29/26  ἔηη δὲ θαὶ ἔδωθελ ηῇ γπ(λαηθὶ) Ταλνπλξη  

 θηδ ηεξα πιεγ ο πι ξνπο ε ο η  παξαηπρ  ληα κ ξε ην  ζ κ αηνο  λθνίνπ ν ζ   ζ 

-ηαη παξʼ αὐηῇ  θη ηξωηαη {αὐηὴλ} ηωὶ βξ θνο λεθξὸλ  ζ ηαη αὐηὴλ θαηαθιεη 

λελ εἶλαη θαὶ θπλδπλεύεηλ ην  δῆλ 

 

.( ) P.Oxy. VIII.  (early third cent)  
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 يالءهداخل مشدؿ مالكتيا واستييا، حج ذوى الشفػذ عموتعجى أ، سابقة الحكخلثيػدورا 
 .1مغ عقخ السشدؿ ،عمييا

وفى  ،السيالدي الثاني أوؿ و القخف األ إلىتخجع  التي، البخديات إحجى نجج  
حيث تذتكى ، االستخاتيجػس إلىا الغً بسيجة ب تتقجم ،قخى  اكديخنخػس  إحجى

العتجاء ، مغ تعخض أمتيا الرغيخة بيانا، ابشو بمػتارخػس ،زيخميديػف  السجعػة
بيتيا  فيولجت  – فتحكى أف بيانا امو صغيخة بالسيالد ،دوف سبب يحكخ ، وحذى

 ،الدأو ليذ ليا  ،ة وحيجهأ مخ ألنيا ا، كبخىا  فيأف تخعاىا  فيأمال  ،  تعتشى بيا –
، لجرس لتعمع الغشاء، شخيقيا فيوبيشسا كانت الرغيخة  ،وليحا تحخص عمى تعميسيا

اعتجى عمييا ، إيجيخيػس ولػنجيػس،برحبو العبجاف ، وبعس السيارات األخخى 
مسا أدى إلى فتح  ،كاف يخكبو ،فجىديا بحسار، بػليجيكػسيجعى  ،عبج آخخ

فقج ، أف يقتز ليا  ،وتصمب مغ االستخاتيجػس ، وكػنيا شخيحة الفخاش ،زنجىا
2خصخ فيوحياتيا ، وشػىت، حصست يجىا

وتػضح زيخميديػف ابشو بمػتارخػس   .
تع مشح فتخة ولكشيا ضشت أف اإلصابة بديصة ولع تيتع باإلبالغ عشيا  االعتجاءأف 

                                                 
( )-

 P.Oxy. VIII.  (early third cent). 

.(8) P.Oxy. L. 5555 ( First or second cent) LL.1-82 

θεραπαινίδιόν μου οἰκογενέ[ς], οὗ ἔστιν ὄνομα Πεῖνα, ἠγάπη σα καὶ ἐτημέλησα 

ὡς θυγάτριο(ν) ἐπʼ ἐλπίδι τοῦ ἡλικίας γενόμε νον ἔχειν με γηροβοσκόν, γυναῖκα 

ἀβοήθητον οὖσαν καὶ μόνην. τοῦτο δὲ διάγων τὴν πόλιν τῇ ιθ τοῦ διελθόν- 

τος μηνὸς πρὸς μάθησιν ᾠδήσεώς τε καὶ ἄλλων, παι- δαγωγούσης αὐτὴν 

Εὐχαρίου 

τινὸς ἀπελευθέρας Λογγείνου, ἥτις ὑπὸ τὴν ὥραν τῆς ἐκ τῆς οἰκίας μου 

ἀφείξεως 

εἰσεκόμισεν τὴν Πεῖναν ἔχουσαν δεδεμένην τὴν δεξιὰν χεῖρα, καὶ πυθομένῃ 

παρʼ αὐτῆς τὸ αἴτιον ἀπήγ γειλέν μοι ὑπό τινος παιδαρίο(υ) Πολυδεύκους 

ἀκολουθοῦντος ὄνῳ καταβεβλῆσθαι ταύτην ὡς ἐκ τούτου ὅλην αὐτῆς , τὴν 

χεῖρα συντετρεῖφθαι καὶ τὰ πλεῖστα μέρη λελω βῆσθαι 
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ف الجخح قج يبجو مشيا أ التيأسخعت بالذكػى  ، ولكغ عشجما ساءت حالة األمة
 تخذى السداءلة أنياـ ، فيل خافت عمى بيانا وحقيا أما إلى ذلظأو  ،تكيح

   .في حال وفاحها،  القانػنية فقط

بالغا  ، قجـ ايخليػس افشخيذ ابغ ساراباس، ـ218وفى نفذ السشصقة عاـ 
، سارابياس لألذى ةالسجعػ ، ةابشو الرغيخ  ةلتعخض أم ،االستخاتيجػس لىإ

بسياجستيا وجخحيا ، أخيممػس شاىى الفصائخ )الفصاشخى(حيث يتيع  ،والزخب
، ىاجسو أيًزا، عمى ىحه اإلىانة ،اتًبا ومحتًجامعوعشجما ذىب إليو ، في شفتييا

أف السذتكى يصالب ، ومغ الغخيب 1وقحفو بحجخ عمى رأسو، وّسبو، واعتجى عميو
دوف ، والعالج الالـز، تشاؿ الفتاه العجؿ كي ،نياية شكػاه أف يدتجعى الستيع في

أو ، شكواهربما كان التعويض هو هدف ايرليوس من ، أف يصالب بحقو الذخري

 ما تعرضت له الصغيرة الضعيفة . أمام، أن نصيبة من االعتداء، ال يذكر

 إحجىفمع يذفع كبخ سغ  ،مغ التعخض لمعشف، لع تدمع الشداء كبار الدغ
 إلىتخجع  التي، البخديات السسدقة إحجىفسغ  ، عشج احج السعتجيغ، الديجات ليا

قاششات الػاحة  إحجى ،نجج بالغا مغ سيجة تجعى إيخليا ىيػدورا، ـ 241عاـ 
مغ نفذ ، ؿ مغ أسسو فقط أمػ.. و ا يطيخ السقصع األتذتكى شخًر  ،الرغيخة 

   2رممة كبيخة الدغ وىى أ، تتيسو بايحائيا ، الػاحة الرغيخة 
LL. 8-3             ίανπάσχ  ουσα                  ]   γυ νὴ χήρα  κ  αὶ πρ εσβῦτις ὑπὸ 

Ἀμμω [- ca.22 

[- ca.26 - τ ῆς αὐτῆς Μεικ  ρ ς    άσεω 

                                                 

( )-, P.Oxy. XXXIII.  (  ) LL. -  , τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ μαθὼν 

Ἀχιλλέα πλακουν- τ ν ἐπελθόντα Σαραπιά- δι δούλῃ τοῦ ἀφήλικός μου 

υἱοῦ καὶ ἐξαυτῆς γενομένῳ μοι πρὸς αὐτὸν καὶ λογοποιο υ-  μένῳ περὶ 

τῆς τοσαύτης 

αὐτοῦ αὐθα δίας ἐπῆ λθεν κἀμ οὶ    κ α ὶ   ἐ ξ ύ βρισεν καὶ διε- 

λοιδορήσατό μοι οὐ μόνο ν  ἀλλὰ καὶ λίθῳ με ἐνετίναξεν κατὰ τῆς 

κεφαλῆς κατὰ τῆς κεφαλῆς κατὰ τῆς κεφαλῆςτετραυματικέναι αὐτὴν 

κατὰ τοῦ χείλους

( )- P.Oxy.LX.  ( - ) 
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 ،البخديات إحجىسغ ف، األكثخ بذاعة، حج مطاىخ ونتائج العشفأ، القتلكاف      
بقتل  تيعايجعى ديػديسػس ، اإلسكشجريةمغ وجياء ، نجج وقائع محاكسة فتى

، ف نز العخيزة القزائيةأ، والغخيب ، كاف يتخدد عمييا التي، السػمدات إحجى
بالقراص مغ السصالبة ، الحىغ  لع يحسل ما يتبادر الى، ـ القتيمةأقجمتيا  التي
ناؿ مشيا الفقخ والحاجة  التي، الثكمى األـبل اكتفت ، حبدة األقلعمى  أو ،مشو

 كاتب الجمدة بالشز إلىلترخيح با ،وشطف العير
ف  يجفع ليا ديػديسػس نفقة أتصمب  ؛عجػز؛ معجمة ة امخأ ـ السجعػة ثيػدورا؛ أ) 

ىػ ما دفعيا ، االبشة ف فقخأ 1( إعالتياثابتة كتعػيس ليا عغ فقجاف مرجر  إعالة
 بشفذ البخدية  األـفترخح  ،الحى انتيى  بقتميا  ،لعسلىحا ا إلى

حتى نحرل عمى ، صاحب بيت الجعارة إلى ، بابشتيدفعت  ،نو بدبب ذلظإ)  
، إعاشتيمغ مرجر  ،ديجيسػس وحخمشي، ابشتيرحمت  ، فواآل ،نتعير مشو، دخل
 (.معجمة  ألنىمشو  رتعيأل، القميلمشح أ  ف أب ،أشالبليحا 

 ىػ الدبب الخئيذ، أيًزالتجبخ ذوى الشفػذ بيحه البخدية  إضافة، أف فقخ ثيػدورا  
سببا  فأضافت، األـ الثكمى، الحى صخحت بو كمسات سعشىوىػ ال ،قتميا في

 ليذ بعرخىا فقط بل عمى مخ العرػر. ،رئيديا لمعشف
الحرػؿ عمى  لةاو لسح ،ة السخأ تعاممت بيا  التي، كانت الجيػف والخىػف        

وتخجع ، البخديات إحجىفتعخض لشا  ،وتعخضيا لمقتل العشف ضجىا فيالساؿ سببا 
نداع بيغ سخابيػف  و، تجعى بتػليسيا مغ سيجة، استجانة سخابيػف ، ـ135عاـ إلى

، حيث يجعى سخابيػف  ، رىشيا سخابيػف ليا، حػؿ ممكية قصعة أرض، والديجة
بيشسا تجعى ، األرض بيحه، فقط حق االنتفاعليا  ، لألرض وأف الديجةممكيتو 
ويبجو أف سارابيػف كاف يخذى أف يفقج ، ممكية األرض فيأف ليا حق ، بتػليسيا

 .2 فقخر التخمز مشيا وقتميا، األرض ىحه

                                                 

BGU.VII.  (fourth cent.)                                                                                             

           ( )

( )-P.Oxy. XVIII.  (about ). Col. . LL. - . 
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لى االستخاتيجػس إقجمو شبيب  تقخيخ شبيبذع صػر القتل نخاىا في وأ         
أمة في تتعخض  حيث ، نتيجة الزخب السبخحمة مقتػلة أل اكديخنخػس، في

ومغ ثع صجرىا  في ،بجخوح إلصابتيا أدىمسا  بعشف، لمزخب الخابعة عذخ
     τουσανπυρέτ 1 وماتت نتيجة ىحه اإلصاباتإصابتيا بالحسى 

أو  ،االحتجاز أو، الخصفأو ، بالزخبالسعتجى عمييغ  ،اإلماءف حق أندعع     
، أمخ إحزارفمجيشا ، الراـر الخومانيضل القانػف  في، كاف ليزيعما ، القتل

لى إ، واخيو فيمػسارابيذ، رفعيا لػسيساخػس، ائيةلجعػى قز صجر
يسمكيا ، قاما باختصاؼ أمة، ضج شخريغ مغ قخية تبتػنيذ ،بيدتخاتيجػساإل

أمخ فيو  ،صجر االبدتخاتيجػس حكساأيث ، حواحتجدوىا بالقػة، االخػاف
وارساليع  ،بالكبس عمى الذخريغ ،لقدسى ثيسدتيذ وبػليسػف ، تيجػساالستخا

  2لمتحقيق 
ς ὸπρ μφερομένουςἐς ὺτο  πέμψει ὶν θ ενἐ ς ὸ   στρ α τηγὁ) [5(hand   72-72LL

μέ.ἐ  
غ أوامخ الكبس واإلحزار خخ ميشا مغ تمظ الحػادث يقابمو عجدا آف عجد ما لجأ

 .مغ تمظ الجخائع بالتأكيجحجت  التيالقزائية والسحاكسات والجعاوى 
 المرأة واالعتداءات الجنسية 

االعتجاءات أف  ،مغ الػاضح مغ دراسة البخديات الستعمقة بالفتخة محل البحث
فيخى ، بتمظ الفتخة اواىعلذك واضحاً  لع تكغ سببا، عمى الشداء، الجشدية

Whitehorne  اعتجاءات  أغمبو ، مغ واقع البخديات، الشداءلو  تف ما تعخضأ

                                                                                                                      

ςὸμην τοςῶνεστἐ ῦτο5ῇΣεβαστ κάδιἰ ὶκα ᾷμι ῇτ 72-5LL)(P.Oslo.III.-)( 

 ῦτοκράτοροςΚαίσαρος Δομιτιανοὐτους Αἔκάτου -πεντεκαιδε ῦθι τοῦΦαρμο

ννώφριος  ῦχου το -Λό ὰπό σου διὑτράπη μοι 02πεἐ ῦΓερμανικο ῦΣεβαστο―

-φι δ ἐ ἐ ν ταύτηνὖο νὼΔιονυσίας δούλην Κιλαυδίας -λεξάνδρανἈ νῖφιδεἐπηρέτου ὑ

-θα ὶκα ὃ,  μαῦτ ρα ῳδακτύλῳμέσ ῷτ ὶπἐρον ὗρέτου ε -πηὑ ῦτο  ντοςῦ.πακλουθο 

 τουσαν.-πυρέτ  ὶκα σανῦξαιμοἐ ὶκα ῷμασθ ῷτ ὶπἐματος ἵναὴσυνδρομ ὶ, κα ραπεύω

)( P.Fam. Tebt. )(
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ف  السجتسع أث يخى حي ،األحيافبعس  في، القتل أو، والخصف ،بالزخب
االعتجاء  أو، لع يعاف مغ جخائع االغتراب الخومانيالعرخ  في السرخي 
   (1)عمى الشداء  الجشدي

رغع وجػد  ، الجشديتعخض الشداء لإليحاء ، مغ ىحه البخديات أيال تػضح 
ونخى أف الدبب ، يحجد فييا نػع االعتجاء السقرػد لع التي، عجد مغ البالغات

ليا أو ،  أسبابعجة  إلىربسا يخجع ، ىحه الفتخة  في ،نجره ىحه االعتجاءات في
ماء اإل ةوبالتالي كثخ  ، ، وثانيا وفخة المقصاء(2)سغ مبكخة فيعادة زواج األبشاء 

الخاصة بالسخضعات  ، عقػد العسل فمجيشا عجدًا مغ ،وخاصة اإلماء، (2)والعبيج
وثالثا: وجػد وتقشيغ  (3) من اللقطاء كانوا اناثا، معظم هؤالء الرضعو ،بيحه الفتخة

عغ تعخيفو  ، نقذا Reinhold ,Lewisفقج تخجع كال مغ  ،عسل السػمداتل، 
كانػا ، ، حيث يتزح مشو أف السػمداتـ عشج محصة قفط 91الجسخؾ لعاـ 

، ويػضح ىحا مجى البحارةخسدة أضعاؼ ما تجفعو زوجات ، يجفعػف عغ عبػرىع
  وما تجره مغ ربح عمى  العامالت بيا، رواج السيشة

(3)
 ة: العادات السرخيرابعا  

                                                 

 ( )-  Whiterhorne.J..Sex and society in Roman Egypt., actes of the  

inter. cong of Pap. IV .p   

 كـػ الدباخ( فيحيث كانت أسسائيع تحسل معشى أصػليع مثل ) كػبخيػس ( وتعشى الحى )عثخ عميو 
:. اجعر  البخدياتوقج تخدد االسع كثيخا بيغ   (2)-Winter, life And letters in the papyri, 

the Jorm univ. lectures   Michigan press,  , p. 12. 

 

 

 

 .Lewis, R ,Roman Civilization,2999.p. 283I =I.:G.R.II. 96= OG. 29- (8)راجع : 

:38                                                                             
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 ، ودفع السيػر لمخجاؿ، شدؿ الدوجيةمثل عادة تأسيذ الديجات لس، القجيسة
 فيلع يجج الخجاؿ صعػبة  وبالتالي، ميدخا الذخعيكاف االرتباط ، وبالتالي

مى ع أو، كاف مدبباً ، نخجح أف نجرة تمظ الحػادث، وتبعا لحلظ، الذخعياالرتباط 
  .بتمظ الفتخة السخأة  ضج، لع يكغ ضاىخة واضحة األقل

 عنف المرأة 
ف نرشفو يسكغ أ،  لمسخأة السدالسة ، ا يخالف الصبيعة البذخية اليادئةف مأ     

فيقجـ ،  في عجد مغ الػثائق، معتجيات ، فقج كغ متيسات بالعشف ، عشفًا ندائيًا 
 ،الديجات إحجىوقائع مياجسو  يحتػى  ، التساساً  ،شخرا مغ سكاف انصيشػبػليذ

  1 لخجل وأختو وأمو دوف سبب
 عارضيأحج  -السخعبة–ىاجست سيجة تجعى ديجيسى ،  (1)أخخى  واقعةوفى     

فيخسل أيػليػس الياس ، بالزخب والدباب ، عقخ داره في، األلعاب الخياضية
حيث ، زوجو الصباخ أجاسػس دايسػف ، بالغا يذتكى فيو ديجيسى ، أفشخيذ 

ووججتو جالدا مع أسختو ، الميمة الدابقة لتقجيسو البالغ  في، مخت الديجة أماـ داره
، أف يػقفيا  ؿاو حوعشجما  ، راحت تسصخىع بػابل مغ الدباب، وبال مقجمات ، 

، وقفدت عمى السذتكى، أصيبت بحالة مغ الجشػف ، ياىا أف تخحل عشيعإناصًحا 
ثع راحت تػجو ، وسجدت لو ضخبة قػية، ومجت يجىا ، عيو الالحالة مغ  في

، كحلظ ناؿ احج الحيغ استجعاىع ليذيجوا عمييا، السذتكىالد ابشو أو إلى ، الدباب
صالب أيخليػس بإحزارىا ي، و عشفياترادؼ وجػده نريبا مغ ، سجيشة ال مػضفي

 .(2)فيقػؿ
 أماـمغ ، زوجة الصباخ اجاثػس دايسػف  ،" مداء امذ مخت السجعػة ديجومى

تترف بعجـ  امخأة  فيي، فدبتشا بالقػؿ والفعل ، بيتيىل أ واقفا مع  ووججتشيمشدلشا 

                                                 
2
 (2)-Baldwin. B. Crime and criminals p. 2:2-2:2., P.Ant.99(222 LL.8-3 

 (2)-Eitrem and leiv Amundsen, complaint of an assault with petition to the 

police, J.E.A 82, 2998 pp62. 

(5)IbidLLL6-85.) 
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تسادت  ،ف تتخكشا وشانشاأورجػتيا ، مشعيا مغ ذلظ لتاو حولسا ، والػقاحة، الحياء
وىى فاقجة ، ولصستشييجىا  ومجت، فيجست عمى، الجشػف  وأصابيا، بجرجة كبيخة

ولع تكتف ، ياالحيغ ناديتيع ليذيجوا عمي، ابشتي أبشاءثع ىجست عمى ، لخشجىا
 ."الحيغ ترادؼ مخوره، ىاجست احج السدئػليغ في مجيشتشا بل، بحلظ

شف وتجبخ بعس الشداء بتمظ الفتخة، ، عمى عأف ديجيسى السخعبة، مثاؿ واضح
ذى ىحا السدئػؿ الحى ترادؼ ال تخ إنيابل  وعجـ احتخاميا، ليحا الجج، وأحفاده 

  .مخوره
 ،يتيع فيو سيجه مغ اكديخنخػس ،ـ131عاـ  إلىيخجع  ،بالغا األفخادحج أرسل وأ

 .الجافع وراء ذلظ لألسفوال تحكخ البخدية  ،  1 قتمو  بجس الدع لو لةاو بسح
الديجات  إحجى فقامت  ،األقارب اتيست احجى الشداء بالعشفودفاعا عغ 

ـ  179تخجع لعاـ  التيالبخديات  إحجى ففيزوجيا عميو  نةاو لسع، يحاء جارىابإ
حج عمى أ، جى سػتاس وزوجتو وشخز يجعى زيشاستع -الفيـػ–وفى ارسيشػى 

 ،رمد الدحخ األسػدوىاجسػه  حامميغ معيع ، السدارعيغ حيث تػجيػا إلى حقمو 
مسا دفعو إلى اليخوب مغ األرض وقت ،    2ما أشمق عميو اسع  أو

 .3الحراد

، إلى حافة أرضه  ، بعد أعادوا توجيه هذا السحر األسود، ولم يكتفوا بذلك 

 . 4ولديه شهود على ذلك ، وقت الحصاد
واعتجاء ، ضج السخأة  ة السخأ عشف  فيسبًبا ، كانت السذاحشات بيغ الشداء    

 فيو ىػ نداج عاش  حيث يقجـ تخيفػف ابغ ديػنيديػس، بعزيغ عمى بعس
                                                 

( )-P.Oxy. .  ( ),

)βρέφος   

BGU.VI. ,int.,p.                                                                                               

 (5)-P.Mich.VI.185-181(495),LL.44-45ἐφʼοἷς μὴ ἀρκεσθεὶς πάλειν 
ἐπῆλθεν μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ Ζην  τινοςς ἔχον τες βρέφος 

βουλόμενοι τὸν γεωργόν μου φθώνῳ περικλῖσαι ὥστε κατα λεῖψε τὴν 

ἰδ ί αν γεωργίαν μετὰ τὸ θερίσαι ἐκ μέρους ἀπὸ ἑτέρου μου κλήρου, καὶ 

αὐτοὶ σσυνεκομίσαντο.  

( )- Ibid. LL. .
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وأميا ، لىو بالغا ضج زوجتو األ،  1 ؿ السيالدىو األ بجاية القخف فى ، اكديخنخػس
لييا العجيج مغ وسجدا إ، امتا بزخب زوجتو الثانية سارايػسحيث ق ،ثيشامػنيذ
 2 إلى فقجىا لجشيشيا أدىسا جدسيا  م أنحاءشتى  فيالمكسات 

فبعج أكثخ مغ عذخة  ،تمظ الديجة ال محالة أصابف العشف قج ويبجو أ
ل تخيفػف بغ ديػنيػس عاـ حيث يخس، تتعخض نفذ الدوجة العتجاء أخخ، اـأعػ 
، مسا أدى ألغشاـ عمى زوجتو سارايػس الحاملالعتجاء أحج رعاه ا، شكػى  51

ال تقػى عمى الحخكة وحياتيا في  ،الفخاشجىا لجشيشيا وكػنيا شخيحة إلى فق
 .(3)خصخ

عرخ الخوماف عمى بشػد تحذ عمى حدغ  فيمرخ  فينرت عقػد الدواج 
يتفق عمييا الصخفاف فيذتخط مثال  التيفتزسشت بعس االلتدامات معاممة الدوجة 

مسا   4 أف يشجب أشفاال مغ أخخى  أوانو ال يجػز لمدوج أف يدئ معاممة زوجتو 
 . لمحرػؿ عمى حقػقيغ التقاضيشجع الشداء عمى 

ضج زوجيا  ، مغ سيخا ابشو زيػف مغ اكديخنخػس، فتحسل بخدية اتياما     
، الحى أحزختو معيا عشج زواجيا، دراخسة 211بتبجيج ميخىا البالغ ، سخابيػف 

ضافة لحخمانيا مغ إ، ويييشيا، راح يبجد ميخىا، ف الدوج عاشالفشطًخا أل

                                                 

( )- Biscotini. M. V. L' Archivio di tryphon, tessitore di Oxyrhynchos Aeg. 8:, 29:: 

p. :2-36        

(6) Ibid LL. 41/84  

ص   الخومانيالعرخ  ؿمرخ خال في، أسباب الػفيات حدغ أحسج حدغ االبياري   فيانطخ تعميق عمى البخدية و 
 Bell.A. Cults and Creeds in Greco Roman Egypt  .Liverpool Universityو33

Press, , pp - 

(5)-SB.X. 41815 = P.Oxy. 44. 546 (51-54). LL. 5-15, το ῦ ἐν εστῶτος μη νὸς   

Νέου Σ εβ αστοῦ τοῦ ια (ἔτους) Τιβε ρίο υ  Κ λαυδίου  

Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμαν ικο ῦ Αυτοκράτορος ἐπιβα λόντες τ ινές 

αν   ου                    ἐ πὶ ἣν ἔχω σ ὺν                 ς μ ε τόχοις οἰκίαν ἐ  πὶ τοῦ  πρὸς 

ξυρύ γχων  πόλει Σαρ α πιείου ἐν λαύρᾳ ποιμενικῆι, ἀπηνεκαν

(2)-Arnaoutoglou, Ilias. "Marital Disputes in Greco-Roman Egypt."Journal of 

Juristic Papyrology.29 (2999): 22-29.,p23        
8
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ى آخخ شكػاىا تصالب وف، (1)فقخ مجقع فيياىا تارًكا إ، ضخوريات الحياة
ف شمبات ومسا يمفت االنتباه بالبخدية أ، ونرفو كخبح، ليخد ليا بائشتيا، باستجعائو

، واكتفت بالصمبات السادية فقط،  إىانتيالع تتزسغ السصالبة بعقابو عمى ، يةعالسج
 . (2) مغ رد السيخ وربحو
ث الدخقة السقتخنة بالعشف حكخا عمى الخجاؿ بسرخ الخومانية لع تكغ حػاد

البخديات وجػد لرة عشيفة فيذتكى احجىع  سخقة مشدلو حيث  إحجى أثبتتبل 
 . (3)المرات مشدلو واعتجت عمى أبشتو وسخقت السشدؿ وىخبت إحجىاقتحست 

 حوادث القتل
تحسل وإف لع ، حج القتل األحيافبعس  في، بمغ العشف ضج الشداء

فتثبت البخديات   ة،مغ ىحا الشػع مغ الجخائع ضج الجشديغ عمى حج البخديات كًسا
بعس األحياف  في  Φονος  وقػع مثل تمظ الحػادث فقج بمغ  اإليحاء حج القتل

وىى ، البخديات إحجى، فتعخض لشا (4)مجخد الذخوع فيو  أوسػاء لػقػع القتل 
 متيع بقتل، أف أحج األفخاد ويجعى سخابيػف  ، عبارة عغ محزخ جمدة قزائية

، فقج نذأ نداع بيغ سخابيػف والديجة حػؿ ممكية قصعة أرض سيجة تجعى بتػليكيا
، وأف الديجة ليا حق االنتفاع فقط بيحه حيث يجعى سخابيػف ممكيتو لألرض

، ويبجو أف سخابيػف كاف ممكية األرض فياألرض بيشسا تجعى بتػليسيا أف ليا حق 
 .(5)ى أف يفقج ىحه األرض فقخر التخمز مشيا وقتميايخذ

                                                 
(2)-P.Oxy. 22. 292 (22/29). LL. 9/26. 

(6)- Ibid. LL. 22/29 δηὸ  μηῶ ζπληάμαη θαηαζηῆζαη αὐηὸλ  πὶ ζὲ ὅπωο 

 παλαγθαζζῇ 

ζπλ- ερ κελνο  πνδν λαη ⟦κ⟧ κνη ηὴλ [θ]εξλὴλ ζὺλ ἡκη νιίᾳ.  
(8)--P. Ryl. 22. 292 (82). LL. 26/29  

(9)--BGU. I. 6: (222)= BGU. 86: (222), P. Amh. :: (226), P.Oxy. XVII. 

2222 (269), P.Oxy. III. 832 (262). 

( )P.Oxy. XVIII.  (about ). Col. . LL. - . 

األسصخ  فيشارة لمذكػى إبيتخونيػس ماميختيشػس وبيا  لمػاليالبخدية عبارة عغ محزخ جمدة 
مرخ الخومانية ، ص  فيسامى شحاتو ، القزاء  فيوراجع تعميق عمى البخدية  25-21مغ 

172  :173. 
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شخفا متيسا بجخائع قتل فسغ شكػى أحج األفخاد نجج  أيزاكانت الشداء 
مغ ىحه  أي، وال تحكخ (1)قتل السذتكى بجس الدع لو لةاو بسحاتياما لديجة 

 الجافع وراء ذلظ.  ى او الذك
 االعتداء على الممتلكات

تعخضت كحلظ مستمكات الشداء لالعتجاء فأبخز ما تزخرت  مشو الشداء 
إتالؼ مستمكاتيع باقتالع السحاصيل قبل الشزج فأرسمت أرسيشػى شكػى لكياـ 

وباعػه  -فيالدلفيا باقتالع محرػليا قبل تساـ نزجو  فيالسدارعيغ لحرتيا 
إردبًا مغ  36.5فقجت  وبالتالي -وىع أبػلػنيػس وولجيو- 2كعمف لمساشية

 .(3)السحرػؿ
ية ارسيشػي مغ العشف ضجىا ف اقتالع السحرػؿ لع يكغ ليحجث لػال خذإ

 مشعيع مغ فعل ذلظ  لتاو حف أ
_ حدب  ا لعشف إحجى الديجات ضج والجىا وإىانتوكانت السعامالت السالية سبب  

دعػى قزائية  قجميا خخيسػف ضج ابشتو  4اتيامو ليا _ فتتزسغ إحجى البخديات 
ديػنيديا حيث رىغ خيخيسػف قصعة أرض نطيخ قخض قيستو ثسانية تالشت وعشجما 

                                                 

(1)--P.Oxy. 111. 472 (131), مرػخ الخومانيػة ،ص  فػيسامى عبج الفتاح شػحاتة ،القزػاء 
173      

 

P. Bingen .I.  ( )

( لإلشارة إلى محرػليا التالف  Σεβαστοῦ σαπροπυ ρῶνستخجمت السذتكية السرصمح )ا
 القسح غيخ كامل الجفاؼ(.)وتعشى 

( ).-P. Bingen .I.  ( ). LL. . ἀπὸ μέρους μετρήσαντές μοι ἀπὸ τῶν ἐκφορίων 

τοῦ διεληλυθότος 

η (ἔτους) Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ σαπροπυ ρῶν καὶ κατελείφθησαν ἐν α τοῖς 

πυροῦ (ἀρτάβαι) λϛ καὶ ταύτας ἀπαιτούμενοιοὐ βούλονται ἀποδοῦναιἀλλὰ τὸν 

χρόνον διαμω- λύουσι. ἐπεὶ οὖν καὶ τὸν τῆς χλωροφόρου χόρτον πεπρά- κασι 

Πτόλλει Σαμβαθίωνος προβατοκτηνοτρόφωι, ἐξ οὗ  

καὶ δυνήσομαι πόρον εὑρεῖν

( )- P.Oxy.II.  ( ).



 

﴿ 92 ﴾ 

 

 العدد الثالث عشر -مجلة علمية محكمة -مجلة كلية اآلداب بالوادي الجديد

  (5243-5272) ي الموحد للطباعةالترقيم الدول (2225 -5372)الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني 
 
 

عج ليا فيبجو أنو أ  -رد الجيغ الحى أنفقو عمى ابشتو  صعػبات في األبواجو 
 أخخى ف الخالفات نذبت بيشيسا مخة إال أميخىا مشو _ تػصل معيا إلى تدػية ، 

دعى أ( حيث 185/سبتسبخ185لػنجايػس روفػس )يػنيػ إلى الػاليفقجـ شكػاه 
1عشج زواجيا ليا أعصاهأف ابشتو أىانتو ويصمب استعادة ما 

وعشجما عمست ديػنيديا  
فيو إلي  وأشارتباألمخ قجمت شكػى ضج والجىا أنكخت فييا صحة دعػاه 

شكػاىسا إلى األستخاتيجػس لمتحقيق وقج  الػالي فأحاؿتست بيشيسا  التي التدػية،
فأوستيانػس وأصبح بػمبيػس  الػاليشيخ حيث تغيخ استسخ التحقيق أربعة أ

الحى قجـ لو األستخاتيجػس محكخة بشتيجة التحقيق  أرفق بيا ندخة  ( 185/187)
 2لرالح ديػنيديا  الػالي حكساً مغ تقخيخ السذخفيغ عمى الدجالت وأصجر 

ت إلى األستخاتيجػس لتشفيح بتسكيشيا مغ األرض محل الشداع وأصجر تعميسا
حيث شالب األب بفرل ابشتو عغ زوجيا   أخخى وقج استسخ الشداع لسخاحل  (3)األمخ

إال أف الحكع  بالبخديةولكغ لألسف ورغع عخض الكثيخ مغ الدػابق القزائية 
األب وثبت حكيقة بيا غيخ واضح لتمف البخدية فيل انرف القزاء  الشيائي

 .كاف باشل واإلىانةف اتيامو ليا بالعشف اتيامو البشتو أـ أ
القزاء نجج تسدظ السجعيات بحقػقيغ ومتابعة  أماـالحزػر  إقخاراتومغ 

فتقجـ سيجة إقخاًرا  إلى  واإلنراؼالحرػؿ عمى العجؿ  في أماًل نداعاتيغ القزائية 
ـو نيا سػؼ تحزخ إلى اإلسكشجرية وتجااألستخاتيجػس بقدع بػليسػف تتعيج فيو بأ

، في دعػاىا ضج ديػس بغ زيكيػسحتى يفرل عمى السثػؿ أماـ األرخيجيكاستذ 
فس الشداع بيشيع ودًيا أماـ أستخاتيجػس قدع  محاوالتوذلظ بعج أف فذمت 

 (4)بػليسػف كمػديػس ديػنيديػس
 فيتػدى لػفاة الديجات  التيشبقا لمتعخيف الحجيث لمعشف فاف كل السسارسات 

خة الدواج يسكششا اعتبار ضاى وبالتاليتعخضيغ لمعشف  شاولةسغ مبكخ تقع تحت 
                                                 

(9)- 
2
Ibid , Col .VI LL.4/5  

(2)-Ibid , Col V L. 38 "…
2

  
( ) –P.Oxy.II.  Col.VI.LL.  -

( ) P. Fouad.  ( ). 
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، نتيجة لحلظ، نتيجة تعخضيغ لمخصخ  ، ثبتتو الػثائقالسبكخ عشفا ضج السخأة أ
 ،1مغ العادات السشتذخة بتمظ الفتخة   حيث كانت عادة زواج الفتيات بدغ صغيخة

وذلظ أثشاء عسمية  ، زيادة وفيات الفتيات وىغ صغيخات ساعجت عمى التي
بإحجى إحرائيات التعجاد أف  Bagnall , Frierمغ   فقج رصج كالً  الػضع،

الثالثة عذخ, وإف  فيثالثة مغ كل تدعة سيجات بسرخ الخومانية قج تدوجغ 
، ارتبط سغ الدواج بالعرػر القجيسةواحجة قج تدوجت بدغ الثانية عذخة , حيث 

 عذخة،تدويج فتياتيا بدغ الثانية األسخ السرخية ، ومغ ثع اعتادت ، بدغ البمػغ 
عمى  وكاف مغ نتائج ذلظ تعخضيغ لخصػرة شجيجة 2أو بعج ذلظ بفتخة وجيدة 

بالشدبة لمدوجة أو األشفاؿ عمى حج سػاء , نطخًا  حياتيغ عشج الحسل واإلنجاب،
لعجـ اكتساؿ الجياز التشاسمي ليغ , مسا يػدى إلى نديف دمػي لالـ نتيجة ضعف 

ى حيث يػجج عجد مغ الػثائق التي وغيخىا مغ األسباب الصبية األخخ  3الخحع 
تثبت ذلظ فقج كانت سارابػس ابشة يانديذ في الخابعة عذخ عشجما ماتت ويجؿ 

 عمى إنيا كانت زوجة رغع صغخ سشيا 8الشقر 

Σαεαπους  Ευανζoπ αωρος  ατεκνο ς  Φιλοανδρος ...ως ετων 

ιδ.(ετους)ς, ΦαωΦιη 

, ماتت قبل أوانيا ,بجوف أشفاؿ حبيبة زوجيا , عسخىا  سارابػس بشت يانديذ) 
 حػالي أربعة عذخ سشة , ماتت في العاـ الدادس اليـػ الثامغ مغ بابو (

مجسػعة مغ الشقػش لخجاؿ ونداء بأعسار مختمفة مشيا نقذًا  Wagnerونذخ 
التي تػفت بعسخ ثسانية عذخ لجيػنػساريػف األـ الرغيخة لعجد مغ األشفاؿ و 

 .5عاماً 

                                                 

( )- Winter, life And letters in the Papyri, p. 129 

( )- BAGNALL,R. Frie. B., The demography of Roman Egypt,p.111

(3)-Hooper,funerary stelaefrom komAbou Billou,29:2,no.99     

 ( )-Wanger.Guy, Nouvelles inscriptions funeraires grecques, Inv. T.S. 

,p.
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، ندبة ما مغ العشف بوف تجج أبج ، البسكاف ما ، شالسا وججت تجسعات بذخية   
 فيىػ ، واالختالؼ الػحيج، لع تكغ  أو، ىحا العشف فيسػاء كانت الشداء شخفا 

، واالقترادية، االجتساعية العػاملتبعا الختالؼ  ،ندبة ىحا العشف أوكع 
مؤشخ  إال ىيما  ،ف ندبة العشفإبل  ، الدائجة بتمظ السجتسعات ،  والدياسية

بحػادث العشف فسخورا ، سادت السشصقة تبعا لتمظ العػامل التي، ضاعو عغ تمظ األ
 ، ووصػال لمفتخة محل البحث  1 عرخ البصالسة فيبتاريخ مرخ ، ضج الديجات

 أدت التيدراسة العػامل  في، اليػـ تتمخز مشاىزة تمظ الطاىخة لى واقعشاوإ
ضيخت ، أشخفا معتجى عميو، السخأة كػف ، بعس الػثائق أضيختفكسا  ، إلييا

، عمييغ الجشديف نجرة حػادث االعتجاء بل أ،  أخخى  فيكػنيغ معتجيات ، أيزا
ف ما تخويو الػثائق البخدية ، إتخة تمظ الف فيتاريخ مرخ  في ابياإيجيعج عامال 
 .ف نججة بغيخىا االجتساعي يرعب أعغ التاريخ 

                                                 

إنً كاحب انقشيت مه أن صوجخه حعشضج نإليزاء 

أخشي حذعً جىاوا ويطانب فيها بانكشف عهً صوجخه  امشأةأدث إنً إجهاضها مه قبم  انخيوانضشباث 

وحانخها واحخار ما يهضو ضذ جىاوا

 .         -   ηῶ λ  π ι εγ ῶ [λ] θαὶ η[ν]   πη καηνο δεηλῶ ο  θαθνπ[α]ζε λ 

θαὶ θιηλνπ[εην ο γεγν]λπίαο θηλδπλεύεη [ ] ἔρεη   γ  γ [α]ζ η ξὶπαηδίνλ ἔ θ [η]ξωκα 

γ ί [λεζ]ζα [η] κεηαιιάμαλ  η [ὸ]λ βίνλ.  πηδίδωκί ζνη ηὸ  π κλεκα ὅπωο  πειζ λ 

ε ο ηὸλ η πνλ θαὶ  εη  δ         π ελ   [         ]ν       ο  δηάθ εηη α η ζθαιηζζῆη ἡ  ωάλλα κ ρξη 

ην η  θαηʼ αὐηὴλ  πν β ῆζαη θαὶ κὴζπκβῆη  η π[νπ] ηηλὸο πξά γ κ α η ν ο γελνκ λνπ 

δηαθπγε λ ηὴλ ωάλλαλ  ζ η αλا 


