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 الحسين أحمد محمد حسن عبد اهلل

  أعياد الميالد الخاصة 
 فى مصر فى العصر الرومانى

 :تمهيد
أهتت  هتت   كانتتا اتحاالتتاتا بدعيتتاد المتتيلد اتتا  عمتتو كا تتن المستتا ياا  انتتا  أعيتتاد متتيلد ا لاتتن   

كانتا استامر لمتدر أرب تن    Isia كانا هت   اتحاالتاتا استمو  (1)األعياد ه  عيد ميلد الربن إيزيس
هتتاا ر   لتت  بدايتتن متتن اللتترن اللالتت  صبتتإ المتتيلد   تت ت إلتتو ال  تتر  02–15أيتتا   تتو الالاتترر متتن 

 ك ل  كان يا  اتحاالاإ ب يد ميلد آبيس  و مماليس باإلضا ن إلو أعياد متيلد نالاتيس  (0)الر مانو.
أبيتتو  كتتان هتت ا  11د باستتاا  تتو يتت    أنت بيس   ايتتير ال لتتادي الديم طيليتتن إلتتو اتحاالتتاإ ب يتتد متتيل

 14ه  أه  أيا  اتحاالاتا ألنه عيد م لد الربتن.  كتان اتحاالتاإ ب يتد متيلد اإللته باتاى يتا   تو يت   
  (2) امادا اتحاالاتا لايمإ اإلله بس  اإلله سا. (1)أبيو.

                                                 

(1) P. Brem. 15 cf, Sarolta A. Takacs., “Divine and human feet: Records of Pilgrims 

Honouring Isis“ in Jas Elsner and Ian Rutherford, Pilgrimage in Graeco-Roman & Early 

Christian Antiquity. Oxford (2005), pp. 353- 369   
(2) H. Youtie, “The Heidelberg festival papyrus: A Reinterpretation” Scriptiun-  

Culae I, (1973), pp. 530-532.  
 ( عن باصو اتحاالاتا بدعياد ميلد ا لان  و مماليس  راجع:1)

J. Quaegebeur, Contribution â la Prosopographie des prêtres Memphites â L’ Epoque 

Ptolémaïque. Ancient Society 3. (1972 ), pp. 77-109.  

(4) H. Youtie., op. cit. pp. 524-525.  
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يت س اللتانو  من ناحين أخرى كانا هنتا  احاالتاتا بدعيتاد متيلد الممت   البطالمتن  خا تن بطمم
أمترا  البيتتا    باإلضتتا ن إلتو أعيتتاد متيلد األبتتاطرر الر متان  ب تتض(0) ز جاتته أرستين ى (1) يلدلالت س

اإلمبراطتتتتت رى  كانتتتتتا هتتتتت   اتحاالتتتتتاتا اجتتتتترى  تتتتتو أيتتتتتا  محتتتتتددر متتتتتن كتتتتتإ يتتتتتار  استتتتتمو باأليتتتتتا  
 الاالو: إلو األيا  األغسطين  و يار ديسمبر عمو النح  (2) ايير إحدى ال لادي (1)األغسطين.

 .ت األ إ من ديسمبر = عيد الجم س عمو ال رش  1
) هتو م لت در  تو  Livia+ لياليتا   Julia Augustiت الرابتع متن ديستمبر = عيتد ج ليتا أ جستايا 0

(3)يناير(. 12
 

 . Vestaت الحادى عير من ديسمبر = عيد ميلد الربن  ساا  1

كاي   15ال يد ال يرين تعال  اإلمبراط ر هادريان س ال رش =  من ديسمبر =ت اللال  عير  2
 .115كيا  من عا   15حي  كان هادريان س صد اعامو ال رش  و  114من عا  

          ت الختتتتتامس عيتتتتتر متتتتتن ديستتتتتمبر = عيتتتتتد متتتتتيلد اإلمبراطتتتتت ر ل كيتتتتت س أ ريمميتتتتت س  يتتتتتر س 3
Lucius Aurelius Verus.(4) 

                                                 

(1) P. Ryl. IV 557.  

(2) P. Cairo. Zen. III. 59358. 

ي.  . إلتتو أن الممتت  بطمميتت س كتتان صتتد أستتس عبتتادر لتته  لز جاتته برنيلتتو اللانيتتن  016 متتارس 2 كتتان و صتترار ييتتير
ممتت   البطالمتتن  الكانتتن المخ  تتين لاتت     عتتن بتتاصو عبتتاداا الTheoi euergetaiاحتتا استت  اإللاتتين الخيتترين 

 ال باداا  راجع:  
D. J. Thompson, Memphis Under the Ptolemies Princeton. (1988). 

(3) S. B. X. 10239 ( AD. 37) 
(4) P. Oslo. 77 (AD. 169-176)  

 لتتتتتتدياا متتتتتتن  كتتتتتتان أغستتتتتتطس صتتتتتتد ابنتتتتتتو    Scriboniaابنتتتتتته أغستتتتتتطس ال حيتتتتتتدر متتتتتتن ز جاتتتتتته  Julia( كانتتتتتتا ج ليتتتتتتا 3)
  0 عتتتتتتتتتا   2   لكتتتتتتتتتن هتتتتتتتت ين ال لتتتتتتتتتدين  جتتتتتتتتتاي س  ل كيتتتتتتتتت س  مااتتتتتتتتا  تتتتتتتتتو عتتتتتتتتتا  .ي.  15ز جاتتتتتتتتا أجريبتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتا  

 ي. .  16 كانا آخر ز جاا اإلمبراط ر أغسطس  كان صد از جاا عا   Liviaميلدين. أما لياليا 

 باتتتا  تتتو م بتتتتد  إلتتتو األعيتتتاد اإلمبراط ريتتتتن الاتتتو كتتتان يتتتا  اتحاالتتتتاإ Sel. Pap. 404 (AD 215)( ايتتتير 4)
   عمو النح  الاالو:015ج بيا ر الكابيا ليني  و الالي    و عا  

 يناير  ال يد ال اير لان يو اإلمبراط ر كراكل. 04ت األ إ من أميير =  1
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اد متتتيلد ا لاتتتن ستت ا  الم تتترى مناتتتا أ  متتتا اتتت  يتتتإلتتو دراستتتن أع فت ياتتتد  لمتتا كتتتان هتتت ا البحتتت 
 إننتتتا نكاالتتتو باتتت ا اللتتتدر متتتن  (1)استتتاحداله  أ  أعيتتتاد متتتيلد الممتتت   البطالمتتتن أ  األبتتتاطرر الر متتتان 

 دراسن أعياد الميلد الخا ن باأل راد  بيان أمرين: و الحدي  عن ه   األعياد  نبدأ  

 ب يد ميلد  الخاص أ  ب يد ميلد أطالاله.  رى   و ام  الحلبنأ ت هإ احاالإ الم    
 بالحضارر الي نانين/ الر مانين  و ه   ال اداا اتجاماعين.  نو ت مدى ادلر الحضارر الم ري 

حتتادر  بتتإ اكتتاد ا تتإ إلتتو الاالرصتتن ال ن تترين   ملاليتتد األمتت ر بيتتد  ه تتنحن  تتو مجامتتع الطبليتتن  يتت
مساضتتتت ال ن ت يممكتتتت ن ستتتت ى الملا متتتتن الستتتتمبين لاتتتت ا المحاتتتتإ.  اتتتتإ  طبلتتتتن اتحتتتتالإ   الم تتتتري ن

 ا طبغ الم ري ن بالللا ن الي نانين الر مانين؟!

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

            براير  عيد ا لو اإلمبراط ر سيالير س ال رش.  11ت الااسع عير من أميير =  0

 إ  عيد سيالير س أنط نين س.أبري 2الااسع من برم در =  ت 1

 أبريإ عيد ادسيس ر ما.                                 01ت السادس  ال ير ن من برم در =  2

 .                         Souchosت  .................. = عيد اإلله س ب  = س خ س  3

رش يتا  إضتا ن يت   ا ليته المن تو           إلتو  كانا ه   األعياد عطلا رسمين    ند ا لي إمبراط ر جديتد ال ت
 صادمتتتتتن عطتتتتتلا األبتتتتتاطرر  يتتتتتتا  اتحاالتتتتتاإ بتتتتته ستتتتتن يا.  كتتتتتتان التتتتت الو ي تتتتتدر مرستتتتت ما باتتتتتت ا الم نتتتتتو يتتتتت زع عمتتتتتتو 

  .Sel. Pap. 235, 222حكا  األصالي . عن  ل  راجع: 

  راجع:األعياد عن ه   ( 1)
F. Perpillou-Thomas, Fetes d’ Egypte Polemaique et Romaine d’ apres la  Documentat-

ion papyrologque grecque. Lovanii. (1993), pp. 65-150.  
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 :أ   أ ت ت الم طمح  
كمماين  أمتا األ لتو  ايير ال لادي البردين   و ال  رين الي نانو  الر مانو إلو عيد الميلد بدحد

 كانتتتا   .   يمتتتا يا متتتي بكممتتتن اللانيتتتن هتتتو    اتتتو
اساخد  لمدتلن عمو احاالاإ لاكتري  المت او  اتحاالتاإ بت كرى المات  و  بيتد أناتا استاخدما  تو  لتادي 

 (1).ال  ر الر مانو بم نو عيد الميلد الخاص بيخص ما أ  ي   الميلد 
كان يستاخد  لمدتلتن عمتو   إلو أن م طمح .P. Mert. 40 Not 4-6 ر ييير ناي

ه  حيتت  استتاخدما  تتو اإليتتارر إلتتو عيتتد المتتيلد الااستتع لمممتت  بطمميتت س تمتتيلد إلتته أ  يتتخص مؤلتت
   صتتد ظاترا كممتتن (1) عيتتد المتيلد الااستتع لطمبراطت ر كتراكل. (0)اللتاني  يلدلالت س

ظاترا  تو اللترن   بردى بداين من اللرن اللال  صبإ الميلد  بيد أن كممن و أ راي ال
 منت   لت  الاتاريا عتادا  (3) ظما مادا لن حاو أ اسط اللترن اللالت  المتيلدى. (2)اللاني صبإ الميلد

   (4)لمظا ر من جديد   كانا أكلر اساخداما  و ال  ر البيزنطو.  كممن

لطيتتتتارر إلتتتتو إكمتتتتاإ الطالتتتتإ ل امتتتته األ إ  أ   كتتتتان يستتتتاخد    طمحأمتتتتا م تتتت
بم نو آخر إلو حم إ م عتد عيتد متيلد  األ إ  ست ا  أكتان هنتا  احاالتاإ بات ا ال يتد أ  لت  يكتن.  ت 
يساخد  ه ا الم طمح لمدتلن عمو ي   ميلد الطالإ    ل  ألن الرص   الر ل  يكن م ر  تا  تو  لت  

ت كان هنا  عاما زاددا  و عمر الطالإ   ل  بحساو الالاري بين سنن ميلد الطالإ  ستنن  (5)اال ص  ا 
  (6)اسجيمه  عمر .

                                                 

(1) P. Oxy. 494 (AD. 156)  
(2) PSI. 514.  
(3) BGU. 362. 
(4) P. Col. Zen. II. 70.  
(5) P. Mil. Vogl. III. 145.  
(6) Perpillo-Thomas, op. cit. p. 5. 
(7) Nico Kruit, “Age Reckoning in Hellenistic Egypt” in, P. W. Verhoogt and P. Vleeming, 

The Two faces of Graeco-Roman Egypt. = P. L. Bat. 30 (1998). pp. 41-42.  
(8) P. L. Bat . 12., BGU. I, 28, 110, 111., XI. (2020), p. Gen. I 33.  
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 متنا  متن اعاتاد عمتو أن يحاالتإ  (1)من الناس من كان يحاالإ ب يتد المتيلد األ إ تبنته أ  ابناته 
ب يد ميلد  حاو ب تد   ااته   ب يد ميلد  ه   أبناده ط اإ حيااا   بإ إن منا  من أ  و باتحاالاإ

  (0)دراخمن. 122عمو أن يك ن  ل  عند صبر    أن ينالي  يه مبمغ ت يلإ عن 

 ايير  لادي ال  ر البطممي إلو أن اتحاالاإ بدعياد المتيلد كتان ت يتزاإ مل ت را عمتو ال ستط 
خا تتن بتتب ض اإلغريلتتو   لتت  الا تتر هتت   األعيتتاد عمتتو الممتت    لتتط بتتإ كانتتا هنتتا  أعيتتاد متتيلد 

 عيتتتتد متتتتيلد اإلستتتتاراايج س  Boethos (1)ب يلتتتت س رجتتتتاإ الد لتتتتن ملتتتتإ عيتتتتد متتتتيلد اإلبستتتتاراايج س 
ال ى كان يا  اتحاالاإ به  ي محراو م بد آم ن  حي  كانا ان و له لللن اماليتإ  (2)كاليماخ س

يلد الخا تن اماليإ  احمإ الايجان  الا  ال تد    كانا ه   اتحاالاتا يبيان باحاالتاتا أعيتاد المت
 ا  ا اركنا المم    كبار رجاإ الد لتن  ستنجد أن الم تريين نتادرا متا احاالمت ا بدعيتاد متيلد  (3)بالمم  .

األيخاص    ل  أنا  نادرا ما سجم ا أبنا ه  أ  اساخرج ا لا  يااداا ميلد صبتإ ع تر البطالمتن. 
ن كانتا ب تض ال لتادي الديم طيليتن ايتير إلتو أعيتاد متيلد خا تن  باأليتخاص ال تاديين  تو اللترن  ا 

اللتتانو صبتتإ المتتيلد.  متتع بدايتتن اللتترن األ إ كتتان اتتاريا متتيلد كتتإ يتتخص يستتجإ ب نايتتن  تتو أ ستتاط 
  و هت ا ال تدد يجتو أن نيتير إلتو أننتا ت نممت  التدليإ عمتو  جت د إح تا  د رى  (4)كانن مماليس.

  لضتريبن الممتح لمسكان  تو م تر  تو ال  تر البطممتو  بيتد أن لتدينا إي تاتا اح تيإ
بيكإ مناظ    ه ا يؤكد  ج د إح ا  ربما يك ن صد بدأ مع ع ر بطممي س األ إ أ  اللانو   لكن 
                                                      هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا اإلجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا  اإلدارى ربمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحد 

                                                 

(1) C. P. Gr. I 30-31 (AD. 140).  
(2) P. Oxy II 494 = Sel. Pap. I. 84 (AD. 156-65).  

    كتتتتتتان  لتتتتتت   Hippalosهتتتتتت  لتتتتتتانو متتتتتتن اتتتتتت لو  ظيالتتتتتتن اإلبستتتتتتاراايج س ب تتتتتتد هيبتتتتتتال س Boethos( ب يلتتتتتت س 1)
 ي. . عن ه ا الم ظف. راجع:          112ي نين  03ي. . إلو  113أبريإ  00 و الالارر من 

J. D. Thomas., The Ptoolemaic Epistrategos. Pap. Colon. Vol. VI, (1976) pp. 91-94 

 ( كتتتتتتان كاليمتتتتتتاخ س يحمتتتتتتإ للتتتتتتو إبستتتتتتاراايج س  استتتتتتاراايج س  اللريتتتتتتو الممكتتتتتتو الميتتتتتترف عمتتتتتتو المحتتتتتتيط الانتتتتتتدى 2)
      .Inscr. phil. I 52, 53   البحر األرايرى.       

(5) Perpillou-Thomas, op. cit. p. 9.  
(6) Ibid,. p. 5. 
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لتتدى الجاليتتاا الالارستتين  الملد نيتتن.  ا  ا كتتان الاتترض متتن إجتترا  اإلح تتا   تتو ع تتر الر متتان هتت  
 إن اإلح ا   غير المناظ    ي ال  ر البطممي كان الارض  Laugraphia رض ضريبن الرأس 

 عمتتو  لتت   إننتتا لتت  نستتاالد كليتترا  متتن هتت    (1)أ  اإلعالتتا  مناتتا.  منتته  تترض ضتتريبن الممتتح
اإلح تتا اا غيتتر المناظمتتن  تتو الا تترف عمتتو  جتت د احاالتتاتا بدعيتتاد المتتيلد الخا تتن  تتو ال  تتر 

 (0)و.البطمم

اخامف  ي ال  ر الر مانو   ل  أن اللان ن الر مانو أماتإ ا بتا  متدر ت ازيتد صد بيد أن األمر 
متتيلد ألطالتتالا   استتاخراا يتتااداا متتيلده   كتتان  professionesعتتن لللتتين ي متتا لالتتدي  إصتتراراا 

 sineأمتا األبنتا  غيتر اليترعيين  (1)الم لت د يستمو ختلإ لمانيتن أ  است ن  أيتا  عمتو أص تو التدير.

Patre filii  =(2)   م  يسمح اللان ن الر مانو باسجيما   و السجلا الرسمين لمد لن 
            (3)لمد لن   لكنه ألتز  آبتا  هتؤت  األطالتاإ ب متإ إيتااراا لمتيلده  ييتاد عمتو  تحااا ستب ن يتا د.

                                                 
(1) Livia Capponi,, Augustan Egypt: The Creation of A Roman Province. London. (2005). 

pp. 83-85.  
 تتتدر حتتتديلا  كاتتتاوا صتتتي  عتتتن اإلح تتتا   تتتي م تتتر  تتتي ال  تتتر البطممتتتو انتتتا إ  تتتي جزدتتته األ إ عمميتتتن اإلح تتتا   (7)

 P. Count بمراحماا المخامالن   انا إ  و الجز  اللانو ال لادي الخا ن باإلح ا  احا مسمو 

Willy Claryse and Dorothy Thompson, Counting the people in Hellenistic Egypt.  

Cambridge (2006). 

–42جتاي س  التنظ   البنت د متن        ( عن نسو األبنا  إلو آبادا  الر مان  احديد ه ين الم اطن الر متانو. راجتع:1)
 .20–11  ص ص 0220ين  اللاهرر  . الناضن ال رب1  ارجمن: السيد ال ربو حسن. ا 47

   أ  نستتتتتو الطالتتتتتإ إلتتتتتو أمتتتتته أن هتتتتت ا الطالتتتتتإ ابتتتتتن ( لتتتتتيس م نتتتتتو   تتتتتف اتبتتتتتن بدنتتتتته بتتتتتد ن أو 2)
 ستتتتالاى أ  زنتتتتتا   لكتتتتتن  لتتتت  ي نتتتتتو أن هتتتتتؤت  األبنتتتتا  هتتتتت  ناتتتتتاا ز اا ت ي اتتتترف بتتتتته اللتتتتتان ن الر متتتتانو. عتتتتتن  لتتتتت  

 راجع:
H. Youtie., “ : Law vs Custom Roman Egypt” Le Monde Grecque: 

Hommage a Claire Preaux. Brussels (1975). pp. 723-740. Scriptonculae. I, Bonn 

(1981), pp. 17-35. 
حستتن اإلبيتتارى  اتتاريا م تتر اتجامتتاعو  لستتكان م تتر  تتو ال  تتر الر متتانو راجتتع:( عتتن احديتتد األ ضتتاع اللان نيتتن 3)

 .72–10   ص ص0222ل م   اتصا ادى  و ع ر الر مان. دار ا
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بتتع التت ى كتتان يجتترى كتتإ أر  (1)أمتتا  يمتتا يا متتي بايتتر الر متتان  كتتان استتجيما  ضتتر ريا لخدمتتن اإلح تتا  التتد رى
 Civisاستتتجيإ أبنتتتا  الر متتتان هتتت  حالتتتظ حلاتتت   تتتو الم اطنتتتن الر مانيتتتن متتتن عيتتترر ستتتنن  ا  ا كتتتان الاتتتدف 

Romanus  تتإن الاتتدف متتن استتجيإ غيتتر الر متتان  تتو الستتجلا الرستتمين كتتان يكمتتن  تتو اتحاالتتاظ بتتب ض 
المحا ظتاا  أ  "إغريتي المتدن" أ   دتن م ينتن ملتإ مت اطنو ع ا ت  ملتإ المزايا الاتو اما تا باتا طبلتن م ينتن 

أ  ب تتض  دتتاا رجتتاإ التتدين.  كانتتا الالادتتدر الاتتو ا تت د عمتتو هتتؤت  جمي تتا انح تتر  تتو  (0)رجتتاإ الجمنتتازي  
اإلعالتتا  متتن األعبتتا  اإللزاميتتن   اإلعالتتا  متتن ضتتريبن التترأس كميتتا أ  جزديتتا. أمتتا التت ين لتت  ي تتنال ا ضتتمن هتت   

 اإللزامين.الطبلاا  كان ا ممزمين بد ع ضريبن الرأس  أدا  األعبا  

عتتامل مامتتا  تتو ج تتإ النتتاس  (1) ربمتتا كانتتا الارامتتاا الاتتو االتترض عمتتو ملتتد  إصتترار اإلح تتا 
ياامتت ن باستتجيإ  ريتتاا  لتتدى كااتتو اللريتتن  حيتت  إنتته هتت  الم ظتتف المختتاص باستتجيإ األ تتراد   لتت  

كتو حيت  د استجإ لتدى الكااتو المميألغراض اا مي بالضرادو  األعبا  اإللزامين.  ك ل  كانا الم ال
 متن  Nomeكانا اخا ا ااه ممالمن لام  الاتو ياماتع باتا كااتو اللريتن  لكتن عمتو مستا ى اإلصمتي  

               م متتتته كتتتتان ر مانيتتتتا أ  متتتتن (2)النتتتتاس متتتتن استتتتاخرا يتتتتاادر متتتتيلد تبنتتتته ب تتتتد م لتتتتد  بالاتتتترر ص تتتتيرر 

                                                 

   ل تتتتتتتإ اللتتتتتتترار التتتتتتت   أ تتتتتتتدر   Idiaبضتتتتتتتر رر عتتتتتتت در الاربتتتتتتتا  إلتتتتتتتو مستتتتتتتلط رأستتتتتتتا   ا( كتتتتتتتان التتتتتتت الو ي تتتتتتتدر صتتتتتتترار 1)
عتن بيتكإ عتا   هت  أيتار هت   اللتراراا  .Sel. Pap. 220    الت ى حالظاته 121الت الو  تابي س ماكستيم س عتا  

 :راجع
R. S. Bagnall and w-f. Bruce, The Domography of Roman Egypt. Cambridge. (1995).  

:  تتار ي اللاضتتو: "طبلتتن رجتتاإ الجمنتتازي    تتو م تتر  تتو ال  تتر الر متتانو "مجمتتن ( عتتن طبلتتن رجتتاإ الجمنتتازي  راجتتع0)
 .103–110  ص ص 1764مركز الدراساا البردين  المجمد اللال   

 ا اإلح تتتتا  متتتتن بيتتتتتا إلتتتتو بيتتتتا. راجتتتتتع: الاتتتتتو االتتتترض عمتتتتو الماتتتتتدخرين أ  المدلستتتتين  تتتتو إصتتتتترارا( عتتتتن الارامتتتتاا 1)
 . 011–005  ص ص 1776زكو عمو  اللاهرر  40–36ملننن اإلدي ل ج س البن د من 

(4) P. Mich III. 1671. (Ad. 103); 168 (AD. 145); 166 (AD. 128), P. Oxy. VI.  8, 4 (AD. 

194-6)      
صتتتتتترار المتتتتتت        يلد التتتتتت ى يلتتتتتتد  إلتتتتتتو الستتتتتتجلا الرستتتتتتمين  متتتتتتن  صتتتتتتد ارا حتتتتتتا المتتتتتتدر الالا تتتتتتمن بتتتتتتين اتتتتتتاريا المتتتتتتيلد  ا 

 ي  . 05–12
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يلتن برديتن ارجتع  منا  من ل  يسجإ ابنه إت ب د لمانين أع ا  كما ه  الحاإ  و  لالجمنازي     يبيبن
  (1).163إلو عا  

 ربمتا يرجتع هت ا الاتدخير إلتو كت ن البنتا غيتر  (0)حي  يستجإ األبت ان ابناامتا لتدى كااتو اللريتن.
 مكمالن باألعبا  اإللزامين أ  بد ع ضريبن الرأس.  

  هك ا  إن لدينا لللن أنماط من إصراراا اسجيإ الم اليد:
رنخ س  ت ايتتير هت   ال لتتادي إلتو اتتاريا متيلد الطالتتإ بتتإ  ليلتن متتن أ كستي 12:  يضتت  الننم  اوو 

 ايير إلو عمر الطالإ  و ال ا  الحالو أى عا  الاسجيإ. 

 يضت   ليلاتين متن أناين بت ليس   ات كران عمتر الطالتإ بتالي   عنتد استجيمه.  لتيس هت ا  :ىالنم  الثان
د أن يتتا  صبتتإ ئ المستتاارو ألن الاستتجيإ الرستتمو لمم اليتتد  تتو المدينتتن كتتان ت بتتيباليتت

 لللين ي ما من ميلد الطالإ.

  ليلن من أرسين ى  ا كر لمانين منا  لللن أم ر:     11 يض   :النم  الثالث
 ت سنن ميلد الطالإ      أ

     و ت السنن الحالين "سنن الاسجيإ"  
 ا ت عمر الطالإ عند الاسجيإ.

 
 

                                                 

(1) P. Ptaus. No. 2 (AD. 185) 

(2) Nico Kruit, pp. cit. P. 54.  
لمتتا كانتتا إصتتراراا الا تتداد استتم  إلتتو الستتمطاا  تتو  تتيف ال تتا  الاتتالو إلجتترا  الا تتداد  تتإن ستتن اا ال متتر الم منتتن  تتو 

كتإ أربتع عيترر ستنن  اكت ن أصتإ متن ال متر الم متن ب تا  كامتإ.  ا  ا أخت نا بات    لمستكان  الت ى يحتد  ىالا داد التد ر 
عتتتا    نايتتتر ستتتن الاكميتتتف  تتتو األعبتتتا  11عتتتا  إلتتتو  12النظريتتتن  تتتإن عمينتتتا أن نايتتتر ستتتن د تتتع ضتتتريبن التتترأس متتتن 

عتا  إلتو  42عتا    نايتر ستن اإلعالتا  متن األعبتا  اإللزاميتن  د تع ضتريبن الترأس متن  11عا  إلو  12من  اإللزامين
 عا . 37
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مل عتتن عمتتر  الحليلتتو   لتت  بحستتاو   تتو هتت ا التتنمط اللالتت  نجتتد أن عمتتر الطالتتإ يزيتتد عامتتا كتتا
   (1)السن اا الالا من بين عا  ميلد الطالإ  عا  اسجيمه.

 ربمتا يرجتع اهامتا  النتتاس بدعيتاد متيلد أطالتتالا  إلتو اراالتاع نستبن ال  يتتاا بيتنا . بيتد أن ال لتتادي 
 تو ال اصتع الاو ايير إلو اتحاالاإ ب يد ميلد الطالإ أل إ مرر  أى ب د مر ر عتا  عمتو م لتد   هتو 

 إلتو عيتد المتيلد األ إ لطالمتن مستاخدمن الم تطمح (0)صميمن   ايير إحتدى  لتادي بتردى أكستيرينخ س
م جاتتتتتن متتتتتن يتتتتتخص يتتتتتدعو  (1)   البرديتتتتتن نالستتتتتاا عبتتتتتارر عتتتتتن دعتتتتت ر لماتتتتت ا 

إلتتو يتتخص  لتت  يتترد استتمه   كتتان م عتتد الاتت ا   تتو اللامنتتن مستتا  = اللانيتتن  Diogenosدي جينتت س 
 كتتان الاتت ا   تتو الستترابي    لتتيس  تتو منتتزإ  تتاحو التتدع ر.  كتتان  لتت   تتو اليتت   الستتادس  (2)را ظاتت

 .Pachonأ  السادس عير من يار بينس  ن ال يري
  ايير ال ليلن السابلن  من طرف خالو  إلو عدر أم ر:

كتتان  أن اتحاالتتاإ   أن اتحاالتتاإ كتتان ب يتتد المتتيلد األ إت  1
ب يد ميلد بنا    ل  عمو عكس الخطاو ال ى أرسمه الز ا إلو ز جاه الحامإ  يطمو مناا 

  (3)أن ادد الم ل در إن كانا بناا.
                                                 

(1) N. Chohen, “Anotice of Brith of agril” in R. Katzoff, Y. Petroff, and D. Schaps (eds), 

Classical Studies in Honor of David Sablberg (Ramat Gan: Bar-Ilan University Press) 

(1996) pp. 385-348. CF. Niko Kruit, op. cit. p. 38. 
(2) P. Oxy. XXXVI. 2791 (AD. 2

nd
  c) 

ستتتاير زكتتتو بستتتي نو  تتتي بحتتت  لاتتتا ب نتتت ان "بطاصتتتاا التتتدع ر  تتتو م تتتر  تتتو ال  تتتر الر متتتانو" المتتتؤامر  /انا لتتتا د( 3)
  بطاصتتتاا التتتدع ر لحضتتت ر الاتتت ا  عمتتتو يتتترف 136–117  ص ص 1776األنلر ب لتتت جو اللتتتانو. جام تتتن اللتتتاهرر 

يج   احدلا عن دع ر  احدر لحض ر عيد ميلد  كتان  لت   تو لللتن اإلله سيرابيس   بطاصاا الدع ر الخا ن بالاا  
 . ل  انا لا ب د  ل  بطاصاا الدع ر الخا ن بالالحص  الز اا .123اسطر  و ص 

 ( كتتتتتان حستتتتتاو التتتتتزمن  تتتتتي ال تتتتتال  اللتتتتتدي  يبتتتتتدأ متتتتتع أ إ يتتتتت اع يتتتتتمس  يكتتتتت ن  لتتتتت    تتتتتو الاالتتتتتو  عنتتتتتد الستتتتتاعن 2)
 ال تتتتتتيف    لتتتتتت  عمتتتتتتو أص تتتتتتو التتتتتتدير.  بحستتتتتتاو أن  و تتتتتتباحا  تتتتتتالسادستتتتتتن  تتتتتتباحا   تتتتتتو اليتتتتتتاا    الخامستتتتتتن 

اليتتتت   يبتتتتدأ  تتتتو السادستتتتن  تتتتباحا  تتتتإن الستتتتاعن اللامنتتتتن مستتتتا  ا تتتتادإ اللانيتتتتن ب تتتتد الظاتتتتر كمتتتتا هتتتت  م ضتتتتح ب اليتتتته.             
  صد عرف الم ري ن اللدما  الساعن النجمين الاو كان ا ي ر  ن باا الا صيا  و ساعاا الميإ.

(5) P. Oxy. 744 = Sel. Pap. 105 (AD. 1)  
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ت أن ه   الدع ر   غيرها الكلير  كانا لحض ر اتحاالاإ  الا ا  مما ييير إلو اراباط اتحاالاتا  0
 اتجاماعين عادر بال تد   مآدو الط ا .

بد  أن عدد المدع ين كان كبيرا  يسادإ عمو  ل  من أمرين أما أحدهما  ا : أن مكان الات ا  ت ي 1
 Diogenesكان  تو السترابي    لتيس  تو منتزإ  تاحو التدع ر   التد الم لت در   لت  أن منتزإ 

ربما ل  يكن لياسع لا ا ال دد الكبير من المدع ين أ  ربمتا كانتا لممكتان دتلتن دينيتن متن صبيتإ 
أمتا األمتر اللتانو  (1)البركن.  ييير  ل  أيضا إلو انايار عبادر سيرابيس  و ريف م رطمو 

 يداو متن أن التدع ر لت  احتدد است  المتدع  لمات ا    هت ا ي نتو أن التدع ر كانتا ات زع عمتو أى 
  رد  من أ راد اللرين   أناا ل  اكن س ى ا كرر لدخ إ السرابي   حي  الا ا   اتحاالاإ.

 يخمتتت  متتتن الملطالتتتن  ال اتتتاو متتتن رجتتتإ ر متتتانو يتتتدعو  ل يتتت س هرك تنتتت س   تتتو خطتتتاو ت 
Flavius Herculanus  إلتتو ستتيدر اتتدعو أب ل نتتاري نApolonarion كتتان ال اتتاو يتتديد متتن   

 ل يتتتتتت س )المرستتتتتتإ( إلتتتتتتو هتتتتتت   الستتتتتتيدر ألناتتتتتتا لتتتتتت  احضتتتتتتر هتتتتتتي  ز جاتتتتتتا  أ تدهمتتتتتتا عيتتتتتتد متتتتتتيلد 
ر لا   السيدر لزياراه  و يتار مسترى اللتاد .  ياضتمن ابنه   يجدد  ل ي س الدع   

الخطتتاو احيتتاا  ستتلماا أ تتراد عادمتتن المرستتإ  يتت كره  باتستت   إلتتو عادميتتن المرستتإ إلياتتا  هتت  األ  
  (0) األو  األبنا   الز ا.

  نخمص من ه   ال ليلن إلو ما يمو:
 يت س  اتدإ عمتو أنته كتان عمتو ت أن لان الملطالتن  ال اتاو الاتو استاخدماا  تاحو الخطتاو   ل 1

علصتتتتن اجاماعيتتتتن باتتتت   الستتتتيدر   هتتتت ا متتتتا د تتتتع نايتتتتر البرديتتتتن إلتتتتو ا اتتتتراض أن أب ل نتتتتاري ن 
Apolonarion .كانا عايلن  ل ي س 

                                                                                                                            

  كانا عادر  أد البناا منايرر بين اإلغريي  م اطنو ع ا   المحا ظاا.

        عن نيدر عبادر سيرابيس  أنايارها  و ريف م ر   الدع اا لحض ر  تد  ه ا اإلله راجع :( 1)
Youtie., “The Kline of Sarapis”. Scriptiunculae. I. (1973), pp. 487-509.  

(2) P. Oxy. XIV. 1676 (AD. 3rd . C) 
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ت إ ا كانتتا ال ليلتتن صتد حتتددا ه يتتن  تاحو عيتتد المتتيلد   هت  طالتتإ ر متتانو  لرجتإ متتن حاضتترر  0
كتتتتان هتتتت ا هتتتت  عيتتتتد المتتتتيلد األ إ لاتتتت ا الطالتتتتإ  أكستتتتيرينخ س إت أناتتتتا لتتتت  ايتتتتر إلتتتتو إ ا متتتتا

 هتت ا متتا نالارضتته   لتت  بستتبو لاجتتن ال اتتاو الاتتو استتاخدماا  تتاحو   
 الخطاو  إت أن الم طمح ل  يرد  و الخطاو.

ت أن عيتتد المتتيلد   خا تتن أعيتتاد متتيلد األطالتتاإ  كتتان مناستتبن اجاماعيتتن هامتتن استتا جو عتتد   1
 باير بإ  المياحنن بيكإ غير مباير.حض رها ال ااو الم

لاما نالتس الم ضت ع  ايتيران متن طترف خالتو  إلتو احاالتالين ب يتد متيلد  (1)  و  ليلاين أخريين 
 مربيتن   اتو علتد مرضت ن  C. P. Gr. 30طالمن   عيد ميلد طالتإ. أمتا ال ليلتن األ لتو 

اكميديس من إصمي  أرسين ى = الالي    الااب ن للس  هير  Bobastesمن صرين ب بسطن  Thaesisادعو 
بنتتا بطمميتت س  يتت كر ال لتتد استت  اللبيمتتن  Tyrannos اا اتتد المرضتت ن بتتدن ارضتتع الطالمتتن ا رانتت س 

دراخمتن   ييتير ال لتد إلتو  02 اس  الحو   صد اسمما المرض ن رااو يار ط بن   كان عبارر عن 
 ن صرطتتا  متتن التت هو  تتو عيتتد متتيلد  منحتتا األستترر هتت   المرضتت (0)عتتدر يتتر ط اماتتز  باتتا المرضتت ن

 البنا.

 ت ايير البردين  ال لد  من صريو أ  ب يد إلو اال يلا عن عيد ميلد ه   البنا. بيد أنه ربمتا 
      ت يخامتتف عتتن أعيتتاد المتتيلد األختترى  باإلضتتا ن إلتتتو  لتت   تتإن عيتتد المتتيلد الميتتار إليتته  تتتوكتتان 

                                                 

(1) C. P. Gr. No. 30-31 (AD. 140). 

                                                            ( كانا عل د الرضاعن  الرعاين ااضمن الير ط الاالين:                                                                           0)
 أ ت أن اماز  بإرضاع الطالإ  و الم اعيد المحددر ل ل  . 

 و ت أت ارضع طالل آخرا  ألنا  الازاماا برضاعن الطالإ ال ى ا اصدا عمو إرضاعه.
 ا ت أن امانع عن ممارسن الجنس ألنا   ارر الرضاعن.

 د ت يجو عمياا أت ا بح حامل ألنا  الرضاعن. 
 لير ط راجع:لمزيد من الم م ماا عن ه   ا

K. Bradley., “Sexual Regulations in Wet-Nursing contracts from Roman Egypt.“Klio 62 

(1980), pp. 321-325, CF, Z. Tawfik, “Wet-Nursing Stipulations in Greek papyri and 

Arabic sources” Akten XXI = APE (1997), pp. 946-947.  
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أ  عيتتد المتتيلد اللتتانو عمتتو   هتت ا ال لتتد هتت  عيتتد المتتيلد األ إ
  (1)أكلر الدير  ل  أن علد الرضاعن ل  يزد عن عامين.

  لت  لارضتع  Heras ايير إلو اال يلا علد متع مرضت ن اتدعو هيتراس  (0)أما ال ليلن اللانين
ناتتا    كانتتا متتدر ال لتتد عتتامين.  التتر المرضتت ن أHarpokration اربتتو طالتتإ يتتدعو حتتارب كرااي ن 

دراخمن  تو اليتار  باإلضتا ن  02دراخمن ملد  علد   كان أجر ه   المرض ن ه   52اسمما مبمغ 
 هو زجاجن من الج ن  كمين من الطي ر  Amesysiaإلو مد  عاا إضا ين  و أعياد ميلد إيزيس 

دراخمتتاا   عنتتد  طتتا  الطالتتإ االاضتتو المرضتت ن ن تتف هتت ا المراتتو   ح تتما المرضتت ن  2صيمااتتا 
 (1)دراخمن عند اتحاالاإ ب يد ميلد الطالإ  و أ إ مرر. 00 هو صيماه لمي من اعمو ح

 لانيا ت من ال ين احاالم ا بدعياد ميلده :
 يمتتا يا متتتي بال ستتط اتجامتتتاعي التت ى يتتتا  اتحاالتتاإ  يتتته بدعيتتاد المتتتيلد  تتإن لتتتدينا مجم عتتن متتتن 

بيممينتت س جيميمميتت س ل كيتت س دع  هتتو عبتتارر عتتن عتتدر رستتادإ متتن المتت (2)ال لتتادي البرديتتن متتن الاليتت  
Lucius Bellenus Gemellus  ا تف هت   ال لتتادي الحالتن اتجاماعيتن لاتت ا الرجتإ بيتكإ غيتتر 

 مباير عمو النح  الاالو:

                                                 

 لاتتتتو ارجتتتتع إلتتتتو عتتتتا  ي.  إلتتتتو أن متتتتدر علتتتتد الرضتتتتاعن كتتتتان لمانيتتتتن أيتتتتار. أمتتتتا ا .BGU IV. 1110( ايتتتتير 1)
كانتا متدر  .BGU IV. 1112 . 5. B. C  مدر ال لد  ياا عيرر ايتار    تو BGU IV. 1109. (5. B.C)بردين 

 كانتتتتتتا متتتتتتدر علتتتتتتد الرضتتتتتتاعن  BGU IV. 1107 (5. B.C) و    تتتتتتال لتتتتتتد خمستتتتتتن عيتتتتتتر يتتتتتتارا  
 عا   ن ف.

(2) C. P. GR. 30 (AD. 140) 

 الرضتتتتتاعن ااضتتتتتمن يتتتتتر طا جزاديتتتتتن مامظتتتتتن مناتتتتتا: إ ا حممتتتتتا المرضتتتتت ن أ   ستتتتتخا ال لتتتتتد   مياتتتتتا ( كانتتتتتا علتتتتت د 1)
 % غرامتتتتتتن. عمتتتتتتو أن اتتتتتتد ع ملماتتتتتتا لمخزانتتتتتتن ال امتتتتتتن. 32أن اتتتتتترد األمتتتتتت اإ النلديتتتتتتن الاتتتتتتو استتتتتتممااا مضتتتتتتا ا إلياتتتتتتا 

 % غرامتتتتتتن. 32ا مضتتتتتا ا إلياتتتتتتا أيضتتتتتا عمتتتتتو أن التتتتتدر األيتتتتتتيا  ال ينيتتتتتن الاتتتتتتو ح تتتتتما عمياتتتتتتا  اتتتتتد ع صيمااتتتتتا نلتتتتتتد
  يك ن لمطرف اللانو   الد الطالإ  حي انالي  عمو ممامكاا ه   المرض ن  عمو بدناا أيضا .

(4) P. Fay. 110-123.  
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    كان من متل  األراضتو  تو الاليت    حيت  امامت  صط تن أرض  62ه  جندى مسرى  و عا  
 Dionysiasرى  تتتتو صريتتتتن دي نيستتتتياس  صط تتتتن أرض أختتتت Euhemeriaإلتتتتو جتتتت ار صريتتتتن يتتتت هيميرا 

باإلضتتا ن إلتتو أراضتتو التتع  تتو لتتل  صتترى أختترى عمتتو األصتتإ   امامتت  أيضتتا م  تترر ل  تتير زيتتا 
كان  و السادسن  الساين من ال مر  ي عتا   Gemelusالزيا ن.  ايير ال لادي إلو أن جيميممي س 

عتا    ااته   كتان لته لللتن أبنتا   هت   (0) . 112 أنه كان  و الساب ن  السب ين  تو عتا   (1) .122
باجتتتتال س  Sabinus ستتتتابين س  Harpocrationهتتتت  حتتتتارب كرايا ن  Epagathus ا 

باإلضتتتتا ن  (1)
نتا  هت ا الرجتإ عمتو درايتن بالماتن الي نانيتن.  ايتير هت   ب   كتان أGemellaإلو بنا ادعو جيمتيمل 

  اإلساراايج س. (3)مكوكان عمو علصن طيبن بالكااو المإلو أن جيميممي س  (2)ال لادي

 هكتت ا  تتإن ال ادمتتن الاتتو ااحتتد  عناتتا هتت   ال لتتادي هتتو عادمتتن ميستت رر الحتتاإ  امامكتتا صطتتع غيتتر 
صميمتتن متتن األرض  الاتتو هتتو مليتتاس اللتتر ر  الانتتو  تتو  لتت  الزمتتان   كانتتا هتت   ال ادمتتن انحتتدر متتن 

ب ا الم اطنتتن الر مانيتتن عنتتد اتترا باتتا   اكاستتبجتت  ر م تترين إت إناتتا ا تتطباا بالللا تتن اإلغريليتتن  ان
  (4)اسريح رو األسرر من األسط إ الر مانو.

                                                 

(1) P. Fay. 110 ( AD. 94). 

(2)P. Fay. 118 ( AD. 110). 
(3) P. Fay. 111, 112.  
(4) P. Fay. 119-120 (AD. 100). 

 إلتتتتو خطتتتتاو متتتتن جيميمميتتتت س إلتتتتو أحتتتتد أبنادتتتته بتتتتدن يرستتتتإ مجم عتتتتن متتتتن الاتتتتدايا إلتتتتو  .P. Fay. 117( ايتتتتير 3)
 . عن الكااو الممكو راجع:  Gemellusالكااو الممكو ال ى عين حديلا    ل  حاو نساخدمه  عمو حد ا بير 

Oates, J. F. “The Basilikos Grammateus” in J. H. Johnson, Life in a Multi-Cultural 

Society Egypt from Cambyses to Constantine and beyond.Chicago, (1992), pp. 255-

258.  

     ن تتتتتتترف أن مكا تتتتتتتدر 62كتتتتتتتان صتتتتتتتد ستتتتتتترى متتتتتتتن الخدمتتتتتتتن ال ستتتتتتتكرين عتتتتتتتا   Gemellus( ن تتتتتتترف أن جيميمميتتتتتتت س 4)
 كتتتتتان الجنتتتتتد ألتتتتتف دراخمتتتتتن   أن هتتتتت ا المبمتتتتتغ الكبيتتتتتر  10ناايتتتتتن الخدمتتتتتن بالنستتتتتبن لمجنتتتتتدى المستتتتترى بيتتتتترف كانتتتتتا 

ن كتتتتتتتان ا دادمتتتتتتتا   يستتتتتتتالمر نه  تتتتتتتو يتتتتتتترا  صط تتتتتتتن أرض   ي تتتتتتتبح ا بتتتتتتتين عيتتتتتتتين  ضتتتتتتتحاها متتتتتتتن أعيتتتتتتتان الريتتتتتتتف   ا 
 ضتتتتتتي  ا غيتتتتتتر مرحتتتتتتو باتتتتتت   تتتتتتو م ظتتتتتت  األحتتتتتت اإ عتتتتتتن ال لصتتتتتتن بتتتتتتين الجنتتتتتتد المستتتتتترحين  المجامتتتتتتع  تتتتتتو الريتتتتتتف 

 الم رى. راجع: 
R. Alston, Soldier and Society in Roman Egypt. New York. (1995), pp. 53-68.  
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أ اختتر اللتترن األ إ  و تت و ا  ا كانتتا ال لتتادي الاتتو أيتترنا إلياتتا آنالتتا ااحتتد  عتتن ال ستتط اتجامتتاع
ل  اضتف جديتدا  يمتا  (0)  لادي اللرن اللال  (1)الميلدى  بداين اللرن اللانو   إن  لادي اللرن اللانو

بال ستتط اتجامتتاعو التت ى يحاالتتإ بدعيتتاد المتتيلد   لتت  أناتتا ايتتير إلتتو أن اتحاالتتاتا مازالتتا  يا متتي
داخإ طبلن الر مان أ  اإلغريتي أ  الم تريين الت ى ح تم ا عمتو الم اطنتن الر مانيتن  خا تن الجنتد 

 . 010المسرحين  أ  أ لد  ال ين اكاسب ا الم اطنن ب د دسا ر كراكل عا  

Lachesالمتيلدى كانتا أسترر تختتيس   التو اللترن اللتانو
 تو ابات نس احاالتإ بدعيتاد كليتر متتن  (1)

أبناداتتتتتتا التتتتتت ين يتتتتتتام ا  ظتتتتتتادف مامتتتتتتن ملتتتتتتإ  ظيالتتتتتتن الجمنازيتتتتتتارخ س أ  األكستتتتتتيجيايس أ   ظيالتتتتتتن 
 رر الحتتاإ كانتتا اممتت  ستت أحالتتاد   اتت  عادمتتن إغريليتتن مي Lachesالكتت زميايس.   يمتتا يا متتي بلختتيس 

 و صس  ب ليم ن متن محا ظتن  Theogonisصرياو ابا نس  لي ج نيس  مساحن كبيرر من األرض  و
الاليتت     كانتتا هتت   ال ادمتتن ا امتتد  تتي دخماتتا بيتتكإ أساستتو عمتتو الزراعتتن  اربيتتن الحي انتتاا  خا تتن 

  (2)الماعز  الخراف  الليران.
 
 
 
 
 
 

                                                 

(1) P. Oxy. XXXVI, 2791 (2
nd

 C)  

(2) P. Oxy. XIV, 1676 (3
rd

 C) 
  .P. Mil. Vogl. I, 23-28, II 50-72, III 129-154, IV 209-219( عن أرييف تخيس راجع:   1)

 راجع: .(  يما يا مي بيجرر عادمن تخيس  أسراه2)
W. Bagnall, “Some Prosopographical observations on the Laches Archive” BASP  

10. (1973), pp. 65-70.  

 أضتتتتاف إلتتتتو يتتتتجرر ال ادمتتتتن يتتتتخص يتتتتتدعو  Sarapionهتتتت  نالستتتته ستتتتترابي ن  Heronحيتتتت  ا اتتتترض أن هيتتتتر ن 
   P. Fauad. 26مساندا  و  ل  إلو بردين  Amatius ال ى يدعو أيضا  Diodorusدي د ر س 
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 لاللا ت  ليمن عيد الميلد:
ن بانتتا إ الاتت ا  عنتتد  تتاحو التتدع ر. عتادر متتا كانتتا التتدع ر لحضتت ر احاالتتاإ عيتتد المتتيلد مرابطتت

 كانتتتا األط متتتن األساستتتين الاتتتو أيتتتارا إلياتتتا ال لتتتادي البرديتتتن الخا تتتن بدعيتتتاد المتتتيلد هتتتو األ رز 
إلتو طمتو المتدع  ل كيت س بيممينت س  P. Fay. 114 ( AD. 100) الستم   لحت  الخنزيتر.  ايتير 

أن يرسإ إليته كميتن متن  Sabinusسابيني س  إلو ابنه Lucius Bellenus Gemellusجيميمم س 
األسما  الماالي عمياا   ل  من أجتإ  ليمتن عيتد متيلد ابناته ال تارى جيمتيمل.  يكترر األو الطمتو 

 10حي  يطمو منه إرساإ كمين من السم  ت يلإ س رها عتن  P. Fay. 113 (100)ابنه  و إلو 
 .L. Bمتتو                 دراخمتتن.  لتت  يكتتن ط تتا  عيتتد المتتيلد مل تت را عمتتو األستتما   لتتط  يط

Gemellus .تو ال تا   (1)من ابنه أن يرسإ لته عيتر دجاجتاا متن أجتإ عيتد متيلد جيمتيمل أيضتا  
أن ييتارى خنزيترين  تاار  Epagathusالاالو طمو نالس األو من ابن آخر له يتدعو إيباجتال س 

ستتتتتابين س  الستتتتتن  يربيامتتتتتا  تتتتتي المنتتتتتزإ حيتتتتت  إنتتتتته ينتتتتت ى أن يضتتتتتحو بامتتتتتا  تتتتتو عيتتتتتد متتتتتيلد ابنتتتتته
Sabinus.(0)  

  من ال لادي السابلن ياضح أمران مامان:
صد اعاتادا عمتو اتحاالتاإ بدعيتاد متيلد أبناداتا  حيت  كتان كتإ متن  L. B. Gemellusت أن أسرر  1

Sabinus  يباجال س  يا  ين  يحاالإ األو بدعياد ميلده .ابين ي Epagathus ا 

  ا   تو عيتد المتيلد األ إ   المك نتن متن الستم   التدجاات يبد  أنه ت علصن بين ك ن  ليمن الط  0
 ك ن المحاالو ب يد ميلدها أنلو من ناحين.  ك ن الماددر  و ال ليمن اللانين متن لحت  الخنزيتر 

  أن المحاالو ب يد ميلد  كان  كرا.

ن  لتت  اكتتن التت تد  مل تت رر عمتتو احاالتتاتا أعيتتاد المتتيلد  لتتط  بتتإ إن ب تتض النتت ادى اتجاماعيتت
    ارجتتتع إلتتو أ اختتتر اللتتترن (1)الم تترين كانتتتا التتي  حالتتتلا اتتتدبين لم ضتت  الماتتت  و  ايتتتير  ليلتتن برديتتتن

                                                 

(1) P. Fay. 119 (AD. 100). 

(2) P. Fay. 115 (AD. 101). 
(3) Sel. Pap. I. no. 185.  
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 Kalatutis و حالتإ اتدبين أحتد أعضتاده المتدع  ألحد الن ادى اللانو صبإ الميلد إلو صادمن الناللاا 
ن لمتن دراخم 172خ يس    4دراخمن لمن جرر الج ن احا ى عمو  022 كانا عمو النح  الاالو: 

دراخمتتن  يكتت ن  122يتتخص اكمالتتا  جبتتن كتتإ  احتتد  00ستتان أطبتتاي لماتت ا    كتتان عتتدد الحضتت ر 
 دراخمن باإلضا ن الحم ياا  أييا  أخرى.  ل  اير البردين إلو أن اع الط ا . 0022اإلجمالو 

 ل  اخإ احاالاتا أعياد الميلد من ا زيع الي ير من أجإ  ناعن الج ن   التو أريتيف تختيس 
Laches  نيكتاري س يظار يخص يتدعوNikarios  ربمتا كتان ميتر ا عمتو ضتي ن تختيس  حيت  

ياتتردد استتمه عمتتو متتدار عيتتر ستتن اا  تتو األريتتيف.  كتتان متتن ضتتمن الناللتتاا الي ميتتن الاتتو ستتجماا 
يتت ير  خمتتس متتن الاتت  د تتع إردو  142أميتتير متتن عتتا   15مراجتتع حستتاباا الضتتي ن أنتته  تتي يتت   

  و  لترر تحلتن متن األريتيف نالسته ييتير  Nikariosنجإ نيكاري س  ل يد ميلد ن  ل  ل نع الج 
مراصتتو الحستتاباا إلتتو د تتع ن تتف إردو متتن اليتت ير ل تتنع الج تتن ل يتتد متتيلد يتتخص آختتر  لتت  يتترد 

   (1) كر .

 رغ  صمن ه   المد  عاا إت أناا ايير إلو ن ع من ال لصتاا اتجاماعيتن الاتو ربطتا بتين مالت  
كادنن  ي صرين ابا نس   بين من ي مم ن  ي  لحتن هت   األرض. هت   ال لصتن األرض أ  الضي ن  ال

 Lachesأن يسادجر صط ن من األرض من ضي ن تخيس  Ninarios نيكاري سهو الاو سمحا لت
  (1).147  145 أن يسمح له بدن يؤجرها من الباطن   اكرر ه ا األمر  و عامو  (0)143 و عا  

يتير إلتو أن يترو النبيت  أ  الخمتر كتان مستم حا بته عمتو المستا ى  من ناحيتن أخترى يجتو أن ن
اتجامتتتاعو  اللتتتان نو  بتتتإ إن الستتتمطاا الر مانيتتتن لتتت  اكتتتن ااتتت رع عتتتن ا زي تتته بالمجتتتان  تتتو ب تتتض 

عنتتد اتحاالتتاإ ب يتتد  Heptakomiaاتحاالتتاتا   هتت ا متتا   متته أب لم نيتت س استتاراايج س الابااك ميتتا 
      بيد .P. Giss. 3جم س اإلمبراط ر هادريان س عمو عرش اإلمبراط رين.  ه ا ما أيارا إليه 

                                                 

(1) P. Mil. Vogl. VI. 303 col. II. (AD. 164). 

(2) P. Mil. Vogl. VI. 275 col. II. (AD. 165). 
(3) P. Mil. Vogl. VI. 276 col. II. ( AD. 167-169). 
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أننتتا يجتتو أن نيتتير إلتتو أن هتت   ال تتاداا كانتتا مل تت رر عمتتو الر متتان  اإلغريتتي  أن الج تتن ظمتتا  
النبيتت  أ   هتتو الميتتر و اليتت بو  الرستتمو لتتدى الم تتريين.  أنتته كانتتا هنتتا  ضتت ابط لانظتتي  يتترو

(1)الخم ر  و الن ادى أ   و السرابي  .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(1) W. Clarysse, “Use and Abuse of Beer and Wine” OLA XVI, (2001) pp. 161-163. 
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 ةناتمنخال
 :مما سبي يمكننا أن نلس  طبلن الم ريين إلو أربع  داا

 الفئة اوولى: 
 هتو غالبيتتن الم تتريين   صتتد ااختت  ا متتن منتتازلا  ال تتايرر أ  حلتت لا   عمتتو أص تتو التتدير صتترياا  

 انيتاإ هتؤت  بال متإ  تتي الحلت إ متزارعين أ  مستادجرين  ل ماتت   (1)حتد. طننتا لات  متن الماتد إلتتو الم
 رضتتاا  ويتت  ر ن الماطمبتتاا األساستتين لحيتتااا  الي ميتتن  يستتدد ن اللتت اد  الط يمتتن متتن الضتترادو الاتت

عمتتيا  اتحتتالإ.  متت  يماالتتا هتتؤت  إلتتو اتحاالتتاإ بدعيتتاد متتيلده  أ  أعيتتاد متتيلد أطالتتالا   بيتتد أناتت  
ن لت  يكتن هت ا  بد ن ي  يارك ا  ي احاالاتا أعياد المم    األباطرر ألناا كانا مالر ضن عميا    ا 

بالمياركن اليخ ين  بالمياركن المادين  من الدي  األضاحو متن ال جت إ   الطيت ر  الزهت ر   النبيت  
  (0)الزيا ن.  الج ن   المبن  ال سإ  زيا

  الفئة الثانية:
 ا  تتتتتو األستتتتط إ الر متتتتتانو  ح تتتتم ا عمتتتتتو الم اطنتتتتتن  هتتتت  الم تتتتتري ن الماتتتتدغرص ن التتتتت ين ختتتتدم

الر مانين   هتؤت  ست ا  أعايت ا  تو صترى ريتف م تر أ   تي ع ا ت  األصتالي   تإنا  صتد اتدلر ا بالللا تن 
اإلغريليتتن  حيتت  كتتان ب ضتتا  حري تتا عمتتو ا متتي  أبنادتته لاتت   الماتتن   تتإن هتتؤت  صتتد احاالمتت ا بدعيتتاد 

 د احاالم ا بدعياد ميلد أبنادا  ط اإ حيااا .ميلده  الخا ن  ك ل  الحاإ  إنا  ص

 

 
                                                 

يجو أن نيير إلو أن ب ض أ راد طبلن الم ريين صد غادر ا ملر أصاماا  إلو مدينن اإلسكندرين حيت  عمتإ ب ضتا   (1)
 و الاجتارر  عمتإ التب ض ا ختر  تو ال تناعن   لت  انلطتع  تماا  بمت طنا  األ تمو  هت ا متا اؤكتد  ال لتادي البرديتن 

 راجع: سكندرين  م ر ال سطو  عن ال لصن بين اإل

Mohammed Abd-El-Ghani., “Alexandria  and Middle Egypt: some aspects of social and 

economic contacts under Roman rule“ in W. V Harris and Giovanni Ruffini, Ancient 

Alexandria between Egypt and Greece. Leiden . (2004). Pp. 161-185 

 .P. Oxy. 1211 = Sel. Pap. 403, CF. P. Oxy. 2797        .الميلدى ومن اللرن اللان (7)
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  الفئة الثالثة:
  محتا لين Metropolis ه  الم سر ن من أهإ الريف ال ين  ضم ا النز ى إلو ع ا   األصالي  

أن يكيالتت ا حيتتااا  عمتتو طريلتتن حيتتار متت اطنو ع ا تت  األصتتالي .  متتن هتتؤت  ستترابي ن ابتتن ي ايخيتتديس 
Sarapion son of Eutychides  التت ى اتتر  أحتتد مراكتتز إصمتتي  هيرم بتت ليس  صتترر اإلصامتتن  تتو

هيرم بتتتت ليس ال ا تتتتمن نالستتتتاا.  كتتتتان لديتتتته أرب تتتتن أبنتتتتا  متتتتن التتتت ك ر  كتتتتان أحتتتتده  ماخمتتتتف علميتتتتا  
 يبتتد  أن هتت    (1)ي .أر رر  تتي أمتتاكن ماالرصتتن متتن اإلصمتت 012باإلضتتا ن إلتتو بنتتا  احتتدر.  كتتان يممتت  

ندماا  و الللا ن اإلغريلين  رغ  أنا  من الناحين اللان نين ليس ا من الالدن من الم ريين صد حا ل ا ات
.  متتتن لتتت  يمكننتتتا أن نالاتتترض أن هتتت   الالدتتتن   متتتن عمتتتو Metropolitesمتتت اطنو ع ا تتت  األصتتتالي  

ياكمااا  صد احاالم ا بدعياد ميلده  الخا ن.  ا  ا كان أرييف سترابي ن لت  ييتر إلتو هت   اتحاالتاتا 
ر أن ن امد عمو  ما  لادي ه ا األرييف عتن احاالتاتا أعيتاد متيلد هت   ال ادمتن  إنه من المخاطر 

 لنساناج أناا ل  اكن احاالإ بدعياد ميلد أ رادها.

  الفئة الرابعة:
 هتتو  دتتن ما ستتطن المستتا ى اتصا تتادى  ضتتما ال تتيش  تتو صتترى الريتتف  لتت  ااركاتتا   متتن هتت   

 نس  و الالي     احتدلا  لتادي أريتيف هت   ال ادمتن  و صرين ابا Kronionال ادلا عادمن كر ني ن 
عن عل د أز اا أ رادها بإ  علت د طتلي أيضتا باإلضتا ن إلتو ا زيتع الاركتاا  يمتا بيتنا   بيتد أنته لت  

 (0)د.يرد  ياا  كر للحاالاإ بدعياد ميل
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