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 سامى عبد الفتاح محمد شحاته

 الوكالة التعاقدية فى مصر الرومانية
 )دراسة فى ضوء الوثائق البردية(

الرومناةى         تأتى دراسة هذا الموضوع لما له من  أهمةنة صا نة بالةسنبة لم نر صنصر ال  نر 
تشنمر أةضننا  ولكنن      م.(، إذا أ  م الجتننه سنو  ت تتةناور الب نند ال ناةوةى  حسنب 482ق.م. ن03)

أب ناد  اتتت نادةة واتجتماعةنة، والوكالنة الت اتدةنة ن موضنوع هنذ  الدراسنة ن ت ندر بم تضنى ع ند أو 
م نندرها ال نناةو  كننانب بالةسننبة       وهننى رةننر الوكالننة ال اةوةةننة التننى ةكننو  ( 1)اتفنناق بننة  طننر ة ،

وظفة   نى اددارة الروماةةنة بمنا والوكالنة ال ضنائةة التنى ت ندر ب نرار من  كبنار المن (4)نبةائه ال  ر،
 (0)لدةهم م  سمطة تضائةة ن كما  ى حالة ت ةة  الو ى أو ال ةم.

 

                                                 

(1) See P. Oxy., 509., Late II cent. A.D., l. 2-4:  

; P. Fam. Tebt., 27, 132 A.D.; P. Oxy., 726, 135 A. D.; 

S. B., 7573, 116 A. D.; O. Tebt., 317, 174-75 A. D.  

(2) P. Oxy.,  68, 131 A. D.; 484, 138 A. D.; M. Chr. 220; Johnsom, A. C., Roman Egypt to 

the Reign of Diocletian, An Economic Survey of Ancient Rome ed. By T. Frank, vol, 2 

Baltimore, (1936), No. 93.  

(3) Cf. P. Mich., 232, 36 A. D.; P. Oxy., 720, 247 A. D.; 888, Late III Cent. A. D.;             

P. Mich., 165, 236 A. D., P. Oxy., 1466, 245 A. D.; O. W. Reinmuth, the Prefect of 

Egypt from Augustus to Diocletian, Klio, Beiheft 34, Leipzg, (1955), p. 161;                 

J. Modrzejewski,” A propos de la tutelle dative des femmes dans l’Egypte Romaine”, 

Akten Des XIII Int. Pop. Kon., Marburg/ Lahn, (1971), pp. 263ff.; A Arjava,” The  

Guardianship of Women in Roman Egypt,” Akten 21, Int. Pap Kon., Berlin, (1995), 

Archiv fur Poprusforschung. Beiheft 3, (1997), pp. 25ff. 
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وكا  م  الوارد والمتوتع تحت ضغط الضنرورات ومنا  ناحبها من  كانرة الت نامصت بنة  ان نراد ا  ةت نذر 
ة بةفسنه ممنا كنا  ةضنطر  عمى الشصص ن  ى كاةر م  الحاتت ن أ  ة وم بإجراء انعمار والت نر ات ال اةوةةن

 إلى توكةر شصص آصر لةةوب عةه وة وم م امه  ى إجراء هذ  انعمار والت ر ات ال اةوةةة.

وتحتوى الواائق البردةة عمى تدر ت بأس به م  ع ود الوكالة، ولكن  منا مندى أهمةنة هنذ  ال  نود ومنا هنى 
د ال امننة والشننروط المةظمننة لهننا، ومننا هننى اآلاننار المترتبننة عمننى إ نندار مننا بهننا منن  تننوكةصت، ومننا هننى ال واعنن

أةنواع هننذ  الوكنناتت وطبة نة الموضننوعات محننر ع ننود الوكالنة، ومننا الننذى ةمكن  اسننتةتاجه أو اتسننتدتر عمةننه 
عمى هذ   م  واتع التطورات والظواهر المتةوعة التى أحاطت بإبرام ع ود الوكالة وأارت  ى أطرا ها، وادجابة

 ةهننا منن  عةا ننر وأ كننار ةأمنر أ  ةسنناعد  ننى إل نناء الضننوء عمننى عنندد منن   التسناؤتت وتحمةننر مننا ورد
 الجواةب ال اةوةةة واتتت ادةة واتجتماعةة لم ر صصر هذ  الفترة الهامة م  تارةصها.

بالهومولوجةننننننننننننا  تةتمننننننننننننى م ظننننننننننننم ع ننننننننننننود الوكالننننننننننننة إلننننننننننننى ذلنننننننننننن  الةننننننننننننوع الم ننننننننننننرو  ا ننننننننننننطصحا   
( ، ولكننن  لتمةةزهنننا عننن  ال  نننود انصنننرى كنننالبةع والنننره  وادةجنننار كنننا  ةنننرتبط (

ب  ود الوكاتت م طمحات  ةةة تندر عمنى الت نر  موضنوع ال  ند أى ت ةنة  وكةنر، ومن  هنذ  الم نطمحات 
لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى الوكالننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  (1)،أو   أو ( 4)وا 

لى الوكةر (2).أو  (0)                     وا 

 

                                                 

(1) P. Oxy. 261 = Sel. Pap., 60, 55 A. D., l. 13; 2349, 70 A. D., L. 3, 43; 94, 83 A. D, l. 6; 

S. B. 7573 = S. B. 7573 = Pestman, The New Pap. Prim., No. 27, 116 A. D., l. 11; P. 

Fam. Tebt., 27, 132 A. D., L. 10; 29 = Meyer, Jur. Pap., 48, 133 A. D. and see Liddell-

Scott’s Greek English Lexicon, Oxford, Clarendon Press, S. V.    

(2) P. Oxy. 261 = Sel. Pap. 60; L. 17; P. Oxy. 2349, 70 A. D., L. 24, 45; 94, 83 A. D.; 97, 

115 A. D., L. 22, 726, 135 A. D., L- 21. 

(3) P. Fam. Tebt., 27, 132 A. D., L. 23, 26; P. Oxy., 509, Late II cent. A. D., L. 4; P. Fam. 

Tebt., 41, 176 A. D., L. 13; 19; P. Oxy. 505 = M. Chr, 350, 179 A. D.   

(4) S. B., 7573= Pestman, The New Pap. Prim., No. 27, 116 A. D.; P. S. I., 1064= Sel. Pap., 

310, 129 A. D.; P. Philad., 16, 161 A. D.; Set. Pap., 306, 267 A. D. 
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 /
وة ابمهنننننننننننا الم نننننننننننطم   (0)أو  (4)أو  (1)

.procuratorالصتةةى 
(2) 

 أوت : أار ع ند الوكالة
اآلاننار ال اةوةةننة المترتبننة عمننى ع نند الوكالننة ةمكنن  اسننتةتاجها منن  مضننمو  ع ننود الوكالننة ومننا ورد 

منن  م ننر ال مةننا عمننى ع نند وكالننة بننة  طننر ة   (5)ر الماننار تحتننوى واة ننة ةهننا منن  اتفاتننات،   مننى سننبة
م ننرةة ، حةننث ت ننوم سننةدة تنندعى تا ةرسننةوس بةننت اوةو رةننوس منن  الةفنناةتةةى )أسننوا (، وكننا  م هننا 

شنصص ةندعى بناصومبتةفوتةس وكنةص   L. 11بت ةنة    L. 8الو نى عمةهنا 
أمنه تمتمكهنا هنى، وهنذ  انمنة من  موالةند المةنزر   L. 12لةبةنع   L. 11عةهنا 

إلى تا ةرسنةوس )الطنر  الموكنر( بةناء   L. 17اسمها ةاركةسوس، عمى أ  ةبة ها وةسمم الام  
عمى الا ة  ةه، وله سمطة الت ر  بشأ  انمة السنابق ذكرهنا، كمنا أ  الضنما  الصناص بهنا تناةوةى 

ه كمنا لنو كاةنت حاضنرة بشص نها ووتنع طر نى ال  ند بالدةموطة ةنة، وتنم و حة  وتمتزم تا ةرسةوس ب
 .  L. 5تسجةمه  ى مكتب التسجةر 

أى أ  الوكةر باصومبتةفوتةس ن طب ا لهذ  الوكالة المباشرة ن عةدما ة وم بإبرام ع د بةع انمنة ةةابنة 
م تضننا  إلننى الطننر  الموكننر عنن  الطننر  الموكننر )ان ننةر(،  ننإ  مننا ةةشننأ عةننه منن  ح ننوق والتننزا

        (6) ةكسنننب مباشنننرة كنننر منننا ةةنننتي عةنننه مننن  ح نننوق وة نننع عمنننى عات نننه كنننر منننا ةترتنننب مننن  التزامنننات،

                                                 

(1) P. Oxy., 2349, 70 A. D.; P. Tebt., 317, 174-5 A. D. 

(2) S. B., 7573= Pestman, The New Pap. Prim., No. 27, 116 A. D.; P. S. I., 1064= Sel. Pap., 

310, 129 A. D.; P. Philad., 16, 161 A. D.; Set. Pap., 306, 267 A. D. 

(3) P. Oxy.4624, I cent. A. D.; 727, 154 A. D.; B. G. U., 300, II cent. A. D.; P. Oxy., 3048, 

246 A. D.; P. Lond., 1226, 254 A. D.; P. Flor. 321, 256 A. D.; 322, 258 A. D.; P. Lond., 

1170, XI, 258 A. D.  

(4) See A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, The American Philosophical 

Society, Philadelphia, (1953), s. v. procurator; F. Schulz, Classical Roman Law, 

Oxford, Second Edition, (1954), pp.556-59; R. Taubensclag, op. cit., p. 312; A. H. M. 

Jones, Studies in Roman Government and Law, Oxford, (1960), pp.117-24.  

(5) S. B., 7573 = Pestman, The New Pap. Prim., No. 27, 116 A. D.  

(6) See R. Taubenschlag, op. cit., pp. 309-10.  
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 .L ام  بةع انمة ةتم تسمةمة إلى تا ةرسةوس )الطر  الموكر( التى تمتزم أةضنا بضنما            

 استح اق المبةع كما لو كاةت حاضرة بشص ها.  21

وةبدأ بالتارةخ ام المكنا  تبتنوةس  نى تسنم  بولةمنو ،  (1)م.104لوكالة مشابهة م  عام ع د آصر 
 .L. 5عامننا م هننا الو ننى    عمةهننا  09أتمننةم ارسننةةوةتى )الفةننوم(، هةراكمةننا بةننت هةننرمةس عمرهننا 

أ  زوجهنا هةراكمةندةس وةندعى أةضنا    .L. 4لةسةماصوس ب  لةساةةاس، ت ر  
 .L. 10عامنننا ، لنننه ةدبنننة عمنننى ركبتنننه الشنننمار، تننند عةةتنننه   57وس بننن  هةراكمةنننوةس عمنننر   نننالةرة

بم تضننننى هننننذ  اتتفاتةننننة وكننننةص عةهننننا لةبةننننع باسننننمها وةةابننننة عةهننننا أمننننة        منننن   
أمصكهننا هننى، منن  موالةنند المةننزر تنندعى ااةةننارةو  كمننا هننى رةننر مةبننوذة وصالةننة منن  مننرض  الهةنناج 

عتمننادا  عمننى الا ننة الجةنندة  ننى  ننالةرةوس ةفسننه بشننأ  الننام  الننذى تسننتح ه هننذ  انمننة وال ننرع، وذلنن  ا
 .L)ااةةارةو (، ولم  ةت دمو  لمشنراء تضنم  هةراكمةنا لهنم بكنر الضنماةات                         

وأ   الةرةوس سنو  ةسنمم هةراكمةنا  (4)هذا المبةع  :17-18
 الذى سةح ر عمةه م ابر ااةةارةو  )اتمة(.  L. 19الام  

 هذا ادترار أو )اتتفاق(  حة . ام توتةع طر ى ع د الوكالة، وما ةفةد تةد   ى مكتب التسجةر.

تبنننة  هنننذ  الواة ننننة أذ  أ  الطنننر  الموكننننر ةسنننتطةع أ  ةوكنننر أو ةةننننوب عةنننه رةننننر   نننى مباشننننرة 
         ت أانننننار  جمة نننننا  سنننننواء كنننننا  مةشنننننئة لح نننننوق أوالت نننننر ،  نننننإذا أجنننننرى الوكةنننننر الت نننننر  اة نننننر 

                                                 

(1) P. Fam. Tebt., 27, 132 A. D.  

 .P)المبةع كما  نى ع ند البةنع النوارد  نى الواة نة                 اق (  ى ع ود البةع ةمتزم الطر  البائع بضما  استح4)

Oxy., 719, 193 A.D.)  والصا نة، ورةنر متنأار حةنث ةضنم  البنائع المبةنع )ة ن  مةنزلة ( من  الندةو  ال امنة
 بإترارات ممكةة أو أى دعوى استح اق نى شصص آصر.

ومنن  الجنندةر بالمصحظننة أ  شننرط ضننما  اسننتح اق المبةننع هننو شننرط دارج  صفننى ع ننود البةننع الم ننرةة  ننى ال  نننر 
  .R. Taubenschlag, op. cit., p. 246 البطممى و ى ال  ر الفرعوةى. اةظر:                        

 .  188، ص 1956ةق شحاته: تارةخ ال اةو  الم رى، ال اهرة شف
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 كنننا   (1)تلتزامنننات إلنننى الموكنننر )ان نننةر( وت ةمتنننزم الوكةنننر بنننأى التنننزام مننن  الت نننر  النننذى أجنننرا 
 الت ر  تد أجرى  ى الواتع بواسطة الموكر ةفسه.

ت ت نندم أدلننة أكاننر وضننوحا  وممننا ةزةنند منن  أهمةتهننا أةهننا تتضننم  أحنند الت ننر ا (4)والواة ننة الااةةننة
ال اةوةةة التى أجراها الوكةر  ى ال ام التالى دبرام ع د الوكالنة، كمنا أةنه ممحنق بهنذا الت نر  ةسنصة 

 م  مستةدات ع د الوكالة وسأعرضها  ى سةاتها الزمةى كالتالى:

ةولةنه من  ال نام الاناةى  نى عهند ادمبراطنور  ةسباسنةا ، ة نوم منواط  سنكةدرى   ح نر  47ن  نى  1
بت دةم طمب إلى الوالى      ةذكر  ةه أةنه  (0)،44وماةةة بالتسجةر  ى الفرتة عمى المواطةة الر 

جنناةوس ةولةننوس سنناتورةةةوس ةظننرا  نةننه لننةس  ننى اسننتطاعته السننفر جةوبننا     إلننى البمنند )أتمننةم 
 L. 28أوكسننننةرةةصوس( بسننننبب أةننننه  ننننى الصدمننننة ال سننننكرةة الف مةننننة، لننننذا   نننند عننننة        

ةةسننةوس وةنندعى أةضننا  اةوبومبننوس الننذى أعت ننه تبننر صدمتننه  ننى وكننةص  لننه دةو  
الجةش عةدما كا  ةدعى بطمةموس ب  بطمةموس. ام اسم ال بةمة واسم الحى )الجزء التنالى  نى 

 الواة ة ت رض لمتم (.

 .Lن ةبدو أ  الوالى أحنار هنذا الطمنب إلنى اترصةدةكاسنتةس حةنث تنام اصانة من  الصرةماتةسنتاى    4

بفحننص طمبننات جنناةوس المت م ننة  (2)، المةننوط بهننم  حننص اتلتماسننات، 20

                                                 

(1) See P., Oxy. 505 = M. Chr. 350, 179 A. D. 

 حةث توجد حالة أصرى مشابهة وتوض  أ  الوكةر ت ة ع عمةه أى التزام م  الت ر  الذى أجرا .
(2) P. Oxy., 2349, 70 A. D. 

بالصدمنننة  نننى الفرتنننة ال سنننكرةة الروماةةنننة، وكننناةوا ةتحولنننو  إلنننى منننواطةة    ننند سنننم  أصةنننرا لمنننواطةى المننند  ادررة ةنننة  (0)
رومننا  بمجننرد تسننجةر أسننمائهم  ةهننا، بةةمننا لننم ةكنن  ةسننم  لسننكا  م ننر بتسننجةر أسننمائهم إت  ننى ال ننوات المسنناعدة 

اةظنر: وكا  ةسم  لهم بالح ور عمى الجةسةة الروماةةة ب د مضنى أكانر من  ربنع تنر  من  الصدمنة ال سنكرةة  ةهنا. 
ةفتننالى لننوةس: الحةنناة  ننى م ننر تحننت حكننم الرومننا ، ترجمننة:  ننوزى مكنناوى، الهةئننة الم ننرةة ال امننة لمكتنناب، ال نناهرة 

 .09، ص 1992

ة ب اترصةدةكاستةس ومحكمة ال ضاة اتررةق الم رو ة، باسم الصرةماتستاى ةرج ا  إلى ال  نر البطممنى ولكن  ( م4)
   لتغةةرات  ى ال  ر الروماةى. أةظر:اصت ا اتهما طرأ عمةها الكاةر م  ا
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بت ةنننننة  دةوةةسنننننةوس وكنننننةص  ل رنننننراض المنننننذكورة، وب ننننند تنننننراءة الوانننننائق الم دمنننننة مةنننننه، وكنننننا  
دةوةةسةوس )الوكةر( حاضرا  أةضا  وأعطى رضا  عمى هذا اتتفاق ن  در ال رار بتسجةر ع د 

   (1)الوكالة.

 نى أوكسنةرةةصوس صطابنا  ةتضنم   كاسنتةس إلنى مكتنب التسنجةر ن أرسر اترصةدة 0
  (4)ةسصة م  ترار الموا  ة عمى تسجةر ع د الوكالة.

ن  ننى ال ننام الاالننث منن  عهنند ادمبراطننور  ةسباسننةا ، أى  ننى ال ننام التننالى د نندار هننذ  الوكالننة،  2
لبردةننة باسننم ولحسنناب جنناةوس وهننو الننذى ةت نندر هننذ  ا (0)ةجننرى دةوةةسننةوس )الوكةننر( ت ننر ا  

)الموكنر( عبننارة عن  اتفاتةننة أو تسننوةة ةهائةنة دةجننار تط نة منن  انراضننى الزراعةنة، وتبنندأ هننذ  
 ادتفاتةة بالتارةخ ام طر ى ال  د كالتالى:

سننةة، اننم أو ننا ه  48جنناةوس ةولةننوس سنناتورةةةوس، جةنندى  ننى الفرتننة الااةةننة وال شننرة ، عمننر  
مننة الف مةننة  إةننه ةةننوب عةننه وكةمننه دةوةةسننةوس وةنندعى أةضننا  اةوبومبننوس الشص ننةة، ولكوةننه  ننى الصد

الم ننة  بواسننطته طب ننا  ل  نند الوكالننة المر ننق بهننذ  اتتفاتةننة )طننر  أور(. هةراكمةنندةس بنن  ابةننو  منن  
اكسنةرةةصوس )طننر  اننا (. ومضنمو  هننذ  ادتفاتةننة أةنه ب نند أ  سننمم هةراكمةندةس )المسننتاجر( تط ننة 

أرورة التنننى كنننا  ةسنننتأجرها مننن  الطنننر  انور، تنننم ادتفننناق عمنننى أ  تةمنننة  42.5انرض ومسننناحتها 
إةجار هذ  ادرض ةصص جاةوس ب د ص م الضرائب الةوعةة والة دةنة التنى سنددها المسنتأجر، ومن  
ام   د تسمم دةوةةسنةوس وةندعى أةضنا  اةوبومبنوس )الوكةنر( لحسناب سنةد  )جناةوس الطنر  الموكنر( 

            مننننننن  ال مننننننن  وهنننننننى الباتةنننننننة مننننننن  تةمنننننننة إةجنننننننار ةفنننننننس انرورات )أى أردبنننننننا   54مننننننن  هةراكمةننننننندةس 

                                                                                                                            
Coroi, J. N., “Le Papyrologie et l’Organisation Judiciaire de l’Egypte Sous le 

Principate”, Actes de VE Congres International de Papyrologie, Brussels, (1937), P. 

620, 630; Calabi, A., ”l’  nei primi tre Secoli della Dominazione 

Romana”, Aegyptus, 32, II, (1952), p. 406-24; Taubenschlag, R., op. cit., p. 489. 

(1) P. Oxy., 2349, 70 A. D., L. 19-26. 

(2) Ibid., L. 16-18. 

(3) Ibid., L. 1-16. 
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وتةتهى هذ  اتتفاتةة بنب ض ( 1)انرض المؤجرة( ع  ةفس السةة، ب د ص م الضرائب السابق ذكرها.
 الشروط الجزائةة، والتوتةع بأ  ال  د  حة .

 فته هو وكةص  ةتض  أذ  أ  دةوةةسةوس )الوكةر( ابرم هذ  اتتفاتةة باسم جاةوس )الموكر( وب
 أو ةائبا  عةه ن

L. 3-4:  
ةجابا  ن اةت مت إلى جاةوس وهو الطنر  الموكنر  ةجند  ةمتنزم  كذل   إ  آاار هذا الت ر  ن سمبا  وا 

ةممكها، بةةمنا ةكنو  لنه الحنق  بسداد تةمة الضرائب الةوعةة والة دةة المفروضة عمى هذ  انرض التى
أردبا  م  ال م  )طب ا ب د ص م الضرائب( م  تةمة اةجار هذ  انرض  54 ى تح ةر الباتى وهو 

 ولةس لموكةر.،  L. 10ع  تم  السةة لحسابه هو 

دى كنر من  الوكةنر كما أ  ت اتد الوكةنر باسنم الموكنر ةوضن  أ  الم  نود بنذل  هنو أ  تتنوا ر لن
وم  ت اتد م ه )هةراكمةندةس( ةةنة توجةنه آانار ال  ند إلنى الموكنر )جناةوس(، ةؤكند ذلن  الحاتنه ةسنصة 

 (4)م  ع د الوكالة بهذ  اتتفاتةة.

ومننن  المصحنننظ أةضنننا أةنننه طب نننا ل واعننند ال ننناةو  الم نننرى  نننى ال  نننر الفرعنننوةى كنننا  الشنننصص 
ةة ننر   ننى هننذ  الحالننة إلننى ان ننةر ت إلننى الوكةننر،  ةسننتطةع أ  ةت اتنند بواسننطة الغةننر، وأاننر ال  نند

 (0) ال اتد "الوكةر" ة  د ال  د ولك  أار ال  د ةظهر  ى ذمة الموكر ت ذمة الوكةر.

                                                 

(1) Ibid., L. 10-12: 

 

(2) Ibid., L. 5 See also P. Oxy., 505 = M. Chr., 350, 

179 A. D., L. 2-5.  

 .437، 199، 192( شفةق شحاته: المرجع السابق، ص 0)
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 ااةةا : السمطة  ى الوكالة الت اتدةة
 فى ع د الوكالنة  (1)ةمة  الموكر كما توض  الواائق البردةة الوكةر السمطة أو انذ   ى الوكالة؛

 (4)صاص ببةع انمة ةاركةسوس.ال
L. 12-13 

 

م  المصحظ أ  تا ةرسةوس )الطر  الموكر( أعطى باصومبتةفوس )الوكةر( سمطة الت نر   نى 
 بةع هذ  انمة وتسمةم الام  لها

L. 19-20 

 

أ نندرته دةمترةننا مواطةننة سننكةدرةة كاةننت ت ننةم  ننى أوكسننةرةةصوس وكننا  م هننا  (0)وع نند وكالننة آصننر
ر الو ى عمةهنا وتنذكر  ةنه أةنه ةظنرا  لوجنود ةنزاع بةةهنا وبنة  شنصص آصنر ةندعى ابةمناصوس  إةهنا ت ن

بت ةة  حفةدها صارةمو  وكةص  عةها لمحضور أمام أةة سنمطة وأةنة محكمنة بص نوص  
هنذ  ال ضننةة، وةكننو  لننه ةفننس الحننق ماممننا ةكننو  لنندةمترةا ةفسننها التننى عةةتننه، لننو أةهننا كاةننت حاضننرة، 

 وبةاء عمى ذل   إةها راضةة عمى شروط هذ  الوكالة، ال  د  حة  )تاةوةى(.
L. 13-18 

                                                 

(1) P. Oxy. 261 = Sel. Pap., 60, 55 A. D.; P. Oxy., 2349, 70 A. D.; 94, 83 A. D.; S. B., 

7573, 116 A. D.; P. Fam. Tebt., 27, 132 A. D.; P. Teb., 317, 174-5 A. D., P. Oxy., 726, 

135 A. D.; 727, 154 A. D.; Cf. R. Taubenschlag, op. cit., p. 308, n. 2; P. W. Pestman, 

The New Papyrological Primer, Fifth Edition, New York, (1990), p. 135; A. H. El-

Mosallamy, “The Evolution of the Position of the Woman in Ancient Egypt”, Akten des 

21 Internationalen Papyrologenkongressen, Berlin, (1995), Archiv für Papyrusforschng 

Beiherft 3, (1997) p. 255; J. Rowlandson, Women and Society in Greek Roman Egypt, 

Cambridge University Press, (1998), p. 178f.   

(2) S. B., 5, 7573 = Pestman, The New Pap. Prim., No. 27, 116 A. D.  

(3) P. Oxy. 261 = Sel. Pap., 60, 55; See also Rowlandson, op. cit., p. 179. n 4.   
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أ  إحننننننندى السننننننننةدات وم هنننننننا الو نننننننى عمةهننننننننا تننننننندمت طمبننننننننا   (1)ىوةتضننننننن  مننننننن  وكالننننننننة أصنننننننر 

ن  (4)ن منن  المحتمننر  ننى مدةةننة ادسننكةدرةة إلننى اتكسننجةتةس  
لمت ننندةق عمنننى ت ةنننة  هةراكمةنننوس وكنننةص  عةهنننا لةمامهنننا أمنننام السنننمطات اددارةنننة وال ضنننائةة  نننى إتمنننةم 

  ب نض انشنصاص: انولنى ةت منق موضنوع الةنزاع  ةهنا ارسنةةوى )الفةنوم( بشنأ  ص نومتة  بةةهنا وبنة
أرورة والااةةننة صا ننة بإةجننار تط ننة أرض أصننرى تسننتصدم  08بممكةننة تط ننة أرض زراعةننة مسنناحتها 

( تذكر اآلتى: "لذا  إةى أطمب مةكم أ  ت طى ت مةمات إلى 00ن49لمرعى، و ى ةهاةة الطمب )سطر 
أو مننن  ةهمنننه انمنننر حتنننى إذا حضنننر هةراكمةنننوس  المنننوظفة  النننذة  تتضنننم  مسنننئولةتهم هنننذ  انمنننور

)الوكةننر( أمننامهم أ  ةت ننامموا م ننه وهننو ب نندد تةفةننذ كننر شننب باسننمى وأاةنناء رةننابى ماممننا ةكننو  منن  
ح نننى أو سنننمطتى عمنننر ذلننن  لنننو أةةنننى كةنننت حاضنننرة، وبةننناء عمنننى منننا ت ننندم  نننإةى أوا نننق عمنننى هنننذ  

  (0)الشروط".

مةنه الوكةنر سنمطته، لنذا  إةنه ةكنو  عمنى انصةنر  ةتبة  أذ  أ  الموكر هنو الم ندر النذى ةسنتمد
الت ةةنند  ةمننا ة ننوم بننه منن  أعمننار ومننا ةجرةننه منن  ت ننر ات تاةوةةننة بحنندود السننمطة التننى عةةهننا الموكننر 

وتننم ت نندةمها إلننى محكمننة  (2)ةفسننه وأابتهننا  ننى ع نند الوكالننة؛  فننى واة ننة الوكالننة التننى أ نندرها جنناةوس
ها ن ورد  نى ترارهنا اآلتنى: "أ ندرةا ترارةنا بتسنجةر ع ند الوكالنة الصرةماتستاى لمت دةق عمةهنا وتسنجةم

صطنننننننننار )أو إرسنننننننننار ت مةمنننننننننات مكتوبنننننننننة إلنننننننننى( المشنننننننننر ة  عمنننننننننى دار التسنننننننننجةر )اتجوارةنننننننننومى  وا 
)(، وهنننم أةفسنننهم الموا نننو    نننى أتمنننةم اوكسنننةرةةصوس والواحنننة،  ( 
س )الوكةنننر( بشنننأ  الموضنننوعات المنننذكورة  نننى ع ننند لمت امنننر منننع دةوةةسنننةوس وةننندعى أةضنننا  اةوبوبنننو 

                                                 

(1) P. Tebt., 317, 174-5 A. D.  

(2) The Editor, P. Tebt., 317, Introd. 

(3) P. Tebt., 317, L. 29-33: [

 

(4) P. Oxy. 2349, 70 A. D.; and See Taubenschlag, op. cit., p. 312. 
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الوكالة، مامما ةت اممو  بالضبط مع م  أ ندر هنذ  الوكالنة وهنو جناةوس ةولةنوس سناتورةةةوس النذى 
 (1)كا  حاضرا أةضا ، وأ  ةتم استصراج ةسخ مةها بالطرة ة المةاسبة".

ات المنذكورة  نى ع ند وما هو الم  ود م  ت امنر اتجوارةومنوى منع دةوةةسنةوس بشنأ  الموضنوع
الوكالننننةل ل ننننر الم  ننننود هننننو أةننننه ةجننننب عمننننى هننننؤتء المشننننر ة  عمننننى مكاتننننب التسننننجةر  ننننى أتمننننةم 

 ى ةطاق اصت ا هم المكناةى ن التح نق والتأكند  (4)أوكسةرةةصوس ن حةث ت ع الممتمكات محر الوكالة
ولننننة لننننه وت بنننأ  مننننا ةجرةننننه الوكةننننر دةوةةسننننةوس منننن  ت ننننر ات تاةوةةننننة هننننو  ننننى حنننندود السننننمطة المص

ةتجاوزهننا، بحةننث إذا لننم تكنن  هننذ  السننمطة موجننودة أو كاةننت محنندودة ولننم ةمتننزم الوكةننر حنندودها  ننإ  
عممه ت ةةفذ  ى حق الموكر ن  مةاط هذا الةفاذ هو تةام السمطة ومراعاة حدودها. وممنا ةنرج  هنذا 

ر مننننا ةطننننرأ عمننننى اتحتمننننار هننننو أ  اددارة الروماةةننننة كاةننننت حرة ننننة دائمننننا عمننننى مراتبننننة وضننننبط كنننن
ترتبننناط ذلننن  بالم نننال  اتتت نننادةة لمدولنننة الروماةةنننة  (0)الممتمكنننات مننن  تغةةنننرات وت نننر ات تاةوةةنننة

 ومواردها وبما تفرضه م  ضرائب ومستح ات متةوعة عمى هذ  الممتمكات.

 

 

 

 
                                                 

(1) P. Oxy., 234, L. 23-26: 

 

(2) Ibid., ll. 1.-26.  

(3) Cf. P. Oxy., 237, col. VIII, L. 27-43, 89 A. D.; 34, 127 A. D.; Wallace, Taxation in 

Egypt from Augustus to Diocletain, Princeton, (1938), pp. 336ff.  

 .131، 133، 99، 98، 73وكذل  البةود التالةة  423، ص 1998وذكى عمى، م ةةة اتةدولوجوس، ال اهرة 
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 االاا : أركا  ع د الوكالة وشروطه
 ال  د وتح ةق الوكالة وهى كالتالى: ةتضم  ع د الوكالة أركاةا وشروطا  ةجب توا رها تة  اد

 ن التراضى أو اتتفاق: 1
ة  د بذل  اتفاق أرادتة  دةشاء ال  د،  كما توض  اندلة أةه ةنتم ع ند الوكالنة بمجنرد أ  ةتبنادر 
الطر نننا  الت بةنننر عننن  أرادتنننة  متنننوا  تة ، والت بةنننر عننن  هنننذ  ادرادة ةنننتم بطنننرق متةوعنننة سنننواء أكاةنننت 

ابنننات م ظنننم ال  نننود التنننى ة ابمهنننا  نننى  (4)كتابتنننه أو كاةنننت (1)لفظنننا ، وانصةنننرة اسنننتصدمت  نننى تننندوة  وا 
 الواائق البردةة وكا  ذل  بغرض تسجةمها  ى دور السجصت المةتشرة  ى م ر.

)وحرةننة ادرادة  كننا  ةجننب توا رهننا لكننص الطننر ة ، إذ توضنن  الواننائق البردةننة أةننه عةنندما  (
كةص عةنه دجنراء ت نر  منا  ةشنترط أ  ة طنى الوكةنر رضنا  ة وم أى شصص بت ةة  شصص آصر و 

عمنننى هنننذا الت ةنننة ، وةنننتم ذلننن   نننى حضنننور الموكنننر النننذى أ ننندر السنننمطة  نننى الوكالنننة،  فنننى إحننندى 
ةجد جاةوس ة ةة  دةوةةسنةوس وةندعى أةضنا  اةوبومبنوس وكنةص  عةنه والنذى كنا  حاضنرا   (0)الوكاتت

 وأعطى رضا  عمى شروط التوكةر.
L. 23: 

ة ةنننة  دةنننوجةةةس أصنننا  ةةكننناةور وكنننةص  عةنننه والنننذى أعطنننى رضنننا  عمنننى هنننذا  (2)و نننى وكالنننة ااةةنننة
 الت ةة .

L. 23: 

 

 

                                                 

(1) BGU., 93, 11,; P. Oxy., 533, II-III Cent. A. D.    

(2) P. Oxy., 261, 55 A. D.; 2349, 70 A. D.; 94, 83 A. D.; 97, 115-16 A. D.; S. B. 7573, 116 

A. D.; P. Fam. Tebt., 27, 132 A. D.; 29,133 A. D.; P. Oxy., 726, 135 A. D.; P. Tebt., 

317, 174-57 A. D.; P. Oxy. 505, 179 A. D.; 509, Late II Cent.  

(3) P. Oxy., 2349, 70 A. D. 

(4) P. Oxy., 97, 115-16 A. D. 
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 ، رضا  عمى شروط هذا اتتفاقة طى او ةصس الذى تم ت ةةةه وكةص   (1)و ى االاة
L. 25-26: 

 
ت ننوم سننةدة بت ةننة  زوجهننا وكننةص  عةهننا وأةننه كننا  حاضننرا  وأعطننى رضننا  عمننى هننذا  (4)و ننى راب ننة

 التوكةر.
L. 10-14: [  ---

 

ممنننا سنننبق ةتبنننة  تنننوا ر شنننرط الرضنننا بنننة  طنننر ة  ال  ننند وبالتنننالى ةكنننو  ع ننند الوكالنننة مننن  ال  نننود 
وةجنب أ  ةكنو  هنذا  (0)الرضائةة تة  ادها  ى ان ر بمجرد التراضى ك  د البةنع والنره  وادةجنار،

)وصالةننا  منن  ال ةننوب، نةننه لننو تننم تحننت تننأاةر الغننش  الرضننا أو اتتفنناق ح ة ةننا   )
أو ( 2)

)ادكنننرا   ) 
(5)

)أو اسننننتصدام ال ةننن   ةة نننندم الرضننننا، ومننن  اننننم ةنننؤدى إلننننى بطننننص   (
( التى تفرض ال  وبات عمنى الغنش وادكنرا   نى  (7)لذل   درت مةشورات الوتة (6)ال  د، (
  ى ال  ود.

                                                 

(1) P. Oxy., 727, 154 A. D.  

(2) P. Tebt., 317, 174-75. 

(3) Cf. H. J. Wolff, “Consensual Contracts in the Papyri?”, J. J. P., vol. I, (1946), pp. 55ff.; 

Mark L. Damen; Nancy E. Priest, “Registration of A Deed of Sale”, B. A. S. P., vol. 17, 

(1980), pp. 129f.; P. W. Pestman, The New Pep. Prim. Fifth Ed., New York, (1990), p. 

121ff. 

(4) Cf. Oxy., 237, VIII, L. 13; P. S. I., 941, II Cent. A. D.; P. Oxy., 898, 123 A. D.; R. 

Taubensclag, op. cit., pp. 312-15.   

(5) B. G. U., 378, 141 A. D.; P. Fouad, I, 26, 157 A. D.; O. W. Reinmuth, The Prefect of 

Egypt from Augustus to Diocletian, Klio, 34, Leipzig, (1955), p. 88. 

(6) P. Lond. 11, 358, P. 171-2 = M. Chr. 52, 150 A. D.; P. Amh., 78, 184 A. D.; A. 

Thompson, A Family Archive from Siut, Oxford Universit Press, (1934), pp. 17f. 

 م.  ى هذا الشأ :124ر الماار مةشورات الوالى  الةروس اةوداةمو  ال ادر عام ةب( أةظر عمى س7)
P. Oxy., 237, Col. VIII, L. 7-18. 
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 طر ى الوكالة ن الموكر والوكةر.ن أهمةة  4
تبنة  الشننواهد أةنه ل ننحة ع ند الوكالننة ةجنب أ  ةكننو  كننر من  طر ةهننا ن الموكننر والوكةنر ن أهننص  

من  م مومنات دتة نة عن  أطنرا   (1)لمباشرة الت ر ات ال اةوةةة، ةفسر ذل  ما تتضنمةه ع نود الوكالنة
ةة وال صتنات الممةنزة التنى توجند  نى مةناطق الت اتد،  تذكر انسماء كاممة والسمات والبةاةات الشص ن
وذل  لمتح ق م  أهمةة و نصحةة المت اتند  (4)وأجزاء الجسم المصتمفة، وتحدةد ال مر وتوتةع المت اتد،

   لم ةام بانعمار والت ر ات ال اةوةةة وما ةترتب عمةها م  اكتساب الح وق والتحمر باتلتزامات.

التننى أ نندرها الجةنندى جنناةوس ةولةننوس سنناتورةةةوس وعننة  ( 0)ومنن  المصحننظ أةننه  ننى ع نند الوكالننة
  ةها دةوةةسوس وكةص  عةه، ذكر أةه سبق أ  أعت ه تبر صدمته  ى الجةش. 

L.33: 

بنننذل  التأكةننند بننننأ  وذكنننر ذلننن   ننننى ع ننند الوكالنننة لننننه أهمةتنننه ومغنننزا ،  منننن  المحتمنننر أةنننه ة  نننند 
وةتمتننع بأهمةننة مباشننرة  Libertusدةوةةسننةوس كطننر   ننى ع نند الوكالننة )وكةننر( أ ننب  شننصص حننر 

)الت ننر ات ال اةوةةننة، ومنن  اننم    نند الوكالننة  ننحة   وبالف ننر تننم تسننجةمه واسننتصراج ةسننخ  (
)وا   ننن  هنننذا التفسننننةر  ةكنننو  م ةنننا  أةنننه لننننو لنننم ة نننم جننناةوس ب تننننق  (2)مةنننه. ) 

دةوةةسةوس ن ب  ع د الوكالة رةر  حة  وتابر لمبطص ، ن  ال واعد الروماةةة المطب نة  نى تمن  
مةصدةة( لم ت تر  لم بد بانهمةة الكاممة لمباشرة الت ر ات ال اةوةةة، وال ناةو  الم نرى ن  73الفترة )

               اةى كا  أكارادررة ى ة تر  لم بد بشص ةة تاةوةةة ولكةها م ةدة، وال اةو  الروم

                                                 

(1) P. Oxy., 2349, 70 A. D; S. B., 7573; P. Fam. Tebt., 27, 132 A. D.; 29, 133 A. D., P. 

Tebt., 317, 174-5 A. D; P. Oxy o, 1274, III Cent. A. D. 

(2) P. Oxy., 2349, L. 23-24: 

 See also P. Fam. Tebt.27, 132 A. D. 

(3) P. Oxy., 2349, 70 A. D. 

(4) Ibid., LL. 24-25. 
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تشننددا  ولننم ة تننر  أساسننا بهننذ  الشص ننةة ال اةوةةننة لم بنند، إت أ  الرومننا   ننى م ننر بمننرور الوتننت  
تأاروا ب واعد ال اةو  الم رى ن ادررة ى، وكا  عبةد ادمبراطور أحس  حات  م  عبةد ان راد، وأصنذ 

ترتبننناط بنننب ض انعمنننار سنننوء الرومنننا   نننى اتعتنننرا  لم بةننند بذمنننة مالةنننة مسنننت مة وبحنننق التممننن ، وبا
دارة ب ننض انعمننار أو  نةفسننهم أو منن  أجننر أسننةادهم  ننى مجننار البةننع، وتح ننةر وسننداد انمننوار، وا 

  (1)الممتمكات، ام تحسةت أوضاعهم اتجتماعةة وال اةوةةة  ى ال  ر البةزةطى.

أهمةتنننه و  (4)وبةننناء عمنننى منننا سنننبق  نننإ  عتنننق ال بننند دةوةةسنننةوس ترتنننب عمةنننه اكتسننناب  نننفة الحرةنننة
 الكاممة  ى إجراء الت ر ات ال اةوةةة سواء باسمه هو أو باسم م  ةةوب عةه.

 ن محر اتتفاق: 0
ومحر اتتفاق أو موضوع الوكالة، هو الت ر  الذى أذ  الموكر الوكةر  ى ال ةام به ةةابة 

 عةه، وةمك  ت سةم الوكالة باعتبار الت ر ات الموكر  ةها إلى انةواع التالةة:

 وكالة خاصة أ ـ
هذا الةوع  وهى التى ةكو  موضوعها أو محر اتتفاق  ةها ت ر  م ة  ومحدد، وة ر  

(Procurator unius rei)       بالم طم  الصتةةى
 وتوض  الواائق البردةة أ       ،(0)

 

                                                 

؛ 172ننن169(، ص 1950عبند المنة م بنندر و عبند المنة م البندراوى: مبننادئ ال ناةو  الرومناةى، ال ناهرة ) ( أةظنر: محمند1)
R. Taubenschlog, op. cit., pp. 87-96.و ى أبو طالب: "تطبةق ال اةو  الروماةى  نى م نر الروماةةنة"،  ؛ 

(، ص 1998؛ ذكننى عمننى: م ةةننة اتدةولوجننوس، ال نناهرة )072( ص 1959، )2ننن0مجمننة ال نناةو  واتتت نناد، ال نندد 
 .168ن160

عامنا  هنو أ  ة تنق لكنى  03عمر  عن   ورد  ى الةظم لجاةوس: أةه م  انسباب الوجةهة لمة  الحرةة لم بد الذى ة ر( 9)
عامننا . اةظنر: السننةد ال ربنى حسنن : ةظننم  03ة نب  وكننةص . وال تنق ال نناةوةى لم بند ةكننو  إذا بمن  منن  ال منر أكاننر من  

 .41(، ص 1998جاةوس  ى ال اةو  الروماةى، دار الةهضة ال ربةة، ال اهرة )
(3) A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, (1953), s. v. 

procurator unius rei; R. Taubenschlag, op. cit., p. 309f. 
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وتح ننةر  (4)وادةجننار(1)ب ننض ع ننود الوكنناتت كاةننت محننددة بننب ض الت ننر ات ال اةوةةننة كننالبةع 
 (0)دةو .ال

ةوض  ذل  أ  هةراكمةا بةت هرمةس تامت ب مر توكةمة  ااةة  لزوجها هةراكمةدةس وةدعى أةضا  
 الةرةوس  ى  ترتة  زمةتة  مصتمفتة ، كما أ  موضوع كر مةهما ةصتم  ع  اآلصر وةت مق 

ارةو  وةت مق موضوعه ببةع انمة أاةة (2)م. 104أكتوبر عام  18بت ر  محدد: التوكةر انور  ى 
 وموضوعه ةت مق بالتةفةذ  (5)م.100 براةر  45باسمها وةةابة عةها، والتوكةر الااةى  ى 

أردبا   46ضماةا ل رض عةةى مستحق لها وتةمته  عمى ب ض الممتمكات المرهوةة 
 بشأ  ذل . م  ال م  ولم تسترد  حتى ذل  الوتت، لذا  إةها عةةت زوجها السابق ذكر  وكةص  عةها 

L. 41-44:               

  

عمى مسودة ل  د وكالة حةث أ  الكاتب لم ةذكر أسماء طر ى  (6)ى الواائق البردةةوتحتوى إحد
ال  د وت تارةصه، وةبدو أةها ت دةر ل  د سابق عة   ةه الكاتب )وهو الطر  الموكر( وكةص  عةه 

تةمة ترض مستحق له م  جاةوس مةمةوس كورةوتوس الموجود   L. 4لتح ةر 
            حدث أ  ةفس الموكر استرد تةمة هذا ال رض وتسممه كامص   ىبادسكةدرةة، ولك  

                                                 

(1) P. Oxy., 94, 83 A. D.; P. Rein., 44, 104 A. D.; S.B., 7573, 116 A. D.;  P. Fam. Tebt., 27, 

132 A. D.; B.G.U., 805, 137-8 A. D.; P. Oxy., 505, 179 A. D.; 3365, 241 A. D. 

(2) P. Corn., 10 119 A. D.; P. Oxy., 724, 155 A. D.; P. Amh. 90, 159 A. D., P. Oxy., 502, 

164 A. D.; B.G.U., 603, 168; P. Fay., 95, II Cent. A. D., P. Corn., 11. 

(3) P. Oxy., 4624, I Cent. A. D.; P. Fam. Tebt., 29, 133 A. D.; P. Oxy., 509, Late II Cent. 

A. D. 

(4) P. Fam. Tebt., 27, 132 A. D.   

(5) Ibid., 29, 133 A. D.  

(6) P. Oxy., 509, Late II Cent A. D. 
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وةحدد مهمة الوكةر بغرض واحد وهو أ  ة در ( 1)رضو  ذل  الوتت، لذل   إةه ة وم بهذا الت دةر
ن ةةابة عةه ن إة ات  باستةفاء تةمة ال رض )مصال ة(   ط دو  أ  ةتسمم أى شب وذل  دلغاء الره  

 المرتبط بهذا ال رض.

أ  جةدى مسرح ةدعى ماركوس  ةبوس هورةجةةةس، ةظرا  نةه  (4)ةستصمص م  واة ة أصرىو 
  د عة  وكةص  عةه أورةمةوس سرابةو  وةدعى  ( 03ب ةدا  ع  م ر إتامته )سطر 

دةوةةسةواةو  لةبةع ب ض ممتمكاته وهى تط ة م  انراضى الزراعةة بها حدة ة وطاحوةة لر ع المةا  
تمام ادجراءات ال اةوةةة الصا ة بهذا البةع ةةابة   )ساتةة( ومةزر  ى اوكةسرةةصوس، وا 
 ع  موكمه.

 ب ن وكالة عامة
ةما ة وم الوكةر بكر انعمار والت ر ات  وموضوع الوكالة هةا ت ة ت ر عمى ت ر  م ة  وا 

ن راد، صا ة انرةةاء مةهم، ال اةوةةة بإذ  م  الموكر، وهذا انذ  أو السمطة تكو  عامة، واعتاد ا
عمى استصدام هذ  الوكالة ال امة  ى إدارة ممتمكاتهم، وأ ب  ةتم الت بةر عةها بالم طم  الصتةةى 

procurator omnium bonorum.
 (0)

 

                                                 

(1) Ibid., L. 11-13:         

( )  

(2) P. Oxy., 3365, 241 A. D.; See also Wartenberg U., “The Family of Aurellus Sarapion 

allas Dionysotheon”. Proceedings of the XIX
th

 International Congress of Papyrology, 

Cairo, (1989), BACPS, Cairo, (1992), pp. 16-17.   

(3) Cf. A. Berger, op, cit., S. V. Procurator (in private law); R. Taubenschlag, op. cit., p. 

312n. 16; Modrzeiewski, J. M., “Le Mandat dans la pratique Provinciale à la lumiere 

des Letters Privées Grecques d’Egypte,” Droit Imperial et Traditions Locales dans 

l’Egypte Romaine, Variorum, (1990), pp, 471-72. 
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وم  ال  ر البطممى ةوجد ماار واض  هو أرشة  زةةو  وكةر أعمار ابولموةةوس والمشر  
وزةرا  لممالةة  ى عهد بطمةموس الااةى، وةوجد أرشة  كامر تركه عمى ضة ته، وكا  ابولموةةوس 

  (1)زةةو  به الكاةر م  الم مومات ع  أدارته لهذ  الضة ة.

مةصدةة( عمى إعص  بو اة شصص م دم إلى الكاتب الممكى 149)عام  (4)وتحتوى واة ة بردةة
 ل سم هةراكمةدةس أتمةم ارسةةوى )الفةوم( م :

ةوس جمةازةارخ سابق وة مر أاةاء رةابه م  صصر ةمةسةاةوس وةدعى أةضا  سابةةوس ب  سابة
تد مات  ى شهر أمشةر  ارتمةدوروس بأ  حفةد  )اتسم( والصاضع لضرةبة الرأس 

  (0)ال ام الاالث عشر م  حكم ادمبراطور هادرةا  لذل   هو ةطمب وض ه  ى تائمة المتو ة .

س ب  سابةةوس جمةازةارخ سابق وة مر أاةاء رةابه م  صصر وكةمه وجاء  ى التوتةع: سابةةو 
 ةمةسةاةوس وةدعى أةضا  أرتمةدوروس ب  سارابةو ، تدم )هذا ادعص (.  

L. 12-16: 

 

                                                 

(1) See M. Rostontzeff, A large Estate in Egypt in third century B.C., Madison, (1922), pp. 

28; 73ff; J. M. Modrzejewski, op. cit., p. 472-73. 

لطنر ة  أم ت، إذا أ  زةةنو  ت ةحمنر حةث ةرى مودرز ةةسكى أةةا ت ة ر  ما إذا كا  تد تم التو ر إلى ع ند بنة  ا
ل ب وكةر ابولموةةس ومركز  رةر مؤكد، وأةه  ى الغالب كا  موظفنا  حكومةنا  منأجورا . إت أ  هنذا النرأى ت ةسنتةد إلنى 

، ص 1976، ال ناهرة 2، ط 0أدلة توةة تبرر ، وأةظنر أةضنا: إبنراهةم ة نحى، تنارةخ م نر  نى ع نر البطالمنة، ج 
 ةضا :، وأةظر أ123ن149

Litninenko, Y. M., “Some Notes on the Greek “Colonial” Agriculture in Ptolemaic 

Egypt”, Akten des 21. Int- Papyrologenkong., Berlin, (1995), Archiv Fur Pap., Beiheft, 

(1997), p. 609f. 

(2) P.S.I., 1064= Sel. Pap., 310, 129 A. D.   

(3) See Walter Scheidel., “The Death Declarations of Roman Egypt: A Re-appraisal”, 

Bulletin of the American Socity of Papyrologists, 36, (1999), pp.53ff.  
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وةظرا  نةه لم ةرد بالةص ما ةشةر إلى أ  موضوع هذ  الوكالة كا  محددا  ب مر أو ت ر  
م ة ،  إةه ةمك  ال ور أ  ةمةسةاةوس أ ب  وكةص  ب د أ  ُمة  أذ  أو سمطة عامة، وم  ام  هو 

 ة مر بموجبها ةةابة ع  ان ةر )الموكر( وأاةاء رةابه.

أ  دةوس جمةازةارخ مدةةة ربما اكسةرةةصوس أو  (1)ةشرها حدةاا   وتوض  بردةة أصرى تم
ادسكةدرةة، امتم  مساحة كبةرة م  انراضى  ى أتمةم اكسةرةةصوس و ى صطاب أرسمه إلى وكةمه 

(L. 22 )  سارابةو  ةتض  مةه مدى ت دد وتةوع المهام التى كا  ة وم بها هذا الوكةر
 ةتولى إدارة أمص  موكمه دةوس بم تضى أذ  عام مةه.مما ةشةر إلى أةه كا  

ترجع إلى عام  (4)ول ر م  أوض  انمامة لهذا الةوع م  الوكالة ال امة ةوجد  ى واة ة بردةة
ب د المةصد وتحتوى عمى ع د وكالة م دم إلى اترصةدةكاسةتس لمت دةق عمةه وتسجةمه  152

 وترجمته كالتالى:

، وجاةوس ماركوس ابولةةارةوس )طر  أور(، وم  "م  جاةوس ماركوس أبةو 
أو ةصس ب  أو ةصس م  اكسةرةةصوس )طر  اا (. أبةو  وأبولةةارةوس بسبب عدم 
استطاعتهما  ى ذل  الوتت السفر إلى م ر وا  ا عمى ت ةة  أو ةصس السابق ذكر  

عةهما بص وص أمصكهما الكائةة  ى إتمةم  ( L. 14)وكةص  
كسةرةةصوس. وحسب هذ  اتتفاتةة ة وم أو ةصس )الوكةر( بانشرا  عمى اب  وابةة ا

أصةهما )انسماء( ال ا رة  المذة   ى رعاةتهما، كذل  ة وم بتح ةر ادةجارات، 
وتأجةر انراضى متى كا  ضرورةا، وأ  ةمامهما أمام المحاكم، وأ  ةبةع المةتجات 

ص ه ن لذا  إ  كر م  له  مة بهذ  انمور أ  عةدما ةتطمب الحار ذل  ن طب ا دص
ةت امر مع أو ةصس  ى كر م  المهام السابق ذكرها. واةه )أى أو ةصس( سو  ة دم 
إلةهما حسابا  شهرةا  ع  كر أعماله. وله سمطة أو حق الت ر   ى كر شب كما لو 

هذ   كاةا موجودة  بشص ةتهما، وتد أعطى أو ةصس، الم ة  وكةص ، رضا  عمى
                                اتتفاتةة وعمى كر الشروط التى وض ها أبةو 

                                                 

(1) P. Oxy., 4624, First Century A. D.  

(2) P. Oxy., 727, 154 A. D. 
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وأبولةةارةوس وأ  تظر تاةوةةة، وةطمبا  )تسجةمها(. )التارةخ( ال ام السابع م  عشر 
م   4م  حكم ادمبراطور تة ر اةمةوس هادرةاةوس اةتةةوس أرسطس بةوس،   

 شهر أمشةر".

 : 45ن42وم  صصر هذا الةص وصا ة السطر رتم 

  
ةتبة  أ  انذ  أو السمطة الممةوحة لموكةر هى عامة وشاممة لجمةع الجواةب المت م ة بإدارة هذ  
الممتمكات محر الوكالة، بم ةى أةه لموكةر الحق  ى إدارة انراضى وال  ارات التى ةمتكمها هذا  

اكسةرةةصوس وزراعة هذ  انراضى وتأجةرها وتحرةر ع ود ادةجار  الشص ا  وت ع  ى أتمةم
عطاء ادة اتت وبةع  الصا ة بها، وتح ةر أو د ع المبال  الةاتجة ع  هذ  ادةجارات وأصذ وا 
المحا ةر والمةتجات ومحاسبة المستأجرة  وتشغةر ال مار الزراعةة  الصزمة  ل رض و ى اتصاذ 

 (1)ت الضرورةة بشأ  ذل .كا ة ادجراءات والت ر ا

(  ى ال ضاةا المدةةة 43ن19كما تشتمر الوكالة انذ  لموكةر بأ  ةمامهما أمام المحاكم )سطر 
 التى تر ع مةهما أو عمةهما و ى اتصاذ جمةع ما ت تضةه إجراءات الت اضى.

ب  وابةة وتشترط هذ  الوكالة عمى الوكةر اتلتزام بادشرا  وبرعاةة ااةة  م  ال  ر وهما ا
 أصةهما، وأصةرا  ةكو  عمى الوكةر ت دةم حساب شهرى ع  كر ما ة وم به م  أعمار.

)وتمدةا الواائق البردةة بةماذج لكشو  حسابات مرسمة م  ب ض الوكصء  إلى  (
موكمةهم،  الوكةر هةروةةةوس ةرسر كشفة  بالحساب إلى موكمه أورةمةوس أبةاةوس اكسجةتةس 

                س البولى )الشورى( بادسكةدرةة ةتضمةا  تفا ةر ادةراداتوعضو مجم

                                                 

(1) cf. P. Wisc., 20, 156 A. D.; 21, 161 A. D.; P. Ryl., 132, 32 A. D.; P. Corn., 10, 119 A. 

D; 11, Early 3 Cent. A. D. 
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والكش   (1)م.،452والم رو ات ع  أمص  انصةر  ى اةادلفةا: الكش  انور ع  شهر توت عام 
 (4)م.456الااةى ع  شهر برمهات عام 

ار وةبدو أ  أورةمةوس ابةاةوس كا  عمى درجة كبةرة م  الةفوذ والاراء واةتشرت أمصكه  ى أك
أةه أمتم  مساحات م  انراضى  ى ةوهمةرةا وعة  وكةص   (0)م  مكا ،  توض  واة ة بردةة أصرى

ددارتها وةدعى أورةمةوس اةرةاةوس الذى تام بإرسار كش  حساب ع  أعماله  عةه 
 م.458إلى موكمه أبةاةوس ع  شهر برمود  عام 

ر م  وكةر واحد تةتشار أمصكهم  ى أكار م  ةتض  أذ  أ  ب ض كبار المص  است ا  بأكا 
مكا  وةدر ذل  عمى ما شهد  ال ر  الاالث المةصدى م  الةمو المضطرد لمممكةات الكبةرة م  
انراضى الصا ة، وكا  أارةاء ادسكةدرةة والروما  أو ر حظا   امتمكوا مساحات كبةرة م  انراضى 

)ات م  الضرائب بشروط مةسرة وكاةرا  ما ح موا عمى إعفاء أو د ع ضرائب مصفضة  (
( )
(2) 

وتوض  الواائق البردةة أةه عةد استئجار ب ض انراضى محر الوكالة ةت دم المستأجرو  
لصتفاق والت اتد عمى تةمة ادةجار السةوى ومدة ادةجار  ب روضهم إلى الوكصء 

لمتب ة  ى ع ود تأجةر انراضى. كذل  ة وم الوكصء ةةابة ع  المص  والشروط واتلتزامات انصرى ا
بتح ةر تةمة ادةجارات الةوعةة والة دةة وسداد الضرائب والمستح ات انصرى المفروضة عمى تم  

 (5)انراضى.
                                                 

(1) P. Lond., 1226, 254 A. D.  

(2) P. Flor., 321, 256 A. D. 

(3) P. Flor., 322, 258 A. D. 

(4) Cf. Johnson, A. C., Roman Egypt to the Reign of Diocletian, An Economic Survey of 

Ancient Rome Ed. By T. Frank, Vol. 2. Baltimore, (1936). p. 224. 

م ننننننطفى ال بننننننادى، "انرض والفننننننصح  ننننننى م ننننننر الروماةةننننننة"، الجمة ننننننة الم ننننننرةة لمدراسننننننات التارةصةننننننة، ال نننننناهرة        
 .106، 145(، ص 1972)

Rowlandson, J. L., Landowners and Tenants in Roman Egypt, Oxford, (1996), pp. 55f. 

(5) See P. Corn. 10, 119 A.D.; P. Oxy. 727, 70 A.D.; 2349,154 A.D.; 3365, 241 A.D.; 

Westermann, W. L., P. Corn. 11, early 111 cent., Introd. See also Rathbone, D. W., 
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كاةوا موظفة  تاب ة  لمدولة وةتولو  إدارة الضةاع التى  وةرى رستو تز  أ  
طع واس ة م  أراضى ادمبراطور واستأجرها أ حاب الةفوذ مار أبةاةوس وم  المحتمر تتكو  م  ت

لم  أةهم استامروا مبال  ضصمة  ى هذ  انراضى، وةضة  تائص  وةصةر إلةةا أ  
ةك  موظفا  صا ا  لدى كبار المص  ولكةه مةتدبا  م  تبر الدولة، ومع ذل  كا  ةصضع ل احب 

 (1)ر الذى ةسأر أمام اددارة عما مة  م  أرض.المار الو ة

ررم أ  كا  ةطمق عمى المدةرة  الذة  ةتولو  إدارة  ولك  م  المصحظ أ  هذا الم ب 
 إ  كبار مص  انراضى الصا ة تد استصدمو  وأطم و  عمى وكصئهم أةضا  مةذ ال ر   (4)أراضى ادمبراطور،

 (0)انور المةصدى.

ةةةوس هذا كا  ةأصذ الت مةمات م  موكمه أبةاةوس، وةح ر عمى أجرة م  إ  هةروكذل   
      وت أ  هذ  انراضى والضةاع كاةت( 5)وت ةوجد دلةر عمى أةه موظ  حكومى، (2)الضة ة،

                                                                                                                            
Economic Rationalism and Rural Society in Third-century AD Egypt: The Heroninos 

Archive and the Appianus Estate, Cambridge, (1991), pp. 79-82; Kehoe, D. P., “The 

Management of Estates in Roman Egypt and Italy”, Proc. of the 19 Int. Cong. Pap 

Cairo, (1989), BACPSI, Cairo, (1992), p. 100f. 

 .586رستو تز : المرجع السابق، ص  (1)
(2) BGU, 14, 255 A. D.; Sel. Pap., 226, 288 A. D. 

(3) P. Oxy., 4624, First Cent. A. D.; P. Oxy., 727, 154 A. D.; 3048, 246 A. D. 

 ,R. Taubenschlag, opكنذل   نإ  هنذا الم نب تنم اسنتصدامه أحةاةنا  للشنارة إلنى الو نى عمنى ال نغةر، أةظنر 

cit., p. 159.  عمى ال غةر وبة  الوكةر.ومع ذل   إ  الفارق كبةر وواض  بة  الو ى 
(4) See P. Lond., 1226, 254 A. D.; P. Flor. 321, 256 A. D.; 322, 258 A. D.   

دراصمنة شنهرةا ، والوكةنر اآلصنر أورةمةنوس اةرةناةوس  نى  23وكةنر هةروةةةنوس كنا  ر الأجنةتض  م  هذ  الواائق أ  
 دراصمة شهرةا. 23ةوهمةرةا كا  ةح ر أةضا  عمى 

دراصمنة  143أ  وكنةص  ةندعى ابولوةةنوس كنا  ةح نر عمنى  (.BGU., 14, 255 A. D)واة نة أصنرى وةتضن  من  
شننهرةا  والننوكصء الننذة  ةتولننو  إدارة انراضننى التننى تمتمكهننا كالبورةةننا هةراكمةننا  ننى أتمننةم اوكسننةرةةصوس ةح ننمو  عمننى 

 .Pمنا ورد  نى هنذ  الواة نة من  ال من  طب نا  ل (  L. 19)مص  ات أو أجور شهرةة 

Oxy., 3048, 246 A. D.  
(5) P. Lond., 1170 col. XI, 258/ 9 A. D.  



 
 

 
 
 
 
 

 الوكالة التعاقدية فى مصر الرومانية

 

483 

أراضى مستأجرة بواسطة هؤتء المص   هى تمار ةموا نراضى الممكةات الكبةرة الصا ة التى كاةت 
   الفترة الزمةةة )ال ر  الاالث(.سمة ممةزة  ى تم

 ج ن وكالة بالص ومة
هو انذ  لموكةر بالد اع ع   (1)وموضوع الوكالة  ى هذا الةوع، كما ةتبة  م  الواائق البردةة

م ال  موكمه سواء كا  مدعةا أو مدعى عمةه  ى المةازعات والص ومات المدةةة، وكذا الحضور 
أةة سمطة تضائةة أو إدارةة وال ةام بإجراءات الت اضى ومباشرة ةةابة ع  الموكر أمام المحاكم أو 

 الت ر ات المت م ة بموضوع أو موضوعات الةزاع والمحددة  ى ع د الوكالة.

ونطرا  المةازعات  ى المسائر المدةةة أ  ةةوب عةهم وكصء وأ  ةست ةةوا بالمحامة  
( عمى ت ةةهم مةذ  ترة مبكرة م  ع ر متى أرادوا ذل ، والموا  ة  (

البطالمة كا  أمرا  عادةا  ومألو ا  وةتم ع  طرةق محاكم ال ضاة ادررةق )صرةماتستاى( باعتبارها 
أما  ى ال  ر الروماةى  ت ةة  الوكصء ةتم ع  طرةق التو ر إلى  (4)مفوضة م  المم  البطممى،

برام ال  ود بة  أطرا ها.  اتفاتةات وا 

أسباب أصرى كاةت تتطمب  ى الغالب ت ةة  الوكصء، صا ة إذا وض ةا  ى اتعتبار والمرض و 
ت دد ادجراءات ال ضائةة وت  دها، وتصم  الص وم أحةاةا  ع  الحضور، وكذا التأجةر والتأصةر  ى 
            ةظر ال ضاةا كا  أمرا  شائ ا ، وكا  الت اضى ةمتد  ى ب ض ال ضاةا التى تمر م 

                                                                                                                            

وتتضننننم  كشنننن  حسنننناب ةوضنننن  أ  هةروةةةننننوس تننننولى  ننننى  تننننرة تح ننننة إدارة ضننننة ة أصننننرى  ننننى اةادلفةننننا ةمتمكهننننا 
 هةراكمةدةس عضو مجمس البولى )الشورى( وجمةازةارخ مدةةة أرسةةوى.

(1) P. Oxy., 261= Sel. Pap. 60, 55 A. D.; P. Oxy. 97, 115-6 A. D; 726, 135 A. D.; P. Tebt., 

317, 174-5 A. D.; P. Oxy., 365, I Cent. A. D.; P. Thead., 15, 280-1 A. D.; Cf. A. 

Berger,op. cit., S. V. procurator absentis. 

(2) P. Taubenschlag, op. cit., p. 506. 

ترار المم  بطممةوس الااةى  رض حظرا  عمى مرا  ة المحامة   نى ال ضناةا المت نمة بمنوارد الدولنة  وم  المصحظ أ 
ةظنرا  لمننا تسنببه منن  إلحناق انضننرار بهنذ  المننوارد، وأ  من  ةتننورط منةهم  ننى مصالفنة ذلنن  سنةتم إرسنناله تحنت الحراسننة 

 ةظر:المشددة إلى المم  البطممى وت ادر أمصكه ل ال  الصزاةة ال امة، أ
P. Amh. 33= Sel. Pap. II, No. 273, 157, B. C. ll. 28-37. 



 
 

 
 
 
 
 

 الوكالة التعاقدية فى مصر الرومانية

 

481 

لذا كا  ةمجأ ان راد إلى إبرام ال  ود مع وكصئهم لتماةمهم أمام  (1)عدة سةوات،موظ  إلى آصر إلى 
الجهات ال ضائةة وال ةام بما ةتطمبه ذل  م  إجراءات،  ةتض  م  بردةة  ى مجموعة بردى 

أ  ةزاعا  ةشب بة  سةدة  (4)ب د المةصد 55وترجع إلى عام  (P. Oxy., II, 261)اوكسةرةةصوس 
مترةا وشصص ةدعى إبةماصوس، لذل  أبرمت ع دا  مع حفةدها صارةمو  وتم تحرةر  مسةة تدعى دة

أمام مكتب التواةق  ى اوكسةرةةصوس ورد  ةه ماةمى: "بشأ  الدعاوى التى ت دمها دةمترةا، الطر  
الم ر، ضد إبةماصوس ب  بولةدةوكةس أو التى إبةماصوس ةفسه ةت دم بها ضدها، ولكوةها ت تستطع 

ة )أى اتةتظار( أمام المحكمة بسبب ض فها كامرأة،  إةها عةةت حفةدها صاةرةمو  السابق المداوم
ذكر  وكةص  عةها لةمامها أمام أةة سمطة وأةة محكمة وةكو  له ةفس الحق بشأ  هذ  انمور مامما 

ةة ، ةكو  لدةمترةا التى عةةته لو أةها كاةت حاضرة بشص ها لذا  إةها راضةة عمى شروط هذا الت 
 ال  د  حة ".

LL. 9-18:    

تحتوى عمى ع د وكالة بالص ومة تدمته سةدة لمت دةق عمةه وتسجةمه وعةةت  (0)وواة ة أصرى
  ةه زوجها هةراكمةدةس الكبةر وكةص  عةها بشأ  تضةتة :

                                                 

(1) See e. g. M. Chr., 68, 15 A. D.; S. B., 5240, 16 A. D.; P. Fam., 24, 124 A. D.; P. Oxy., 

237, 186 A. D.; 899, 200 A. D.; Reinmuth, O. W., op. cit., pp. 101-102; Swarne, P. R., 

The Ptolemaic and Roman Idios Logos, A. M. Hakkert, Toronto, (1970), pp. 41f. 

 4193وةفتالى لوةس، المرجع السابق، ص 
(2) = Sel. Pap. 60; Rowlandson, J. L., Women and Society in Greek and Roman Egypt, 

Cambridge, Unineristy Press, (1998), p. 178.f. 

(3) P. Tebt., II, 317, 174-5 A. D. 
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تط ة أرض  ى أوكسةرةةصوس تسم بولةمو   ى أتمةم  ( 21)تت مق بممكةة  :انولى
 أرسةةوى. 

تط ة أصرى  ى ترةة كةركةسوصا  ى ةفس ال سم وةفس  ( L. 28)الااةةة: تت مق بإةجار 
 ادتمةم.

( ةتض  7ن2وعمى الررم م  أ  هذ  السةدة م  ترةة تبتوةس تسم بولةمو  أتمةم ارسةةوى )سطر 
م  الةص أةها كاةت  ى ذل  الوتت صارج هذا ادتمةم، وم  المحتمر  ى ادسكةدرةة، إذ ةذكر 

ت تستطةع  ى ذل  الوتت أ  ت وم بالسفر إلى إتمةم أرسةةوى   د عةةت زوجها  الةص أةه ةظرا  نةها
هةراكمةدةس وكةص  عةها، وأ  ةبحر جةوبا  إلى ادتمةم السابق ذكر  وأ  ةحضر أمام أستراتةجوس 
تسمى اةمةستةس وبولةمو  أو أمام س ادة اولبةوس هةراكمةدةس مدةر أراضى ادمبراطور عةدما ة وم 

رة إلى ادتمةم أو أمام س ادة اتبستراتةجوس أو أى تاضى آصر، وأ  ةةفذ كر شب  ةت مق بالزةا
 (1)بهاتة  ال ضةتة .

وهكذا تتض  الظرو  والدوا ع التى أدت إلى تةام أطرا  الص ومات إلى إ دار مار هذ  
اصر كر إتمةم التوكةصت، واتست اةة بالوكصء وهم ب دد الو ور إلى حمور لمةازعاتهم وتضاةاهم د

         م  أتالةم م ر المصتمفة، أما بالةسبة لمص وم المدرجة تضاةاهم  ى ال ائمة التى ت رض
                                                 

(1) Ibid., LL. 8-20: 

( )

 



 
 

 
 
 
 
 

 الوكالة التعاقدية فى مصر الرومانية

 

480 

عمى محكمة الوالى أاةاء جولته ال ضائةة التالةة  الموت  بالةسبة لهم أكار   وبة، ن  حضورهم 
وةف ات  كا  ةةطوى عمى تحمر الكاةر م  المشاق والةف ات مار ةف ات السفر لمسا ات طوةمة

واةتظار  ( = Conventus)ادتامة  ى مكا  اة  اد الجمسات ال ضائةة الدورةة 
موعد اة  اد الجمسة ال ضائةة المص  ة تتمةمهم، وهذا ة ةى اتةتظار طوةص  حتى موعد هذا 

مع وةتض  ذل   ى  ةغة ب ض ع ود الوكالة التى أبرمتها أطرا  الص ومات  (1)الحدث السةوى،
 وكصئهم.

م  هذا الةوع ولك  تة  ه ب ض البةاةات، إذ أ   (4) تحتوى أحد الواائق البردةة عمى ع د وكالة
الموكر لم ةابت اسم الوكةر وتحدةد تارةخ إ دار هذ  الوكالة ولذل  تر  لكر مةهما مسا ة صالةة 

(blank space) دةةة اوكسةرةةصوس  ى ال  د الذى جاء  ةه، أ  أبولوةةوس ب  ابولوةةوس م  م
ة ر لن )مسا ة صالةة لوضع اسم الوكةر( م  ةفس المدةةة، ةظرا  نةه ت ةستطةع بسبب المرض ال ةام 
بالسفر إلى حةث ت  د جمسة الوالى ال ضائةة للتمةم،   د عة  عةد لذل  )مسا ة صالةة( لةمامه  ى 

ةوس   مامبرتةةوس أو التح ةق بشأ  ما هو موجه ضد  وذل  أمام عظمة الوالى بةتروة
انبستراتةجوس جةمةوس باسوس أو أى تاضى آصر، وأ  ةةفذ كر شب ةت مق بهذ  ال ضةة طب ا  لهذا 

  الت ة :

LL. 10-21: 

                                                 

(1) Cf. S.B. 7870, 107 A. D.; P. Lond., 358, p. 172, 150 A. D.; BGU., 226, 99 A. D.; P. 

Ryl., 74, 133 A. D.; P. Tebt., II, 303, 176-80 A. D.; P. Oxy., 2754, III Cent. A. D.; R. 

Taubenschlag, op. cit., p. 499-500; Naphtali Lewis, “The Prefect’s Conventus: 

Proceedings and Precedures” BASP, Vol. 18, No. 3-4, (1981), pp. 119.ff. 

(2) P. Oxy., 726, 135 A. D.  
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أ  ةزاعا  عمى ممكةة جارةة تشب بة  دةوجةةةس أموةةوس ب  ةةكاةور  (1)وةتب  م  واة ة أصرى
وم ه أصةه ةةكاةور )طر  أور(، وشصص آصر ةدعى مةةةسةوس ب  حورس )طر  اا ( وتم 

ةصوس( الذى ر  ها إلى الجمسة عرض هذ  ال ضةة عمى ابولوةةوس استراتةجوس ادتمةم )اوكسةرة
ال ضائةة لموالى روتةمةوس لوبوس، لذا تام دةوجةةةس ب مر هذا التوكةر وعة   ةه أصا  وكةص  عةه 
 ى هذ  ال ضةة لةمامهما أمام محكمة الوالى وة وم بما ةتطمبه ذل  م  ادجراءات، ووتع ةةكاةور 

 )الوكةر( بالموا  ة عمى هذ  الوكالة.

 د الوكالة ومدته:ن تأرةخ ع  2
تذكر ع ود الوكالة تارةخ الت اتد الذى ةتضم  تحدةد ال ام )ع  طرةق التأرةخ بسةوات حكم 

و ى ب ض  (4)ادمبراطور الم ا ر( ام الشهر والةوم، وعادة ةأتى التارةخ  ى بداةة ع د الوكالة
سرةا  ال  د مباشرة ب د  وبدو  التارةخ ت ة م  ال  د لمتسجةر، وةبدأ( 0)انحةا   ى ةهاةة ال  د

 ( 2)تحرةر  وتوتةع الطر ة  عمةه

أما بالةسبة لةهاةة ع د الوكالة  ص ةحدد الةص مدة م ةةة ل ةامه، وبالتالى  هو ع د رةر محدد 
     المدة، ولك  م  المحتمر أ  ال  د ةةتهى باة ضاء اتلتزامات المتولدة ع  ال  د صا ة إذا كا 

                                                 

(1) P. Oxy., 11-16 A. D.  

(2) P. Oxy., 261 = Sel. Pap. 60, 55 A. D.; P. Fam. Tebt., 27, 132 A. D.; S. B. 7573, 116 A. 

D.; P. Oxy., 2349, 70 A. D  

(3) P. Oxy., 727, 154 A. D 

(4) cf. P. Oxy., 509, Late II cent. A. D. 

 ةشةر إلى ذل  ال بارة التالةة:
L-1:  and P. Oxy., 505, 179 A. D, L.3. 
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كالبةع أو ادةجار ....  إةه ةةتهى باة ضاء هذا اتلتزام، وةكو  تد  (1)احدا  ال  د تد اةشأ التزاما  و 
استةفذ عمة ب ائه، وتد تةتهى الوكالة بموت الوكةر أو الموكر، وربما كا  ةجوز لمموكر  ى أى وتت 

صا ة أ  ان ر  ى الوكالة أةها ع د ة وم عمى إرادة الموكر وأةها  (4)أ  ةةهى الوكالة أو ة ةدها
ةتةجة لذل  ةكو  استمرارها أو عدم استمرارها مرتبطا  برربة الموكر، كما ةجوز لموكةر أ  ةةزر ع  

مما ةرج  هذ  اتحتماتت أ  ع ود  (0)الوكالة وأت ةكو  ذل  ع  رش أو  ى وتت رةر تئق
 = Bone Fidesالوكالة ةصمو م  الشروط الجزائةة، كما أةها بةةت عمى انماةة وحس  الةةة 

وكاةر م  ع ود الوكالة كا  ةتم إبرامها  ةما بة  انصوة ب ضهم الب ض، أو  (2)،
انزواج أو انتارب أو ان دتاء، وهكذا توض  الم ادر، البردةة ما ةمك  تسمةته بانساس 

  (5)اتجتماعى ل  د الوكالة.

اطات الصا ة وما ةةشأ عةها م  هذ  هى انركا  انساسةة ل  د الوكالة بادضا ة إلى اتشتر 
 اتلتزامات.

 

 

 

 

  

                                                 

 اةظر: ص هامش. (1)
(2) cf. P. Oxy., 509.  

 وكةر بشروط م ةةة.حةث ة وم الوكةر بت دةر الوكالة وة ةد  ةها ال

(3) P. Oxy., 71, 303. A. D., Col. II, L. 14-20; Rowlandson, J., op. cit., No. 177, p. 239. 

(4) P. Oxy., 2349, 70 A. D.; P. Fam. Tebt, 27, 132 A. D.; S. B. 7573 = Pestman, New Pap. 

Prim., No. 27, 116 A. D.; P. Oxy., 727, 154 A. D.; P. Oxy., 71, 303, LL. 11. 

(5) A. Berger, op. cit., s. v. Bona Fides; J. M. Modrzejewski, op, cit., p. 483. 
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 راب ا : تسجةر ع د الوكالة
ةظرا  إلى تو ةر ما ةةبغى  ى الم امصت م  أسباب الا ة واتست رار كا  ةتم تسجةر 

ع د الوكالة ن مار رةر  م  ال  ود انصرى ن متى  در  حةحا وبةاء عمى رربة  
ةوجد أمر ممكى م  ال  ر البطممى  حوا  "أ  ال  ود الم رةة التى لم ةتم  الموكر، و ى هذا الشأ 

وبالتالى تفت د ال فة ال اةوةةة والرسمةة وت ةتم الت امر بها إت طب ا   (1)تسجةمها تكو  رةر  حةحة"
 ل عرا  المحمةة، وة تبر هذا ال رار الممكى مبررا  ودا  ا  لتشجةع ان راد عمى التسجةر.

 الوكالة كان يتم تسجيمه من خالل طريقين:وعقد 
المةتشرة  ى  ()الطرةق انور محمةا  أى أ  ال  د ةتم تحرةر  وتسجةمه  ى مكاتب 

 ى عوا م انتالةم )المحا ظات(،   مى   و ال رى أو مكاتب 
وتسجةمه أمام مكتب اتجوراةومةو   ى تم تحرةر  ( 4) .116سبةر الماار ةوجد ع د وكالة م  عام 

 طةبة.
L. 3-5: 

  
 

 أمام مكتب الجرا ةو   ى تةبتوةةس( 0)104وع د وكالة آصر م  عام 
L. 28:  

 

 

                                                 

(1) P. Tor. I = M. Chr., 31, Col. IV, LL. 13-15, 117 B.C.: 

and see Cl. 

Preaux, L’Economie Royale des lagides, Bruxelless, (1939), pp. 323f.; C. Ord. Ptol., p. 

256.  

(2) S. B. 7573 = Pestman, New Pap. Prim., No. 27, 

(3) P. Fam. Tebt., 27. 
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 ى اوكسةرةةصوس، وع د رابع ( ) أمام مكتب المةةموةةو ( 1)179وع د االث عام 
 ى اوكسةرةةصوس. وة وم  ()أمام مكتب انرصةو   (4)ةرجع إلى أواصر ال ر  الااةى

ةغة تفةد  ع ود الوكالة ووضع تأشةر  أو  المشر و  عمى هذ  المكاتب بتسجةر 
، وتةوعت هذ  ال ة  تب ا  لممكا  والفترة الزمةةة ومكتب التسجةر الذى د  الذل   ى بداةة أو ةهاةة 
وب د عمر ةسخ مةه ةرسر أ ر ال  د إلى دار الواائق ال امة  (0)سجر  ةه ع د الوكالة،

(  ى عوا م انتالةم ومةها إلى دار المحفوظات المركزةة  (
.() بادسكةدرةة

(2)  

أما الطرةق الااةى لتسجةر ع د الوكالة  كا  مركزةا  أى ع  طرةق اترصةدةكاستةس والمشر  
 عمى محاكم ال ضاة ادررةق والمحاكم انصرى. 

  
ل  ر الروماةى رئاسة اددارة المركزةة لمتسجةر والمحفوظات، وتوض  وأ ب  ةتولى  ى ا

إلى  ()وةر ق به طمبا   (5)الواائق البردةة أ  الطر  الموكر ة وم بت دةم ع د الوكالة
أو  (6)اترصةدةكاستةس لمت دةق عمةه وتسجةمه، وت  د جمسة محكمة الصرةماتستاى حةث ة وم ااةة 

ابات مةهم  (7)اصاة بفحص الواائق وتراءة الطمبات، ام ة ومو  بأصذ توتة ات طر ى الوكالة وا 
 .أو ا ها وسماتها الشص ةة

                                                 

(1) P. Oxy., 505. 

(2) P. Oxy., 509.  

(3) See e.g. P. Fam. Tebt., 27, L. 29: ( )

 

(4) O. W. Reinmth, op. cit., pp. 42-44; M. G. Raschke, “An official letter to an 

Agoranomus, P. Oxy. I, 170”, BASP, 13, (1976), pp. 19-20. 

(5) P. Oxy., 2349. 70 A. D., P. Fam. Tebt., 29, 133 A. D.; P. Oxy., 727, 154. A. D., 

(6) P. Fam. Tebt., 29, L. 6-7. 

(7) P. Oxy., 2349, L. 20-21. 
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L. 23:  

وعةد ذل  ة درو  ترارهم بتسجةر ع د الوكالة، كما ةتضم  ال رار ا دار ةسخ بالطرة ة  
 المةاسبة.

L. 24: 

L. 26: ( ). 

وةتم إ دار هذ  الةسخ م تمدة إلى طر ى الوكالة وتوض  اندلة ا  أ ور هذ  ال  ود وةسخ 
الةسخ ةتم م تمدة مةها كاةت تودع  ى المكتبة  المركزةة  بادسكةدرةة، ان ور  ى مكتب هادرةا  و 

 (1)إةداعها  ى مكتب الةاةاةو .

 أ  ةتم الكتابة إلى المشر ة  عمى دار التسجةر المحمةة ( 4)كما ةتضم  ال رار
) ى إتمةم اوكسةرةةصوس( الذة  ت ع الممتمكات محر الوكالة  ى ةطاق اصت ا هم المكاةى، لكى 

 ال مر بم تضا  عةد ت امر الوكةر م هم. ةتم إبصرهم بأ  التوكةر تاةوةى و حة  وأةه ةجب

وتسجةر ع ود الوكالة، أةا كا  ةوعه أو مكاةه ت ةضفى ال فة ال اةوةةة لم  ود  حسب بر ةمار 
أهمةة كبةرة سواء للدارة الروماةةة أو ل  راد،  اددارة كاةت تحرص عمى أ  تجةى الكاةر م  

بادضا ة إلى ما ت دمه عممةات التسجةر  (0)انموار المفروضة عمى التسجةر كرسوم وضرائب،
والحفظ م  م مومات وبةاةات تمك  اددارة الروماةةة المركزةة م  مراتبة وضبط كر ما ةت مق 
بالممتمكات الاابتة والمة ولة، كما ةساعدها عمى إعداد السجصت وت دةر الضرائب عمى الممتمكات 

  (2)وان راد.

                                                 

(1) cf. P. Oxy., 34. 127 A. D., P. Fam. Tebt., 29, 133 A. D.; P. Oxy., 1473, 201 A. D., 

Cockle, W., “State Archives in Greco-Roman Egypt from 30 B.C. to the Reign of 

Septimius Severus, J.E.A., 70 (1984), p. 116f. 

(2) P. Oxy., 2349, L. 24-26; cf. P. Fam. Teb., 29, L. 13-15.  

(3) S. L. Wallace., Taxation in Egypt from Augustus to Diocletain, Princeton, (1938), pp. 

234-36; Mark. L. D. & Nancy, E. P., “Registration of  A Dead of Sale”, BASP, 17, 

(1980), p. 138. 

(4) O. W. Reinmuth, op. cit., pp. 62-66. 
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د الوكالة ن أو رةرها م  ال  ود والواائق انصرى ن ةو ر الحماةة وم  ةاحةة أصرى  إ  تسجةر ع و 
أو  ى حالة تم  أو   دا  ما  ى حوزتهم مةها نى سبب مار  (1)نطرا ها م  صطر الغش والتزوةر

كما ةتض  م  الحاتت السابق عرضها  إ  التسجةر ةساعد وةمك  الوكةر م  إةجاز  (4)السرتات،
 ةوةةة التى تتطمب الت امر مع الجهات الرسمةة واددارةة.انعمار والت ر ات ال ا

وأصةرا   ى حالة حدوث ةزاع بة  طر ى الوكالة،  إ  ع د الوكالة بما ةتضمةه م  ح وق 
والتزامات الطر ة ، ة تبر حجة توةة ودلةص  ةحظى بأهمةة كبةرة  ى ادابات إذا كا  تد تم تسجةمه 

محامة   ى تضةة دةوةةزةا حة  ذكر: "ةكو  تاةوةةا إةداع ةوض  ذل  ما ورد عمى لسا  أحد ال
ال  ود  ى دور السجصت وة تر  كر الوتة وانباطرة بأ  الح وق التى تةشأ ع  هذ  ال  ود  حةحة 

  (0)ومضموةة، وت ةمك  نحد أ  ة ارض التزاماته المكتوبة".

ةمةع م  وجود ب ض انمامة  ى ومع أ  حاتت الةزاع بة  طر ى الوكالة كاةت ةادرة  ذل  ت 
عمى صطاب صاص لسةدة تدعى جاةا وررم ما به م   (2)الواائق البردةة ، وتحتوى إحدى هذ  الواائق

اغرات وةكتةفه م  رموض ةتبة  أ  هذ  السةدة كاةت طر ا   ى ةزاع بشأ  ب ض الممتمكات، و ى 
ها إلى الوالى جولةوس بازلةاةوس أحد مراحر هذا الةزاع  در حكم تضائى ضدها لذا ت دمت بشكوا

 ضد المحامى )الوكةر عةها  ى هذا الةزاع( بسبب  شمه  ى إابات ح وتها بص وص هذ  الممكةة.
 

L. 24-26: 

                                                 

(1) P. Oxy., 898, 123 A.D.  

(2) P. Oxy., 3289, 2589 A.D. 

 ة أوراق وواائق م  أحد المةازرتتحتوى عمى شكوى بص وص سر 

(3) P. Oxy., 237, col. VII, L. 17-18:  

 

(4) P. Oxy., 309, 217-18 A.D.  
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الزراعةة  ى أتمةم أرسةةوى، ت دم  وتمتم  مساحات م  انراضى (1)وسةدة أصرى م  أرسةةوى

التماسا  إلى والى م ر كمودةوس كةممةاةوس، نةها عةةت ااةة  م  الوكصء ددارة ممتمكاتها 
وأعمالها، وكاةت تفترض انماةة وحس  الةةة  ةهما، ولكةهما لم ةت ر ا بهذ  انماةة،   اما بحرماةها 

ة دما الحاسبات السمةمة لها، وكاةا ةصططا  لمتصمى م  ممتمكاتها التى وض تها بة  أةدةهما، ولم 
لى هةا  ع  أعمالهما  سرتا زوج م  الاةرا  التى تمتمكها )المص  ة لمحرث والرى(  ى أراضةها، وا 

 والجزء الباتى م  الواة ة به الكاةر م  الاغرات.

ة  ال اعدة ال اةوةةة توض  هاتا  الواة تا  إصصر الوكةر بالتزاماته، ولك  الم ادر البردةة ت تب
التى تحكم مار هذا الةزاع، و ى هذ  الحالة  ربما ةجوز لمموكر الرجوع عمى الوكةر بدعوى الوكالة 

(actio mandati)  وةطمب الت وةض عما أ ابه م  ضرر، صا ة أ  الوالى كا  تحت ت ر ه
  (4)وسائر أكار سهولة لتأكةد مسئولةة الوكةر الةاتجة ع  مبدأ حس  الةةة.

ةستصمص م  هذ  الدراسة أ  م در السمطة  ى ع د الوكالة هو الموكر، وحكم ال  د وح وته 
ترجع إلةه أةضا  ولةس إلى الوكةر، كما بةةت الواائق البردةة انركا  انساسةة ل  د الوكالة 
وشروطها، وكذا أةواع ع ود الوكالة م  حةث الموضوعات محر ادتفاق، والظرو  التى أحاطت 

ر ةوع، وأهمةة تسجةر هذ  ال  ود صا ة  ى حالة الةزاع بة  طر ةها، وم  المةظور اتجتماعى بك
تبرز ع ود الوكالة مدى الترابط والت او  عمى مستوى انسرة أو ال رةة والذى اة كس بشكر واض  

  ى انةشطة اتتت ادةة، وظر سمة ممةزة لممجتمع الم رى  ى ع رى البطالمة والروما .

وترجع  (0)س الم رةو  والوكالة المباشرة ورةر المباشرة  ى ال  ر الةوةاةى والروماةى،ومار 
 كرة الوكالة أو الةةابة الت اتدةة  ى ال اةو  الم رى إلى ع ر انسرة الااةةة عشرة حةث توض  
         ع ود هذ  الفترة أ  الشصص ةستطةع أ  ةت اتد بواسطة الغةر وأار ال  د ةة ر  إلى

                                                 

(1) P. Oxy., 71, col. 2, L. 1-16, 303 A.D.; R. Rowlandson, op. cit., p. 240.  

(2) cf. A. Berger., op, cit., s. v. mandatum; J. M. Modrzejewski, op. cit., p. 482f. 

(3) R. Taubenschlag, op. cit., pp. 308-9; J. M. Modrzejewski, op. cit., p. 477, n. 110. 
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وت ررابة  ى ذل   ال واةة  الم رةة بمغت درجة م  الرتى أاارت  (1)إلى الوكةر،ان ةر ت 
  (4)ادعجاب الشدةد وأشاد بذل  مؤرصو ادررةق أةفسهم الذة  زاروا م ر.

أما ال اةو  الروماةى لم ة ر  الةةابة الت اتدةة إت  ى المراحر المتأصرة م  تطور ، وةرجع السبب 
لمبدأ الةةابة إلى رسمةة ال  ود، وبةا  ذل  أ  ادجراءات الرسمةة والشكمةة  ى عدم تبور الروما  

وتحت تأاةر  (0)التى تتم بها الت ر ات ال اةوةةة تةتي آاارها  ى شصص م  باشرها ت  ى سوا ،
الممارسات الشرتةة تم التو ر إلى ت رةر آاار الةةابة وبدأ استصدام الةائب أو الوكةر  ى ال ر  انور 

 (5)وصض ت ال واةة  الروماةةة لمؤارات محمةة م رةة وةوةاةةة (2)الااةى م  ال  ر ادمبراطورى،و 
صا ة  ى مجار الةةابة الت اتدةة، وةرى أكار الباحاة   ى ال اةو  الروماةى أ  الوكةر 

(procurator) .بداع شرتى  (6)هو اصتراع وا 

                                                 

 .401السابق، ص  عجشفةق شحاته، المر  (1)
(2) Dio., I, 69, 96-98. 

 .527ن526ص  ،(1954ال اهرة ) محمد عبد المة م و عبد المة م البدراوى، مبادئ ال اةو  الروماةى، (0)
(4) J. Declareuil, Rome the Law-Giver, translated by E. A. Parker, New York, (1927), p. 

73-74. 

(5) R. Taubenschlag, op. cit., p. 50-52; p. 292f. 

(6) J. M. Modrzejewski, op. cit., p. 467, n. 10; p. 484. 


