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N����̂Ĵo��?Y	P�(?��!]2,W[ZP:̂��Z�Pf��2�h
N����,!V?4��L�W@̂�<)pfI%9%H%h
N����,!V?n̂�6Z��̂�̂�f��2�h
N����,!V?��[V�Y?�(?��ĝ*Z�f��2�h
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٧ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

 
 

  التواد االجتامعي يف مرص الرومانية
  يف ضوء الوثائق الربدية

  

  )•(نادر فتحي حممد

 ملخص

 وحتلل قيمه التواد االجتامعي وأثره عىل األفراد ةتصف هذه الدراس
يف مرص الرومانية من حيث التامسك والتواصل االجتامعي يف ضوء ما 

 هبم ةاص اخلةجاء يف أوراق الربدي حيث تصور العواطف النفسي
 جتاه بعضهم البعض وتكشف ةحاسيسهم الصادقأوشعورهم احلقيقي و

 . بني بعضهم البعضةجيابيالسجايا اإل
 

 
Abstract  

This study describes and analyzes the value of social 
connectedness and its impact on individuals in roman egypt in 
terms of cohesion and communication in the light of what 
came in the papyrus papers where they visualize thir 
psycholoical emotions and their real feeling and sincere 
feelings towardes each other and reveal the positive attitudes 
between each other . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)دمياط جامعة − اآلداب كلية( حممد فتحي نادر /د *

 ٣٢ــ٧ )٢٠٢٠ (٥٤املجلة التارخيية املرصية 



  
٨ نادر فتحي حممد

* *        * 
 

عىل  ة من واقع املصادر الوثائقية تصف وحتلل قيمة التواد وأثرةهذه دراسة تارخيي
األفراد يف مرص الرومانية من حيث التامسك والتواصل االجتامعي بني أفراد املجتمع, 
ومما ال منازعة فيه أن نجد تصوير العواطف النفسية اخلاصة هبم يف الفخر واهلجاء أو 

ُعونة, كل ذلك صور بمقتىض طبيعتهم االعتذار أو املدح ملن قدم هلم اخلري وامل
. ًوسجيتهم وحتقيقا لرغبات كامنة يف نفوسهم وإرضاء لنزعات ثابته يف أرواحهم

ُفصاغوا كلامت صادقة صحيحة تنبئ عن أهنا نابعة من شعور حقيقي وإحساس 
عميق صادر من سويداء القلب وأعامق النفس فرسموا بخياهلم احلضوري أو 

فطبيعي أن اإلنسان جمبول عىل التواصل مع غريه وال يمكنه أن  .االبتكاري كلامهتم
يعيش بمنأ أو بمعزل عن غريه فتتبادل املنافع واألفكار والقيم واملشاعر للمساندة 

فبالتواد . واملؤازرة من األصدقاء والزمالء واجلريان سواء كانت معنوية أو مادية
ار بني خمتلف أطياف املجتمع وبناء ُتكشف السجايا اإلجيابية لتفعيلها وإشاعة اإليث

وملا كانت االجتاهات . القيم وترسيخ قواعد اآلداب واالخالق والرتاحم والتآخي
احلديثة يف التحليل التارخيي هتدف إىل تكامل العلوم االجتامعية واستخدامها يف حتليل 

ًونقد األحداث فكان حتام مقضيا عند إثارة هذا البحث الرجوع لتفسريات مد لوالت ً
ويف اطروحتنا البحثية هذه نتساءل . املشاعر التي تعرب عن التواد االجتامعي بني األفراد

هل كان هناك تواد اجتامعي يف مرص الرومانية? ولإلجابة عىل هذا السؤال نقول نعم 
كان هناك تواد اجتامعي يف الفرتة حمل الدراسة لألسباب التي أحاطت باملجتمع آنذاك 

 االستعالئية للمرصيني حيث كان ملرص يف عرص الرومان بناء اجتامعي فنظرة الرومان
خاص يبدأ بطبقة الرومان الذين حصلوا عىل أكثر االمتيازات إلقامتهم يف مرص, 

يليهم يف املرتبة الثانية اإلغريق ساكني املدن اليونانية يف مرص, . وكان عددهم قليل
هاتان الطبقتان اللتان . ية امتيازاهتمُوكذلك اليهود قبل أن تسقط احلكومة الرومان

احتلتا القمة ارتكزت عىل قاعدة عريضة وعميقة ختتلف عن بقية السكان, والتي تضم 



    
٩ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

الفالحني والصناع ومالك األرايض والتجار الذين كان القليل منهم يتمتع بالثراء 
 ووضعت العقوبات ملنع. ولكن أكثرهم كانوا فقراء, وكان أكثرهم من املرصيني

التحول من طبقة ألخر لصعوبة اجتيازها إال باستثناء من اإلمرباطور احلاكم 
 من مقننة اإلديوس لوجوس عواقب ارتباط املواطنني ٣٩وأوضحت املادة  )١(نفسه

إذا ارتبط املواطن الروماين أو : (ًالرومانيني بمواطنني يونانيني أو مرصيني ذاكرة أنه
برباط مع أشخاص ) أي عن جهل بحقيقة األمر(املواطنة الرومانية عن غري قصد 

. )٢()فإن أوالدمها يتبعون اجلنس األدنى منزلة) أو جنسيتهم(مرصيني يف مواطنتهم 
 من مقننة االديوس لوجوس قد أشارت إىل العقوبة ٤٤باإلضافة إىل ذلك فإن املادة 

ًلشبيبة عمدا التي تقع عىل املرصي الذي يقوم بتسجيل ابنه عىل أنه منخرط يف منظمة ا
إذا قام مرصي بتسجيل اسم ابنه عىل أنه عضو يف منظمة الشبيبة, يصادر ربع : (ًذاكرة

 .)٤()»أو سدس أموال األب« )٣(أموال االثنني
ومما جيدر اإلشارة إليه أن منظمة الشبيبة كانت املرحلة التمهيدية من أجل االنضامم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي الرومانية اجلنسية وخاصة كاذبة جنسيات ألنفسهم ينتحلون ملن وضعت التي العقوبات عن )١(
 لوجوس, اإلديوس مقننة :عيل ذكي :انظر وللمزيد ٤٤ ,٤٣ ,٤٢ رقم مواد اإلديولوجوس مقننة يف وردت
 .١٩٩٨ العربية النهضة دار − القاهرة
 −القاهرة الرويب, امال ترمجة م,.ق ٢٨٤ – م.ق ٣٠ الروماين العرص يف مرص يف احلياة :لويس نفتايل −
 .٢٢ – ٢١ ,١٩٩٧ اإلنسانية والبحوث للدراسات عني

(2) Ρωµαίου ή Ρωµαιας ϰατ ἂγνοίȥν σννϑόντων ή άστοίς Αίγυπτίοίς τα τέχνα ἢττονι γένει 
ἀϰολουθεί.BGU.V.39. 

)٣( " των δύο τέταƍτον " املشرتكة األموال أن باعتبار األب, أموال سدس بأهنا املؤرخني بعض ير 
 أي الثلثني ربع هي األب عقوبة تكون ذلك عىل فإنه لألب, والثلثني لألم, الثلث نصيب هي واألم األب بني

 األموال ربع متثل املصادرة تكون أن تنص وهي ,٤٢ رقم املادة يف وردت التي القاعدة مع ًمتشيا وذلك السدس
 .كاذبة بمعلومات اإلدالء عىل كعقوبة

(4) Αίγυπτίου άπογραψσαµένο[ υ] υίον ώζ έφηβευκό[τ]α τών δύο τέταƍτον 
ἀναλαµβάνεται. Gnomon. 44. 



  
١٠ نادر فتحي حممد

 )٢(كانت متنح املواطنة السكندرية, تلك املعاهد التي )١(لطبقة معاهد اجلمناسيون

ألعضائها بعد مرور عام واحد من االنضامم إليها, لذلك فإن احلكومة الرومانية يف 
مرص كانت حريصة كل احلرص عىل وضع سياج حيول دون أن يتسلل إليها نفر من 
هؤالء األبناء بطريق التدليس عن طريق عدد من اآلباء املضللني الذين يعمدون 

و بأخر إىل الزج بأسامء أبنائهم وهم ال يزالون يف نعومة أظفارهم يف هذه بوسيلة أ
ًالطبقة, أمال منهم يف حصول هؤالء األبناء يف الوقت املناسب عىل حقوق املواطنة 

 . السكندرية
ننتقل بحديثنا إىل سياسة االستنزاف الروماين ملوارد مرص االقتصادية التي ال شك 

جتامعية يف مرص مما دفع فئات اجتامعية كثرية من املرصيني أدت إىل سوء األحوال اال
للهروب من قراهم إىل املدن الكرب, ومنذ عهد اإلمرباطور سيفريوس ألكسندر 

م حدثت فرتة من الفوىض السياسية ٢٨٤وحتى جميء دقلديانوس ) م٢٣٥ – ٢٢٢(
. السلعواالجتامعية واالقتصادية, حيث انخفضت قيمة النقود, وارتفعت أسعار 

ساليب القهر جلباية الرضائب أو اخلدمات اإللزامية, بجانب تدهور أواستخدمت 
وضع القوات الرومانية وعدم متاسك قدراهتا العسكرية, فقد تفشت بني القوات عدم 

بجانب كثرة الرضائب . االنضباط واهلروب من اخلدمة, وممارساهتم للسلب والنهب
فحدث )٣(جباة الرضائب فأثقلت كاهل املواطننيوتنوعها والوسائل التي جلأ إليها 
 .انكامش اقتصادي أثناء فرتة الدراسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Λεωνίδηϛ µητƍόϛ Άµµωνίλληϛ.  
Cf. BOWMAN. A.K, DOMINIC RATHBONE, "Cities and administratration in Roman 

Egypt”, J.R.S. , 82 (1992). P. 121. 
 مرص :عيل أمحد اللطيف عبد – امتيازات من حاملها عىل تغدقه وما السكندرية املواطنة عن )٢(
 .١٩٦٨,٤٢ القاهرة الربدية, األوراق ضوء يف الرومانية رباطوريةواإلم

 تلك ظل يف والعبيد الفالحون هلا يتعرض كان التي والضغوط لألهايل الرومان اعتصار لنا يتبني )٣(
 .الظروف



    
١١ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

وأشارت وثيقة إىل تلك الوقائع تعود ألواخر القرن الثالث امليالدي أو أوائل 
القرن الرابع امليالدي حيث يكتب ابن ألبيه املتغيب أو اهلارب من أعباء الديون 

ذلك أنني أسمع أن هرياقليوس املرشف احلايل : (ًوالرضائب آنذاك فيبلغه االبن قائال
 .)١()يبحث عنك وأشار يف أن لديه يشء ضدك من جديد هل عليك له دين آخر

يتبني لنا قهر الرومان لألهايل والضغوط التي كان يتعرض هلا الفالحون والعبيد 
دي أن يف ظل تلك الظروف, وتشري إحد الوثائق التي ترجع إىل القرن الثاين امليال

ًإحد األرس ال متتلك أمواال من أجل طعامها ويف هذه احلالة يضطرون إىل رهن 
لقد رهنت العباءات البيضاء : (ًبعض السلع فنجد أن بطولياميوس خيرب أخاه قائال

 .)٢()مقابل جزء من ثمن احلبوب كي نأكل
كذلك جاءت ببعض الوثائق حاالت استدانة أخر كمؤرش عىل تدهور الظروف 

ُقتصادية ففي خطاب يرجع إىل القرن الرابع يطلب املرسل من مراسله جتميع ديون اال
ًخاصة به ويطلب سداد بعض املال الذي كان مدينا به قائال ابذل كل ما يف وسعك, : (ً

ويستطرد يف حديثه  )٣()يا أخي وأعط األخ زاكون الفطاطري أربعني تالنت من ديوين
وأرجو : (ًجهها حينام أثقلت الديون كاهله قائالفيرشح ظروفه والصعوبات التي يوا

 .)٤()أال تتقاعس يف مساعديت يا أخي حيث أنك تعرف مقدار مديونيتي هنا
يف ظل هذا الوضع االجتامعي واالقتصادي املتدين سجلت الوثائق نامذج إجيابية 
متثلت يف الشهامة واملروءة بحامية الذليل, وتأمني اخلائف وكشف الكرب ولني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) καί νύν γάρ άκού- ω ότι σφόδρα' Ηράκλειος ό νύν έπίτρο- πος ζητεί σε, καί υπονοούµαι 
ότι πάν-τως πάλιν τί ποτέ έχει προς σε.[εί τ]Ί ποτέ αύτω χρεωστείς. P. Oxy. XIV. 1980, 12-16. 
(Late 3nd or early 4th cent. A.D) 

(2) [δεδωκας] ύποτέθειµαι τα ϊµά-τια τά λευκά ένεκα τιµής σίτου ίνα ψάγωµεν. P. OXY. 
XLII. 3060, 13-14 (2nd cent. A.D) 

(3) πάν ποίησαν, αδελφέ, δός τω άδελφω µου Ζακάωνι πλακούντα εϊς λόγον µου ως 
τεσσαράκοντα τάλαντα. P. OXY. XII. 1495, 5-8.(4th cent. A.D) 

(4) αλλά µη αµελή-,σης, αδελφέ, ως εϊδώς την όψειλειάν µου ενταύθα. P. OXY. XII. 1495, 13-
15.(4th cent. A.D) 



  
١٢ نادر فتحي حممد

انب, فنجد إشارة بردية ترجع إىل القرن الثاين أو الثالث امليالدي يف إحد اجل
َّالربديات حيذر فيها كاتب الرسالة املرسل له برضورة مد يد العون واإلغاثة  ُ
ُبخصوص مؤامرة ضد فتاه فقدت حاميها أو الويص القائم عىل شئوهنا حيث تويف 

قاعها يف تلك املؤامرة دون أن يذكر فيطلب يد العون من املرسل له قبل أن يتم إي
ًحيث أن زوبريوس قد توىف, فإن هناك أشخاصا يدبرون «: ًتفاصيل تلك املؤامرة قائال

ًخططا ضد تابديس ابنة أمفيثاليوس, ولقد حتدثت معك ذات مرة بخصوص هذا 
املوضوع, لذلك فإنني أوضح لك األمر لكى تترصف بام هو مناسب قبل أن يتم 

 .)١(»هذه املؤامرةإيقاعها يف 
وتصف لنا وثيقة بردية ترجع للقرن الثاين امليالدي مشاعر الود واملحبة بني الزوج 
َّالغائب أو املسافر وبني زوجته وحبيبته, وتصف املحبة زوجها بالشمس التي غابت  ُ
عنها فبهت لوهنا لغيابة وضاعت هبجتها ببعده من أجل كسب العيش هلا وألوالدها 

ًبأنني لن أر الشمس ألنك بعيدا عني. ا أعلمًيقين«: قائله ًفانا ال أملك شمسا . َّ
توضح لنا هذه الوثيقة مد مكانة حبيبها وزوجها لدهيا فعند غيابه غابت  )٢(»سواك

شمسها ونضارهتا وحيويتها مما يبني األثر النفيس عند غياب احلبيب أو الزوج عن 
ًية واملزاجية, وأيضا يف حاالت كثرية زوجته واالنعكاس عىل حالتها النفسية والعصب

الصحية كام اشارت الوثائق إىل احلث عيل مساعدة االخرين يف التغلب عىل ظروف 
 .حمنتهم

خاها األكرب أو ربام زوجها بان يدفع ويساعد ابنها أو أفها هي سيدة تستحث 
 خي مطلوب منك أالأيا «: خاها األصغر املدعو سارابيون للبحث عن عمل قائلةأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) έπί (1. έπεί) Ζωπύρου τελευτήσαντος τῆ Ταίδι τοῦ' Αµφιθαλέος ίσίν οί έπεδρεύοντες 
(Ι.έφεδρεύοντες), ώµείλησας (Ι.ώµίλη- σας) δέ µοί οτε περί τούτου, φα- νερόν σοι ποιώ ίνα έάν (1. 
άν) δοκι- µάσης οιήσης πρίν προ- ληµφθήναι. (P. Oxy. VI. G28. 3. 9 (2nd or3

nd cent. A.D) 
(2) γείνωσκέ (1. γίγνωσκέ) µε µή βλέπουσαν τόν ήλιον διά τό µή βλέπεσθαί σε ύπ' έµού. ού 

γάρ έχω άλλον ήλιον εί µη σέ. (P. oxy. Xl11. 3059. 3-5. (2nd cent AD) 



    
١٣ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

 .)١(»أدفعه للعمل. ًترتك سارابيون عاطال هييم عىل وجهه
ًوهنا توضح هذه الوثيقة القلق النفيس الذي ينتاب األرسة واألشخاص وأيضا 
أفراد املجتمع من وجود شخص عاطل يف األرسة وتداعيات ذلك النفسية من القلق 

إذ كان يعول من املستقبل يف حتمل أعبائه ومسئولياته سواء الشخصية أو األرسية 
 .ارسة

فالبطالة حدث حيايت ضاغط له انعكاس سلبي مبارش عىل احلالة النفسية 
ويرجع ذلك إىل أمهية ومكانة العمل الذي يضمن . واالجتامعية ألي شخص

االستقرار النفيس واالندماج االجتامعي وحيوله لعنرص إجيايب وفعال بناء يف جمتمعه 
ًالجتامعية مما جيعله متوازن ومستقر نفسيا ويرتك وحيقق االكتفاء املادي واملكانة ا

 . الفراغ وعدم الفاعلية
م تعتب أبنه عىل أمها عدم الكتابة هلا منذ ٢٩٦ويف وثيقة بردية ترجع حلوايل عام 

 Πλο [ υτογέ ν [ ι ُثامنية أشهر منذ أن ذهبت إىل اإلسكندرية واألبنة تدعى بولوتوغني

] α  ُالربونزية التي أعطتها هلا إىل امرأة تدعى أتاسوحتثها أن تعطي بعض القطع Ἀτᾶς 
 .)٢(وتعيدهم منها كاملني

ويقودنا احلديث عن العتاب يف عدم التواصل األرسي مع املغرتبني وحنينهم 
ًألخبار أرسهم وذوهيم وأيضا تكشف عن مساعدة الغري يف ظهورهم بشكل الئق 

ي بعض القطع الربونزية جلارهتم أمام جرياهنم وأقراهنم, حني تأمر أمها بأن تعط
 . لتتزين هبا أمام ذوهيا

 من Αύρηλίας ] Άρτέµιτοςُوتصف لنا الوثائق حالة أرملة تدعى أوريليا ارتيميس 
ُقرية ثراسو يف إقليم ارسينوي تشكو إىل الوايل حيث أن شخصا يدعى رسيون ً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) έρωτηθείς, άδελφε, Σαραπίωνα µή άφῇς άργεῐν καί ρέµβεσθαι, άλλά είς έργασί-αν αύτόν 
βάλε· 

(P. oxy. X11. 1581. 4-7. (2nd cent AD) 
(2) P. MICH. III, 211. L.L.8.11. Philadelphia (About 296 A.D) 



  
١٤ نادر فتحي حممد

Συρίωνووظيفته ديكابروتس  δεκάπρωτος أغنامه قبل  القرية كان زوجها يرعى
 من اخلراف واملاعز بدون ٦٠وفاته, وعندما توىف زوجها أخذ رسيون منها عنوه عدد 

 .وجه حق وتذكر ذلك قائله
ًهنا ختص زوجي ليس هذا فحسب, بل اندفع رسيون راغبا يف احلصول عىل أ

ًمرياث أطفايل وذلك وقت أن كان زوجي مسجي يف البيت مستغال يف ذلك تأثريه يف  ُ
وعندما قاومت إلنقاذ امالكي وإعداد زوجي للدفن طردوين وهددوين وحتى القرية, 

وطلبت أوريليا من الوايل استعادة ممتلكاهتا وممتلكات أطفاهلا . )١(اآلن مازال يف غية
, وأظهر التحقيق أحقية )٢(ِّفعني الوايل االبسرتاتيجوس ليتوىل التحقيق يف األمر

ومع ذلك مازال رسيون يراوغ يف . منها ورده إليهاأوريليا أرتيميس يف اسرتداد ما فقد 
ويتبني من الوثيقة االستجابة واإلرساع من . ُرد احلق بحجج واهية واساليب ملتوية

اجلريان والشهود إىل إجابة املستغيث واملكروب, وتأمني اخلائف, وهتدئة املرتاع 
 الظامل الغشوم خاصة من النساء, وعدم اخلضوع ألحد مهام كان شأنه, ونفي السلوك

واملحافظة عىل الوفاء بالعهد وإعزاز اجلار ألهنا الوسيلة الوحيدة التي هبا هتدأ اخلواطر 
 .وتسكن النفوس

ُوننتقل بحديثنا إىل وثيقة أخر كنموذج مما ذكر يف صنع اجلميل تبني أهنم كانوا 
عىل أساس َّيقدرون املعروف, ويكربون فاعله وحيبون أن تكون الصالت بينهم قوية و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) όστις 10 άδίκως τάς τοῦ ] προκειµένου άνδρός αῖγας καὶ πρόβατα τὸν ] άριθµόν έξήκο] 
ντα συναπέσπασεν αύτῷ. καὶ έφ' ὅσον µέν ] -περιῆν ] [ ὸ προκείµ ] ενός µου άνήρ, ἕκαστος τά 
ἑαυτόῦ έκαρποῦ ] το, Ở τε έµός άνή ] ρ τά ϊδια καὶ Ỏ προκείµενος τά έαυτοῦ. Έπεί οὖν],κατά 
τρόπον άνθ ] ρώπων έγένετο Ỏ προκείµενὁς µου άνήρ]15 είσεπήδησε βο] υλόµενος Ỏ Συρίων καὶ 
άφαρπάζειν τά τῶν] νηπίων µου τέ ] κνων τῇ τοπικῇ δυναστεία χρώµενος παρά ]αὐτῆς τῆς κοί ] 
της τοῦ άνδρός µου καὶ τοῦ σώµατος κιµένου ] έπεὶ ] [δἑ έσπούδ ] ᾳσα τά ὴµέτερα άπολαβεΐν καϊ 
περιστείλαι τον ] ἂνδρα µου, µετ'] άπειλῆς µε άπέπεµψεν καὶ µέχρι της σηµε ] 20 [ρον κατέχων 
τ ] υγχάνει τά ὴµέτερα ποίµνια. - SB. VIII, 9912 Neiloupolis (Arsinoite nome) (23May 270 
AD) 

(2) P. Ryl. II, 114 LL. 34-36. 



    
١٥ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

من احلب والوفاء, ويرحبون بالقيام بمعروف أو مجيل حيمده له صاحبه, ويكون له 
 .ًذخرا عنده ينفعه وقت الشدة

ُفتشري وثيقة ترجع للقرن الرابع امليالدي تتحدث عن زوج قد اصابه الرضر 
واليأس جراء إصابته يف حادث نتيجة وقوعه من عىل احلصان الذي يمتطيه يف 

مما أصابه بكسور بالغة بالعظام وبعد فشله يف وجود من يساعده للرجوع  )١(بابليون
وبناء «: ًإىل قريته رغم مرضه أو يف إجياد مركب يستقلها للعودة, يكتب لزوجته قائال

ِولتحريص عىل إرسال أخيك يل بأقىص رسعة . عىل ذلك ساعديني, يا زوجتي العزيزة ِ
 مثل هذه الشدائد يتم اكتشاف معدن ذلك أنه يف. ِممكنة, كام سبق أن ذكرت لك

ِاإلنسان, وبناء عىل ذلك أرجو أن متدي يل يد املساعدة ُ ًحقا حيث أنني أعيش يف . َ
الغربة ومصاب باملرض, ولقد بحثت عن مركب ألركب عىل متنها, ومل أجد من 

 . )٢(»يبحث عني, ألنني يف بابليون
متكني الصلة, وتوطيد يقودنا احلديث عن املحافظة عىل وشائج القربى, و

الصداقة, فصورت الوثائق العاطفة الصادقة التي أثارت وجداهنم وأهلبت مشاعرهم, 
فنبعت هذه العواطف من حنايا صدورهم ومن حبات قلوهبم, فاهتزت أوتار قلوهبم 

 . فنقلهم من عامل احلس املادي إىل عامل الوحي الروحي
ودفع املرض, )٣(الصحة التامةوترضع وابتهل األصدقاء بعضهم لبعض من أجل 

ة  لو شاءت اآلهل−والتمني بالشفاء العاجل املصحوب بالعافية ذاكرين أن هذا لن يتم إال 
εών βουλοµένωνθ – أو بعنايته اآلهلة εών σωζόντωνθ وها هي وثيقة توضح االلتجاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ميال شامال١٢٠و نخوس بمسافة أوكسري عن تبعد مرصية قرية بابليون )١( ً. 
(2)  βọήθησον ọΰν, κυρία µου άδελφή, σπουδαΐόν σοι γενέσθω ȍπως τὁ τάχος πέµψης µοι, ὡς 

προεȋπον, τὁν άδελψόν σου. είς τᾴ ς τοιαύτας γάρ άνάγκας ευρίσκονται οΙ ίδιοι του ανθρώπου. ίνα 
οΰν και σοι (Ι.σύ) παραβοηθήσης µοι τω όντι επί ξένης καί εν νοσώ όντι. καί πλοΐον έπεζήτησα 
ένβήναι (Ι.έµβήναι) καί ούχ εύρον τον έπιζητοϋντά µοι. εν τη γαρ Βαβυλώνεί είµει (Ι.είµι). P. oxy. 
XLVI. 3314. LL 12-19 (4th cent. AD) 

(3) SB. XII, 2. 11022. 3 



  
١٦ نادر فتحي حممد

 ملن προσκύνηµά  أو الترضعεύχοµαί لآلهلة لدفع الرضر والسوء بالدعاء أو الصالة
نحبهم ونودهم فتصور لنا وثائق من القرن الثاين تقديم بعض العطر حلرقه لآلهلة من أجل 
تصاعد الدخان املحروق يف املذبح وهو إشارة إىل رضا اآلهلة بينام كان هبوط الدخان 

ُتر هل يتلقى  …إشارة إىل غضبها وتذكر الربدية أهنا مقدمة لإلله هاربيبيكيس متسائلة
وربام كان املرسل يؤدي هذه املهام لإلله  )١(بيبيكيس البخور منك برىض بالغ?موالنا هار

أنني أشعر باالمتنان نحو إاللة (من أجل شفاء املرسل إليه من مرض قد أمل به حيث يقول 
ًألنه أكد يل مرة أخر أنك ستعيش يف هذا املكان زمنا طويال من أجيل يا سيدي ً ًقسام . ِ

حل بك أي مكروه قبل أن تتحسن ظرويف بوقت كاف سأتعرض بمشيئة الرب وعونه لو 
, وتقدم األفراد بدعواهتم لإلله سارابيس  )٢()للخطر املحدق ولتحل عيل النقمة واهلالك

من أجل اخلري ألصدقائهم فنجد خطاب من القرن الثاين تذكر فيه سيدة الدعاء ألحد 
ظى بالصحة أنت وأوالدك, قبل كل يشء أبتهل أن حت(عامهلا أو مدير ضيعتها قائله 

ووقاهم اهللا رش احلسد وأترضع من أجلكم أمام سارابيس العظيم متمنيه لك وجلميع 
وتصور لنا وثيقة أخر متني صديق لصديقه  )٣()أفراد األرسة أن تكونوا يف أحسن حال

قبل كل يشء ابتهل أن تكون يف كامل الصحة, فها أنا اجثوا للصالة وأترضع من «ًقائال 
 . )٤(»لك امام موالنا اإلله سارابيس كل يومأج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ό κύριος ήµών' Αρπεβήκις ήδιστα πα- ρά σο[υ λαµβάνει το κΰψι; P. Warr. 13, 4-5. (Oxy. 
2nd cent. A.D) 

(2) χάριν δ έχω έγώ τώι κυρίω µου έτι µοι καί έν τούτωι διαβεβαιωσαµένωι ώς έπί πολύν 
χρόνον ζής µοι κύριέ µου Νή τήν γάρ αύτού τύχιν (Ιτύχην), έάν πρό του µε εύσταθήσαι έφ ίκανόν 
- χρόνον συµβή τί σοι, κινδυνεύσω κακόν (Ι.κακός) κακ[ώς] άπολέσθαι. P. Warr. 13, 13-18. (Oxy. 
2nd cent. A.D) 

(3) πρό παντός εύχοµαί σε ύγιαί-νειν µετά τών άβασκάντων σου παιδίων, καί τό προσκύ- 
νηµα ύµών ποιώ παρά τώ µεγάλφ Σαράπιδι ευχόµε- νη σοι τά κάλ<λ>ιστα πανοικεί. P. OXY. 
XIV. 1758, 3-8. (2nd cent. A.D) 

(4) πρό µεν πάντων εύχοµαί σαι (1·σε) όλοκληρείν καί τό προσκύνηµά σου ποιώ καθ' εκά- 
στην ήµαίραν (1. ήµέραν) παρά τώ κυρίῳ θε- ῷ Σαράπιδι. - Bell. H.S. " Popular Religion in 
Graeco Roman Egypt ", JEA. 34. (1948) P.P 82-98 – P. 91. 



    
١٧ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

كذلك عربت ووصفت الوثائق طبيعية العالقة بني االبن واالب فنجد وثيقة يدعو 
ويف إشارة وثائقية أخر يدعو )١(وامتني لك الصحة والعافية يا أيب: ًاالبن ألبيه قائال
 بردية ترجع للقرن ويف إشارة أخر يف)٢(بالصحة) أن تنعم(أبتهل : ًاألبن ألبيه قائال

ومتنوا لبعض السعادة قائلني )٣(َّاألول أو الثاين امليالدي امتنى أن تنعم بالصحة والقوة
 حديثنا ينتقل عن املشاركة االجتامعية يف االفراح ففي وثيقة εύτύχει كن يف سعادة –

هم ُترجع للقرن الثاين امليالدي تصور إقامة اآلباء حلفالت العرس ألبنائهم وتقديم
وافق «للزواج, فنجده يف الوثيقة التالية اب يقدم ابنته للخطبة حيث تذكر الوثيقة أنه 

أنطونيوس ماركيلوس الفارس عىل خطبة أبنة أنطونيا ثايساريون إىل ماركوس 
 .)٤(»فالفيوس سيلوا

واألقارب من ) agnati(وهنا يف مثل هذا احلدث جيتمع األقارب من جهة األب 
وكانت تنظم احلفل ربة األرسة )٥(للمشاركة يف هذه املناسبة) cognate(جهة األم 

mater Families فأشارت الوثائق إىل دعوات زواج ولدينا وثيقتني األوىل من القرن 
 :الثاين امليالدي جاء يف هذه الدعو ما ييل

يتقدم ديونيوسيوس بدعوتكم للعشاء من أجل زواج أوالده يف منزل ايسخريون 
وجاء يف الوثيقة الثانية من )٦( ويبدأ احلفل يف الساعة التاسعة−م الثالثني ًغدا يف اليو

 :القرن الثالث امليالدي ما ييل
ًتتقدم هريايس بدعوتكم للعشاء حلضور زواج أوالدها غدا يف منزهلا يف اليوم (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Έρρώσθαί σε ευχο (µαι) πάτερ PSI. VIII. 930, 13-14  
 .املناد حالة يف σε, µπάς الشخيص الضمري عىل اجلملة احتوت

(2) Έρρώσθαί ευχο µαι P. Tebt. II 412. 5 (2nd cent A.D) 
(3) Έρρώσθαί σε (υµάς) εύχο µα SB. XVI. I. 12556, 20. 
(4) P.S.I. VI 730 (I. cent A.D.) I. If. 
(5) Taubenschlag. R. The Law … 2nd. ed., p.150.  
(6) έρωτά σε ∆ίον[ϋσ]ιο[ϛ δείπνή]- σαι είϛ τούς γάµους τώ, τ[έκνων] έαυτού έν τή 

Ισχϋρίω(νοϛ) α[ύριον], ήτις έστίν λ, άπό ώραϛ [θ]. P. OXY. III 5.2.4. 



  
١٨ نادر فتحي حممد

ُ أيضا تعد عبارات الرثاء,)١(وسيبدأ احلفل يف الساعة التاسعة –اخلامس  واملواساة )٢(ً
) التعزية, الرثاء, املواساة( بمعنى παραµυθητικήن أنامط الرسائل املعروفة باسم م

). يؤازر, يواسى, يشجع( والذ يعنى παραµυθέοµαιوهى صفة مؤنثة من الفعل 
, وينقسم اىل رثاء نوعى وهو ما يشارك فيه اهل )٣(ًويعترب هذا النوع من الرسائل قليال
مة كقرابيني للمتوىف او املساعدة يف تقديم بعض واصحاب املتوىف بإرسال االطع

إحد األوعية التي يصب فيها اإلنسان نفقات الطقوس اجلنائزية, ورثاء لفظى وهو 
 . ًبعضا من مشاعره وأحاسيسه جتاه أحداث جلل تصيبه أو حتدث ألعزاء لديه

ومتدنا هذه الرسائل بعبارات متعددة يتضح منها تقديم التعاطف لألقارب 
ًصدقاء الذين فقدوا شخصا عزيزا عليهم, كذلك لتقديم الرثاء واإلعتذار عن واأل ً

تغيبهم يف أوقات احلزن العصيبة التي وجب عليهم فيها تقديم التعاطف واملواساة 
قد يتسلم هذه اخلطابات أصحاب املحنة أنفسهم أو ذوهيم أو أحد . بوجودهم الفعيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) έρωτά σε Ήραίς δειπνήσαι είϛ γάµους τέχνων αΰτής έν τή οίχία αΰριον, ήτις έστίν 
Πέµπτη, από ώρας P. OXY. I. III 

 له وتوجع حلاله رأف حماسنه, عدد :امليت ورثى ترثي واملصدر موته, بعد مدحته :رثأ الرجل رثأت )٢(
 األحباب فقد عند وتعظيمها ُاملصيبة تفخيم هو فالرثاء .لفقدانه نفسه وخشعت حلاله ورق عليه وأسف
  .األليف ومفارقة
 .املعارف دار الثالث, اجلزء العرب, لسان منظور, ابن :نظرا

 .٥٢٢ – ٥٢١ ,١٩٨٠ املعارف منشأة − اإلسكندرية الكنز, جوهر :سالم زغلول حممد
 التعاليم لدي كبرية مكانة احتلت فقد الروماين, اليوناين العامل يف املهمة التقاليد من املواساة كانت
 املواساة خطابات كانت وقد األولية, الريطوريقية التدريبات يف ًمهام ًتدريبا تعد أهنا كام ,والفلسفية الريطوريقية

 العبارات استخدموا فقد واخلامس, الرابع القرنني يف املسيحية اخلطابات كتاب لد أمهية األكثر األنواع من
 .جيد ٍبشكل وعرضوها الريطوريقية واألساليب التقليدية
  :انظر

- R.S. BAGNALL& R., Cribiore Womens Letters from Ancient Egypt 300BC – AD 800 , 
University of Michigan Press, (2006) P. 182 

(3) REA J. R., A Letter of Condolence: CPR VI 81, Revised, ZPE 62 (1986) P.75. 



    
١٩ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

ين خطابات الرثاء واملواساة ليعربوا فيه عن وهلذا يلجأ البعض إىل تدو. )١(أصدقاؤهم
ومن التعبريات الرثائية الشاملة التي تشري إليها بعض الوثائق  .)٢(مواساهتم وتعزيتهم

ِهي أن املتوىف خمتار أو حمظوظ حيث ختلص من أزمات الدنيا وحمنها َِ ُ. 
ًال يوجد خملوق ولد يف احلياة خملدا« ََ ُ ِ ًخمرجا ) وجدت(حمظوظة, حيث ) البنت. (ُ

ِمن احلياة التعيسة املجهدة) وختلصت( ُ«)٣(. 
ُوألن فراق األعزاء باملوت يعد من األقدار التي ال يمكن لإلنسان فعل يشء 

 :حياهلا, فقد تعددت العبارات الدالة عىل ذلك كام يتضح من الوثائق التالية
 .)٤(»لكن مع ذلك فال يمكنه فعل شئ جتاه مثل هذه األشياء«

هذه األحداث ): كل نفس ذائقة املوت(ُ مقدر عىل اجلميع ال مهرب منه وأن املوت
ًمقدرة عىل األنسان وحتدث لنا مجيعا وقد ورد يف خطاب يعرب عن املواساة يف «)٥(ُ

موت أحد األبناء, وهو مرسل إىل أبولونيانوس وزوجته سبارتيايت, وفيه يرثى 
دير باملحبة كام يواسى أبويه يف فقدان بأنه مثل ابنه وبأنه ج) الفقيد(مينيثيانوس االبن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الظروف هذه يف بأنفسهم الكتابة عىل قادرين كانوا اخلطابات مرسيل أن هو العام, االنطباع كان )١(
 .بأنفسهم ةللكتاب يؤهلهم التعليم من بقدر متتعوا اللذين عدد كان كم حيدد أن شخص أي عىل يصعب ولكن
 املنزلة األحوال أغلب يف هلم كانت فقد ٍئذوعند ها,مرسلي أصدقاء أو أقارب إما ةاملواسا خطابات متلقو وكان
  :نظرا .ذاهتا جتامعيةاال املكانة أو

- TOMASZ. D., Necropolis Workers in Graeco-Roman Egypt, in the Light of the Greek 
Papyri, JJP XXI (1991) 

(2) TOMASZ. D., Op. Cit. p. 32. 
(3) SB XVIII 13946 (Hermoupolis Magna?; III-IV AD) ll.14–17.  
[Reprinted from: CPR.VI.81]  
οὐδ̣ε̣ι ̀ς̣γὰρτῶν ἁπλῶςγεν̣νω- 
µ̣ένωνἀθ̣[άν]α̣τος. µακαρία µ̣ὲν̣̣ [ἐ]κεί- 
[νη ἡ] π̣ρὸτῶνσ̣υµφορῶντὸν [δ]ύ̣στη- 
νον̣ καὶ µοχθηρ̣[ὸν βίον] φυγ̣οῦσα,See P. Rea J. R., Op. Cit., P. 76. 
(4) ἀλλʼὅµωςοὐδὲνδύναταί τις πρὸςτὰτοιαῦτα- P. Oxy. I 115 (Oxyrhynchus; II AD). l. 9f. 
(5) P. Oxy. LV 3819 (Oxyrhynchus; IV AD)l. 12f 
 ταῦταγὰρἀνθ̣ρώπινά ἐστιν. (κα) \καὶ/ πᾶσι γὰρἡµῖντοῦ̣τ̣οκεῖται 



  
٢٠ نادر فتحي حممد

ًدير باملحبة كام يواسى أبويه يف فقدان ابنهام, قائال بأنه مثل ابنه وبأنه ج) الفقيد(االبن 
 :إنه كابن يل ويستحق كل احلب

إن اآلهلة تشهد عىل أنني . مينيثيانوس إىل أبولونيانوس وسبارتيايت, طوبى لكام«
ابنكام, حزنت وبكيت عليه وكأنه ابني, حيث ) الفقيد(حينام علمت بام حدث لسيدي 

, ولكن منعني بينوتيون )ملواساتكم( هذا للذهاب إليكمفدفعنى . ًأنه جديرا باملحبة
, حيث قال إنك يا سيدي أبولونيانوس قد أمرته بعدم حضوري, )من املجيء إليكم(

) الفجيعة(وعىل أية حال فإن عليكام أن تتحمال . ألنك ستكون يف إقليم أرسينوي
 .)١(»بالصرب

 إظهار حزهنم وأسفهم ونالحظ من خالل هذه الوثائق أن املراسلني حريصني عىل
َلذلك الشخص الذي حرم من أحد أقاربه, مما يعترب ترصحيات واضحة ورصحية إىل  ِ ُ

 .حزن كاتب الرسالة كشخص عانى بالفعل كمعاناة صاحب املحنة احلقيقي
وهذا خطاب موجه من إرينى إىل تاونوفريس وفيلون تعرب فيه عن عزائها هلم يف 

ً أهنا أيضا فقدت شخصا من عائلتها وأن املوت ال وتذكر هلام. فقيدهم إيومويروس ً
ًحيلة فيه, وأنه أمر حيدث ال حمالة جلميع البرش وال يمكن الفرار منه, كام تنقل هلام أيضا 

 :تعزية كل أرسهتا وحتثهام عىل التغلب عىل أحزاهنام ومواساة أنفسهم
) لفقيدا(هكذا حزنت وبكيت عىل . إرينى إىل تاونوفريس وفيلون, حتيايت«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Μενεσθιανὸς Ἀπολλωνιανῶι καὶ Σπαρ- τιάτῃεὐθυµεῖν  
 µάρτυρεςοἱθεοὶ \ὡς/ πυθόµενος περὶτοῦκυρί- 
ουµου, υἱοῦὑµῶν, οὕτωςἠχθέσθην καὶ 
5ἐπένθησ̣α ὡςἴδιοντέκνον· κ̣[α]ὶ γὰρἀξιο- 
φίλητον ἦ̣̣· καὶ ὁρµὴνἔχοντάµεἐξορµῆ- 
σαι πρὸςὑµᾶςΠινουτίων ἐπέσχεν, φάσ- 
κωνσὲτὸνκύριόνµου Ἀπολλωνιανὸν 
παρηγγελκέναι αὐτῷµὴἀνελθεῖνµε 
10ὡς σοῦεἰςἈρσινοείτηνγειν[ο]µένου. ἀλλὰ 
γενναίως φέρετε· - PSI. XII. 1248 (Oxyrhynchus; AD 235) ll. 1-11. 



    
٢١ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

إيومويروس بقدر ما بكيت عىل ديديامس, ولقد قمت بكل ما هو واجب ومفروض 
. إبافروديتوس وثريموثيون وفيلون وأبولونيوس وبالنتاس: وكل عائلتي) َّعىل أنا(

وبالتايل فإن . لكن مع ذلك فإن اإلنسان ال يمكنه فعل شئ جتاه مثل هذه األشياء
 ٢٨( من شهر هاتور ١لتصحبكم السالمة ف). فقدتم(ْعليكم أن تتعزوا عن من 

 .)١(») نوفمرب٢٦ –أكتوبر 
وتعددت الصفات الرثائية التي يستخدمها األشخاص من خالل الوثائق الربدية 
والنقوش عند رثاء ذوهيم ومن أشكال الرثاء الشجاعة واملروءة والسمو واألدب 

 .)٢(وكرم األفعال واألسف والفجيعة
 .)٣(ً, قد وردت كثريا, وهى صفة رثائية)املرحوم(نى  بمعεὔµοιρος نجد أن صفة

ُكام ذكرت يف رسالة أرسلتها أم إىل ابن هلا, تذكر فيها ما حدث إلبنها اآلخر الذ توىف 
 ويظهر إحساسها باملرارة عىل فقده حينام تذكر إلبنها اآلخر »املرحوم«وقد رثته بصفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Εἰρήνη Ταοννώφρει καὶ Φίλωνι εὐψυχεῖν. 
οὕτωςἐλυπήθην \καὶ/ ἔκλαυσα ἐπὶ 
\τῶι/ εὐµοίρωιὡς ἐπὶ ∆ιδυµᾶτος 
5ἔκλαυσα, καὶ πάντα ὅσα ἦν κα- 
θήκοντα ἐποίησα καὶ πάντες 
οἱἐµοί, Ἐπαφρόδειτος καὶ Θερµού- 
θιον καὶ Φίλιον καὶ Ἀπολλώνιος 
καὶ Πλαντᾶς. ἀλλʼὅµωςοὐδὲν 
10δύναταί τις πρὸςτὰτοιαῦτα. 
παρηγορεῖτεοὖν ἑαυτούς.- P. Oxy. I 115. Ibid.,ll. 1 – 12.  
ROWLANDSON J., Woman and Society in Greek and Roman Egypt: A Sourcebook, 

Cambridge Univ. Press (2008) p. 341. 
 .٥٢٢ ,١٩٨٠ املعارف منشأة −اإلسكندرية الكنز, جوهر :سالم زغلول حممد )٢(

(3) TOMASZ DERDA, EUMOIRIA, A Proper Name or an Epithet of Deceased, ZPE 64, 
(1986) P. 88.  

See also P. Ryl. IV 691 (III AD),Cf. P. Haun. II 17 (II AD) ll. 9f 
 εἰςτὴνκηδείαν τοῦεὐ- µοίρου »امليت )الرجل( جنازة أجل من«  



  
٢٢ نادر فتحي حممد

 .ه بعد فقدت أخيه االبن اآلخرالذ مازال عىل قيد احلياة أنه مل يعد هلا سوا
. ُأريس إىل ابنها أبوللونيوس, كانت رغبتي أن أحييك من خالل خطايب إليك«

ًأنت تعلم ما حدث البني املرحوم خايرمون, يشء يسء حدث فجأة, ووجب أن 
ًفلم يعد ىل أحدا بعد اهللا إال أنت, وأعرف . أكتب لك باضطرار. يكون له مدفن آخر ُ َ

 . )١(»جتاههًمشاعرك دائام 
إحد الصفات الرثائية الكثرية املعربة عن ) املرحوم (εὔµοιρος كذلك كانت صفة

 .)٢(احلزن والرثاء كام توضح بطاقات املوتى
 .)٣(»املرحومة إسيدورا إبنة بيتيمينيس والدهتا ترومباربيتيس«

وكانت بطاقات املوتى حتمل الكثري من الصفات الرثائية للميت كأن يوصف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Ἄ̣ρ̣σ̣ις Ἀπ[ο]λλωνίῳ 
τ̣ῷυἱῶ[ι] χαίρειν. 
Εὐκταῖον ἦνµοιδιʼ ἐπιστολῆς 
ἀσπάσασθαί σε, ἐπὶ οἶδας τὸσυµ̣β̣ὰ̣ν 
τῶιεὐµοίρῳυἱῷµου Χαιρήµονι, 
ὅ̣τιἐξά̣πιν̣α ἐγένετοτὸἀτ̣ύ̣χηµα 
καὶ δε̣ι ͂ ̣αὐτὸνδευτέρᾳ ταφῇ ταφῆναι. 
ἀνα[γ]κ[α]ίω̣ς γράφωσοι ́·̣ ο̣ὐδένα 
<ἔ>χω [µ]ε[τ]ὰ̣ τ̣ὸν θ[εὸνεἰ µ]ή̣ σε καὶ οἶ- 
δα τ̣ὴν πρ̣οαίρεσιν ἣν \(hand 2) ἀ̣εὶ/ (hand 1) εἶχες 
πρὸς αὐτόν. - P. Giss. Apoll. 21 (Hermoupolis Magna; II AD) ll. 1 – 11 
[Reprinted from: P. Giss.68] 

 الدراسات جملة ,»الرومانى العرص خالل مرص ىف املوتى بطاقات« :اإلبيار حسن أمحد حسن )٢(
 .٣٦٨ – ٢٩٣ ,)٢٠٠٧( .شمس عني جامعة اآلداب, كلية ,٢٤ دالعد والنقوش, الربدية

(3) εὐµοιρίαἸσιδώρα Πετεµίνιος 
µητρὸςΤροµπαρβείτ(ιος) 
Ψενσενψανσνῶ<το>ς 
T. Mom. Louvre 472 (Unknown provenance; III AD) ll. 1- 3. 
[Reprinted from SB XIV 11482] 



    
٢٣ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

, برصف النظر عن عمره عند الوفاة وجيسد هذا )املالك( بمعنى πτεροφόροςبصفة 
َفنجد سينبسانسوس توصف بأهنا . الوصف املشاعر اإلنسانية جتاه املفقودين األعزاء

 :مالك وتوفيت عن عمر سبع سنوات
ماتت . سينبسانسوس املالك ابنة أبوللونيوس والدهتا أرمتيس إبنة بيتيمينيس«

 .)١(»نواتعمرها سبع س
 ٦١كذلك نجد بيتيرتيفيس يوصف بأنه صغري ومالك, وقد بلغ عمره عند الوفاة 

 : شهور٨ًعاما و
 .)٢(»عاش إحد وستني سنة وثامنية أشهر.. بيتيرتيفيس الصغري املالك«

وقد وردت ) صغري عىل املوت, مات قبل األوان( والتى تعنى αËωρος ًأيضا صفة
 حواىل ست Papyri.infoالبحث  من خالل قاعدة هذه الصفة الرثائية كام يتضح

 :مرات, عىل سبيل املثال
. ً عاما٢٧عمرها . قبل األوان) ُالتي توفيت(أرمتيدورا ابنة هاربوكراس «
 . )٣(»ًوداعا

ويتضح من خالل استخدام هذه الصفة مد حزن األهل عىل فراق فقيدهتم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) τὸὄνοµα Σενψαν- 
σνῶτος Ἀπολλωνίου 
πτεροφόρουµητρὸς 
 ἈρτέµιτοςΠετεµείνιος 
 ἐτελεύτησενἐτῶν ἑπτά- T. Mom. Louvre 908 (Unknown provenance; AD 200 – 299) ll. 1- 5 
(2) Πετετρίφιος νεω- 
τέρου. Πτεροφόρου 
ἐβίωσεν ἐτῶν ἑξ[ή]κοντα ἑνὸς µηνῶν η - T. Mom. Louvre 890 (Unknown provenance; AD 

100 – 299) ll. 1ff. 
(3) ἈρτεµιδώραἉρ- 
ποκρᾶἄωρος, (ἐτῶν) κζ, 
εὐψύχει. - SB I 5626 (Unknown provenance; ca. AD 70 -110) ll. 1 – 3. 



  
٢٤ نادر فتحي حممد

  باإلضافة إىل استخدام الفعلأرمتيدورا بتصويرها ماتت صغرية يف غري يومها, ذلك
εὐψυχέω يعنى ًوداعا( والذ (وهو يقابل الفعل χαίρω بمعنى )ولكن )التحية ,
 يتضمن معنى احلزن واألمل لذلك نجده يف خطابات التعزية أو εὐψυχεῖν املصدر
 .)١(املواساة

ريميفيس ها« :قد وردت كالتاىل) ًسنتذكره دائام –ُال ينسى ( بمعنى ἀείµνηστος الصفة
) سنتذكر. (خالل منتصف العام األول احلايل) مات(بن سينيسيس والدته سينفونسيس, 

 .)٢(»ًاسمه دائام
ًولن ينيس أبدا) عام (٢٤ديموس, مات يف عمر « ُ«)٣( . 

 :قد وردت كالتايل) احلزين – التعس −البائس ( بمعنى τάλας الصفة
التعسة ماتت عمرها عرشين سينبسايس إبنة بسينتموسيوس والدهتا سينبالليس «

 . )٤(»)ًعاما(
أكتب « :قد وردت كالتايل) السعيد –اجلميل  –العزيز ( بمعنى γλυκύς الصفة

بخصوص ابنه اجلميل, بأن عليه أن يتحمل ذلك فليس بمقدورنا أن نفعل ... لكام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) See P. Oxy. 115. Ibid. (II AD) l.2 
(2) ἉρεµήφιοςΨεννήσιοςµητρὸς 
Σενφούνσιος βιώσαντος ἐνιαυτοῦ 
ἑνὸςἡµίσους.εἰςἀείµνηστοντὸ 
ὄνοµα. - SB I 1208 (Unknown provenance; AD 100 – 299) ll. 1 – 4 
(3) ∆ηµώς, (ἐτῶν) κδ, ἀείµ- 
νηστος. - SB I 1425 (Unknown provenance; BC 332 – AD 640) l. 1f 
(4) Σενψάιτος  
Ψεντµοµσι- 
ῶτος καὶ 
Σενπάλλι- 
τος 
ταλαίνης 
ἐτῶν κ - T. Mom. Louvre 800 (Unknown provenance; II - III AD) ll. 1 -7 
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 .)١(»ُيشء يف جماهبة املوت
 :قد وردت كالتايل)  يتخلص من أحزانه−يتحرر من آالمه( بمعنى ἄλυπος الصفة

 .)٢(» سنة٣٠عمرها ) ماتت(ديمرتيا التي ختلصت من آالمها «
 :قد وردت كالتايل)  الرقيق−الراقى  –ُاملتحرض (بمعنى  ἥµερος الصفة

) عام (٢٥بسينثاتريس بن بارميناس والدته سينبيتيسيس من مدينة بانوبوليس عاش «
 .)٣(» من شهر بابه٢٦ًساميا 

والرثاء لفظية فقط للتعبري عن املشاركة الوجدانية واألسف عن مل تكن املواساة 
َاألقدار املفجعة, لكنها نوعية أيضا, حيث وجد أن بعض خطابات الرثاء والتعزية  ِ ُ ً
حتتو عىل عبارات تفيد إرسال األطعمة كقرابني للمتويف, وقد تكون يف ذات الوقت 

, كام توضح الوثيقة )٤(نائزيةوسيلة ملساعدة أهل املتوىف ببعض نفقات الطقوس اجل
 :التالية
) وفاة زوجتك(ًحزنت جدا لسامعى عن . من تاسوخاريون إىل أخيها نيليوس«

استلم من الشخص الذ . أخى بصرب من أجل أوالدك حتمل ذلك يا. تانوفريس
ُحيرض لك هذا اخلطاب مائة وستني من الفاكهة املجففة   بالعدد, وعرشة خماريط ١٦٠ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) γράφεσὺοὖν Καλα   ̣ ί̣δᾳ περὶτοῦ 
γλυκυτάτουτέκνουὅτιἐνείκηται. οὐ- 
δὲνδυνάµεθα πρὸςτὸνθάνα- 
τον SB XII 10840 (Unknown provenance; IVAD) ll. 25 – 28 [Reprinted from: PSI VII 831] 
(2) ∆ηµητρία, (ἐτῶν) λ, ἄλυπος- SB I 5754 (Hawara; BC 332 – AD 640) l. 1 
(3) Ψενθατρῆς Παρµενᾶτος 
µητρὸςΣενπετήσιος 
ἀπὸ Πανὸς πόλεως 
ἐβίωσενκεἡµέρας 
Φαῶφικϛ- T. Mom. Louvre 210 (Panopolis; II - III AD) ll. 1- 5 
(4) P. NILSSON, Martin., A history of Greek Religion, Oxford 1949. P.103 
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 .)١(» الصنوبر للطقوس اخلاصة هبامن) أكواز(
 θρηνητρίαι ,θρηνηταί وهناك نوع من الرثاء واملواساة اللفظية والتى يقوم هبا

, وكان عدد كبري منهم من النساء, يطلني وجوهن بالطني ويرضبن )النائحون(بمعنى 
ه لينعني املتوىف ويرثينه ببالغ احلزن واألسى ويعددن خصال )٢(ُصدورهن مع عويلهن

وكانت اجلنازات تشتمل عىل النائحني, من أقارب . الطيبة وأخالقه السامية إلخ
وجلعل الدفنه أكثر عظمة ومحية . املتوىف أو عبيده املوجودون قبل دفنه يف منطقة املقابر

 فقد ورد ىف حساب .)٣(كان أهل املتوىف يستأجرون حمرتفني يمتهنون مهنة النائحني
إىل  :أو عينيةقد تكون هذه األجرة نقدية . قيهم أجرهتمتكاليف جنازة بند يفيد تل

 .)١(» درامخة٣٢النائحون « ,)٤(النائح مكيال من اخلمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Νείλῳτῷἀδελφῷ 
παρὰ Τασουχαρίου. 
λίαν ἀ[η]δῶς ἤ̣ [κο]υ̣- 
σα παρὰ Ταονν[ώ]φρι ̣̣ (ος). 
γενναίωςφερέτ[ω] 
ἄδελφεδιὰτὰ 
παιδία σου. 
κόµισαι παρὰτ̣οῦ̣ 
ἀναδιδόντος σοι ταύ̣- 
την ἐπιστολὴν 
τραγήµατα ἀρι- 
θµῷἑκατὸν ἑξή- 
κοντα καὶ στροβίλους 
δέκα [εἰ]ς θυσίαν 
α̣ὐ̣τ̣[ -ca.?- ] - BGU III 801 (Unknown provenance; II AD) ll. 1-7,12 - 19 
See BAGNALL R. S. &CRIBIORE R., Women's Letters from Ancient Egypt 300 BC – AD 

800, University of Michigan Press, (2006) P. 180. 
(2) ROBERT GARLAND, The Greek Way Of Death Duckworth& co.LTD., 1935 P. 106. 
(3) TOMASZ DERDA, Necropolis Workers in Graeco-Roman Egypt, in the Light of the 

Greek Papyri, JJP XXI (1991) P. 33. 
(4) τῷ θ[ρην]ητῇ κ̣ν(ίδιον) [α], - BGU I 34, col. II (Unknown provenance; IV AD) l. 20. 



    
٢٧ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

ُ التى تعد التي شاعت يف اخلطابات)٢(بالرغم من روح الود والتعاطف والرثاء
ًمصدرا مهام نستدل من خالله عىل مظاهر احلياة املختلفة, حيث متكنا من التعرف عىل  ً

وقد ساعدتنا اخلطابات عىل معرفة تفاصيل . املالمح االجتامعية والنفسية لألفراد
واالضطرابات والترصفات , عديدة من جوانب احلياة بحلوها ومرها, واملشاكل

فإن هناك بعض الترصفات غري الالئقة . )٣(ن مظاهر احلياةًالشخصية وألوانا أخر م
التى صدرت من بعض األشخاص توضح وتنم عن مشاعر اجلحود ونكران اجلميل 
التى متلكت أقرب الناس إىل بعضهم البعض, كام توضح الوثيقة التالية, حني جترد 

 وقد قام اإلخوة من مشاعر األخوة واملحبة وصلة الرحم وتركوا جثة أخيهم مسجاة
 باإلنفاق عىل جتهيزها وتكفينها حتى −وهو كاتب اخلطاب  –أحد األشخاص 

ُإرساهلا هلم لكى يدفنوها, ويتعجب الرجل من أهنم تركوا اجلثة مكفنة وإنشغلوا 
بجمع متعلقات أخيهم امليت وممتلكاته وانرصفوا وتركوه, ومن الواضح أهنم رفضوا 

 : حيثهم كاتب اخلطاب عىل دفعهاأو هتربوا من دفع هذه النفقات حيث 
أرسلت لكم من خالل . ًسالما/... إىل سارابيون وسيلفانوس... من ميالس«

احلانويت جثة أخيكام فيبيون ودفعت له نفقات نقل اجلثة بالكامل, وهى بالدرمخات 
ثالث مائة وأربعني درامخة من العملة القديمة, وأنا أتعجب بشدة حيث أنكام ذهبتام 

أخذا اجلثة, ولكن مجعتام كل ممتلكاته وانرصفتام, ومن هنا علمت أنكام مل دون أن ت
تعقال . ممتلكاته) احلصول عىل(املتوىف ولكن من أجل ) أخيكام(حترضا من أجل 

) من العملة( درامخة ٦٠ثمن العقاقري : واملرصوفات هي. التي أنفقتها) املبالغ(وسددا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) θρ[η]νηταί (δραχµαὶ) λβ - SPPXXII 56, Col. II (IIIAD) l. 27 
 ًأيضا احليوانات شملت ولكنها فقط اإلنسان عىل املخلوقات جتاه الفياضة اإلنسانية املشاعر تقترص مل )٢(
 :أنظر

 جامعة اآلداب, كلية جملة ,»السكندري العرص يف الشعراء عند احليوانات رثاء« :صالح مصطفى فكرية
 .٢٥٥ – ٢٤٥ ,)٢٠٠٠ – ١٩٩٩( .األول املجلد ,٥٠ العدد ية,اإلسكندر

(3) J.E. HARRISON., Astudy of rhe Social Origims of Greek Religion, Univ. Press, 
Cambridge, 1927, P. 270. 
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) من العملة( درامخة ٣٢) من اخلمر( خوس ٢القديمة, ثمن اخلمر يف اليوم األول لـ
 من أجل احلانوتى .  درامخة١٦القديمة, ومن أجل تكاليف الطعام واحللو) الذ

) من اخلمر(إىل املقربة باإلضافة إىل األجر املتفق عليه واحد خوس ) نقل جثة أخيكام
 ٢٠ أردب من الشعري ١ درامخة ١٢ خوس من زيت الزيتون ٢عرشين درامخة, و

 درامخة, اإلمجايل ٣٤٠ درامخة, األجرة كام سبق الذكر ٢٠درامخة, سعر الكفن الكتان 
القديمة مخسامئة ) من العملة(ُبخصوص حساب تكاليف النفقات الكلية بالدرمخات 

لنقل ) يشء(لذلك كان عليكام تقديام كل .  درامخة٥٢٠اإلمجايل . وعرشين درامخة
القليل وزيت الزيتون وكل يشء كان ىف إستطاعتكام ُاجلثة املكفنة مع األطعمة واخلمر 

 .)١(»لكنكام مل تفعال يشء). بحس الترصف واإلنفاق(لكى تشهدا يل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [Μέλας  ̣  ̣  ̣  ̣ ]̣ Σαραπίωνι καὶ Σιλβανῷ 
[   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χ]αίρειν. ἀπέστειλα ὑµῖν 
[διὰτοῦ ν]εκροτάφουτὸσῶµα τοῦ 
[ἀδελφοῦ] Φιβίωνος καὶ ἐπλήρωσα 
5[αὐ]τὸν [το]ὺςµισθοὺςτῆς παρακοµι- 
δῆςτοῦσώµατος ὄντας ἐνδραχµαῖς 
τριακοσίαις τεσσαράκοντα παλαιοῦ 
νοµίσµατος καὶ θαυµάζω πάνυ 
[ὅτι] ἀλόγως ἀπέστητεµὴἄραντες 
10[τὸ σ]ῶµα τοῦἀδελφοῦὑµῶν, ἀλλὰ 
σ[υ]νλέξαντες ὅσα εἶχεν καὶ οὕτως 
ἀπέστητε, καὶ ἐκτούτουἔµαθον 
ὅτιοὐχάριντοῦνεκροῦἀνήλθατε, 
ἀλλὰχάριντῶνσκευῶν αὐτοῦ 
15φροντίσα̣τεοῦ̣ντὰἀναλωθέντα ἑτοι- 
µάσαιἔστιδὲτὰἀναλώµατα· 
τιµ(ῆς) φαρµάκου παλ(αιαὶ) (δραχµαὶ) ξ, 
τιµ(ῆς) οἴνουτῇ πρώτῃ 
ἡµέρᾳχο(ῶ)ν β παλ(αιαὶ) (δραχµαὶ) λβ, 
20[ὑπ(ὲρ)] δαπάνηςἐνψω- 
µίοις καὶ προσφαγίοις (δραχµαὶ) ιϛ, 



    
٢٩ التواد االجتامعي يف مرص الرومانية 

ًأيضا يظهر هذا اجلحود من اإلخوة خالل اخلطابات جتاه بعضهم البعض كام 
ُتوضح الوثيقة التالية وهى تتعلق بإمهال حضور مناسبة وفاة, حيث تعنف أخت 

 : حيث أنه مل هيتم بحضور جنازة أخيهام األصغرأخاها وتلومه
أخيك ومل تأتى, ورحلت دون أن حترض ) موت(ترصفت بصورة غري الئقة جتاه «

 .)١(»جنازته
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[τ]ῷ νεκροτάφῳεἰςτὸὄρος 
µε[τ]ὰ τὸνγεγραµµένον 
µισθὸνχο(ῦν) ἕνα (δραχµαὶ) κ, 
25ἐλαίουχό(ας) β (δραχµαὶ) ιβ, 
κρ[ι]θῆς (ἀρτάβην) α (δραχµαὶ) κ, 
τιµ(ῆς) σινδόνος (δραχµαὶ) κ 
καὶ µισθοῦὡς πρόκ(ειται) (δραχµαὶ) τµ 
(γίνονται) ἐπὶ τοῦ̣ λ̣[όγο]υ τῆς 
30ὅλης δα[πά]νης παλαιοῦ 
νοµίσµατος δραχµαὶ 
πεντακόσιαι εἴκοσι, 
γί(νονται) (δραχµαὶ) φκ 
[π]ᾶνοὖν ποιήσετε ὑπηρετῆσαι τὸν 
35µέλλοντα ἐνεγκ[εῖ]ν τὸσῶµα 
ἐνψωµίοις καὶ [οἰ]ν̣αρίῳ καὶ ἐλαίῳ 
καὶ ὅσα δυνατὸν ὑ[µῖ]ν ἐστιν, ἵνα µαρ- 
τυρήσῃµοι. µη[δ]ὲνδὲδράσητε - Chr. Wilck. 498 (Oasis Major; III AD) [Reprinted from: P. 

Grenf. II 77], r, ctr 
(1) οὐ καλῶς ἔπραξας µὴἐλ- 
θεῖνχάριντοῦἀδελφοῦ 
σου· ἀφῆκες αὐτὸνµὴ 
κηδεῦσαι αὐτόν. - P. Oxy. VII. 1067 (III A.D) ll. 3 -6. 
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  نتائج البحث
  

 .كل ما سبق عرضه من نامذج •
أكدت الدراسة عىل التواد االجتامعي بني األقارب وبعضهم البعض من  •

 . عبءحيث املساندة والتواصل وختفيف ال
ًأوضحت الدراسة بعض أنواع التواد االجتامعي كمصطلح إجيايب كان قديام  •

 .ًوما زال حديثا
 . التحلييل لعرض نامذج الوثائقياستخدمت الدراسة املنهج الوصف •
ًكشفت أيضا عن طبيعة العالقات االجتامعية بني األفراد من خالل  •

قتصادية أو العائلية التي اخلطابات التي عربت عن معاناة املشاركني وظروفهم اال
 .منعتهم من احلضور للمشاركة واملواساة

 
   قائمة املراجع

 Papyri الربدى −١
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P. Giss. Apoll.21 (Hermoupolis Magna; II AD). 
P. Haun. II 17 (II AD). 
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P.Warr. = The Warren Papyri ed. M. David, B.A. van 
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