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 الملخص:

للتعرف على ماهية هذه الوثائق من حيث الشكل والصيغ  swntتهدف هذه الورقة البحثية لدراسة وثائق      
النصية والمحتوى ودورها في تنظيم الحياة القانونية داخل المجتمع المصري هذا باالضافة الى التعرف على 

خالل دراسة مجموعة من النماذج التي تؤرخ الى الهيكل اإلداري المسئول عن إعداد هذه الوثائق وذلك من 
 الفترة من عصر الدولة الوسطى حتى نهاية عصر الدولة الحديثة.

 الكلمات الدالة:

؛ Ambras؛ بردية 9784؛ برديات مدينة غراب؛  بردية برلينUC32167؛ قائمة الشهود؛ بردية swntوثائق 
 .Cairo JDE.65739بردية 

Abstract: 

 

This paper seeks to study the swnt documents (form, formulae, and function) and its 

role in the legal practice in the Egyptian society, in addition to an inventory of the 

administration structure of these documents. This study depend on collection of swnt 
document which dating to the middle kingdom until the new kingdom.  
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 المقدمة:

يعاني دارسي المصريات بعض المشكالت حيال دراسة الجوانب القانونية المنظمة للمجتمع المصري 
حيث أن كل ما لدينا مجموعة (1)نتيجة لعدم وجود قانون مجمع في مصر القديمة قبل قوانين هيرموبوليس

وغيرها من وثائق فض  swntوثائق  – wpwtوثائق  - imt-prمنفصلة من الممارسات القانونية مثل وثائق 
. كما أن قلة هذه الوثائق أو ما نستشفه من الكتابات األدبية والدينية تعتبر أيضا من (2)المنازعات و الشكاوى

 المعوقات التي تحول دون فهم الكثير من القضايا التي تخص القانون المصري القديم.

يم الى نوعين من القضايا منها ما هو مرتبط يمكن تقسيم القضايا والمسائل القانونية عند المصري القد
إحدى الوثائق القانونية الهامة التي  swntتعتبر وثائق  .(3)بالمسائل الجنائية وأخرى مرتبطة بالمسائل المدنية

وصلت الينا وتعكس بعض المعامالت القانونية بين األشخاص والتى تمثل تنظيم عملية التنازل عن العمال 
أو أداء خدمة معينة ولقد ظهرت هذه الوثائق ابتداء من عصر الدولة  (4)ل العبيد المستأجرأو الدفع مقابل عم

والتي كانت توجد خالل عصر الدولة القديمة، وتتميز  rDi r isw(5)الوسطى والتي قد تكون بديال عن وثائق 
سعي المصري القديم  هذه الوثائق بمجموعة من السمات الثابتة سواء من حيث الشكل أو الصيغ النصية التي

وثائق تؤرخ للفترة ابتداء من عصر الدولة  9الى الحفاظ عليها خالل العصور المختلفة. تعتمد الدراسة على 
الوسطى حتي نهاية عصر الدولة الحديثة والتي نستطيع من خاللها أن نحدد المصطلحات والصيغ النصية 

 المميزة لهذه الوثائق.

 :swntمصطلح 

 - - -بالعديد من األشكال ومنها  swntورد مصطلح 
تعني   . ويذكر جاردنر أن (7)لتعني جائزة او أجر  -(6)
 .(8)"بيع او شراء" 

 

                                                           
(1) Allam, S., “Traces de "codification" en Egypte ancienne,” in: RIDA 40, 1993, 11-26. 
(2) Logan,T.,“The Jmyt-pr Document:Form, Function,and Significance,” in: JARCE 37, 2000, 49. 
(3) Lippert, S., “Law (Definitions and Codification),” in: E. Frood; W. Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia 

of Egyptology 1(1), Los Angeles, 2012, 1-13; Allam, S., “Un droit pénal existait-il stricto sensu en Egypte 

pharaonique?,” in: JEA 64, 1978, 65-68. 
(4) Loprieno, A., “Slavery and Servitude,” in:E.Frood; W. Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology 

1(1), 2012, 1. 
(5) Logan, T., “The Jmyt-pr Document: Form, Function, and Significance,” 54. 
(6) Lesko, L., A dictionary of Late Egyptian, 2nd edition, vol. 2, USA, 2004, 20. 
(7) Wb, IV, 68. 
(8) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” in: ZÄS 43, 1906, 32. 
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أن هذا المصطلح يعني  F. Griffithولقد اختلف العلماء حول الغرض من هذه الوثائق حيث يقترح 
انها تمثل "صك للتنازل"  UC32167للبردية في دراسته  S. Quirke، بينما يذكر (9)"الدفع مقابل خدمة معينة"

الى أن هذا النوع من الوثائق تستخدم للتعبير عن نقل الحقوق  CH., Eyre. ويشير (10)أو "سند لنقل العمالة"
 .(11)مقابل خدمة أكثر من التعبير عن شراء عمالة )خدم(

ان جميع مصادر  لهذا المصطلح هو األقرب الى الصواب حيث نالحظ Griffithويبدو أن تحليل 
 : (12) 9784عصر الدولة الحديثة تشير الى عملية دفع مقابل خدمة فنالحظ في بردية برلين   

 

 
iw.f Hr wHm spr sp 2 r-Dd imi n.i swnt hrw 4 m Hmt Hnwt aHa n rdi.n mniw Msi it……XAr 
6, 8 ir n Saty 4 

، Hnwtيام )عمل أو خدمة( للخادمة )أجرة( أربع أ swntوكرر المجيء مرة أخري قائال: اعطني 
 .Saty 4قيمة  XAr  ،8 6قمح ......  Msiعندها أعطى الراعي 

ويعتقد الباحث أن هذه الوثائق بمثابة ايصال دفع بين مالك الخدمة والمستفيد من الخدمة موثقا من قبل 
ل أكثر من ايصال والتي تمث Msiالكاتب وفي حضور الشهود، ويدل على ذلك الوثائق الخاصة بالراعي 

 داخل وثيقة واحدة لتمثل أرشيف لهذه االيصاالت كما سوف يتم توضيحه الحقا. 

 : swntوثائق 
 عصر الدولة الوسطى -أ

swnt (UC32167)وثيقة  -1
(13) 

 عصر الملك أمنمحات الثالث -المصدر: الالهون      التأريخ: عصر األسرة الثانية عشر

 نوع الوثيقة: بردية مسجلة بالخط الهيراطيقي لندن    -UCLالحفظ: متحف بتري 

 

 

                                                           
(9) Griffith, F., The petrie Papyri: Hieratic papyri from kahun and Gurob (Principally of the Middle Kingdom), 

London, 1898, 35-36. 
(10) Quirke, S., “Women of Lahun (Egypt 1800 BC),” in: S.Hamilton; R.Whitehouse; K. Wright (eds.), 

Archaeology and Women. Ancient and Modern Issues, Walnut Creek, 2007, 255. 
(11) Eyre, CH., The Use of Documents in Pharaonic Egypt, Oxford, 2013, 215. 
(12) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 28. 
(13) Collier, M; Quirke, S., The UCL Lahun Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical and Medical, BAR 

International Series 1209, Oxford, 2004, 119; Griffith, F., The petrie Papyri: Hieratic papyri from kahun and 

Gurob, 35-36, pl. 13; Eyre, CH., The Use of Documents in Pharaonic Egypt, 215. 
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 أطراف الوثيقة:

1- (14) 
2- (15) 

 كاتب الوثيقة:

(16) 

، وقد عثر عليها طبقا (17)ظهرت في الحضارة المصرية القديمة swntتعتبر هذه الوثيقة هي أقدم وثيقة 
 WAHأخرى للمدعو  imt-prبالالهون وهو نفس الموقع الذي عثر فيه على وثيقة  Lot Iلتقرير بتري في 

 ويبدو أن كال الوثيقتين مرتبطة باالخرى حيث تشابه أسماء الخدم االسيوين. 

 عصر االنتقال الثاني -ب

 (Cairo JE 52453) لوحة الكرنك القانونيةوثيقة  -
(18) 

                                                           
+ االسم الذي هو تحت  sDAw هذا اللقب ليعني  Balanda يعتبر هذا اللقب من االلقاب التى ترتبط بطاقم الخزانة وتترجم (14)

 لية. انظر: تصرف أمين الخزانة للمقاطعة الشما
Balanda, S. Z., Society and Government in Ancient Egypt to the end of the new kingdom, 2nd. Edition, Stanbal 

Publications, 2003, 446. 
 ظهر هذا اللقب منذ عصر الدولة الوسطى، واستمر حتى العصرْين اليوناني والرومانّي  (15)

Schumacher, I., Der Gott Sopdu, der Herr der Fremdländer, Göttingen, 1988, 321. 

 . UC32055 و البردية UC32058 ولقد ظهر هذا اللقب أكثر من مره في برديات الالهون حيث جاء في البردية رقم

Eweis, M., A Social History of Writing Through the Hieratic Sources of The Middle Kingdom from El-Lahun, 

Ph.D. diss., Fayoum University, 2017, 47. 

 HAty-a أن مدينة الالهون كانت تحتوي على معبد خاص باالله سوبد بالقرب  من منزل kemp ويعتقد

Kemp, B., “Temple and Town in Ancient Egypt,” in:  P. Tringham; R. Dimbleby (eds.), Man, Settlement 

and Urbanism, Combridge, Mass., 1972, 657-680; Kemp, B., Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, 

London, 1989, 156. 
منذ أواخر عصر الدولة الوسطى ويبدو انه كان من المكاتب المحلية والتي لم تظهر اال خالل  xA n dd rmT ظهر مكتب (16)

ت باأليدي العاملة وكان يخضع مباشرًة لمكتب الوزير وهذا قد عصر الدولة الوسطى وكان من مهامه الرئيسية إمداد المؤسسا
يبرر االستعانة بكاتب هذا المكتب لتسجيل هذه الوثيقة ليؤكد نقل ملكية الخدم من شخص الى اخر. انظر: عامر، اسالم،" 

  .28 -14، م2018، أبجديات، "مكتب مزود االيدي العاملة )مكتب العمل( في مصر القديمة
(17) Collier, M., “Lots I and II from Lahun,” in: P. David; D. Silverman; W. Simpson; J. Wegner (eds.), 

Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt, New Haven: Peter Der Manuelian, 

2009, 205-259; Eweis, M., A Social History of Writing Through the Hieratic Sources of The Middle Kingdom from 

El-Lahun, 40. 
(18) Lacau, P., “Une stèleJuridique de Karnak,”in: CASAE 13, 1949, Helck, W., Historisch-biographische Texte 

der 2. ZwZt. = KAT, Wiesbaden, 1983, 65-69; Logan, T.,“The Jmyt-pr Document: Form, Function, and 

Significance,” 60. 
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 17عصر األسرة  -المصدر: الكرنك                   التأريخ: عصر االنتقال الثاني

 ري بالقاهرة        نوع الوثيقة: لوحة مسجلة بالخط الهيروغليفيالحفظ: المتحف المص
 أطراف الوثيقة:

1- (19) 
2-                                                    (20) 

وتنقسم هذه اللوحة الى ثالثة أجزاء. الجزء األول منها هو  تمثل هذه الوثيقة جزءا من لوحة الكرنك،
وتنتهي بالوثائق التي تدعم هذا التنازل، ويبدو انه تم تسجيل وثيقة  swntوثيقة  يليها مباشرةimt- pr وثيقة 
swnt  هنا لتأكيد مدى قانونية وثيقةimt-pr  خاصة انه ال يمكن أن يتم تنفيذ نقل الملكية imt-pr اال بوجود
 في قوله: (22)ويدل على ذلك ما ورد في لوحة الكرنك ،swnt(21)وثيقة 

 
 

nn rdit DA.tw tA r.s in rmT nbt Hr ntt rd.n.f n.i swnt.s 60dpn m xt nbt  

 .دبن من أجل كل شيئ 60الخاصة بها: swntلن يتدخل فيها أي شخص النه أعطى لي وثيقة 

 عصر الدولة الحديثة: -ج

 (23)أ9784وثيقة برلين  -1

 الثأمنحتب الث -18عصر األسرة  -المصدر: الالهون    التأريخ: عصر الدولة الحديثة

 الحفظ: المتحف المصري ببرلين           نوع الوثيقة: بردية مسجلة بالخط الهيراطيقي
 

 
                                                           

Gs-pr (19)
هي مؤسسة تظهر بشكل متكرر في االلقاب المرتبطة بالنصوص االدارية وظهرت بشكل قليل في النصوص  

غامض ما بين كونه "ورشة عمل" ، "منطقة  gs-pr األدبية ونصوص السيرة الذاتية  ومازال التحديد الدقيق لخصائص ووظائف
 ز عمل".إدارية" أو "مرك

Garcia, J., “Administration territoriale et organisation de l’espace en Égypte au troisième millénaire avant 

J.-C. (V): gs-pr,” in: ZÄS 126, 1999, 116-131; Fischer, H., “An Old Kingdom Monogram,” in: ZÄS 93, 1966, 

66-68. 
 kbsi وتولي حاكم نخب بعد وفاة ابيه وجاء من بعده ابنه rdit.n.s واالميرة iiير هو ابن الوز  iimryالوزير (20)

Ryholt, K., The Political Situation in Egypt During the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C, 

Copenhagen, 1997,235. 
(21) Logan, T., “The Jmyt-pr Document: Form, Function, and Significance,” 71. 
(22) Helck, W., Historisch-biographische Texte der 2. ZwZt. = KAT, 66; Logan, T.,“The Jmyt-pr Document: 

Form, Function, and Significance,” 60. 
(23) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47. 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2020.31573.1103
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 أطراف الوثيقة:

1-  
2-  

 كاتب الوثيقة:

 

مختلفة التأريخ، االولى منها تعود الى عهد الملك أمنحتب  swntعلى ثالثة وثائق  9784تحتوي وثيقة برلين 
ود الى عهد الملك أمنحتب الرابع مما يشير الى أن هذه الوثيقة تمثل الثالث، في حين أن الثانية والثالثة تع

وسوف يقوم الباحث بتقسيمها الى ثالث وثائق ( 24)أرشيفا لتسجيل أجر العمالة المستأجرة من الخادمات
 ج. -ب-بإضافة الرموز أ

 (25)ب9784وثيقة برلين  -2

 أمنحتب الرابع -18األسرة عصر  -: عصر الدولة الحديثةالتأريخ  : الالهون    المصدر

 بردية مسجلة بالخط الهيراطيقينوع الوثيقة:   : المتحف المصري ببرلين     الحفظ

 أطراف الوثيقة:

1-  
2-  

 كاتب الوثيقة:

 

  0.5Saty   من الحقول وهي بقرة قيمة sTAt 3 على مقابل Nb-mHy تتناول هذه الوثيقة حصول

 (26)ج9784وثيقة برلين  -3

 أمنحتب الرابع -18عصر األسرة  -ون    التأريخ: عصر الدولة الحديثةالمصدر: الاله

 الحفظ: المتحف المصري ببرلين           نوع الوثيقة: بردية مسجلة بالخط الهيراطيقي

 

 

                                                           
(24) Muhs, B.,   The Ancient Egyptian Economy: 3000–30 BCE, Cambridge University press, 2016, 130. 
(25) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47.  
(26) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,”, 27- 47.   
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 أطراف الوثيقة:

1-  
2-  

 كاتب الوثيقة:

 

 Hnwtاألجر مقابل عمل الخادمة  Msiتتناول هذة الوثيقة منح 

Gurob II.1وثيقة  -4
(27)

: 

 18عصر األسرة  -التأريخ: عصر الدولة الحديثة         المصدر: الالهون          

 الحفظ:  المتحف المصري ببرلين            نوع الوثيقة: بردية مسجلة بالخط الهيراطيقي

 أطراف الوثيقة:

1-  
2- -  

 كاتب الوثيقة:

 

  Hnwt والخادمة   xrtyاألجر مقابل عمل الخادمة  Msiتتناول هذه الوثيقة منح 

Gurob II.2وثيقة  -5
(28): 

 18عصر األسرة  -التأريخ: عصر الدولة الحديثة          المصدر: الالهون      

 الحفظ: المتحف المصري ببرلين             نوع الوثيقة: بردية مسجلة بالخط الهيراطيقي

 أطراف الوثيقة:

1-  
2-  

 كاتب الوثيقة:

 

  xrtyاألجر مقابل عمل الخادمة  Msi تتناول هذة الوثيقة منح

                                                           
(27) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,”, 27- 47. 
(28)

 Gardiner, A., “Four papyri of the 18
th

 Dynasty from Kahun,” 27- 47.   

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2020.31573.1103
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Cairo JDE.65739وثيقة بردية  -6
(29): 

 19عصر األسرة  -المصدر: شيخ عبدالقرنة             التأريخ: عصر الدولة الحديثة

 الحفظ: المتحف المصري بالقاهرة      نوع الوثيقة: بردية مسجلة بالخط الهيراطيقي
 أطراف الوثيقة:

1-  
2-  

 وثيقة منح األجر مقابل عمل بعض الخادمات.تتناول هذه ال

Ambrasوثيقة  -7
(30)

: 

 20عصر األسرة  -التأريخ: عصر الدولة الحديثة المصدر: طيبة                     

 الحفظ: متحف فيينا                   نوع الوثيقة: بردية مسجلة بالخط الهيراطيقي

تمثل جزءا من المحاكمة الخاصة بسرقة المقابر والتي تعود تعتبر هذه الوثيقة من الوثائق الهامة التي 
 والتي تضم أيضا شراء مجموعة من الخدم. (31)الى عهد الملك رمسيس التاسع

 :swntالشكل العام لوثائق 

حيث وضع نظاما  swntيبدو أن المصري القديم قد عمل على الحفاظ على شكل عام مميز لوثائق 
واء من الناحية الخطية أو من ناحية تخطيط البردية، فنالحظ خالل عصر ثابتا في تسجيل هذه النصوص س

التي تميزت من حيث التخطيط بكثرة الفراغات على هامش  UC32167الدولة الوسطى حيث بردية الالهون 
البردية وتبدأ بصيغة التأريخ في سطر منفصل ويليها فراغ ليتم اكمال البردية في الصفوف التالية. ومن أهم 

يميز هذه البردية أيضا هي طريقة كتابة أسماء األسيويات حيث كتابة االسم ثم وجود فراغ ثم االسم الثاني  ما
وهو نفس النظام الذي كان شائعا في تسجيل النصوص اإلدارية التي  (32)ثم فراغ وتنتهي بمخصص االسم

 .(33)تعود الى هذه الفترة

                                                           
(29)

 Gardiner, A., ‘A Lawsuit Arising from the Purchase of Two Slaves’, in:  JEA 21, 1935, 140- 146. 
(30) KRI, IV, 800 
(31) Hagen. F; Soliman. D., “Archives in Ancient Egypt, 2500-1000 BCE,” in A. Bausi; Ch. Brockmann ; M. 

Friedrich; S. Kienitz(eds.), Manuscripts and Archives: Comparative Views on Record-Keeping, Germany, 2018, 

155. 
(32) Nassar, M., “Writing Practices in El-Lahun Papyri during the Middle Kingdom,” in: JARCE 55, 2019, 

106. 
(33) Collier, M; Quirke, S., The UCL Lahun Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical and Medical, BAR 

International Series 1209, Oxford, 2004; Nassar, M., “Writing Practices in El-Lahun Papyri during the Middle 

Kingdom,” 112.  
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ختفاء الفراغات حتى مع أما خالل عصر الدولة الحديثة نالحظ استغالل ا لكاتب جميع أجزاء البردية وا 
تكرار النصوص داخل الوثيقة الواحدة فأصبحت البردية أقرب شبها للخطابات، ولكن استمرت في الحفاظ 

 .(34)على كتابة صيغة التأريخ في سطر منفصل كما كان متبعا خالل عصر الدولة الوسطى

  swntالصيغ النصية والمصطلحات المميزة لوثائق 
ن كانت قد شهدت بعض التطورات البسيطة  swntتتميز وثائق  بنظام كتابي وصيغ نصية ثابتة وا 

خالل الفترات المختلفة لتساعد في عملية التأريخ، حيث اجتمعت جميع الوثائق التي تعود الي عصر الدولة 
 الوسطي حتى عصر الدولة الحديثة على سبع عناصر وهي:

 صيغة التأريخ -
 ثيقة وأطراف الوثيقةعنوان الو  -
 الدفع مقابل العمل( -موضوع الوثيقة )التنازل -
 التوثيق/ قائمة الشهود/ القسم -
 مكان تسجيل الوثيقة -
 كاتب الوثيقة -
 المسئول اإلداري  -
: طبقا للوثائق فأنها تقع دائما في السطر األول من الوثيقة وتضم العام والشهر صيغة التأريخ -1

 د ظهرت بهيئتين: والفصل باإلضافة الى اليوم وق
1-Abd+ xx+ sw+ xx  + rnpt sp + xx  

  xr+Abd+ xx+ sw+ xx  + rnpt sp + xx+اسم الملك  -2

(35) ظهرت الهيئة األولى خالل عصر الدولة الوسطى
(UC32167) فقط دون تسجيل اسم الملك، وعلى

 ات الثالثالرغم من ذلك اال أن جميع األراء تشير الى انها تعود الى عهد الملك أمنمح

 
rnpt-sp 29 Abd 3 Axt sw 7 

 

 ، الشهر الثالث من فصل اآلخت، اليوم السابع29العام 

بينما نالحظ في وثائق عصر االنتقال الثاني والدولة الحديثة أنه قد تم اضافة اسم الملك أو ألقابه 
 وأصبح عنصرا أساسيا ليمثل الهيئة الثانية.

                                                           
(34) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47. 
(35)

 Collier, M; Quirke, S., The UCL Lahun Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical and Medical, 119; 

Griffith, F., The petrie Papyri: Hieratic papyri from kahun and Gurob, 35-36, pl. 13; Eyre, CH., The Use of 

Documents in Pharaonic Egypt, 215. 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2020.31573.1103
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(36) 
rnpt- sp 2 Abd 3 Axt arq xr Hm n nTr pn 

 ، الشهر الثالث، فصل اآلخت، اليوم األخير تحت حكم جاللته هذا االله2العام 

(37) 

rnpt- sp 2 Abd …… prt sw 27 xr Hm n nsw-bity (Nfr xprw Ra wa ra) a.w.s sA-ra (Imn Htp nTr 
HqA wAs) anx Dt rn nHH mi it Ra ra nb 

تحت حكم جاللته ملك مصر العليا والسفلى "نفر خبرو رع وع  27، الشهر.....، فصل البرت، اليوم 2العام 
 رع" فليحيا وليسلم وليصح ابن رع "أمنحتب نثر حقا واست". فليحيا لألبد وليخلد اسمه مثل أبيه رع كل يوم.

 عنوان الوثيقة وأطراف العقد -2
لوثيقة، وبشكل عام تعتبر هذه الصيغة من أهم عناصر الوثيقة حيث تحدد نوع الوثيقة وأطراف ا       

التي تعود الى عصر الدولة  UC32167نالحظ أنها تمثل العنصر الثاني بعد صيغة التأريخ باستثناء وثيقة 
الوسطى فجاءت كعنصر رابع بعد تدوين مكان كتابة الوثيقة والمسئول اإلداري. وجاءت هذه الصيغة بخمس 

 أشكال مختلفة وهي:

 + الطرف الثاني )المستلم( Hnaلدفع( + + الطرف األول )الذي يقوم با swnt - أ
   ظهر هذا الشكل في وثائق عصر الدولة الوسطى وعصر االنتقال الثاني فقط

 (38) 

4- swnt Xr-a n imy-r xtm Ssp st sA IHy-snb wart-mHtt 
5- Hna wab Hr sA n spd nb iAbt Ssp st sA IHy-snb 

 Ihy- snb ابن Ssp-stة للمقاطعة الشمالية "بين" مساعد المشرف على الخزان swntقائمة  -4

 Ihy- snb ابن  Ssp- st والكاهن المطهر المسئول عن كهنة )طاقم( سوبد سيد الشرق  -5

 + سبب الدفع rditw+imi +swnt - ب
(39) 

imi rdi.tw swnt hrw 2 m Hmt xArti  
                                                           

(36)
 Helck, W., Historisch-biographische Texte der 2. ZwZt. = KAT, 65-69; Logan, T.,“The Jmyt-pr Document: 

Form, Function, and Significance,” 60.  
(37) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,”27- 47. 
(38) Collier, M; Quirke, S., The UCL Lahun Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical and Medical, 119; 

Griffith, F., The petrie Papyri: Hieratic papyri from kahun and Gurob, 35-36.   
(39) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47.  
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 xArti)قيمة يومين عمل( الخادمة  swntفلتسمح أن أعطي  

 سبب الدفع r  ++swntطرف الثاني )أو ضمير(+ القيمة+ + الrdi.t +imi +n - ت
 

(40) 
imi rdi.tw n.i wa n iHt r swnt AHt sTAt 3 

 من الحقول sTAt 3فلتسمح أن تعطي لي بقرة قيمة 

 + القيمةr  + swnt+ الطرف الثاني )أـو ضمير(+ rdi   +nالطرف األول +  - ث
 

(41)
 

  

mniw Msi rd.n.f swnt iry?.... gAy ir.n 2.5 Saty 
 (Saty (2.542قيمة   gAyاناء  1؟ .......  iryقيمة  Msiأعطى له الراعي 

 + الطرف الثاني ma+ الطرف األول +  ra pn  +swnt  +ir  +in - ج
(43) 

3- ra pn swnt ir n mniw Msi ma anxt n niwt PyiHy 
  PyiHy (44)(anx n niwtمع المواطنة ) Msiعملت بواسطة الراعي  swntهذا اليوم، وثيقة  -3

                                                           
(40) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47. 
(41) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47. 

 ى عصر الدولة الحديثة لتمثل مقياس للقيمة والثمن، ترجمظهرت هذه الوحدة ابتداء من عصر الدولة القديمة واستمرت حت ((42

Gardiner  هذة الوحدة لتعني حلقة  بينما ترجمها Peet  وWeill :لتعني قطعة 
 .260-256، م1980، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، المكاييل والموازين في مصر القديمةالخولي، محمد صالح، 

Peet. E., The Unit of value Saty in pap Boulaq 11 in melanges maspero, I, Orient Ancien, Le Cairo, 1934, 

186; Gardiner, A., “Four papyri of the 18th  Dynasty from Kahun,” 27- 47. 
(43) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47. 

ر الدولة الوسطى وكان خاص بالرجال فقط لتعني جندي. ولكن خالل عصر الدولة ظهر هذا المصطلح ابتداء من عص (44)
الحديثة أصبح هذا اللقب مرتبط بالنساء فقط ليعني "مواطنه" ومازال يحيط هذا اللقب العديد من الغموض وأهم ما يميز هذا 

نها ظهرت أيضا من صغار مالكي األراضي اللقب ارتباطه بالسيدات المتزوجات او األرامل فقط خاصة أرامل المجندين، كما أ
 الزراعية، وعضو من أعضاء المحاكم  انظر:

Bakir, A., Slavery in Pharaonic Egypt. Supplement aux Annales du Service des antiquites de le Egypte 18, HFAO, 

Cairo, 1952, 85-86; Janssen, J., “A Marital Title from The New Kingdom,” in: Teeter, E& Larson, J (eds.), 

Gold of Praise Studies on Ancient Egypt in Honor of Edward F. Wente, the Oriental Institute of the University 

of Chicago Studies in Ancient Oriental Civilization 58, Chicago, 1999, 185; Nassar, M., “Hieratic Fragment 

from Medinet Ghurab (P. BM EA 10777) ,” in: Bulletin of the Center Papyrological Studies 37, 2020 

(forthcoming). 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2020.31573.1103
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 swntخالل عصر الدولة الحديثة ظهر على الشقافات تسجيل يمثل عملية الدفع ولكن استبدل مصطلح 
 .(45)مع الحفاظ على باقي عناصر الصيغة inبمصطلح 

 المنقوالت -3
يمثل هذا الجزء من الوثيقة الموضوع والذي يختلف من وثيقة الى اخرى طبقا للخدمة المقدمة ومدتها 

صادر الدراسة حددت هذه القيمة بإستثناء وثيقة عصر الدولة الوسطى والتي لم تشير الى أي مقابل وجميع م
 للتنازل عن الخدم واكتفت فقط باالشارة الى أن هؤالء الخدم من االسيويين.

 

(46) 
 

7- aAmt   anxiAt.f        kmtn.i 
8-           km.n.i        spdw-m-mri          
9-           MaSy          2 Abd 3 

10-         [...]am       [...bnwy] 

 anxiAt.f         kmtn.i     (47)أسيويات -7

8-                           spdw-m-mri    km.n.i             

9-              2 Abd 3        MaSy 

10-            [...]am      ...bnwy] 
 

 
 
 
 

                                                           
(45) Goedicke, H., “Ostraca in Wien,” in: WZKM 59, 1963, 1-43 Taf II. 
(46) Collier, M; Quirke, S., The UCL Lahun Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical and Medical, 119; 

Griffith, F., The petrie Papyri: Hieratic papyri from kahun and Gurob, 35-36.   
ظهر االسيوين بشكل كبير خالل عصر الدولة الوسطيى بمجتمع الالهون واحتلوا وظائف مختلفة  داخل المجتمع منها  (47)

الى ظهور بعض االلقاب التي ارتبطت بالجيش ومنها لقب المشرف على جيش  نساجين، راقصات، عمال بالمعبد، باالضافة
 االسيوين.

Botta, A. F., “Outlook: Aramaeans Outside of Syria: Egypt,  ” in Niehr, H. (edit.), The Aramaeans in Ancient 

Syria, Leiden, (2014), 366; Eweis, M., A Social History of Writing Through the Hieratic Sources of The Middle 

Kingdom from El-Lahun, 615-633. 
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 محاور للدفع وهي كاالتي: 3الدراسة وتشهد مجموعة 

 األولى مقابل عمل الخادمات -
فتشير  (48)ظهرت لدينا العديد من النماذج التي تشير الى شراء الخدم أو الدفع مقابل اداء بعض المهام

 اشارة واضحة الى عملية الدفع لمالك الخادمة مقابل عملها لفترة محدودة. ج9784بردية برلين 
 

(49) 
5- aHa.n mniw Msi rdi.n.f swnt iry? ….. 1gAy  ir.n Saty 2.5 

6- Hsbt …… 1 ir.n Saty Saty 1 ir.n Saty 0.5 dmD Saty 4 Dd.n.f tw.i 
7- mH.k grH.k m tA swnt tAy.i Hm wAH (pA HqA) ir Smw 

8- pA Hrw 2 nty tw.i rdi.n.k m Hm Hnwt  ir.n Saty 1 Hr Saty 1 

 Saty 2.5قيمة  gAyاناء  1؟.......  iryقيمة،  Msiلذلك أعطى له الراعي  -5

 . ثم قال  Saty 4، االجماليSaty 0.5قيمة  Saty  ،Saty 1 1قيمة 1مالبس ......  -6

 لقد أكملت وأنهيت قيمةعمل خادمتي. يبقي الحاكم. لو كان حارا  -7

 . Saty 1لكل  Saty 1، سوف تعطي Hnwtيومين عمل وانا أعطيت لك كعمل الخادمة  -8 
Cairo JDE.65739 كما نالحظ في البردية

 لخادمة أسيوية مقابل النسيج iry-nfr الى شراء المدعوة  (50)
 

    
Iw.i Hr rdit.n swnt  tw st xr ptr tw.i Hr Dd tA swnt idi.i r rA st m-bAH nA srw Sma swHw 1 ir.n 
Hdw qdt  Saty 5 Sma ifdy  1 ir.n HD qdt Saty 3 rw Sma DAyt  1 ir n HD qdt Saty 4 Sma nfr Dwy  3 ir.n 
HD qdt Saty 5 Sma nfr-dAiw 1 ir.n HD qdt Saty 5 

 Saty 5من مالبس الجنوب بقيمة   1swHwلقد أعطيت ثمنها، سوف أقول االن الثمن أمام الموظفين، 
فضة،  Saty 4مة من مالبس الجنوب بقي  DAyt 1فضة،  Saty 3من مالبس الجنوب بقيمة   1ifdyفضة، 

3Dw  3من مالبس الجنوب بقيمة  الجيد Saty ،1فضة  dAiw  5الجيد من مالبس الجنوب بقيمة Saty 
 فضة

 
                                                           

(48) Muhs, B.,   The Ancient Egyptian Economy: 3000–30 BCE, 130. 
(49) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47. 
(50) Gardiner, A., “A Lawsuit Arising from the Purchase of Two Slaves,” 140- 146. 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2020.31573.1103
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 من الحقول sTAt 3مقابل  الثانية -

(51) 
imi di.tw n.i wa n iHt r swnt AHwt sTAt 3 aHa.n rdi n.f Msi iHt ir.n 0.5 Saty 

 

 0.5Satyأعطى له بقرة قيمة  Msiمن الحقول، لذلك الراعي  sTAt 3فلتسمح أن يعطى لي بقرة قيمة 
 اإلدارة المستقبلية القليم الكاب كانت خاصة بالتنازل عن واألخيرة  -

 
(52) 

rdt n pA sA nsw nt xtmt imy-r gs-pr sbk-nxt n pA war-tw n HqA xAt Kbsi nbw 60 dpn m nbw 
biA it Hbs 

أعطى للمشرف على مائدة القرابين   gs-pr ،sbk-nxtالمشرف على ابن الملك، أمين الخزانة الملكية، 
 دبن من الذهب، النحاس، القمح والمالبس. 60: ذهب Kbsiالملكية 

 التصديق على الوثيقة: -4
استخدم المصري القديم ثالث صيغ مختلفة للتصديق على هذه الوثيقة فنالحظ خالل عصر الدولة 

قصد به "التصديق على الوثيقة من قبل+ اسم" ويذكر بعدها اسم والذي ي Hnn(53)الوسطى استخدم مصطلح 
 شخص واحد فقط. 

(54) 
6- Hnn sS n niwt tn PtH imy.f sA SHtp-ib- ra 

 SHtp-ib-ra ابن  PtH- imy.fالتوثيق بواسطة كاتب هذة المدينة  -6
 

 فتم اتباع اسلوبين:خالل عصر الدولة الحديثة شهدت الوثائق تطور في عملية التصديق على الوثيقة 
شخص سواء من الرجال او  16: باضافة قائمة من الشهود يتراوح أعدادهم من خمس أشخاص الى األول

ثم عرض ألسماء هؤالء  imy rn.f(55)وأحيانا مصطلح  xftأو  m-bAHالسيدات، ودائما كانت تسبق ب 
 الشهود.

                                                           
(51) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th  Dynasty from Kahun,”27- 47. 
(52) Helck, W., Historisch-biographische Texte der 2. ZwZt. = KAT, 65-69; Logan, T.,“The Jmyt-pr Document: 

Form, Function, and Significance,” 60. 
(53) Wb, III, 101. 
(54) Collier, M; Quirke, S., The UCL Lahun Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical and Medical, 119; 

Griffith, F., The petrie Papyri: Hieratic papyri from kahun and Gurob, 35-36.  
عصر الدولة الوسطى ويظهر باعتباره عنوان لقائمة األسماء  يعني هذا المصطلح قائمة أسماء وبداية ظهوره تعود الى وثائق( (55

وشاع انتشار هذا المصطلح بالوثائق الحسابية انظر عبده، محمد شريف، مجموعة من البرديات الهيراطيقية اإلدارية فى 
 .12، م1989، القاهرة،  رسالة ماجستير غير منشورةدراسة لغوية مقارنة،  –المتحف المصري
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 (56) 

m-bAH mtrw aSA xft-Hr IaH-ms sA.f Nb-imn xft-Hr ITwTw sA.f Iw.f anx xft hAy-tp xft Hr Ny-nA 
، أمام  HAy-tp، أمام  Iwf anxوابنه   ITwTw، أمام  Nb-imnوابنه  IaH-msأمام الكثير من الشهود: أمام 

NynA. 

(57) 

xft-Hr mtry aSA xft-Hr waw Nb-mHy xft apr xft-Hr Tw stxi xft Mai xft sty sAt ma…. xft NAn 
xft-Hr ti xft-Hr Pw-nA xft PyiHy xft-Hr ITwt xft wab Rr… xft Hmt.f Nfrrw xft sAt.f twy xft 
PtH-ma 

 sty، أمام MAi، أمام  stXi، أمام البحار apr، أمام  Nb-mHyأمام الكثير من الشهود، أمام الجندي 
، أمام ITwtام أم PyiHy، أمام Pw-nA، أمام ti، أمام PiH، أمام NAn، أمام  ti......، أمام maوابنته

 .PtH-may، أمام twy، أمام ابنته  Nfrrw.....، أمام زوجته rrالكاهن المطهر 
 : من خالل استخدام أسلوب القسم أمام المحكمةالثانية

 

(58) 
Dd.n sanx pn m-bAH qnbt sDmw n pr-wsir 

 pr-wsirقيل هذا القسم أمام قضاة محكمة 
 ثم يتم عرض أسماء هؤالء الشهود. 

Gurob II.1حظ في البردية فنال
(59) 

 
  

 
 
 

Dd.n sanx pn m-bAH qnbt sDmw n pr-wsir imy rn.f iry Hm-nTr TAy Hm-nTr xay wab xAwt wab 
PA wAH wab Ra nA n rmT n dmi pn sDmy mdwt Iwy …….Ra dy 

 

                                                           
(56) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,”27- 47. 
(57) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47. 
(58) Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47.  
(59)   Gardiner, A., “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun,” 27- 47. 
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، الكاهن xay، الكاهن TAy، قائمة أسماء ذلك: الكاهن  pr-wsirقيل هذا القسم أمام محكمة من قضاة 
 Iwy، سكان هذه المدينة سمعوا الحديث، Ra، الكاهن المطهر PA-wAH، الكاهن المطهر XAwyالمطهر 
 ،.......Ra ،dy 

 كاتب الوثيقة: -5
 irإضافة اسم كاتب الوثيقة وكان دائما ما يسبق بالفعل swntكان من العناصر األساسية داخل وثيقة 

بمعني في هذا اليوم ليؤكد أن  m ra pnان يتم إضافة مصطلحبصيغة المبني للمجهول، وفي بعض األحي
 هذه الوثيقة سجلت في نفس يوم صيغة التأريخ وهو يشبه مصطلح )تحريرا في( في وثائق اللغة العربية. 

 مكان تسجيل الوثيقة: -6
إال في يأتي غالبا في السطر الثاني من العقد ولم يتم اإلاشارة الى مكان التسجيل في مجموعة الدراسة  
 حيث تم اإلاشارة الى كتابة هذه الوثيقة بمكتب الوزير  UC32167وثيقة 

(60) 
2. ir m xA n TAty m-bAH imy-r niwt TAty xty 

 xtyُعملت في مكتب الوزير أمام المشرف على المدينة الوزير 

الى المكان، وقد يكون السبب في ذلك  swntفي حين أن وثيقة الكرنك لم تشير في الجزء الخاص ب 
وهو مكتب محقق القطاع الشمالي. في حين أن  imt-prانه تم االشاره اليه من قبل عند الحديث عن وثيقة 

باقي الوثائق التي تعود الي عصر الدولة الحديثة لم يرد فيها اي أشارة الى مكتب التسجيل وقد يكون السبب 
 ويدل على ذلك صيغة القسم. qnbtيلها في المحكمة في ذلك أن هذه الوثائق تم تسج

 

 
 

 Dd n sanX pn m-bAH qnbt sDmy n pr-wsir 
 

 pr-wsirقيل هذا القسم أمام قضاة محكمة 
 

أن الوثائق القانونية كانت تكتب في مكاتب إدارية وتعقد في وجود الوزير أو  CH. Eyreلقد ذكر 
الدولة الحديثة كان ال يتم االجراء القانوني إال بموافقة . وخالل عصر (61)الشخص المسئول عن المكتب
 .(62)كان البد أن يعطي مكتب الوزير موافقته على هذا اإلجراء imt-prمكتب الوزير فنالحظ في وثائق 

 
                                                           

(60) Collier, M; Quirke, S., The UCL Lahun Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical and Medical, 119; 

Griffith, F., The petrie Papyri: Hieratic papyri from kahun and Gurob, 35-36.   
(61) Eyre, CH., The Use of Documents in Pharaonic Egypt,267. 
(62) Lippert, S., “Law (Definitions and Codification),”10-11. 
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 :النتائج  

كانت تتمتع بصيغ نصية ثابتة ابتداء من  swntمن خالل تحليل المصادر السابقة يتضح لنا أن وثائق 
ة الوسطى حتى عصر الدولة الحديثة، كما أن إعداد هذه الوثائق كان يخضع لمجموعة من عصر الدول

إجراءات التنظيم اإلدارية إلتمام عملية الدفع، والتي تبدأ بإعداد الوثيقة مع وجود نسخة باألرشيف وضرورة 
الوثيقة من خالل وجود نوع من اإلاشراف اإلداري ممثال في الوزير، وتنتهي بضرورة توثيق بنود ومحتوى 

 التصديق على الوثيقة أمام الشهود أو القسم أمام قضاة المحكمة.

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2020.31573.1103
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